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Sveiki sulaukę
atradimų pavasario!
Pavasaris – tai laikas, kai bundanti gamta ir šylantis oras sukelia
nenumaldomą troškimą atsinaujinti. Kodėl gi šiemetinio
atsinaujinimo nepradėjus nuo Jūsų šeimos stalo?
Tik neskubėkime plačiu rankos mostu braukti visko nuo staltiesės –
kartais vos vienas ar kitas naujas ingredientas tarsi pavasarinis lietutis
leidžia jau įprastiems patiekalams sužydėti naujomis spalvomis ir
skoniais ir pažadina prisnūdusius receptorius iš žiemos miego.
Tad nebijokime ekperimentuoti, derinti ir improvizuoti, juk viskas
taip šviežia ir gaivu! O įkvėpimo savo kulinariniam pavasariui
apsčiai rasite žaliuojančiose daržo lysvėse ir, žinoma, šio katalogo
puslapiuose. Nuoširdžiai linkime, kad šilti pavasarinių permainų vėjai
atneštų malonių staigmenų ir ant Jūsų šeimos stalo.
Į smalsumą, mieli skaitytojai!

Atradimų pavasaris

3

Gaiva ir akims,
ir liežuviui
Mūsų meistrai atrinko šviežiausia
ir gaiviausia, ką mums dovanoja
prabundanti gamta, ir sukūrė net
smagiausiam pavasariui gėdos
nedarančią spalvų ir skonių dermę.
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1. Lapinės salotos su grikiais ir rūkyta vištiena

2. Lapinės salotos su kepta vištiena ir vynuogėmis

3. Salotos su burokėliais, kuskusu ir ožkų sūriu

Tai sočios lapinės salotos su rūkyta vištiena, grikiais ir traškiais salotų lapais,
pagardintos saulėgrąžų padažu.
1 kg – 1499 Lt

Lapinės salotos su kepta vištiena, vynuogėmis, salierų stiebais,
kedrinėmis pinijomis ir saikingai užšlakstytu garstyčių padažu.
1 kg – 1799 Lt

Gaivios ir maistingos špinatų salotos su kuskuso
kruopomis, burokėliais ir ožkos pieno sūrio gabalėliais.
1 kg – 1899 Lt

Atradimų pavasaris
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Kas ten
maiše traška?
Visos mėgstamiausios
šviežios salotos – patogiose
pakuotėse. Telieka pridėti
daržovių ar mėsos – ir
patiekalas paruoštas.
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1. Salotų mišinys BOLERO MIX

2. Salotų mišinys ROYAL MIX

3. Salotų mišinys MEDITERAN MIX

4. Salotų mišinys SALSA MIX

5. Salotų mišinys ECONOMIC MIX

6. Salotų mišinys FITNESS MIX

Greitas receptas iš „Bolero“ salotų: suberkite
salotas, pagardinkite balzamiko actu ir moliūgo
sėklomis. Skanaus.
180 g – 499 Lt

Šiame mišinyje rasite populiariausias itališkas
salotas - „Romana“, „Frisee“ ir „Baby Spinach“.
140 g – 499 Lt

Suteikite salotoms traškumo naudodami
„Royal“ salotų liniją. Keli lašeliai aliejaus ir turite
sveikus pavasariškus pusryčius.
150 g – 499 Lt

Visada šviežias „Salsa“ salotas rasite „Maximos“
lentynose. Tūkstantis ir viena gaivi idėja tampa
įmanoma su šiuo rinkiniu.
180 g – 499 Lt

Sumanūs ir savo formomis besirūpinantys
renkasi šias salotas. Net 200 gramų šviežių
salotų telpa ekonomiškoje pakuotėje.
200 g – 499 Lt

Besirūpinantiems savo linijoms siūlome
išmėginti „Fitness“ salotų liniją, kurioje rasite
sportininkų pamėgtus mažuosius špinatus.
200 g – 499 Lt

Atradimų pavasaris
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Metas blizginti
grilius!
Pagaliau atėjo laikas, kai vėl galime ruošti maistą gamtoje.
Belieka išsirinkti mėsą ir pasikviesti draugų – MAXIMA
meistrai Jums paruošė ypatingų gardumynų!
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1. Kiaulienos išpjovos kepsneliai su šonine
Netikėtas derinys: kiaulienos kepsneliai su šonine –
patiekalas, kuris yra toks paprastas, bet kartu ir toks gardus,
jog mūsų meistrai jį laiko favoritu. Puikiai tiks sočioms
išvykoms į gamtą.
1 kg – 2399 Lt
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2. Kiaulienos sprandinės kepsneliai su
pomidorais
Tradiciniai kepsneliai su pomidorais – soti idėja šeimos
pietums. Geriausiai šių kepsnelių skonį atskleisite juos
kepdami ant grotelių. O kur dar dūmo kvapas!
1 kg – 2099 Lt

3. Marinuotas jautienos didkepsnis

4. Kiaulienos sprandinės kepsneliai žolelių marinate

Suvalgyti didžiulį lietuviškos jautienos didkepsnį
– vienas malonumas vyrams. Būtent apie šitą
didkepsnį svajoja kiekvienas iškylautojas.
1 kg – 3499 Lt

Ypač kvapniame žolelių marinate atrasite kiaulienos kepsnelius,
kuriuos norėsis tuoj pat iškepti. O iškepusios kiaulienos ir žolelių
aromatas paskatins suvalgyti viską iki paskutinio kąsnelio.
1 kg – 2049 Lt

Atradimų pavasaris
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Pasakyta – įdaryta
Šaunus klasikinis mėsos paruošimo
būdas – įdaryti gaminiai. Čia fantazijai
ribų nėra, nors kiekviena šeimininkė
turi savo paslaptį. Šios – mūsiškės.
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5. Paukštienos šašlykas marinuotas kefyre

6. Braziliškai ruošti paukštienos sparneliai

1. Įdarytos vištų krūtinėlės su apelsinais ir pistacijomis

Pradėkite pavasario iškylų sezoną su naujo skonio
paukštienos šašlykais, kurie nustebins minkšta mėsa.
Paslaptis slepiasi tikrame, lietuviškame kefyre.
1 kg – 799 Lt

Braziliškai paruošti paukštienos sparneliai padės atrasti
kitokį vištienos skonį, kurio norėsis dar ir dar. Puikų ir
egzotišką skonį užtikrina „Maxima“ meistrai.
1 kg – 1299 Lt

Vištienos krūtinėlė įdaryta pistacijomis ir apelsinais tiesiog prašosi
būti paragauta. O paragavus, „Maxima“ meistrai yra įsitikinę, kad
norėsis tik dar daugiau.
1 kg – 2999 Lt

Atradimų pavasaris

2. Kepta įdaryta kiaulienos kulninė su
grybų įdaru
Kepta kiaulienos karka su grybų įdaru, papuošta kelmučiais,
spanguolėmis, petražolėmis ir rausvaisiais pipirais.
1 kg – 2899 Lt

Atradimų pavasaris
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Šviežia!
Triušiena – naujas virtuvės hitas. Sveika,
skani, nuostabi. Ruošiama įvairiausiais
būdais dar nuo LDK laikų, kiek primiršta,
bet vėl atrandanti vietą ant mūsų stalo. Ir
tikrai ne veltui!
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1. Šviežia triušienos mėsa kepti

2. Švieži triušienos šonkauliukai

Išėmę iš pakuotės dėkite tiesiai į keptuvę, mat
šis triušienos produktas sukurtas kepti.
250 g – 1299 Lt
1 kg – 5196 Lt

Naujiena ant Jūsų kepimo grotelių –
triušienos šonkauliukai.
1 kg – 2899 Lt

Atradimų pavasaris

3. Šviežios triušienos juosmeninės
dalies pjausniai

4. Šviežios triušienos
juosmeninė dalis

Ar teko ragauti triušienos karbonadą?
„Maxima“ pasirūpino, kad jūsų atsakymas
būtų teigiamas, mat triušiena laikoma
labai vertinga mėsa.
1 kg – 4199 Lt

Kulinarijos fantazijoms Jūsų laukia
paruošta sultinga triušio mėsytė.
1 kg – 3999 Lt

5. Šviežia malta triušiena
Pagaminkite savo šeimai
triušienos kotletų, pagiriamieji
žodžiai – garantuoti.
250 g – 1299 Lt
1 kg – 5196 Lt

6. Šviežios triušienos
dešrelės
Virtos ar keptos triušienos dešrelės
įtiks net išrankiausiems mėsytės
valgytojams.
250 g – 1699 Lt
1 kg – 6796 Lt

7. Triušiena, atšaldyta
Raskite vietos atšaldytai
triušienai savo šventiniame
valgiaraštyje ir nustebinkite
svečius!
1 kg – 2699 Lt

8. Šviežios triušienos
užpakaliniai kumpeliai

9. Šviežios triušienos
priekiniai kumpeliai

Ieškančius naujienų kviečiame
pasigaminti triušienos troškinį iš
nuostabių triušienos kumpelių.
1 kg – 4399 Lt

Virkite, kepkite, troškinkite –
triušienos kumpeliai taps Jūsų
mėgstamiausi.
1 kg – 2999 Lt

Atradimų pavasaris
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PASAULIO VIRTUVIŲ NAUJIENOS

Antrasis kvėpavimas:
paprasta tampa ypatinga
Šįsyk maisto mados vėjai atneša pažįstamus kvapus, o
virtuvės meistrai griebiasi seno gero „nuostabu tai, kas
paprasta“. Populiarumą susigrąžina vėl primiršti ir „ant
bangos“ niekuomet nebuvę, iš pažiūros paprasti, kasdieniai maisto produktai.
1. Žiedinis kopūstas arba
kalafioras.
Pernai į restoranų valgiaraščius sugužėję
kopūstai šiemet ryškiausiai išreikšti būtent
kalafioro forma. Įdomių sprendimų
ieškantys virėjai įsigudrino žiedinį kopūstą
pjaustyti storais gabalėliais ir patiekti
tarsi kepsnį. Kalafiorai taip pat puikūs,
kai virsta trinta tyre ar įkepami į pyragus.
Žinoma, jie itin gardūs apvirti ar apvolioti
džiūvesėliuose ir iškepti svieste. Taip pat –
suvynioti į lakštinius makaronus su sūriu,
švieži ir net užkepti tarsi vegetariškoji aštrių
vištienos sparnelių versija.

2. Vištiena.
Jei nesate vegetaras, idėja, kad kalafioras
gali pakeisti jautienos kepsnį, ko gero,
neatrodo itin viliojanti. Ši tendencija
turėtų būti aktualesnė mėsos mėgėjams
– pagrindinę vietą gurmanų meniu užima
vištiena. Palyginti pigi vištiena įgyja naujus
skonius, jei kepama lėtai – taip išsaugomi
sultingi kąsneliai. Aukšto lygio restoranuose
vištiena patiekiama net įdaryta juodaisiais
triufeliais ir prancūziškuoju žąsų ar ančių
kepenėlių paštetu „Foie gras“. Greito
maisto restoranuose gaminama vištiena
nebepopuliari, vienintelė dar pripažįstama
– korėjietiška.

žmonių šaldytuvus. Burokėlių, morkų,
pomidorų, moliūgų jogurtai keliauja į
parduotuvių lentynas ir džiugina tuos, kurie
nemėgsta saldumo.

5. Šokoladas.
Drauge su populiarėjančia sveikos
gyvensenos idėja vis daugiau šeimų
išsižada nesveiko, dirbtinių saldiklių
pilno maisto ir gėrimų. Žinoma, smaližiai
nepalikti be alternatyvų – į pokyčius
reaguojantys šokolado gamintojai siūlo
keisti kitus saldumynus sveikesniais,
natūralaus šokolado gaminiais, o įdomiausi
jų net skaninami kanapių sėklomis ir
Rytuose plačiai vartojamomis ir sveikuolių
mėgstamomis goji (dygliuotojo ožerkšnio)
uogomis.

3. Arbata.
Tikru atradimu jums taps faktas, kad arbata
jau toli gražu ne vien tik gėrimas. Arbatos
lapeliais puošiami ir skaninami užkandžiai,
desertai ir kokteiliai. Gausėja ir geriančių
arbatą kaip kavos pakaitalą. Turbūt neveltui
garsus, visą pasaulį apimantis kavinių
tinklas „Starbucks“ atidarė Manhetene savo
pirmąją arbatos krautuvę.

4. Jogurtas.
Vadinti jogurtą maisto mėgėjų raciono
naujiena neapsiverčia liežuvis, tačiau
šiemet pranašaujama, kad jis pasuks į
pikantiškąją pusę. Nauji ir iki šiol sunkiai
įsivaizduoti skoniai iš daržovių gretų jau
ragaujami už Atlanto ir braunasi į eilinių

Pasigaminkite
Mėsainis su jautiena
Jums reikės:
- minkštos apvalios bandelės
- 100 g jautienos faršo
- petražolių
- žiupsnelio pipirų ir druskos
- 1 kiaušinio
- 2 pomidorų griežinėlių
- salotos lapo
- kelių mėlynojo svogūno griežinėlių
- Čederio sūrio lapelio
- a.š. majonezo
- a.š. garstyčių
Gaminame:
Jautieną sumaišykite su pipirais, druska
ir supjaustytomis petražolėmis. Įmuškite
kiaušinį ir viską gerai išmaišykite. Iš
masės suformuokite apvalų, plokščią
paplotį. Gerai įkaitinkite keptuvę, ją
pašlakstykite alyvuogių aliejumi. Kepkite
jautienos paplotį po 3-4 minutes ant
kiekvienos pusės. Padažui sumaišykite
majonezą su garstyčiomis. Juo patepkite vieną bandelės pusę. Ant viršaus
uždėkite jautienos paplotį, sūrį, salotą,
pomidoro ir svogūno griežinėlius.
Viską uždenkite kita bandelės puse.
Burgerį sutvirtinkite mediniu pagaliuku.
Skanaus!

6. Grūdai iš senovės.
Farro rūšies grūdai, khorasan arba
rytietiškieji kviečiai, chia (ispaniškojo
šalavijo) augalų ir bolivinės balandos (angl.
quinoa) sėklos kol kas Lietuvoje skamba
išties egzotiškai, tačiau šie nuo senų
senovės skirtinguose regionuose auginti
ir maistui naudoti grūdai bei sėklos itin
turtingi naudingų medžiagų bei puikiai
tinka netoleruojantiems glitimo. Beje,
produktai be glitimo pasaulio mastu tampa
vis svarbesni.

Kiti populiarūs valgiai
Vytinta ir namų rūkymo mėsa, vegetariški užkandžiai; tam tikros šalies įkvėpti užkandžiai, pavyzdžiui, tempura, susukti mini meksikietiški paplotėliai,
kebabai ant iešmelių; autentiški užtepai – humusas, tzatziki, tabulė, baklažanų tyrė „baba ganoush“, vieno kąsnio sumuštiniai, nekvietiniai, grikių, ryžių ir
bolivinės balandos sėklų makaronai, juodieji ryžiai, raudonieji ryžiai, mėsa iš vietos ūkių, hibridai kaip vadinamasis cronut – kruasanas ir spurga viename.
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Nepakeičiamas
kumpio griežinėlis
Vytinti kumpiai nuo Viduržemio jūros pakrančių – tikra klasika,
pripažinta visame pasaulyje. Tiesiog jų neįmanoma niekuo pakeisti.
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1. Vytintas JAMON SERRANO kumpis

2. Vytintas JAMON SERRANO kumpis

3. Vytintas JAMON SERRANO kumpis be kaulo

4. Vytintas IBERICO kumpis

„Jamondor“ yra ispanų šeimos valdoma įmonė,
besispecializuojanti gaminant aukštos kokybės vytintą
kiaulieną.
100 g – 799 Lt

Įvertinkite produkto skonį ir aromatą – valgykite kumpį
su rieke alyvuogių aliejumi apšlakstytos duonos ir puikiu
raudonu vynu.
1 kg – 5999 Lt

Įvertinkite produkto skonį ir aromatą – valgykite kumpį
su rieke alyvuogių aliejumi apšlakstytos duonos ir puikiu
raudonu vynu.
1 kg– 5499 Lt

Patogiais griežinėliais supjaustytas kokybiškiausias „Iberico”
kumpis. Ar žinojote, kad šio kumpio gamybai naudojama
speciali kiaulių rūšis, kurios maitinasi gilėmis?
70 g– 1399 Lt

Atradimų pavasaris
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PATARIMAI JUMS

Maži patarimai –
„Maxima sumaniems”

Dūmo
kvapas
Gardžiausi kokybiškos
mėsos aromatai tikrai
sužadins apetitą, o
plonų griežinėlių lėkštė
neabejotinai papuoš tiek
šventinį, tiek ir kasdieninį
Jūsų šeimos stalą.
Maloniu miško dūmu
alsuojantys kokybiški
mėsos gaminiai – stipriai
dienos pradžiai!

Nors namuose sukamės bene kasdien ir, atrodo, viską mokame, kartais
nesusimąstome, kad kai kurie darbai gali būti atliekami daug paprasčiau ir
greičiau. Ateinam Jums į pagalbą su šiek tiek patarimų!

2

3

Buičiai

Organizavimui

1. Norėdami paruošti vištieną sutaupysite pirkdami
visą vištą, o ne atskiras jos dalis. Taip gausite porą vištienos krūtinėlės gabalėlių, du ketvirčius ir sparnelius.

1. Jei Jūsų lentynose indams darosi ankšta,
išrinkite gražiausius indus ir naudokite juos kaip
virtuvės dekoracijas.

2. Norėdami visada turėti imbiero, nuskuskite imbiero
šaknį, ją sutarkuokite ir užšaldykite į ledukus.

2. Naudokite dvigubas šiukšliadėžes – į vieną
pusę meskite organines atliekas, į kitą - visas kitas.

3. Išvalykite savo šaldiklį kartą per mėnesį – Jūsų
elektros sąskaita Jums padėkos.

3. Visus plastikinius saugojimo indus laikykite
viename didžiausiame plastikiniame inde.

4. Šviežią pavasario derlių išsaugokite konservuodami. Žiemą galėsite džiaugtis skaniomis daržovėmis ir
uogomis.

4. Turėkite 3 pjaustymo lenteles – vieną
mėsai, vieną daržovėms ir kitą ne itin maloniai
kvepiantiems dalykams, pavyzdžiui, česnakui.

5. Sveikam užkandžiavimui: nusipirkite vaisių ir
daržovių, nuplaukite ir supjaustykite mažais gabalėliais – taip turėsite sveikų užkandžių, kol ruošite
pietus ar vakarienę.

5. Labai patogus dalykas virtuvėje – nuvaloma
magnetinė rašymo lenta. Užkabinkite ją ant šaldytuvo ir dar geriau organizuosite savo kulinarinius
projektus.

6. Kad būtų lengviau nulupti avokadus ir mangus,
palikite juos keletui dienų sandariame popieriniame
maiše – ten jie labiau prinoks.
1

7. Nugalėkite sunkiai atsukamus stiklainius – keletą
sekundžių palaikykite juos po karštu vandeniu ir
nebereikės naudoti jėgos.
8. Per skystam padažui naudokite lazanijos lakštą: tiesiog įdėkite lakštą į skystą padažą – jis sugers perteklinį vandenį ir padažas bus puikus.
9. Visada turėkite sutarkuoto šviežio česnako: tiesiog
sudėkite jį į indelį ir apliekite alyvuogių aliejumi – tai
padės išsaugoti česnaką ilgiau.
10. Apsaugokite savo kruopas nuo vabzdžių įdėdami
į stiklainį čili pipirą.
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1. Karšto rūkymo kiaulienos šoninė

2. Karšto rūkymo kiaulienos kumpis

3. Karšto rūkymo kiaulienos nugarinė

Skaniausios pusryčių idėjos prasideda su
skaniąja kiaulienos šonine.
1 kg – 2699 Lt

Karšto rūkymo natūralų kiaulienos kumpį rasite
„Maxima“ lentynose.
1 kg – 3499 Lt

Meistriškai išrūkyta kiaulienos naugarinė,
kvepianti maloniu dūmo prieskoniu.
1 kg – 3299 Lt

Atradimų pavasaris

11. Prieš spausdami citrinos sultis, 10 sekundžių
pakaitinkite citriną mikrobangų krosnelėje ir pasukite
tarp delnų – taip gausite daugiau sulčių.
12. Jeigu norite išvengti „prilipusio prie dugno pyrago sindromo”, tuoj pat po kepimo padėkite pyragą
ant drėgnos šluostės.
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Vijo vijo susivijo
Jeigu laužas ir grilis – ne Jums, turime kai
ką paruošto. Skaniausi vyniotiniai – kokios
norite mėsos, su kokiais norite pagardais. Ir
pusryčiams, ir šventei.

4

3

2

1

1
5

20

1. Virtas naminis vyniotinis ROKIŠKIO
MĖSINĖS

2. Virtas ROKIŠKIO MĖSINĖS vištienos vyniotinis
su džiovintais obuoliais ir spanguolėmis

Šis vynotinis primins kaimišką, močiutės įsuktą mėsos
vyniotinį. „Rokiškio mėsinė” pasirūpino, kad skanūs
vyniotiniai atsirastų „Maximos“ lentynose.
1 kg – 2399 Lt

Pagal senovinę receptūrą įsuktas pikantiškas karkų vyniotinis
mintimis nukels į senovinę Lietuvą, kur toks vyniotinis buvo
ruošiamas ypatingoms progoms.
1 kg – 2199 Lt

Atradimų pavasaris

3. Virtas ROKIŠKIO MĖSINĖS kiaulienos vyniotinis

4. Šventinė ROKIŠKIO MĖSINĖS nugarinė

Šiame vyniotinyje susukta daugybė pusryčių ir užkandžių idėjų.
Atsipjaukite gabalėlį skanios mėsytės, kuri puikiai derės prie
duonos ir sūrio.
1 kg – 2699 Lt

Sultinga ir aromatinga nugarinė bus puikus užkandis bet
kokia proga. Išbandykite kartu su tikra lietuviška juoda
duona ir ridikėliais.
1 kg – 2499 Lt

5. Virtas ir rūkytas ROKIŠKIO MĖSINĖS karkų
vyniotinis
Mama žino – sočiausios užkandžių idėjos gimsta iš šventinės
nugarinės. O kokie skanūs ir lietuviški užkandžiai su juoda duona ir
šviežia nugarine!
1 kg – 2399 Lt

Atradimų pavasaris
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Iš jūros gelmių
Atkeliavę iš tolimų jūrų šie gardumynai tiks įvairioms
progoms. Atraskite jūros gėrybes iš naujo – ar kada bandėte
salotas su jomis? Maistinga, netikėta ir puikiai tirpsta
burnoje. Kodėl nepabandžius jau šį pavasarį?
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1. Jūros gėrybių
salotos su
daržovėmis ITALIJA
Paragaukite viduržemiškų
jūros gėrybių aliejuje kartu
su daržovėmis.
Kaina – 1499 Lt
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2. Jūros gėrybių
salotos KOKYBĖ

3. Mažieji aštuonkojai
su aliejumi

4. Sepijos saulėgrąžų
aliejuje

Maistingos jūrų
gėrybių salotos su
populiariausiomis jūros
gėrybėmis.
Kaina – 1999 Lt

Kas jau kas, bet italai žino,
kaip paruošti skanius
aštuonkojus. Šįkart rasite
juos pagardintus natūraliame
saulėgrąžų aliejuje.
Kaina – 2199 Lt

Šios mažosios sepijos,
paruoštos pagal itališką
receptūrą, bus puikus
gurmaniškas užkandis.
Kaina – 1669 Lt

Atradimų pavasaris

5. Jūros gėrybių salotos
saulėgrąžų aliejuje
GRAN FESTA
Šiose jūros gėrybių salotose
rasite visas mėgstamas
gėrybes – kalmarus,
atuonkojus, midijas, krevetes
bei sepijas.
Kaina – 1899 Lt

6. Jūros gėrybių salotos
MEDITERRANEA
Susipažinti su gausybe
jūros gėrybių, sudarančių
šias salotas, bus vienas
malonumas.
3,1 kg – 11099 Lt
500 g – 2199 Lt

Pietų lėkštė, 27 cm, BUCKET, 1 vnt. – 769 Lt
Desertinė lėkštė, 19 cm, BUCKET, 1 vnt. – 399 Lt
Dubenėlis, 16cm, BUCKET, 1 vnt. – 399 Lt

Atradimų pavasaris
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ŠVENČIŲ TRADICIJOS SVETUR

Linkėjimai
iš pajūrio

Velykinė kelionė per
pasaulį

4

Velykos nuo senų senovės buvo gamtos atbudimo šventė: iš čia ir kiaušinis – kaip naujos gyvybės
simbolis. Krikščionybės laikais gražios pavasario
iškilmės buvo sujungtos su kita džiugia žinia –
Kristaus prisikėlimu.

Nenusileisdami mėsos meistrams, pagal
geriausius ir slapčiausius savo receptus
paruoštus linkėjimus siunčia ir vyrai nuo
jūros. Šįkart tarp išrūkytų žuvų atrasite vilkžuvę, šamą ir kitas žuvis.

Reta šeima nepažįsta gražių lietuviškų
tradicijų – margučių marginimo, o
vėliau ir jų ridenimo ar varžytuvių, kieno
margutis stipresnis. Šįkart kviečiame
palyginti, kokių įdomių tradicijų turi
kitos pasaulio tautos, galbūt kuri nors
Jums itin patiks? Velykos aplink pasaulį
nešykšti atradimų!

2

3

Prancūzija. Čia tėvai vaikams sako,
kad Velykų kiaušiniai atsiranda iš Velykų
varpelių. Visoje Prancūzijoje bažnyčios
neskambina varpais nuo pat Didžiojo
ketvirtadienio, jie vėl suskamba tik
Velykų rytą. Kalbama, kad varpai nutyla
dėl to, kad tuo metu jie išskrenda į Romą,
pas popiežių, o per Velykas sugrįžta su
margučiais ir šokoladu.
Šveicarija. Velykų kiškis
šioje šalyje tūno šešėlyje –
pagrindinis vaidmuo tenka
Velykų gegutei. Būtent
ji šveicarams atneša
margučių.

1
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1. Rusnės žuvies šaltai rūkytas juodasis
marlinas

2. Rusnės žuvies afrikinis karštai
rūkytas šamas plėšikas

Malonaus dūmo kvapo rūkytas marlinas, kurį
siūlome derinti prie salotų ir tamsaus alaus.
1 kg – 5499 Lt

Pajūrio upių ir marių dugnų žuvis
šamas dar skanesnis rūkytas.
1 kg – 2999 Lt

Atradimų pavasaris

Vokietija. Būtent čia
kilo mėgstama ir visame pasaulyje
prigijusi mylimo Velykų kiškio tradicija,
kuris istoriškai buvo šiek tiek panašus į
Kalėdų Senelį, mat jis sprendė – geras
vaikas buvo ar blogas, ir, priklausomai
nuo to, duodavo jam margučių arba

3. Rusnės žuvies šaltai
rūkytos paprastosios
stauridės
Šalto rūkymo, dūmo aromatuose
paskendusios stauridės kviečia,
kad jas paragautumėte.
1 kg – 1999 Lt

4. Rusnės žuvies paprastosios
karštai rūkytos vilkžuvės
„Maxima“ žuvies meistrai atrado, jog
dūmas ir vilkžuvės yra puikus derinys.
Ar jau ragavote?
1 kg – 2099 Lt

ne. Kita graži vokiečių tradicija – Velykų
medis. Nuo senų senovės medį ar
krūmą savo kieme ar parsineštas šakeles
žmonės puošė išmargintais kiaušiniais,
skelbiančiais gyvybę ir džiuginančiais akį.

Čekija. Per Velykas įvyksta
vadinamasis pylos arba plakimo
pirmadienis. Tą dieną vaikinai vytelėmis
ar karklų šakelėmis švelniai užgauna
merginas. Taip nesiekiama suteikti
skausmo, tiesiog istoriškai tikima, kad
karklų šakelių prisilietimas tam, kuris
jomis buvo plakamas, atneš ilgą jaunystę
ir gerovę. Atsidėkodamos merginos
vaikinams dovanoja margučius.

gardėsiai parduodami tiesiog gatvėse,
miestuose vyksta šventės, kurias
vainikuoja iškamšos, vaizduojančios Jėzų
išdavusį Judą Iskariotą, sudeginimas.

Gajana. Šioje valstybėje Pietų

Amerikos šiaurinėje dalyje Velykų proga
vaikai ir suaugusieji leidžia spalvotus
aitvarus. Teigiama, kad danguje
mirgantys aitvarai simbolizuoja Jėzaus
prisikėlimą ir kilimą į dangų.

Etiopija. Pasninko pabaigą Etiopijoje
vainikuoja šventė, vadinama „Fasika“.
Velykų sekmadienį visi keliauja į
bažnyčią, kur budi ir meldžiasi iki trijų
valandų ryto. Vidurnaktį simboliškai
paskerdžiama višta. Pasibaigus
pamaldoms visi keliauja namo ir švenčia
Velykas bei pasibaigusį pasninką,
sekmadienio vaišių stalą dažniausiai
papuošia specialiai pagaminta ėriuko ar
avies mėsa.

Švedija. Šiek tiek primenanti
modernųjį Heloviną yra viena švedų
Velykų tradicijų. Tikima, kad Didžiosios
savaitės metu ypač aktyvios raganos,
Didįjį ketvirtadienį jos esą susitinkančios
su velniu vietoje, kuri vadinama
„Blåkulla“. Tad švedų vaikai per Velykas
rengiasi Velykų raganų kostiumais
ir, tikėdamiesi skanėstų, keliauja pas
kaimynus su krepšiukais - skanėstai neva
turėtų nuraminti raganas.
Brazilija. Karnavalais
garsėjanti spalvingoji
Brazilija Velykas švenčia
itin triukšmingai ir
smagiai. Šokoladas ir

Įdomus faktas
Velykų sala, esanti pietinėje Ramiojo vandenyno dalyje, yra visai ne kiaušinio formos, kaip kai kurie galėtų pagalvoti, o trikampio. Taip pat šioje saloje
nėra jokių Velykų iškilmes primenančių atributų. Milžiniškos „galvos“ – prieš šimtmečius vietos gyventojų pastatyti moajai – taip pat su Velykomis
nesusiję. Iš tiesų Velykų salos vardą ši nedidelė Čilei priklausanti sala gavo dėl to, kad 1722 metais, būtent per Velykas, joje išsilaipino pirmasis europietis,
olandų jūrininkas, teisininkas ir keliautojas Jakobas Roggeveenas.

Atradimų pavasaris
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Drebučiai

Tortai kitaip

Klasika moderniame apvalkale. Sena
gera šaltiena, MAXIMA virtuvės meistrų
atgaivinta nauju požiūriu ir nauja forma
dabar grįžta ant prašmatniausių vaišių stalų.

Ir kas pasakė, kad tortas privalo būti saldus? Visada idėjų
kupina mūsų meistrų komanda nusprendė įrodyti, jog ir iš
pirmo žvilgsnio neįprasti tortai gali būti išties gurmaniški. Po
ilgų tobulos receptūros paieškų galiausiai suradome kelis ypač
gardžius derinius, kuriais dalinamės su Jumis. Improvizuokite
ir švęskite su skaniausiais MAXIMA pasididžiavimais.

2

1

3. Gintariniai drebutiniai margučiai su
jautiena

1. Sūrio kremo tortas su vytinta
kiauliena

2. Sluoksniuotas šventinis žuvų tortas

Kiaušinio puselės formos drebučiai su jautiena,
pagardinti salierais, granatais ir petražolėmis.
1 vnt. – 079 Lt

Sūrio kremo tortas su vytinta kiauliena, kurio
paragavę atrasite net mango vaisių.
1 kg – 3999 Lt

1

3

2
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1. Gintariniai drebutiniai margučiai su vištiena

2. Gintariniai drebutiniai margučiai su tunais

Tikra velykinio stalo puošmena – kiaušinio formos
vištienos drebučiai, paskaninti morkomis, paprika bei
citrinų žievelėmis.
1 vnt. – 079 Lt

Ant velykinio stalo atsidūrę drebutiniai margučiai
su tunais, paskaninti ikrais bei griežinėliu citrinos,
nustebins Jūsų svečius.
1 vnt. – 079 Lt

Atradimų pavasaris

TIkrai šventei sukurtas trijų sluoksnių žuvų tortas, kurį
„Maxima“ meistrai papuošė petražolėmis ir žuvų ikrais.
1 kg – 3999 Lt

Šiuos gaminius galima užsisakyti iš užsakomojo MAXIMA
katalogo parduotuvėje arba internetinėje svetainėje
www.maxima.lt. Tik būtinai 5 dienas prieš Jūsų šventę!

Atradimų pavasaris
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Pietietiškas skonis

Patiekalų
akcentai

Druska ir pipirai gali būti svarbiausia. Bet
Pietūs turi pasiūlyti kai ką daugiau. Atraskite
naujus skonius, kvapus ir aromatus.

Viskas labai paprasta. Gaminate
nesudėtingai, o visus stebuklus sukuria
labiausiai tinkantis padažas, kurį jau
sukūrė išmanantys savo amatą.
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1. KOTANYI Grill barbeque
prieskoniai

2. KOTANYI Grill
prieskoniai šonkauliukams

3. KOTANYI Grill
meksikietiški prieskoniai

4. KOTANYI Grill barbeque
aštrūs prieskoniai

5. KOTANYI Grill prieskoniai
žuviai

1. Garstyčių ir medaus
padažas KUHNE

Paprika, kuminas ir čili sudaro puikų
skonio derinį Jūsų mėgstamiems
kepsneliams ant grotelių.
80 g – 899 Lt

Nauji „Kotanyi“ linijos grotelių
prieskoniai dar skanesniems
šonkauliukams.
115 g – 899 Lt

Meksikietiškas keptos mėsos skonis
bus lengvai sukuriamas su šiais
puikiais prieskoniais.
80 g – 899 Lt

Barbekiu kepsneliams sukurti
prieskoniai aštresnio skonio
mėgėjams.
80 g – 899 Lt

Natūralus ir „Kotanyi“ kokybę
garantuojantys prieskoniai keptai
žuviai.
80 g – 899 Lt

Grilio sezonui pasiruošta su vokišku Aštresnio skonio mėgėjai
medaus ir garstyčių skonio padažu. gali džiaugtis aitriu kepamos
mėsos skoniu užpildami ant jos
250 ml – 799 Lt
aitriųjų pipirų padažą.
250 ml – 799 Lt

Atradimų pavasaris

5

2

2. Aitriųjų pipirų padažas 3. Kepsnių padažas su
KUHNE
medumi KUHNE
Apie kepsnius išmanantys
vokiečiai sukūrė specialų
kepsnių padažą, kuris suteiks
mėsos kepimui naujų potyrių.
250 ml – 799 Lt

3

4. KIKKOMAN užpilas su
sezamu

5. KIKKOMAN svogūnų skonio
užpilas

Autentiškas japoniškas padažas
su sezamais – puikus pasirinkimas
salotoms, žuviai ir makaronams.
250 ml – 1599 Lt

Natūralus sojos padažas kartu su
svogūnų užpilu bus tinkamas pagardas
ne tik vegetariškiems, bet ir mėsos
patiekalams.
250 ml – 1599 Lt

Atradimų pavasaris
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Kokybė viename laše

Pridėkime spalvų

Nustebtumėte sužinoję, kad aliejaus degustacijos nenusileidžia vyno – tai labai
svarbus, jautrus procesas, kuriame svarbi kiekviena smulkmena. Tačiau belieka
džiaugtis, jog kažkas rūpinasi, kad Jūs gautumėte geriausią.

Kitas žingsnis. Baltas, raudonas, balzaminis.
Neatsiejama Viduržemio virtuvės dalis – actai –
vejasi įvairove aliejų pasaulį, ir puikiai praturtins
gaivias pavasario salotas.
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1. Ypač tyras alyvuogių
aliejus ELAIA iš Kretos

2. Ypač tyras alyvuogių
aliejus ELAIA iš Kretos

3. Ypač tyras alyvuogių aliejus
MONTI FILIPPO BERIO

4. Ypač tyras alyvuogių aliejus 5. Ypač tyras alyvuogių aliejus
DAUNO FILIPPO BERIO
TOSCANO FILIPPO BERIO

1. Modenos balzaminis
actas CASA RINALDI

2. Modenos balzaminis
actas CASA RINALDI

3. Modenos balzaminis actas
CASA RINALDI

4. Baltojo vyno actas
CASA RINALDI

5. Raudonojo vyno actas
CASA RINALDI

Alyvuogių gimtinėje
užaugusios alyvuogės kuria
nuostabų vaisinį ir prieskoniais
dvelkiantį aliejaus aromatą.
500 ml – 1699 Lt

Alyvuogių gimtinėje
užaugusios alyvuogės kuria
nuostabų vaisinį ir prieskoniais
dvelkiantį aliejaus aromatą.
750 ml – 2299 Lt

Iš „Tonda Iblea“ alyvuogių pagamintas
ypač tyras alyvuogių aliejus pasižymi
intensyviu pomidorų lapelių
aromatu. Geriausiai tiks salotoms.
500 ml – 2999 Lt

Auksaspalvis, išskirtinai iš „Ogliarola
Garganica Nostrane“ rūšies alyvuogių
pagamintas aliejus, burnoje sukurs
kiek aštroką medžio aromatą.
500 ml – 2999 Lt

Natūralus, itališkos kilmės
balzamiko actas pagyvins bet
kurio patiekalo skonį.
250 ml – 699 Lt

Iš Italijoje užaugusių vynuogių
pagamintas balzamiko actas
suteiks naujų skonių Jūsų
kulinarijos projektams.
250 ml – 599 Lt

Šis balzaminis actas subrandintas
kelių rūšių (ąžuolo, kaštono,
šilkmedžio, kadagio) statinėse ir
pagamintas Italijoje.
250 ml – 2699 Lt

Italų gamintojų „Casa Rinaldi“
žiniomis, šis baltojo vyno actas
puikiai tiks prie salotų ir jūros
gėrybių.
500 ml – 399 Lt

Pagardinkite savo mėgstamus
viduržemio virtuvės patiekalus
išskirtinės, itališkos kokybės
raudonuoju vyno actu.
500 ml – 399 Lt

Atradimų pavasaris

Saldoko, vaisinio ir pipirų skonio ypač
tyras alyvuogių aliejus pagamintas
Italijos vyno širdyje – Toskanoje.
Labiausiai dera su sriuba ir salotomis.
500 ml – 999 Lt

Atradimų pavasaris
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Geriausia iš
vandenų
„Maxima” meistrai pasirūpino, kad žuvis
niekada neatsibostų. Su kiekviena žuvimi
mūsų meistrai parengė skanius derinius,
kurie atrodo kaip nukelti nuo iškilmių stalo.
Ragaukite ir dalinkitės, nepajusite, kaip
apsilaižysite pirštus.

4
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1. Marinuota lašišų filė su pelėsinio
sūrio įdaru
Raudonoji lašiša su sūrio įdaru tiks maistingiems
pietums.
1 kg – 4699 Lt
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Atradimų pavasaris

2. Marinuota skumbrių išklotinė su imbieru, kmynais ir kalendra
Paskutinių metų žuvies ruošimo akcentą – imbierą – atraskite kartu su skaniosiomis
„Maxima“ skumbrėmis.
1 kg – 1899 Lt

3

3. Marinuota dorada su imbieru ir
mėtomis
Lietuvių pamėgtos dorados, paruoštos su imbieru ir
mėtų lapeliais, įgauna gaivų ir malonų žuvies skonį.
1 kg – 3999 Lt

4. Marinuotos karpio išklotinės su česnakais ir citrininiais pipirais
„Maxima“ žuvies meistrai žino, kaip paruošti karpį, kad jis ne tik skaniai
atrodytų, bet ir būtų skanus.
1 kg – 1799 Lt

Atradimų pavasaris
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Saldi akimirka
Šaukštas medaus visada praturtins Jūsų gyvenimo
statinę. Stebuklinga, kaip mažosios bitutės Jums surenka
visą pavasario pievų džiaugsmą. O kur dar meduoliai,
sausainėliai ir cukierkos – tikras džiaugsmas smaližiams,
mėgstantiems natūralius gardumynus!
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1. Morkų cukierkos su
lazdynų riešutais

2. Gurmanų sausainiai 3. Šakočiuko tinginys
su raudonaisiais pipirais Ir kas galėjo pagalvoti, kad

4. Ekologiškas
medus

5. Natūralus bičių
medus

6. Traškios lazdelės su
kmynais

7. Meduolis SENASIS
MUSMIRIS

8. Meduolis GRYBAS
SENELIS

Unikalus ir tikrai lietuviškas
morkų saldėsis su lazdynų
riešutais – puiki alternatyva
tradiciniams saldainiams.
130 g – 899 Lt

Po lietuviško ūkio kokybės
ženklu rasite traškius,
gurmaniškus sausainėlius su
rausvaisiais pipirais.
100 g – 529 Lt

„Lietuviškos ūkio kokybės
ženklu“ pažymėtas
medus atkeliavo iš
ūkininko Barkausko
bitinkystės ūkio..
1 kg – 2599 Lt

Aukštaitijos ūkininko
V. Arbutavičiaus medus
pagamintas pagal lietuviškas
bitininkystės tradicijas.
1 kg – 2599 Lt

„Rūgpienių kaimo“ lazdelės
gaminamos pagal autentiškas
receptūras.
300 g – 799 Lt

Nors ir atrodo kaip „musmirė“, šis
grybas yra ne tik dailus, bet ir labai
skanus.
180 g – 899 Lt

Po grybo formos meduoliu
slepiasi tikras lietuviško
saldumyno skonis.
180 g – 899 Lt

Atradimų pavasaris

du lietuviški saldumynai –
šakotis ir tinginys – gali būti
vienu puikiu saldumynu.
150 g – 379 Lt

9. Linų sėmenų sausainiai

10. Sveikuolių sausainiai

11. Meduoliniai grybukai

Maistingi linų sėmenys sudaro
šių sausainių pagrindą, kaip sako
gamintojai – „Skanu, gardu kaip du
medu“.
300 g – 1099 Lt

Avižinius dribsnius, saulėgrąžas,
razinas ir moliūgų sėklas – visus
šiuos ingedientus rasite „Sveikuolių“
sausainiuose.
300 g – 599 Lt

Pilnas krepšys grybų ir ne bet kokių,
o grybų-meduolių, kurie priskiriami
Lietuvos tautiniam paveldui.
500 g – 2299 Lt

Atradimų pavasaris
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Pilno grūdo
riekė
Pristatome naują duonos
riekę, kurią sudaro tik
pilno grūdo grūdai ir
natūralios sėklos. Jokių
miltų, jokių mielių – tai
nauja, maistingesnė duonos
riekė, tinkanti visiems.
Juostelė sviesto ištirpins
šią duoną Jūsų burnoje. O
svečius lengvai nustebinsite
pasitikdami juos su
pilnagrūdžiu – nauja, pilno
grūdo duonos rieke.

Gardi duonelė
Klasikinė, juoda, grūdėta. Ta, kurios visada turi būti
namuose, ta, kurios pirmiausia pasiilgsta išvykę svetur.
Kokybiška ir šviežia duona – nepamainoma kasdien!

3
1
1

1. Duona „Pilnagrūdis“
Dėmesio Jūsų rankose pirmas grūdinis
kepinys, paruoštas be jokių miltų ir mielių,
išsaugant didelę maistinę vertę.
1 vnt. – 799 Lt

4
2

1. Juoda duona PONIŲ
DŽIAUGSMAS dėžutėje
Po skambiu pavadinimu rasite taip
mėgstamą juodą duoną, kuri puikiai tiks
lauktuvėms ar dovanoms.
500 g – 1199 Lt
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Atradimų pavasaris

2. Juoda duona VYRAMS dežutėje

3. ŪKININKO pyragas

4. LAUKTUVIŲ DUONA

Tikra lietuviška juoda duona, kurią taip
mėgstame prie visų lietuviškų užkandžių ir
tradicinių barščių sriubos.
500 g – 1199 Lt

Radviliškių kaime gaminamas ypač
skanus pyragas, kurį žymi „Lietuviško ūkio
kokybės“ ženklelis.
375 g – 329 Lt

Rankomis minkyta naminė duona yra
laukiama ant kiekvieno vaišių stalo.
750 g – 549 Lt

Atradimų pavasaris
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Pasaulio aromatai

Sakyk sūūūūris

Aukščiausios kokybės sūris tiesiai iš profesionalių
sūrininkų rankų – nepamainomas užkandis ir
gardumynas prie gurmaniškų gėrimų. Išbandykite!

Išskyrus klasikinius receptus, modernūs
gamintojai išrado galybę būdų pagardinti sūrį ir
jis iš karto tapo atskiru patiekalu.
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1. Sūris ROSONE

2. Sūris NOCERINO

3. Sūris AFFUMICATO

4. Sūris CACIO FAENUM

Natūralus italų sūrio meistrų
gaminys sukurtas kasdieniam
stalui bei derinimui prie
mėgstamų gėrimų.
1 kg – 8999 Lt

Itališkas sūris „Nocerino” gimsta iš
tradicijos brandinti avių pieno sūrį
graikiško riešuto medžio lapuose,
taip suteikiant sūriui išskirtinį,
gurmanišką aromatą ir skonį.
1 kg – 6499 Lt

Rūkytas Italijos sūrio meistrų
pasididžiavimas puikiai tiks kaip
užkandis kartu su alyvuogėmis ir
saulėje džiovintais pomidorais.
1 kg – 5999 Lt

Avių pieno sūris, kuriame puikiai
jaučiamas subalansuotas šieno
aromatas, primins skaniausia, ką
galite gauti iš Italijos sūrio meistrų.
1 kg – 6999 Lt

Atradimų pavasaris
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5. Sūris PECORINO
ROMAGNOLO

1. Šviežio sūrio rutuliukai 2. Šviežio sūrio
su pomidorais ir bazilikais rutuliukai su česnakais

3. Šviežio sūrio
rutuliukai su paprika

Trapus ir prieskoniais kvepiantis
avių pieno sūris puikiai tiks prie
raudonojo vyno ir tamsaus alaus.
1 kg – 4999 Lt

Gardūs, delikatesiniai sūrio
rutuliukai, paskaninti baziliku
ir pomidorais, paįvairins Jūsų
užkandžių stalą.
240 g – 799 Lt

Šviežio karvės pieno sūrio
ir paprikos prieskonių
derinys sukurtas pagardinti
mėgstamas salotas.
240 g – 799 Lt

Latvijos ūkininkų karvės pieno
sūrio gaminys, pagardintas
česnakų marinatu, puikiai tiks
užkandžiams ir vakarėliams.
240 g – 799 Lt

4. Šviežas sūris su
meksikietiškais
prieskoniais

5. Šviežas sūris su
pipirais

Šviežias sūris su pipirais –
Aštraus skonio mėgėjams patiks paprastas ir nenuviliantis
šis aitrus sūris, kuris puikiai tinka pasirinkimas.
ant šventinio užkandžių stalo.
1 kg – 2499 Lt
1 kg – 2499 Lt

6. Šviežas sūris su
prieskoniais
Morkos, svogūnų, česnakų
ir salierų prieskoniai daro
šį sūrį ypač gardų net
gurmanams.
1 kg – 2499 Lt

Atradimų pavasaris
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PAVASARIO KALORIJŲ SKAIČIUOKLĖ

Pasigaminkite

Į pavasarį - grakščiu žingsniu
Saulutei besišypsant ir artėjant laikui, kai turėsime vilktis
šortus ir vasarines sukneles – pats metas susimąstyti apie
sveiką, skanų maistą ir riebesnius, sotesnius, žiemą valgytus
produktus keisti lengvesniais, pavasariškais patiekalais.
Siūlome peržiūrėti rekomenduojamas paros normas
vyrams ir moterims, nepamiršti sportuoti ir siūlome
Jums sąrašą skanumynų, kurie leis puikiai pasisotinti bei
neapsunkins Jūsų pavasariui pasiruošusio kūno.

Mėgaukitės drąsiai arba
skanumynai iki 100 kcal:
2 arbatiniai šaukšteliai džemo
1 puodelis vynuogių
1 greipfrutas
1 kepta vištos blauzdelė (geriau be odelės)
90 g lieso kumpio
70 g troškintos lašišos
2 arbatiniai šaukšteliai medaus
pusė puodelio neriebaus jogurto
1 didelis kiaušinis
90 g liesos avienos
1 romėninių salotų gūžė
3 valgomieji šaukštai margarino
1 arbatinis šaukštelis majonezo
230 ml lieso pieno
230 ml kreminės grybų sriubos
10 didelių juodų alyvuogių
2 valgomieji šaukštai alyvuogių aliejaus
1 didelis apelsinas
1 vidutinio dydžio obuolys
2 mažos kriaušės
2 kiviai
30g pistacijų riešutų
13 migdolų riešutų
2 puodeliai šviežių špinatų
2 stiklinės pomidorų sulčių
120 g virtų ar orkaitėje užkeptų bulvių
30 g razinų
2 puodeliai šviežių aviečių
8 didelės krevetės
60 g kalakutienos

Jei skiriate dieną namams tvarkyti ir kitiems buities darbams atlikti, puikiai
žinote, kad po tokių užsiėmimų jaučiatės ne ką mažiau pasportavę nei po
treniruotės sporto salėje. Artėja pavasarinės švaros metas, tad sužinokite,
kiek figūrą sugadinti grasinančių kalorijų sudeginsite tiesiog rūpindamiesi
namų tvarka ir namiškių gerove. Nurodome sudeginamų kalorijų skaičių
per pusvalandį. Tai neabejotinai taps puikia motyvacija tvarkantis!

Grindų plovimas: 140 kcal | Dulkių siurbimas: 140 kcal
Dulkių šluostymas: 120 kcal | Lovų klojimas: 94 kcal | Lyginimas: 75 kcal
Kiemo augalų laistymas: 120 kcal | Pietų gaminimas: 90 kcal
Ravėjimas: 177 kcal | Vejos pjovimas: 120 kcal | Sienų dažymas: 102 kcal
Senų lapų grėbimas: 144 kcal | Automobilio plovimas: 150 kcal
Apsilankymas maisto prekių parduotuvėje: 130 kcal
Virtuvės tvarkymas: 150 kcal | Baldų perstumdymas: 113 kcal

Guacamole
Jums reikės:
- 2 sunokusių avokadų
- Šaukšto citrinos sulčių
- Žiupsnelio druskos ir
šviežiai maltų pipirų
- Trupinto sūrio ir žalumynų
papuošimui

Gaminame:
Nulupkite avokadus, išimkite kauliukus ir gerai sutrinkite šakute
arba virtuviniu kombainu. Pagardinkite šviežiai išspaustomis
citrinos sultimis, druska ir pipirais, gerai išmaišykite. Tai sveikas
ir sotus užkandis pavasariui! Valgykite su kukurūzų traškučiais
arba tepkite ant mėgstamos duonos. Norintiems pikantiškesnio
skonio puikiai tiks įberti žiupsnelį čili pipirų!

Amžius (m.)

Sėdimasis
gyvenimo
būdas

Mažai aktyvus
gyvenimo
būdas

Aktyvus
gyvenimo
būdas

2-3

1100

1250

1400

4-5

1200

6-7

1300

1500

1500

1700

Amžius (m.)

Sėdimasis
gyvenimo
būdas

Mažai aktyvus
gyvenimo
būdas

Aktyvus
gyvenimo
būdas

2-3

1100

1350

1500

4-5

1250

1450

1650

6-7

1400

1600

1800

8-9

1400

1600

1850

8-9

1500

1750

2000

10-11

1500

1800

2050

10-11

1700

2000

2300

12-13

1700

2000

2250

12-13

1900

2250

2600

2350

14-16

2300

2700

3100

2450

2900

3300

14-16

1750

2100

17-18

1750

2100

2400

17-18

19-30

1900

2100

2350

19-30

2500

2700

3000

31-50

1800

2000

2250

31-50

2350

2600

2900

2100

51-70

2150

2350

2650

2000

71 ir daugiau

2000

2200

2500

51-70

1650

71 ir daugiau
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1350

VYRAMS

MOTERIMS

Rekomenduojama dienos kalorijų norma

1550

Atradimų pavasaris

1850
1750

Atradimų pavasaris
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Pasigaminkite

Žaliasis daržas

Rūkyta druska

Sodas, šiltnamis ar palangė, nesvarbu –
visada smagu turėti savų šviežių puikių
žalumynų. Smagu auginti, gardu
valgyti. Tinka prie daugybės šiame
kataloge išvardintų gaminių – vartykite.
Ieškantiems kažko ypatingo – turime
pasiūlyti ir sėjamųjų rėžiukų.

Jums reikės:
- Keletos malkų,
- Kepsninės,
- Paprastos jūros
druskos,
- Aliumino padėklo

Gaminame:
Bent valandą malkas išmirkome šaltame vandenyje. Užkuriame
kepsninę ir pamažu sudedame nusausintas malkas. Ant metalinio
padėklo plonai išbarstome druską ir uždarome dangtį. Paliekame druską
dūmuose porai valandų. Sveikiname – išsirūkėte gurmanišką druską.
Dabar gaminkite savo mėgstamas salotas, makaronus, padažus su rūkyta druska – tai suteiks Jūsų patiekalams naujo aromato!

2

1

3
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1. Lapiniai ridikai

2. Sėjamoji pipirnė

3. Sėjamoji gražgarstė

Užsiauginti savo daržoves niekada nebuvo
paprasčiau – šie lapiniai ridikai itin greit
sudygs ant Jūsų saulėtos palangės.
1 vnt. – 599 Lt

Maistui vartojami švieži, aštroko skonio
smulkūs lapeliai, kurie tiks šaltiems mėsos
patiekalams ir mėgstamoms salotoms.
1 vnt. – 599 Lt

Užsiauginkite savo mėgstamą prieskoninę
žolelę – gražgarstę – vos per savaitę. Tik
nepamirškite laistyti.
1 vnt. – 599 Lt

Atradimų pavasaris

Atradimų pavasaris
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Viskas įvyniota

Vasara!

4

Itališki ir prancūziški ledų
pasaulio šedevrai – Jūsų
smagioms akimirkoms!
Išbandykite netikėtus
derinius ir formas!

Kartais nebūtina gaminti patiems. Ir tai visai neblogai, nes
yra kas moka vietoj Jūsų. Lavaše susukti įvairiausi skoniai –
nuostabi atgaiva skubantiems.

5
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1. Lavašas su vištiena

2. Lavašas su kepta kiauliena

3. Lavašas su rūkytomis lašišomis

Greitas užkandis su vištiena, įsuktas į skanų
lavašą. Sukurtas skubantiems ir skanų maistą
vertinantiems žmonėms.
190 g – 599 Lt

Greitas užkandis su kepta kiauliena, įsuktas į
skanų lavašą. Sotus pasistiprinimas skubantiems.
205 g – 599 Lt

Greitas užkandis su rūkytomis lašišomis, įsuktas
į skanią tortiliją. Sukurtas skubantiems ir skanų
maistą vertinantiems žmonėms.
200 g – 599 Lt

Atradimų pavasaris

1. Ledų
spurgytės
MINNIE
DONY
210 ml –
1199 Lt

2. Ledai
EXTREME
MYSTERE
su vanile ir
šokoladu
4x130 ml –
1599 Lt

3. Ledai
EXTREME
MYSTERE
su karamele

4.Ledai
EXTREME
MYSTERE
su vanile

4x130 ml –
1599 Lt

4x130 ml –
1599 Lt

5. Ledai
EXTREME
MYSTERE
CREME
BRULEE
4x130 ml –
1599 Lt

6. Ledai
STECCOBLOCCO
pieniško šokolado
plytelė
80 ml – 299 Lt

7. Ledų
sumuštinis
CINQUE
STELLE
BISCOTTO

8. Ledai
CINQUE
STELLE
PISSTACHIO

9. Ledai porcija
CINQUE
STELLE
CIOCCOLATO

110 ml – 349 Lt 110 ml – 349 Lt

130 ml – 349 Lt

Atradimų pavasaris

10. Ledai
porcija
SUPER
CIALDONE
180 ml –
399 Lt
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Gardūs desertai

Išspausti viską
geriausio

Numeris vienas pusryčiams ar desertui – nepakartojamo
skonio šveicariški jogurtai! Dėmesingai atrinkti produktai,
autentiški receptai, modernus ir praktiškas įpakavimas –
specialiai Jums. Tikrai išsirinksite mėgstamiausią iš galybės
skonių: triufelių, kivių, aviečių, žemuogių ir nugos.

Iš gamtos, iš pavasario, iš vaisių.
Šios sultys nesaldintos, niekada
nekoncentruotos ir spaudžiamos tik iš
visiškai prinokusių, šviežių vaisių. Todėl
išgėrę vos 250 ml, gausite nemažai
vitaminų grožiui ir sveikatai. Atrinkome
Jums netradicinius, tačiau puikiai
tarpusavyje derančius vaisių derinius
– paragaukite ir atraskite naujas
mėgstamiausias sultis.
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1. Triufelių skonio jogurto
desertas

2. Kivių skonio jogurto
desertas

3. Aviečių skonio jogurto
desertas

4. Žemuogių skonio jogurto
desertas

5. Nugos skonio jogurto
desertas

Mėgstate nuodėmingo skonio
triufelius? Šis šveicariškas desertas
Jums!
125 g – 429 Lt

Ir rūgštu, ir saldu – būtent
tokio skonio yra šis desertas.
125 g – 429 Lt

Populiariosios vasaros uogos avietės ir
švelnus jogurtas – puiki kombinacija.
125 g – 429 Lt

Kreminės konsistencijos
desertas su žemuogėmis patiks
pasiilgusiems vasaros uogų.
125 g – 429 Lt

Nuga gaminama iš riešutų, tad
jei mėgstate riešutus, šis desertas
skirtas Jums.
125 g – 429 Lt

Atradimų pavasaris

1. Mangų ir pasiflorų sultys INNOCENT

2. Ananasų, bananų ir kokosų sultys INNOCENT

3. Braškių ir bananų sultys INNOCENT

Saldus mango ir pasiflorų derinys – Jūsų stiklinėje.
Ieškokite didžiosiose „Maxima“ parduotuvėse.
250 ml – 599 Lt

Pavasario atgaiva – kiek netradicinis ananasų-bananų-kokosų
kokteilis. Ieškokite didžiosiose „Maxima“ parduotuvėse.
250 ml – 599 Lt

Daugelio pamėgto braškių-bananų skonio
ieškokite didžiosiose „Maxima“ parduotuvėse.
250 ml – 599 Lt

Atradimų pavasaris
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Saldžiai puotai
Džiaugtis pavasariu galima visaip. Kartais galima leisti sau ir
mažytę nuodėmėlę. Rinkitės iš skanėstų su uogomis, jogurtu
arba paragaukite išskirtinių gardumynų su rikotos sūriu, uogų
putėsiais bei egzotiniais vaisiais. „Maxima“ meistrų kūryba ant
Jūsų pavasarinio stalo!
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1. Plokštainis su vaisių asorti ir
vaniliniu romo skonio kremu

2. Plokštainis su jogurtiniu kremu ir
uogomis

3. Plokštainis su jogurtiniu žaliųjų
citrinų skonio kremu

4. Plokštainis su grietinėlės
kremu ir uogomis

Vanilinis romo skonio kremas ir gaivūs
vaisiai, aplieti skaidria šviežių mėtų žele. Taip
ir norisi paskanauti!
1 kg – 1799 Lt

Skanus biskvitas, perteptas varškės kremu su
ant viršaus esančiu uogų asorti – ananasais,
šilauogėmis, braškėmis ir mango vaisiais.
1 kg – 2299 Lt

Žaliosiomis citrinomis kvepiantis trapios
tešlos ir varškės plokštainis prašosi, kad
būtų suvalgytas iki paskutinio trupinėlio.
1 kg – 1999 Lt

Marcipaninio plokštainio skonį
kuria galybė miško uogų.
1 kg – 2299 Lt

Atradimų pavasaris

5. Apelsininis vyniotinis 6. Vyniotinis su rikotos 7. Pyragaitis
su pasiflorų užpilu
sūrio kremu
ŠOKOLADINĖ
AVIETĖ
Rausvas apelsinų skonio
Saldus rikotos sūris, purus
kremas, įvyniotas į purų
biskvitą, padaro šį vyniotinį
magišką.
1 kg – 1699 Lt

biskvitas bei „Maxima“
meistrų dekoracijos – ir šis
vyniotinis toks populiarus
mūsų lentynose.
1 kg – 1699 Lt

Marcipaninis skanėstas,
perteptas aviečių želė,
atrodo skaniai vos
pažvelgus.
30 g – 299 Lt

8. Šokolado skonio
pyragaitis su avietėmis
Kakavos kreme pasislėpusios
avietės ištirps burnoje per
kelias akimirkas, todėl teks
ragauti antrą pyragaitį.
100 g – 199 Lt

9. Šokoladinis pyragaitis
su citrinų skonio kremu
ir mangais

10. Šokoladinis pyragaitis
su raudonų uogų
putėsiais ir želė

Gaivus citrinų ir mango vaisių
įdaras tiesiog ištirps burnoje
kartu su šokoladu kaušeliu.
45 g – 299 Lt

Šokoladinis krepšelis su raudonų
uogų želė slepia tikras avietes,
apibarstytas šokolado drožlėmis.
45 g – 299 Lt

Atradimų pavasaris
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Patogūs
dalintis.
Jei tik norėsis...

6

5
7
4

Didesni ir mažesni. Apskriti ir pailgi. Pagardinti
kakava, marcipanais, varške ar spanguolėmis. Kad
ir apie kokį skanėstą svajojate, greičiausiai rasite jį
tarp mūsų meistrų kepinių. Puikiai tiks, kai norisi
kažko saldaus, bet nedaug. Arba kai reikia smulkios
dovanos ar lauktuvės einant pas draugus. Arba kai
norisi turėti kažką skanaus pasislėpus, jei netyčia
užbėgs aplankyti netikėti svečiai. Skanėstų niekada
nebus per daug, todėl turėti platų pasirinktimą
visada smagu!

8

3

9

2

10

12
11

1

1. Imbieriniai sausainiai
Delikatesiniai sausainiai,
dvelkiantys švelniai
imbierinėmis natomis.
115 g – 249 Lt
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2. Saldukiniai
sausainiai su
marcipaniniu įdaru

3. Florentinai su
spanguolėmis

Įkvėpti garsiųjų itališkų
Purūs migdoliniai sausainiai sausainių, mūsų meistrai
pagardins kiekvieno dieną. pagamino meistro
kokybės florentinus.
100 g – 299 Lt
230 g – 849 Lt

Atradimų pavasaris

4. Florentinai su grūdais ir
spanguolėmis

5. Sviestiniai sausainiai su
varške

6. Kakavos sausainiai
su migdolais

7. Sviestiniai sausainiai 8. Sūrūs plikyti
su datulėmis
sausainiai

9. Sausainiai su lazdynų
riešutais ir šokoladu

Traškūs, ovalo formos florentinai
su džiovintomis spanguolėmis ir
grūdais.
200 g – 699 Lt

Varškė konditerijos gaminiuose
yra gardu. Įsitikinkite ragaudami
„Meistro kokybės” sausainius.
130 g – 299 Lt

Žaviai iškilę kakavos
sausainiai su migdolo
kepurėle pagardins dieną.
115 g – 199 Lt

Traškūs sausainukai su
netradiciniu pagardu –
datulėmis.
210 g – 379 Lt

Burnoje tirpstantys kakaviniai
sausainiai su lazdyno riešutais,
pagaminti mūsų konditerijos
meistrų.
130 g – 289 Lt

Jei mėgstate sūriau, siūlome
sūdytus plikytus “Meistro
Kokybės” sausainius.
60 g – 199 Lt

10. Plikyti sausainiai
Visų mėgstami, purūs ir
lengvi plikyti sausainiai pas
mus – visada švieži.
140 g – 369 Lt

11. Sviestiniai
migdoliniai sausainiai
Purūs migdoliniai sausainiai
pagardins kiekvieno dieną.
170 g – 459 Lt

12. Sveikuolių sausainiai
Savo linijomis
besirūpinantiems mūsų
konditerijos meistrai siūlo
pilno grūdo sausainius
„Sveikuoliai“.
200 g – 499 Lt

Atradimų pavasaris
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Juodoji magija

Kepėjo linkėjimai

Kava arba arbatos gėrimas – vienas
seniausių ir labiausiai paplitusių
kasdienos ritualų. Kas gali pažadinti
geriau nei gardus aromatas?
Ankstų rytą, kai dauguma dar miega,
MAXIMA kepėjai minko tešlą ir kepa
šviežutėlius, puikaus skonio kepinius. Mes
norime, kad graži Jūsų diena prasidėtų su
mūsų kruopščiai iškeptais gaminiais.
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1. Saldus sviestinis ragelis su rudu
cukrumi ir cinamono-obuolių įdaru

2. Sluoksniuotas ragelis su karamelės
įdaru

3. Saldus sviestinis ragelis su skrudintomis migdolų
drožlėmis ir migdolų skonio įdaru

Pajuskite Prancūziją traškiame ir šviežiame
ragelyje, pagardintame cukrumi ir cinamonu.
1 vnt. – 179 Lt

Šį ragelį norėsis kuo greičiau prakąsti, mat jo
viduje laukia puikus karamelės įdaras.
1 vnt. – 179 Lt

Purus ir riešutais dvelkiantis ragelis tiesiog laukia, kol bus paragautas.
Migdolų aromatas nukels Jus į tikrą Prancūzijos kepyklėlę.
1 vnt. – 179 Lt

Atradimų pavasaris

1. Arbata QUEEN‘S CHOICE

2. Arbata MILK OOLONG

Subalansuotas „Ceilono“ juodosios ir
žaliosios arbatos derinys kuria tikrą britiškos
arbatos skonį, pagardinantį Jūsų pusryčius.
1 vnt. – 1499 Lt

Švelnios, pieniškos tekstūros žalioji arbata
pasižymi visiškai kitokiu skoniu, mat
šiai arbatai išgauti renkami tik augalo
pumpurai.
1 vnt. – 1799 Lt

3. Malta kava PAULIG PRESIDENT
GOLD
Dėl aukštos kokybės Lietuvoje atpažįstama
„Paulig“ kava pasižymi natūraliu skoniu, kurį
vertina kavos mėgėjai.
1 vnt. – 1399 Lt

4. Malta kava SOSTINĖS
Patogioje skardinėje esanti „Sostinės“ kava
sukurta kasdieniam mėgavimuisi šviežios
kavos aromatu.
1 vnt. – 1199 Lt

Atradimų pavasaris
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Užkrimskite sveikatos
Ir kas sakė, kad užkandžiai
būtinai nesveika? Grūdai, uogos,
riešutai – ir štai Jūs vėl pasiruošę
žygiuoti toliau ar kalnais, ar
darbais. Apie moliūgų sėklų
naudą tikrai esate girdėję!

Saldus džiaugsmas
Štai atrieda ir Velykos. Mes žinome,
kuo pradžiuginti mažuosius, juk
taip? Gardus šokoladas spalvingose
pakuotėse – taip šventiška!
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1. Džiovintų uogų mišinys 1GO

2. Džiovintų vaisių ir riešutų mišinys 1GO

3. Džiovintų vaisių ir sėklų mišinys 1GO

Sukurtas konsultuojantis su profesionaliais bėgikais
šis užkandis dar ir labai skanus. Atraskite džiovintas
spanguoles bei razinas kitaip.
50 g – 399 Lt

Įvertintas kaip labai skanus, šis maistingas džiovintų vaisių ir riešutų
užkandis puikiai tiks savo linijomis besirūpinantiems žmonėms.
50 g – 399 Lt

Užkandis su gurmaniškomis uogomis ir sėklomis
patiks net patiems išrankiausiems valgytojams.
50 g – 399 Lt

Atradimų pavasaris

1. Mini šokoladukai EASTER
NOSTALGIA
Aukštos kokybės pieniškas
šokoladas mažais gabalėliais bus
šauni dovana ir skanus saldėsis.
1 vnt. – 739 Lt

2. Velykinis dekoruotas
šokoladinis kiaušinis EASTER
WITH FRIENDS
Laukiamausia velykinė dovanėlė –
šokoladinis siurprizas nuo „Heidel“.
1 vnt. – 779 Lt

3. Velykinis saldainis
EASTER NOSTALGIA

4. Velykinis šokoladas EASTER
NOSTALGIA

Padovanokite vaikams šokoladinį
siurprizą, kuriame slepiasi
žaisliukas.
1 vnt. – 2079 Lt

Tikras velykinis pieniškas šokoladas su
velykiniais veikėjais – zuikiais, nešančiais
lauktuves.
1 vnt. – 659 Lt

Atradimų pavasaris
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Šokoladinė ferma

Švęskime

„Labas rytas“ –
Velykų rytą sveikina
šokoladinės fermos
herojai – zuikiai,
antys, avys ir vištelės.
Šokoladiniai fermos
gyventojai pasiruošę
pradžiuginti
mažuosius!

Dovanėlės ir suvenyrai – neatsiejama
kiekvienos šventės dalis. Juk smagu žiūrėti, kaip
mažieji džiaugiasi.
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1. Šokoladinis rinkinys
DU VIŠČIUKAI
Du viščiukai yra geriau nei
vienas, ypač jei tai skanieji
pieniško šokolado viščiukai.
2x25 g – 929 Lt
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2. Šokoladinės antys

3. Šokoladinės avys

4. Šokoladinis drugelis

5. Šokoladinės figūrėlės

1. Zefyras VIŠČIUKAS

2. Zefyrinis iešmas KIŠKIS

3. Zefyrinis iešmas VIŠČIUKAS

Iš šokolado šalies Belgijos
atvykusios šokoladinės antytės
ištirps burnoje.
2x45 g – 1049 Lt

„De Schutter“ šokolado meistrai
praskaidrins Jūsų Velykas su smagių
formų šokoladinėmis avytėmis.
2x25 g – 819 Lt

Tikro pieniško šokolado skonio
drugelis – ir pasigrožėti, ir
paskanauti.
60 g – 859 Lt

Besišypsantis pieniško šokolado
zuikis privers nusišypsoti visus jį
ragaujančius vaikus.
3x18 g – 1069 Lt

Susisukęs zefyras ant pagaliuko –
žaismingas ir įdomus skanėstas.
30 g – 379 Lt

Didžiulis zefyras jau laukia
mažųjų. Iššūkis suvalgyti
priimtas!
63 g – 439 Lt

Zefyras bus dar skanesnis ant
patogaus iešmelio, nuo kurio taip
smagu skabyti saldų skanėstą.
50 g – 659 Lt

Atradimų pavasaris

4. Zefyrinis saldainis
IŠPERĖTAS VIŠČIUKAS
Mažųjų džiaugsmui – skanus
zefyrinis saldainis.
75 g – 699 Lt

5. Velykinis zefyrų iešmas
Skanieji šmaikščių formų zefyrai
pasiruošę maloniai nustebinti
mažuosius Velykų rytą.
120 g – 569 Lt

Atradimų pavasaris
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ŽAISKIME VIRTUVĘ ARBA „LABAS, AŠ TAVO MAISTAS!”

Šypsenos iš virtuvės
Nepatikėsite, bet tinkamiausia vieta nuraminti valgyti
nenorinčius niurzgalius ir kojytėmis žemės drebėjimą
sukelti mėginančius pikčiurnas - virtuvė! Ši vaikams
uždrausta žemė su daugybe stiklainėlių, indelių,
prieskonių dėžučių visuomet atrodo viliojanti, ir ne tik
todėl, kad kažkur pasislėpę saldumynai. Susipažinimas su
virtuve gali tapti tikra atradimų kupina kelione, ypač jei
tėtis ar mama sugeba būti gerais gidais.

Jei nuo mažų dienų mokysite, kas galima ir ko negalima
bei supažindinsite su Jūsų virtuvėje gyvenančiais
daiktais, gerokai mažesnė tikimybė, kad mažasis
padykėlis ropšis pats varstyti lentynėles ieškodamas
gardaus kąsnelio. O jei vaikas itin domisi maisto
gamyba, galbūt verta jį įkvėpti įsigijant specialius jam
gaminti skirtus vaikiškus įrankius?

Žaisti nedraudžiama!

k
Sujun
!
taškus

Velykų pusryčius kurkite drauge

Tegul dalyvauja

Priklausomai nuo vaikų amžiaus galite drauge su jais
ruošti puošnius ir margaspalvius Velykų pusryčius arba
kartu „parepetuoti“ patiekalus iš anksto ir sutarti, kad
pasitinkant Velykų rytą pusryčiais šeimai rūpinsis vaikai.
Žinoma, pernelyg nesitikėkite savo lėkštėje rasti meno
kūrinių, bet jei jie pakankamai suaugę, kad nesusižeisdami
vieni šeimininkautų, leiskite jiems! Jūs turėsite papildomą
valandą malonaus rytinio miego, o Jus mylintis padauža labai
didžiuosis savimi. Rezultatas – puiki bendra nuotaika ir gera
dienos pradžia prieš margučių ridenimo varžybas ar paslėptų
kiaušinių paieškas. O jei nenorite vaikų palikti gaminti vienų –
drauge kepkite velykinius blynus. Mama kepa, o vaikų darbas
– blynus paversti besišypsančiais zuikiais!

Duodami ragauti tam tikro maisto, paaiškinkite,
iš ko jis pagamintas. Papasakokite, iš kur į
parduotuves atkeliauja žuvys, kruopos ar
makaronai. Kartais keliaukite apsipirkti
drauge, kad vaikai galėtų smalsauti
žuvies, daržovių, kulinarijos skyriuose.
MAXIMOJE toks nuotykis neprailgs,
mat tėveliams su vaikais yra skirtos
specialios kasos ir stovėjimo vietos,
o mažieji pagalbininkai galės
pagelbėti kraudami prekes į jiems
skirtus nedidukus pirkinių
vežimėlius.

1. Sumuštinukų rinkinys VAIKUČIAMS
Vaikai pamils šiuos žaismingus sumuštinukus. Kaip jų nepamėgsi,
kai sumuštinukai įkūnija smagiausius gyvuliukus.
12 vnt. – 1499 Lt
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Atradimų pavasaris

Šiuos gaminius galima užsisakyti iš užsakomojo MAXIMA
katalogo parduotuvėje arba internetinėje svetainėje
www.maxima.lt. Tik būtinai 5 dienas prieš Jūsų šventę!

Grįžę namo leiskite pamatyti, kaip skirtingi vaisiai
ir daržovės auga, juk informacijos internete –
gausu. Tikrai nustebinsite vaiką parodydami jam
nuotraukoje dygų krūmą primenantį ananasą ar
vaizdą, kaip kekėmis auga Briuselio kopūstai. Tokie
trumpi užsiėmimai, kuriems neprireiks nė penkių
minučių, ne tik sutvirtins Jūsų ryšį, bet ir galbūt
paskatins vaiką domėtis ir rūpintis tuo, ką jis valgo, bei
pagarbiai žiūrėti į maistą.

2. Vaikų užkandis GRYBUKAI
Sveikas ir vaikams patrauklus užkandis, kurį pamatę
mažieji nekantraus suvalgyti visą jų lėkštę.
12 vnt. – 1699 Lt

Šiuos gaminius galima užsisakyti iš užsakomojo MAXIMA
katalogo parduotuvėje arba internetinėje svetainėje
www.maxima.lt. Tik būtinai 5 dienas prieš Jūsų šventę!

Atradimų pavasaris

59

Saldūs suvenyrai

Pusryčių rojus

Visada smagu ką nors užkąsti, o jei tai sveika, skanu
ir naudinga? Trigubas džiaugsmas. Tikrai išsirinksite
iš begalės sausainių su įvairiausiais pagardais – nuo
jogurto iki miško uogų!

Pabudome ir kelkimės! Juk lengviausias būdas
pasikrauti energijos dienai – sotūs ir maistingi
pusryčiai. Pasiruošti šiuos javainius netruksite
ilgai – tiesiog užpilkite pienu ar jogurtu.
Skanaus!

5

3

4
6

2

3

1

7
4

2

1

8

1. Sausainiai
PEPITA
Purūs aukštos
kokybės kakavos
sausainiai su
šokoladu.
130 g – 1299 Lt
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2. Sausainiai
ROSA
BIANCA
Traškios tešlos ir
saldaus morengo
derinys.
130 g – 1299 Lt

Atradimų pavasaris

3. Sausainiai
4. Sausainiai
GIULY COOKIE GREEN LADY
Vanilės aromato
sausainiai
su šokolado
gabaliukais.
130 g – 1299 Lt

Traškūs sausainiai
su pistacijų
gabalėliais ir
imbieru.
130 g – 1299 Lt

5. Sausainiai
SUNBEST su
razinomis ir
obuoliais
Jogurtinis sausainis su
razinų ir obuolių įdaru.
216 g – 699 Lt

6. Sausainiai
SUNBEST su
miško uogomis
Sausainiai su miško
uogų įdaru ir
jogurtu.
216 g – 699 Lt

7. Sausainiai
SUNBEST su
razinomis ir
obuoliais

8. Sausainiai
SUNBEST su
miško uogomis ir
razinomis

Traškūs sausainiai su
Miško uogų įdaras
obuolių ir razinų įdaru. traškiame sausainyje.
218 g – 599 Lt
218 g – 599 Lt

1. Javainiai su spanguolėmis
MINI COOKIES

2. Javainiai su medumi ir lazdynų
riešutais MINI COOKIES

3. Javainiai su obuoliais, razinomis
ir cinamonu MINI COOKIES

4. Kakavos javainiai su šokolado
gabaliukais MINI COOKIES

Miško spanguolės ir skanūs sausainiai
– dar skanesniems pusryčiams su Jūsų
mėgstamu jogurtu.
200 g – 549 Lt

Iš avižų, miežių ir kviečių grūdų pagaminti
sausainiai bus dar skanesni su medumi ir
lazdyno riešutais.
200 g – 549 Lt

Tradicinis obuolių ir cinamono derinys
atsiskleis Jūsų pusryčių dubenėlyje.
200 g – 549 Lt

Pilno grūdo mažyčiai sausainiukai su
kakavos gabalėliais skaniausi su jogurtu ar
pienu.
200 g – 549 Lt

Atradimų pavasaris
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Grūdo
magija

Gaivus gurkšnis
Nuo 1905 metų Thomas Fentimans stebina limonado pasaulį natūraliais ir netikėtais
vaisių, uogų ir gėlių aromatais. Įsitikinkite patys ragaudami išskirtinius ir natūralius
„Fentimans” limonadus - gaivus ir netikėtas skonis garantuotas!

Atrodo, tokie paprasti tie laukuose
linguojantys, saulės glostomi ir
lietaus maitinami javai. Gamta
ten sudeda visą sveikatą –
pasisemkime jos!
Šie nuostabaus skonio „Corny”
javainiai, pagardinti riešutais,
bananais ar taip mėgiamu
šokoladu, bus tinkamiausias
1
išsigelbėjimas išalkus.
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1. Javainiai su lazdyno riešutais
CORNY

2. Javainiai su druska ir žemės
riešutais CORNY

3. Javainiai su bananais ir pieniško
šokolado glaistu CORNY

4. Javainiai su šokoladiniu glaistu
CORNY

1. Gazuotas gaivus gėrimas
FENTIMANS CURIOSITY COLA

2. Gazuotas gaivus gėrimas FENTIMANS
DANDELION AND BURDOCK

3. Gazuotas gaivus gėrimas FENTIMANS
ROSE LEMONADE

Lazdyno riešutai suteikia „Corny“ javų
batonėliui skanų ir įdomų traškesį.
6x25 g – 649 Lt

3 grūdų – avižų, miežių ir kviečių grūdai,
maišyti su žemės riešutais, bus puikus ir
greitas užkandis.
6x25 g – 649 Lt

Bananai ir šokoladas – visada skanu ir sotu.
Patogi batonėlio pakuotė nuolat keliaus
kartu.
6x25 g – 649 Lt

Traškūs skrudinti grūdai ir pieninis šokoladas
bus greitas ir maistingas Jūsų priešpiečių
užkandis.
6x25 g – 649 Lt

Neįprastai gaivus kolos prisiminimas iš
praeito amžiaus, paruoštas naudojant žolelių
antpilus.
750 ml – 1299 Lt

Klasikinis, išskirtinio skonio britų limonadas, kuriam
paruošti naudojami kiaulpienės ir varnalėšos šaknų
antpilai.
750 ml – 1299 Lt

Nuostabiai gaivaus aromato gėrimui pagaminti
naudojamos natūralios citrinos sultys ir tyras rožių
aliejus iš žymaus Bulgarijos rožių slėnio.
750 ml – 1299 Lt

Atradimų pavasaris

Atradimų pavasaris
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Klasikiniai skoniai

Iš statinės

Vaikai užverčia šitą puslapį, visi likę pagalvoja apie
paežeres, piknikus, iškylas, pirtis ir prisimena, kad
yra ne tik alus. Pasaulyje pamiltas britaniškas sidras
sako „Labas“ iš mūsų lentynų. Ir čia kalbame ne
apie sidro gėrimą, o sidro klasiką.

Visų pasaulio viskių neišragausite, bet
pabandyti naują visada verta. Šįkart iš
geriausių Jums išrinkome šiuos. Tokie taurūs
gėrimai reikalauja šiek tiek pasiruošimo –
neskubėkite ragaudami, pasirinkite tinkamą
taurę ir tinkamus užkandžius.
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1. Sidras OLDE
ENGLISH

2. Sidras OLDE
ENGLISH

Sidras iš Britanijos,
gaminamas ir vertinamas
nuo 18 amžiaus.
0,5 l – 379 Lt

Sidras iš Britanijos,
gaminamas ir
vertinamas nuo 18
amžiaus.
1 l – 679 Lt

Atradimų pavasaris

3. Sidras MAGNERS
PEAR
Atraskite kriaušes iš
naujo, ragaudami airišką
„Magners“ sidrą.
0,5 l – 679 Lt

4. Sidras MAGNERS 5. Sidras MAGNERS
ORIGINAL
BERRY

6. Sidras MAGNERS 7. Sidras
ORIGINAL
MAGNERS PEAR

1. Škotiškas viskis, 40%
GLEN SILVER‘S

2. Škotiškas viskis, 40%
GLEN SILVER‘S

3. Škotiškas viskis, 40%
GLEN SILVER‘S 12YO

4. Škotiškas viskis, 40%
GLEN SILVER‘S 8YO

5. Ispaniškas brendis, 36%
MEDALLA REAL

Tikras originalus airiškas
obuolių sidras, kurį taip
vertina užjūrio žmonės.
0,5 l – 679 Lt

Tikras originalus airiškas
obuolių sidras, kurį taip
vertina užjūrio žmonės.
0,5 l – 499 Lt

Naujų medžiagų atranka, salyklo
gamybos procesas, distiliavimas
ir brandinimas statinėse vyksta
pagal šimtmečius kurtas „Glen
Silver`s“ gamybos meno tradicijas.
0,7 l – 4499 Lt

Naujų medžiagų atranka, salyklo
gamybos procesas, distiliavimas
ir brandinimas statinėse vyksta
pagal šimtmečius kurtas „Glen
Silver`s“ gamybos meno tradicijas.
1 l – 4999 Lt

12 metų išlaikytas „Glen Silver`s“
viskis lengvai praleidžia šviesą ir
nepraranda tonacijos butelyje ir
taurėje.
0,7 l – 8999 Lt

Subtilus fermentuojamo salyklo
aromatas su dūmo kvapo
natomis, persipinančiomis su labai
švelniais sauso ąžuolo prieskoniais,
rodančiais 8 metų išlaikymą.
0,7 l – 6999 Lt

Saikingai saldus ir kvapnus brendis,
kuris brandinimo metu suformuoja
ąžuolo medienos aromatus.
1 l – 3999 Lt

Iš Airijos miškuose surinktų
uogų gaminamas sidras –
ir mūsų lentynose.
0,5 l – 679 Lt

Atraskite kriaušes
iš naujo, ragaudami
airišką „Magners“ sidrą.
0.5 l – 499 Lt

Atradimų pavasaris
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Vynuogių pasaulyje
3

4
5

Mintimis nusikelkite į Prancūzijos vynuogynus.
Ar įsivaizduojate, koks ilgas ir atsakingas procesas
yra vyndarystė? Kruopščiai atrinkome Jums pačius
geriausius vynus iš įvairių regionų, skirtingų vynuogių
rūšių bei skirtingo brandinimo laiko. Degustuokite ir
atraskite šį neišsemiamą skonių pasaulį!
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1. Baltas sausas vynas
TRAPICHE OASIS
CHARDONNAY

2. Baltas sausas
TRAPICHE OASIS
TORONTES

3. Raudonas sausas
4. Raudonas sausas
vynas TRAPICHE OASIS vynas TRAPICHE
MALBEC
OASIS SYRAH

5. Raudonas sausas
6. Baltasis sausas vynas
vynas TRAPICHE OASIS
MUSCADET SÈVRE ET
CABERNET SAUVIGNON MAINE SUR LIE

7. Rausvasis sausas
vynas CABERNET
D’ANJOU

8. Rausvasis sausas
vynas ROSE
D’ANJOU

9. Raudonas sausas
vynas TRAPICHE
EXTRAVAGANZA

10. Raudonasis sausas 11. Rūšinis putojantis vynas 12. Rūšinis putojantis vynas
vynas CHINON DE
CRÉMANT DE LOIRE –
SAUMUR – CUVÉE LOUIS
NEUVILLE
CUVÉE PRESTIGE
FRANÇOIS

Vynas, išsiskiriantis subtiliu
skoniu su juntamu vaisių
prieskoniu. Puikiai tiks prie
žuvies ir jūros gėrybių.
0,75 ml – 2999 Lt

Išskirtinis šio vyno bruožas
– aromate juntamos gėlės ir
citrusiniai vaisiai. Išmėginkite
jį su kepenėlių paštetu.
0,75 ml – 2999 Lt

Švelnaus skonio vynas su
juntamomis slyvomis itin dera
su įvairiu kepsninėje ruoštu
maistu, mėsa ir sūriais.
0,75 ml – 2999 Lt

Vynas, išsiskiriantis juntamu
vaisių skoniu, todėl jį
rekomenduojama patiekti prie
aštresnio maisto.
0,75 ml – 2999 Lt

Prancūzų vyndarystės
įrodymas – išskirtinės
kokybės rožinis vynas, kurį
vertina pietų europiečiai.
0,75 ml – 2499 Lt

Įstabios rožinės spalvos
vynas bus puikus
aperityvas prie viduržemio
virtuvės užkandžių.
0,75 ml – 2499 Lt

Išskirtinės kokybės vynas iš
Malbec, Bonarda ir Syrah
vynuogių. Nepamainomas
prie žvėrienos.
0,75 ml – 3999 Lt

Vynas, ypatingai derantis
prie keptos mėsos ir
brandžių sūrių.
0,75 ml – 2699 Lt

Atradimų pavasaris

Šis vaisiais ir prieskoniais
turtingo skonio vynas
tiesiog nepamainomas
prie žvėrienos patiekalų.
0,75 ml – 2999 Lt

Patiekdami atšaldytą, gausite
puikų vyno skonį, derantį
prie žuvies ir saldumynų.
0,75 ml – 2499 Lt

Šis putojantis vynas gaminamas
pagal griežtus kriterijus – rankų
darbo vynuogių skynimo kokybę
bei tinkamą vynuogių atranką.
0,75 ml – 3999 Lt

Prancūziškas putojantis vynas,
atspindintis visus prancūziškos
vyndarytės kriterijus, puikiai tiks
prie jūros gėrybių ir saldumynų.
0,75 ml – 3499 Lt

Atradimų pavasaris
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