2013 m. birželio 13 – liepos 3 d.
Nemokamas leidinys

ALAUS

PASAULIO
GIDAS

Turinys
04 GERIAUSIA IŠ ČEKIJOS
Nuo šiol geriausia, ką turi Čekijos aludariai – ir MAXIMA lentynose.
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VERTINIMO MENAS
Kaip alų vertina ir ragauja profesionalai?

Kiek aludarių – tiek alaus rūšių. Aludariai visame pasaulyje kasmet
verda ne tik mūsų pamėgtų, bet ir naujų, netikėtų skonių ir aromatų
alų. Nesvarbu, renkantės šviesų ar tamsų, lengvą ar sunkesnį – savo
mėgstamą alų tikrai atrasite MAXIMA lentynose.

14 „MEISTRO KOKYBĖ“ –

GERIAUSI MŪSŲ KŪRINIAI
JŪSŲ VASARAI
Šią vasarą mūsų mėsos meistrai pasitinka nusiteikę ypatingai.
„Meistro kokybės“ ženklu pažymėti gaminiai šį kepsnių sezoną
jus nustebins netikėtais skonių ir aukščiausios rūšies prieskonių
deriniais.

Mūsų alaus ekspertai nuolat keliauja po pasaulį ir ieško dar neragautų
ir nematytų butelių ir skardinių. Kada, jei ne vasarą, geriau Jums pristatyti
mūsų alaus naujienas ir gidą, kuris padės lengviau susigaudyti skonių ir
aromatų pasaulyje?

48 ALAUS BOKALAS – GEROKAI
DAUGIAU NEI TIK STIKLO
IMPROVIZACIJA

MAXIMA alaus gidas – tai proga ne tik daugiau sužinoti apie savo
mėgstamą alų, bet ir atrasti naujas rūšis, sužinoti alaus istoriją ar net
išmokti alų ragauti kaip tai daro profesionalai.

Šiais laikais įprasta, kad alaus bokalą puošia vienų ar kitų
gamintojų atributika, o patys bokalai būna kuo skirtingiausių
formų.

Nepaklysti alaus pasaulyje padės gido rodyklė, kurioje sužymėjome
gardžiausių alaus skonių ir aromatų rūšis – nuo salstelėjusios karamelės
iki svaigaus dūmo ar švelnaus gėlių aromato. Nėra nei gero, nei blogo
skonio alaus – mėgstamiausias priklausys nuo Jūsų pasirinkimo, o
pasirinkimą pasufleruosime mes.

53 NEALKOHOLINIS ALUS –
NAUJAS POŽIŪRIS Į ALAUS
KULTŪRĄ

Kodėl šiandien vis daugiau alaus mėgėjų neatsisako šios alaus
alternatyvos, o Lietuvos parduotuvių lentynose jau galima
pasirinkti ne iš dviejų nealkoholinio alaus rūšių kaip kadaise, o
iš dešimčių?

Įdomių radinių alaus pasaulyje ir gaivios vasaros linki MAXIMA.
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GERIAUSIA IŠ ČEKIJOS
Apie čekiško alaus gamybą
sklinda legendos. Atrodo, kad
šio krašto aludariai jau gimsta žinodami, kaip išvirti pačių
įvairiausių skonių, spalvų ir aromatų alų, kuris vietą lentynose
atranda visame pasaulyje! Nuo
šiol geriausia, ką turi Čekijos
aludariai – ir MAXIMA lentynose.

7. Rūkyta sūrio pynė
Itin dailiai atrodanti ir iš minkšto
sūrio supinta rūkyta kasa tikrai
taps bet kurios iškylos puošmena.
Šis lengvai plėšomas sūris subtilaus dūmo aromato ir lengvai
sūrus.

2

3

100 g – 599

4
5
6
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8. Rūkytos sūrio juostelės
su žolelėmis
Plonytės minkšto sūrio juostelės,
pagardintos rinktiniais prieskoniais. Tai - lengvas užkandis tiems,
kurie nori kažką pakramtyti prie
alaus, bet nenori persivalgyti.
50 g – 299

9. Rūkytos sūrio juostelės
Šios minkšto sūrio kaselės pasižymi natūraliu dūmo kvapu,
o įsimetus į burną ištirpsta joje
palikdamos subtilaus sūrumo ir
dūmo skonį. Tikra atgaiva tiems,
kas ieško, kuo pakeisti traškučius.

7
9

8

10

50 g – 299

10. Pikantiškos sūrio
juostelės
Pikantiškais prieskoniais pagardintos minkšto sūrio juostelės puikiai
tiks tiems, kurie prie gaivaus alaus
nori sveikesnio ir aštrumu liežuvį
kutenančio užkandžio.
50 g – 299

Švelnus

Gėlių

Švelnus

Apynių

Rūgštus

Gėlių

Saldus

Karamelė

Švelnus

Apynių

Saldus

Karamelė

1. Alus Budweiser Budvar
Šis alus kasdien keliauja į 70 šalių pasaulyje.
Jį verdant naudojami skėtiniai apyniai,
Moravijos salyklas, specialios mielės ir
krištolo tyrumo vanduo.

2. Alus Postrižinske Ležak
NAUJIENA
Šis šviesusis alus pasižymi gaiviu
apynių aromatu, todėl patiks klasikinio
šviesaus alaus mėgėjams, kurie nebijo ir
lengvo apynių karstelėjimo.

3. Alus Postrižinske Pivo
Jedenactka NAUJIENA
Nymburko miestelyje Čekijoje verdamas
alus – tai itin sodraus skonio ir ryškios
spalvos gėrimas, jau susišlavęs nemažai
apdovanojimų iš alaus žinovų rankų.

4. Alus Postrižinske Tmave
NAUJIENA
Daugybę apdovanojimų surinkęs alus,
kuris alaus mėgėjus pavergia lengvu
kartumu ir tamsaus salyklo aromatu.

5. Alus 1795 „Original czech lager“
Tai tradicinio skonio šviesus čekiškas alus,
kurį gaminant naudojamasi ne tik senomis
receptūromis, bet ir vadovaujamasi senais
gamybos procesais.

6. Alus 1795 „Original czech lager
dark“
Ieškantys išskirtinio skonio ir norintys
paragauti gero bei tikro tamsaus čekiško
alaus turėtų atkimšti šio alaus butelį.

0,5 l skardinė – 269

0,5 l butelis – 299

0,5 l butelis – 299

0,5 l butelis – 299

0,5 l butelis – 219

0,5 l butelis – 219
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TIK PAS MUS

Geriausias termometras, pasirodo,nykštys. Būtent juo aludariai
matuodavo norėdami nustatyti
tinkamą temperatūrą mielėms.

TIK PAS MUS
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Ragaukite ir vertinkite alų kaip profesionalai

ALUS, PAŽYMĖTAS SAULĖS
Nors ant „Zlatopramen“ etiketės esanti data praneša, kad šis
alus gaminamas nuo 1642 m.,
istoriniai šaltiniai byloja, kad jo
istorija gali siekti net 1510 m.
Saulė ant šio alaus etiketės atsirado taip pat ne šiaip sau. Įpylus alų į taurę galima pastebėti,
jog jo spalva primena saulės
nutviekstą auksą. Būtent todėl
pirmieji šio alaus ragautojai jam
išrinko tokį pavadinimą ir simbolį.

Alaus ragavimo ir vertinimo menas
Turbūt daugelis sutiks, kad nepaisant ilgalaikių Lietuvos alaus tradicijų, retas skiria pakankamai laiko ir dėmesio teisingam alaus ragavimui.
Laimei, požiūris į alų keičiasi, tampa vis pagarbesnis, o smalsumo vedini
alaus mėgėjai ir gurmanai noriai ragauja naujų šio gėrimo rūšių.
Išmokti svarbiausių teisingo alaus vertinimo detalių nėra sudėtinga, tačiau būtina prisiminti, kad alaus kokybės ir skonio apibūdinimai yra kur
kas subtilesni nei tik „geras“ ar „blogas“. Norėdami ragauti alų kaip tikras
profesionalas, privalote leisti veikti ne tik skonio, bet ir kitiems receptoriams. Siekdami maloniausios alaus ragavimo patirties, galite remtis šiais
nesudėtingais patarimais iš tikrų šio gėrimo mylėtojų lūpų.

1

1. Įpylimas. Labai svarbu teisingai įpilti alų į bokalą. Gėrimą pilti reikėtų kiek palenkus bokalą, liejant gėrimą ant šoninės jo sienelės. Pylimo
greitį reikia pasirinkti priklausomai nuo besiformuojančios putos. Jums
įpylus alaus ji turėtų būti maždaug dviejų pirštų pločio. Kai kurių alaus
rūšių buteliuose ant dugno susiformuoja tirštesnis mielių sluoksnis, kurį
reikėtų gerti su alumi. Tokiu atveju nustokite pilti alų, kai jo dar šiek tiek
likę, pasukiokite butelį, kad likęs skystis pakeltų mieles ir supilkite jas į
bokalą.

2

Pagal alaus suvartojimą vienam
gyventojui pasaulyje Lietuva užima 7-ąją
vietą. Pirmoje vietoje - Čekija, toliau seka
Vokietija ir Austrija.

Uogų

Alaus pasaulio gidas

Uogų

1. Alus „Zlatopramen“ skardinėje
Šiam alui gaminti naudojamas tik čekiškas
salyklas, šioje šalyje auginti apyniai ir
vanduo iš nuosavo gręžinio. Šis alus
čekiškas iki pat šaknų.

2. Alus „Zlatopramen“ butelyje
Pagal tradicinį čekiško alaus receptą
išvirtas alus pasižymi gaiva, todėl geriausia
jį ragauti atšaldytą ir karštą vasaros dieną.

0,5 l skardinė – 2

0,5 l butelis – 2

39
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Kartus

4. Pirmasis gurkšnis. Ragaudami pirmąjį gurkšnį pabandykite
suvokti pradinį pojūtį. Neskubėkite alaus praryti. Pamąstykite, ar alus
saldus, rūgštus, kartus, ar turi sūrumo, kitų prieskonių. Alus, ypač elis
(tradicinis angliškas viršutinės fermentacijos specialios technologijos
alus), gali turėti labai sudėtingą skonį. Taip pat įmanoma, kad pirmasis
ir paskutinis gurkšnis bus labai skirtingi.
5. Pojūtis burnoje. Šiame etape (pirmąsyk vertinant vis dar pirmojo gurkšnio metu!) turėtumėte įžvelgti alaus tekstūrą. Kokį pojūtį
sukelia Jūsų ragaujamas gėrimas? Alaus pojūčių paletė plati – nuo šilkinių ir „sausų“ stautų iki tirštų ir klampių škotiško elio rūšių bei lengvų,
putojančių vokiškų kvietinio alaus rūšių. Alaus ekspertai šį alaus bruožą
laiko labai svarbiu.
6. Poskonis. Įvertinkite, koks skonis pasilieka Jums prarijus gėrimą.
Dažniausiai jis gali būti kartus nuo apynių arba kiek pavėluotai salstelėjęs nuo salyklo. Prieš antrą gurkšnį pamėginkite užsirašyti pastebėjimus
ir tuomet kartodami schemą įvertinkite, ar išvados tos pačios.

2. Išvaizda. Atkreipkite dėmesį, ar alaus puta tanki ir tiršta, ar plonutė. Kartais puta būna netgi „kalvota“ – kai jos viršuje dėl ypatingo tirštumo susiformuoja kauburiai. Taip pat svarbi putos spalva. Ji gali būti nuo
skaisčiai baltos, tokios kaip ant pilsnerio alaus rūšių, iki šviesiai ar net
vidutiniškai rudos ant stauto ir porterio alaus rūšių. Būtinai pažiūrėkite ir
kaip atrodo pats alus – palaikykite bokalą prieš netiesioginę šviesą (nuo
tiesioginės jis atrodys šviesesnis nei yra iš tiesų). Įvertinkite, ar gėrimas
skaidrus, kokia jo spalva. Pajudinkite alų bokale, švelniai pasukiokite, tai
padės atsiskleisti jo kvapui, parodys putos tvirtumą.

Svarbios detalės:

3. Aromatas. Pauostykite alų – net 90-95 proc. visų ragavimo potyrių
ateina per uoslės receptorius. Dukart greit įtraukite kvapą per nosį, tuomet įkvėpkite per nosį ir per burną, tuomet tik per burną. Ar alus kvepia apyniais, ar salyklu? Šviesesnės alaus rūšys dažniausiai turi apynių, o
tamsesnės – ryškesnį salyklo, skrudinimo, šokolado ar kavos kvapą. Daugelis alaus rūšių turi sunkiai juntamą aitrumą ar vaisių aromatą. Neskubinkite savęs norėdami pajusti tikrąjį alaus kvapą. Prieš pirmąjį gurkšnį

• Ragaudami keletą skirtingų alaus rūšių, vadovaukitės alaus
spalvomis – geriausia ragauti alų pradedant šviesiausiu ir baigiant tamsiausiu (alaus spalvų gidą rasite šio katalogo 2 psl.)

• Neragaukite naujų alaus rūšių su maistu ar vos pavalgę.
Likęs maisto skonis gali stipriai pakeisti Jūsų skonio pojūtį ir
greičiausiai nepajusite tikrojo alaus skonio.
• Jei norite ragauti skirtingas alaus rūšis vieną po kitos, lukterėkite ir praskalaukite burną vandeniu. Nors dalis alaus mėgėjų mėgsta užkąsti alų krekeriais ar sūriu, tačiau jie taip pat
gali iškreipti alaus skonio suvokimą.

• Paragaukite alaus, kai jis šiek tiek sušilo (kai nebėra „rasos“
ant bokalo). Labiau atšaldytas alus gali užmaskuoti dalį jo skonio. Alui kiek pašilus skonis tampa aiškiau išreikštas.

P.S.

KAS
SU KUO
DERA
Kartus

pauostykite bent tris kartus. Jei norite užsirašyti įspūdžius, darykite tai
pries gurkštelėdami alaus, nes gėrimas išblaškys jūsų pojūčius.

BALTAS ALUS

PILSNERIS

ELIS

TAMSUS ALUS

Alaus ragavimo menas
yra labai individualus,
tačiau ragaudami šį
gėrimą su draugais
galite lyginti jūsų
potyrius bei kartu
atrasti naujų ir netikėtų
skonių.

79
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KARALIŲ IR MIESTIEČIŲ SKONIUI
„Krušovice“ – vienas iš nedaugelio alų, galintis didžiuotis „karališkumu“, mat nuo 1581 m.
šioje darykloje alus virtas karaliui Rudolfui II-ajam.
„Černovar“ alus tokiais titulais
pasigirti negali, bet jo originalus
skonis spėjo rasti gerbėjų Lietuvoje ir jau kurį laiką puikuojasi
MAXIMA lentynose. Su niekuo
kitu šio alaus neleis sumaišyti
ant etiketės besipuikuojanti pasaga.

6
2

4

3

7

8
9

5

1. Keptos duonos lazdelės
su sūriu „Džiugas“
NAUJIENA
Jau klasika tapęs alaus užkandžių derinys. Traški duona visuomet papildo subtilų alaus
salyklo skonį, o sūris puikiai malšina alkį.

1

1 kg – 2499

Saldus

Ar žinojote, kad alaus buteliai
dažniausiai būna rudi, nes šviesa gali
pakeisti alaus skonį.

8
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Vaisių

Saldus

Karamelės

Kartus

Riešutų

2, 3. Alus Krušovice „Imperial“
Karaliams gamintas alus – pagaliau ir
MAXIMA lentynose. Auksinės spalvos alus
pasižymi lengva puta, gaiviu skoniu.

4, 5. Alus Krušovice černe
Šis tamsusis alus – kitoks nei esate įpratę
ragauti. Jis – švelnaus, bet turtingo
skonio, todėl tinka ragauti ir saulėtose
vasaros iškylose.

6, 7. Alus Černovar svetle
Šio alaus mėgėjai giria jo standžią putą,
ryškią spalvą ir skonį, kuriame nejaučiama
per daug apynių.

0,5 l butelis – 299 0,5 l skardinė – 279

0,5 l butelis – 299 0,5 l skardinė – 279

0,5 l skardinė – 269 0,5 l butelis – 269

TIK PAS MUS

Saldus

Karamelės

8, 9. Alus Černovar černe
Šis tradicinis tamsus čekiškas „lager“
tipo alus pasižymi itin ryškiais skoniais
ir aromatais. Vienas jų – karamelės ir
apynių derinys.
TIK PAS MUS

Manoma, kad seniausia žinoma alaus
reklama buvo sukurta prieš 4000 m. Tai
buvo molinė lentelė su moters atvaizdu,
kuriame ji laiko dvi dideles talpas alui.

0,5 l butelis – 269 0,5 l skardinė – 269

Alaus pasaulio gidas
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ŠIMTMEČIŲ PATIKRINTA KOKYBĖ
Aludarystė – iš kartos į kartą
perduodamas mokslas, nors
kai kurie nevengia to pavadinti
ir menu. MAXIMA lentynose
galima rasti ne tik naujų ir modernių alaus rūšių, bet ir tokių,
kuriomis mėgavosi ištisos kartos. Tai – tik kelios iš jų.
2

4

1

5

3

6

7

7. Marinuotas Graikiškas
varškės sūris kepimui
Šis graikiškas sūris gali tapti nepamainomu Jūsų namų šventės
ar pikniko užkandžiu. Žolelėmis
pagardintą varškės sūrį įkiškite
į orkaitę ar suvyniotą folijoje
pakepinkite ant grilio 20 min. ir
patiekite garuojantį aromatingą
užkandį ant stalo!
1 kg – 2499

“Šalis nėra šalis,
jei ji neturi savo
oro linijų ir savo
alaus.” Frank
Zappa
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Švelnus

Apynių

Saldus

Vaisių

1. Alus Regent golden lager
Nuo 1379 m. istoriją skaičiuojanti alaus
manufaktūra didžiuojasi ne tik darykla,
bet ir nuosava salyklo dirbtuve. Už švelnų
apynių kartumą įvertintas ragautojų
visame pasaulyje.

2. Alus Regent dark lager
Skrudintas salyklas – tai šiam alui išskirtinį
skonį ir aromatą suteikiantis elementas. Šis
alus Čekijoje savo kategorijoje įvertintas
antrąja vieta nacionaliniame konkurse.

0,5 l butelis – 229

0,5 l butelis – 229

Alaus pasaulio gidas

Kartus

Apynių

3. Alus Pilsner Urquell
Istorija teigia, kad tai – pirmasis pilsner
tipo alus pasaulyje, kurio istorija siekia
net 1842-uosius metus. Gerai jaučiamas
apynių skonis ir aromatas – šio alaus
išskirtinumas.
TIK PAS MUS
0,5 l butelis – 359

Švelnus

Apynių

Kartus

Apynių

4. Alus Velkopopovicky Kozel
Šis ožiu papuoštas alus tikrai turi šiokius
tokius ragelius, kurie baksnoja skonio
receptorius subtiliu apynių kartumu.

5, 6. Alus Zlaty bažant
Populiariausias Slovakijos alus pasižymi
labai ryškiu skoniu, šiek tiek riešutais
dvelkiančiu aromatu.

0,5 l skardinė – 229

0,5 l skardinė – 269 0,5 l butelis – 249

Alus yra pirmasis žinomas alkoholinis
gėrimas, bet kas pirmasis paragavo
alaus, galima tik spėlioti.

TIK PAS MUS
TIK PAS MUS

Alaus pasaulio gidas
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GINTARO ŠALIES ALUS
Iš Vilniaus kilęs ir po visą Lietuvą greit pasklidęs „Amber City“
alus šią vasarą pasitinka jau su
šešiomis skirtingomis rūšimis.
Dauguma šio alaus yra supilstyta į patogius 0,33 litro talpos
buteliukus. Taip alus išlieka vėsus tiek, kiek reikia, o atkimštas
neužsistovi. Be to, kad keliaujant
nereiktų ieškoti atidarytuvo, visi
šio alaus buteliukai lengvai atsukami. Ragaukite ir pažinkite
gintaro miesto skonius iš naujo.

6

4
5

3
2
8

7

1

1. Rinkinys prie alaus, 560 g

Saldus

NAUJIENA
Tai tikra puošmena ant iškylos stalo. Šiame rinkinyje
greta įprastų duonos lazdelių ar gardžiai išrūkytų ir
traškių kiaulės ausų rasite ir skaniai paruoštų vištienos

2, 6. Alus „Amber City“ tamsusis
Tamsus tarsi virš miesto besileidžiantis
vakaras, puikiai tiks prie miltinių patiekalų,
o jo salstelėję aromatai kutens nosį.

sparnelių. Ne užkandis, o tikra alaus mėgėjų puota.
1 rinkinys – 1499

12
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TIK PAS MUS

Karamelė

TIK PAS MUS

0,33 l butelis – 159

0,5 l butelis – 205

Švelnus

Vaisių

3, 5. Alus „Amber City“ kvietinis
Daugelio mėgstamas baltas alus puikiai
dera su plonyčiu citrinos griežinėliu.
Atvėsintas alus taps dar gaivesnis.
TIK PAS MUS

0,33 l butelis – 159 0,5 l butelis – 215

Švelnus

Apynių

4, 7. Alus „Amber City“ šviesusis
nefiltruotas
Gaminamas pagal klasikinę receptūrą
ir technologiją, šis alus pasižymi ilgai
išliekančia ir standžia puta.
TIK PAS MUS

0,33 l butelis – 159 0,5 l butelis – 199

Saldus

Vaisių

8. Alus „Amber City“ tamsusis su
žolelėmis
Gaminant šį alų, jis praturtinamas apelsinų,
anyžių, gvazdikėlių, kardamono, cinamono
ir šalavijų aliejais bei ekstraktais. Todėl jis
tampa itin aromatingas.
0,33 l butelis – 159

Aludariai sako, kad nėra dviejų
vienodų alaus daryklų pasaulyje. Kad
ir kokie panašūs būtų receptai, skiriasi
grūdai, apyniai, katilai, ir visa tai daro
įtaką alaus skoniui.

TIK PAS MUS

Alaus pasaulio gidas
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Geriausi mūsų kūriniai

Jūsų
vasarai

Šią vasarą mūsų mėsos meistrai pasitinka nusiteikę ypatingai. „Meistro
kokybės“ ženklu pažymėti gaminiai šį kepsnių sezoną Jus nustebins netikėtais skonių ir aukščiausios rūšies prieskonių deriniais. Žinoma, visiems
meistrų Jūsų iškyloms ruošiamiems gaminiams atrenkama tik aukščiausios rūšies mėsa: rinktinė jautiena, minkštutėlė kiauliena, sultinga vištiena
ir daugybė kitos kokybiškos mėsos.

Kol patenka į Jūsų pirkinių krepšelius „Meistro kokybės“ gaminiai nueina
netrumpą kelią. Kiekvienas receptas yra kruopščiai išmėginamas, paruoštus kepsnius ragauja patyrusi mėsos meistrų komanda ir tik geriausius
įvertinimus gavę gaminiai nusipelno „Meistro kokybės“ ženklo. Tik dėl tokios griežtos atrankos esame tikri, kad kiekvienas iškyloje paruoštas patiekalas bus kokybiškas ir atitiks Jūsų lūkesčius.

2

Tiesa, ir patys meistrai renkasi „Meistro kokybės“ gaminius savo vasarai.
Nauji skoniai ir aukščiausia kokybė – tai esminės priežastys, kodėl ir Jūs šią
vasarą savo iškylų rūpesčius turėtumėte patikėti mums.
Greta jau tradiciniais vasaros patiekalais tapusių „Meistro kokybės“ kiaulienos ir jos sprandinės šašlykų, šiemet siūlome ir įvairiausių naujovių. Pavyzdžiui, kiaulienos šonkaulius mėlynių marinate. Sultingų uogų rūgštelė
mėsai suteikia papildomo minkštumo, o iškepta ant grotelių ji pasidengia
traškia plutele, dėl kurios mėsa išlieka sultinga.
Kiaulienos sprandinė kalvadoso ir sviestiniame padaže – tai dar vienas
netikėtas „Meistro kokybės“ gaminys. Kalvadosas – tai iš obuolių ruoštas
alkoholinis gėrimas, kuris mėsai suteikia unikalų prieskonį. Be to, dėl kalvadoso kiauliena tampa itin minkšta ir nepraranda savo lengvumo kepama
Jūsų mėgstamu būdu. Marinate atsiradęs sviestas – taip pat ne veltui. Mėsos meistrai išduoda, jog taip mėsa pasidabina auksaspalve plutele, būna
subtiliai švelni.

3

Norintys savo iškylos meniu papildyti egzotiškais patiekalais gali rinktis
mūsų meistrų paruoštus maltos mėsos kebabus. Rinktiniai prieskoniai ir
kokybiška mėsa veriama ant medinių iešmelių ir tinka dėti ant grotelių vos
išpakavus.
Ruošdami „Meistro kokybės“ gaminius kepsninei pagalvojome ir apie tuos,
kurie rūpinasi savo figūra, todėl tarp kiaulienos gaminių rasite ir marinuotų
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1

4

1. Marinuotų viščiukų šlaunelių
rinkinys NAUJIENA
Viščiukų šlaunelės dviem būdais – kurį
pamėgsite Jūs? Pirmoji versija – marinuota
šviežiomis pavasariškomis žolelėmis,
antroji –tradiciškai vengriškai. Jam ir Jai?
Išbandykite.

2. Marinuoti viščiukų sparneliai
NAUJIENA
Atsargiai! Į virtuvę gali pradėti veržtis vyrai
ir vaikai, sakantys, kad moka gaminti!
Sparneliai – vienas paprasčiausių ir
genialiausių patiekalų, kurį gaminti paprasta,
o atsigardžiuoti – neįmanoma.

3. Trijų rūšių maltos mėsos kebabai
NAUJIENA
Kebabai – tokie, kokių norite Jūs.
Rinkinyje – net trys skirtingi prieskonių
receptai ir paruošimo instrukcijos.
Skaniausia, kai gamini pats!

4. Kiaulienos dešrelių rinkinys
NAUJIENA
Lengviausia sužibėti kaip kulinarui,
arba susukti galvą svečiui – suriestomis
pikantiškomis dešrelėmis ant iešmelių arba
marinuotos kiaulienos dešrelėmis. Svečias
renkasi!

1 kg – 1899

1 kg – 999

1 kg – 1299

1 kg – 1699

Alaus pasaulio gidas
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vištienos blauzdelių, sparnelių ir šlaunelių. Ruošiant šiuos patiekalus taip pat
naudojami tik kokybiškiausi prieskonių
rinkiniai, o vištiena dažniausiai atkeliauja
iš Lietuvos paukštynų.

5

6

Ruošdami sultingus, kvapnius ir kokybiškus gaminius Jūsų iškyloms, mūsų
meistrai nuolat galvoja ir su kuo juos derinti. Jei ant savo kepsninės nusprendėte
skrudinti vištieną – tuomet neabejotinai
rinkitės baltą alų. Gėlėto aromato alus
puikiai derės prie šios lengvos mėsos.
Jei iškyloje ruošiate raudoną mėsą, tuomet reiktų pagalvoti apie įprastą šviesų
alų arba savo rubino spalva išsiskiriantį
elį. Ruošiant „Meistro kokybės“ gaminių
receptus, nuolat galvojame apie tai, kaip
juos vartosite Jūs, todėl stengiamės skonius priderinti prie Jūsų pamėgtų gėrimų
ar kitų priedų.
„Meistro kokybės“ ženklas neabejotinai
tapo kokybės ženklu, patvirtinančiu, kad
tai, ką įsigyjate, yra pagaminta naudojant aukščiausios kokybės mėsą, prieskonius ar kitus priedus. Tikimės, jog jie
Jūsų vasarą papildys naujais skoniais ir
įspūdžiais.

7
5. Kiaulienos sprandinė kalvadoso
ir sviestiniame marinate
NAUJIENA
Kiauliena kitaip: pirmoji versija –
prancūziškame kalvadoso ir obuolių
marinate, antroji – netikėtai paprasta, bet
stebinanti. Paslaptis – sviesto padažas.

6. Kiaulienos šoninės rinkinys

1 kg – 1899

16

8

MAXIMA mėsos specialistai – patyrę,
profesionalūs ir visada pasiruošę Jus nustebinti naujais receptais. Išbandykite
keletą naujovių – su MAXIMA meistrų
pagalba gaminti labai paprasta!

NAUJIENA
Klasikinė mėsa gabios šeimininkės rankose
gali virsti stebuklu. Mes padarėme pradžią
tam, iš ko Jūs galėsite sukurti savo virtuvės
šedevrą.

7. Marinuotų viščiukų blauzdelių ir
šlaunelių rinkinys
NAUJIENA
Kitas variantas – blauzdelės su prieskoniais
ir pipirais bei pagal specialų mūsų meistrų
receptą paruoštos pikantiškos šlaunelės.
Kurios laimės?

8. Marinuotos kiaulienos nugarinės
rinkinys
NAUJIENA
Klasikinis kiekvienos šeimininkės
pasididžiavimas – lietuviškas karbonadas.
Siūlome gaminti dviem būdais – tradiciškai
arba pikantiškai su česnakais.

9. Kiaulienos šonkauliai mėlynių
marinate
NAUJIENA

1 vnt. – 1499

1 kg – 1599

1 kg – 1699

1 kg – 1699

Alaus pasaulio gidas

Prašmatnūs kiaulienos šonkauliukai, marinuoti
su Provanso žolelėmis ir mėlynėmis. Netikėtas
sprendimas, kuris pasiteisina – uogos suteikia
mėsai subtilaus rūgštumo.

9

Alaus pasaulio gidas
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MIESTO ISTORIJA – ALAUS BUTELYJE
Vilkmerge kadaise vadinta ne kas
kitas, bet Ukmergė. Būtent šiame mieste ir įsikūrė „Vilkmergės“
alaus darykla, augusi kartu su
miestu. Šios daryklos alus išsiskiria aukšta kokybe ir nematytais,
juodais, neperregimais buteliais,
kurie saugo alų nuo išorės poveikio. Pagal senovines tradicijas
daromam alui naudojamas tik
lietuviškas salyklas, o alus – nepasterizuojamas.

2

3

DARYKLOS JUBILIEJUI –
DOVANA GURMANAMS

1

4

1

Šimtmečius skaičiuojanti alaus
darykla „Volfas Engelman“ savo
jubiliejaus proga alaus mėgėjams
Lietuvoje nusprendė pasiūlyti kai
ką neragauto. Itin reti, Australijoje išauginti Galaxy Australia
apyniai, kurie dedami „Volfas Engelman Jubiliejinis“ virimo pabaigoje, suteikė alui citrusinių vaisių,
pasiflorų ir persikų aromatą bei
išskirtinai malonų kartumą, nes
jie pasižymi ne tik daugeliu unikalių aromatinių, bet ir karčiųjų
apynių savybių.

2

5
5. Užkandžių rinkinys,
360 g
NAUJIENA
Nuo seno mėgiamas alaus užkandis jau ruošiamas ir MAXIMA
meistrų. Minkšti žirniai, traškūs
tešloje kepti kalmarų žiedai ir
krabų lazdelės bei kepta duona
puikiai papildo šalto alaus „Vilkmergės“ skonio paletę.
1 rinkinys – 999

Saldus

Vaisių

1. Alus Vilkmergės šviesusis
Nepasterizuotas ir skaidrus alus puikiai
derės su paukštienos patiekalaias, mėsos
užkandžiais ar sūriu. Lengvai salstelėjęs
skonis padės atrasti naujus skonio
elementus.
0,4 l butelis – 249
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Švelnus

Vaisių

Švelnus

Vaisių

Saldus

Karamelė

2. Karštai rūkytas ungurys
Nuo seno lietuvišku delikatesu
laikytas ungurys itin maistingas.
Šio skanėsto lietuviai, gyvenantys
vietovėse, kuriose nerūkomi unguriai, patiekdavo tik svečiams ar per
šventes. Ungurio mėsa minkšta,
riebi, sūroka ir sultinga.
1 kg – 16900

Kartus

Uogų

2. Alus Vilkmergės gyvasis
Nefiltruotas ir nepasterizuotas alus lengvai
drumstas, o jo skonis puikiai dera prie
miltinių patiekalų.

3. Alus Vilkmergės kvietinis
Tai bene vienintelis šalyje gyvas kvietinis
alus. Jis pasižymi kremine tekstūra ir
unikaliu aromatu, kuris derės su minkštų
sūrių ar jūros gėrybių skoniu.

4. Alus Vilkmergės tamsusis
Iš keturių rūšių salyklo verdamas alus
pasižymi rausvai rudo gintaro spalva ir
kavos prieskoniu. Jam būdingas tikrai
ryškus charakteris.

1. Alus Volfas Engelman Jubiliejinis
Išskirtinio skonio alaus gurmanams sukurtas
alus, kurio sudėtis praturtinta retais
apyniais, o skonis išsiskiria lietuviškam alui
nebūdingomis detalėmis.

0,4 l butelis – 249

0,4 l butelis – 249

0,4 l butelis – 249

0,568 l butelis – 299

Alaus pasaulio gidas

Gardaus dūmelio paglostytos
Žuvies rūkymas – nuo seno lietuvių mėgtas būdas pasigaminti iš
jūros, upės ar ežero ištrauktą laimikį. Rūkomos žuvys nepraranda
naudingų medžiagų ir vitaminų, tad yra maistingos bei puikus
baltymų šaltinis. Rūkytos žuvies ir jūros gėrybių mėgėjams
MAXIMA siūlo itin platų pasirinkimą – egzotiškos ir pažįstamos
žuvys, įdomios prieskonių improvizacijos ir iš senovės atkeliavę
autentiški receptai. Dalyje MAXIMA prekybos centrų įrengtos

net specialios rūkyklos, kuriose, atsižvelgiant į klientų poreikius,
išrūkoma apie 20 skirtingų žuvies rūšių. Tad, norėdami papuošti
savo stalą gardžia rūkyta žuvimi ar patiekti rūkytų jūros gėrybių
svečiams, neprivalote keliauti į pajūrį ieškodami geriausio skonio.
Šaltuoju ir karštuoju būdu rūkomos šviežiausios MAXIMA
skonio ekspertų patikrintos rūkytos žuvys neabejotinai tiks net ir
išrankiausiems gurmanams.

Alaus pasaulio gidas
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SENOS TRADICIJOS ATGYJA

GIMĘS BELGIJOS VIENUOLYNUOSE

Senieji šalies bravorai atgyja. Iš
miestelių ir kaimų į MAXIMA
lentynas atkeliauja pagal senus
prosenelių receptus verdamas
alus. Vieni iš jų – rasti senuose
dvaro rūsiuose, kiti – apdulkėjusiuose archyvuose. Tačiau visos
pagal šiuos receptus ruošiamos
alaus rūšys pasižymi originaliu
skoniu bei netikėtomis sudėtinėmis dalimis.

Belgijoje apstu įvairių alaus rūšių - paprasto šviesaus lagerio,
trapistų ar flamandiškos raudonos spalvos alaus. Trappist
alus - tai veikiančiuose cistersų vienuolynuose gaminamas
alus. Daugelis šio alaus rūšių
tebeverdamos pagal senus vienuolynų receptus.

5

4

6

3
1

2

1

2

3

5
4

Švelnus

Apynių

Karamelė

6. Alus Kanapinis tamsusis
Kartesnis nei šviesusis brolis, šis alus taip
pat pasižymi deginto salyklo aromatu, o
degintas salyklas suteikia ne tik karamelės
aromatą, bet ir sodrią rubino spalvą.

0,5 l butelis – 229

1 l butelis – 699

Kartus

Apynių

2. Alus SENO RŪSIO
NAUJIENA
Autentiškas Biržų krašto alus pasižymi
itin sodriu salykliniu skoniu ir tvirta puta.
Nuo 1864 m. išlikęs receptas puikiai dera
su šiuolaikinių alaus mėgėjų skoniu.
0,5 l butelis – 285
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Kartus

1. Alus Baro tradicinis
NAUJIENA
Tai švelnaus skonio gintarinės spalvos
alus, patiks tikro lietuviško tradicinio
alaus gerbėjams.

Švelnus

Apynių

3. Alus BARO tikrasis
NAUJIENA
Šis alus verdamas tik iš 100 % miežių
salyklo, todėl pasižymi švelnesniu nei
įprasta skoniu, o jo gamybos procesas
pasižymi tradicijų puoselėjimu.
0,5 l butelis – 229

Alaus pasaulio gidas

Kartus

Žolės

4. Alus Kanapinis šviesusis
Išraiškingas šio alaus skonis, kurio
viršūnėje – švelnus aromatinių apynių
kartumas, atsiranda alų gaminant pagal
klasikinę technologiją.
1 l butelis – 699

Rūgštus

Apynių

5. Alus Ruginis
Šis alus pasižymi kitokiu nei įprasta –
rugių skoniu. Į patogiai uždaromą butelį
supiltas alus puikiai tiks pasiimti į iškylą
ir papildys kepsninėje ruoštus patiekalus
gaiviu skoniu.
TIK PAS MUS
1 l butelis – 699

Kartus

Apynių

5. Alus Primus
Gaivus, karstelėjusio skonio alus.
Gamintojai juokauja, kad šis alus
gyvena savo gyvenimą, ir yra tokio
skonio, kokio nori jis pats. Išties, tai
labai klasikinis lageris.
0,33 l skardinė – 229

Švelnus

Saldus

Saldus

Vaisių

Saldus

Vaisių

1. Alus Tongerlo Blond
Švelnus, lengvai geriamas tradicinis
belgiškas baltas vienuolijų alus. Skiriamieji
ženklai: vario spalva ir medaus aromatas.

2. Alus Affligem Blond
Flamandijos Opwijk abatijoje alus vis
dar griežtai verdamas pagal senąsias
technologijas, nors gamybos procesas
buvo modernizuotas.

3. Alus Tongerlo Braun
Legendinių Belgijos vienuolynų daryklų
pasididžiavimas. Tamsus, salstelėjusio
skonio alus, kuriame žinovai įžvelgia vanilę,
bananus ir netgi šokoladą.

0,33 l butelis – 379

0,33 l butelis – 299

0,33 l butelis – 379

Karamelės

Vaisių

4. Alus Monastere Blond
NAUJIENA
Gamintojai suderino geriausias Belgijos,
Prancūzijos ir Vokietijos alaus gamybos
tradicijas. Šis kvietinis alus pasižymi
vaisiniu skoniu ir ypatingai tvirta puta.
0,33 l skardinė – 299

Alaus pasaulio gidas
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ŠALIES
PASIDIDŽIAVIMAS
BOKALE
Pagal geriausias lietuviškas
tradicijas gaminamas ir aludarių kruopščiai puoselėjamas
„Švyturio“ alus – tikras šalies
pasididžiavimas. 1883 metais
apdovanotas pirmuoju aukso
medaliu „Švyturys“ garsina
Lietuvą savo alumi jau trečią
šimtmetį. Dėl daugybės pamėgtų ir jau artimais tapusių
skonių šis originalus alus seniai
tapo neatsiejama susitikimų,
dalykinių ar šeimos pietų, iškylų ir vakarėlių dalimi. „Švyturio“ alaus kolekcijoje kiekvienas gali atrasti mėgiamą alaus
stilių – su tvirta puta, karamelės poskoniu ar gaivinančiu
lengvumu ir gardžiomis apynių
natomis.

4
3

1

2
5

6

6. Karštai rūkyti jūriniai
ešeriai
Rūkytas jūros ešerys – itin mėgstama ir populiari žuvis. Jo užkąsti
skanu ne tik prie alaus. Ši mažai
kaulų turinti žuvis taip pat puikiai
tinka gaminant sumuštinius ar
salotas. Švelnus jūros ešerio skonis patinka daugeliui, o panorėjus
jį galima paįvairinti įvairiausiais
padažais.
1 kg – 3499

Kiekviena kultūra, naudodama įvairiausius
grūdus, išvystė savotišką alaus versiją.
Afrikiečiai naudojo soras, kukurūzus ir
maniokus, kinai - kviečius, tuo tarpu japonai
alų darė iš ryžių, o egiptiečiai – iš miežių.
Tačiau apyniai, kaip pagrindinis ingridientas,
nebuvo panaudoti iki 10-ojo m. e. amžiaus.

22
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Saldus

Riešutų

1. Alus Švyturio Old Port ale
Pagal klasikinę škotiško elio technologiją
verdamas alus yra tamsiai raudonos,
rubino spalvos. Šis karamelinio skonio
gėrimas pasižymi salykliniu aromatu bei
tvirta puta.
0,5 l butelis – 279

Švelnus

Žolės

2. Alus Ekstra Draught
Tikra klasika. Legendinis „Švyturio“ šviesusis
alus yra aukso spalvos, jis išsiskiria tiršta
balta puta, harmoningu aromatu, turtingu,
švelniu, ilgai išliekančiu skoniu, kurį pagyvina
vos juntamas apynių kartumas.
0,5 l butelis – 299

Švelnus

Uogų

3. Alus Švyturio Baltas
Atvėsintas gaivaus skonio ir aromato
kvietinis alus, pagardintas citrinos
griežinėliu, papuoš vasarišką iškylą ir puikiai
tiks prie žuvies, jūros gėrybių patiekalų,
minkštųjų sūrių bei vaisinių desertų.
0,5 l butelis – 299

Saldus

Karamelės

4. Alus Švyturio Baltijos
Ne vienu medaliu įvertintas šio alaus skonis
yra saldokas, sodrus. Šis tamsusis Märzen/
Oktoberfest rūšies lageris puikiai dera prie
žvėrienos, tamsios mėsos, riebios žuvies
patiekalų, pelėsinio, kietųjų sūrių, saldžių
desertų.
0,5 l butelis – 279

Rūgštus

Riešutų

5. Alus Švyturio Memelbräu
Šis rudojo elio stiliaus alus yra šviesus,
savito skonio ir aromato. Jis išsiskiria
maloniai sausu kiek rūgštoku skoniu su
derančiu karamelės poskoniu.

Spėkite, kieno,
koks receptas
yra užrašytas
anksčiausiai? Taip,
alaus!

0,33 l butelis – 219

Alaus pasaulio gidas
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KAUNO ALUDARIŲ TRADICIJA

AUKSINIS GĖRIMAS IŠ ŠIAURĖS

Nuo 1846 m. savo istoriją
skaičiuojanti „Kauno alaus“
darykla per tuos metus spėjo
pakeisti ne vieną savininką, bet
viena tikrai nepakito – tai šios
daryklos originalus alaus skonis. MAXIMA
lentynose
galiAlus
– vienas
pasaulyje
ma rasti netpamėgtų
tris šios daryklos
labiausiai
lengvų
kūrinius, pažymėtus
alkoholinių
gėrimų,„Gyvas“
kuris
etikete.
kiekviename
regione

išsiskiria savo unikaliomis
aludarių
šimtmečius
brandintomis tradicijomis,
skirtingais skoniais ir rūšimis.
Britai neatsiejami nuo tiršta,
1
ilgai besilaikančia tamsaus
alaus puta, Vokietija garsėja
įvairiausiais kvietinio alaus
skoniais, o MAXIMA savo
asortimente pristato čekų
ir slovėnų „Černovar” ir
„Laško” gamintojų lengvą
alų.

2

Suomija – šalis turinti ilgą
alaus istoriją, kurios pradžia
glūdi dar viduramžiuose. Neatsitiktinai suomiai turi net Suomiško alaus dieną, kurią švenčia spalio 13-ąją, o šalies svečiai
retai atsisako paragauti šioje
šiaurės šalyje gaminamo ir vietinių gyventojų taip mėgstamo
alaus. Alaus rūšys „Karjala“ ir
„Lapinkulta“ – garsių Suomijos
gėrimų gamintojų „Harwall“
pasididžiavimas.

3

2
3

1

NAUJIENA
4

6

5

Švelnus

Ar žinojote,
kad egzistuoja
Cenosillicafobija?
Tai – tuščio bokalo
baimė.
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Apynių

Aitrus

Vaisių

Saldus

Karamelė

Švelnus

Apynių

Švelnus

Apynių

1. Alus Gyvas šviesusis
Tai lengvu, tradiciniu skoniu, švelniu apynių
kartumu bei aromatu pasižymintis alus.
Tyras vanduo ir šviesus salyklas – šio alaus
skonio paslaptis.

2. Alus Gyvas su imbieru
Jei šviesiu alumi sunku kažką nustebinti,
tai šiame aluje juntamas netikėtas imbiero
aštrumas – šis tas nauja ir netikėta.

3. Alus Gyvas tamsusis
Tai nestiprus ir lengvai juntamu karameliniu
saldumu bei švelniu kartumo poskoniu
pasižymintis alus. Sodri jo spalva išskiria jį
iš kitų.

1, 2. Alus Karjala
Tai auksinis, stiprus lageris su turtinga puta.
Dėl sodraus salyklo ir rinktinių apynių
„Karjala“ laikomas aukščiausios rūšies alumi,
kurį mielai renkasi norintys tikro ir gryno
gėrimo.

3, 4. Alus Lapinkulta
Išvertus iš suomių kalbos reiškia Arkties
arba Laplandijos auksas. Šio alaus
ištakos – žmogaus mažai paliestoje
Suomijos gamtoje.

0,5 l butelis – 159

0,5 l butelis – 159

0,5 l butelis – 159

0,33 l skardinė –179 0,5 l skardinė – 239

0,5 l skardinė – 259 0,33 l skardinė – 189

Alaus pasaulio gidas

TIK PAS MUS

TIK PAS MUS

TIK PAS MUS

5. Karštai rūkyti kalmarų
čiuptuvai
Šie egzotiškai atrodantys rūkyti
kalmarų čiuptuvai - idealus
užkandis jūrinio skonio gerbėjams.
Pjaustykite dailiais gabalėliais ir
dalinkitės su draugais!

6. Karštai rūkyti lašišos
gabalėliai
Rūkytos lašišos griežinėliai ant
baltos duonos su trupučiu sviesto,
o gal ant nesaldžių blynelių ar
su varškės ir žolelių padažu?
Pasirinkite mėgstamiausią variantą,
bus tikrai skanu.

1 kg – 1799

1 kg – 6999

Alaus pasaulio gidas

25

PRAHOS DVASIA BUTELYJE
Kiekvienoje „Staropramen“ alaus
taurėje gyvena Prahos dvasia.
Tai – miestas su spontaniškumo,
laisvės ir mėgavimosi filosofija.
Su pirmu alaus gurkšniu „Staropramen“ kviečia pažinti čekiško
alaus pasaulį.

UNDINĖLĖS ALUS
Kopenhagos undinėlės statulą
1909-aisiais užsakyti Carlą Jacobseną tokiam žingsniui pastūmėjo
susižavėjimas tuo metu Danijos
Karališkajame teatre Kopenhagoje rodytu baletu pagal Hanso
Christiano Anderseno pasaką
„Undinėlė“. Aludaris net paprašė primabalerinos Ellen Price
pozuoti skulptūrai, kurią kūrė
Edvardas Eriksenas. „Kūną“ undinėlei paskolino skulptoriaus
žmona Eline Eriksen, nes ballerina
atsisakė pozuoti nuoga. Bronzinė
undinėlės statula į dabartinę savo
vietą buvo pastatyta 1913-aisiais.

1
3

Alus – vienas pasaulyje
labiausiai pamėgtų lengvų
alkoholinių gėrimų, kuris
kiekviename
regione
išsiskiria savo unikaliomis
aludarių
šimtmečius
brandintomis tradicijomis,
skirtingais skoniais ir rūšimis.
Britai neatsiejami nuo tiršta,
ilgai besilaikančia tamsaus
alaus puta, Vokietija garsėja
įvairiausiais kvietinio alaus
skoniais, o MAXIMA savo
asortimente pristato čekų
ir slovėnų „Černovar” ir
„Laško” gamintojų lengvą
alų.

2

1
2

4

3

4. Karštai rūkytos karšių
išklotinės
Riebūs ir liesi karšiai, priklausomai nuo jų dydžio, būna itin
skirtingo skonio. Viena populiariausių rūkytų žuvų pajūrio
kurortuose laikomas karšis neabejotinai pradžiugins praalkusią ar paužkandžiauti nutarusią
kompaniją.
1 kg – 1499

Visiems puikiai pažįstamas senasis
pseudomokslas - alchemija - Prahoje buvo itin
paplitęs. Viduramžiais diduomenės gretose net
buvo madinga paremti vadinamuosius magus,
mėginančius medžiagas paversti auksu ir taip
parodyti savo statusą.

Kartokas

1, 3. Alus Staropramen Premium
Labiausiai žinomas Prahos alus priklauso
„bohemian pilsner“ kategorijai ir pasižymi
lengvu bei sodriu skoniu.
NAUJIENA
0,5 l butelis – 279
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Alaus pasaulio gidas

Apynių

TIK PAS MUS

0,5 l skardinė – 239

Saldus

Karamelė

2. Alus Staropramen Dark
NAUJIENA
Šio alaus vizitinė kortelė – tiršta kreminė
puta ir įvairių skonių derinys. Jame
atsiskleidžia karamelinio salyklo ir čekiškų
apynių dermė.
0,33 l butelis – 229

TIK PAS MUS

Kartus

Apynių

1. Alus Carslberg Black Gold
NAUJIENA
Dėl gausesnio apynių kiekio šis alus
pasižymi išskirtiniu tirštumu. Prie jo skonių
ir aromatų puikiai derės žuvies ir mėsos
patiekalai.
TIK PAS MUS
0,5 l skardinė – 239

Saldus

Karamelė

2. Alus Carlsberg
Atvėsintas iki reikiamos temperatūros šis
alus taps geru vasaros palydovu. Lengvai
jaučiamas salyklas suteikia šiam alui lengvą
skonį.
0,5 l skardinė – 299

3. Marinuotas bavariškas sūris kepimui
250 g
Marinuotas kepamasis varškės sūris – geriausias
užkandis netikėtai užsukusiems svečiams. Tik
ištrauktas iš orkaitės gausiai prieskoninėmis
žolelėmis pagardintas sūris maloniu aromatu
pakvips visuose namuose!
1 kg – 2499

Alaus pasaulio gidas
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ORANŽINĖS ŠALIES ALUS
Olandai mėgsta alų, todėl ne
veltui iš čia kilę tokie itin garsūs
alaus prekių ženklai, kaip „Amstel“. MAXIMA lentynose nuo
šiol galėsite rasti ne tik šią Nyderlandų alaus garsenybę, bet
ir kitas,
mažiaupasaulyje
žinomas
Alus
– kiek
vienas
alaus
rūšis,
kurios
galbūt
vieną
labiausiai pamėgtų lengvų
dieną
pavys
savo
šalies
alų
alkoholinių gėrimų, kuris–
pirmūną.
kiekviename
regione

išsiskiria savo unikaliomis
aludarių
šimtmečius
brandintomis tradicijomis,
skirtingais skoniais ir rūšimis.
Britai neatsiejami nuo tiršta,
ilgai besilaikančia tamsaus
alaus puta, Vokietija garsėja
įvairiausiais kvietinio alaus
skoniais, o MAXIMA savo
asortimente pristato čekų
ir slovėnų „Černovar” ir
„Laško” gamintojų lengvą
alų.

3

1

4

5
2

Švelnus

Nors olandai garsėja kaip alaus mėgėjai, šio gėrimo Olandijoje
pagaminama gerokai daugiau nei išgeriama. Europos šalių aludarių
asociacijos „The Brewers of Europe“ duomenimis, Olandija užima
pirmą vietą visame pasaulyje pagal pagaminamo ir eksportuojamo
alaus proporciją.

Apynių

1, 2. Alus Amstel
Šimtmečius skaičiuojanti alaus darykla
iki šiol gamina šviesų, lengvo skonio alų,
kurio gamyboje kaip slaptas ingredientas
naudojama šiek tiek tamsaus salyklo.
0,33 l butelis – 219 0,5 l skardinė – 249
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Alaus pasaulio gidas

Saldus

Vaisių

3, 4. Alus Oranjeboom
NAUJIENA
„Oranžiniu medžiu“ vadinamas alus
turi visus privalomus apynių ir salyklo
aromatus, tačiau jie praturtinti subtiliu
apelsino kvapu.
0,5 l butelis – 299 0,5 l skardinė – 219

Saldus

Vaisių

5. Alus Desperados
NAUJIENA
Neįtikėtina alaus ir tekilos kombinacija virsta
puikiu vasarišku kokteiliu. Auksaspalvis alus
iš karto praneša, kad vasara jau prasidėjo.

„Desperados“ - tai egzotiškas Meksikos
dvasios įkvėptas saldaus skonio alus su
šlakeliu tekilos.

0,33 l butelis – 369

Alaus pasaulio gidas
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IŠ OKTOBERFEST Į LIETUVĄ
Ar bereikia kalbėti, kad alus vokiečiams tiek pat svarbus kaip
futbolas? Turbūt visi žino garsiąją „Oktoberfest“ šventę, per
kurią alaus mėgėjai iš viso pasaulio –ragauja
tai, kąpasaulyje
geriausia
Alus
vienas
gali
pasiūlyti
Vokietija.
– tik
labiausiai pamėgtų Tai
lengvų
keletas
rūšių,
kurias
galima
rasti
alkoholinių gėrimų, kuris
MAXIMA
lentynose.
kiekviename
regione

išsiskiria savo unikaliomis
aludarių
šimtmečius
brandintomis tradicijomis,
skirtingais skoniais ir rūšimis.
Britai neatsiejami nuo tiršta,
ilgai besilaikančia tamsaus
alaus puta, Vokietija
7. Sūrio kepsneliai
Gold
garsėja
įvairiausiais
Schmidt Mexicana
kvietinio alaus skoniais,
iškyloje ir ieškote
o Atsidūrėte
MAXIMA
savo
įdomaus kepinio ant grilio? Šis
asortimente
pristato
gurmaniškas meksikietiškais
prieskoniaisir pagardintas
kečekų
slovėnų
pamas
sūris
geriausias
spren„Černovar”
ir „Laško”
dimas iškylaujantiems sūrio
gamintojų
gerbėjams. lengvą alų.

3

5
4

2

6

1

7

120 g – 699

8. Sūrio kepsneliai Gold
Schmidt

8

Vokiškas kepamasis sūris pagardintas pavasarišku žolelių
mišiniu pateikiamas patogių
kepsnelių forma. Kepti galite
tiek namie keptuvėje, tiek ant
grilio.

7

120 g – 699

„Oktoberfest“ yra 16 dienų trunkantis
didžiausias pasaulyje alaus festivalis,
vykstantis Vokietijoje, Miunchene.
Kasmet jį aplanko apie 6 mln. žmonių.
„Oktoberfest“ istorijos pradžia laikomi
1810-ieji.
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Alaus pasaulio gidas

Švelnus

Apynių

Kartus

Apynių

1. Alus DAB NAUJIENA
Dortmunde gaminamas alus išsiskiria
savo lengvute puta, kuri, alų įpylus į taurę,
išnyksta lyg dūmas. Lengvo skonio ir
skaidrus alus puikiai tiks vasarai.

2-3. Alus Radeberger Pilsner
NAUJIENA
Tai bene vienintelės Vokietijoje tik „pilsner“
tipo alų gaminančios daryklos gaminys.
Skaidrus ir lengvo skonio alus pasižymi
subtiliu kartumu ir apynių aromatu.

0,5 l skardinė – 239

0,5 l butelis – 299

0,5 l skardinė – 249

Kartus

Vaisių

4-5. Alus Schöfferhofer
Hefeweizen
Švelnios geltonos spalvos ir tokio pat
skonio šis alus pasižymi gaiva ir vaisių
aromatu, o jo skonis gali priminti ką tik
iškeptą duoną.
NAUJIENA
0,5 l butelis – 299 0,5 l skardinė – 279

Kartus

Apynių

Saldus

Vaisių

6. Alus Schöfferhofer
Kristallweizen
Itin skaidrus ir lengvo skonio alus atšalęs
tampa itin gaivus ir yra vokiečių vasaros
palydovas.

7. Alaus kokteilis Schofferhofer
grapefruit
Tai lengvas prinokusių greipfrutų ir
kvietinio alaus derinys. Šis ryškios oranžinės
spalvos kokteilis - tikras vasaros hitas!

0,5 l butelis – 299

0,33 l butelis – 239

Vikingai tikėjo, kad
pomirtiniame
pasaulyje
egzistuoja
gigantiška ožka,
aprūpinanti juos
alumi.

Alaus pasaulio gidas
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SVARBIAUSIA – AISTRA ALUI
Bent jau taip sako vienos iš
populiariausių Vokietijos alaus
daryklų darbuotojai, paklausti,
kokia yra svarbiausia jų alaus
sudėtinė dalis. Vadovaujantis
tokia filosofija gaminamas kiekvienas „Krombacher“ alaus
butelis. Alaus receptai ir gamybos procesas šalyje griežtai
reguliuojami,
todėlpasaulyje
atkimšę
Alus
– vienas
vokiško alaus
butelį ar skardinę,
labiausiai
pamėgtų
lengvų
žinosite, kad Jūsų
rankosekuris
– koalkoholinių
gėrimų,
kybiškas alus.
kiekviename
regione

2

3

1

išsiskiria
unikaliomis
Tuo tarpusavo
Bavarijoje
ruošiamas
aludarių
šimtmečius
„König Ludwig Weissbier“
ne
brandintomis
vienerius metus tradicijomis,
šluoja geriauskirtingais
skoniais
ir rūšimis.
sio balto alaus
apdovanojimus,
Britai
neatsiejami
nuo
tiršta,
todėl jo skonį jau spėjo įvertinti
ilgai
besilaikančia
tamsaus
ne tik alaus žinovai Vokietijoje,
alaus
Vokietija
garsėja
bet puta,
ir pasaulyje.
Dabar
atėjo
įvairiausiais
kvietinio
alaus
metas Jums.
skoniais, o MAXIMA savo
asortimente pristato čekų
ir slovėnų „Černovar” ir
„Laško” gamintojų lengvą
alų.

4

Švelnus

Kas yra geriausi
aludariai pasaulyje?
Istoriškai įrodyta –
moterys!

Apynių

1, 4. Alus Krombacher Pils
Šio alaus pagrindas – kalnų šaltinio
vanduo, kuris alui suteikia nepakartojamą
gaivumą ir skaidrumą.
TIK PAS MUS

0,5 l butelis – 299 0,5 l skardinė – 265
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Alaus pasaulio gidas

Saldus

Karamelė

2. Alus Krombacher Dark
Šis Vokietijoje pagamintas tamsusis alus
pasižymi itin ryškiu deginto salyklo skoniu,
kuris, sumaišytas su kalnų šaltinio vandeniu,
tampa dar ryškesnis ir gaivesnis.
0,5 l butelis – 269

TIK PAS MUS

Švelnus

Vaisių

3. Alus Krombacher Weizen
Klasikinis baltas vokiškas alus, kuris
išsiskiria savo tekstūra ir gaiviu, tokiam alui
būdingu kvapu.

0,5 l butelis – 299

TIK PAS MUS

Rūgštus

5

Vaisių

5. Alus König Ludwig Weissbier
Šis alus dar 2008-aisiais apdovanotas
kaip geriausias baltas alus pasaulyje ir yra
laikomas etaloniniu Bavarijos baltu alumi.

„Krombacher“ alaus darykla yra viena didžiausių privačių asmenų valdomų
alaus daryklų Vokietijoje. Ji buvo įkurta 1803-ųjų vasario 4-ąją. Alaus
daryklą įkūrė Johannesas Haasas, kurio tėvas Johannas Eberhardas turėjo
taverną Krombacho miestelyje.

0,5 l butelis – 499

Alaus pasaulio gidas
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AUSTRIJOS ALUDARYSTĖS SIMBOLIS
„Zipfer“ alaus daryklos istorija siekia 1885 m. Ši darykla iki
šiol išlieka viena moderniausių
ir žinomiausių Austrijoje. Duris ji buvo užvėrusi tik vieną
kartą – per II-ąjį pasaulinį karą.
Tačiu vėliau „Zipfer“ alus sugrįžo
su trenksmu ir tapo populiarus
ne tik Europoje, bet ir visame
pasaulyje.

IŠ BAVARIJOS Į LIETUVĄ

2

1

3

4

4

3

Kiekvienas alaus mėgėjas žino,
kad vokiečiai tikrai vertina savo
alų, o Bavarijos regione jis tikrai
vienas kokybiškiausių. Tikra šio
krašto žvaigždė – alaus darykla „Tucher“, kurios šaknys siekia 1672 m. ir pirmiausia veikė
kaip valstybinė alaus darykla
ir vėliau tapo netgi karališkąja.
Dabar šie išskirtinio skonio ir
išvaizdos alūs išsibarstę po visą
pasaulį. Taip pat ir MAXIMA
lentynose.

1

2
5

Ar žinojote,
kad Kinijoje
itin populiaru
pirkti alų
plastikiniuose
maišeliuose?

34

1. Rūkyta skumbrių filė su
morkomis
Smulkiai tarkuotos ir prieskoniais
gardintos morkos – puikus derinys
su minkštutėle puikiai išrūkyta
skumbre. Tokia žuvis papuoš bet
kurios iškylos stalą.

2. Rūkyta skumbrių filė su
moliūgų sėklomis
Rūkyta skumbrė – lietuvių itin
mėgstama žuvis. Tačiau šią vasarą ją
papildėme naujais skoniais. Lengvi
prieskoniai, dūmo aromatas ir traškios
moliūgų sėklos – tikra sensacija!

3, 4. Alus Zipfer
Šio alaus paslaptis – unikali rinktinių
apynių ir aukščiausios kokybės salyklo
kombinacija, kuri lėto brandinimo metu
virsta šiuo lengvu alumi.

1. Alus Tucher Kellerbier
NAUJIENA
Nefiltruotas alus pagamintas pagal senųjų
alaus barų tradiciją, kai jis buvo ruošiamas
čia pat – rūsyje.

1 kg – 2299

1 kg – 2899

0,5 l butelis – 279 0,5 l skardinė – 239

0,5 l butelis – 279

Alaus pasaulio gidas

Švelnus

Vaisių

Kartus

Saldus

Saldus

Apynių

2. Alus Tucher Übersee
NAUJIENA
Nuo XVIII a. šis alus pardavinėjamas
visame pasaulyje ir išlaiko „Tucher“ alaus
tradicijas, kad ir kur atsidurtų. Ryškaus
skonio, bet lengvai geriamas alus –
populiarus iškylų palydovas.
0,5 l butelis – 299

Rūgštus

Vaisių

3, 4. Alus Tucher Hefe Weizen
NAUJIENA
Iš seno Bavarijos bravoro į daryklą
atkeliavęs balto alaus receptas – populiarus
iki šių dienų. Gaivus ir lengvas – tiks
vasarai.
0,5 l butelis – 299

0,5 l skardinė – 229

5. Karštai rūkytos karpių
puselės
Soti, gardi ir kvapni,
neprilygstama užkanda prie
alaus - puikiai pažįstama alaus
mėgėjams.

1 kg – 2999

Alaus pasaulio gidas
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Pasaulio
AUKSINIO OŽELIO ALUS

PASIGAMINKITE

Itin gardi
alaus ir
sūrio sriuba

alus

„Laško“ – alus iš Slovėnijos, pažymėtas auksaragiu ožiuku. Darykla, įkurta midaus gamintojo
ir imbierinių sausainių kepėjo
Franzo Geyero, greit tapo slovėnų pasididžiavimu. Visos šio
Alus
pasaulyje
alaus –
rūšysvienas
yra lengvo
skonio,
labiausiai
pamėgtų
lengvų
švelnaus aromato,
o atvėsintos
alkoholinių
saulėtą dieną gėrimų,
puikiai tikskuris
prie
kiekviename
regione
išsiskiria
gamtoje ruoštų
kepsnių.

4 asmenims
Reikės:

1

savo unikaliomis aludarių
šimtmečius brandintomis
tradicijomis,
skirtingais
skoniais ir rūšimis. Britai
neatsiejami nuo tiršta, ilgai
besilaikančia tamsaus
6. Karštai
rūkytųVokietija
kalmarų
alaus
puta,
filė
garsėja
įvairiausiais
Šie rūkytosalaus
kalmarųskoniais,
filė gakvietinio
balėliai - dar viena žaisminga
o užkandžių
MAXIMA
savo
variacija! Malonaus
asortimente
pristato
skonio su juntamu švelniu
lauro
lapų aromatu
gabalėliai
čekų
ir kalmarųslovėnų
puikiai tiks kaip nekaloringas už„Černovar”
ir „Laško”
kandis.
gamintojų lengvą alų.

– 120 g sviesto
– 3 saliero stiebų
– 1 vidutinio svogūno
– apie 60 g miltų
– 230 g aštresnio Čederio sūrio
– 120 g puskiečio švelnaus skonio sūrio
– 175 ml riebios grietinėlės
– 1,2 l vištienos ar daržovių sultinio
– 355 ml kvietinio ar balto alaus
– druskos ir pipirų pagal skonį
– svogūno laiškų papuošimui
(pasirinktinai)

3
4
2
5

Ant vidutinės ugnies ištirpinkite
sviestą dideliame puode. Supjaustykite
salierą ir svogūną ir sudėkite į sviestą
(sutrinkite trintuve arba pjaustykite
smulkiau), kepinkite, kol svogūnai ir
salierai taps skaidrūs. Lėtai suberkite
miltus ir maišykite apie 5 minutes, kol
neliks gumulėlių, tuo pat metu kitame
puode pašildykite didžiąją dalį sultinio
ir alų. Gautą mišinį palengva supilkite į
daržovių ir miltų mišinį, maišykite, kol
masė taps vientisa. Tuomet supilkite
likusį sultinį, grietinėlę ir sudėkite
tarkuotą sūrį. Leiskite pavirti ant mažos
ugnies dar 10-20 minučių. Skanaus!

1 kg – 1999

7. Karštai rūkytos
paprastųjų didžiųjų
skaidriakalmarų pynės

6

Šios rinktiniais prieskoniais pagardintos kalmarų juostelės itin
lengvai valgomos, kutena nosį
subtiliais aromatais ir puikiai
dera prie šviesaus, kiek kartoko
alaus.

7

1 kg – 1999

Kartus

Apynys per vieną
dieną gali paaugti
net 30 cm.
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Žolės

Švelnus

Gėlių

Švelnus

Gėlių

1, 3. Alus Laško Zlatorog

2, 4. Alus Laško Club

5. Alus Laško Light

Tai populiarusis „lager“ tipo alus, kurio
skonis ir aromatas – itin lengvi, o atvėsintas
šis alus yra gaivaus skonio.

Lengva puta pasidabinantis alus, kurio
pavadinimas išduoda, jog jis puikiai tiks
vakarėliams su draugais.

Tai – labai lengvo skonio ir nestiprus alus,
kai norisi mėgautis skoniu ir neapsvaigti.

1 l butelis – 379

0,5 l butelis – 249 0,5 l skardinė – 225

0,5 l skardinė – 199

Alaus pasaulio gidas

0,5 l skardinė – 199

Alaus pasaulio gidas
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ANGLIŠKO ALAUS ŽVAIGŽDĖS
Ką čia slėpti, anglai tikrai žino,
kas yra geras alus. Priešingu
atveju, turbūt nepamatytume
šioje šalyje tiek daug jų mėgstamų pabų. Neabejotinai, viena
mėgstamiausių ir populiariauAlus
vienas
pasaulyje
sių šio–krašto
alaus daryklų
yra
labiausiai
pamėgtų
„Fuller’s“. Įkurta
šeimos irlengvų
iki šiol
alkoholinių
kuris
nepriklausomagėrimų,
darykla verda
kiekviename
išskirtinio skonio alų. regione
Išsirinkišsiskiria
savo čiaunikaliomis
ti iš daugybės
sukuriamų
aludarių
šimtmečius
skonių – sudėtinga.
Tačiau į
brandintomis
tradicijomis,
MAXIMA lentynas
atkeliauja
skirtingais
skoniais iršios
rūšimis.
bene populiariausios
daryBritai
neatsiejami
klos alaus
rūšys. nuo tiršta,

ELIS – RUBINAS ALAUS KARŪNOJE
Elis (arba angliškai vadinamas
„ale“) tai alus, kuris gaminamas iš miežių salyklo. Kadangi
šis alus yra fermentuojamas
palyginus trumpą laiką ir labai
aukštoje temperatūroje, jo skonis lieka saldus, turintis vaisių,
kartais netgi sviesto prieskonį.
Elio gamyba populiari visame
pasaulyje, tačiau labiausiai šioje
srityje garsėja britai, kurie tikrai
turi kuo pasigirti.

4
5

1

2
6

ilgai besilaikančia tamsaus
alaus puta, Vokietija garsėja
NAUJIENA
įvairiausiais
kvietinio alaus
skoniais, o MAXIMA savo
asortimente pristato čekų
ir slovėnų „Černovar” ir
„Laško” gamintojų lengvą
alų.

3

NAUJIENA

7. Rūkyta marinuota
skumbrė su juodosiomis
alyvuogėmis
Sultingą, kiek pikantiško skonio
skumbrę puikiai paįvairina alyvuogės. Jei mėgstate žuvį, o įprastos rūkytos skumbrės užkandėlės
Jums jau pabodo, šis patiekalas
taps maloniu atradimu.

7

1 kg – 3699

Mažytė angliška
gudrybė: jei
nenorite, kad Jūsų
stiklinė priliptų
prie padėkliuko,
pabarstykite ją
druska.
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Švelnus

Karamelės

Kartus

Vaisių

Kartus

Karamelė

Saldus

Karamelės

Švelnus

Karamelės

Švelnus

Vaisių

1. Alus Oyster Stout Ale
Šis vidutinio stiprumo elis pasižymi stipriu
skoniu, kuris su kiekvienu gurkšniu tik
tvirtėja, o aromatas išduoda, jog jam tikrai
naudotas tamsus salyklas.

2. Alus Brakspear Bitter Ale
Įpiltas į taurę šis alus atsiskleidžia pačiais
ryškiausiais ir gaiviausiais aromatais, o juos
lydi toks pat skonis.

3. Alus Hobgoblin Ale
Šis goblinu papuoštas alus įpiltas į taurę
ją nudažo rausva rubino spalva ir puikiai
dera prie mėsos patiekalų.

4. Alus Fuller’s ESB Champion Ale
Dar 1978 m. pavadintas metų alumi,
šis alus šluoja apdovanojimus iki šiol.
Neabejotinai, tai pelnytai čempiono vardu
pasidabinęs „ale“ tipo alus.

5. Alus Fuller’s London Porter
Susišlavęs daugybę apdovanojimų
visame pasaulyje, šis alus laikomas bene
geriausiu visų laikų „porter“ tipo alumi,
pasižyminčiu itin ryškiu skoniu.

6. Alus Fuller’s London Pride
Nuo pirmo butelio iki dabar šis alus
verdamas ant Temzės upės kranto. Šis
išskirtinės kokybės „ale“ tipo alus – visų
londoniečių pasididžiavimas.

0,5 l butelis – 469

0,5 l butelis – 499

0,44 l skardinė – 349

0,5 l skardinė – 389

0,5 l skardinė – 389

0,5 l skardinė – 389

Alaus pasaulio gidas

Anglijoje alus
yra seniausiai
gaminamas
alkoholinis
gėrimas.

Alaus pasaulio gidas
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TĘSIANT ANGLIŠKAS TRADICIJAS
„Ale“ tipo alus yra itin mėgstamas anglų ir vis labiau populiarėjantis visame pasaulyje.
„Newcastle Brown Ale“ – vienas žinomiausių šio alaus atstovų. Šiaurės Jorkšyre nuo
1927 m. gaminamas alus itin
išpopuliarėjo 70-aisiais. Ilgą
laiką laikytas darbininkų alumi, dabar jis randa kelią į visų
širdis.
„Everards“ alus į bokalus, butelius ir taures pilstomas jau
daugiau kaip 160 metų, o šios
daryklos filosofijos pamatas –
kokybė. Būtent todėl gamybos
procesas yra ilgas, kruopštus
ir varginantis, o jam nenaudojamos šiuolaikinės gamybos greitinimo technologijos.
Galbūt todėl ši darykla iki šiol
išliko Everards šeimos rankose.

1
3

Alaus pasaulio gidas

2

2

Pats brangiausias alus pasaulyje
kainuoja 1000 JAV dolerių! „Vielle
Bon Secours“ alus yra toks brangus
ir parduodamas tik viename bare
Bierdome, viename Londono rajonų.
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ANGLIŠKAS EKOLOGIŠKAS ALUS

4

Aludarystės tradicijos Anglijoje siekia dar Senovės Romos
laikus, tad nenuostabu, kad
alus – vienas populiariausių
gėrimų visoje Jungtinėje Karalystėje. Šiandien gerbiami alaus
gamintojai noriai atsigręžia
atgal į gamtą siūlydami alaus
mėgėjams unikalias ekologiško
alaus rūšis, pagamintas vadinamosiose „žaliosiose“ alaus daryklose. Jose naudojami tik natūraliai užaugę kviečiai, apyniai,
tad aludariai išgauna pačias
subtiliausias tikro, saulės ir lietaus įkvėpto aromato detales.

1
3

Švelnus

Karamelės

Švelnus

Karamelės

1, 2. Alus Newcastle Brown Ale
Rausvas ir plonyte puta pasipuošiantis
alus, kuris pasižymi lengvu kvapu ir skoniu.

3. Alus Everards Premium
Populiarus dėl savo švelnaus, bet ryškaus
skonio, jis patiks tiems, kurie norėtų pirmą
kartą pamėginti klasikinio „ale“ tipo alaus.

0,5 l skardinė – 299 0,33 l butelis – 299

0,5 l skardinė – 359

Saldus

Uogų

1. Alus Dutchy organic NAUJIENA
Šis tamsaus gintaro spalvos alus su balta
puta turi apelsinus ir uogas primenantį
salyklo prieskonį ir juntamą karamelės
saldumą. Šio alaus gurkšnį vainikuoja kiek
kartus poskonis.
0,5 l butelis – 499

Švelnus

Uogų

2. Alus BRUNEHAUT ORGANIC
BLANCHE NAUJIENA
Unikali alaus darykla „Brunehaut“ pati
užsiaugina ekologiškų miežių bei kviečių.
Šis ryškiai geltonos spalvos alus pasižymi
balta puta, švelniu citrusų aromatu,
kviečių skoniu ir aitroku sausu poskoniu.
0,75 l butelis – 1049

Saldus

NAUJIENA

Uogų

3. Alus SCARECROW ORGANIC
NAUJIENA
Šis aukso spalvos alus verdamas naudojant tik anglišką ekologiškų miežių salyklą
ir ekologiškus apynius. Jam būdingas citrusinių vaisių bei sodrus salyklo aromatas ir
saldus skonis su lengvu kartumu.
0,5 l butelis – 499

Aitrus

Uogų

4. Alus BRAKSPEAR ORGANIC
OXFORD GOLD NAUJIENA
Šis alus yra ypač pikantiško skonio,
su subtiliu medaus prieskoniu. Dėl
ekologiškų apynių „Goldings“ jis turi gaivų
citrusų aromatą, o dėl ekologiškų mielių
„Brakspear“ – intensyvų vaisių skonį.
0,5 l butelis – 499

Alaus pasaulio gidas
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IŠSKIRTINIS AIRIŠKAS ALUS
Sumaišyti airišką alų su kokiu
kitu – sunkiai įmanoma. Šioje
šalyje gaminamos „stout“ tipo
alaus rūšys yra užkariavusios
viso pasaulio lentynas ir barus,
o juodutėlis skystis taurėje, butelyje ar
nesumaiAlus
– skardinėje
vienas –pasaulyje
šomas
su
niekuo,
ką
esate
ragalabiausiai pamėgtų lengvų
vę
iki
šiol.
Netradicinis
skonis,
alkoholinių gėrimų, kuris
itin tamsi juoda spalvaregione
ir ilgai
kiekviename
išliekanti
kreminė
puta
–
ženišsiskiria savo unikaliomis
klas,
jog
jūs
ir
vėl
pasirinkote
aludarių
šimtmečius
airišką alų.
brandintomis
tradicijomis,

2

3
4

1

skirtingais skoniais ir rūšimis.
Britai neatsiejami nuo tiršta,
ilgai besilaikančia tamsaus
alaus puta, Vokietija garsėja
įvairiausiais kvietinio alaus
skoniais, o MAXIMA savo
asortimente pristato čekų
ir slovėnų „Černovar” ir
„Laško” gamintojų lengvą
alų.

Švelnus

Norint teisingai įpilti „Guinness“ alaus
reikia turėti įgūdžių. Tobulas įpylimas
turėtų tęstis 199,50 sekundžių. Alų reikėtų
pilti 45 laipsnių kampu. Dauguma airių
supyktų, jei pamatytų šį alų pilamą kitaip.
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Alaus pasaulio gidas

Dūmo

Saldus

Šokolado

1. Alus Guinness
Tai – bene garsiausias visame pasaulyje
airiškas alus. Jo ragauja ne tik airiai visame
pasaulyje, bet ir žmonės, kurie mėgsta
laužyti nusistovėjusias taisykles.

2. Alus Murphys
Tai mažiau žinomas „Guinness“ giminaitis,
pasižymintis lengvesniu skoniu ir aromatu.
Šio alaus išskirtinumas – itin kreminė puta.

0,44 l skardinė – 599

0,5 l skardinė – 379

3. „Basils“ rūkytas
sūris su aitriosiomis ir
raudonosiomis paprikomis
Šis Tilžės tipo sūris iš Vokietijos
vos padėtas ant stalo ragautojų nosis
užkariauja subtiliu dūmo aromatu, o įsimetus
į burną ją kutena aitriųjų ir raudonųjų
paprikų skoniu. Žinoma, aštrumas puikiai
derės prie vėsaus alaus.
1kg – 3699

4. „Basils“ rūkytas sūris su
kalakutienos kumpiu
Šis Vokietijoje paruoštas sūris
nustebins savo minkštumu,
o viduje esantys kalakutienos kumpio
gabaliukai puikiai derės su subtiliu
rūkyto kumpio skoniu. Tai – puikus alaus
palydovas!
1kg – 3699

Pirmosios alaus skardinės buvo
pagamintos 1935 m. Nuo tada alaus
mėgėjams nebereikėdavo eiti į barus,
tavernas ar bravorus, kad galėtų į
namus parsinešti savo mėgiamo
alaus.
Alaus pasaulio gidas
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ČEKIŠKOS TRADICIJOS –
RUSIŠKAS ALUS
Apie rusišką alų tikriausiai žinome nedaug. Tačiau MAXIMA
lentynose jau galima pradėti
plėsti savo žinias. Lietuvos alaus
mėgėjams siūlome paragauti Rusijoje paruošto „Žatecky
Gus“ alaus, kuris verdamas
pagal geriausias čekų aludarių
tradicijas ir naudojant apynius
iš unikalaus Čekijos regiono,
kuriame apyniai auginami jau
daugiau nei 700 metų.

1
2
3
4

NAUJIENA

5

1940 metais „Pabst“ alaus darykloje buvo
pagaminta šešių skardinių pakuotė. Alaus
darykla atliko daugybę tyrimų, kurie
parodė, kad būtent šešios skardinės alaus
yra idealus svoris namų šeimininkei
parnešti alaus iš parduotuvės.

44

Alaus pasaulio gidas

5. Ūkininkų užkandos
rinkinys
NAUJIENA
Šiame rinkinyje rasite visus
gardžiausius gerai pažįstamus
užkandžius – kvapnias rūkytas
dešreles, keptą duoną, traškias kiaulių
ausis ir rūkytą sūrį. Skanaus!

1, 3. Alus Žatecky Gus
NAUJIENA
Pagal senas alaus tradicijas verdamas alus
yra itin lengvo skonio ir malonaus apynių
aromato bei švelnaus kartumo.

2. Alus Žatecky Gus černy
NAUJIENA
Tai – tradicinis tamsus alus, kurio skonyje
ryškiai jaučiamas karamelės poskonis.
Patiks subtilių alaus aromatų mėgėjams.

4. Alus Žatecky Gus ležak
NAUJIENA
Šviesus, klasikinis ir lengvai geriamas
alus, kuris praturtintas maloniu apynių ir
salyklo aromatu.

250 g pakuotė – 999

0,5 l butelis – 249 1 l skardinė – 449

0,5 l butelis – 249

0,5 l butelis – 259

Švelnus

Apynių

Saldus

Karamelė

Kartus

Apynių

Žateco miestas Čekijoje, kurio vardu
pavadinti aromatingi apyniai, sukuriantys
ypatingą alaus „Žatecky Gus“ skonį, XVI a.
buvo vienas didžiausių Čekijos miestų.

Alaus pasaulio gidas
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SENOJO MALŪNININKO PASLAPTYS
Tikri alaus mėgėjai puikiai
žino rusišką pavadinimą „Staryj Melnik“. Šis alus – vienas
populiariausių visoje Rusijoje.
MAXIMA parduotuvėse „Staryj
Melnik“ pažinsite iš savito butelio, primenančio statinaitę ar
etiketę puošiančio malūno. Šis
alus įtiks kiekvieno skoniui, mat
pasirinkti galite iš daugybės rūšių – sodraus ar lengvo, gaivaus
aromato bei skirtingo stiprumo.

4
5
1

3
2

6. Kepamas sūris
Halloumi
Sūris tiems, kurie norėtų išmėginti šį tą naujo. Tokie kepami
sūriai nuo seno populiarūs Bulgarijoje, Turkijoje ir Graikijoje.
Šių šalių grilio mėgėjai itin lengvą sūrį pačirškinę ant grotelių
jį patiekia dar šiltą.

6

200 g – 699

Yra toks gandas,
kad 13 amžiuje
krikštydavo ne
švęstu vandeniu,
o alumi...
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Švelnus

Riešutų

1. Alus STARIJ MELNIK iz bočonka
Barhatnoje
Tamsaus alaus mėgėjams neabejotinai
patiks šis kone rubinų spalvos alus su tvirta
puta, kurį pagrįstai pavadino aksominiu.
Jo aromate vyrauja karamelės, žolelių ir
medžio natos.
0,5 l butelis – 249

Alaus pasaulio gidas

Švelnus

Žolės

Švelnus

Žolės

Švelnus

Žolės

Švelnus

Žolės

2. Alus STARIJ MELNIK iz bočonka
Svetloe
Viena naujausių alaus rūšių, skirta
vertinantiems sodrų skonį ir norintiems
mėgautis nefiltruotu alumi iš baro ir
namuose.

3. Alus STARIJ MELNIK iz bočonka
Miagkoe
Šis alus tapo vienu pasikeitusios alaus
gėrimo kultūros įrodymų – skirtas ne gerti
paskubomis, o palengva mėgaujantis, su gera
kompanija. Švelnaus skonio alus yra palyginti
nestiprus, lengvesnio skonio.

4. Alus Staryj Melnik Svetloe
Būtent nuo šio alaus 1999-aisiais prasidėjo
„Staryj Melnik“ istorija. Šis šviesus, švelnaus
skonio lageris yra itin populiarus ir
mėgstamas dėl puikios kokybės ir teisingos
kainos.

5. Alus STARIJ MELNIK Gold
Šis alus laikomas pačiu prestižiškiausiu
„Staryj Melnik“ kolekcijoje. Auksiniu jis
pavadintas dėl nepriekaištingos spalvos,
intensyvaus skonio ir ryškaus apynių
aromato.

0,5 l butelis – 229

0,5 l butelis – 229

0,75 l butelis – 199

0,5 l butelis – 209

Pirmasis produktas, kurį žmonija pagamino
iš grūdų ir vandens, prieš išmokdami gaminti
duoną, buvo alus.

Alaus pasaulio gidas
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Alaus bokalas –
gerokai daugiau nei tik
stiklo improvizacija
Šiais laikais įprasta, kad alaus bokalą puošia vienų ar kitų
gamintojų atributika, o patys bokalai būna kuo skirtingiausių
formų. Dauguma alaus mėgėjų pažįsta vadinamuosius
„moteriškus“ ir „vyriškus“ bokalus, tačiau iš tiesų alaus bokalų
ir taurių formų yra daugybė. Beje, jos dažniausiai priklauso ne
nuo to, kas gėrimą geria, o nuo paties alaus rūšies.

Alaus bokalas – nepamainoma skoningo alaus ragavimo dalis. Nuo taurės,
iš kurios gėrimas geriamas priklauso itin daug. Visų pirma, alaus skonio
savybės pasikeičia iškart jam palietus stiklą, taip pat bokale jo spalva ir
aromatas tampa kiek kitokie. Akimirką, kai alus pasieka bokalą, įsijungia
ir daugiau alaus mėgėjo juslių – rega, uoslė. Butelyje slypėję alaus niuansai tampa ryškesni, o skanavimas įgauna pilnatvę, kuomet alus geriamas iš
teisingos taurės.
Tačiau stilingas ir gražus alaus bokalas nėra tik mados, stiliaus ir prestižo dalykas. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad skirtingos formos taurės turi
įtakos alaus aromatui išlaikyti ir atsiskleisti. Pavyzdžiui, paviršiuje susidariusi alaus puta veikia tarsi tinklas, sulaikantis lakias alaus kvapo ir skonio
daleles. Tad tokia taurė, kurioje susidarys didesnė puta, gali padėti sulaikyti tam tikrus gėrimo komponentus. Tiesa, putos poreikis ragaujant alų
būdingas ne visoms alaus rūšims, tad priklausomai nuo gėrimo turi būti
naudojama tam tikra taurė, kuri išryškins konkretaus alaus kvapų ir skonių
puokštę.

ALAUS BOKALŲ ĮVAIROVĖ

ALAUS BOKALŲ ĮVAIROVĖ

Padidinta alaus
stiklinė

Siaurėjanti į
viršų taurė (angl.
Snifter)

Pilzeno taurė
su kojele arba
„Pokal“ taurė

Tulpės formos
taurė

nanti taurė puikiai tiks
itin aromatingoms alaus
rūšims ir sulaikys lakiąsias
alaus daleles. Subtili forma
leis gėrimą pasukioti ir
taip dar geriau užuosti jo
aromatą. Iš tokių taurių
rekomenduojama gerti
belgišką elį, miežių vyną ir
daugiau alkoholio turinčio
alaus rūšis.

tacija, besiskirianti savo
forma, tačiau taip pat
puikiai atskleidžianti alaus
savybes. Ši taurė apačioje
turi neilgą kojelę, yra kiek
putlesnė ir į viršų lengvai
siaurėjanti.

deda suformuoti ir išlaikyti
didelę putą. Pūsta taurės
apačia tarsi sukoncentruoja
visą alaus esenciją, o išlenktas viršus leidžia mėgautis
sodraus alaus ir putos
harmonija. Iš tokios taurės
rekomenduojama ragauti
škotiškus elius, belgiškus
elius ir kitas itin aromatingo
alaus rūšis.

Angliškoji pinta
arba „Nonic“ taurė

Tradicinis alaus
bokalas

Tulpės formos
pinta

Mažoji kvietinio
alaus taurė

Ši angliško stiliaus taurė,
kurioje telpa pinta alaus turi
išgaubtą neilgą pastorėjimą
maždaug 5 cm nuo taurės
viršaus. Toks alaus bokalas
yra naudojamas geriant
anglišką elį ar anglišką lagerą.

Dažniausiai mėgiamas
vyrų, su tvirta rankena,
dažniausiai talpinantis
bent pusę litro alaus. Puikiai tinka įvairioms alaus
rūšims, ypač mėgiamas
Lietuvoje.

Tokios formos taurėje
telpa alaus pinta – apie
0,6 litro. Dažniausiai
tokioje, dar Pinta-tulpe
vadinamoje taurėje, patiekiamas airiškas stautas,
airiškas elis, porteris,
raudonasis elis, kreminis
elis ir angliškas elis.

Ši, kiek mažesnė nei vokiškoji
baltojo alaus taurė dažniausiai naudojama mažesniems
šio gėrimo kiekiams, taip pat
populiari Belgijoje – dėl savo
formos jos apačioje taip pat
gali nusėsti alaus mielės,
o viršūnėje puikiai atrodo
alaus puta.

lightTulpės formos taurė kone
porters
ales
stouts
geriausiai sulaiko lakiąsias
Konjako ar brendžio
Tai – šiek tiek įdomesnė
beers
alaus aromato daleles, pataures savo forma primepilsnerio taurės interpre-

Masyvaus stiklo stiklinė
primenanti vazą dažniausiai siūloma geriant šviesų
alų arba kai kurias kvietinio
alaus rūšis. Ypač gerai
pažįstama belgiškojo „Hoegaarden“ alaus mėgėjams.

Paverskite
kampu.

porters

Deja, nėra taip lengva pačiam atskirti, kokią taurę kokiam alui naudoti.
Kai kuriose Europos šalyse (ryškiausias pavyzdys – Belgija) kiekviena alaus
rūšis turi savo taurę. Kai kurios alaus daryklos čia pačios sukūrė alaus taurių dizainą dar prieš pradėdamos gaminti alų, o geri barai ir šiandien turi
taurių kiekvienai parduodamai alaus rūšiai. Tiesa, namuose sukaupti tokią
taurių ir bokalų kolekciją – vargiai įmanomas užsiėmimas, tad siūlome
dažniausiai naudojamų alaus taurių ir bokalų gidą, kuris padės visada mėgautis geriausiu alaus skoniu, o Jūs pasirodysite kaip tikras alaus ekspertas.

Forma – ir dėl skonio, ir dėl saugumo
Kalbama, kad pirmuosius būdus gerti alų išrado dar šumerai – jie gėrimą
ragavo iš molinių ąsočių, į kuriuos įkišdavo ilgus šiaudelius ir gerdavo
keliese. Molis ir įvairus akmuo buvo pagrindinės medžiagos, iš kurių
iki XVII amžiaus buvo gaminama tara alui. Vėliau bokalams ir taurėms
pradėti naudoti alavas ir sidabras.
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Pilzeno taurė

Alaus pasaulio gidas

ales

light
beers

Pilzeno taurėse dažniausiai
patiekiamas įvairių rūšių
šviesus alus, tačiau, kaip
ir rodo jų pavadinimas,
sukurtos jos buvo būtent
skirtingoms pilsnerio
rūšims. Šiose taurėse
dažniausiai telpa mažiau
kaip pusė litro alaus. Nuo
baltojo alaus taurių pilzeno
taurės skiriasi tuo, kad jų
forma yra siaurėjanti nuo
pat viršaus. Pilzeno taurės
išryškina alaus spalvą,
skaidrumą ir leidžia viršuje
susiformuoti gražiai putai.

stouts

Lenktas alaus
bokalas

Toks bokalas – tikra klasika
pilsners
Šiaurės Amerikoje, Anglijoje ar Vokietijoje. Šis didelis
bokalas išsiskiria tuo, kad
viršutinė jo dalis platesnė
už apatinę. Bokalo stiklas
storas, o talpa gali būti net
iki litro. Šoninės sienelės
neretai būna gaubtos ar
nelygaus stiklo. Dažniausiai
iš tokio bokalo ragaujamas
amerikietiškas, britiškas ar
vokiškas lageris, dažniausiai
šviesus.

pilsners

Stiklas alaus taurėms ir bokalams buvo pradėtas naudoti XVIII amžiaus viduryje-pabaigoje. Kalbama, jog tai paskatino Anglijos karališkosios šeimos
atstovų užsakymas Vokietijos stiklapučiams – jie norėjo naujos ir įmantrios taros gerti alui per medžiokles ir rūmų šventes. Vėliau, vystantis stiklo pramonei, stiklinės alaus taurės ir bokalai tapo prieinami visuomenei.
Įdomu tai, kad iš pradžių skirtingos formos bokalai buvo gaminami ne
tik tam, kad išryškintų gėrimo skonį ir savybes, bet ir dėl kitų priežasčių.
Štai Vokietijoje buvo gaminami metaliniai bokalai su dangčiu – kad į gėrimą nepatektų musės. Taip pat buvo specialūs alaus bokalai, panašūs į
šiuolaikinius belgiško alaus „Pauwel Kwak“ bokalus su mediniu laikikliu,
kad būtų galima alų gerti karietoje, vadeliojant žirgus. Storo stiklo bokalai
su masyvia rankena buvo gaminami įvairioms aludėms – kad nesudužtų jų naudotojui įsismarkavus. Įmantrios alaus taurės buvo populiarios
aukštuomenės gretose ir daugiau demonstravo stilių nei turėjo specialią
paskirtį.

Baltojo ir kvietinio alaus taurės
Šios aukštos taurės skirtos patiekti baltąjį ar kvietinį alų (vok.
Weizenbier arba Weissbier). Jų talpa – pusė litro su atsarga
alaus putai. Šis vokiškas bokalas išsiskirtinis plona apačia, dėl
to kartais dar vadinamas „moterišku“. Tokios taurės formos
tikslas – nusodinti alaus mieles bokalo apačioje.

Alaus pasaulio gidas
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AMŽIAUS PATIKRINTAS VARDAS
Vardas „Henninger“ Vokietijos
aludarių gretose puikiai žinomas jau daugiau kaip tris amžius – šio Frankfurte gaminamo
alaus ištakos glūdi dar 1655 metais. MAXIMA pirkėjai jau gali
įvertinti vokiečių meistriškumą
ir ilgametes tradicijas bei paragauti gaivinančio „Henninger
Radler“ arba klasikinio pilsnerio
„Henninger Kaiser Pilsner“, kurie
yra laikomi šio prekės ženklo pasididžiavimu ir vizitine kortele.

EGZOTIŠKAS ALUS

2

2
3

1
1

Apžvelgę laiko patikrintus didžiausių Europos alaus daryklų
vardus, persikeliame į egzotiškesnių – Meksikos bei Turkijos
– šalių paveldą. Alaus pasauliui
jau seniai žinomas „Corona Extra“ alus – savotiškas Meksikos
ambasadorius pasaulyje, daugelio kultūros ir sporto renginių
rėmėjas. Nors Turkijoje populiaresni kiti gėrimai, tačiau šios
šalies pasididžiavimas - „Efes Pilsener“ - saldokas, tirštas auksinis lageris, kuris Turkijos rinkoje
užima pirmaujančias pozicijas.

NAUJIENA

Kartus

Vokietijoje alus kartais yra pateikiamas kaip
ledai (ant pagaliuko). Žinoma, tokie ledai turi
mažiau laipsnių.

1. Alus Henninger Lager
Šis tradicinis pilsneris iš Frankfurto – tikras
ilgametės aludarių patirties įrodymas.
Jo skonis lengvas, gaivus su kiek kartoku
prieskoniu.
0,33 l skardinė – 119
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Žolės

Švelnus

Vaisių

2. Alaus kokteilis Henninger Radler
„Henninger Export“ alaus ir putojančio
citrinų limonado kokteilis išsaugojo
tikros citrinos skonį ir aromatą. Jame nėra
dirbtinių skonio priedų ar saldiklių, tad
galėsite mėgautis unikaliu gėrimu.
0,5 l skardinė – 219

Kartus

Žolės

1. Alus Corona Extra
Corona – visame pasaulyje žinomos
meksikietiškos alaus legendos
nesupainiosite su niekuo. Atkimštas
buteliukas, griežinėlis žaliosios citrinos, ir jau
jaučiate Pietų Amerikos saulę.
0,355 l butelis – 499

Švelnus

Vaisių

2, 3. Alus Efes Pilsener
Šalyje tarp Europos ir Azijos subrandintos
geriausios alaus gamybos tradicijos. Šviesus,
gaivus lagerio stiliaus alus iš Turkijos, tikrai
pažįstamas krepšinio gerbėjams.

Aludariai sako, kad nėra dviejų vienodų alaus
daryklų pasaulyje. Kad ir kaip panašūs būtų
receptai – skiriasi grūdai, apyniai, katilai, ir visa
tai daro įtaką alaus skoniui.

0,5 l butelis – 219 0,5 l skardinė – 199

Alaus pasaulio gidas
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Nealkoholinis alus –
naujas požiūris į alaus
kultūrą

BALTARUSIŠKO ALAUS KLASIKA
Nors kalbėdami apie kokybišką
užsienietišką alų retokai pagalvojame apie kaimynines šalis,
Baltarusija yra tikrai nurašoma
veltui. Šios šalies alaus mėgėjų pasididžiavimas – alus „Lidskoe“. Pagal klasikinius receptus ir beveik 50 metų daromas
alus pagaliau pasiekė ir MAXIMA lentynas. Tai mūsų pažįstami, pamėgti arba užmiršti alaus
skoniai, kuriems tikrai atsiras
vietos jūsų šaldytuve.

2

Jei kalbėtume tik faktų kalba, nealkoholinis alus – tai putojantis nealkoholinis gėrimas, kuris gaminamas fermentuojant alaus misą alaus mielėmis,
ir kuriame fermentacija sustabdyta arba alkoholio kiekis sumažintas leistinais būdais taip, kad etilo alkoholio koncentracija jame yra ne didesnė
kaip 0,5 tūrio procento. Tačiau, jei pažvelgsime giliau, kodėl šiandien vis
daugiau alaus mėgėjų neatsisako šios alaus alternatyvos, o Lietuvos parduotuvių lentynose jau galima pasirinkti ne iš dviejų nealkoholinio alaus
rūšių kaip kad kadaise, o iš žymiai didesnės įvairovės?

3

1

Pagrindinis atsakymas – pasikeitusios nealkoholinio alaus skonio savybės.
Jei anksčiau jo rūšys vargiai priminė tikrą alų, modernėjant technologijoms alaus gamintojai įgudo pateikti vartotojams ne mažiau skanų, tačiau
ne tokį svaigų gėrimą.
Nealkoholinio ar mažai alkoholinio alaus istorija siekia mažų mažiausiai
viduramžius. Tuomet toks gėrimas buvo pateikiamas gyventojams kaip
alternatyva vandeniui, kuris neretai buvo užterštas parazitais. Šis nealkoholinio alaus protėvis buvo vadinamas „mažuoju alumi“ (angl. „small
beer“). Jis buvo nefiltruotas, priminė košę ir buvo pigesnis nei normalaus
stiprumo alus. Žmonės jį neretai gamino patys namuose, jo davė ir vaikams, ir tarnams.

Masinę gamybą paskatino Sausasis įstatymas

Norvegiškai
jausmas kitądien
vadinamas
„Statybininkai
galvoje“.

Kartus

1. Alus Lidskoe Premium
Kai susitinka senos aludarystės tradicijos
ir modernios technologijos – gimsta
alus, vertas „Premium“ vardo. Šis alus jau
skaičiuoja 56-us gamybos metus.
0,5 l skardinė – 239
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Apynių
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Kartus

Žolės

2. Alus Lidskoe Žiguliovskoe
Vyresni alaus mėgėjai tikrai atsimena alų,
vadintą „Žiguliniu“. Šis alus grįžta į lentynas
atsinaujinęs, bet to paties nepamirštamo
skonio.
0,5 l butelis – 229

Kartus

Apynių

3. Alus Lidskoe Klasičeskoe
Tai – viena iš firminių „Lidskoe“ alaus rūšių.
Pamėgtas Baltarusijoje dėl savo švelnaus
skonio, jis puikiai tiks karštoms vasaros
dienoms ar prie kepsnių.
0,5 l butelis – 239

Šiuolaikinio nealkoholinio alaus „tėvai“, teigiama, buvo sumanyti Sausojo
įstatymo metais – XX a. pirmojoje pusėje. Teigiama, kad alkoholio draudimo laikais JAV dauguma alaus ir kitų alkoholinių gėrimų daryklų ėmėsi
gaminti būtent nealkoholinio alaus tipo gėrimą. Alkoholio gamyba buvo
draudžiama, o norint pakeisti procesą ir persiorientuoti, tereikėjo įtraukti vieną nesudėtingą žingsnį – laiku sustabdyti rūgimo procesą ar vėliau
išgarinti arba filtrais pašalinti alkoholį. Toks alkoholio beveik neturintis
alus žmonių gretose buvo vadinamas „beveik alumi“ (angl. „near-beer“).
1933-aisiais, panaikinus draudimą, dauguma gamintojų grįžo prie senosios technologijos, mat gaminant gėrimą be alkoholio, jiems sunkiai sekėsi
išlaikyti originalų alaus skonį. Ilgiausiai be alkoholinio alaus apsieiti teko
islandams, mat Islandijoje alus buvo draudžiamas nuo 1915 net iki 1989
metų.

Skanus kaip alus
Visiškai alkoholio neturintis alus jau kurį laiką populiarus musulmoniško-

se šalyse, kuriose alkoholio vartojimą draudžia religija. Kada nealkoholinis
alus ėmė populiarėti Europoje? Ko gero, daugiausiai pastarąjį dešimtmetį,
kai vis daugiau didžiųjų alaus gamintojų įžvelgė šio verslo perspektyvą ir
nutarė tobulinti nealkoholinio alaus gamybos technologijas, o žmonės,
pajutę gerėjantį jo skonį, palankiai priėmė naują iniciatyvą.
Žinoma, nederėtų pamiršti, kad nealkoholiniame aluje iš tiesų yra nedidelė, iki 0,5 tūrio procento, alkoholio koncentracija, tačiau nuo tokio kiekio
apgirsti kone neįmanoma – kol išgertumėte dešimt bokalų alaus, kurie
prilygtų vienam įprasto alaus bokalui, didžioji alkoholio dalis spėtų išgaruoti...
Būtent todėl šiandien vis daugiau aktyvų gyvenimą gyvenančių žmonių
renkasi nealkoholinį alų – nuo jo neapgirstama, nejaučiama sunkumo,
nėra pagirių. Ypač jį mėgsta vairuojantys, mat tuomet net linksminantis
su alų gurkšnojančių bičiulių kompanija netenka jaustis balta varna.
Beje, mokslo naujienų portalas Eurekalert.org 2011-aisiais net pateikė tyrimą, kad nealkoholinis alus turi teigiamos įtakos lengvaatlečiams sportininkams – maratono bėgikai patyrė mažiau traumų ir greičiau atsigavo
po varžybų. Mokslininkų teigimu, tokį poveikį turi nealkoholiniame aluje
esantys polifenoliai (tai – chemikalų grupė, randama daugelyje vaisių, daržovių, kitų augalų, šie antioksidantai pašalina žmogaus kūno ląstelėms ir
audiniams kenksmingus laisvuosius radikalus).

Ragaujančių vis daugėja
Jau 2012-ųjų pradžioje britų leidinys „The Guardian“ paskelbė apie nealkoholinio alaus pardavimų šuolį Didžiojoje Britanijoje, kuri visuomet garsėjo
savosiomis alaus ir elio daryklomis. Pagrindinės to priežastys – žemesni
mokesčiai šiam gėrimui, nuolat vykdomos socialinės kampanijos prieš girtavimą ir didesnis žmonių rūpestis savo sveikata.
O štai Time.com analogiškame straipsnyje kaip pavyzdį pateikė Ispanijos
darbininkus, kurių vienas geria nealkoholinį alų dėl to, kad geria antibiotikus ir negali vartoti alkoholio, o kitam tiesiog patinka nealkoholinio alaus
skonis. Šiandien dažnas renkasi nealkoholinį alų rūpindamasis sveikata,
taip pat kai kurių gamintojų nealkoholinis alus turi net perpus mažiau
kalorijų nei jo „didysis brolis“.
Tad priežasčių gerti tokį alų daugybė, o Ispanija – viena pirmaujančių Europos šalių pagal nealkoholinio alaus suvartojimo kiekius. Ir nors greičiausiai nealkoholinis alus neišstums savo alkoholinio brolio užmarštin, statistika pranašauja jam sėkmingą gyvavimą. Nuo 2003 iki 2008-ųjų Vakarų
Europoje alaus pardavimai krito beveik 2 proc., o nealkoholinio alaus pardavimai padidėjo net 50 proc. Nealkoholinės alaus atmainos vartojimas
sparčiai kilo ir Vidurio Rytuose, Afrikoje, Japonijoje ir kitose Azijos šalyse.
Žinoma, kiekvienas sprendžia pats, kokį alų gerti, tačiau šiuolaikinės nealkoholinio alaus rūšys tikrai nusipelno savo šanso būti paragautos.
Alaus pasaulio gidas
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IŠLAIKĘS TIKRĄ SKONĮ
Garsiausi alaus gamintojai jau
kurį laiką tobulino alaus alternatyvą – nealkoholinį alų, tad
šiandien alaus mėgėjai gali pilnavertiškai mėgautis puikaus
skonio nesvaigiu alumi vairuodami, sportuodami ar tiesiog
leisdami laiką geroje kompanijoje. MAXIMA siūlo rinktinį
nealkoholinį alų iš Europoje ir
pasaulyje pripažintų alaus daryklų, kuris padės jums atsigaivinti
ir neprivers skaičiuoti kiekvieno
bokalo.

PASIGAMINKITE

Karamelizuotų

svogūnų
užtepėlė
Didesniam svečių stalui
Reikės:

– 2kg raudonųjų ar paprastų svogūnų
– 4 česnako skiltelių
– 140 g sviesto
– 4 valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus
– 140 g rudojo cukraus
– 1 valgomojo šaukšto šviežių čiobrelių lapelių
– žiupsnelio čili pipirų (pasirinktinai)
– mėgstamo alaus
– 350 ml ispaniško chereso ar raudonojo vyno acto

2
3

1

4

Smulkiai supjaustykite svogūnus ir palengva pradėkite juos kepinti pašlakstę
keptuvę alyvuogių aliejumi. Jiems gražiai apskrudus sudėkite prieskonius –
čiobrelius ir smulkintus česnakus, sviestą, dar kiek pakepinkite ir supilkite actą.
Šiam šiek tiek nugaravus įmaišykite cukrų, leiskite mišiniui palengva karamelizuotis ir supilkite alaus tiek, kad užtepėlė nebūtų per skysta. Dar lengvai patroškinkite ir jau galite tepti ir mėgautis!

Švelnus

Uogų

1. Alus Clausthaler
Gaminamas ir pilstomas Vokietijoje
„Clausthaler“ yra garsiausias nealkoholinio
alaus prekės ženklas Europoje. Šie alaus
gamintojai yra sukaupę didžiulę patirtį
nealkoholinio alaus gamybos srityje, kuri
padėjo išgauti europiečiams patinkantį,
unikalų šviežio, tikro alaus skonį.
0,5 l skardinė – 219

54

Aitrus

Žolių

2. Alus Fentimans Ginger
Šis alus yra gaminamas fermentuojant
tikrą aukščiausios rūšies kiniško imbiero
šaknį. Tad kiekvienas buteliukas slepia
unikalią imbiero jėgą, natūralius gamybos
būdus ir tikrą skonį. Jei mėgstate imbierą,
pamilsite „Fentimans Ginger“ alų!
0,75 l butelis – 999

Alaus pasaulio gidas

Švelnus

Žolių

3.Alus Krombacher
Šis pilzeno rūšies alus gaminamas iš
natūralaus šaltinio vandens, o speciali
alaus daryklos technologija leidžia
mėgautis skoniu, vargiai atskiriamu nuo
alkoholinio alaus. Šis alus ypač populiarus
atletų-mėgėjų gretose, nes geriamas šaltas
puikiai atgaivina ir turi mažiau kalorijų.
0,5 l butelis – 269

TIK PAS MUS

Švelnus

Žolių

4. Alus Staryj Melnik
Bezalkoholnoje
Šis pagal ypatingą technologiją
pagamintas skaidrus, auksinės spalvos
alus išskirtinis savo minkštu skoniu, o
jo aromatas prilygsta alkoholinio alaus
rūšims.
0,5 l butelis – 219

Alaus pasaulio gidas
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GAIVINANTI MIESTO ISTORIJA

OLANDIŠKAS HITAS „BAVARIA“
Tikras vasaros sezono hitas –
olandiški „Bavaria Radler“ alaus
kokteiliai. Iš auksinio, gaivaus
„Bavaria Premium“ alaus ir natūralaus, putojančio, be dirbtinių saldiklių ir konservantų
limonado gaminami kokteiliai
yra itin lengvi. Vos pernai pristatyti alaus kokteiliai jau spėjo sulaukti populiarumo visoje
Europoje – atėjo metas jų paragauti ir Jums.

Puiki alternatyva sultims, limonadams ir kitiems saldiems
gaiviesiems gėrimams – nealkoholinis „Amber city“ alus, kuris
vasarą ne tik atgaivins, bet ir
padės numalšinti troškulį. Tik
MAXIMA prekybos centruose
siūlomo gėrimo skonį sudėtinga atskirti nuo įprasto alaus, o
gomurį pamalonina švelnus salyklo skonis ir apynių aromatas.
3
1

2

2

4
1

NAUJIENA

Švelnus

Vieno Mayflower keleivio dienoraščio įrašuose
rasta, kad šiuo laivu keliavę piligrimai sustojo
Plymouth Rock, vietoj to, kad keliautų į Virginia
vien dėl to, kad baigėsi alus.

1. Nealkoholinis citrinos skonio
alus „Amber city“
Darnus citrinos, salyklo bei apynių skonis
užtikrina citrusinių natų kupiną šviežumą
ir gaivą.
0,33 l butelis – 139
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Vaisių

TIK PAS MUS

Švelnus

Apynių

2. Nealkoholinis alus „Amber city“
Šis gaivus alus itin lengvas, tad tikrai
neapsunkins skrandžio karštą dieną, o
puikus skonis garantuos itin malonų gėrimo
procesą.
0,33 l butelis – 139

TIK PAS MUS

Švelnus

Vaisių

1, 2. Alaus kokteilis Bavaria Radler
Lemon
Vos 2% alkoholio tūrio turintis alaus
kokteilis yra nestiprus ir itin gaivus.
Atšaldytas šis citrinos skonio gėrimas
puikiai tiks prie bet kokio vasariško stalo.
0,33 l butelis – 249 0,5 l skardinė – 259

Kartus

Vaisių

3, 4. Alaus kokteilis Bavaria Radler
Grapefruit
Šis greipfrutų skonio alaus kokteilis –
kiek įdomesnė alaus ir citrusinių vaisių
improvizacija tiems, kuriems pabodo
tradicinis alaus ir citrinos aljansas.

Mokslas apie alų ir jo gamybą yra
vadinamas zitologija. Zitologai puikiai
išmano alaus gamybos procesus, žaliavas
ir derinius.

0,33 l butelis – 249 0,5 l skardinė – 259
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BELGIŠKA VAISIŲ HARMONIJA
Pirmąsyk „Lindemans“ vardas
Briuselio apylinkėse pasigirdo
1822-aisiais, kuomet Lindemanų šeima žiemos metu, kai
mažiau ūkio darbų, nutarė suintensyvinti Lambic – ypatingo savaiminės fermentacijos
alaus – gamybą. Prigijęs gėrimas
ir jo interpretacijos kaipmat išpopuliarėjo ne tik Belgijoje, bet
ir už jos ribų. Šiandien jau daugiau kaip šešios kartos mėgaujasi unikalaus skonio gėrimais, už
kuriuos „Lindemans“ alaus darykla ne kartą buvo apdovanota
medaliais. Vyšninio „Kriek“, auksinio obuolių, kvietinio „Faro“
su unikaliu Lambic prieskoniu
neįmanoma supainioti net didžiausioje alaus įvairovėje.

ALAUS KOKTEILIAI BEERMIX

2

1

1

3

3

2

Iš Kijeve, Ukrainoje, įsikūrusios
„Obolon“ alaus daryklos yra
kilęs, ko gero, visame pasaulyje žinomiausias ukrainietiškas
alus – Ukrainai atgavus nepriklausomybę būtent „Obolon“
aludariai pirmieji ėmėsi eksportuoti tradicinį ukrainietišką alų į
JAV ir Europą. Nenuostabu, kad
ištobulinę alaus gamybą aludariai siūlo ir populiarius, gardžius
alaus ir vaisių ar uogų sirupo
kokteilius „Beermix“, kurių jau
galite rasti MAXIMA gėrimų
skyriuose.

4

NAUJIENA

Rūgštus

Alus yra
mažiausiai kalorijų
turintis alkoholinis
gėrimas.
Nustebote?
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Uogų

Saldus

Vaisių

Rūgštus

Vaisių

Švelnus

Vaisių

Švelnus

Vaisių

1. Alus Lindemans Apple
Prieš apyniams tampant įprasta alaus
sudėtine dalimi, įprasta buvo alų skaninti
įvairiais vaisiais. Šviežias, lengvas obuolių
skonis puikiai dera su rūgščiu Lambic alaus
aitrumu. Gėrimas tiks prie aromatingų sūrių,
aštrių patiekalų.

2, 4. Alus Lindemans Kriek
Anksčiau buvęs itin saldžiarūgštis, šiandien
šis gėrimas turi daugiau vaisių natų ir yra
mažiau rūgštus. Taip yra todėl, kad gamybos
procese šviežios rūgščios vyšnios buvo
pakeistos rinktinių vyšnių sultimis.

3.Alus Lindemans Faro
Tai – unikali belgiško kvietinio alaus atmaina,
kurią gaminant sumaišomas jaunas ir
subrendęs savaiminės fermentacijos alus.
Šiame gėrime išsaugotas intriguojantis
saldumo ir vyno skonio balansas. Atšaldytas
šis alus puikiai tinka prie įvairių desertų.

1. Alaus kokteilis Beermix Lemon
Šiame kokteilyje harmoningai dera alaus ir
citrinų limonado skonis, tad gėrimas puikiai
gaivina ir turi malonų citrusinių vaisių
aromatą.

2. Alaus kokteilis Beermix
Raspberry
Švelnus aviečių skonis šiame kokteilyje
susipina su vos juntamu alaus kartumu ir
suteikia alaus gėrimui rafinuotumo.

0,25 l butelis – 399

0,25 l butelis – 399 0,75 l butelis – 1199

0,25 l butelis – 399

0,5 l skardinė – 169

0,5 l skardinė – 169

Alaus pasaulio gidas

Rūgštus

Vaisių

3. Alaus kokteilis Beermix Cherry
Pagamintas iš artezinio vandens, aukštos
kokybės miežinio bei karamelinio salyklo,
apynių bei vyšnių sirupo, šis alaus kokteilis
patraukia švelniu aromatu ir charakteringu,
šiek tiek rūgštoku skoniu.
0,5 l skardinė – 169

Alaus pasaulio gidas

Graikai ir
romėnai taip pat
gamino alų, bet
tais laikais alus
buvo laikomas
barbarų gėrimu.
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