Kovo 21 d. – balandžio 10 d.
Leidinys nemokamas

(Į)kvepiantis
pavasaris

Turinys
04 Šviežias Skonis
Spalvingas, gaivus ir sultingas – toks kąsnis primena, kad pavasaris jau
čia. Atraskite naujas uogas, šviežius prieskonius ir neįtikėtinai gardžias
salotas!

10 „Meistro kokybė“ – Pavasario
skanėstai
Šiemet pavasaris ne tik gaiviai
kvepia, bet ir įkvepia naujoms idėjoms
bei pokyčiams. Žiemiškus sočius
valgius vėl keičia gaivios ir spalvingos
salotos, uogos, lengvi kepsniai ant
grotelių bei kiti jau išsiilgti patiekalai.
Nosį kutena pirmos sužydusios gėlės,
kurių gausybę šį pavasarį siūlome
ir prekybos tinkle MAXIMA. O kur
dar tas malonus kepamos mėsos
aromatas? Viskas viliote vilioja ištrūkti
į lauką.

Šį pavasarį mūsų meistrai paruošė dar neragautų skanėstų, kuriuos
galėsite ruošti iškylų metu ar drąsiai dėti ant šv. Velykų stalo.

Nepamirškime ir nenumaldomai
artėjančių šv. Velykų – spalvingos,
linksmos, o mūsų mažiesiems –
saldžios šventės.

Burnoje tirpstantys ispaniški kumpiai, kadagių dūmais dvelkiantys
„Linkėjimų iš kaimo” mėsos gaminiai – tikriems mėsos gurmanams.

22 Tiesiai iš jūros
Ar užuodžiate? Tai jūros kvapas! Iš jos ant mūsų prekystalių šį pavasarį
atkeliauja naujos ir Jūsų jau pamėgtos žuvys, kurias rasite MAXIMA
„Žuvų turguje”.

28 Pasaulio skonio Atspalviai
Nesvarbu, kurią virtuvę pasirinktumėte: azijietišką, itališką, prancūzišką
ar lietuvišką – visus savo patiekalus praturtinsite naujais skonio ir
aromato atspalviais iš viso pasaulio.

34 Mėsa gurmanams
40 Pusryčių stalas
Šį pavasarį pristatome gardžius dribsnius ir gaivius jogurtus. Visi ras savo
naujus mėgstamiausius pusryčius.

Tikimės, kad prekybos tinklo
MAXIMA naujienos įkvėps Jus
išmėginti ir paskanauti ko nors naujo.

46 Spalvingas gurkšnis

(Į)kvepiančių pavasario akimirkų
Jums linki MAXIMA!

49 ekologiška lentyna

Kas gali būti spalvingiau už sultis? Pavasarį pasitikite žvalūs ir
šypsodamiesi ragaukite naujų sulčių rūšių.

Kartu su bundančia gamta ir toliau pildome mūsų ekologiškų prekių
lentynas. Nauji gėrimai ir užkandžiai patiks tiems, kurie ypatingai
rūpinasi tuo, kas bus patiekta ant jų stalo.

54 Arbatos aromatai
Šį pavasarį praleiskite kelias minutes mėgaudamiesi aromatingos arbatos
puodeliu.

56 Saldžios Velykos
Didžiausia pavasario šventė jau šalia! Paruoškite mažų ir gardžių
staigmenėlių visiems šeimos nariams.

64 Saldus pavasario dvelksmas
Kaipgi be mūsų meistrų desertų? Jie šį pavasarį ypač gaivūs, spalvingi ir
žadinantys fantaziją!

70 Gėrimų pasaulis
Paįvairinkite savo šventes dar nemėgintais gėrimais: aromatingu sidru ar
alumi iš viso pasaulio.
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Netikėti

Šviežias kąsnis

atradimai

Pavasarį, kai gamta pražysta, norisi šilumos. Šylant orui atgyja ir vaisių bei daržovių skyrius. Pavasarėjant čia gimsta pačios
netikėčiausios poros ir naujienos. Siūlome ir Jums sužinoti šį tą naujo apie netikėčiausias daržovių ir vaisių poras ar Jūsų
mėgstamus prieskonius. Kai ruošdami stalą šeimos šventei ar draugų vakarienei pritrūkstate fantazijos, pabandykite
pažvelgti į produktų derinimą kitaip. Netiesa, jog daržovės skaniausios valgant jas su kitomis daržovėmis, o vaisiai turi
papildyti kitus vaisius. Pateikiame kitokį požiūrį į gerai visiems pažįstamus vaisius ir daržoves, kurie netikėtai atrasti iš naujo
atskleidžia savo geriausias skonio savybes.
• Obuolys ir salieras

Gaivu, sveika, šviežia. Improvizuoti virtuvėje
mėgstančios šeimininkės dar pridėtų ir saulėgrąžų
sėklų. Galbūt ir ne nauja, bet tikrai neprimena
sunkaus žiemos maisto.

• Raudonėlis

Raudonėlis – vienas svarbiausių itališkų patiekalų
komponentų. Jame gausu antioksidantų, be to,
raudonėlių aliejus geriau už česnaką kovoja su
organizmo mikrobais.

• Žaliosios salotos ir persimonai

Dėl savo tekstūros ir skonio kartais su abrikosais
lyginami persimonai Lietuvoje dar nėra labai
populiarūs, o Azijos šalių gyventojai ne tik juos
kramsnoja kaip obuolius, bet ir išmaniai naudoja
pietų stalui. Vienas iš variantų – žaliųjų salotų ir
persimonų derinys arba tiesiog ant salotos lapo
patiekti persimono gabalėliai. Ypač gardu, jei kartu
patiekiama ir traški vištiena.

• Apelsinai ir svogūnai

Iš pradžių kiltų klausimas, kas čia per pora?
Tačiau eksperimentuoti nebijantys maisto gurmanai
jau kurį laiką žino, kad ir iš tokių skirtingų produktų
galima sukurti tikrą kulinarinę staigmeną. Viena jų
– apelsinų ir svogūnų užkandėlė su pipirais. Tereikia
nulupti ir griežinėliais supjaustyti apelsiną, kiekvieną
griežinėlį papuošti svogūno gabalėliu, pabarstyti
raudonaisiais bei juodaisiais pipirais ir pašlakstyti
alyvuogių aliejumi. Netikėta, kiek ekstravagantiška
ir gardu.

• Čiobrelis

Puikiai lietuviams pažįstamas ir dar senolių
vertintas čiobrelis – nepamainomas pagalbininkas
virtuvėje. Čiobrelyje gausu antioksidantų, jis puikiai
naikina mikrobus. Ką tik nuskinti čiobreliai išsiskiria
švelniu, saldoku kvapu, kuris primena citrinų ir mėtų
aromatų mišinį. Melsvus dekoratyvinius čiobrelių
žiedelius taip pat naudokite patiekalų puošybai.

• Kalendra

Švieži kalendros lapai ne tik paskanins vištieną ar
tiks pagardinti rytietiškus patiekalus, bet ir pagyvins
sriubas, o kartu su saldžiais vaisiais – sukurs įdomų
derinį. Be to, nevenkite naudoti ir kalendros sėklų,
mat jose slypi itin naudingas aliejus.

• Braškės ir imbieras

• Arbūzas ir pomidoras

Vienas – vasaros pranašas, kitas – kiaurus metus
mūsų stalo nepaliekantis bičiulis. Šis duetas itin
netikėtai papildo vienas kitą. Supjaustyti ir drauge
sudėti arbūzas ir pomidoras susilieja į puikią porą.
Dubenyje jiems žavesio prideda svogūnų laiškai ir
gorgonzolos ar Rokforo sūris.

• Rozmarinas

Šis populiarus prieskonis, be kurio
neįsivaizduojama Viduržemio jūros šalių virtuvė,
nuo senų laikų laikomas kone šventu. Manoma,
kad išskirtinio kvapo rozmarinas ne tik skatina
virškinimą ir stiprina organizmą, bet ir malšina
migrenos skausmus, gydo depresiją.
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Itin netikėta pora. Drąsiai derinkite juos abu
desertuose (pavyzdžiui, kepdami pyragą) ar
darydami sulčių kokteilius. Saldžios braškės taip įgis
netikėto aštrumo ir paliks malonų skonį išgėrus. Iš
šio derinio galite pagaminti ir puikų padažą ledams.
Tikrai patiks egzotiškų skonių mėgėjams.

• Burokėliai ir kriaušės

Dar vienas keistas derinys puikiai tiks
nepakartojamoms salotoms. Tiesiog išvirkite ar
orkaitėje iškepkite burokėlį. Jis taps maloniai saldus
ir minkštas. Burokėlį maišykite su saldžia ir sultinga
kriauše bei ožkų sūriu. Tikėtina, jog greit nuspręsite
šias salotas vadinti savo firminėmis.

Eksperimentuokite su pasirinktais vaisiais ir
daržovėmis. Avokadai, artišokai, cukinijos,
mangai, agurkai, citrinos, burokėliai,

(Į)kvepiantis pavasaris

vynuogės, špinatai... Skonių pasaulis
daržovių skyriuje įvairus ir margas – tarsi
keliautum aplink pasaulį. Verskite puslapį
ir aptiksite dar vieną netikėtą derinį –
gražgarsčių ir braškių salotas. Taigi, atėjus
pavasariui mėginkite ir ieškokite savų
naujovių, derinkite mėgstamas spalvas,
skonius ir gardžiu atradimo džiaugsmu
dalykitės su Jums brangiais žmonėmis.

Malonūs šviežių prieskoninių žolelių
kvapai – nepamainoma pavasario
pradžios dalis. Kad ji tęstųsi dar ilgiau,
o namai ir Jūsų gaminami patiekalai
nenustotų kvepėję – įsigykite prieskoninių
žolelių vazonėliuose. Pavasaris prasidėjo
ir prekybos tinklo MAXIMA daržovių ir
vaisių skyriuose, kuriuose rasite šviežių, į
patogius vazonėlius pasėtų prieskoninių
žolelių. Jos nekantrauja kuo greičiau
atsidurti Jūsų namuose!

1

2

1. Lauramedis
Pakeiskite džiovintus lauro lapus šviežiais ir atrasite jų
skleidžiamą aromatą iš naujo! Įmeskite kelis lapelius į sriubą
ar iškylai ruošiamos mėsos marinatą.
1 vnt. – 9 99
2. Kvapieji rozmarinai
Ši žolelė – ištikima mėsos patiekalų palydovė. Ji puikiai tiks
avienos kepsniams, mėsos troškiniams, kepsnių marinatams
gaminti. Gardžiais rozmarinų lapeliais galite pabarstyti ir
keptas bulves.
1 vnt. – 7 99
3. Raudonėliai
Paprastasis raudonėlis – ne tik vaistas, bet ir maistas.
Atsidūręs žuvies, mėsos ar paukštienos patiekaluose, jis
išsiskleis nepakartojama kvapų puokšte. Nepamirškite jo
užberti ir ant picos!
1 vnt. – 7 99
4. Levandos
Nors pajusti levandas esame įpratę uostydami kvepalus, keli
šio augalo žiedeliai suteiks nepakartojamo Viduržemio jūros
regiono patiekalų aromato Jūsų gaminamiems padažams,
apkepams, žuvienei, o jau ką kalbėti apie gardžiąją avieną!
1 vnt. – 7 99
5. Čiobreliai
Jei mėgstate sriubas, pamėginkite čiobrelius. Garantuojame,
kad po to daugiau niekada sriubų nevirsite be šios kvapnios
prieskoninės žolelės. Taip pat kelias šakeles panaudokite
gardindami mėsą, žuvį ar paukštieną. Beje, mažyčiai čiobrelio
žiedai puikiai papuoš visus patiekalus.
1 vnt. – 7 99
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Pavasario pranašas –

Tik įsivaizduokite: gaivūs ir sultingi įvairiausių salotų lapai,
apšlakstyti tyru alyvuogių aliejumi ir keli, ką tik išspaustų,
citrinų sulčių lašai. Toks sultingas kąsnis – tikras ženklas, jog
pavasaris jau už lango. O kad Jūsų salotos nebūtų nuobodžios
– pristatome salotų rinkinius, į kuriuos sudėtos kruopščiai
parinktos ir suderintos salotų rūšys virsta tikru šedevru. Reikia
tik atplėšti maišelį, pagardinti salotas Jums patinkančiu padažu
ir viskas!

salotos

Salotų mišinys „Dole French MIX“
Jūsų pamėgtos gražgarstės, sultenės, salotos
„Frisée“ ir „Radicchio“ susitinka tikrame
prancūziškame sūkuryje, kuris puikiai
pagardins mėsos ir paukštienos patiekalus.
150 g – 6 99

6

Salotų mišinys „Dole Piccante
MIX“
Aitrokas gražgarsčių prieskonis, gaivus
sultenių skonis ir vos vos salstelėję jauni
burokėlių lapai – tikrų tikriausias pikantiškas
mišinys, kurį galima valgyti be priedų ar
pagardinti mėgstamais padažais.
70 g – 6 99

(Į)kvepiantis pavasaris

Salotų mišinys „Dole Bistro MIX“
Tradicinis, ypač sultingas salotų „Iceberg“,
„Frisée“ ir „Radicchio“ mišinys. Rausvi
pikantiški salotų lapai gaivių salotų dubenį
pagyvina netikėtais skonio atspalviais.
225 g – 6 99

Mažieji špinatai „Dole Baby
Spinach“
Špinatuose gausu įvairiausių vitaminų,
todėl juos galite patiekti ir vienus, apšlakstę
alyvuogių aliejumi ar balzaminiu actu, ir
įmesti į sriubą ar, pakepę su česnaku, patiekti
prie mėgstamų mėsos ir žuvies patiekalų.
70 g – 6 99

Salotų mišinys „Dole Gourmet MIX“
Gražgarstės, sultingi salotų „Iceberg“ lapai, salotos
„Frisée“ ir pikantiško skonio rausvosios salotos
„Radicchio“ – tai derinys, vertas gurmanų gomurio.
Tokį margą mišinį puikiai papildys alyvuogių aliejaus ir
garstyčių padažas.
175 g – 6 99

„Dole“ prekės ženklas puikiai pažįstamas vaisių
pirkėjams. Jais pažymėti bananai ar ananasai seniai
užkariavo sveiko gyvenimo mėgėjų stalus. Nuo
šiol prekybos tinkle MAXIMA galite rasti ir pačių
įvairiausių salotų lapelių ir jų rinkinių su „Dole“
ženklu. Į salotų maišelius patenka tik kruopščiai
atrinktos ir nuplautos salotos, kurios patenkins
kiekvieno skonį.

Gražgarstės „Dole Rucola“
Šie sultingi ir kiek aitroki lapeliai dažnai dar vadinami
tiesiog „rukola“. Jie puikiai tiks ir kaip salotų su
lengvais padažais dalis, ir kaip šviežių makaronų ar
mėsos patiekalų priedas.
70 g – 6 99

Salotų mišinys „Dole Sicilian MIX“
Šis salotų mišinys dvelkia Italija: salotos „Frisée“,
jauni burokėlių lapai ir rausvosios salotos. Keli lašai
alyvuogių aliejaus, šaukštas raudonojo vyno acto,
žiupsnelis druskos bei pipirų – ir štai Jums tikras
sicilietiškas gardėsis.
125 g – 6 99
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Virtuvė

Mažos ir didelės uogos, įmestos
į burną, ją tiesiog užlieja
malonaus skonio sultimis. Ką
ir kalbėti apie uogų aromatą
– nuplaukite ir suberkite jas į
dubenėlį. Užuodžiate? Pavasaris
jau čia! Uogas galima naudoti
įvairiausiais būdais: pagardinti
sausus pusryčius, įmaišyti į
pyragų ar sausainių tešlą, puošti
desertus ar net įmesti į salotas.
Viskas priklauso tik nuo Jūsų
vaizduotės.

Mažos, margos

sveikos
1

2

4

Braškių ir
gražgarsčių
salotos

1. Šilauogės
Šilauogės – tai tarsi didesnės mėlynių
sesės. Šios stambios ir sultingos uogos
išsiskiria savo tamsia spalva. Visame
pasaulyje mėgstamos uogos puikiai tiks
pagardinti lengviems desertams, pyragams
ar skanaujant jas vienas lengvų užkandžių
metu.
125 g – 6 99

2 porcijos

2. Gervuogės
Juodosios aviečių giminaitės, pasižyminčios
maloniu, vėlyvą vasarą primenančiu skoniu.
Šios dekoratyvios uogos gali tapti išskirtine
desertų ar mėsos patiekalų puošmena. Nuo
dygliuotų krūmų nuraškytos tamsiosios
gervuogės – tikras antioksidantų šaltinis.
125 g – 6 99

Gražgarsčių lapelius nuplaukite ir
nusausinkite. Braškes supjaustykite
ketvirčiais ir sumaišykite su salotų
lapeliais. Ant salotų viršaus bulvių
skustuku patarkuokite šiek tiek sūrio.
Salotas pašlakstykite alyvuogių aliejumi
ir balzaminiu padažu. Jei mėgstate,
užberkite moliūgų, saulėgrąžų sėklų
ar kedrinių pinijų. Mėgaukitės šiuo
netikėtu ir gaiviu deriniu!

3. Avietės
Avietės ne veltui primena dailų brangakmenį
– jos yra vienos vertingiausių uogų. Skanios,
ryškiai rausvos uogos pirmiausia išsiskiria
savo aromatu, kuris tik sustiprėja avietes
naudojant arbatai ar karštiems desertams.
125 g – 6 99

3

Pasigaminkite

Reikės:
– 70 g gražgarsčių lapelių
– Saujelės braškių
– Šiek tiek kietojo sūrio (pvz., „Džiugo“)
– Alyvuogių aliejaus
– Balzaminio padažo
– Moliūgų, saulėgrąžų ar kitų sėklų

4. Braškės
Tai vienos pirmųjų pavasario uogų. Be to,
braškės gali būti puikus užkandis tarp valgių.
Skanaukite braškes vienas ar naudodami
jas kaip įvairių lengvų, pavasariškų
salotų su žalumynais ingredientą. Ryškiai
raudonos aromatingos uogos pagardins
pyragą, papildys mėsos ar žuvies
patiekalus ir netgi tiks marinatams ruošti.
250 g – 3 99
5. Įvairių uogų rinkinys
Mėlynės, gervuogės ir avietės. Ši trijulė –
tikra spalvų ir skonių šventė. Vienos kitas
papildančios uogos puikiai tiks valgyti ir
vienas, ir dėti į desertus. Jas krimsdami
keliausite nuo šiek tiek rūgštoko iki saldaus
skonio.
125 g – 8 99

5
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Jūs turbūt puikiai žinote, kad
per dieną turite suvalgyti bent
porą puodelių vaisių. Tačiau
per dieną gali nepasitaikyti
progos suvalgyti bananą ar
obuolį, todėl visuomet pravers
šalia turėti stiklinę uogų.
Nepamirškite, jog iš uogų
gali išeiti ir puikūs vitaminų
kokteiliai. Tiesiog suberkite
mėgstamas uogas į plaktuvą ir
viskas. Tikras gardumėlis!
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Aukštos kokybės mėsa
iš MAXIMA meistrų rankų

Meistras pataria: jautiena –
geriausia mėsa sultingiems
didkepsniams
Iš šios mėsos ruošiami tiek kasdieniai, tiek
šventiški patiekalai. Į MAXIMA sveriamos
mėsos skyrių atkeliauja tik šviežia lietuviškų
jaunų bulių mėsa, kuri prieš patekdama į
vitrinas yra kruopščiai vertinama ir atrenkama
mūsų meistrų.

Niekam nėra paslaptis, jog pakankamai atšiauraus klimato zonoje gyvenantys lietuviai –
tikra mėsos mėgėjų tauta. Sotus vaišių stalas mūsų šalyje neįsivaizduojamas be gardžių
mėsos patiekalų. Kad patenkintume net išrankiausių savo klientų poreikius, didelį
dėmesį skiriame mūsų parduotuvėse pateikiamai mėsos produkcijai ir mėsos cechuose
dirbančiam personalui.
Visuomet šviežią ir lietuvišką „Meistro kokybės“ ženklu pažymėtą produkciją gaminame
64-iuose mėsos cechuose, kur dirba per 120 mėsos gamybos meistrų. Čia dirbantys
meistrai yra savo srities profesionalai, kurie gali daug papasakoti apie šviežią mėsą, jos
pateikimą ir vartojimą.
Mėsininkai - savo srities
profesionalai

Ši mėsa mėgstama tų, kurie labai atidžiai
renkasi savo maistą ir nori gyventi šiek tiek
sveikiau. Jei sunku apsispręsti, kokią jautieną
išsirinkti – tiesiog pasakykite mūsų meistrams,
ką planuojate gaminti ir jie mielai patars,
kokį jautienos gabalėlį rinktis geriausia ar
supjaustys mėsą specialiai didkepsniams.

Meistro patarimai apie kiaulieną:
• gera kiauliena visuomet turi būti šiek tiek
drėgna ir jokiu būdu neapdžiūvusi;

MAXIMA mėsos cechuose dirbantys
mėsininkai atsakingi už daugelį dalykų - jie
tikrina priimamų žaliavų kokybę, patys pjausto
įvairias mėsos rūšis, ruošia mėsą be kaulo ir su
kaulu, smulkina mėsos faršą, rūpinasi įvairių
pusgaminių gamyba bei prižiūri vitrinas,
kuriose sudėta mėsa.

• jei kiaulieną paspaudus pirštu duobutė
tuoj pat išsilygina – Jūsų rankose standi ir
kokybiška mėsa;
• kokybiška lietuviška kiauliena yra
natūraliai rausvos arba šviesiai raudonos
spalvos bei natūralaus kvapo;

Pasak MAXIMA parduotuvėje dirbančio
mėsininko Nerijaus Vaitkevičiaus, klientai vis
dažniau užsuka į mėsos skyrių pabendrauti
ir pasikonsultuoti: „Nors Lietuvos pirkėjai dar
nedrąsiai klausia mėsininkų, kaip paruošti ir
išsirinkti mėsą, jau atsiranda klientų, kurie
noriai konsultuojasi ir klauso patarimų. Kartais
klientai netgi grįžta su klausimu, kokį receptą
nusipirktai mėsai naudoti”.

• geriau pirkite šviežią kiaulieną, kai jos
reikia ir nešaldykite – taip mėsa neišsausės;
• jei ruošiatės kiaulieną kepti keptuvėje –
rinkitės mėsą be kaulo. Taip ji iškeps tolygiai;
• nekepkite mėsos per karštai. Per aukštoje
temperatūroje kepama mėsa bus sausa ir
kieta;
• prieš pjaustydami iškeptą mėsą –
apdenkite ją folija keliolikai minučių – taip
sultys pasiskirstys ir mėsa bus gardesnė.

Kiauliena – populiariausia mėsa Lietuvoje ir
pasaulyje. Statistinis lietuvis per metus suvalgo
vidutiniškai po 40 kg kiaulienos. Dauguma
kiaulienos dalių yra tinkamos gaminti, o ją
ruošti galima pačiais įvairiausiais būdais.

(Į)kvepiantis pavasaris

• kepkite tik visiškai atšilusią jautieną – tik
taip visas gabalėlis iškeps tolygiai;
• jautieną itin tinka kepti ant grotelių.
Tačiau jai vartyti nenaudokite šakutės, nes
taip išbėgs sultys;
• jei ant Jūsų jautienos gabalėlio yra
riebalų sluoksnis – geriau jį nupjaukite
mėsai iškepus – taip ji liks sultingesnė ir
malonesnio skonio.

Iš kur atkeliauja mėsa į
MAXIMA vitrinas?
Kiekvienas mėsos gabalėlis parduotuves
MAXIMA pasiekia tik po ilgo technologinio
proceso, užtikrinančio galutinę kokybę.
Įsigiję tokios mėsos, galite būti tikri, jog ji bus
meistriškai išpjaustyta, o joje nepalikta jokių
nereikalingų dalių.

Teikiame pirmenybę
lietuviškai mėsai ir gerai
kainai

Populiariausia - kiauliena
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• jei Jūsų pasirinktas jautienos gabalėlis
standus, o įspaudus pirštą duobutė tuoj pat
užsilygina – Jūs neabejotinai pasirinkote
šviežią mėsą;

Tam, kad klientams būtų pateikta geriausios
kokybės mėsa, kiekviena jos dalis turi būti
išpjauta tam tikru būdu, o vėliau tinkamai
sudėta į vitrinas pagal griežtus reikalavimus.
Aukščiausius reikalavimus atitinkančią mėsą
žymime „Meistro kokybės“ ženklu.

Nerijus Vaitkevičius mėsininku dirba
daugiau nei 10 metų

Mūsų meistrų atrinkta kiauliena sveriamos
mėsos skyriuje – tik šviežia. Kiekvienas
kiaulienos gabalėlis yra paruoštas ir
supjaustytas taip, kaip reikia, kad Jums maisto
gaminimas būtų dar lengvesnis.

Meistro patarimai apie jautieną:

Meistriškai išpjaustyta mėsa, kurioje
nepalikta jokių nereikalingų dalių

Ne mažiau svarbi ir šviežios mėsos kaina,
kuri mūsų parduotuvėse išties gera. Kad
išlaikytume tai, ką pasiekėme – gerą šviežios
mėsos kokybę, prioritetą lietuviškai mėsai,
gerą kainą, savo klientams siūlome optimalų
kokybės ir kainos santykį, didelį šviežios mėsos
pasirinkimą, profesionalias mūsų mėsininkų
paslaugas. Tai darome tam, kad rinkdamiesi,
kur užsukti nusipirkti šviežios mėsos, klientai
neabejotų ir pasirinktų mūsų parduotuves.

Parduotuvių MAXIMA mėsininkai
visada pasiruošę Jums patarti

(Į)kvepiantis pavasaris
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3. Kiaulienos šoninė
ant iešmelių su
rozmarinais
Kvapnieji rozmarinai ir
kiaulienos šoninė, kepami
ant grotelių, puikiai
apskrunda ir skleidžia
malonų aromatą. Be to,
nebeteks ieškoti iešmų, kai
nuvažiuosite į gamtą.
1 kg – 14 99
4. Kiaulienos
sprandinės ir
cukinijų vėrinukai
Minkšta kiauliena
ant grotelių maloniai
apskrunda, o tarp
kiaulienos gabalėlių esanti
švelni cukinija – papildo
skonių paletę.
1 kg – 15 99

Naujiena

Grįžtame į

gamtą

Naujiena
3

4

1

Jau tuoj žemę ims glostyti pavasariškai šilti
spinduliai ir prasidės iškylų sezonas. Iškylai
pasiruošti skirtą laiką sutaupyti padės prekybos
tinklo MAXIMA meistrų paruoštos šviežios
dešrelės, gardžiausi šašlykų gabalėliai ir pagal
naujus receptus marinuoti kepsniai.
Jei jau ruošiatės į gamtą – Jums visuomet
pravers keletas grilio meistrų patarimų. Kad
mėsa visuomet gerai iškeptų, savo kepsninėje
turėkite kelias zonas – karštąją ir kiek vėsesnę
(tai galima reguliuoti stumdant žarijas).
Pirmiausia mėsą dėkite ant karštosios pusės,
o po kelių minučių perkelkite ją į vėsesniąją,
kad viduje ji iškeptų tolygiai. Be to, ruošdami
mėsą ant grotelių nepersistenkite ją badydami ir
vartydami, nes taip ji neteks dalies savo sulčių.

5. Kiaulienos kotletukai
su šonine
Švelni kiauliena, pagardinta
maltais pipirais, šviežiomis
petražolėmis ir šoninės juostele.
Apskrudusi šoninė taps itin
traški ir maloniu sūrumu palydės
kotletukus.
1 kg – 13 99

Ką gi, dabar lieka tik ruošti groteles, kurti ugnį ir
keliauti į gamtą!
1. Kiaulienos šašlykas kefyre
Netikėtas derinys, kuris padeda išlaikyti mėsą minkštą ir sultingą kepant ją
ant grotelių. Kartu esantys svogūnai suteiks mėsai pikantiškumo.
1 kg – 13 99
2. Kaukazietiškas kiaulienos šašlykas
Pagardintas kaukazietišku prieskonių mišiniu, patiks mėgstantiems aštresnę
mėsą. Šiam šašlykui naudojami tik kvapniausi pipirai, todėl gardūs aromatai
tikrai kutens nosį.
1 kg – 16 99
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6. Itališkos kiaulienos
dešrelės
Dailios formos ir itališkais
prieskoniais gardinta kiaulienos
dešrelė – tikra grilio puošmena.
Dėkite ant grotelių, apkepkite
iš abiejų pusių, tik nepamirškite
vartyti – dešrelės greit skrunda.
1 kg – 15 99

5

6
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Iškyla

namuose
Naujiena

„Meistro kokybė“ – pavasario skanėstai

Jei pavasario oras
nelepina saule – iškylą
galite perkelti ir į savo
virtuvę. Kaiskite orkaitę
ir šaukite į ją „Meistro
kokybės“ gaminius,
paruoštus iš šviežios
mėsos, naudojant tik
geriausius prieskonius
ir daržoves. Keliolika
minučių – ir ant Jūsų
stalo jau garuoja dailus
vyniotinis ar kepsnys.
Tai tikrų tikriausia iškyla
namuose!

Naujiena
4

1

5
2

6

3

1. Kiaulienos sprandinės vyniotinis su
šonine ir saulėje džiovintais pomidorais
Ištraukę vyniotinį iš orkaitės, mėgaukitės traškia plutele,
o viduje raskite malonaus skonio saulėje džiovintus
pomidorus.
1 kg – 19 99
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2. Kiaulienos sprandinės kepsnys „Pavasaris“
Šoninės juostelėmis ir porais puoštas vyniotinis puikiai
apskrunda ir išlaiko mėsą itin sultingą. Šį mėsos kepsnį dar
labiau pagardina naudojamas baltas prieskonių mišinys bei
aromatizuotas aliejus.
1 kg – 1 8 99

(Į)kvepiantis pavasaris

3. Naminis kiaulienos sprandinės vyniotinis
Šaukite vyniotinį į orkaitę ir specialiame kepimo maišelyje
jis iškeps tolygiai, o kiauliena atskleis geriausias savo skonio
savybes.
1 kg – 1 8 99

4. Marinuotas viščiukas su citrinomis
Apskrudusi ir gaivaus citrinų skonio prisodrinta vištiena
taps tikra švenčių stalo puošmena.
1 kg – 12 99

5. Kiaulienos šonkauliai mėlynių marinate
Sultingi ir subtilaus mėlynių aromato prisigėrę šonkauliukai
taps maloniu užkandžiu ir namuose, ir gamtoje.
1 kg – 16 99

6. Viščiukų šlaunelės apelsinų ir majonezo
marinate
Apelsinų sultys paverčia šių šlaunelių odelę itin traškia ir
gardžia, o majonezas vištienai suteikia minkštumo.
1 kg – 13 99

(Į)kvepiantis pavasaris
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gardūs kąsneliai

virtuvė

Prekybos tinklo MAXIMA vištienos šaldytuve
nuo šiol galite rasti dar daugiau vištienos gaminių.
Atvėsinti „Vilniaus paukštyno“ gaminiai pasižymi
kokybe, o mėsa paruošta taip, kad, atidarę indelį
ir užbėrę mėgstamų prieskonių, iš karto galėsite
gaminti. Mažiau rūpesčių Jums – daugiau gardžių
patiekalų ant stalo!

1. Šviežios viščiukų blauzdelės be
sąnario
1 kg – 1 0 99
2. Šviežia viščiukų vidinė filė be
sausgyslės
1 kg – 1 7 99
3. Švieži viščiukų sparnelių peteliai
1 kg – 1 0 99
4. Šviežios viščiukų sparnelių
vidurinės dalys
1 kg – 8 99

Pasigaminkite

Paprastas
vištienos
troškinys
4 porcijos
Reikės:

1

2

3

– 800 g įvairių vištienos gabalėlių
(rekomenduojame rinktis vištų blauzdeles,
sparnų petelius ar vidinę filė)
– 2 paprikų (raudonosios ir geltonosios)
– 150 g šparaginių pupelių
– 150 g vyšninių pomidorų
– 1 poro
– 1 česnako galvutės
– Ciberžolių prieskonių
– Maltų juodųjų pipirų
– Alyvuogių aliejaus
– Rozmarinų šakelių
– Druskos

Pasirinktą kepimo skardą ištepkite
alyvuogių aliejumi ir dugną padenkite
griežinėliais pjaustytais porais. Į skardą
dėkite stambiai pjaustytas paprikas
ir šparagines pupeles. Kitame inde
sumaišykite vištieną, žiupsnelį ciberžolių
prieskonių, maltų juodųjų pipirų,
druskos ir šiek tiek alyvuogių aliejaus.
Ant daržovių sudėkite vištieną ir
vyšninius pomidorus, įmeskite per pusę
pjaustytas česnako skilteles bei kelias
rozmarinų šakeles. Šaukite skardą į iki
180 laipsnių įkaitintą orkaitę. Kepkite
25 minutes arba kol gražiai apskrus
vištienos odelė.

4
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Lengvos, gardžios,

Spalvingos, ryškios, gaivios ir stebinančios – tokios yra šio pavasario salotų naujienos. Gero
skonio mėgėjus nuolat lepinantys „Meistro kokybės“ gaminiai nustebins išradingumu net ir
tikrus gurmanus. Kaip pridera šiltesniam metų laikui, siūlome ragauti įvairių lengvų ir gardžių
šviežių salotų – su šlakeliu citrinų sulčių, kietojo sūrio drožlėmis, greipfrutais, anakardžių
riešutais, krevetėmis...

spalvingos
Naujiena

1

Naujiena

3

2
4

1. Šviežių daržovių salotos
su karštai rūkytais kalmarų
čiuptuvėliais
Sultingi salotų lapai, prinokę pomidoriukai ir
gurmaniškas padažas su ančiuviais bei sūriu
nustebins, o viliojantys kalmaro čiuptuvėliai
sužadins malonių pojūčių.
1 kg – 2 3 99
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2. Švelniosios pupelių salotos su
marinuotais kelmučiais
Apetitą žadinantys kelmučiai drauge su
įvairiaspalvėmis pupelėmis, šviežutėliais
salotų lapais ir sultinga raudona paprika.
1 kg – 15 99

3. Lapinės salotos su džiovintais
pomidorais ir kepintais
anakardžių riešutais
Bazilikų padažu apšlakstyti gardūs salotų
lapeliai, saulėje džiovinti pomidorai ir
anakardžių riešutai – puikiai dera ir primena
Italiją.
1 kg – 2 4 99

4. Lapinės salotos su greipfrutais
ir tigrinėmis krevetėmis
Nuostabus gardžių krevečių, rausvų
greipfrutų ir burnoje tirpstančių avokadų
derinys su lengva rūgštele.
1 kg – 27 99

(Į)kvepiantis pavasaris
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Šventė

„Meistro kokybė“ – pavasario skanėstai

kasdien

Gardžių pietų ar vakarienės idėjų visada rasite kulinarijos skyriuje, į kurį pavasario vėjai
kiekvienam pagal skonį atnešė daug puikių naujienų. Gardžiausi dar neragauti „Meistro
kokybės“ patiekalai nudžiugins paukštienos ir žuvies mėgėjus, kurie atras traškių,
sultingų ir kvapnių kepsnelių, maltinukų, užkandžių ar švenčių stalo puošmenų.

Naujiena
3

1

5

4

2

6

7

1. Kepta antis, įdaryta kalvadose marinuotais obuoliais
Iškilmingai atrodanti gardi kepta antis, paskaninta kalvadose marinuotų obuolių įdaru,
nepaliks paukštienos mėgėjų abejingų ir įtiks kiekvieno šeimos nario ar svečio skoniui.
Mūsų meistrai ruošdami antį stengiasi, kad ji ant stalo atkeliautų tobulai iškepusi, sultinga
ir su traškia plutele.
1 kg – 3 9 99

2. Įdarytas šamas
Dailus šventinis užkandis papuoš bet kurios šeimos stalą. Mėgaukitės išskirtiniu ir
pikantišku šio šamo skoniu bei puikiai prie jo tinkančiu lydekų filė ir keptų daržovių įdaru.
Mūsų meistrai papuošė šį nepaprastą patiekalą alyvuogėmis ir citrinų skiltelėmis.
1 kg – 5 9 99
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Jūsų, pirkėjai, patogumui šiuos produktus galite užsisakyti ir internetu www.maxima.lt
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3. Kepta įdaryta vištienos
filė su daržovėmis ir
šonine
Traški šoninės plutelė, o po ja –
sultinga vištiena, įdaryta sūrio bei
daržovių deriniu.
180 g – 5 69

4. Kalakutienos maltinukas
su sūrio kepurėle
Labai maistinga kalakutiena dar
niekada neatrodė taip gerai – iš
šviežios filė pagamintas ir sūriu
aplietas maltinukas patiks visiems.
150 g – 4 29

5. Žuvų maltinukas su
baltųjų sezamų sėklomis
Jūrų lydekų filė maltinukai,
paskaninti gardžiu sviestu ir sūriu
bei įdaryti sultingais porais su
traškia sezamo sėklų plutele.
140 g – 3 29

6. Užkandėlė su pikantišku
varškės įdaru ir vytintu kumpiu
Pajauskite vytinto kumpio sūrumą, o jau
tada pasiruoškite mėgautis pikantiško
varškės įdaro gaiva.
1 kg – 2 9 99

7. Užkandėlė su pikantišku
varškės įdaru ir lašišomis
Lašišų ir pikantiško varškės įdaro
derinys dėl savo puikių skonio
savybių jau užsitarnavo pagarbą.
Tikra šventinio stalo puošmena.
1 kg – 29 99

(Į)kvepiantis pavasaris
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tiesiai iš jūros

tiesiai iš jūros

Susidraugaukite su

Pasigaminkite

žuvimi

Ar dažnai ateinate į žuvų skyrių nusiteikę entuziastingai, tačiau pamatę įvairiausių žuvų pasirinkimą, nusprendžiate, kad
verčiau ir vėl kepsite tas pačias, jau gerai žinomas žuvis? Metas keisti įpročius! Jums padėti pasirengę prekybos tinklo
MAXIMA „Žuvų turgaus“ darbuotojai, kurie ne tik išskros žuvį, bet ir patars, kaip ją ruošti ar supažindins su kitomis jūros
gėrybėmis. Pateikiame keletą patarimų, kaip susidraugauti su svečiais iš vandens.

Tilapija
su lengvu
daržovių
įdaru
2 porcijos
Reikės:

– sepiją Jums išdaryti gali meistrai, bet pačiam
tai daryti įdomiau. Paguldykite šį plaukiką ant
lentelės. Nupjaukite čiuptuvėlius iš karto po akimis
ir jei jų viduryje rasite mažą gumulėlį, – išmeskite jį.
Dabar drąsiai truktelėkite kalmaro galvą ir jis visas
išsprūs iš vidaus. Galvą ir kalmaro vidurius išmeskite.
Kruopščiai viską nuplaukite ir nulupkite odelę.
Viskas! Kalmarą galite įdaryti, kepti ant grotelių ar
aliejuje, supjaustę griežinėliais ir pamirkę tešloje;

• Kaip atpažinti šviežią žuvį?
Mūsų „Žuvų turgaus“ komanda visada rūpinasi,
kad ant ledu nuklotų stalų gulėtų tik pačios
šviežiausios žuvys, tačiau, jei norite būti tikri – štai
Jums keli patarimai, kurie niekada neleis apsirikti:
– tik šviežia žuvis kvepia jūra (žinoma, jei ji iš
– jūros). Visi kiti kvapai praneša apie senoką
– laimikį;
– žiūrėkite žuviai į akis. Jei jos skaidrios it
– krištolas, čiupkite šią žuvį ilgai nesvarstę! Beje,
– venkite žuvų su nusitrynusiais ar nesveikais
– žvynais;

– austrės yra tikras delikatesas, jei ragaujate jas
šviežias. Niekada nepirkite kriauklių, kurios nėra
visiškai užsidariusios. Parsinešę austrių namo, į jų
smailųjį galą įkiškite peilį ir truputį pasukite. Kriauklė
atsipalaiduos, o Jūs, slinkdami peiliu per kraštelį,
ją lengvai atidarysite. Jokiu būdu neišpilkite viduje
esančio skysčio! Pašlakstykite citrinų sultimis, šakute
nuimkite moliuską nuo kriauklės krašto ir verskite
į burną. Ekspertai pataria su šiuo delikatesu gerti
šampaną ar putojantį vyną;
– langustus, kaip ir krevetes, galite patiekti
kaip šaltus užkandžius ar dėti į salotas. Jų mėsą
galite išimti visai kaip krevečių: nutraukite galvą ir
nulupkite kiautą. Tiesa, kai kurie mėgsta išsiurbti
mėsą ir iš langusto žnyplių.

– šviežios žuvys visada būna tvirtos ir blizgančios
– – tarsi būtų ką tik iš vandens. Jei rankose
– laikote kitokią žuvį, dėkite ją atgal ir rinkitės
– kitą;
– įsigytą šviežią žuvį reikėtų suvalgyti per 36
– valandas. Todėl geriau pirkite dažniau, bet po
– mažiau.

• Kepkite visą žuvį

– Žuvį geriau kepti šiek tiek ilgiau ir žemesnėje
– temperatūroje nei įprasta. Jei žuvies mėsa
– lengvai atsiskiria nuo kaulų – ji jau tikrai
– iškepusi.
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Jei dažnai neruošiate žuvies patiekalų, Jums tikrai
pravers keletas mūsų meistrų patarimų:
– jei ant žuvies pasitaikė sunkiai nuskutamų
žvynų, įmerkite žuvį 25-30 sekundžių į verdantį
vandenį;
– jei yra nepašalintos žuvies žiaunos – būtinai tą
padarykite patys, nes kartais jos palieka kartų skonį;

– geriausia kepti žuvį, kuri yra itin sultinga,
pavyzdžiui, menkė, sardinė ir pan.;

– Būtinai žuvį išdarykite ir švariai nuskuskite.

Tik iš pradžių austrės, kalmarai, sepijos ar
langustai gali atrodyti kaip nepaprastai egzotiški
jūros gyvūnai, kuriems paruošti reikia specialių žinių.
Netiesa! Drąsiai imkitės dar nepažįstamų gėrybių ir
atraskite savo naujus mėgstamiausius patiekalus.
Štai keli patarimai, kurie padės nepaklysti:

• Žuvies ABC

Susmulkinkite visas daržoves, kalendras,
mėtų lapelius ir svogūnų laiškus.
Susmulkintus ingredientus pagal
skonį apšlakstykite alyvuogių aliejumi,
išspaustomis laimų sultimis, juodaisiais
pipirais ir druska. Į išskrostą žuvį dėkite
3/4 įdaro ir šaukite į iki 180 laipsnių
įkaitintą orkaitę. Kai žuvis kiek apkeps,
ištraukite skardą ir ant žuvies sudėkite
likusį įdarą. Šaukite atgal į orkaitę ir
kepkite dar 10 minučių.
Gardžios ir lengvos vakarienės!

– jei ruošiate žuvies filė, pirmiausia žuvį
išdorokite, tuomet pjaukite žuvį išilgai ir padalykite
ją pusiau. Tuomet liks tiesiog pašalinti stuburo kaulą;

Žinoma, žuvų filė – mėgstamiausia, tačiau kartais
ji tampa šiek tiek nuobodi. Tokiu atveju – kepkite
visą žuvį!

• Nebijokite egzotikos

– Vidutinio dydžio tilapijos
– 100 g vyšninių pomidorų
– 1 svogūno
– 2 česnakų skiltelių
– Ryšelio svogūnų laiškų
– Pusės aitriosios paprikos
– Kelių kalendrų šakelių
– Kelių mėtų lapelių
– Laimų
– Maltų juodųjų pipirų
– Druskos
– Alyvuogių aliejaus

– Žuvį ypač gardu kepti ant grotelių, bet jei
– pasirinkote skardą, žiūrėkite, kad ji nebūtų per
– didelė, nes žuvies sultys išsisklaidys ir Jūsų
– patiekalas nebus toks sultingas.
– Į žuvies vidų dėkite šakelę mėgstamų
– prieskonių ar net daržovių – taip atsiskleis vis
– nauji skoniai.

(Į)kvepiantis pavasaris

– jei planuojate žuvį virti – tam tiks standžios
žuvys, tokios kaip tunas ar kuprė;
– jei neišsirenkate žuvies prieskonių – jai
visuomet tiks juodieji ir baltieji pipirai, kalendra,
čiobreliai, bet kurie prieskoniai su citrina;
– jei žuvį kepsite su oda, įpjaukite jos odą keliose
vietose – taip šiluma pasiskirstys tolygiai ir greičiau
iškeps;
– jei kepate žuvį keptuvėje, pirmiausia kepkite ją
odele į apačią;
– nekepkite žuvies per karštai. Geriausia žuvį
kepti ant vidutinės ugnies;
Pamėgti žuvį paprasta ir svarbiausia – labai
sveika. Taigi susitiksime arčiausiai Jūsų esančiame
prekybos tinklo MAXIMA „Žuvų turguje“.

(Į)kvepiantis pavasaris
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tiesiai iš jūros

Kvepiančios jūra
1. Dorados
Šios žuvys – tikras Viduržemio
jūros virtuvės perlas. Nuo graikų iki
ispanų – visi mėgsta doradas. Tiesiog
apšlakstykite jas alyvuogių aliejumi,
meskite ant grotelių ir valgykite
pagardintą citrinos sultimis.
1 kg – 34 99

tiesiai iš jūros

žuvys
Valgyti žuvį ar jūros gėrybes ne
tik skanu, bet ir sveika, o sveikata
rūpintis geriausia pavasarį!
Nepamirškite apsilankyti prekybos
tinklo MAXIMA „Žuvų turguose“,
nes žuvys – puikus baltymų,
energijos, vitaminų ir naudingųjų
mineralinių medžiagų šaltinis, o
jūros gėrybės – gausios gerųjų
omegos 3 riebalų rūgščių.

1

4
4. Austrės
Gurmanų ypač
mėgstamos šviežios
austrės – jūros
dvelksmo pripildytas
delikatesas bei
baltymų, jodo,
vitaminų A ir D šaltinis.
1 vnt. – 2 69

Jūsų patogumui – žuvį
išskrosime, išdarinėsime,
supjaustysime, paruošime filė.

2. Tilapijos
Šių žuvų mažai kaloringa mėsa
patiks tiems, kurie norėtų šiek tiek
lengvesnių pietų ar vakarienės.
Tilapijos ruošiamos nesudėtingai:
tiesiog išdarykite, nuskuskite žvynus ir
šaukite į orkaitę ar kepkite keptuvėje.
Tikras gardumėlis su šviežiomis
daržovėmis.
1 kg – 24 99

Daugiau informacijos gali
suteikti žuvies skyriaus
darbuotojas.

2

5

6

5. Sepijos
Šie jūrose paplitę moliuskai –
kalmarų giminaičiai. Viduržemio
jūros regiono šalių virtuvė
rekomenduoja sepijas kepti
įdarytas arba pjaustytas
juostelėmis su tešlos apvalkalu.
1 kg – 2 6 99

3

3. Paltusas
Paltusas – ypatinga, savitu skoniu išsiskirianti jūrinė
žuvis. Ši plėšri žuvis – minkšta ir soti. Maistingi,
daugiausiai prie atšiaurių Grenlandijos ir Norvegijos
krantų sugaunami paltusai gali išaugti tikri milžinai
– šios žuvys pagaunamos net iki 300 kg.
1 kg – 4 9 99
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6. Langustinai
Lietuvoje sau kelią skinasi visame pasaulyje jau seniai
pripažinti gardieji langustai. Nors jie panašūs į omarus,
langustų mėsa aromatingesnė, subtilesnė ir švelnesnė.
1 kg – 74 99

(Į)kvepiantis pavasaris
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tiesiai iš jūros

Gurmanų

žuvys

Gausų rūkytų žuvų ir naujų, sodraus skonio užkandžių asortimentą pristato įmonė
„Vičiūnai ir partneriai“. Natūraliai, naudojant alksnių drožles, rūkomos lašišos, skumbrės ir
kalmarai tiks ir patiks ne tik mėgėjams, bet ir tikriesiems gurmanams – žuvų žinovams.

Naujiena
Tik pas mus

3
8
7

2
6
1

4

5

11
10
9

1. Šaltai rūkyta skumbrių
filė
1 kg – 25 99
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2. Šaltai rūkyta
skumbrių filė su pipirais
1 kg – 26 49

(Į)kvepiantis pavasaris

3. Šaltai rūkyta skumbrių
filė su česnakiniais
prieskoniais
1 kg – 2 6 49

4. Šaltai rūkytos kalmarų
juostelės su česnakų
prieskoniais
300 g – 7 99

5. Šaltai rūkytos kalmarų
juostelės su pikantiškais
prieskoniais
300 g – 7 99

6. Karštai rūkyta
skumbrių filė
1 kg – 2 6 99

7. Karštai rūkyta
skumbrių filė su
juodaisiais pipirais
1 kg – 2 7 49

8. Karštai rūkyta
skumbrių filė
su česnakų
prieskoniais
1 kg – 2 7 49

9. Karštai rūkyta
lašišos filė
125 g – 8 99

10. Karštai rūkyta
lašišos filė su
juodaisiais pipirais
125 g – 8 99

11. Karštai rūkyta
lašišos filė su
česnakų prieskoniais
125 g – 8 99

(Į)kvepiantis pavasaris
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Pasaulio kvapai

Pasaulio kvapai

Kuo kvepia

pavasaris?
Kiekvienas pavasaris mus pasitinka ką
tik išsprogusių pumpurų, pirmųjų gėlių
ar šviežių ridikėlių aromatu. Šiemet
įprastą kvapų spektrą Jums siūlome
išplėsti naujais prieskoniais, kurie
mėgstamiems patiekalams suteiks dar
neatrastų ir nosį kutenančių skonio
bei aromato variacijų. Prekybos tinklas
MAXIMA visada siekia Jums pristatyti
dar niekur Lietuvoje nematytų, bet
pasaulyje jau pamėgtų prieskonių iš
įvairiausių Žemės kampelių. Tai tik
kelios pavasariškos mūsų lentynų
naujienos.

„Alvo“ prieskoniai –
paprastumo genialumas
„Alvo“ prieskoniai į Lietuvą atkeliauja
po to, kai jų kokybę patikrina įmonės
ekspertai, geriausio ir kokybiškiausio
skonio ieškantys visame pasaulyje.
Tada žinovų atrinkti prieskoniai
rankomis beriami į buteliukus. Tik taip
galima užtikrinti, kad į Jūsų prieskonių
lentynas pateks puikiausios žolelės ir
jų mišiniai. „Alvo“ prieskoniai išsiskiria
ir tuo, kad tinka visiems patiekalams
gardinti, o patekę į sumanias rankas –
palengvina virtuvės darbus.

Naujiena

7

4. Kuminai
Dažnai maišomas su kmynais, bet paragavus - skirtumas
aiškus. Be kumino nepagaminsite indiškų patiekalų
(pvz., kario), jis itin tiks daržovių troškiniams ar plovui
pagardinti.
45 g – 3 99

8

5. Korėjietiškų morkų prieskoniai
Šie prieskoniai – tai šviežio oro gurkšnis, mėgstantiems
morkas. Sutarkuokite jas šiaudeliais, užlašinkite alyvuogių
aliejaus, užberkite šių prieskonių ir išmaišykite. Tokių morkų
Jūs dar neragavote!

3

65 g – 3 99

2

6. Aštrusis prieskonių mišinys
Pasiruoškite stiklinę vandens, nes vos keli žiupsneliai šių
prieskonių išvers iš kojų kiekvieną. Neabejotinai toks
aštrumas tiks mėsos patiekalams, įvairiems troškiniams.
125 g – 0 99

9

4

1

10

7. Ypatingas prieskonių mišinys
Kur susitinka česnakas, petražolės ir paprikos – verta
tikėtis nepaprasto skonio derinio, kuris puikiai tiks
vištienos, mėsos patiekalams ar pikantiškai pagardins
padažą.
35 g – 3 99

8. Maltos mėsos prieskonių mišinys
Nesvarbu, ką ruoštumėte: kotletus, mėsos kukuliukus,
netikrą zuikį ar tiesiog gardintumėte mėsos įdarą –
šis mišinys tikras pagalbininkas, kai nenorite rikiuoti
daugybės prieskonių buteliukų. Tai tikras eliksyras maltai
mėsai!

11

40 g – 3 99

9. Krapų viršūnėlės
Krapai neabejotinai yra vieni mėgstamiausių prieskonių
Lietuvoje. Berkite jų į sriubas ar tiesiog verdamas bulves.
Pavasario kvapas pasklis virtuvėje iškart.

5
6

15 g – 3 99

13
12

10. Rozmarinas
Tai dar viena itališkos virtuvės klasika, be kurios nepavyks
pagaminti nė vieno sultingo ir burnoje tirpstančio mėsos
patiekalo.
35 g – 3 99

1. Raudonųjų Chalapų paprikų granulės
Raudonosios ar žaliosios – tai jau skonio reikalas. Tačiau
ir šios paprikos patiks aštraus ir meksikietiško maisto
gerbėjams. Beje, šios paprikos granulės puikiai tiks
marinuojant ar konservuojant maistą.
35 g – 5 99

2. Malta rūkyta paprika
Tai tikras prieskonių lobis. Subtilaus aromato milteliai
puikiai tiks marinuojant jautieną ar vištieną. Mėsai ji
suteiks neįprasto pikantiškumo ir švelniu aštrumu užlies
gomurį.

11. Mairūnas
Švelnus, bet šiek tiek karstelėjęs mairūnas puikiai tinka
žuvies, mėsos, daržovių ar net kiaušinių patiekalams. Beje,
jis puikiai tinka į porą bazilikui.
12 g – 2 99
9. Bazilikas
Bazilikas tinka... visur. Berkite į makaronus, padažus,
mėsos patiekalus, salotas ar bet kur, kur norisi šiek tiek
subtilaus aromato. Su baziliku niekuomet neprašausite.
20 g – 2 99

60 g – 4 99

3. Žalių Chalapos paprikų granulės

13. Raudonėlis

Tiems, kam patinka valgyti aštriau – puikiai žino
Chalapos paprikas. Šios žaliosios mažylės puikiai tiks bet
kokiems meksikietiškos virtuvės patiekalams.

Itališka virtuvė be raudonėlio – kaip be rankų. Gardinkite
šiuo prieskoniu namie ruoštus makaronų patiekalus, picas
ar net traškančias salotas.
25 g – 2 99

35 g – 5 99

28

(Į)kvepiantis pavasaris

(Į)kvepiantis pavasaris

29

Dar gardžiau

Dar gardžiau

Padažai -

Naujiena

pagalbininkai
Ir salotoms, ir kepsniams, ir
troškiniams gardinti. Naujieji
prekybos tinklo MAXIMA siūlomi
padažai patiks vertinantiems
kokybę ir taupantiems laiką.
Atraskite viso pasaulio skonio
atspalvius jau dabar!

4
9
3
10
12

5
2

13

6

1

11
14

15
16

7

8

Europoje puikiai žinomi vokiškų padažų ir konservų gamintojai
„Kühne“ – vieni labiausiai vertinamų ir mėgstamų tiek savo
tėvynėje, tiek ir už jos ribų. Kadaise savo istoriją nuo acto
gamyklos Berlyne pradėjusi kompanija šiandien vis dar puoselėja
šeimos vertybes, naudoja tik aukščiausios kokybės ingredientus.
„Kühne“ Jūsų virtuvę pripildys naujausių skonio variacijų iš
viso pasaulio – jogurtinių, deginančių azijietiškų, indiško kario,
Dižono garstyčių...

1. Aitriųjų paprikų ir česnako padažas „Kühne“, 250 ml – 7 49
2. Aitriųjų paprikų padažas „Kühne“, 250 ml – 7
3. Balzamiko padažas „Kühne“, 500 ml – 6 99
4. Dižono garstyčių padažas „Kühne“, 500 ml – 6 99
5. Jogurtinis salotų padažas su žalumynais „Kühne“, 250 ml – 4 99
6. Jogurtinis salotų padažas su česnakais „Kühne“ – 4
7. Indiško kario padažas „Kühne“, 250 ml – 7 49
8. Barbekiu padažas „Kühne“, 250 ml – 7 49
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99

Nauji skonio potyriai ir netikėtos mėgstamų patiekalų
interpretacijos Jūsų laukia paragavus padažų „BUGA‘s“, kurių
pagrindinis ingredientas – paprikos. Į šiuos padažus nededami
skonio stiprikliai, dažikliai ar kvepikliai. Gurmaniški spanguolių
ir aitriųjų paprikų ar bruknių, kriaušių ir aitriųjų paprikų deriniai,
azijietiški padažai, adžika... Ragaukite, jie tiks ne tik su mėsa, bet
ir su užkandžiais, troškiniais, sriubomis. Šiuose padažuose gausu
pačių įvairiausių aštrių prieskonių, kurie į indelius patenka tik po
griežtos atrankos.

9. Jūros gėrybių padažas „BUGA‘s“, 330 g – 4 99
10. Aitrusis saldžiarūgštis padažas „BUGA‘s“, 330 g – 4 99
11. Aitriųjų paprikų, spanguolių padažas „BUGA‘s“, 160 g – 5 99
12. Aitriųjų paprikų, bruknių, kriaušių padažas „BUGA‘s“, 160 g – 5 99
13. Aitriųjų paprikų pasta „BUGA‘s“ , 160 g – 4 99
14. Močiutės adžika „BUGA‘s“, 160 g – 3 99
15. Maltos aitriosios paprikos adžika „BUGA‘s“, 160 g – 4 99
16. Kaukazietiška adžika „BUGA‘s“, 160 g – 3 99

(Į)kvepiantis pavasaris
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Viduržemio aromatai

Viduržemio aromatai

Viduržemio jūros

Naujiena

tradicija

6

7

3
2
4
1
8

1. Makaronai kaspinėliai „La
Molisana“
500 g – 499
2. Makaronai vamzdeliai „La
Molisana“
500 g – 499

3. Ypač grynas alyvuogių aliejus
„Garcia Moron”
500 ml – 1999
4. Ypač grynas alyvuogių aliejus
„Garcia Moron”
250 ml – 1499

Vos išgirdę apie Italiją ir Ispaniją, iš karto pagalvojame apie gardžius makaronų patiekalus
ir tyrą, auksu žėrintį alyvuogių aliejų. Prekybos tinkle MAXIMA nuo šiol galite ieškoti
makaronų „La Molisana“, gaminamų jau daugiau nei šimtą metų. Tiesą sakant, makaronai
„La Molisana“ tiekiami net į Vatikaną, kur patenka tiesiai ant popiežiaus stalo.
Tuo tarpu ispanai didžiuojasi savo alyvuogių aliejumi „Garcia Moron“. Jis viso pasaulio
kampelius pasiekia tiesiai iš Andalūzijos regione esančio šeimos ūkio.
Ir taip jau nuo 1850-ųjų metų.
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5. Spagečiai „La Molisana“
500 g – 499
6. Makaronai asorti „La Molisana“
500 g – 499

7. Makaronai sraigteliai „La Molisana“
500 g – 499
8. Bulviniai virtiniai „Gnochi” „La Molisana“
500 g – 599

(Į)kvepiantis pavasaris
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gurmanų mėsa

Tiesiai iš geriausių
Ispanijos ūkių ant
Jūsų stalų atkeliauja
kvapnūs gardėsiai:
kumpiai, mentės
ir nugarinės. Net
keliolika mėnesių
brandinami
ir vytinami
gaminiai – tikras
pasigardžiavimas
tiems, kurie mėgsta
Viduržemio jūros
įkvėptą maistą ar
kartais tiesiog ieško
puikiai derančios
draugijos vyno taurei.

1. Vytintas
ispaniškas seranas
Pakanka šį kumpį
supjaustyti plonyčiais
griežinėliais ir ant Jūsų
stalo jau puikuojasi
tradicinis ispaniškas
užkandis, vadinamas
„tapa“. Šie kumpiai – tikras
gamintojų išbandymas.
Tik kokybiška kiauliena
užpilama druska porai
savaičių. Po to druska
kruopščiai nuplaunama ir
kumpis bent pusei metų
paliekamas džiūti. Bet tai
dar ne pabaiga – vėliau
šis skanėstas kabinamas į
sausą ir vėsią patalpą dar
bent šešiems mėnesiams.
Netrumpas šio gardaus
kumpio kelias.

gurmanų mėsa

Tikri

delikatesai
1

Tradiciniai Amerikos indėnų vytinti mėsos gabaliukai (angl. jerky)
įkvėpė naująją „Klaipėdos mėsinės“ vytintos mėsos gaminių seriją
„Torrido“. „Torrido“ jautienos gaminiai mažai kaloringi, todėl tiks ir
tiems, kurie laikosi dietos. Šiuos gaminius galite įsimesti į kuprinę
net leisdamiesi į tolimus žygius, nes jų mėsa ne tik skani, bet ir labai
maistinga, ilgai negenda bei nereikalauja ypatingų laikymo sąlygų.

2. TORRIDO Beef
Jerky
Jautienos „džerkis“
arba vytinta jautiena
ne tik puikiai tiks
kaip užkandis, bet
ir paįvairins Jūsų
ruošiamas salotas.
35 g – 599

3

4

3
2
1

5

4. TORRIDO
vytinti kiaulienos
traškučiai
Puikiai tiks su alumi
ar vynu, keliaujant
ar pramogaujant,
švenčiant ar tiesiog
išalkus.
25 g – 259
5. TORRIDO
vytinti jautienos
traškučiai
Šie traškučiai –
maistingas užkandis.
Taip pat jie gali tapti
ir išskirtinio skonio
salotų pagardu.
25 g – 349

2. Vytinta ispaniška
nugarinė

6. TORRIDO
vytinta kiaulienos
dešra
Mėgstantys kiaulieną
džiaugsis šia unikalaus
skonio vytintos
kiaulienos „Torrido“
gaminių serijos dešra.
150 g – 1199

1

3

2

6

3. Vytinta ispaniška
mentė
Jei Ispanijoje
paprašytumėte tokios
mėsos, ją Jums patiektų
ant dailios medinės
lentelės, su keliomis
gardžiomis alyvuogėmis
(būtinai su kauliukais) ir,
žinoma, keliais gabalėliais
duonos. Štai Jums ir
saulėtas rinkinys!
1 kg – 3999

34

3. TORRIDO Minis
classic dešrelės
Klasikinės, iš
aukščiausios rūšies
jautienos gamintos
mažosios dešrelės
taps populiariausiu
bet kurio vakarėlio ar
kelionės užkandžiu.
50 g – 329

2

1 kg – 4999

Tai genialus paprastumas.
Tik mėsa, druska, vos keli
pipirai ir ilgas džiūvimas.
Taip nugarinė pamažu
prisigeria malonaus
sūrumo ir supjaustyta
plonyčiais gabalėliais
tiesiog tirpsta burnoje.
Tiesa, čia jau galima
pajusti labai švelnų pipiro
pasikandžiojimą.
1 kg – 5999

1. TORRIDO Minis
chilli dešrelės
Mėgstate aštriau?
Mažosios dešrelės
su aitriosiomis
paprikomis suteiks
Jūsų užkandžiams
ugnies.
50 g – 329

7
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7. TORRIDO
vytinta jautienos
dešra
Vytintą jautieną labai
maistingu ir gardžiu
produktu pasaulis
pripažino jau prieš
šimtus metų. Patiks ir
Jums.
150 g – 1649
8. TORRIDO
vytinta
kalakutienos
dešra
Jei mieliau renkatės
paukštieną, Jums
puikiai tiks vytintos
kalakutienos dešra.
150 g – 1349

(Į)kvepiantis pavasaris
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MAXIMA parduotuvėse įsikūrusius turgelius „Linkėjimai iš kaimo” itin pamėgo senąsias mūsų
kulinarinio paveldo tradicijas vertinantys klientai. Šiuose turgeliuose visuomet rasite šviežios,
išskirtinės Lietuvos ūkininkų produkcijos. Užsukite į bet kurį „Linkėjimai iš kaimo” turgelį ir
įsitikinkite pasirinkimo gausa – čia galėsite įsigyti tiek šviežios mėsos, įvairių mėsos gaminių,
tiek pagal tautinio paveldo receptus paruoštos duonos ar medaus, sėmenų ir rapsų aliejaus
bei daugelio kitų produktų. Šįkart „Linkėjimai iš kaimo” skyrelyje pristatome itin kokybiškus,
kvapnius „Teresės mėsos gaminius”.
Kai žinote, kad mėsos gaminių ruošimo
tradicijos buvo perduotos net keturioms
kartoms, esate tikri, kad ant Jūsų stalo –
kokybiški ir aromatingi „Teresės mėsos
gaminiai“. Šie gardėsiai brandinami
tradiciniu būdu nuo 5 iki 10 dienų,
rūkomi tik medinėse kaimo rūkyklose,
kūrenamose juodalksnių malkomis.
„Teresės mėsos gaminiai“ – tai geriausios
lietuviškos virtuvės tradicijos, įvertintos
Tautinio paveldo sertifikatu.

7

8
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11
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1. Močiutės dešrelės, 1 kg – 2 2 99
2. Šaltai rūkyta „Svirno“ dešra, 1 kg – 39 99
3. Šaltai rūkyta „Žemaičių“ dešra, 1 kg – 2 9

99

4. Šaltai rūkytas „Kaimiškas“ skilandis, 1 kg – 39 99
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Čia pateiktų prekių ieškokite tik „Linkėjimai iš kaimo“ skyreliuose

5. Šaltai rūkyta „Ūkininkų“ dešra, 1 kg– 2 9 99

9. Šaltai rūkyta kiaulienos išpjova, 1 kg – 52 99

6. Šaltai rūkytas skilandinė dešra, 1 kg – 39 99

10. Šaltai rūkyta kiaulienos kumpelis, 1 kg – 3 9 99

7. Šaltai rūkyti lašiniai, 1 kg – 34

11. Šaltai rūkytas „Kauno“ kumpelis, 1 kg – 3 4 99

99

8. Šaltai rūkyta kiaulienos šoninė, 1 kg – 30 99

Čia pateiktų prekių ieškokite tik „Linkėjimai iš kaimo“ skyreliuose

12. Šaltai rūkyta kiaulienos nugarinė, 1 kg – 4 4 99
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gurmanų mėsa

Pusryčiams ir

Iš Austrijoje esančios
šeimos mėsinės „Greisinger“
atkeliauja skaniausios
dešrelės. Visos jos
gaminamos tik iš natūralių
aukščiausios kokybės
ingredientų. Specialus
prieskonių mišinys šiems
gaminiams suteikia
nepakartojamą skonį,
kuris puikiai atsiskleidžia,
kai dešrelės kepamos ant
grotelių ar orkaitėje.

1

iškylai
Dar prieš Antrąjį
pasaulinį karą įkurta
mėsinė „Hein“ mums
ir visai Europai tiekia
gardžiausius mėsos
gaminius. Šios mėsinės
kumpiai ir vyniotiniai
ruošiami pagal
tradicinius receptus,
perduodamus iš
kartos į kartą.

2

2
1
3

3

1. Karštai rūkytas kumpis su

4

medumi
Švelnaus skonio kumpis su malonia
medaus nata. Šis kumpis tiks salotoms
gardinti ir tradiciniams sumuštiniams
gaminti.
1 kg – 4999
2. Virtas vištienos vyniotinis
želatinos drebučiuose
Sultinga vištiena ir daržovės gardžiai
subalansuoja šio gaivaus užkandžio
skonį. Vyniotinis puikiai tiks su
šviežiomis daržovėmis.
1 kg – 4999

4

3. Keptas kalakutienos
vyniotinis su daržovėmis
Padėtas ant stalo keptas kalakutienos
vyniotinis su daržovių įdaru nustebins ir
skoniu, ir puikia, nematyta išvaizda.
1 kg – 4999
3. Virtas kiaulienos karkos
vyniotinis želatinos drebučiuose
Gražus pažiūrėti ir gardus paragauti –
toks yra kiaulienos vyniotinis, lydimas
kvapnių prieskonių ir gardžių daržovių.
1 kg – 4999
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1. Kepamos dešrelės,
apvyniotos šonine su sūriu
300 g – 799

3. Kepamos plonos grilio
dešrelės
400 g – 1299

2. Karštai rūkytos dešrelės
„Grill Party“
400 g – 1299

4. Kepamos dešrelės
250 g – 799

(Į)kvepiantis pavasaris

39

pusryčių stalas

pusryčių stalas

Nauja ryto

Kadaise tik sumuštinių dalimi buvęs
sūris jau nėra vien maisto produktas.
Geras sūris reiškia bendravimą, prie
jo puikuojasi šauni draugija, sauja
vynuogių ar gardžios salotos, kuriomis
taip smagu dalytis.

klasika

2

Kepinių skyriuje – taip pat
pavasaris! Su Jumis sveikinasi
naujosios kvapnios bei skalsios
kvietinė ir plikyta duonos –
šaunaus ryto ir žvalumo bei
energijos šaltinis! Skubančių ar
norinčių užkąsti lūkuriuoja gardžios
užkandėlės, tinkančios ir mėsos
mėgėjams, ir vegetarams.

3
7

Naujiena

6

1

5

4

Naujiena
2

4

3
5
7

1

6

1. Plikyta duona
su virtais miežių
grūdais
Šią duoną puikiausiai
apibūdina pasakymas „ir
sveika, ir skanu“.
720 g – 4 49

40

2. Ūkininkų duona
Pati natūraliausia duona
su kmynais iš ūkininkų
kruopščiai užaugintų
kviečių.
700 g – 3 69

3. Šviesi plikyta
duona su
kanapėmis
Kanapių sėklos suteikia
duonai subtilų prieskonį
ir traškumo.
710 g – 2 79

(Į)kvepiantis pavasaris

4. Šventinė duona
Mėgstama ir pripažinta
plikyta kvietinė duona
su kmynais – šventės
kasdien!
640 g – 1 69

5. Užkandėlė su
varškės ir špinatų
įdaru
Pripažinta porele
tapę varškė ir špinatai,
pabarstyti žolelėmis.
110 g – 2 59

6. Užkandėlė
su dešrele ir
„Bolognese“ padažu
Ši užkandėlė su dešrele
ir sūrio įdaru puikiai
numalšins alkį.
120 g – 2 59

7. Užkandėlė
su kumpiu ir
marinuotomis
paprikomis
Paprikų ir kumpio pora –
šis tas gaivaus ir pikantiško.
110 g – 2 59

1. Lydytas sūris su mėlynaisiais pelėsiais ir saulėje
džiovintais pomidorais „Memel Blue“
140 g – 3 59

4. Sūrio gaminys su alyvuogėmis „Fitaki“,
45 % rieb.
300 g – 8 99

2. Lydytas sūris su mėlynaisiais pelėsiais „Memel Blue“
140 g – 3 29

5. Sūrio gaminys su žalumynais „Fitaki“,
45 % rieb.
300 g – 8 99

3. Lydytas sūris su mėlynaisiais pelėsiais ir „Bruschetta“
„Memel Blue“
140 g – 3 29

6. Mocarelos sūris „Galbani“
220 g – 3 29
7. Mocarelos sūrio rutuliukai „Galbani“
290 g – 5 99

(Į)kvepiantis pavasaris

41

pusryčių stalas

Sveiki

pusryčių stalas

pusryčiai

Juodas katinas – margas geriamasis jogurtas
Sumaišyti „Vilkyškių pieninės“ jogurtą su kitais – beveik
neįmanoma. Juodu katinu papuoštos pakuotės nušvies
kiekvieną rytą ne tik gera nuotaika, bet ir maloniais skonio
atspalviais: žemuogių, persikų, agrastų, o gal ir vyšnių. Kad
ir ką pasirinktumėte – „Vilkyškių pieninės“ jogurtas visada
bus lengvo skonio ir atkeliavęs tiesiai iš derlingų Nemuno
pievų. Be to, patogią jogurto pakuotę ne tik paprasta
laikyti šaldytuve, bet ir pasiimti su savimi.

Naujiena

1. Persikų ir abrikosų skonio geriamasis jogurtas, 750 g – 369
2. Alavijų ir agrastų skonio geriamasis jogurtas, 750 g – 369
3. Vyšnių skonio geriamasis jogurtas, 750 g – 369
4. Žemuogių skonio geriamasis jogurtas, 750 g – 369

Pusryčiai – svarbiausias dienos valgis. Šį pavasarį pakeiskite
nusibodusius sumuštinius dribsniais. Pristatome dvi geras
naujienas sveikų pusryčių mėgėjams.
Pirmiausia, traškūs dribsniai „Delikatezza“ su džiovintais
vaisiais, šokoladu ir riešutais arba be priedų. Jie gaminami tik
iš aukščiausios kokybės produktų, todėl pasižymi išskirtiniu
aromatu ir natūraliu traškumu.
Antroji naujiena – dribsnių paplotėliai „Weetabix“ – Didžiosios
Britanijos mėgstamiausieji. Iš nesmulkintų kviečių pagamintus
paplotėlius tiesiog užpilkite pienu, jogurtu ar sultimis ir
mėgaukitės. Maistinga, sveika ir, svarbiausia, skanu.

1. Traškūs dribsniai „Delikatezza” su vaisiais
350 g – 799

2. Traškūs dribsniai „Delikatezza”
350 g – 749

3. Traškūs dribsniai „Delikatezza” su šokoladu ir riešutais
350 g – 799

4. Dribsnių paplotėliai „Weetabix” su sirupu
270 g – 899

5. Dribsnių paplotėliai „Weetabix”
215 g – 799

5. Alavijų ir agrastų skonio geriamasis jogurtas, 330 g – 198
6. Persikų ir abrikosų skonio geriamasis jogurtas, 330 g – 198
7. Vyšnių skonio geriamasis jogurtas, 330 g – 198

3

8. Žemuogių skonio geriamasis jogurtas, 330 g – 198

Naujiena

2
3

1

2

4

1
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4

5
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pusryčių stalas

Purūs ir

Tikras jogurtas
iš Rokiškio
Pasirinkite bet kurį
jogurtą „Tikras“ ir su
kiekvienu šaukštu
mėgaukitės braškių,
kriaušių, obuolių
ar miško uogų
gabaliukais. Gryno
skonio mėgėjams
patiks natūralus
jogurtas „Tikras“.
Tik iš lietuviško
pieno gaminamame
jogurte gausu tikrų
uogų ir vaisių, o juk
kasdien rinkdamiesi
valgį dažnai juos
pamirštame. Be
to, natūralaus
skonio jogurtas
„Tikras“ puikiai
tiks pavasariškoms
salotoms ir
lengviems bei
gaiviems padažams
pagardinti ar gaminti.

lengvi

2

1

Puošnūs ir itin gardūs „Mainos“ keksai turi ilgas
ir kruopščiai puoselėjamas Italijoje gimusias
tradicijas. Dažniausiai šie į dailias dėžutes sudėti
gardumynai dovanojami bičiuliams ar valgomi
kartu su artimaisiais per Velykas. Šio pavasario
naujiena – dėl savo formos simboliškai „Velykų
balandžiais“ („Colomba di Pasqua“) vadinami
keksai, kurie nustebins ne tik savo elegantiška
išore, bet pavergs ir savo traškia plutele bei
minkštu vidumi.

Naujiena

1
1.Keksas LA GRAN
CIOCCOLATA
Šokoladu gardintas šventinis
skanėstas.
850 g – 3999

3

1. Natūralus jogurtas
Pakeiskite juo grietinę ir
naudokite pavasariškoms
salotoms ar įsimeskite kelias
ką tik nuskintas uogas.
300 g – 159
130 g – 079

4

3
2

2. Jogurtas su obuoliais
ir kriaušėmis
Tikras sodo pasididžiavimas
– saldžios ir sultingos
kriaušės poroje su šiek tiek
rūgštelėjusiais obuoliais.
300 g – 229
130 g – 119

2. Keksas LA GRAN
NOCCIOLATA
Pagardinta cukrumi aplietais
vaisiais bei traškia lazdynų ir
migdolų riešutų plutele.
1 kg – 3999

3. Jogurtas su miško
uogomis
Mėlynės ir žemuogės tiesiai
iš miškų keliauja į Jūsų
pusrytinio jogurto indelį!
300 g – 229
130 g – 119

4. Jogurtas su
braškėmis
Saldžios raudonskruostės
braškės jogurte tikrai
praskaidrins dieną ir puikiai
derės su dribsniais.
300 g – 229

3.Keksas LA GRAN
DELIZIA
Tropinių vaisių aromato ir
minkštutėlio vidaus keksas
su riešutų glaistu.

130 g – 119

1 kg – 3999
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Stiklinė

Spalvingas pavasaris

vaisių

1. Įvairių vaisių sultys „Mango and
Acerola Healthy People“
Puerto Rike augančios vyšnios „Acerola“
– vienas geriausių vitamino C šaltinių
pasaulyje, o mangai gali didžiuotis ne tik
šiuo vitaminu, bet ir fermentais, kurie
stabdo odos raukšlelių atsiradimą.
1 l – 799

Iš rinktinių vaisių ir uogų spaudžiamos sultys „Healthy People“
– pagal kiekvieno skonį. Stiklinė šių sulčių ne tik pripildys Jūsų organizmą antioksidantų, vitaminų ir kitų naudingųjų mineralų, bet
ir maloniai nuteiks dirbti ar poilsiauti.

2. Granatų ir aviečių nektaras
„Healthy People“
Senovės persai granatus aukojo deivei
Mitrai, saugojusiai žmones nuo visokių
pavojų.
1 l – 799

3
2

7
8

1

3. Įvairių vaisių sultys „Blueberry
and Raspberry Healthy People“
Gardžios mėlynės tolina senatvę, slopina
uždegimus ir gerina regėjimą, o avietės
skatina virškinimą ir saugo nuo peršalimo
ligų.
1 l – 799

4. Įvairių vaisių sultys „Smoothie
Mango“
Pasiflorų ir mangų kokteilis gausus vitaminų
A ir C, geležies bei karotino, tad jis ne tik
pripildys Jus naudingųjų medžiagų, bet ir
suteiks energijos bei sustiprins imuninę
sistemą.
750 ml – 799
5. Įvairių vaisių sultys „Smoothie
Raspberry“
Iš uogų, o ne tik iš jų sulčių, gaminami
gėrimai – išties puikus vitaminų šaltinis,
tad rūpinkitės savo grožiu ir gera nuotaika,
ragaudami šio tiršto kokteilio.
750 ml – 799

4
6. Įvairių vaisių sultys „Smoothie
Strawberry“
Turbūt populiariausias yra tirštas vaisinis
braškių ir bananų kokteilis. Jis ne tik
maloniai atgaivins, bet ir pasotins.
750 ml – 799

5

6

7. Įvairių vaisių sultys „Cranberry
Healthy People“
Na, kaipgi be neprilygstamųjų spanguolių?
Jos – imunitetą stiprinančio vitamino C
šaltinis. O jo juk taip trūksta pavasarį.
1 l – 799

8. Kokosų vandens ir ananasų
sultys „Healthy People“
Ananasas ne tik padės įveikti peršalimą, bet
ir maloniai nuteiks Jūsų skrandį, o kokosų
vanduo praturtins organizmą tokiomis
naudingomis medžiagomis kaip kalis ar
magnis.
1 l – 799
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Egzotiški

ekologiška lentyna

kokteiliai

Gurkšnis

Gerai žinomų kokteilių – „Mojito“, „Cosmopolitan“ ir „Pina
Colada“ įkvėpti sulčių gėrimai „Happy People“ – tikras
vakarėlių atradimas. Jais gardžiuotis galės svaigiųjų gėrimų
nemėgstantys svečiai, o kiti nesunkiai pasigardins sulčių
kokteilius mėgstamais gėrimais ir negaiš laiko prie baro ar
virtuvėje.

1

2

vitaminų

Pradėkite dieną stikline kokybiškų ekologiškų sulčių ir
energijos nepritrūksite visą dieną! Austrų gamintojo
„Hollinger” ekologiškos sultys ir sulčių gėrimai
išsiskiria savo maistine verte ir naudingomis savybėmis.

3

3

Šios įmonės gaminamos sultys ir gėrimai neturi ko
slėpti – juose nėra nei dažiklių, nei saldiklių. Priešingai,
juose gausu vaisių ir mažai cukraus, todėl tokie
gėrimai puikiai malšina troškulį.

4

2

1

1. Ekologiškos raudonųjų
vynuogių skonio sultys „Hollinger“
1 l – 1099
2. Ekologiškos apelsinų skonio
sultys „Hollinger“
1 l – 1099
3. Ekologiškos obuolių skonio
sultys „Hollinger“
1 l – 1099
4. Ekologiškas įvairių vaisių skonio
nektaras „Hollinger“
1 l – 999
5. Ekologiškas gazuotas kolos
skonio gėrimas „Hollinger“
250 ml – 339

5
1. Nealkoholinis vaisių sulčių kokteilis
„Cosmopolitan“
„Cosmopolitan“ – vienas populiariausių pasaulio
kokteilių, geriamas aukštuomenės vakarėlių metu. Šio
pavadinimo sulčių gėrime dominuoja spanguolių ir
žaliųjų citrinų natos. Gerkite norėdami atsigaivinti ar
pridėkite trūkstamų ingredientų ir renkite vakarėlį.
1 l – 799
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2. Nealkoholinis vaisių sulčių kokteilis
„Mojito“
Gaivinančių citrusų bei mėtos derinys pavertė šį,
iš Kubos kildinamą, kokteilį vienu populiariausių
vasaros gėrimų pasaulyje. Pajauskite jo aromatą –
žaliosios citrinos ir mėtos gundo atsigaivinti šiuo
sulčių gėrimu.
1 l – 799
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3. Nealkoholinis vaisių sulčių kokteilis
„Pina Colada“
Saldaus Karibų kokteilio „Pina Colada“ pavadinimas
verčiamas kaip „filtruotas ananasas“. Kadaise būtent
taip buvo vadinamos šviežios ir nuo tirščių atskirtos
ananasų sultys. Dabar šis populiarus gėrimas
neįsivaizduojamas be puikiai jam tinkančio kokosų
sirupo.
1 l – 799

7
6

6. Ekologiškas spanguolių skonio
gazuotas gėrimas „Hollinger“
250 ml – 339
7. Ekologiškas apelsinų skonio
gazuotas gėrimas „Hollinger“
250 ml – 339

(Į)kvepiantis pavasaris

49

ekologiška lentyna

Mažasis miesto

ūkis

ekologiška lentyna

Naujiena

1

Pavydžiai žvilgčiojate į kolegą, kuris gardina spagečius namuose augintų bazilikų padažu? O gal
svajojate paragauti saldžių, ant savo palangės augintų vyšninių pomidorų? Norite spausti sultis iš
savo rankomis sėtų morkų? Organiškų, kompaktiškų miesto ūkių ir palangių darželių mada jau
apėmė pasaulio miestus.
Paprasčiausia namų sodininkystės pradžia – nedidelis universalių prieskoninių ar arbatinių
žolelių rinkinys. Pradėkite savąją prieskonių ar arbatos kolekciją, pasėdami kelias neįmantrias
žoleles, tiksiančias vos ne kiekvienam patiekalui skaninti.
• Į dailų vazonėlį pasodinkite prekybos
tinkle MAXIMA įsigytų čiobrelių sodinukų. Šis
antioksidantų turtingas prieskonis vadinamas
„sausąja žolele“, tad jį sodinkite į tokią dirvą, kuri
nesulaikytų vandens ir greitai džiūtų – patariame
rinktis smėlingą žemę.
• Dar vieni universalūs ir nesunkiai prižiūrimi
prieskoniai – rozmarinai, kurių taip pat galite rasti
prekybos tinkluose MAXIMA. Persodinkite įsigytą
augalą į gražų molinį vazoną ir pastatykite tokioje
vietoje, kur sodinukas galėtų gauti ir tiesioginės
saulės, ir pabūtų šešėlyje. Tik nelaistykite rozmarinų
per daug.
• Bazilikai, kaip ir anksčiau minėtieji jų „kolegos“
rozmarinai, Lietuvoje populiarūs, tad taip pat galite
įsigyti jų sodinukų. Kiek jautrių bazilikų nederėtų
laikyti šaltai, todėl, jei auginsite juos balkone,
šaltesnę naktį įneškite į namus. Taip pat reikėtų
atkreipti dėmesį ir nenuskinti po vieną iš pagrindinio
stiebo šakų augančio mažo ūglio – būtent dėl jo
augalas turi daugiau lapų.
• Subtilaus saldymedžio skonio peletrūnai
papildys žaliąsias salotas, o sumaišyti su bazilikais bei
česnaku, pagardins vasariškus patiekalus. Peletrūnų
labai prižiūrėti nereikia. Tik įsigykite, persodinkite ir
vis palaistykite.

Perkraustymas: iš daržo į namus

Morkos ir ridikėliai
Daugumai šakniavaisių reikia gilesnių nei
kitoms daržovėms vazonėlių, tačiau neįnoringiems
ridikėliams tai visai nesvarbu, kaip ir kai kurioms
morkų rūšims. Drąsiai sėkite šias daržoves namuose.
Jau po trijų keturių savaičių galėsite džiaugtis
pirmaisiais savo darbo rezultatais.
Pomidorai, pipirai ir baklažanai
Galite rinktis šių daržovių sėklas arba daigelius.
Rinkitės rūšis pagal tai, kaip ir kur šias gėrybes
auginsite. Ar ketinate jas pasodinti pakabinamame
vazone, o galbūt erdviame lovelyje balkone? Kantriai
dirbdami galėsite net 3–4 mėnesius valgyti pačių
augintus pomidorus. Pipirų ir baklažanų derlius,
deja, bus ne toks gausus.
Žirniai ir pupos
Nykštukinės prancūziškos pupelės ar kitos
specialios pupelių ir žirnių rūšys gali ant Jūsų
palangės žaliuoti net ir žiemą. Jei turite saulėtą
terasą ir daug vietos, leiskite besivejantiems
augalams kilti sienomis, nes šparaginės pupelės
ar žirniai gali atrodyti ne prasčiau nei vijoklinės
kambarinės gėlės. Tik nepamirškite nuraškyti
derliaus!

Mūsų bendri darželiai

Jei jau išmėginote visus įmanomus ūkininkavimo
namuose būdus ir Jūsų vaizduotei reikia vis
platesnės dirvos reikštis, galbūt kaip tik dabar, kai
artėja pavasaris, būtų puiki mintis ne tik drauge
su kaimynais susiburti į talką, bet ir kieme sukasti
porą lysvių, pasėti krapų, petražolių, svogūnų ar kitų
mėgstamų žalumynų bei daržovių? Tokio bendro
darželio priežiūra ne tik suartins suaugusiuosius, bet
ir taps puikia vaikų pramoga, nes jiems bus smagu
stebėti, kaip auga maistas, kuris vėliau patenka ant
mūsų stalų.
Tad kodėl nepamėginus įsirengti nedidelio daržo
kieme? Jei kieme netinka – ant daugiabučio namo
stogo? Būkite išradingi, juk galite auginti ką tik
norite. Nepamirškite paskaityti reikalavimų ant sėklų
pakuočių. Gal jau šiemet valgysite pačių augintas
braškes? Sodinukų galima įsigyti ir turguje. Tiesiog
nepamirškite, kad bet kuri vieta, gaunanti saulės, gali
tapti Jūsų puikiu darželiu. Įkvėpimo ir prekių savo
daržui tikrai rasite parduotuvėse MAXIMA.

Namų sąlygomis galima auginti ir įvairias
daržoves: morkas, pomidorus ir kitas. Geriausiai
tokiam „daržui“ sukurti tiks specialūs Jūsų pačių
padaryti mažieji šiltnamiai arba palangės. Žinoma,
sunkesnius lovelius reikėtų padėti ant grindų. Tik
nepamirškite pasirūpinti, kad jiems pakaktų šviesos.
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Arbatos auginimas namuose

Išbandykite dar vieną naujovę – arbatos
auginimą namuose ir įsitikinkite, kad šviežia
pačių išauginta arbata irgi gali būti aromatinga
ir malonaus skonio. Namų sąlygomis be didelių
pastangų galite išsiauginti įvairias arbatų žoleles
– melisą, mėtą, čiobrelius, jonažoles ir daugelį
kitų. Jums tereikia pasėti arbatos sėklas vazonėlyje,
pradžioje jį uždengti drėgmę laikančia danga ir
laikyti saulėtoje vietoje, kad augalėliams netrūktų
taip reikalingų saulės spindulių.
Arbatai galite naudoti tiek žalius, tiek džiovintus
lapelius. Jei nusprendėte džiovinti aromatingus
arbatos lapelius, pilnai išdžiūvusią arbatą laikyti
tamsioje vietoje, geriausia stikliniame inde.

3

4

Jei visgi arbatos auginimui namuose
pritrūkstate kantrybės, siūlome pamėginti
skanią, ekologišką arbatą „Naturela“. Jau
keletą metų gaminamos ekologiškos
arbatos ir kakavos su ženklu „Naturela“
žaibiškai tapo prancūzų mėgstamais
gaminiais. Nuo šiol – jie ir mūsų lentynose.
Šie gaminiai – ekologiški, žaliavos skintos
rankomis, o juos gaminant nenaudotos
jokios priemaišos.

6

1. Ekologiška žalioji arbata „Naturela“
Tiems, kurie nori atsisakyti kavos, bet vis tiek negali be jos būti
žvalūs, patariama rinktis šią žaliąją arbatą.
100 g – 1 4 99
2. Ekologiška raudonoji arbata „Naturela“
Raudonoji arbata priskiriama vaistinėms arbatoms. Todėl
rinkitės ją ligų profilaktikai, o išgėrę puodelį šios arbatos prieš
miegą – atsipalaiduosite.
100 g – 1 4 99

5

3. Ekologiška juodoji arbata „Naturela“
Tai ne tik puikus pusryčių gėrimas, bet ir natūralus
antioksidantas.
100 g – 1 4 99
4. Ekologiška žalioji arbata „Sencha“
Viena japonų ilgaamžiškumo ir žvalumo paslapčių – žalioji
arbata. Joje gausu antioksidantų ir tonizuojančių medžiagų.
100 g – 1 4 99
5. Ekologiškas kakavos gėrimas „Naturela“
Kruopščiai užauginta ir rankomis rinkta kakava virsta kakavos
gėrimu „Naturela“, kuris ištirpęs šiltame piene tiks tiek vaikams,
tiek suaugusiesiems.
400 g – 1 9 99
6. Ekologiška kakava „Naturela“
Rankomis Centrinėje Amerikoje surinkta kakava – tikras
grynuolis. Ji yra itin sodraus skonio ir aromato.
250 g – 1 9 99

(Į)kvepiantis pavasaris
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Kartais alkis užklumpa netikėtai. Tuomet dažnai griebiamės įvairių šokoladinių
batonėlių ar kitų nesveikų užkandžių. Tačiau dažnai pamirštame, jog gamta
mums yra paruošusi sveikų skanumynų – vaisių, uogų, riešutų ir kitų gėrybių.
Žinoma, niekuomet neprašausite jas pasirinkę iš ekologiškų produktų skyriaus,
kuriame parduodami įvairūs riešutai ir džiovinti vaisiai yra užauginti be pesticidų,
trąšų ir kitų Jums bei gamtai kenksmingų priemonių.

Geriausi gamtos

ruošti užkandžiai

Naujiena
Tik pas mus

„Noberasco“ produktai su „Bio“ ženklu
Tikras šios šeimos verslo pasididžiavimas – „Bio“ ženklu pažymėti produktai.
Į šias pakuotes patenka tik geriausių tiekėjų derlius, kuris buvo užaugintas be
trąšų ir pesticidų, laikantis natūralaus gamtos ritmo. Beje, „Noberasco“ įmonėje
sukurta rehidravimo sistema užtikrina, jog visi vaisiai išliks ypatingai minkšti ir
tirps burnoje, o speciali pakuotė padeda išsaugoti šviežumą dar ilgiau. Be to, visi
„Noberasco Bio Organic“ gaminiai yra pagaminti Italijoje.

5
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1. Ekologiškų saulėje džiovintų pomidorų
užkandis
Saulėje džiovintus pomidorus galite valgyti ir vienus, ir dėti
į salotas ar ruošti iš jų užkandžius su itališka duona. Šie
pomidorai ypatingai minkšti ir saulėto skonio.
100 g – 7 99
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2. Ekologiški negliaudyti žemės riešutai
Žemės riešutai labai maistingi. Vos keli riešutai ir alkio kaip
nebūta. Lukštenti juos bematant taps puikia pramoga.
300 g – 9 99

(Į)kvepiantis pavasaris

3. Ekologiškos kepintos pistacijos
Pistacijos po savo kevalu slepia apie 30 įvairiausių mineralų,
vitaminų ir kitų naudingų medžiagų.
150 g – 1 2 99

4. Ekologiškas „Sveikuolių“ mišinys
Riešutai – visų mėgstamas užkandis. Šiame specialiame
mišinyje vienas kitą papildo tarpusavyje derantys riešutai,
kurie į pakuotę patenka tik po itin griežtos atrankos.
175 g – 10 99

5. Ekologiški negliaudyti graikiniai riešutai
Neįtikėtina, bet graikiniai riešutai yra tikras vitamino C
lobynas. Vos 5 riešutai per dieną ir gausite visą šio vitamino
dienos normą. Juk pavasarį jo taip trūksta!
350 g – 12 99

6. Ekologiškas džiovintų vaisių mišinys
Figos, kriaušės, persikai, obuoliai, slyvos ir spanguolės –
puikus užkandis, o dėl specialios rehidravimo technologijos
visi pakuotėje esantys vaisiai – nepaprastai minkšti ir
tirpstantys burnoje.
200 g – 10 99

(Į)kvepiantis pavasaris
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ritualai

Nauji
Tik pas mus

„Milford“ – Atraskite
skaniausią arbatą
Jau daugiau kaip šimtą metų
gaminama „Milford“ arbata – tikras
šedevras. Arbatos žinovai nuolat
keliauja po pasaulį ir patys vertina
arbatos derlių tam, kad į dailias
pakuotes patektų tik aukščiausios
rūšies žaliavos. „Milford“ arbatos
ekspertai kasmet patikrina naujo
derliaus pavyzdžius, atlieka išsamius
skonio testus ir tik tuomet pateikia
arbatą Jums.
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Šį pavasarį „Presto” pasitinka su trimis naujienomis
– energijos suteikiančia arbata „Lengvumas”,
vertingų žolelių mišinių „Jaunystės spalvos” bei
puikių žaliosios arbatos ir ginkmedžio lapelių
mišiniu skubantiems „Neužmirštuolė”.
1. Žalioji arbata „Neužmirštuolė“
90 g – 699

„La Confiteria Delaviuda“ – pagal tradicinius
receptus kepinius gaminanti Ispanijos
kepykla. Tik geriausi riešutai, karamelė ir kiti
ingredientai patenka į šiuos saldumynus.
1. Sausainiai „Florentinas“ „Delaviuda“
100 g – 1199
2. Migdoliniai sausainiai „Delaviuda“
100 g – 1199

1
1. Ypač stipri juodoji arbata „Milford“

5. Vaisinė arbata su granatais ir

50 g – 4

kriaušėmis „Milford“

99

2. Žolelių ir vaisių arbata „Milford“
35 g – 499

2. Žalioji arbata „Jaunystės spalvos“
90 g – 699

3. Šokoladiniai sausainiai „Delaviuda“
100 g – 1199

3. Šaltalankių ir mangų arbata „Milford“

3. Pu-Erh arbata „Lengvumas“
90 g – 699

4. Sviestiniai vafliai „Delaviuda“
100 g – 1199

4. Žolelių arbata „Milford“
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90 g – 999

80 g – 999

8

90 g – 999

6. Pankolių, anyžių ir kmynų arbata „Milford“
80 g – 999

7. Baltoji arbata „Milford“
35 g – 499

8. Žolelių arbata „Milford“
45 g – 499

(Į)kvepiantis pavasaris
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Nepakartojamos
Gražiausia pavasario šventė – Velykos – jau čia pat.
Šiemet artimuosius ji suburs kovo 31-ąją, kad vėl
pasveikintume pavasarį, paminėtume atgimimą.
Ar žinojote, kad viena iš Velykų šventės kaltininkių
yra anglosaksų pavasario deivė Eastrė (angl. Easter
– Velykos)? Senais laikais būtent jos garbei buvo
rengiama ši šventė. Nors Velykų prasmė pasikeitė,
pavadinimas liko iki šių dienų.
Ar kada susimąstėte, kodėl kiaušinis siejamas su
Velykomis? Romėnai tikėjo, kad „visa gyvybė – iš
kiaušinio“, o krikščionys kiaušinius laikė „gyvenimo
sėkla“. Būtent dėl šių priežasčių kiaušinis buvo
pasirinktas prisikėlimo simboliu.
O kaip dėl vaikų mylimo Velykų zuikučio? Seniau
jis buvo vadinamas „kiškiu“ ir visi jį žinojo kaip
vaisingumo simbolį, mat kiškiai ir triušiai susilaukia
labai daug mažylių. Senais laikais vaikai velykinių
kiaušinių ieškodavo paslėptų žolėje, nes tikėjo, kad
juos ten deda Velykų zuikutis.

Velykos

Kiaušinio vagystė
Kad galėtumėte žaisti šį žaidimą, Jums reikės
suburti dvi komandas. Kiekvienos grupės žaidėjai
privalo išsiskaičiuoti ir atsistoti į skirtingas puses.
Centre padedamas margutis arba jo imitacija. Tada
startuoja vienodus skaičius pasirinkę priešingų
komandų žaidėjai. Jų tikslas – į „namus“ parnešti
kiaušinį. Sudėtingiausia yra tai, kad kiaušinį galima
perimti iš priešininkų. Tačiau tik vieną kartą. Tad
strategija irgi labai svarbi: kas geriau – griebti
kiaušinį pirmiems ar leisti tai padaryti priešininkams
ir paskui jį atimti?

Karštasis kiaušinis
Visiems reikia sustoti ar susėsti ratu. Nuskambėjus
muzikai, visi žaidėjai turėtų vieni kitiems perdavinėti
medinį, plastiko ar tikrą margutį. Muzikai nutilus,
žaidėjas, laikantis „karštąjį kiaušinį“, iškrenta.
Žaidžiama, kol lieka vienas nugalėtojas.

Kodėl per šventes dažome ar puošiame kiaušinius,
istorikai atsakyti negali. Žinoma, kad senovės
Egipto ir Graikijos, Romos ir Persijos imperijų laikais
kiaušiniai buvo dažomi pavasario švenčių metu,
o Viduramžiais žmonės juos, gražiai dekoruotus,
dovanodavo vieni kitiems.
Nors papročio kilmė nežinoma, lietuviams niekada
nestigo idėjų, kaip marginti kiaušinius – apklijuoti,
išpiešti vašku, mirkyti dažuose, maišyti spalvas,
dažyti svogūnų lukštais, dailinti žolelėmis, skutinėti...
Iš gilios senovės atkeliavę papročiai išliko iki
šių dienų – mes ir toliau gražiname margučius,
ridename juos, džiaugiamės sulaukę pavasario. Jei
norite nustebinti visko mačiusią šeimą, priversti
vaikus bei suaugusiuosius džiūgauti ir aikčioti,
siūlome išmėginti originalius žaidimus ir pramogas,
kad šiemet Velykos nebūtų tokios kaip visada!

Šis visiems jau įprastas žaidimas yra pats
paprasčiausias, tačiau visada atneša daug
džiaugsmo. Tėvų ar namų šeimininkų užduotis –
paslėpti margučius, kurių vaikai ar kiti suaugusieji
turės ieškoti. Kiekvienam žaidėjui galima skirti tik
vieną konkretų arba tam tikros spalvos kiaušinį.
Greičiausiai radęs laimi ir gauna prizą. Šį žaidimą
galite žaisti ir su šokoladiniais kiaušiniais.
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Prekybos tinklo MAXIMA meistrai šį
pavasarį paruošė puikių naujienų tiems,
kurie mėgsta slapčia sukrimsti ką nors
saldaus ir arbatos ar kavos negeria
be mažo saldaus sausainėlio. Dailūs
MAXIMA sausainių maišeliai taip pat
puikiai tiks tiems, kurie svarsto, ką
nusinešti dovanų ruošiantis į svečius.
1. Imbieriniai sausainiai
Tikri klasikiniai sausainiai su medumi ir rudojo cukraus
kristalėliais.
115 g – 249, 1 kg – 2165

Pamestas kiaušinis
Žaisdami šį žaidimą verčiau nenaudokite žalių
kiaušinių, nebent nevengiate itin aštrių emocijų.
Geriausia būtų, jei pasirinktumėte medinį ar plastiko
margutį. Taigi, visi dalyviai turi sustoti poromis –
veidu į veidą – ir vienas kitam mesti kiaušinį. Jei
pagauna, žaidėjai privalo per žingsnį atitolti. Ypač
smagu, kai vienas žaidžiančiųjų yra teisėjas ir vienu
metu rungiasi kuo daugiau porų. Pora, paskutinė
nepagavusi kiaušinio, laimi.

Kiaušinių petankė
Margučių medžioklė

Naujiena

Kai kurių lietuvių pamėgta petankė (žaidimas,
kai dalyviams reikia metalinius rutulius mesti kuo
arčiau specialaus medinio ar plastiko kamuoliuko)
turi ir savo Velykų versiją. Ji, kaip jau supratote,
žaidžiama su kiaušiniais. Sutartas margutis
padedamas kaip tikslas, o spalvomis pasidaliję
žaidėjai mėgina savuosius margučius ridenti kuo
arčiau jo. Rungdamiesi dalyviai negali sudaužyti nė
vieno kiaušinio. Žaidžiama kėliniais. Dalyvis, laimėjęs
sutartą kėlinių skaičių, skelbiamas nugalėtoju.
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2. Sausainiai su riešutiniu įdaru
Šie kakaviniai sausainiai pertepti kvapniu lazdynų riešutų
sluoksniu ir aplieti riešutiniu glaistu.
130 g – 299, 1 kg – 2300
3. Sausainiai su lazdynų riešutais ir šokoladu
Tik kokybiškas juodasis šokoladas ir neskaldyti lazdynų
riešutai gali būti tokia puiki pora.
130 g – 299, 1 kg – 2300

1
2

3
4

4. Saldukiniai sausainiai su marcipaniniu įdaru
Šie migdolų drožlėmis apiberti, lengvi it debesėlis sausainiai
viduje slepia marcipaninį įdarą.
100 g – 299, 1 kg – 2990

5

5. Kakaviniai sausainiai su migdolais
Svaiginantis kakavos aromatas ir viliojanti migdolo puselė.
Tikras malonumas!
115 g – 199, 1 kg – 1730
6. Sviestiniai migdoliniai sausainiai
Trapūs ir gausūs kokosų drožlių sausainiai tiks ir kasdien, ir
švenčių metu.
170 g – 459, 1 kg – 2700

6

7. Sviestiniai kakaviniai sausainiai
Šių kakavinių sausainių krašteliai cukruoti, todėl kiekvieną
kąsnį lydi malonus saldumas.
180 g – 399, 1 kg – 2217

7
Čia pateiktų prekių ieškokite
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rytas!

Kad šiemet didžiausia pavasario šventė būtų ypač spalvinga ir saldi,
apsilankykite prekybos tinkle MAXIMA. Čia jau rikiuojasi patys įvairiausi
šokoladiniai gyvūnėliai ir spalvoti kiaušinukai! Kaip jais stebinsite
mažuosius, o gal ir vyresnius šeimos narius – spręskite Jūs. Tačiau
visuomet galite pasinaudoti tradicijomis iš viso pasaulio ir, pavyzdžiui,
išslapstę namuose gausybę šokoladinių kiaušinių paskelbti jų paiešką. Kas
ras daugiausiai – tam atiteks šokoladinis viščiukas ar kitas saldus prizas.
Svarbiausia, kad saldu ir linksma būtų visiems!

Tik pas mus
3
2

1
4
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1
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1. Velykinių šokoladinių kiaušinių rinkinys
250 g – 1999
1. Šokoladinis ančiukas
120 g – 899

Jau beveik 70 metų iš Prancūzijos Elzaso regiono į visą
pasaulį keliauja neįtikėtinos šokolado figūrėlės. Tai šokolado
meistrų „Abtey“ nuopelnas. Jų rankose saldėsiai įgauna
naujų spalvų bei formų ir virsta viščiukais, šuniukais,
kačiukais ar karvytėmis.
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2. Šokoladinių viščiukų rinkinys
200 g – 1599

3. Šokoladiniai viščiukai, 2 vnt.
140 g – 1499

50 g – 569

2. Velykinių šokoladinių kiaušinių rinkinys
400 g – 1699

5. Šokoladinė katytė
50 g – 569

3. Velykinių šokoladinių kiaušinių rinkinys
230 g – 1699

4. Šokoladinis šuniukas

6. Šokoladinė karvytė
120 g – 999
7. Šokoladinė avytė
120 g – 999

Iš kito prancūzų pamėgto šokolado fabriko „Jacquot“, į prekybos tinklo
MAXIMA lentynas atkeliauja įvairiausių dydžių šokoladiniai kiaušiniai.
Mažyčiuose rasite gardų šokolado įdarą, o didieji tuščiaviduriai tiesiog
ištirps burnoje.

4. Velykinių šokoladinių kiaušinių rinkinys
1 kg – 4199
5. Velykinių šokoladinių kiaušinių rinkinys
250 g – 799

(Į)kvepiantis pavasaris
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Jau nuo 1975-ųjų metų
Italijos kepykla „Misura“
į visą pasaulį siunčia
pačius įvairiausius
gaminius. Į parduotuvių
MAXIMA lentynas
atvyksta sausainiai be
cukraus, kuriems gaminti
nenaudojami nei pienas,
nei kiaušiniai.

saldžios velykos

Naujiena
3
2

Šventės be saldžių akimirkų – ne
šventės. Kartais gerą nuotaiką atneš ir
vos viena plytelė šokolado. Svarbiausia,
kad ji būtų pagaminta iš kokybiškos
kakavos, o įdaras būtų gaminamas tik
iš aukščiausios rūšies uogų, riešutų,
vaisių ar kitų priedų. Tuomet burnoje
tirpstantys šokolado gabaliukai atneš ir
gerą nuotaiką, ir malonų skonį.

4

Naujiena
Tik pas mus

5

1. Sveiki kviečių sausainiai
„Misura“
350 g – 449
2. Sausainiai „Misura“ su
grūdais ir granatų sultimis
300 g – 599
3. Kviečių sausainiai
„Misura“ su kakava ir avižų
dribsniais
300 g – 699

2
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4. Sausainiai „Desobry” su
kokoso drožlėmis
175 g – 799
5. Sausainiai „Desobry” su
kavos įdaru
125 g – 799
6. Sausainiai „Desobry” su
lazdyno riešutų įdaru
140 g – 799
7. Sausainiai „Desobry” su
karamelės įdaru
140 g – 799
8. Sausainiai „Desobry” su
juoduoju šokoladu
100 g – 799
9. Sausainiai „Desobry” su
vanilės įdaru
125 g – 799
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1. Saldainių rinkinys su

Belgijoje įkurta kepykla
„Desobry“ gamina gardžius,
trapius ir burnoje tirpstančius
sausainius. Kas iš to išėjo?
Aukščiausios klasės desertas,
kurio ne gėda būtų pasiūlyti net
ypač garbingam svečiui.

florentinais „Heidi“
142 g – 999
2. Pieniniai saldainiai su
karamelizuotais lazdynų riešutais „Heidi“
120 g – 599
3. Pieniniai saldainiai
su tiramisu įdaru „Heidi“
120 g – 599

4. Tiramisu skonio saldainių
rinkinys „Heidi“
220 g – 999
5. Saldainių rinkinys su
lazdyno riešutais „Heidi“
220 g – 999
6. Saldainių rinkinys su
lazdyno reišutais „Heidi“
142 g – 999

(Į)kvepiantis pavasaris
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Saldžiai

Naujiena

dienai

Tik pas mus

Nesvarbu, kuriame pasaulio kampe
atsidurtų šveicarai, – jų gaminami
saldumynai vis tiek bus nepaprasti! Puikus
įrodymas – šokoladas „Heidi“. Dviejų
šveicarų Rumunijoje įkurtame fabrike
gimsta tikrų tikriausi šokolado stebuklai.
Gurmaniškiems šokoladams „Heidi“
gaminti naudojamos tik kokybiškiausios
medžiagos, rankų darbo karamelizuoti
riešutai ir florentinai. Kiekviena šokolado
plytelė ar saldainis reikalauja kruopštaus
darbo, todėl beveik visi „Heidi“ gamintojų
produktai pakuojami rankomis.

4

5

1
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2

7

3
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1. Pieniškas šokoladas su florentinais
100 g – 399

4. Juodasis šokoladas su lazdyno riešutais
100 g – 399

2. Pieniškas šokoladas su graikiniais riešutais ir medumi
100 g – 399

5. Baltasis šokoladas su lazdyno riešutais
100 g – 419

3. Pieniškas šokoladas su migdolais
100 g – 399

100 g – 419

(Į)kvepiantis pavasaris
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6. Pieniškas šokoladas su lazdyno riešutais

9

10

11

13

11. Pieniškas šokoladas su
7. Pieniškas šokoladas su

9. Pieniškas šokoladas su apelsinais ir

mėlynėmis ir florentinais
100 g – 499
8. Pieniškas šokoladas su lazdyno

skrudintomis moliūgų sėklomis
100 g – 499
10. Pieniškas šokoladas su
kava ir kakava
100 g – 499

riešutais ir razinomis
100 g – 499

migdolais ir vyšniomis
100 g – 499
12. Pieniškas šokoladas su apelsinais
100 g – 549
13. Pieniškas šokoladas su vyšniomis
100 g – 549

(Į)kvepiantis pavasaris
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„Meistro kokybė“ – saldus pavasaris

Laikas

smaguriams!

4
5

Naujiena

Naujiena
6

1
3

Nėra nieko maloniau už su kava
ar arbata suvalgytą skanėstą. Ir
jokių sąžinės priekaištų, juk šiek
tiek pasmaližiauti tikrai naudinga
– gardžiomis uogomis papuoštas
desertas su burnoje tirpstančiu
kremu neabejotinai pakels Jūsų
nuotaiką. Juk geras ūpas – tikras
pavasario pranašas.

1. Pyragaitis su vyšnių skonio
kremu
Šis desertas kupinas vyšnių. Jos
ir grietinėlės kreme, ir puikiame
laukinių vyšnių glajuje. Pyragaitis jau
iš tolo kvepia vyšnių sodu.
120 g – 269

64
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2. Pyragaitis su jogurtiniu
varškės kremu ir uogomis
Šis gaivus kupolo formos gardėsis
ištirps burnoje akimirksniu, o šviežių
aviečių, šilauogių ir serbentų uogų
sultys išsiskleis nepaprasta skonio
atspalvių puokšte.
118 g – 269

(Į)kvepiantis pavasaris
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2

3. Pyragaitis su kakaviniu
paukščių pieno kremu
Kakavinis paukščių pieno kremas –
labai lengvas desertas. Jis slepiasi po
burnoje tirpstančiu karamelės šydu
ir yra papuoštas sultingu dumplainiu
bei gaiviu kinkano griežinėliu.
100 g – 269

4. Saldukinis desertas su
avietėmis
Tai maloni ragavimo akimirka – po
baltutėliu kremu paslėptas biskvitas,
kurio skonį puikiai vainikuoja
prisirpusios avietės.
115 g – 219

5. Grietinėlės kremo desertas
su braškėmis
Puikaus grietinėlės kremo ir
braškių derinio skanėstas primena
klasikinius, smaližių pripažintus
desertus.
115 g – 219

6. Desertas su mėlynėmis ir
raudonaisiais serbentais
Mėlynės, raudonieji serbentai ir
braškės – skaniausios uogos, kurias
ragaudami bent akimirką pajusite
artėjantį šiltąjį metų laiką.
115 g – 219

7. Velykų pyragaitis
„Zuikutis“
Žaismingas „Viščiuko“ bičiulis ne tik
papuoš Jūsų Velykų stalą, bet ir taps
šauniu šventinių žaidimų prizu. Be
to, labai patiks vaikams.
120 g – 399

8. Velykų pyragaitis
„Viščiukas“
Proginis skanėstas su šokoladu,
mangų įdaru ir traškiais sausainukais
tikrai taps žaisminga ir skania Jūsų
šventinio stalo staigmena.
120 g – 399

(Į)kvepiantis pavasaris
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Tikrai

šventei

Naujiena

„Meistro kokybė“ – saldus pavasaris

4

Naujiena

5

1

2
6

3

7

1. Plokštainis su uogomis „Vasara“
Su šiuo plokštainiu dienos iki vasaros bėgs greičiau.
Jame rasite pačių gardžiausių uogų.
1 kg – 2199
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2. Plokštainis su varškės kremu ir
mandarinais
Ši nauja mėgstamo medaus pyrago versija su
abrikosų įdaru ir varškės kremu tikrai verta ovacijų,
kuriomis sutiksite mandarinais ir braškėmis puoštą
plokštainį.
1 kg – 2799

(Į)kvepiantis pavasaris

3. Plokštainis „Katalana“
Šis plokštainis – tai tikra vaisių puota: ir ananasai,
ir melionai, ir net serbentai. Gaivus, lengvas ir
sultingas.
1 kg – 1799

4. Mažasis plokštainis su
apelsinų skonio kremu
„Panna Cotta“
Traškus įdaras, apelsinų skonio
kremas ir cukruotos apelsino
žievelės. Tikra puošmena!
1 kg – 1999

5. Mažasis plokštainis su lazdynų
riešutų kremu ir karamelizuotais
persikais
Tikriems smaližiams patiks riešutų kremas
ir blizgantys karamelizuoti persikai, o ką jau
kalbėti apie minkštutėlius zefyrus...
1 kg – 2699

6. Mažasis plokštainis
su jogurtiniu kremu ir
braškėmis
Gaivus kremo ir braškių derinys bei
lengvos it plunksna baltojo šokolado
drožlės akimirksniu ištirps burnoje.
1 kg – 2399

Užsukę į MAXIMA parduotuves, galite paprašyti pardavėjo plokštainį supjaustyti gabaliukais ir turėsite mini pyragaičius.

7. Mažasis plokštainis
su prancūzišku kremu ir
avietėmis
Šiam aviečių įdaro ir prancūziško
kremo duetui sunkiai atsispirsite.
1 kg – 2899

(Į)kvepiantis pavasaris
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saldus pavasaris

Gaivus

saldus pavasaris

malonumas

Naujiena

Kas geriau už italus žino, kaip gaminti ledus? Niekas. Todėl nuo šiol ir prekybos tinklo MAXIMA
ledų šaldytuvuose galima dairytis tik iš geriausios grietinėlės pagal senąsias Italijos tradicijas
gaminamų ledų „Selezione Siviero Maria“. Į baltas dėžutes patenka tik kokybiškiausi lazdynų
riešutai, kvapniausia vanilė ir saulėje sunokusios citrinos. Tikras burnoje tirpstantis malonumas!

Naujiena

Ledai „Selezione Siviero
Maria“ su burbono vanile
Burbono vanilės ledai gaminami
iš aukščiausios kokybės itališko
šviežio pieno bei burbono vanilės
sėklų, kurios garsėja tipišku skaniu
aromatu.
500 ml – 899

Citrinų šerbetas „Selezione
Siviero Maria“
Lengvą kaip debesėlis citrinų
šerbetą skanaukite ir vieną patį, ir,
pavyzdžiui, su pyragu.
500 ml – 899

Ledai „Selezione Siviero
Maria“ su pistacijomis
Atraskite pistacijas iš naujo.
Šie ledai atskleidžia visai kitą
mėgstamo sūraus užkandžio
skonį. Tikras gurmanų derinys.
500 ml – 899

2
3

1

Ledai „Selezione Siviero
Maria“ su lazdynų riešutais
Tik kokybiškiausia itališka grietinėlė
ir tik geriausi riešutai nusipelnė
atsidurti šioje ledų dėžutėje.
500 ml – 899

Purūs ir lengvi zefyrai „BBQ & Mallows“ tiesiog sutverti
kepti virš laužo. Verkite zefyrą ant iešmelio, priartinkite
prie ugnies, kad lengvai apskrustų ir valgykite. O tikri
smaguriai gali zefyrus merkti į belgiško šokolado
padažą „BBQ & Choc“.

Naujiena

6
5

1. Zefyrai
250 g – 499

4

2. Zefyrai su lydomu šokoladu
300 g – 1299

1
2

Geriau už vaisinius ledus gali būti tik patys vaisiai. Puikus to įrodymas – šaldyti vaisiai „Oufti!“, aplieti belgišku šokoladu arba karamele. Tik gerai sunokę, skanūs bananai, ananasai, braškės ir obuoliai pjaustomi
mažyčiais gabalėliais ir apliejami gardžiu šokolado ar karamelės padažu. Ištraukti iš šaldytuvo tokie gaivūs
kąsneliai tiesiog tirpsta burnoje! Gaminių ieškokite ledų šaldytuvuose.
1. Įvairūs šaldyti vaisiai šokolade
240 g – 7

99
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70 g – 2

49

2. Įvairūs šaldyti vaisiai šokolade

4. Šaldyti ananasai šokolade

180 g – 6

40 g – 199

99

68

3. Šaldyti bananai šokolade arba karamelėje

5. Šaldytos braškės šokolade
40 g – 199

6. Šaldyti obuoliai šokolade
40 g – 199

(Į)kvepiantis pavasaris
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Putojantis

sulčių eliksyras

Jei Jums sunku nuspręsti, kurį vyną rinktis prie maisto, Jus išgelbės
sidras. Nuo 1919 m. Prancūzijos Normandijos regione gaminamas
sidras „Ecusson“ – tai meistriškas daugiau nei 20 obuolių rūšių sulčių
mišinys. Įvairiais kvapais nosį kutenanti taurė sidro tiks su mėsos,
žuvies patiekalais ar net desertais. Tik nepamirškite atšaldyti šio
gėrimo butelio, nes tik taip galėsite patirti visas sidro savybes.

Be reikalo iš jaunimo vakarėlių ir iškylų gamtoje išstumtas sidras vėl prabyla – daugelyje šalių ant
pietų ar vakarienės stalo vėl galime pamatyti dažnai vyną pakeičiantį sidrą. Dėl šio gėrimo ypatingų
savybių dar geriau atsiskleidžia Jūsų ragaujamo maisto skonis.
Kaip atpažinti sidrą?
Visų pirma, reikėtų žinoti, kad sidras, panašiai kaip
ir vynas, – iš neskiestų obuolių sulčių gaminamas
gėrimas, kuris po rauginimo proceso prisotinamas
anglies dvideginio. Kartais sidras dar vadinamas
obuolių vynu.

aromatu kiek primenantį baltąjį prancūzišką vyną
„Sauvignon Blanc“. Tiesa, su riebesne žuvimi ar lašiša
labiau tiks sausas obuolių sidras.

Šis gėrimas gali būti dviejų rūšių – sausas arba
saldus. Sidro spalvų gama gali varijuoti nuo šviesiai
gelsvos iki rudos. Pasitaiko ir negazuoto sidro
rūšių, tačiau jos ne tokios populiarios. Tikrojo sidro
gamintojai raugina gėrimą statinėse ne mažiau nei
tris mėnesius. O kartais – net iki trejų metų.
Sidras ypač populiarus Jungtinėje Karalystėje, kur
jo išgeriama ir pagaminama daugiausia, Prancūzijos
Bretanės ir Normandijos regionuose, Ispanijoje
– Astūrijoje, taip pat Vokietijoje, Argentinoje,
Australijoje ir kitose šalyse.
Beje, sidras gaminamas ne tik iš obuolių, bet ir iš
kriaušių bei iš kitų vaisių.

Sidras puikiai tinka su vištiena, kiauliena,
daržovėmis, kumpiu ir šonine. Šis gėrimas gardžiai
papildo ir aštrius ar Azijos virtuvės patiekalus.
Pabrėžtina ir tai, kad geriausiai dera to paties
regiono maistas ir gėrimai. Pavyzdžiui, su tradiciniais
Bretanės patiekalais tiks čia gaminamas sidras.
Maisto derinimo ekspertai nepataria sidru
užgerti itališko maisto, ypač patiekalų, gamintų
su pomidorais. Jie taip pat siūlo vengti mėlynųjų
pelėsinių sūrių, nors, pavyzdžiui, su kamambero ir
čederio sūriais sidras puikiai dera. Pagrindinė šio
gėrimo ir maisto derinimo taisyklė – sidras tinka su
viskuo, su kuo turėtų tikti ir baltasis vynas. Derinant
sidrą su maistu reikėtų nebijoti eksperimentuoti.
Atkimšę butelį – pauostykite, paragaukite gurkšnelį.
Sausas sidras puikiai tiks su aštriais patiekalais.
Kiauliena ir sidras - taip pat geri kompanionai. Jei
stipriai jaučiate obuolių aromatą ir skonį, kiaulienos
dešrelės ir bulvių košė bus puikūs tokio sidro
palydovai. Taigi lieka tik nuspręsti, ką gaminsite
šiandien.

kuo didesnis. Tuomet galima pilti gėrimą.
Kodėl sidro taurė pripildoma būtent taip? Tam,
kad susidarytų daili puta bei būtų išlaisvintas
tikrasis sidro aromatas. Kai tik sidro įpilama, reikėtų
nedelsiant ištuštinti stiklinę, kol gėrimo skonis pats
geriausias. Tad ir pilama gėrimo po nedaug, kad
būtų išgerta per kartą. Astūrijos gyventojai labai
rimtai vertina šį sidro pylimo meną, o prašomi
noriai to pamoko ir lankytojus. Tiesa, tokiose
sidrinėse dažnai ant grindų pabarstoma pjuvenų,
mat vienas kitas lašas gali bėgti pro šalį. Todėl pirmą
kartą patariame šio triuko pasimokyti iškylos metu
gamtoje.

1

2

1. Natūralus saldus obuolių
sidras „Ecusson Doux“

3. Natūralus saldus obuolių
sidras „Ecusson Doux“

0,75 l – 1199

0,33 l – 495

2. Natūralus obuolių
sidras brutas „Ecusson Brut“

4. Natūralus obuolių
sidras brutas „Ecusson Brut“

0,75 l – 1199

0,33 l – 495

Kas išrado sidrą?
Šis lengvas, gaivus ir vis labiau mėgiamas gėrimas
skaičiuoja ne vieną šimtmetį nuo jo sukūrimo
istorijos. Įdomiausia tai, kad sidrą savo kelionių
metu išrado patys tikriausi šiauriečiai – skandinavų
kilmės jūros keliautojai vikingai. Būtent jie,
išsilaipinę saulėtose Pietų Prancūzijos pakrantėse,
pernokusiems sultingiems obuoliams sugalvojo
originalų perdirbimo būdą.

3

4

Sidro atsiradimo legenda pasakoja, jog vienas iš šių
jūrininkų atsisėdo ant papuvusių obuolių maišo
ir paragavęs gausiai ištryskusio vaisiaus skysčio
susimąstė apie naująjį gėrimą – sidrą.
Pasakojama, kad viduramžiais sidro tradicijas
labiausiai išvystė šiaurės Prancūzijos gyventojai, kur
ilgą laiką sidras buvo laikomas valstiečių gėrimu,
kuris vėliau tapo ir aristokratų gėrimu.

Astūriškoji sidro pylimo paslaptis

Sidras draugauja su maistu
Maisto gurmanai ragina vietoj tradicinio valgio
ir vyno derinio išmėginti ne tokį įprastą variantą
su sidru. Nors sidras siejamas su vasara, iškylomis
gamtoje ar vakarojimais lauko kavinėse, jis puikiai
tiks ir pietaujant ar vakarieniaujant. Pavyzdžiui,
Anglijoje tradicija prie maisto patiekti sidrą gyvuoja
jau ne vieną šimtmetį.
Nors sidro etiketė retai nurodo, su kokiu patiekalu
derinti šį gėrimą, štai keli patarimai: su žuvies
patiekalais reikėtų rinktis tradicinį kriaušių sidrą,
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Jei norite savo bičiulius ar šeimos narius priblokšti
neįtikėtinu triuku, Jūs privalote išmokti Astūriškąjį
sidro pylimo būdą.
Astūrijos kunigaikštystė Šiaurės Ispanijoje – itin
sidro gerbėjų mylima vieta. Čia ne tik gausu
vadinamųjų sidrinių, kur galima paskanauti pagal iš
kartos į kartą perduodamas tradicijas gaminto sidro,
bet ir pasimėgauti išskirtiniu bei virtuozišku šio
gėrimo patiekimu.
Norėdami astūriškai įsipilti sidro, turėtumėte jo
butelį laikyti aukštai virš galvos viena ranka, o kitoje
rankoje laikyti taurę maždaug kelių lygyje. Jūsų
tikslas – kad atstumas tarp butelio ir taurės būtų
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Saldūs

Sidras „Jazzy“ gaminamas senas
gėrimų tradicijas puoselėjančioje
„Volfo Engelmano“ alaus darykloje.
Šis natūralios fermentacijos
sidras pagamintas tik iš geriausių
europietiškų žaliavų. Atvėsintas
sidras „Jazzy“ pasižymi ekspresyviais
prinokusių kriaušių, braškių ar
mėlynių aromatais.

aromatai

1. Gazuotas kriaušių skonio sidras „Jazzy“
1 l – 429
2. Gazuotas mėlynių skonio sidras „Jazzy“
1 l – 429

3

Lietuviško alaus

Naujiena

tradicijos

Švyturio „Old Port Ale“
0,5 l butelis – 279

Lietuviai nuo seno gali didžiuotis
savo aludarystės tradicijomis.
Džiaugiamės, kad prekybos
tinklo MAXIMA lietuviško alaus
asortimentas vis didėja. Tai turėtų
įvertinti tikri alaus gurmanai.

„Old Port Ale“ – tai dar
vienas klasikinis „Švyturio“
aludarių kūrinys. Kreminis
karamelės aromato
škotiško stiliaus elis –
geras ožkų sūrio, rūkytų
lašišų ar ispaniško kumpio
palydovas.

3. Gazuotas braškių skonio sidras „Jazzy“
1 l – 429

4. Gazuotas braškių skonio sidras „Jazzy“

2

0,5 l – 279

5. Gazuotas mėlynių skonio sidras „Jazzy“

1

0,5 l – 279

6. Gazuotas kriaušių skonio sidras „Jazzy“
0,5 l – 279

Iš netoli Panevėžio esančio
„Taruškų alaus bravoro“ į
gurmanų rankas atkeliauja
gardžios tradicinio alaus
rūšys: šviesusis „Kanapinis“,
tamsusis „Kanapinis“, ruginis
ir kanapių. Visos šios rūšys
nefiltruotos, joms virti
naudojamos tik natūralios
žaliavos, todėl kvapnus
bei išraiškingo skonio alus
niekada neprisotinamas
anglies dvideginio.

Naujiena
1

2

3

4

1. Alus „Kanapinis tamsusis“
1 l butelis – 699

4

2. Alus „Kanapinis šviesusis“
1 l butelis – 699

5
6

3. Alus „Kanapių tamsusis“
1 l butelis – 699

4. Alus „Ruginis šviesusis“
1 l butelis – 699
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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.

Tik pas mus

Pasaulio

alus

1

2

Tik pas mus

4
5

7
6

Naujiena

8

3

„Laško“ – alus iš Slovėnijos, pažymėtas auksaragiu
ožiuku. Visos šio alaus rūšys yra lengvo skonio,
švelnaus aromato, o atvėsintas alus puikiai tiks
saulėtą dieną su gamtoje ruoštais kepsniais.
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(Į)kvepiantis pavasaris

1. Alus „Laško Zlatorog Lager“

3. Alus „Laško Club Export“

0,5 l skardinė – 2

0,5 l butelis – 2

2. Alus „Laško Club Export“

4. Alus „Laško Zlatorog Light“

0,5 l skardinė – 225

0,5 l skardinė – 199

25

49

Alus „Černovar“ jau ilgus metus gaminamas mažoje Čekijos
alaus darykloje. Iš ten atkeliauja net dvi alaus rūšys – „Černovar
Svetlé“ ir „Černovar Černé“. Pirmasis – auksinės spalvos ir
švelnaus skonio, antrasis – tamsus, karamelės skonio ir sodraus
apynių aromato.

1. Alus „černovar Svetle“

3. Alus „černovar Svetle“

0,5 l skardinė – 269

0,5 l butelis – 269

2. Alus „černovar černe“

4. Alus „černovar černe“

0,5 l skardinė – 269

0,5 l butelis – 269

(Į)kvepiantis pavasaris
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Užsisakykite internetu –
atsiimkite, kur patogu!

Užsakomieji kulinarijos ir konditerijos gaminiai jau ir internetu www.maxima.lt

Planuokite savo šventes dar paprasčiau! Nuo šiol gardžiausius „Meistro
kokybės“ kulinarijos ir konditerijos gaminius galite užsakyti internetu ir
atsiimti pasirinktoje parduotuvėje MAXIMA bet kuriame Lietuvos mieste.
Daugiau informacijos www.maxima.lt

Apie viską pagalvota
Leidinyje nurodytos kainos galioja prekybos centruose
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kainos ir kita informacija apie prekes nesutampa su parduotuvėje esančiomis, prašome leidinyje pateiktas kainas ir informaciją laikyti spaudos klaida.
Kuriant šį leidinį nė vienas maisto produktas nebuvo dažytas, lakuotas ar kitaip pakeistas siekiant pagerinti jo išvaizdą. Visų fotografijose naudotų gėlių galite
įsigyti MAXIMA parduotuvėse.

