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GAMINTI,
JEI LAIKĄ
GALITE
SKIRTI SAU?
Išsirinkite gaminius iš užsakomojo katalogo ir leiskite
Jūsų vaišėmis pasirūpinti mums. Galime paruošti
daugybę patiekalų – nuo lengvų užkandžių iki
įmantriausių gaminių ar tradicinių saldėsių.
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gražių emocijų. MAXIMOS konditerijos meistrės Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos surengtame „Talentų
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šalies virtuvės specialistai.
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Žiemos švenčių belaukiant

Kai dovanojame

gerumą

Artėja džiaugsmo, atsikvėpimo, dovanojimo metas
– Kalėdos. Žvelgiant į šios šventės senąsias ištakas,
tai saulės sugrįžimo šventė. Ne tik danguje – visų
mūsų širdyse, mintyse ir darbuose. Atsikvepiame,
pasisemiame iš Kalėdų šviesos, ramybės ir lengvesne širdimi toliau žengiame per gyvenimą.
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Žiemos švenčių belaukiant

Paplitus krikščionybei Europoje, Kalėdas imta minėti
kaip Jėzaus Kristaus gimimo šventę. Pagal šv. Mato ir
Luko evangelijas, Mergelė Marija Betliejuje, kur buvo
trumpam su vyru Juozapu apsistojusi, pagimdė Dievo sūnų. Šis įvykis, tikinčiųjų manymu, – tai išsipildžiusi pranašystė apie mesiją.
Ankstyvieji krikščionys švęsdavo vėlesnę Trijų karalių dieną, o Kristaus gimimą pradėta minėti tik po
kelių šimtmečių. Dabar laikoma,
kad Jėzus gimė gruodžio 25-ąją,
nors dėl tikslios gimimo datos nėra vienos nuomonės.
Kalėdų šventės pavadinimas
Lietuvoje aptinkamas XVI–XVII
amžių rašytiniuose šaltiniuose.
Pasiruošimas, ramus ėjimas
į Kalėdas – tai išvakarėse, gruodžio 24 dieną, švenčiamos Kūčios.
Per Kalėdas galima savo džiugesį
ir šėlsmą demonstruoti laisvai, o Kūčių vakaras švenčiamas ramiau, šeimos narių ar artimiausių draugų
apsuptyje.
Ši šventė būdavo lydima apeigų ir burtų. Prieš
Kūčias būtų gerai baigti darbus. Šiais laikais gal ir nedažnas imtųsi kapoti tądien malkas, bet vis tiek perspėjama, kad tokių darbų reikėtų vengti. Kaip ir visų
kitų darbų, kurie kelia triukšmą. Mat tikėta, kad vasarą tai gali lemti audras su kruša. Kiti tikėjo, kad Kūčių dieną mūsų aplankyti ateina brangių žmonių vėlės, ir kad jų neužgautume, reikėtų elgtis ramiai ir

oriai. Net neskalbti ir nieko nesiūti.
Ruošdami stalą po staltiese paskleisdavo šieno –
tai simbolizuodavo trokštamą gausą. Po vakarienės
traukdavo po vieną šiaudą – ilgas reiškė laimingą ir
ilgą gyvenimą.
Prie šventinio stalo, kaip ir anksčiau, būtų gražu
pakviesti tuos, kurie yra vieniši ar liūdni. Nes ir Kūčios, ir Kalėdos – tai gerumo šventė.
Tą vėlų vakarą išeikite į lauką, pakelkite akis į dangų. Žvaigždėtas, sako, reiškia derlingus metus. Debesuotas, tikima, rodo, kad bus gausus
riešutų ir obuolių derlius. Lietus –
gero miežių derliaus panašas.
Jei derlius nerūpi, tiesiog nusiųskite gerą mintį brangiems žmonėms
ar gražų savo norą. Juk stebuklingą
metą, sako, viskas pildosi.
Iki šių dienų vis dar tikima, kad
Kūčių naktį kalba gyvuliai. Mėgstama apie tai ir pajuokauti. Apie ką kalba gyvuliai? Jie pranašauja ateitį.
Tad palepinkite tą vakarą ir juos gardesniu kąsneliu.
Kas dedama ant Kūčių stalo? 12 patiekalų, simbolizuojančių tokį mėnesių skaičių metuose. Pagrindiniai Kūčių valgiai taip pat turi simbolinę prasmę.
Dauguma jų kilę iš biblinių siužetų ir senosios liaudies pasaulėjautos.
Žirnelius žmonės laikė Marijos ašaromis. Per Kūčias jų valgydavo, kad ateinančius metus netektų verkti. Kviečiai, miežiai, pupos – skalsos simbolis,

Tiesiog nusiųskite gerą
mintį brangiems žmonėms ar gražų savo norą. Juk stebuklingą metą, sako, viskas pildosi.

medus – šviesos ir sveikatos. Spanguolės saugo nuo
priešų. Duona, pyragas – tai stiprybės, proto, susivaldymo, ištikimybės, gerumo simbolis.
Po vakarienės vaikai padėkodavo tėvams už namų šilumą ir jaukumą. Tėvai linkėdavo vaikams augti
sveikiems, protingiems ir geriems.
Kai kur Lietuvoje Kūčių stalo nenukraustydavo.
Tikėjo, naktį pasivaišinti susirinks protėvių vėlės. Kiti vylėsi – ateis Jėzulis, Betliejaus piemenėliai ar angeliukai. Kad ir kaip ten būtų, tą vakarą dera dalytis gerumu, suteikti jam romantikos ir džiugios mistikos –
juk visa tai į gyvenimą nešis vaikai. O psichologai seniai tikina, kad ritualai labai suartina šeimą ir suteikia stiprybės, kurios prireiks ateityje.
Varpeliais džiugiai skambantis Kalėdų rytas – puiki proga ir spėjimams. Šaltis, anot spėjančiųjų, reiškia
vėlyvą pavasarį, saulėta diena – derlingus metus. Tą
dieną puiku kalėdoti – lankyti gimines, draugus ir artimuosius, keistis dovanomis ir linkėjimais. Kalėdiniai
sveikinimai bei linkėjimai, tikėta, turi magiškos galios.
Šiais laikais Kalėdos švenčiamos beveik visame pasaulyje. Ir susilieja vietinės bei jau globaliosios kultūros
dalimi tapusios tradicijos.
Neretai prabylama ir apie tai, kad Kalėdos pamažu netenka prasmės. Netiesa, kiekvienas iš mūsų suteikia joms prasmę ir nuotaiką. Visi žino, kad šypsena nieko nekainuoja, o padovanoja daug – gerumą.
Kai kada, kai jos labiausiai reikia, dovanų gauta šypsena išlieka atmintyje visą gyvenimą. Tikėkite – prasideda dar vieni nuostabūs metai!
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egzotika jūsų namuose

Atverkite duris

naujam
svečiui
Egzotiniai vaisiai – lyg mieli svečiai iš tolimos šalies: norisi visus
išragauti, pasigrožėti ryškiomis jų
spalvomis. Ir atrodo, lyg pats būtum trumpam iškeliavęs.
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egzotika jūsų namuose
1. Anonos

Peruvinė anona – iš Pietų Amerikos
kilęs vaisius, dažnai įvardijamas kaip
vienas skaniausių. Minkštimas baltas, kreminis, konsistencija primena
avokadą. Saldžiarūgštis skonis apibūdinamas kaip papajos, vanilės ir
ananaso mišinys. Anonos paprastai
valgomos šviežios. Sėklos yra nuodingos, prieš valgant jas reikia išimti. Dažniausiai vaisius valgomas
šviežias, galima dėti į vaisių kokteilius ir salotas, šerbetus, ledus.
1 vnt. – 599

2. Gvajavos

Tai iš Pietų Amerikos atkeliavę vaisiai, panašios į kriaušę formos, išauga iki 10 centimetrų ilgio. Spalva – nuo žalios iki skaidriai geltonos. Vaisiaus viduje – tamsus rožinis minkštimas. Skonis saldžiarūgštis, panašus į svarainių ar kriaušių
su braškėmis. Prinokusios gvajavos
yra puikus desertas, o neprinokusių
galima dėti į daržovių salotas ar patiekti kaip garnyrą prie baltos mėsos ar žuvies.
1 vnt. – 499

3. Salakpalmių vaisiai

Salakpalmės kilę iš Indonezijos, o
dabar auga visoje Pietryčių Azijoje. Vaisiai dera ant palmės kamieno. Yra raudonai rudos spalvos, žvynuoti, šiurkštūs, nežymiai dygliuoti, primena gyvatės odą. Viduje slepia kauliuką. Minkštimas vilioja kremine geltona spalva ir saldžiu skoniu. Šiuos vaisius galima netgi virti
ar marinuoti.
150 g – 799

4. Pasifloros

Pasiflora yra iš Brazilijos kilęs tropinis vaisius. Dar vadinamas aistros
simboliu. Jo viduje yra gardus, saldus ir kiek aštroko skonio geltonas
minkštimas su valgomomis sėklomis. Pasifloros paprastai valgomos
šviežios, tačiau jas galima termiškai
apdoroti gaminant padažus ir įdarus. Norėdami išspausti sultis, mediniu šaukštu sumaigykite minkštimą ir nukoškite per sietelį. Patieka-

lams pagardinti užtenka nedidelio
kiekio šių sulčių.
250 g – 999

5. Kulkmedžių vaisiai

Tamsiai rudos spalvos kulkmedžių
vaisiai labai panašūs į kivius, tik mažiau pūkuoti. Sunokęs vaisius būna pailgos formos, skoniu primena medų bei kriaušes. Minkštimas
– rausvai rudo atspalvio ir labai sultingas. Kulkmedžių vaisiais galima
mėgautis vienais arba paskaninti
jais salotas, džemus.
1 vnt. – 899

6. Garcinijos

Tai vieni labiausiai giriamų atogrąžų vaisių, dažnai tituluojami vaisių
karaliais. Sniego baltumo minkštimo skiltelės yra subtilaus, saldžiarūgščio, itin gaivaus skonio. Šiais
karališkais vaisiais mėgaukitės vienais ar pagardinkite juos braškių
ar aviečių padažu. Galima skilteles sumaišyti su pjaustytomis slyvomis, kokosų drožlėmis bei vaniliniu jogurtu.
150 g – 799

7. Rambutanai

Iš Pietryčių Azijos kilusių rambutanų minkštimas tirštas ir labai sultingas. Jų skonis – malonus, saldžiai
rūgštokas ir labai gaivinantis. Tai ličių „pusbroliai“, tik sodresnio skonio ir gerokai aromatingesni. Rambutanai dažniausiai valgomi vieni, bet gali būti vartojami gaminant saldžius ir pikantiškus patiekalus, salotas, mišraines su žuvimi.
Tai gaivus priedas prie sūrio ir mėsos užkandžių.
150 g – 799

8. Longanai

Tai maži, apvalūs vaisiai, padengti
rusva, traškia luobele. Tai tolimi ličių
giminaičiai, panašaus skonio, tačiau
šiek tiek aštresni. Beveik permatomo minkštimo viduje yra didelis
kauliukas. Longanus galima valgyti
ne tik vienus – jais tinka pagardinti
saldžiarūgščius keptus patiekalus.
150 g – 799

Ant Jūsų stalo – viso

pasaulio spalvos
Bet koks naujas potyris atveria dar vienas duris galvoje ir širdyje. Tai gali būti ne tik kelionė, bet ir kokia nors maloni dienos
smulkmena. Pavyzdžiui, kąsnelis Jums dar nematyto ir neragauto
vaisiaus ar daržovės. Pabandykite.
Psichologai pataria nuveikti ką nors neįprasto, pavyzdžiui, nuvykti ar grįžti namo kitu, nauju, keliu. Tai išvaiko liūdesį, kurį sukelia rutina. Paragavus ryškiaspalvio vaisiaus ar
nežinomos daržovės, gali būti, sieloje pradės
čiulbėti tolimų kraštų paukščiai ir kvepėti gėlės. Kad patirtume naujų įspūdžių ir skonių,
rūpinasi Prekių grupės vadovas MAXIMOS
GRUPĖJE Audrius Mackonis.
– Kuo patrauklūs vartotojams gali būti egzotiniai vaisiai? Nemažai žmonių juk mano, kad geriausia valgyti augančiuosius
Lietuvoje.
– Egzotiniai vaisiai ir daržovės vartotojus dažniausiai sužavi savo neįprasta forma, spalva,
aromatu. Tuomet kyla noras sužinoti ir paragauti vieno ar kito naujoviško „gamtos kūrinio“. Mums visiems būdingas smalsumas, mus
visus masina intriga ir noras atrasti ką nors
nauja. Vietinių vaisių bei daržovių tema dabar
ypač populiari, tam įtakos turi ekologiškumo
faktorius. Tačiau tai dvi skirtingos sferos, ir jų
lyginti net negalima.
– Kokių emocijų, potyrių, skonių dovanoja
egzotiniai produktai?
– Egzotiniai vaisiai ir daržovės stebina savo
skonių gama ir kvapų jūra. Dažnai neįprastas
ir įmantrus skonis pirkėjus skatina sugrįžti ir
dar kartą pabandyti. Tai tik teigiamos emocijos, o jų niekada nebūna per daug.
– Iš kur pas mus atkeliauja spalvingieji ir
keistieji vaisiai ir daržovės?
– Iš pačių įvairiausių ir tolimiausių pasaulio

kampelių: Pietų Afrikos Respublikos, Tailando, Brazilijos, Peru, Čilės, Izraelio, Kolumbijos,
Ispanijos, Korėjos ir daugelio kitų šalių.
– Į kokius egzotinius vaisius atkreiptumėte savo geriausio draugo dėmesį?
– Būtinai rekomenduočiau paragauti anonų,
papajų ir ličių.
– Kokių naujų vaisių yra prekybos centruose?
– Gruodžio mėnesį prekybos centruose savo pirkėjams siūlysime nusipirkti salakpalmių ir kulkmedžių vaisių, gvajavų. Tai tik nedidelė dalis to, ką pirkėjai žiemos šventėms
ras lentynose.
– Kokių egzotinių vaisių ar daržovių dar
planuojate atvežti?
– Norėtųsi Lietuvos žmones supažindinti su
kuo daugiau egzotinių vaisių bei daržovių,
pristatyti visas naujoves. Todėl tikimės, kad
ateityje parduotuvėse bus dar didesnis jų pasirinkimas.
– Egzotika ir ekologija. Ar „draugauja“ šios
dvi sferos?
– Tokia draugystė, žinoma, egzistuoja, nes vaisiai ir daržovės yra sveikatos, vitaminų ir energijos šaltinis! Tai, kas sveika, gali būti ir egzotiška.
– Kaip lietuviai vertina naujoves, ar skuba
ragauti nematytų vaisių bei daržovių?
– Kaip parodė pastarųjų kelerių metų patirtis, įdomesnių, mažiau pirkėjui pažįstamų ir
ragautų vaisių bei daržovių paklausa išaugo.
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„Meistro kokybė“ – švenčių stalui

Patikėkite savo stalą

virtuvės
meistrams!
Sakoma, kad geriausia, kai kiekvienas daro tai, ką puikiausiai išmano.
MAXIMOS meistrai kasdien kuria
ir gamina puikaus skonio salotas,
vyniotinius, užpiltines ir dar daugybę visokių užkandėlių, kurioms
paruošti namuose tikrai neturėsime laiko. O ir kam – skirkite jį savo
gyvenimo žygiams ir brangiems
žmonėms. Įprastas rytas ar vakaras,
didelė šventė ar diena, kai tiesiog
esate nusiteikę šventiškai, – padėkite ant savo stalo „Meistro kokybės“
gaminių, ir artimieji ar svečiai bus
nustebę ir patenkinti.

Lašišų ir lydekų vyniotinis

Tai tikra puota žuvų mėgėjams. Lašišų filė,
lydekos, šiek tiek joduotos druskos, Ceilono
prieskoniai – visa tai auksarankių virtuvės
meistrų suvyniojama ir šiek tiek paverdama. Papuoštas didžiosiomis tigrinėmis krevetėmis, petražolėmis ir citrinų griežinėliais,
vyniotinis sukurs tikrą šventę vos tik atsidurs ant stalo.
1 kg – 4499

8

Šventėms artėjant

„Meistro kokybė“ – švenčių stalui

1

1. Vištienos vyniotinis su vaisių įdaru

Šiam vyniotiniui atrenkama pati geriausia vištienos krūtinėlė.
Ją papildo spanguolės bei obuoliai. Tobulą skonių dermę padeda sukurti ir pipirai, česnakai bei Ceilono prieskoniai. Puikaus skonio vyniotinis puošiamas taip pat gardžiais produktais: pomidorų griežinėliais, kelmučiais ir pievagrybiais. Toks
sveikas ir skanus patiekalas bet kada pagerins nuotaiką, suteiks jėgų įveikti kasdienius iššūkius ar suteiks šventiškumo
ypatingai akimirkai.
1 kg – 2999

2

2. Kiaulienos vyniotinis su vištiena
ir džiovintomis slyvomis

Šis ne tik skanus, bet ir gražiai atrodantis patiekalas sudėtas
iš dviejų rūšių mėsos: kiaulienos ir vištienos. Pusę paros marinuota sprandinė pagardinama pjaustytais vištienos gabaliukais, džiovintomis slyvomis ir prieskoniais. Padailintas nedideliu želė sluoksniu vyniotinis papuošia stalą, o ragaujant juntamas švelnus skonis ir puiki prieskonių dermė.
1 kg – 2699
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„Meistro kokybė“ – švenčių stalui

Tortas su marinuotomis strimelėmis

Šis neįtikėtino skanumo tortas gaminamas iš „Milžinės“ duonos riekelių. Jos pertepamos virtų kiaušinių, „Fitaki“ sūrio, prieskonių, sumaišytų su šlakeliu majonezo, mase. Svarbiausia šiame patiekale – strimelės, kurių gabaliukai išdėliojami ant kiekvieno pertepimo sluoksnio. Tortas labai įspūdingai ir prabangiai papuoštas – tam naudojami juodieji ir raudonieji ikrai bei žalumynai.
1 kg – 2999
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„Meistro kokybė“ – švenčių stalui

Tortas su miško grybais

Bemielė sluoksniuota tešla, pakepinti su
svogūnais baravykai, voveraitės, prieskoniais pagardintas varškės kremas ir sūris
„Džiugas“ – skoniui perteikti nėra žodžių.
Negana to, šis virtuvės meistrų šedevras
dar pagražintas kelmučiais. Galite į svečius
kviestis net ir garbingiausią svečią.
1 kg – 3999

Šventėms artėjant
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„Meistro kokybė“ – švenčių stalui
Silkės su saldžiarūgščiu padažu

Raudona pomidorų spalva viliote vilioja
patirti saldžiarūgštį skonį. Spalvą šis patiekalas įgauna nuo pomidorų pastos ir pakepintų morkų. Visa praturtinama razinomis
bei slyvomis. Šiek tiek prieskonių – ir užkandis neturi lygių sau ant stalo.
1 kg – 1699

Silkės su miško grybais

Nieko nėra gardesnio už silkę su grybais. Sūrioji žuvelė patiekiama su miško karaliais baravykais ir voveraitėmis. Grybai pakepinami su svogūnais.
Kad visai prarastumėte amą nuo skanumo, įmaišomas šlakelis majonezo.
1 kg – 2499

12
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„Meistro kokybė“ – švenčių stalui
Vištų kepenėlių salotos su keptomis
obuolių skiltelėmis

Šios salotos – sveikos ir gardžios. Mėgstantieji kepenėles bus maloniai apstulbinti jų derinio su pomidorais, keptais obuoliais, agurkais, salotomis „Iceberg“ ir
kiaušiniais. Visa vienijantis priedas – saldžiarūgštis padažas su grietinėle, šlakeliu citrinų sulčių ir mažyčiu
žiupsneliu pipirų.
1 kg – 1399

Salotos su keptomis ančiukų
krūtinėlėmis

Šiek tiek garstyčių nuskaidrins gyvenimą
ir suteiks šilumos žvarbią žiemą. Būtent
dėl garstyčių salotų padažas įgauna nepakartojamo skonio, o jame dar dera ir citrinų sultys, prieskoniai bei aliejus. Svarbiausia – visa suplakti iki vientisos masės. Padažu gardinamos keptos ančiukų krūtinėlės, suderintos su pomidorais, agurkais ir
rausvaisiais svogūnais.
1 kg – 2999

Šventėms artėjant
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Kalėdos kvepia

imbierais
Imbierinė tešla –
puiki kalėdinė prekė

UAB „Lietuvių kepėjas“ siūlo Jums Imbierinių sausainių tešlą, kurią jūs lengvai galite išsikepti namuose. Jų dėka kiekvienas gali pasimėgauti sodriais ir šiltais prieskonių kvapais. Širdį dainuoti paragins ir Kalėdų dvasią pajusti padės cinamonas, gvazdikėliai, imbieras, juodieji pipirai, kardamonas, muskatų riešutai.
Imbierinių sausainių lengva išsikepti patiems: atitirpinkite, kočiokite, spauskite smagiausias formeles ir kepkite orkaitėje 12–15
minučių 220 laipsnių temperatūroje. Kai tik
imbieriniai sausainiai iškeps, galite juos papuošti cukraus glazūra. O ją lengvai suplaksite iš kiaušinio baltymo, miltelinio cukraus ir
šlakelio citrinų sulčių.
Imbierinių sausainių tešla, 500 g – 599

Jūsų kepiniai tikrai
sulauks sėkmės!

Įmonę „Wewalka“ valdo šeima, tiksliai žinanti, kokios reikia tešlos gardiems kepiniams. Jos
pagaminta šaldyta šviežia tešla labai populiari daugelyje šalių. Iš viso „Wewalka“ gaminami
produktai labai naudingi ne tik mėgėjams, bet
ir profesionaliems virtuvės meistrams. Šviežia
tešla yra aukščiausios kokybės, paruošta vartoti
ir suvyniota į kepimo popierių.

Imbierų skonio tešla su medumi

Ši tešla jau paruošta kepti. Šviežutėlė ir atvėsinta. Telieka kočioti ir formuoti, kaip Jums patinka. Tešla paruošta su medumi, be dažiklių ir sukietintųjų riebalų – tokia pat, kokią paruoštų
mama. Kepti reikėtų iki 180 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje 6–8 min., nelygu, koks tai gaminys –
sausainiai ar pyragėliai.
400 g – 699

14
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Tai ne tik gardumynas, kurio taip geidžiame per Kalėdas,
bet ir puiki dovana geriausiam draugui. Įsivaiduokite:
pirmieji duomenys apie imbierinių sausainių tešlą siekia dar senovės Egipto ir Mesopotamijos laikus. Iki XVIII
amžiaus tešlos receptas buvo griežtai saugoma paslaptis
ir tik turtingi piliečiai galėjo sau tai leisti.

virtuvė

Pasigaminkite

Imbieriniai
sausainiai

Reikės:
1 pakelio imbierinės tešlos
Glajui:
5 šaukštų miltelinio cukraus
2 šaukštų citrinų sulčių
įvairių pabarstukų – papuošti
medinių pagaliukų

Orkaitę įkaitinkite iki 180 laipsnių, kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi. Tešlą plonai
iškočiokite ir išspauskite norimos formos sausainius. Jei sausainiai patinka minkštesni, tešlą storiau kočiokite, jei traškūs
– ploniau. Jei norite pasigaminti sausainių ant pagaliukų, į vieną sausainį įspauskite pagaliuką
ir ant viršaus uždėkite dar vieną sausainį ir spūstelėkite, kad
sausainiai suliptų. Sausainius sudėkite į kepimo skardą, šaukite
į orkaitę ir kepkite apie 12 minučių. Iškeptus atvėsinkite. Kol
sausainiai vėsta, pasigaminkite glajų: miltelinį cukrų sumaišykite su citrinų sultimis. Jei glajus per skystas, dar pridėkite cukraus. Atvėsusius sausainius aptepkite glajumi, papuoškite pabarstais ir leiskite gerai apdžiūti.
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Žiemos švenčių belaukiant
Valgymas – vienas didžiausių gyvenimo malonumų. Kad
juo būtų galima pasimėgauti iš širdies, reikia žinoti keletą
smulkmenų. Tokių, kurios nė šešėliu neužtemdys Jūsų artėjančių
švenčių, nes žinosite, ką rinktis
iš gausybės patiekalų. Tad verta
paisyti ne tik mitybos specialistų
nurodymų. Astrologai teigia, kad
žvaigždės puikiai pasufleruoja
net ką valgyti. Mat kai kurie produktai gali žmogų silpninti, o
tinkamai parinkti – tarsi uždegti viduje gyvenimo džiaugsmo
liepsną.

Šventinis valgiaraštis

pagal žvaigždes
AVINAS
Paprastai šio ženklo atstovai nėra mėgėjai triūsti virtuvėje. Bet labai skuba prie stalo ir greitai valgo, nes visuomet trykšta energija. Šventės – kaip
tik tinkamas metas sulėtinti tempą ir ramiai pasimėgauti maistu. Taip padėsite savo virškinimo sistemai. Šio ženklo atstovams labai tinka makaronų,
ryžių patiekalai, įvairios kruopos, bulvės, bananai,
riešutai. Tad Kūčių vakarienė be mėsos – pats tas.
Avinui pravers maistas, pagardintas indiškais ar
meksikietiškais prieskoniais. Kalėdų pietums tiks
kepta ėriena su aštriu garstyčių padažu ar patiekalas iš kepenėlių.
JAUTIS
Šventinės vaišės Jautį labai džiugins, nes iš prigimties jis smaguris ir tikras naujų skonių atradėjas.
Vis dėlto šio ženklo atstovai dėl desertų pasidaliję į dvi stovyklas: vieni negali be jų apsieiti, o kitiems skaniausias „saldumynas“ – tai mėsa. Jaučio
šventinė vakarienė turėtų būti pagaminta itališku
stiliumi. Jam tiks įvairiausios kvapniosios žolelės:
rozmarinai, bazilikai, kalendros. Šio ženklo atstovai gali drąsiai mėgautis gausiai svogūnais pagardintais patiekalais. Jiems reikėtų arčiau prisitraukti
ir lėkštę ir su smidrais bei kopūstais. Tiks ir pupe-
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lės, ryžiai, kukurūzai, bulvių košė prie kepsnio. Kad
ir kaip būtų keista, šiems smaguriams tinka ir riebokas maistas. Kaip atsvara jam – avietės, trešnės,
mėlynės, persikai, melionai, citrusiniai vaisiai.
DVYNIAI
Kad ir kaip norėsis prie šventinio stalo su visais pasikalbėti, Kalėdų senį pašokdinti ir dar visus apšokinėti, nurimkite. Kad lėtai ir skaniai pavalgytumėte. Be to, gerai pagalvokite, ką valgote, nes dažnai
vienu metu darydami kelis darbus visiškai nesusimąstote, ką dedate į burną. Jums reikėtų rinktis
troškintas ir šviežias daržoves. O kalėdinį kalakutą geriausia išsikepti be riebalų. Kūčių vakarą mėgaukitės įvairiais vaisiais. Kalėdoms labiausiai turėtų patikti šonkauliukai su daržovėmis ir įdomiu
padažu. Nors Dvyniai – lengvo maisto mėgėjai. Jūsų prieskoniai – tai bazilikai, mėtos ir prabangusis šafranas.
VĖŽYS
Šio ženklo atstovai ne tik patys mėgsta ragauti,
bet ir ruošti vaišes kitiems. Taigi svečiuotis Vėžio
namuose yra tikra gastronominė palaima. Jis itin
išradingas ir pamalonins net išrankiausius. O šio
ženklo atstovams reikėtų rinktis kuo mažiau ka-

Žiemos švenčių belaukiant
sukūrė būtent Šauliams. Šventėms tinka vištiena arba triušiena. Šauliams vertėtų į savo racioną
įtraukti petražolių, svogūnų, ankštinių, ropių bei ryžių. Puiku pasimėgauti uogomis: avietėmis, braškėmis, mėlynėmis.

loringus patiekalus. Net ir šventėms tiks pikantiškai
pagaminta vištiena, neįprasta daržovių sriuba, o desertui – pieno kokteilis. Vėžys nudžiugs ant stalo pamatęs ir kaimišką sūrį. Širdis dainuos valgant krabus,
omarus, krevetes ir moliuskus. Puikiai tiks ir melionai, arbūzai, vynuogės bei persikai.
LIŪTAS
Nepalenkiami estetai – taip galima įvardyti Liūtų charakterio savybę, atsiskleidžiančią ir prie stalo. Tad jiems maistas turi būti paruoštas iš aukščiausios kokybės produktų ir gražiai patiektas. Liūtai, kurie vienu prisėdimu mėgsta viską sušveisti, turėtų
gerai pagalvoti, ar tikrai verta tiek prisikimšti per
šventes. Kita vertus, Liūtams šventinės vaišės bus
dar viena proga tiesiog pasigrožėti gražiai padengtu stalu ir išragauti visokių patiekalų. Tiks garuose
troškinta žuvis, daržovių troškiniai – ypač brokolių ar baklažanų. Drąsiai ragaukite alyvuogių, riešutų ir citrusinių vaisių, abrikosų, datulių. Tinkamiausia mėsa – vištiena. Zodiako karalius bus pamalonintas, jei patieksite skanių sausainių, įmantrių
miltinių kepinių.
MERGELĖ
Viskas būtų gerai, jei Mergelės taip nemėgtų saldumynų. Taip, jie kelia nuotaiką, bet jauskite saiką. Į visus kitus produktus bei patiekalus šio ženklo atstovai visuomet žiūri įtariai – gal tai nauja ir netinkama,
gal net pasenę. Tad bent per šventes reikėtų atsipalaiduoti. Tinka troškintos daržovės, paukštiena, žuvys, kiaušiniai, sūris. Puiku, jei patiekalai pagardinti
krapais, kmynais, imbieru ar kardamonu. Net ir Kalėdų rytą pradėkite nuo puodelio šilto vandens su
šaukšteliu medaus – jausitės geriau. Beje, Mergelėms
tinka valgyti iš geltonos ir žalios spalvų indų, tad jais
puiku serviruoti šventinį stalą. Šio ženklo atstovų
vaisiai: obuoliai, kriaušės, slyvos, apelsinai.
SVARSTYKLĖS
Šio ženklo atstovams nereikia patiekti nieko egzotiško – jie mėgsta paprastumą. Tad tiks visi tradiciniai švenčių patiekalai. Svarstyklės tikrai mėgausis vaisiais, daržovėmis, grūdų produktais, kiaušiniais, žuvimi, džiovintais grybais, duona. Bet labiausiai joms patinka ant grotelių kepta mėsa ir mišrainės. Tik gal nereikėtų jų gardinti majonezu – ir lengvesnių padažų yra į valias. Be to, tinka ir pyragėliai
bei įvairiausi tortai. Rekomenduojamos vynuogės,
datulės, migdolai.

OŽIARAGIS
Dėl įgimto įtarumo Ožiaragis greičiausiai nebus sužavėtas nauju dar
neragautu patiekalu. Jiems tinka
daržovių sriubos ir kvapnūs valgiai, gausiai pagardinti prieskoniais. Gerai jausis valgydami kopūstus, špinatus, ridikus ir kitokius
šakniavaisius. Rekomenduojama
pakramsnoti ir trešnių, braškių,
aviečių. Ožiaragiui tinka pagardai
su actu. Jiems patariama daugiau
gerti skysčių. Labai tinka žalioji arbata, vaisių sultys, vanduo.

SKORPIONAS
Dievina saldumynus. Pats gaminti nemėgsta, tad tikrai svečiuose sulaukę šio ženklo atstovų nebūsite supeikti, jei patieksite tik desertą. Arba sūrio. Bet
ant šventinio stalo turėtų būti ir moliūgų, sezamų
sėklų ar saulėgrąžų, figų, migdolų ar datulių. Grybai
ir austrės – tie valgiai, kurie tinka Skorpionui. Vis
dėlto neprašausite Skorpioną vaišindami kiaulienos
patiekalais, nes juos jis labai mėgsta, ypač pagardintus petražolėmis, svogūnais ir česnakais.
ŠAULYS
Jis išragaus net pačius keisčiausius ir egzotiškiausius patiekalus. Vaisius ir rytietiškus valgius Dievas

VANDENIS
Mėgsta prabangą ir komfortą.
Virtuvėje, kaip ir gyvenime, nori būti originalus. Tik Vandeniui
gali kilti neįprastų kulinarinių sumanymų, tad ruošiant šventines
vaišes reikėtų save pristabdyti. Jei
kas nors nepavyks, liksite nevalgę
arba labai graušitės. Vandeniai
linkę valgyti sočiai ir vienu prisėdimu. Bet per šventes elkitės kitaip – pratęskite valgymo malonumą. Vandenių maistas – ikrai,
krabai bei kitokios jūrų gėrybės. Žinoma, kitą dieną jis gali užsimanyti ko nors paprasto: kukurūzų ar
avižinės košės. Bet jam tai ir tinka. Rekomenduojami vaisiai ir uogos – vynuogės, žemuogės, abrikosai, serbentai.
ŽUVYS
Kaip sufleruoja ženklo pavadinimas, šio ženklo atstovai mėgsta vandenį, sriubas ir jūrų gėrybes: austres, moliuskus, krevetes. Žuvis su daržovėmis – tobulas patiekalas šventėms. Labai tinka rūkyta menkė. Žuvys vertina valgius, pagardintus muskatų riešutais, gvazdikėliais ir česnakais. Drąsiai gali mėgautis melionais, saulėgrąžomis ir razinomis.
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išrankiausiems svečiams

Sūris – ir kasdienio, ir šventinio

stalo palydovas
„Kaip valdyti šalį, kurioje yra 246 sūrio rūšys!“ – taip
kartą juokais rankomis skėstelėjo vienas Prancūzijos vadovas. Nežinia, ką pasakytų didieji politikai dabar, kai
sūrio rūšių yra dar daugiau – arti 400. Sūris buvo žinomas ir vartojamas dar porą tūkstančių metų prieš
mūsų erą. Senovės graikams ir romėnams tai
buvo vienas svarbesnių maisto produktų.
Sūriais gali didžiuotis ir Lietuva.

1

1. Kietasis sūris DŽIUGAS
šulinuke (40 % rieb.),
900 g – 8499
2. Kietasis sūris DŽIUGAS
PIQUANT (40 % rieb.),
180 g – 999

3

3. Kietasis sūris DŽIUGAS
DELICATE (40 % rieb.),
180 g – 1099
4. Kietasis sūris DŽIUGAS
MILD (40 % rieb.), 180 g – 829

2

5. Trupintas kietasis sūris
DŽIUGAS DELICATE
(40 % rieb.), 100 g – 649
6. Trupintas kietasis sūris
DŽIUGAS PIQUANT (40 %
rieb.), 100 g – 599
7. Trupintas kietasis sūris
DŽIUGAS MILD (40 % rieb.),
29
100 g – 4

4

10

5

9
6
8

7
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išrankiausiems svečiams
Laikas paragauti, laikas įvertinti!

DŽIUGAS – puikus sūris, kurį skanaujant neprailgsta laikas, ir
pokalbiai mezgasi vienas po kito, džiugindami sielą. Net mažas tvirto ir kieto sūrio gabalėlis pamalonina gomurį pikantišku stiprumu, lengvu aitrumu ir maloniai sutraška. Tačiau įvairaus brandinimo DŽIUGAS pasižymi skirtingomis skonio subtilybėmis.
DŽIUGAS – gardaus, ypatingo skonio sūrio vardas. Kietasis fermentinis sūris brandinamas 12, 18, 24, 36 ir 48 mėnesius. Dėl unikalios patentuotos technologijos ir naudojamų raugų kultūrų kompozicijos šis sūris ilgo brandinimo metu nepraranda kokybės ir įgauna tik jam būdingas išskirtines
savybes. Puikus skonis ir aukščiausia kokybė, derinama su originaliomis pakavimo idėjomis, suteikia sūriui DŽIUGAS išskirtinumo.

11

Naujiena

12

13

Naujiena

8. Kietasis sūris DŽIUGAS PIQUANT (40 % rieb.), 350 g – 1899
9. Kietasis sūris DŽIUGAS MILD (40 % rieb.), 1 kg – 4899
10. Kietasis sūris DŽIUGAS MILD (40 % rieb.), 250 g – 14

14

99

11. Kietojo sūrio DŽIUGAS suvenyrinis rinkinys (40 % rieb.),
300 g – 4499
12. Rinkinys: sūris DŽIUGAS, medus, pjaustymo lentelė ir sūrio
peilis, 350 g – 3999
13. Kietasis sūris DŽIUGAS lininiame vokelyje (26 % rieb.),
99
900 g – 45
14. Ekologiškas kietasis sūris DŽIUGAS (40 % rieb.),
180 g – 1598
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Naujiena

Išskirtiniam vakarui –
sūriai EMMI

Šie sūriai išsiskiria unikaliu skoniu ir
vientisa kremine konsistencija. Lengvai ir patogiai paruošiami. Gaminami iš tikro šveicariško sūrio pagal
originalų fondiu receptą. Kompanija „Emmi“ – pirmaujanti lydyto sūrio
gamintoja Šveicarijoje.
Sūriai EMMI papildomų skonio
niuansų įgauna patiekti su pievagrybiais, smulkiavaisiais ar saulėje džiovintais pomidorais, alyvuogėmis, virtomis bulvėmis, morkomis ar paprikų gabaliukais. Taip pat tinka švieži ar
konservuoti vaisiai: obuoliai, kriaušės,
bananai, ananasai. Puikiausia dermė
– su graikiniais riešutais. Iš gėrimų labiausiai tinka patiekti juodosios arbatos ar baltojo sauso vyno.
Originalusis fondiu sūris EMMI,
400 g – 2399
Fondiu sūris EMMI (dviejų rūšių),
400 g – 2399
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išrankiausiems svečiams
Gardūs ožkų sūriai

Naujiena

Olandas Johanas Ewijkas turėjo tik dvi ožkas, kai 1982 metais nusprendė imtis sūrių gamybos. Ambicingi užmojai dabar įgyvendinami
dideliame šiuolaikiniame fabrike. Šiuo metu „Bettine“ yra rinkos lyderis Olandijoje. Ožkų sūrių asortimentas labai platus: gaminami net tokie išskirtiniai, kaip sūris su medumi, su spanguolėmis, bri sūris. „Bettine“ sūriais tinka gardinti patiekalus su bulvėmis, grybais, pupelėmis.
Jie paįvairins ir mėsa įdarytų tortilijų skonį ar salotas.

2

1

1. Šviežias ožkų pieno sūris
BETTINE su spanguolėmis,
1 kg – 4799

3

2. Ožkų pieno bri sūris
BETTINE, 1 kg – 6499

6
5
4

3. Nokintas ožkų pieno
sūris BETTINE,
1 kg – 4399

4–6. Šviežias ožkų pieno
sūris BETTINE
(trijų rūšių),
125 g – 799
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išrankiausiems svečiams
1. Bri sūris DUO DE BRIE ROYAL su trumais

Naujiena

Padėti žmonėms suvokti ir pamėgti sūrių skonį, labiausiai – nepasterizuotų ir su saugomos kilmės vietos nuoroda. Tokia kilnią misiją vykdo grupė „Fromi“, įkurta
1969 metais. Iki šiol tai nepriklausomos šeimos verslas.
Kreminės spalvos ir puikaus skonio su riešutų prieskoniu sūris pasižymi vidutiniškai kieta konsistencija ir pikantišku kvapu.
Bri sūris DUO DE BRIE ROYAL su trumais (60 % rieb.),
1 kg – 9999

2. Sūris JADORE

Sūris JADORE pagamintas iš riebaus ožkų pieno.
Dėl išskirtinio gamybos proceso trumų aromatas papildo sūrio skonių gamą. Mažas sūrio gabaliukas – didelis tikros prabangos pojūtis. Šiuo
šviežiu sūriu galite mėgautis kartu su skrudinta duona bei salotomis arba su juodosiomis alyvuogėmis.
Ožkų sūrio JADORE ritinėlis su trumais
(45 % rieb.), 150 g – 1599

1

2

3
3. Sūris „Truffiandises“

Tai sūrio rūšis iš Prancūzijos regiono Périgord.
Nedideli sūrio gabaliukai papuošti trumais, o
vieno kąsnio pyragėliai padengti raudona paprika. Dangiškas delikatesas gurmanams. Geriausia patiekti kartu su kokteiliais vakarienės pradžioje. Tinka skanauti su duona, rugine
bandele arba su salotomis bei vynuogėmis.
Sūrio TRUFFIANDISES rinkinukas
(45 % rieb.), 125 g – 2199
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virtuvė

Naujiena

Pasigaminkite

Užkepėlė su
rakletės sūriu
Reikės:
1 svogūno
8 bulvių
200 g rakletės sūrio
150 g rūkytos šoninės
šviežių čiobrelių
druskos ir maltų juodųjų pipirų –
pagal skonį
4 šaukštų sviesto

Bulves išvirkite su lupenomis ir
atvėsinkite. Orkaitę įkaitinkite iki 200 laipsnių, kepimo indelius ištepkite sviestu. Susmulkinkite svogūną ir šoninę. Keptuvėje išlydykite 2 šaukštus sviesto, suberkite svogūnus ir šoninę, paskaninkite pipirais, druska,
čiobreliais ir maišydami apkepkite. Bulves nulupkite, supjaustykite griežinėliais, sūrį – plonomis riekelėmis. Į kepimo indelius
sluoksniais dėkite bulves, šoninę
su svogūnais, sūrio riekelę, sviesto, vėl bulves ir t. t. Sluoksniuokite taip, kad viršuje būtų bulvės, o ant jų uždėtas sūris. Šaukite į orkaitę ir kepkite 20–25 minutes, kol viršus gražiai apskrus.

Rakletės sūris

Tai kaitintas sūris, 6 mėnesius brandintas kaimo pieninėje. Toks „poilsis“ ir subtilus Šveicarijos pievose
ganomų karvių pieno mišinys suteikia išskirtinį skonį. Tokio sūrio ilgai nepamiršite. Sūrį ištraukite iš šaldytuvo 30 minučių prieš vartojimą. Tinka su marinuota, rūkyta mėsa. Raklete taip pat galima mėgautis po valgio. Tiesiog supjaustykite plonais griežinėliais ir palaikykite burnoje, kad ištirptų.
Rakletės sūris (48 % rieb.),
1 kg – 6999
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mėsos gaminiai – ir sau, ir draugams
Prancūziški vyniotiniai:
skonio ir grožio mozaika

Jei prancūzai prie ko nors prisiliečia, visa
įgauna tam tikro tauraus elegantiškumo.
Net ir tokie „žemiški“ produktai, kaip vyniotiniai. Šeimos valdoma bendrovė „Sapresti“ tokius įgudusi gaminti nuo pat
1866 metų. Šiandien Prancūzijoje ji valdo 9 įmones.
Kalėdos tikrai dvelks Prancūzija patiekus mėsos vyniotinių SAPRESTI su šerniena ir žaliaisiais pipirais ar su triušiena ir
baravykais. Kulinarai pagamino net mėsos
vyniotinį su riešutais bei baravykais. Visa,
ko reikia gausiam Kalėdų stalui.
Svarbi ir itin maloni detalė: Jums niekuo nereikia rūpintis – užkandžių stalą
paruošite papjaustę SAPRESTI kulinarijos
šedevrų. Jei labai norėsite, šalia galite patiekti salotų ir duonos. Visai bus prancūziška, jei pasiūlysite mėsos vyniotinių paragauti su svogūnų džemu.

Mėsos vyniotinis
SAPRESTI su triušiena ir
baravykais, 1 kg – 5999
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Naujiena
Tik pas mus

Mėsos vyniotinis
SAPRESTI su šerniena ir
žaliaisiais pipirais,
1 kg – 5999

Kalakutienos vyniotinis SAPRESTI
su riešutais ir baravykais,
1 kg – 5999
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mėsos gaminiai – ir sau, ir draugams

Naujiena
Tik pas mus

1
2
3

Produktas, kuriam pelėsis
tik suteikia taurumo

800 metrų. Tokiame aukštyje kalnuose prancūzų įmonė „Auvernou“ brandina savo gaminamas dešras. Būtent ten yra tam idealios
klimato sąlygos. Tai šios įmonės kulinarai žino jau 150 metų – tiek laiko gardžiomis dešromis pasaulį lepina „Auvernou“.
Visi produktai gaminami iš geriausios žaliavos be jokių priedų – naudojama tik kiaulienos mentės mėsa.
Net ir baltasis dešroms taurumo suteikiantis pelėsis yra natūralus, išgaunamas
griežtai prižiūrint džiūvimo procesą. Tai kokybės požymis, būdingas visoms dešroms
AUVERNOU. Rinktis yra iš ko, o gardžios dešrytės griežinėlio niekada niekas neatsisakys.

1. Šaltai rūkytos ilgosios dešrelės
AUVERNOU, 75 g – 399
2. Šaltai rūkytos mažosios dešrelės
AUVERNOU, 150 g – 699
3. Šaltai rūkyta dešra AUVERNOU,
250 g – 1299
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mėsos gaminiai – ir sau, ir draugams

Naujiena

1

2

4

Gardžių griežinėlių
meistrai

Pats skaniausias saliamis. Tokį specializuojasi gaminti įmonė „Konecke“, įsikūrusi Slubicėje. Saliamio dešra ypatinga,
gardumo ji įgauna sūdant, brandinant,
fermentuojant ir šaltai rūkant. Siekiant
aukščiausių gamybos standartų, įmonėje įdiegtos geriausios technologijos.
Tačiau vien jų nepakanka – skanutėlės dešros tampa ir todėl, kad meistrai
naudoja tradicinius mėsos perdirbimo
būdus. Be saliamio, įmonėje gaminama
ir kitokių įvairiausių skonių dešrų su
prieskonių apvalkalu.

1. Šaltai rūkytas saliamis KONECKE su
česnakų apvalkalu, 1 kg – 2799

3

2. Šaltai rūkytas saliamis KONECKE su
saldžiųjų paprikų apvalkalu,
1 kg – 2799
3. Šaltai rūkytas saliamis KONECKE su
pipirų apvalkalu, 1 kg – 2999
4. Šaltai rūkytas saliamis KONECKE su
džiovintų pomidorų apvalkalu,
1 kg – 2799
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mėsos gaminiai – ir sau, ir draugams

Naujiena
Tik pas mus
1

2

3

4

Natūralumas laikantis tradicijų
5

Įkūrusi ispanišką prekių ženklą dar 1901-aisiais, „Iberian
Focus“ šiandien yra antrojo pagal dydį Ispanijoje kumpio
gamintojo „Comapa“ eksporto įmonė. Prekiaudami tarptautinėse rinkose, ispanų meistrai išmoko atrinkti geriausius gaminius ir neprarasti pirminių 1901 metais nustatytų vertybių. Natūralios žaliavos ir autentiškų gamybos
procesų paisymas leidžia pasiūlyti išties prabangių gaminių. Ir sėkmingai pagaminama daugiau nei 12 milijonų kilogramų vytinto kumpio per metus.
1. Vytinta dešra CHORIZO RESERVA, 70 g – 499
2. Vytintos mėsos asorti, 70 g – 5

99

3. Vytintas kumpis PLATE JAMON SERRANO, 70 g – 599
4. Vytinta sprandinė PLATO LOMO RESERVA, 70 g – 599
5. Vytinta dešra PLATE SALCHICHON RESERVA, 70 g – 499
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mėsos gaminiai – ir sau, ir draugams

Naujiena
Tik pas mus

Viduržemio jūros
dvelksmas

Viduržemio jūros regionas visuomet
garsėjo sveika mityba ir puikiais patiekalais. Įmonė „Charcuteria y Cocinados“ veiklą pradėjo 1975 metais
kaip vienos Ispanijos bendrovės padalinys. Jų sukurti skaniausi mėsos
gaminiai pagal puikiausius namų receptus – tai paštetai, įdaryta kiauliena, įvairiai pagaminta kalakutiena, antiena ir dar gausybė visokiausių patiekalų. Šventėms įmonė siūlo antienos paštetų keraminiuose indeliuose, primenančiuose kalėdinius eglutės papuošalus – spalvingus burbulus.

Antienos paštetas

Tai prašmatnus užkandis, kuris gali būti patiekiamas prieš pagrindinį
patiekalą ar netgi kartu su juo. Labai
tinka skanauti ir gurkšnojant vyną.
Antienos paštetas Mousse de foie
gras de pato su įdaru (trijų rūšių),
200 g – 1999
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mėsos gaminiai – ir sau, ir draugams

„Meistro kokybės“ gaminiai –

švenčių akcentas

Šiandien prekybos centruose galite įsigyti
ne tik visiems įprastos šviežios mėsos, bet ir
profesionalų paruoštų gaminių. MAXIMOS
„Meistro kokybės“ ženklu pažymėti mėsos
gaminiai – su niekuo nesulyginami. Kulinarai trumpina Jūsų laiką virtuvėje, siūlydami
įvairiausių kepsnių, vyniotinių. Išsikepkite ir
dėkite tiesiai ant šventinio stalo!

1. Marinuotas
kiaulienos kumpis kepti

1

2

Moterys turi teisę turėti paslapčių. Vyrai, žinoma, taip pat.
Tad galite niekam nesakyti, kad
šį karališką kumpį pirkote parduotuvėje. Virtuvės meistrai jį
paruošė taip, lyg pusdienį būtų
plušėjusi Jūsų visažinė močiutė.
Sodriai česnakais ir prieskoniais
įtrintas kumpis kepdamas tikrai
prikvies šventę, net jei tai bus
niekuo neišskirtinė diena.
1 kg – 1699

2. Kiaulienos kumpis su
pelėsiniu sūriu

Patiems tokį karališką patiekalą
pasidaryti būtų labai sudėtinga. Be sumanių virtuvės meistrų – nė iš vietos. Įsivaizduokite: kiaulienos kumpis išradingai
įpjaunamas per vidurį, įtrinamas prieskoniais, paskui įdaromas sūriu „Memel Blue“, džiovintais abrikosais ir vyšniomis.
Vienoje vietoje – daugybė skanių dalykų!
1 kg – 2299

3. RAGANOS kepsnys

Gal šiam kiaulienos kumpiui raganiškumo suteikia įvairiausių
rūšių pipirai? O gal tai, kad jame išradingai padaryta kišenė, kurioje – šaltai rūkyta kiaulienos šoninė, stropiai supjaustyta juostelėmis? O gal tai, kad
priderintos džiovintos slyvos,
spanguolės ir obuoliai? Ne, šis
kepsnys raganiškas todėl, kad
taip gardžiai pagamintas ir lengvai užkariaus mūsų širdis.
1 kg – 2299

3

4. YPATINGOSIOS
įdarytos viščiukų
kulšelės

4
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Šios kulšelės neleis Jums praeiti
pro šalį – taip viliojančiai atrodo rozmarinų šakelės su džiovintomis slyvomis. Pastarųjų
įdėta ir į kulšelių vidų kartu su
morkytėmis bei mėlynųjų pelėsių sūriu „Memel Blue“. Kokia nepakartojama gali būti paprasta kulšelė!
1 kg – 1799

mėsos gaminiai – ir sau, ir draugams
5. KALĖDINIS kiaulienos
kumpis

Tik grynas mėsos skonis, kurį padeda
išryškinti česnakai ir įvairiausi prieskoniai. Būtent toks, kokiu kepant bus gera ir jauku užpildyti savo Kalėdų sulaukusius namus. Pjaustykite, dalykite savo brangiesiems – būsite sotūs ir laimingi.
1 kg – 1999

6. Įdarytas ŠONKAULIŲ KELMAS

Išradingai sudėliotame patiekale, kuris iš tiesų primena kelmą, panaudoti nuostabaus skonio produktai. Tai kiaulienos šoninė, su kauliukais ir be jų, malta kiauliena, džiovintos slyvos, abrikosai ir spanguolės. Karališkumo suteikia sūris „Džiugas“. Laurų lapeliai, rozmarinai – maži, bet labai svarbūs baigiamieji
šios skonio simfonijos akordai.
1 kg – 1999

5
6

7
7. Kiaulienos nugarinė su
malta kiauliena ir sūrio
kremu

Ši mėsytė paruošta itin skaniai:
pagardinta lašinių juostelėmis,
porais, sūrio kremu, grybais. Raudonos spanguolės ant šio rimto patiekalo atrodo itin rafinuotai – tokio skanumo dar reikia
paieškoti!
1 kg – 2599

8. Marinuota jautienos
nugarinė

8

Kad jautienos nugarinė atskleistų visą savo skanumą, iš pradžių ji pamarinuojama su garstyčių, sojų
ir kitokių prieskonių padažu. Skanios, nekaloringos
ir itin sveikos mėsos gabalas papuošiamas kvapnių
rozmarinų šakelėmis. Telieka prisikviesti svečių.
1 kg – 2699
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kalėdų stalo puošmenos
Rūkyta žuvis pavergia savo skoniu ir aromatu, kurį suteikia dūmai smilkstant rūkykloje vyšnių lapams ar žalioms kadagio šakelėms. Silkė – iš viso stalo karalienė, taip mėgstanti pačių įvairiausių vaisių, daržovių
ir grybų draugiją. Tad ji tinka įvairiausiems ragautojams. Ypatingas delikatesas – ikrai, gurmaniško pasimėgavimo ir prabangos simbolis. Sūrokų grūdelių skonis apdovanoja nenusakomu paslaptingumo ir šventinio išskirtinumo pojūčiu. Tegul gausus būna Jūsų stalas upių, ežerų, jūrų ir vandenynų dovanų!

Naujiena

Be ko neįsivaizduojamas

Kūčių stalas
Žuvis – daugybės vitaminų bei mikroelementų šaltinis. Be patiekalų iš jos
neįsivaizduojamas šventinis stalas. Ypač jei
jis ruošiamas vienai tauriausių ir svarbiausių
švenčių – Kūčioms. Žuvys, silkės, ikrai ant
Kūčių stalo visuomet simbolizavo vaisingumą ir turto bei laimės pilnus namus.

1

2
1. Tunas MONARCH alyvuogių aliejuje,
200 g – 1999

Silkių filė suktinukai

Tai naujiena Jūsų tiek šventiniam, tiek kasdieniam stalui. Suktinukai gaminami iš
„Matjes“ silkių – jaunų, niekada neneršusių Skandinavijos vandenyse gaudomų žuvų, išsiskiriančių ypač aukšta kokybe ir riebumu. Silkių filė suktinukai su rūkyta lašiša, juodosiomis ir žaliosiomis alyvuogėmis
ar sūriu nustebins Jus savo skoniu!

3

2–3. Silkių suktinukai MATJES
(dviejų rūšių), 240 g – 899
4. Silkių suktinukai MATJES su sūriu,
240 g – 899

4
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1. Vytintų atlantinių pelamidžių filė
pjaustinukai RICARDO FUENTES E HIJOS
SALAZONES alyvuogių aliejuje, 75 g –799

3 . Šaltai rūkytų tunų filė pjaustinukai
RICARDO FUENTES E HIJOS SALAZONES
alyvuogių aliejuje, 75 g – 999

2. Tunų papilvių pjaustinukai RICARDO
FUENTES E HIJOS SALAZONES alyvuogių
aliejuje, 75 g – 999

4. Šaltai rūkytų marlinų filė pjaustinukai
RICARDO FUENTES E HIJOS SALAZONES
alyvuogių aliejuje, 75 g – 499
5. Vytintų tunų filė pjaustinukai RICARDO
FUENTES E HIJOS SALAZONES alyvuogių
aliejuje, 75 g – 999

6. Šaltai rūkytų kardžuvių filė gabaliukai
RICARDO FUENTES E HIJOS SALAZONES
salotoms pagardinti, 75 g – 499
7. Šaltai rūkytų tunų filė gabaliukai
RICARDO FUENTES E HIJOS SALAZONES
salotoms pagardinti, 75 g – 499
8. Rinkinys RICARDO FUENTES E
HIJOS SALAZONES salotoms pagardinti
(kardžuvės, tunai, marlinai), 75 g – 499
9. Šaltai rūkytų marlinų filė gabaliukai
RICARDO FUENTES E HIJOS SALAZONES
salotoms pagardinti, 75 g – 499

Naujiena
Tik pas mus
1
6
2

3

7
8

4

9
5
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kalėdų stalo puošmenos

Naujiena
Tik pas mus
1

2
3

1. Įvairių užkandžių RICARDO FUENTES
E HIJOS SALAZONES rinkinys,
150 g – 2499

4
5
2. Šaltai rūkytų kardžuvių filė pjaustinukai RICARDO FUENTES E HIJOS
SALAZONES, 100 g – 1499
3. Vytintų atlantinių pelamidžių filė
pjaustinukai RICARDO FUENTES
E HIJOS SALAZONES, 100 g – 999
4. Vytintų tunų ikrų pjaustinukai
RICARDO FUENTES E HIJOS
SALAZONES, 60 g – 1299
5. Vytintų tunų filė pjaustinukai RICARDO FUENTES E HIJOS
SALAZONES, 100 g – 1299
6. Šaltai rūkytų marlinų filė pjaustinukai
RICARDO FUENTES E HIJOS
SALAZONES, 100 g – 1399

6
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kalėdų stalo puošmenos

Naujiena
Tik pas mus

3. Karštai rūkyta lašiša

Ši žuvis paruošta pagal specialią receptūrą, suteikiančią ypatingą skonį. Patirsite didelį malonumą ragaudami šio
patiekalo. Rūkyta lašiša šventinėje pakuotėje papuoš Jūsų stalą ir maloniai
nustebins svečius.
Karštai rūkyta lašiša ICECO,
1 kg – 3999

1

3

2

1. Rūkytos lašišos filė VIČI,
500 g – 3999
2. Lašišų užkandis karpačas su
parmezano sūriu, 110 g – 1299
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kalėdų stalo puošmenos

Naujiena

Karališkas

delikatesas

Ikrai – tai ypatingas delikatesas, tikras gurmaniško
pasimėgavimo, prabangos ir rafinuotumo simbolis.
Visuomet apima šventės pojūtis, kai paragaujame
sūrokų pikantiško skonio grūdelių.
Japonų virtuvė – viena sveikiausių pasaulyje. Jos patiekalai
egzotiški, skanūs ir nuostabiai gražūs. Pagrindiniai japonų virtuvės produktai – ryžiai, žuvys, jūrų gėrybės ir daržovės. Vienas populiariausių Japonijos patiekalų sušiai pradėti gaminti maždaug prieš 400 metų. Pradžioje sušiai, kaip greitas užkandis, buvo siūlomi nuolatiniams kabukio, tradicinio japonų
teatro, žiūrovams ilgų spektaklių metu. Vėliau jie išpopuliarėjo ne tik Tekančios Saulės šalyje, bet ir visame pasaulyje. Retas atsispiria bent keliems ritinėliams sušių. Fantastiška, kad
jų galima jau pasigaminti ir namuose, svarbiausia turėti tinkamų produktų.

Ikrai MASAGO

Šie gardūs ir gražūs grūdeliai gaminami iš natūralių stintenių
ikrų. Oranžiniai, raudoni, žali ir
juodi MASAGO ikrai papuoš Jūsų gaminamus sušius ir paįvairins vaišių stalą.

Lašišinių žuvų
raudonieji ikrai

Šie specialiai atrinkti ketų ikrai yra atkeliavę
tiesiai iš Aliaskos upių žiočių. Toks delikatesas
skirtas ypatingoms progoms. Silpnai sūdyti ketų ikrai turi subtilų skonį ir tiesiog tirpsta burnoje. Šie ikrai – puiki dovana, tinkanti
bet kokia proga.
Lašišinių žuvų raudonieji ikrai KETA,
210 g – 8899
Sibirinių eršketų juodieji ikrai AKI,
56 g – 19999
Sibirinių eršketų juodieji ikrai AKI,
113 g – 27999
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Ikrai MASAGO
(keturių rūšių),
45 g – 699

virtuvė

Pasigaminkite

Šventinės
užkandėlės
su ikrais

4 porcijoms pagaminti reikės:
100 g snieginių krabų mėsos
2 kietai virtų kiaušinių
300 g rikotos sūrio
100 g grietinės ar natūralaus
jogurto
200 g laibai plonai pjaustytos rūkytos lašišos
8 šaukštų raudonųjų (arba juodųjų) ikrų
žaliųjų citrinų sulčių
žiupsnelio smulkintų šviežių čiobrelių (tiks ir džiovinti)
druskos ir pipirų mišinio pagal
skonį
1 šaukšto želatinos
mėgstamų žalumynų

Želatiną užpilkite trečdaliu stiklinės šalto vandens, išbrinkinkite, tuomet ištirpinkite karštame vandenyje. Grietinę ar jogurtą išplakite su rikota, paskaninkite pusės citrinos sultimis,
druska ir pipirais. Suberkite čiobrelius ir labai plona srove pilkite želatiną. Pildami nuolat plakite. Į nedidelius indelius įtieskite maistinės plėvelės ir lašišos
griežinėliais išklokite dugną ir
šonus. Kiaušinius ir krabų mėsą
smulkiai supjaustykite. Ant lašišos sluoksniais dėkite: ikrų, sūrio kremo, krabų mėsos, vėl sūrio kremo, kiaušinių ir darsyk
sūrio kremo. Indelius bent porai valandų padėkite į šaldytuvą. Sustingusias užkandėles išverskite ant lėkštučių, nuimkite plėvelę, ant viršaus uždėkite
po šaukštą ikrų, citrinos skiltelę
ir žalumynų.
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Mažieji virėjų „pagalbininkai“
Įvairiausi valgių pagardai – tai tarsi skrybėlaitė damai, karūna princesei ar tiesiog
paskutinė galimybė išgelbėti nepavykusį patiekalą. Be šių mažųjų virtuvės „pagalbininkų“
neapsieina nė vienas, bandantis pagaminti
net ir ką nors itin paprasto.

3
2

1

Šaunu, kad dabar net ir auksu vertinamų prieskonių, tokių,
kaip šafranas, galima įsigyti prekybos centruose. O anksčiau dėl to buvo galima paaukoti ir gyvybę – dėl prieskonių
ir jų gabenimo kelių kovėsi valstybės. Šiandien aliejus, actas, užpilai ir kiti prieskoniai mums yra puikus įrankis ruošiamam maistui suteikti kai ką ypatingo – tai skonį ir aromatą. Be to, pavyzdžiui, prieskoniai yra puikus vitaminų
bei mikroelementų šaltinis.

6

5

4

6. Graikinių riešutų
nerafinuotas aliejus

Dėl išskirtinio skrudintų
riešutų skonio aliejus puikiai tinka salotoms bei šaltiesiems užkandžiams pagardinti.
250 ml – 1199

1. Ryžių nerafinuotas aliejus

Ruošiant maistą ryžių aliejaus sunaudojama 20 procentų mažiau nei kitų
rūšių aliejaus. Taip yra dėl to, kad aliejus kepimo ar virimo metu neįsigeria į
patiekalus. Aliejus labai švelnus ir puikaus skonio.
250 ml – 999
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2. Lazdynų riešutų
nerafinuotas aliejus

Dėl ypatingo skonio lazdynų riešutų aliejus vartojamas maistui ruošti, salotoms gardinti, galima pilti į
šviežiai spaustas sultis.
250 ml – 1299
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3. Avokadų
nerafinuotas aliejus

Avokadų aliejus yra išskirtinio skonio, tinkamas gardinti salotas, košes, šaltuosius užkandžius.
250 ml – 999

4. Moliūgų sėklų
nerafinuotas aliejus

Moliūgų sėklų aliejus yra labai skanus ir aromatingas. Jau
daug šimtmečių jis vartojamas įvairių pasaulio šalių kulinarijoje.
250 ml – 1999

5. Vynuogių kauliukų
rafinuotas aliejus
Vynuogių kauliukų aliejus
puikiai tinka salotoms, šaltiesiems užkandžiams bei
kepiniams, nes neįsigeria į
gaminius.
250 ml – 999

Šiame puslapyje pateiktų prekių ieškokite tik parduotuvėse

pagardų lentynėlė
Gardusis actas iš Modenos

1. Braškių aromato balzaminis
Modenos acto kremas MONARI
FEDERZONI, 250 ml – 1149

Daugumos nuostabių produktų istorija prasideda lyg pasaka. Įmonės „Monari Federzoni“ gaminamo balzaminio acto istorija irgi panaši į tokią: garsusis produktas pagamintas 1912 metais mažoje klėtyje virš poniai Monari Federzoni priklausančios maisto prekių parduotuvėlės, esančios Modenos istoriniame centre. Dabar šį actą tobulina jau ketvirtoji italų šeimos karta. Nors gaminys parduodamas
įvairiose šalyse, jo dvasia išlieka ta pati: puikios kokybės balzaminis
actas gaminamas su meile ir pagal autentiškas Modenos tradicijas.
Bendrovė valdo 74 hektarus vynuogynų, kuriuose augina vynuoges puikiausiems savo gaminiams. Būtent čia, šiltoje namų
aplinkoje, vyksta visas gamybos procesas – nuo vynuogių auginimo
iki derliaus nuėmimo ir acto gamybos atviruose kubiluose.
Sukurta 17 skirtingų rūšių Modenos acto: nuo gaminamo iš vidutinės kokybės vynuogių acto kasdieniam vartojimui iki tiršto it
sirupas aukščiausios kokybės produkto, taip pat ekologiško ir košerinio acto.

2. Bazilikų aromato balzaminis
Modenos acto kremas MONARI
FEDERZONI, 250 ml – 1149
3. Balzaminis Modenos acto kremas
MONARI FEDERZONI,
250 ml – 1149
4. Purškiamasis balzaminis Modenos
actas MONARI FEDERZONI,
250 ml – 1249

4

1

3

2
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Prieskonių

pasaulis
Gyvybės eliksyras

Himalajų rožinės druskos amžius siekia 500 milijonų metų. Ji susidarė Himalajų kalnų papėdėse išdžiūvus senosioms jūroms ir glūdi žemėje 300–
600 metrų gylyje, apsaugota nuo
aplinkos poveikio. Tai visiškai natūrali, neapdorota ir chemiškai nevalyta druska. Dėl buvusio milžiniško
spaudimo druskos kristalai tapo idealios geometrinės struktūros, ir ji dažnai lyginama su ta, kurią turi brangakmeniai.
Himalajų druskoje randama daug
mikroelementų: geležies, kalcio, magnio, cinko, jodo, kalio. Jie ir suteikia
druskai rožinę spalvą.
Iš viso Himalajų druskoje randami
84 aktyvieji cheminiai elementai, o jie
dalyvauja žmogaus organizme vykstančiuose procesuose. Kasdien žmogui reikia apie 5–7 gramų druskos.
Sportuojantiems – dar daugiau. Ne
veltui druska gavo prekės ženklo AMRITA vardą. „Amrita“ sanskrito kalba
reiškia gyvybės eliksyrą, Dievų nemirtingumo gėrimą.
Himalajų druska kasama Šiaurės
Pakistane, kur yra didžiausi šios druskos ištekliai pasaulyje.
Himalajų rožinė druska AMRITA
(dviejų rūšių), 500 g – 699
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Prieskonių magnatai
iš Bulgarijos

Prieskonius ruošianti bendrovė „Bioset“ įkurta 1994 metais
vienoje iš seniausiai apgyvendintų Europos vietų – Plovdive, Bulgarijoje.
Savo veiklą įmonė pradėjo nuo saldžiųjų paprikų bei kitų tradicinių bulgariškų prieskonių auginimo savo laukuose.
Įkvėpta sėkmės šiandien jau siūlo kur kas didesnį prekių asortimentą. Tai natūralūs prieskoniai, pagardai ir prieskonių mišiniai, džiūvėsėliai, pudingų milteliai, tradiciniai grūdų produktai, pavyzdžiui, kukurūzų, manų kruopos, įvairūs dribsniai
ir arbatos. Ne veltui bendrovė vadovaujasi šūkiu: „Mes kuriame skanų gyvenimą.“

2

1. Meškiniai česnakai BIOSET

Jie dar vadinami laukiniais česnakais. Švelnų šių prieskonių
skonį išryškina druska, todėl jie yra puikus daržovių sriubos,
salotų ar įvairių padažų priedas. Jais galima skaninti pupelių
sriubą ar lakštinių apkepą su grybais.
100 g – 299

Tik pas mus

1

2. Anyžių sėklos BIOSET

Pasižymi specifiniu saldžiu skoniu ir aromatu. Jos labai populiarios graikų ir turkų virtuvėje. Šiomis sėklomis dažnai gardinama duona, desertai ir pikantiški patiekalai. Be jų neapsieina ir indų virtuvė. Visada galima vartoti mėsai ir žuviai gardinti.
50 g – 419

3. Žalieji pipirai BIOSET

3

Tai dar viena pipirų rūšis. Šių skonis ir aromatas ryškesnis, pikantiškesnis, gaivesnis nei juodųjų. Žalieji pipirai tinka salotoms ir šviežioms daržovėms skaninti. Tai įdomus žuvies ir
vištienos priedas.
35 g – 649

4. Rausvieji pipirai BIOSET

Šie pipirai yra švelnesnio skonio nei juodieji ar baltieji. Tačiau jais gardinami tie patys patiekalai. Namuose tiesiog būtina turėti rausvųjų pipirų – jie suteikia patiekalams savotiško šventiškumo. Jais galima gardinti ne tik mėsą, bet ir daugelį vegetariškų valgių: salotas, sumuštinius ir picas. Dėl savo
spalvos rausvieji pipirai pagražins bet kokį patiekalą.
25 g – 429

4

5. Kadagių uogos BIOSET

Šie prieskoniai – labai geri mėsos „draugai“, ypač žvėrienos.
Labai tinka ir veršienai, triušienai gardinti. Kadagių uogomis
skaninami vyno padažai bei marinatai.
60 g – 179

5

6. Indiškų kmynų sėklos BIOSET

Tai labai stipraus kvapo prieskoniai. Kuminai daugiausiai vartojami gaminant įvairius mėsos patiekalus, dešreles, saliamį.
100 g – 399

7. Žagrenių vaisiai BIOSET

6

Tai vieni populiariausių arabų virtuvės prieskonių. Jų egzotiška tamsiai raudona spalva bei šiek tiek citriną primenantis
skonis vertinama turkų ir arabų virtuvėje. Jais skaninami ryžiai, kebabai, daugelis mėsos, taip pat ir vištienos, ar žuvų marinatų. Vartojami ir gaminant jogurtą.
70 g – 429

8. Tikrieji žvaigždanyžiai BIOSET

Šie prieskoniai taip pavadinti dėl savo įspūdingos formos. Jų
skonis toks, kaip ir įprastų anyžių, tačiau labiau jaučiamas saldymedis. Žvaigždanyžiai tinka lėtai verdamiems patiekalams,
nes tuomet geriausiai atsiskleidžia jų ypatingas skonis ir kvapas. Šie prieskoniai labai populiarūs Japonijos, Kinijos ir Vietnamo virtuvėje. Gali suteikti ypatingo skonio ir vakarietiškiems patiekalams, todėl labai plačiai vartojami konditerijoje.
Gerai dera ir su antiena bei kiauliena.
40 g – 429

7

8
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Užkonservuotas

gardumas

Kvapnią vasarą, kai močiutė virdavo uogienę,
lengva prisiminti atidarius indelį ir pirktos uogienės ar džemo. Kaip ir gaivų marinato kvapą, kuris
sklisdavo, kai agurkus konservuodavo mama.

Kulinariniai šedevrai
iš Italijos

Italija – įstabaus grožio, rafinuoto ir išlavinto skonio šalis. Fabrikas „Cirillo
Group S.R.L.“ įsikūręs regione, kur žemės
ūkis nuo seniausių laikų užėmė itin svarbią vietą.
Ilgus metus kaupta patirtis, nuolat
tobulinamos technologijos, preciziškas
tradicijų laikymasis ir kruopščiai atrinkti autentiški produktai suteiks įvairovės
kiekvienai virtuvei, nes skonių, spalvų ir
aromatų puokštė – itin turtinga.
Pradedant derliaus nurinkimu ir baigiant pakavimu – visa daroma rankomis
ir su begaline meile. Šiandien šie nacionaliniai kulinariniai šedevrai pasaulyje žinomi BELLA CONTADINA vardu.

3
2

5. Kaparėliai BELLA
CONTADINA vyno acte

1

Jie pasižymi pikantišku rūgščiu-sūriu,
šiek tiek kartoku skoniu, primenančiu
garstyčias, alyvuoges ir juoduosius pipirus. Dažnai naudojami įvairiausiems
makaronų, mėsos ar žuvų padažams,
majonezui ruošti. Labai tinka patiekti
prie šaltųjų patiekalų, ypač dera prie
jautienos, žuvies ir paukštienos. Nepraleiskite progos jais pagardinti sumuštinių su sūriu ar salotų.
290 g – 899

5
4
1. Pomidorų suktinukai
BELLA CONTADINA

Tradiciniai itališki saulėje džiovinti pomidorai su tuno ir daržovių įdaru yra žaismingai susukti.
Tai tobulas šventinio stalo užkandis, tiks ir užgriuvus netikėtiems
svečiams.
290 g – 1199
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2. Kepti artišokai
BELLA CONTADINA

Viduržemio jūra dvelkiantis švelnus užkandis suteiks
prabangos Jūsų virtuvei.
290 g – 1199
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3. Daržovių suktinukai
BELLA CONTADINA
saulėgrąžų aliejuje

Tai kosminiu greičiu populiarėjantis tradicinis itališkas užkandis, puikiai atskleidžiantis gurmaniškų patiekalų skonį,
idealus garnyras prie mėsos kepsnių.
290 g – 1199

4. Grybų asorti BELLA CONTADINA
Grybai naudojami kulinarijoje ruošiant įvairiausius patiekalus, nes jų kvapiosios medžiagos suteikia specifinį aromatą ir skonį. Grybų
asorti – tai geriausias pasirinkimas gaminant
karštųjų patiekalų padažus ar užpilus ar tiesiog norint nustebinti svečius neįprastu kepinių įdaru.
290 g – 899

skanumynai stiklainiuose
6. Kaparėliai BELLA
CONTADINA druskoje

Tradiciniu būdu druskoje konservuoti kaparėliai – tai gurmaniškas itališkas produktas, nepakeičiamas ruošiant pagardus, salotas, daržovių troškinius, žuvį, makaronų patiekalus, picas ar karštuosius užkandžius.
290 g – 799

7. Keptos paprikos
BELLA CONTADINA

Bus gardu užkandžiauti su duona, paįvairins miltinius patiekalus, taip pat
šaltuosius užkandžius. Gražiai atrodys
ir tiks patiekti kaip garnyrą prie karštųjų patiekalų.
290 g – 999

Naujiena

8. Geltonosios alyvuogės
BELLA DI CERIGNOLA

Didesnės nei paprastai, ypatingo skonio ir spalvos alyvuogės suteiks išraiškingumo salotoms, pagardins užkandžius.
290 g – 699

Tik pas mus

7

8

9
6
10
11

12
9. Kiniški grybai
BELLA CONTADINA

Pagal specialų receptą marinuoti grybai labai tinka gaminant įvairius užkandžius. Neapsiriksite patiekę ir vienų ar priderinę prie karštųjų patiekalų.
290 g – 899

10. Artišokai BELLA
CONTADINA

Tai sparčiai populiarėjanti daržovė,
užkariavusi ne vieną virtuvę. Tobulai
tinka troškiniams, makaronams, picoms, salotoms, sriuboms. Prie artišokų dera pusiau sausas vynas.
290 g – 1199

11. Tunu įdarytos
aitriosios paprikos
BELLA CONTADINA

Puikiai dera su kumpiu, šviežia
duona bei gerai atšaldyto rožinio
vyno taure.
290 g – 1399

12. Sūrios džiovintos
juodosios alyvuogės
BELLA CONTADINA

Tai puikus gurmaniškas užkandis su
mėgstamu sūriu ir tobulas priedas
ruošiant užkandžių rinkinius prie vyno ar alaus.
290 g – 699
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Gaivūs, kvapnūs
ir natūralūs

1. Česnakai su
aitriosiomis paprikomis
COQUET aliejuje

1935 m. Ispanijoje, Saragosos
provincijoje, buvo įkurta šeimos
verslo įmonė „Coquet“, nuo savo veiklos pradžios iki šių dienų
tiekianti puikios kokybės konservuotus vaisius ir daržoves. Konservuoti persikai, kriaušės, alyvuogės, česnakai, aitrieji pipirai,
įvairūs kokteiliai ir mišiniai – ir
viskas pirkėjams pateikiama patraukliuose, įvairių talpų stikliniuose indeliuose.
Nuo senų laikų vienas pagrindinių „Coquet“ produktų –
konservuoti persikai. Jie ruošiami ypatingu būdu: nulupama tik
odelė, o patys vaisiai nesmulkinami. Taip išlaikomas natūralus jų
skonis ir gaivumas.

1

Neapsiriksite patiekdami šių alyvuogių prie bet kokių užkandžių, karštųjų patiekalų ir gėrimų. Jos papildys skonį ir suteiks prabangos lašelį
salotoms bei mišrainėms.
240 g – 899

Tai tobulas užkandis ar šaltųjų
bei karštųjų patiekalų priedas.
Maloniai sušildys, kai už lango
žvarbu ir šalta.
240 g – 1199

2

5. Baltieji smidrai COQUET
Troškiniai taps sodresni, užkandžiai ryškesni, o mėsos kepsniai atsiskleis nepaprastai grynu ir gaiviu skoniu.
345 g – 1399

3. Lęšiai COQUET

Idealūs skubant paruošti troškinį, užsigeidus neįprastos mišrainės ar salotų. Maistingumu jie pakeičia duoną ar kruopas, todėl puikiai tiks kaip garnyras prie karštųjų patiekalų.
540 g – 599

3

6. Žalieji smidrai COQUET

Juos galima patiekti ir kaip užkandį, ir kaip garnyrą. Puiku su jais
ruošti sumuštinius, derinti prie sūrio – visa ir skanu, ir išskirtinai gražiai atrodo.
345 g – 999

5
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2. Česnakais įdarytos
žaliosios alyvuogės COQUET
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6

4. Pjaustyti porai
COQUET

Jie suteiks pikantiškumo
bet kokiam troškiniui, paįvairins kasdienes sriubas,
pagardins garnyrus.
540 g – 599

4

7. Avinžirniai su
daržovėmis COQUET

8. Sveikos mažosios bulvytės
COQUET

Tai gali būti puiki naujiena Jūsų virtuvės spintelėje. Labai tiks pagardinti troškinius, sriubas ir salotas.
540 g – 599

7

Nustebsite, kokios nepakartojamos gali
būti salotos ir mišrainės su šiomis daržovėmis. Galite kepti, troškinti ar tiesiog paberti į lėkštę šalia mėsos ar žuvies kepsnio.
660 g – 799

8
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Persikai sirupe

Jie gali būti patiekiami kaip desertas, dėl spalvos malonus akiai, dėl skonio – nepakartojamas liežuviui. Be to,
tai labai geras smaližių salotų, gurmaniškų užkandžių ar
kepinių įdaro komponentas.
Persikai COQUET sirupe, 2650 g – 2999
Persikai COQUET sirupe, 700 g – 899

Naujiena
Tik pas mus

Kriaušės sirupe

Ir didelių, ir mažų
mėgstamas skanėstas. Suteikia fantastišką skonį įvairiausiems
desertams, kepiniams
ir egzotiškiems patiekalams.
Kriaušės
COQUET sirupe,
2650 g – 2999

Kriaušės
COQUET sirupe,
700 g – 899
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Žiemos švenčių belaukiant

Nuotaiką kuria

šventinė aplinka
Šventė neatsiejama nuo jos laukimo. Tą laiką pravartu užpildyti maloniais
pasiruošimo darbeliais, mintimis, lūkesčiais ir jausmais. Nes ką gali žinoti, gal
patį svarbiausią Kūčių vakarą ar varpeliais tilindžiuojantį Kalėdų rytą nebesuspėsite sugalvoti ar prisiminti visų savo norų, mintimis aplankyti brangių
Jums žmonių. Tad pradėkite tai daryti jau dabar puošdami savo namus.

46
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Žiemos švenčių belaukiant
Kasmet Kalėdos turi tam tikrą spalvą. Aišku, tai nėra
griežti nurodymai, tiesiog gražus žaidimas, suteikiantis gerų emocijų.
Šįmet dizaineriai pranašauja džiaugsmingos oranžinės spalvos triumfą. Tai ne ambicijos – jau pavargome nuo sunkmečio iššūkių, o oranžinė – poilsio
ir atsigavimo spalva. Ji siejama su jaukumu, pyrago
kvapu ir šiluma. Tad pažvelkite į apelsinus ir dairykitės gražių daiktelių visokiausių šio vaisiaus atspalvių.
Interjero puošyba koja kojon žengia su drabužių mada. Dizaineriai savo kolekcijose siūlo itin ryškių sintetinių spalvų – tinka tokias rinktis ir namams. Būsite
madingi, jei pasirinksite kad ir rožinę eglutę.
Dar viena madinga tendencija yra ekologiškumo,
kitaip vadinama skandinaviška, banga. Aplinką tinka
puošti natūralia sniego baltumo spalva, o jai pagyvinti naudojami raudoni, rudi akcentai. Pasirinkę šią
kryptį, venkite blizgesio – šventiškumo suteiks natūralų šerkšną įkūnijantis tviskesys.
Galite naudoti natūralias medžių šakeles ir papuošti jas pačių pagamintais papuošalais: megztais,
padarytais iš šiaudų, medžio, džiovintų gėlių. Šią temą išpildysite puošdami namus iš tikrų ar dirbtinių
vaisių arba daržovių pagamintomis puošmenomis.
Originaliai atrodys artišokų vainikas ar svarainių dėlionė dailioje lėkštėje ar vazoje.
Visada tiks namus puošti jau Kalėdų klasika tapusiomis spalvomis. Kad išvengtute eklektikos ir
chaoso, verta įsidėmėti harmonijos pojūtį kuriančius spalvų derinius. Mėlyna tinka su sidabrine, raudona – su auksine, žalia, o balta – su mėlyna arba su
raudona.
Nebijantiesiems eksperimentuoti dizaineriai pataria išbandyti netradicines spalvas, jų derinius. Pavyzdžiui, vietoj raudonos ir žalios galite rinktis rožinę
ir žaliosios citrinos.
Stiliaus viršūnė – puošti namus vienos spalvos
aksesuarais. Gaivos, šventiškumo, malonumo akiai
visuomet teiks žydinčios vazonėliuose ar pamerktos
gyvos gėlės. Tinka ir milžiniškos puokštės, ir kuklus
vienas žiedelis.
Tad prieš puošiant namus svarbu apsispręsti, ko-

kios temos norite, kokios spalvos Jus džiugina, ramina, teikia malonumą. Geriau laikytis vienovės. Jei
norisi sentimentalumo – leiskite sau tai. Šventiniu
laikotarpiu ir Jums, ir svečiams bus miela matyti kalėdines dekoracijas: angeliukus, briedžius, zuikius,
Kalėdų senelius – tuomet visi tampame truputį vaikais. Ar bent trokštame vėl išgyventi naivią ir džiugią vaikystę.
Taigi, nesikuklinkite pridėlioti languotų pagalvių, o prie židinio – pintą krepšį su malkomis, vazose
– saldainių blizgančiais spalvotais popieriukais, cukruotų vaisių.
Nepamirškite žvakių – jų gyva šviesa visuomet

pakylėja virš kasdienybės. Kad atšvaitų ir spindesio
būtų daugiau, statykite jas ant žvilgančių metalo, stiklo padėklų, įkurdinkite prie veidrodžių.
Atmosferą kuria ir kvapas – smilkykite smilkalus, dekite kvapnias žvakes, merkite medinius pagaliukus į kvapniuosius aliejus. Matomoje vietoje padėkite pasakų knygų. Net jei namuose nėra vaikų –
paskaitykite patys ar pasiūlykite užsukusiems draugams. Kada gi daugiau, jei ne Kalėdų laikotarpiu, galime sau tai leisti?
Ruošdami šventines vaišes nepamirškite papuošti
ir stalo. Jūsų patiekalai bus gražūs ir itin skanūs, bet
prieš tai tegul visi dar pagano akis į mielas smulkmenas. Ištraukite ta proga geriausius savo indus. Neišgyvenkite, jei neturite karalienės Viktorijos laikų porceliano su paauksuotais pakraščiukais. Šios dienos
karaliai esate Jūs. Apgalvotai parinkti stalo akcentai
sukurs stilių ir efektą.
Kūrybiškai pažvelkite į staltiesę – gal gražu bus
suderinti kelias: sniegu šviečiančią baltą ir kokią nors
mažesnę, ryškiaspalvę. Beje, staltiesės audinys derinamas prie indų: porcelianiniai dailiau atrodys ant
plonos medžiagos staltiesės, o keraminiai – ant storesnės. Nužerkite stalą miniatiūrinėmis žvaigždutėmis – ir šventė jau garantuota.
Pradėkite nuo paprastų dalykų. Medžiaginę ar
popierinę servetėlę susukite į tūtelę ir perriškite natūraliu rafijos plaušeliu ar gražia juostele. Galbūt prikepėte imbierinių sausainių – pridėkite kiekvienam.
Servetėlių spalvą galite derinti prie žvakių.
Galbūt negalėjote atsispirti neapsakomo grožio
eglutės žaisliukams – padėkite ir jų. O po vaišių kiekvienas namo galės išsinešti Jūsų dovanotą puošmeną.
Galite net iškarpyti snaigių – kaip tik mokate. Juk
rengiate namuose mylimų ir brangių žmonių susiėjimą, o ne meno kūrinių konkursą.
Kalėdų stalui papuošti tiks gyvos gėlės, žvakės,
vainikėliai, vazos su vaisiais ir iš miško parsinešti kankorėžiai.
Atminkite, genialumas slypi paprastuose dalykuose, grožis – smulkmenose.
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meistrų sukurti šedevrai
Kam gaišti gaminant tortą namuose,
jei tą laiką galite skirti kur kas svarbesniems dalykams: pabūti su vaikais,
skirti brangias valandas mylimajam ar tiesiog sau. Kad pailsėtumėte,
prikauptumėte energijos ir geros nuotaikos – juk norėsite ja apdovanoti
pačius brangiausius.

Medaliais papuošti

Du medalius laimėjusiai D. Bondarevienei (dešinėje) asistavo kartu su ja Klaipėdos
MAXIMOJE dirbanti A. Drebulytė.
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tortai

MAXIMOS tortai yra ne tik gražūs ir skanūs. Konditeriai skina laurus
įvairiose varžybose.
Šiais metais geriausia konditere paskelbta būtent MAXIMOS prekybos tinklo konditerininkė Danguolė Bondarevienė. Vilniuje, „Litexpo“
parodų rūmuose Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos surengtame konkurse D. Bondarevienės ir jos kolegės Aušros
Drebulytės sukurti tortai bei pyragaičiai pelnė du aukso medalius.
Sidabro medalis irgi atiteko MAXIMOS meistrams: jis skirtas už tortą „Žiemos vestuvės“, kurį pagamino Danuta Filipovič, Eva Selezniova ir
Anželika Suduiko.
Tai ne pirmi titulai garsiajam prekybos tinklui. Prieš dvejus metus D.
Bondarevienė su Alma Paulauskiene Rygoje tarptautinėse konditerių
varžybose gavo bronzos medalį.
Grožėdamiesi, mėgaudamiesi tortu net nesusimąstome, kiek į jį įdėta darbo. O tai, kad MAXIMOS tortams nėra lygių, įrodo, jog pačios tituluotos konditerininkės nekepa tortų namuose – juk lygiai tokį patį
galima nusipirkti parduotuvėje.
Net mažiausia detalė saldiesiems šventės palydovams yra svarbi. Jų
skonis susideda iš biskvitų ar pusgaminių, kuriuos gamina pačios konditerininkės. Per daugybę metų yra išstudijuota ir tiksliai lyg vaistinėje sudėlioti receptai, kaip rasti tobulą pačių skaniausių produktų harmoniją.
Neatsiejama torto dalis – kremas. Išplakti juos reikia titaniškos jėgos
– tą atlieka automatai. Tačiau neapsieinama ir be žmogaus atidumo.
Kremas juk turi būti tam tikros konsistencijos ir temperatūros, kitaip visas darbas gali būti atliktas tuščiai.
Nuostabiausia dalis – papuošimas. Viską MAXIMOS meistrai daro
savo rankomis. Jie tarsi skulptoriai, dailininkai, juvelyrai sukuria neįtikėtinas kompozicijas, išpildo pačias nerealiausias žmonių fantazijas.

meistrų sukurti šedevrai

Kaip kyla puošybos idėja? Konditeriai visuomet gyvena tarsi pasakų pasaulyje, kur daugybė mielų herojų, įmantrių ornamentų ir žavingų
daiktelių. Jie dirba tarsi didžiausi mokslininkai –
mintyse gimusį gražų vaizdą turi paversti realybe. Taip, pavyzdžiui, patikusi nuotakos puokštė
„perkeliama“ ant torto. Ant tortų nutupia drugeliai ir bitės, egzotiškiausios gėlės, kalėdiniu laikotarpiu ošia žaliaskarės eglės, žaidžia nykštykai
ir dovanas dalyti skuba Kalėdų seniai.
MAXIMOS technologė Edita Laurinavičiūtė įsitikinusi, kad čia gaminami tortai nenusileidžia naminiams. Atsirenkamos žaliavos, kurios pagamintos iš sveikų produktų. MAXIMOS
tortuose nėra ir kenksmingų dažiklių. Vartojama labai daug šviežių vaisių ir uogų. Dabar ma-

dingiausi gaivūs tortai. Nors šventėms labai
tinka ir aristokratiški sodresnio skonio šokoladiniai saldumynai.
MAXIMOS meistrai seka, o dažnai ir patys
diktuoja madingas puošybos tendencijas. Dabar švenčių gražuoliai yra itin elegantiški, neryškių spalvų. Nebent šviežios braškės tortui suteikia spalvingumo, ypatingo šventiškumo ir netgi džiaugsmo. MAXIMOS konditerės džiaugiasi, kad kiekvieną dieną gali įgyvendinti bet kokią kilusią savo idėją – ar dėl tortų skonio, ar dėl
puošybos. Štai todėl mūzos jas dažnai ir lanko
padėdamos skinti nugalėtojų laurus. Tad ragaudami MAXIMOS torto užsimerkite iš malonumo ir tegul Jus apima smaguriavimo palaima bei
kūrybinis džiaugsmas.
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šventinis smaližių džiaugsmas

Šventės – smaližių

džiaugsmas
Šiais laikais nereikia laukti ypatingos dienos,
kad pasimėgautume saldumynais. Ir vis dėlto
šventės neįsivaizduojamos be jų.
Nuodėminga saldybe masinantis šokoladas, burnoje
tirpstantys sausainiai ir karališkas stalo pasididžiavimas – tortas... Pastarojo ne veltui norime per šventes. Tai turto ir laimės simbolis. Tik anksčiau torto
pirmtakas buvo ryžių ar kviečių paplotėlis, kurį per
vestuves jaunikis trupindavo jaunajai virš galvos –
kad naujai porai nieko netrūktų. Taigi ant stalo niekas neatsiranda šiaip sau.
Džiuginkite save ir artimuosius, nes saldumynai
– tai džiaugsmas, meilė, net sveikata ir grožis. Netikite? Jei tik užplūdo niūri mintis, įsidėkite burnon
gabaliuką šokolado ir pamatysite, kaip kažkas Jūsų
viduje pradės šypsotis.

Tortas KARAMELINĖ
AGUONA

Aguonos – neatsiejamas saldumynų priedas ir švenčių palydovas. Jų
skoniu galima pasimėgauti ragaujant
šio torto, sudėto iš aguoninių biskvitų, perteptu karameliniu kremu. Visą
skonį nuostabiai papildo riešutai. Tikras skonio klasikos pavyzdys.
1 kg – 1999

Šventinis aguonų tortas

Kalėdos tikrai ateis, jei namuose turėsite šio torto. Jame aguoninis biskvitas
yra tiesiog permirkęs grietinėlės ir cukraus užpilu, paviršius puoštas skrudintais lazdynų riešutais, sumaišytais su
grietinėle ir cukrumi. Tortą puošia kakavinio glaisto burbulai ir baltojo glaisto eglutės. Atsipjaukite – ir švęskite.
1 kg – 2299
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Tortas KARAMELINĖ PASAKA

Garantuojame – šis tortas bus mikliai suvalgytas, tad pirkite didesnį, o geriau –
du. Mat daugybė kapotos tešlos sluoksnių, perteptų karameliniu įdaru ir vienu
spanguolių džemo sluoksniu abejingų nepaliks. Atrodo taip „nekaltai“ – puoštas
meduoliukais ir oranžinėmis šokoladinėmis drožlėmis, o savyje slepia
galingą skonio jėgą.
1 kg – 2299

Tortas ŽIEMOS SIURPRIZAS

Tai du baltojo ir vienas riešutinio
biskvito sluoksniai, pertepti zefyriniu
kremu. Torto paviršius ir šonai aptepti baltyminiu kremu („bezė“). Paviršius
puoštas baltojo ir kakavinio glaisto
bumbulais, baltojo glaisto eglutėmis ir
meduoliniais batukais, žvaigždutėmis
bei žmogeliuku. Net suaugusiuosius šis
tortas nustebins lyg vaikus.
1 kg – 1999
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Plikytos tešlos žiedas su
šokoladiniu kremu

Plikyta tešla, karamelės ir plombyro
skonio šokoladinis kremas, juodasis šokoladas – šiam saldėsiui niekas negalės atsispirti. Pasimėgaukite – praskaidrinkite paprastą dieną
ar suteikite pakilumo šventei.
1 kg – 2999

Plikytos tešlos
žiedas su kremu
ir mandarinais

Tai žiedo formos plikytos tešlos pyragas, perteptas grietinėlės kremu.
Nustebsite, kaip čia tinka konservuoti mandarinai ir želė. Kol valgysite,
grožėkitės cukriniu glaistu it sniegu papuoštu
paviršiumi, kuriame raudonuoja šviežios spanguolės.
1 kg – 2499
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PAVLOVOS tortas

Jeigu tortui suteiktas garsiosios rusų baleto žvaigždės vardas, tai jį tikrai gali valgyti absoliučiai visi!
Lengvas lyg grakščių šokėjos rankų mostas, elegantiškas ir nuostabaus skonio
gardėsis su vanilės skonio
glaistu ir grietinėlės kremu.
Jį puošia šviežios uogos.
1 kg – 2999

Romo skonio
TRIUFELINIS tortas
su aguonomis

Tai trys viliojančiai sirupu permirkę aguoninio biskvito
sluoksniai, pertepti triufeliniu
kremu. Tortas aplietas tamsiuoju kakaviniu glaistu. Paviršius puoštas tamsiojo kakavinio glaisto bumbulais, gliaudytais lazdynų riešutais su dekoratyviniu cukrumi. Lyg dar būtų maža, pridėta šviežių braškių, aplietų tamsiuoju kakaviniu glaistu. Ne, atsispirti niekaip neįmanoma!
1 kg – 2199
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Tik pas mus
Sveikatos ir
džiaugsmo simbolis

Riešutai – gilias tradicijas turintis Kūčių bei Kalėdų palydovas. Jie
simbolizuoja turtą, sėkmę, sveikatą, džiaugsmą, ilgaamžiškumą. Todėl įmonė „Arimex“ sukūrė kalėdinių rinkinių liniją. Tai KARALIŠKASIS mišinys, mišinys su tropiniais vaisiais, riešutų mišinys PREMIUM ir džiovintų vaisių mišinys. Įsigijus šių rinkinių, galima ne
tik užkąsti, bet ir pagardinti salotas, net karštuosius patiekalus ar
desertus.
Toks mišinys gali tapti vienu iš
dvylikos Jūsų Kūčių stalo patiekalų. Bus ne tik skanu – riešutai gali būti magiško žaidimo įrankiu.
Riešutai teikia ir sveikatos – juose gausu vitaminų ir mineralinių
medžiagų.

1

2

1. Kalėdinis mišinys su tropiniais vaisiais
ARIMEX, 300 g – 899

3

2. Kalėdinis riešutų mišinys ARIMEX ,
300 g – 2099
3. Kalėdinis džiovintų vaisių mišinys
ARIMEX, 300 g – 999
4. Kalėdinis karališkas riešutų ir džiovintų
vaisių mišinys ARIMEX, 300 g – 1499
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Tik pas mus
Stereotipų
laužytoja

5
6

7
8

Įmonė „Alvo“ mūsų kasdienybę paįvairina naujais, skaniais ir
sveikais produktais. Savo džiovintų vaisių ir riešutų mišiniuose vartoja ne vienam dar neragautus skanumynus, pavyzdžiui, citrusinių šeimos atstovus kinkanus, brazilines bertoletijas. Bet nepamiršta ir mūsų miškų gražuolių spanguolių
– jos turi tiek vitaminų! Skonio
harmonija tobula, o akį džiugina ir pati pakuotė. Svarbu tai,
kad „Alvo“ džiovintų vaisių ir
riešutų mišiniai gaminami rankiniu būdu. Tai padeda iš gausybės produktų atrinkti tik pačius kokybiškiausius. „Alvo“ kalėdiniai džiovintų vaisių ir riešutų mišiniai tiks ne tik šventiniam stalui, bet ir gali būti puiki dovana artimiesiems.

9

5. Riešutų su kevalais mišinys ALVO,
350 g – 1199
6. Šventinis džiovintų vaisių ir riešutų
99
mišinys ALVO, 400 g – 18
7. Egzotinis džiovintų vaisių ir riešutų
mišinys ALVO, 400 g – 1299
8. Džiovintų vaisių ir riešutų mišinys
ALVO, 400 g – 1499
9. Džiovintų vaisių mišinys ALVO,
400 g – 1299
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Žiemos švenčių belaukiant

Kalėdų nuotaikos

simbolis

Pamenate pasaką „Trys riešutėliai Pelenei“? Piktosios pamotės engiama Pelenė gauna dovanų tris stebuklingus riešutėlius.
O juose ji randa tris daiktus, padedančius ištrūkti iš pamotės namų ir rasti savo laimę.
Jau vien ši pasaka gali mus įkvėpti šventiniu laikotarpiu namuose turėti riešutų. Juk tai stebuklingas laikas – ką gali žinoti, kada į namus
įžengs visagalė fėja. Norės Jums
padovanoti stebuklingų riešutų ir
staiga neturės jų. O per šventes fėjos turi daugybę reikalų!
Ką gi – tuomet ji galės užburti
tuos riešutėlius, kurie guli Jūsų vazoje ant stalelio.
Graikiniai yra vieni mėgstamiausių ir labiausiai vertinamų. Jie
yra tiesiog nepakeičiama šventinių kompozicijų dalis.
Eglutės puošmena gali tapti aukso ar sidabro dažais
nupurkštų riešutų girliandos. Juos galima ne tik įvai-

riausiais dažais nuspalvinti, bet ir apklijuoti margais
lipdukais ar blizgančiu popieriumi, prilipinti kilpeles
ir pakabinti kaip žaisliukus. Graikinius riešutus įmanoma ir gražiai apnerti vašeliu, tuomet dekoruoti karoliukais, kaspinėliais, spalvotomis
juostelėmis, gėlytėmis – tai priklauso nuo Jūsų fantazijos. Ir apnerdami
riešutus sugalvokite slapčiausią norą
– jis būtinai išsipildys!
Graikinių riešutų galima įkomponuoti į kalėdines puokštes. Riešutai puikiai derės su šviežiais ar džiovintais vaisiais ir
uogomis, cinamono lazdelėmis.
Per Kūčias ant stalo būtinai padėkite graikinių

Nuo senų laikų riešutai
buvo sveikatos, stiprybės
ir gero, pasiturimo gyvenimo simbolis.
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riešutų nes jie simbolizuoja turtą, sėkmę, laimę ir
džiaugsmą. Iš riešutų galima ir burti. Paimkite vieną riešutą ir išgliaudykite: jei branduolys sveikas, vadinasi, kitais metais Jums seksis gerai, būsite sveiki ir
nebus jokių nepriteklių. Jei ištrauksite tuščią riešutą,
turėsi įdėti nemažai pastangų, kad neliktumėte be
pinigų. Jei riešute rasite kirminuką, vadinasi, kitąmet
Jūsų namuose bus pilna svečių. Jei esate vieniši, neturite poros, pasemkite riešutų saują ir suskaičiuokite:
jei saujoje laikote lyginį riešutų skaičių – ateinančiais
metais susirasite porą, jei nelyginį – vieniši liksite ir
toliau. Šiais laikais greičiausiai net fėjos nebereikia –
daugelis namuose turite visko, kas galėtų prikviesti
šventę. Svarbiausia – nepamirškite dalytis. Duodant
juk grįžta su kaupu.

virtuvė

Pasigaminkite

Riešutų ir
šokolado
pyragas

6–8 porcijoms pagaminti reikės:
200 g juodojo šokolado
200 g sviesto
1 stiklinės cukraus
1 stiklinės miltų
5 kiaušinių
1 šaukšto vanilinio cukraus
1 šaukštelio kepimo miltelių
1 šaukšto meduolių prieskonių
mišinio
0,5 stiklinės džiovintų slyvų
0,5 stiklinės romo arba brendžio
400 g riešutų mišinio
miltelinio cukraus – pabarstyti

Džiovintas slyvas užpilkite romu ar brendžiu ir palaikykite mažiausiai valandą. Orkaitę įkaitinkite iki 170 laipsnių,
apskritą atidaromą kepimo formą išklokite kepimo popieriumi. Šokoladą kartu su sviestu
ištirpinkite ir atvėsinkite. Kiaušinius išplakite su abiejų rūšių cukrumi iki putų. Miltus persijokite ir sumaišykite su kepimo milteliais. Į kiaušinio plakinį supilkite šokolado masę, išmaišykite.
Suberkite miltus, prieskonius ir
išmaišykite. Kai kuriuos riešutus
šiek tiek pasmulkinkite ir sumaišykite su išmirkytomis džiovintomis slyvomis. Riešutų ir slyvų
masę sudėkite į tešlą, išmaišykite. Tešlą supilkite į formą, šaukite į orkaitę ir kepkite maždaug
valandą. Ar pyragas iškepė, patikrinkite mediniu pagaliuku: jeigu tešla prie jo nelimpa, pyragas
iškepęs. Iškeptą pyragą palikite
atvėsti formoje, išimkite ir pabarstykite milteliniu cukrumi.
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Naujiena
Tik pas mus

Saldumynų karaliai iš Italijos

Nereikia būti nuotaka ar jaunikiu, kad užsimanytum nugos. Svarbiausia – kad jos gautum. Būtent tokio saldumyno,
kaip laimingo gyvenimo simbolio, Italijoje būdavo siūloma
nuotakai ir jaunikiui per vedybų ceremoniją.
Ne tik nuga, bet ir dar daugybe fantastiškų saldumynų
garsėja įmonė „Vergani“, kurią 1881 metais įsteigė bakalėjininko padėjėjas Porta Venzia Vergani. Savo verslą jis pradėjo būtent nuo nugos. Tai migdolų, medaus ir kiaušinių baltymų saldumynas, nepaliekantis abejingų.
Šiandien naujausias technologijas įdiegusi ir senąsias
tradicijas išsaugojusi įmonė siūlo net tokių retų gardumynų, kaip rome mirkyti kaštainiai. Prieš Kalėdas jų kepamų
kvapas užtvindo Europos sostines ir bažnytkaimius. Dabar
jų – dar labiau rafinuoto skonio – galime paragauti ir Lietuvoje.
Gurmanai itin vertina ir „Vergani“ šokoladą, mat jis atkartoja Italijoje ruošiamos ekspreso kavos skonį. Be to, dar
galima paragauti „Vergani“ šokoladinių saldainių su įvairaus
kremo bei alkoholio įdaru.
1. Kaštainiai MARRONS GLACES, 200 g – 3599
2. Saldainiai CREME LIQUEUR, 250 g – 1999

2

1
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Šventinis smaližių džiaugsmas
Gardėsių pakuotė taip pat
labai svarbi!

Britų šeimos „Churchill’s“ konditerijos verslas
klesti jau 25 metus. Įmonė garsėja ne tik saldainiais ir sausainiais, bet ir nuostabiomis jų pakuotėmis: žaismongomis skardinėmis, dailiomis dėžėmis bei dovanų maišeliais. „Mes tikime, kad
tiek pakuotė, tiek jos turinys yra vienodai svarbūs“, - tvirtina unikalių suvenyrų ir dovanų skardinėse dėžutėse gamybos lyderiai. Šių metų Kalėdoms „Churchill’s“ savo gaminius papuošė geraširdžiu Kalėdų seneliu bei gausiai apsnigto kaimo vaizdais.
1. Karamelių rinkinys SNOWMAN,
135 g – 2299
2. Saldainių rinkinys CAROUSEL,
400 g – 3699
3. Šokoladiniai saldainiai su sniego
senio magnetu, 135 g – 1699
4. Šokoladiniai saldainiai su Kalėdų
senio magnetu, 135 g – 1699

1

2

4
3
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Naujiena

Ekologiški italų
gardėsiai

Garsios Italijos Veronos apylinkės pasižymi išskirtine švaria aplinka, o tokioje
surinktas medus ypač vertinamas. Būtent tokį puikų produktą savo saldumynams gaminti naudoja įmonė „Saladine“.
Ji įkurta 1975 metais Veronoje. Pagal Italijos standartus tai jauna imonė,
tačiau ji stropiai laikosi senųjų saldumynų gamybos tradicijų ir siūlo tik iš natūralių produktų pagamintų gardėsių.
Tai originalus įvairių riešutų griliažas. Riešutai taip pat perkami ten, kur
jie auginami ekologiškai.
Įvairių dydžių ir formų griliažas tinka, kai norite greitai užkąsti. Be to, jis
praturtins ir šventinį stalą. Ekologiški
gardėsiai pakuojami į tuopos tošies natūralias lėkštes, kurias, suvalgius skanumynus, malonu ir toliau naudoti.
Riešutai ir taip labai sotūs ir skanūs,
o saldumas juos paverčia smaližių aistros objektu. Galima mėgautis be baimės, nes „Saladine“ meistrai nepaliaujamai rūpinasi ekologija ir sveikatingumu.

Tik pas mus
1

2
3

4
1. Migdolų riešutų pyragas
SALADINE, 300 g – 1999
2. Lazdynų riešutų pyragas
SALADINE, 300 g – 2399
3. Pistacijų riešutų pyragas
SALADINE, 300 g – 3299
4. Migdolai SALADINE su medumi, 150 g – 1299
5. Migdolų ir spragintų ryžių
plytelė SALADINE, 125 g – 899

7
5
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6. Žemės riešutai SALADINE su
sezamų sėklomis, 125 g – 799
7. Migdolų ir įvairiaspalvių
saldainių plytelė SALADINE,
125 g – 899

Šventinis smaližių džiaugsmas

Tik pas mus

Rūtos šakelė atnešė sėkmę

Garsaus lietuviškų saldainių fabriko istorija
prasidėjo 1913-aisiais Šiauliuose, kai būdamas 36 metų Antanas Gricevičius nedideliame mediniame name įsirengė katilą karamelei virti. Pirmieji darbininkai buvo patys savininkai – A. Gricevičius ir jo žmona Juzefa.
Tuo metu Lietuvoje daugumą verslo
įmonių valdė užsieniečiai, tad norėdamas
pabrėžti saldainių dirbtuvėlės lietuviškumą,
A. Gricevičius pavadino ją tautinio augalo
– rūtos – vardu. Iš pradžių šiauliečiai gamino karamelinius saldainius, o vėliau – ir šokoladinius.

Sėkmė lydėjo darbščiuosius šiauliečius:
netrukus jie turėjo jau beveik kelis šimtus
pagalbininkų, o saldainių buvo sukurta net
300 rūšių. Konditerių talentas buvo įvertintas keturiais aukso medaliais Lietuvos žemės ūkio parodose bei dviem medaliais –
tarptautiniuose konkursuose Italijoje ir Anglijoje. 1940 metais fabrikas buvo nacionalizuotas ir veikė kaip valstybinė įmonė.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, senieji „Rūtos“ pastatai buvo grąžinti A. Gricevičiaus įpėdiniams. Dabar kasmet smaližiams
patiekiama vis kokių nors saldžių naujovių.
Įdomu tai, kad jos kuriamos laikantis senųjų

saldainių gaminimo tradicijų ir paisant šių
dienų naujausių tendencijų. „Rūtos“ konditeriai didžiuojasi dražė saldainiukais, kurie
gaminami iš kruopščiai atrinktų itin kokybiškų žaliavų. Pavyzdžiui, jei žirneliai gaminami su riešutais, tai kiekvienai jų rūšiai parenkamas toks apvalkalas, kuris padėtų atskleisti geriausias skonio savybes. Dražė įdarai dar daromi iš natūralių vaisių ir uogų, jas
džiovinant šaltyje, kad būtų išsaugotos vertingos maistinės savybės.
Yra sukurta dražė su lietuviškomis
braškėmis, mėlynėmis, obuoliais ir aktinidijomis.

Naujiena

3
4
2
5

7

1

6
8
1. Dražė IMBIERAS SU ŠOKOLADU, 100 g – 599
2. Dražė DUMPLŪNĖS SU BALTUOJU ŠOKOLADU,
100 g – 1199

9

3. Dražė MIGDOLAI SU ŠOKOLADU, 100 g – 699
4. Dražė ŽĖRUTIS, 100 g – 1099
5. Dražė ŠALTYJE DŽIOVINTOS BRAŠKĖS SU ŠOKOLADO
ASORTI, 100 g – 1199
6. Dražė KAVOS PUPELĖS SU ŠOKOLADU, 100 g – 8
7. Dražė ŠALTYJE DŽIOVINTOS MĖLYNĖS
SU BALTUOJU ŠOKOLADU, 100 g – 1199

49
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8. Dražė TIRAMISO SKONIO MIGDOLAI
SU ŠOKOLADU, 100 g – 699
9. Dražė AKTINIDIJOS SU BALTUOJU
99
ŠOKOLADU, 100 g – 11
10. Dražė CINAMONO SKONIO
MIGDOLAI SU ŠOKOLADU,
100 g – 599
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Kalėdinės dovanos –

iš visos širdies

Yra labai svarbu, ką dovanoti. Specialiai vienam ar
kitam žmogui išrinkta dovana parodo reikiamą dėmesį. Galbūt turite laiko ir nunersite šaliką, pirštines ar jaukų žaisliuką eglutei. Gal prisiruošite iškepti sausainių pagal receptą, kuriam visus metus neradote laiko. Suvyniosite į popierių, perrišite kaspinu – ir įteiksite. Patikėkite, rūpimas žmogus valgys ne tik sausainius – jis atsigers ir iš Jūsų širdies
gerumo šaltinio. O jei norėsite su dovana pataikyti kaip pirštu į akį, galbūt pravers kalėdinis dovanų
horoskopas.
OŽIARAGIS
Šiam bene praktiškiausiam Zodiako atstovui geriausia įteikti ką nors, kas praverstų buityje, bet kartu ir
būtų subtilu. Buitiška dovana dar nereiškia, kad turite dovanoti puodą. Tinka tik kokybiški daiktai. Jei
dovanosite statulėlę, ji turėtų būti taurios medžiagos: marmuro, porceliano ar dramblio kaulo. Jei tai
bus dėtuvė laikraščiams ir žurnalams, tai tik tikros
odos. Taip pat tinka ekstravagantiški kvepalai, geras
rašiklis, laikrodis, kas nors iš naujausių technologijų,
šiltos kojinės ar šalikas. Energijos rinkdami pakuotę
Ožiaragiui galite neeikvoti – jam tai nelabai rūpi.
VANDENIS
Dovana šiam individualistui ir maištininkui turėtų būti išskirtinė ir net stulbinanti, susijusi su nuotykiais. Neįprasto ar senovinio dizaino šviestuvas, bilietas į tikrai gerą spektaklį ar koncertą, kelionė, kvapnūs egzotiniai vaisiai – būtent tai, kas pradžiugins
Vandenį. Kadangi mėgsta techniką ir išbandyti naujoves, tiks ir naujausias kompiuteris, fotoaparatas,
įmantraus dizaino atmintukas. Kvepalus rinkite mis-
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Kalėdos – tai viena iš tų progų metuose, kai savo artimiems, brangiems
žmonėms ir bičiuliams galime priminti, kad jie mums rūpi. Kad mylime,
prisimename, bet per kasdienį lėkimą
nespėjame paskambinti, parašyti laiško, pažvelgti į akis ir tarti gerą žodį.
tiškus, elegantiškus, o labiausiai Vandenis atgauna jėgas ir nurimsta nuo apelsinmedžių kvapo. Įvertins
specialiai jam numegztas kojines ar dėžutę su kriauklėmis, kurias kartu surinkote vasarą. Iš knygų Vandenį pamalonins kelionių gidai, kultūros almanachai.
Dėl Vandenio reikia pasistengti dovaną ir efektingai
supakuoti.
ŽUVYS
Jautrioms ir artistiškoms Žuvims svarbu ir pats dovanos teikimo ritualas. O dovana – žadinanti vaizduotę, tad tiks nežinomo dailininko kūrinys, romanas, naujas filmas ar kompaktinis diskas (geriausia –
meditacinės muzikos), fotoaparatas, šokių bateliai ir
net vakarienė žvakių šviesoje. Tinka bilietas į teatrą,
koncertą, baseino abonementas. Bus pamalonintas,
jei po eglute gulės numegztos pirštinės ar megztinis.
Jei ieškote papuošalo, tai geriausiai tiks tas, kuris gali
tapti Žuvų talismanu. Žuvų ženklo vyrai įvertins skutimosi reikmenis, raktų pakabuką, karininkų, baikerių ar lakūnų atributiką.
AVINAS
Impulsyviam ir aktyviam šio ženklo atstovui reikia
ryškios, linksmos dovanos. Tad neprašausite pro šalį
padovanodami muzikos instrumentą, specialiai jam
sukurtą eilėraštį ar dainą. Tiks įteikti ir miniatiūrinį
gaublį, intensyvaus kvapo kvepalus, natūralios kosmetikos, abonementą į grožio saloną, sporto salę ar
koncertų salę. Apsidžiaugs gavęs rankinę, papuošalų,
žvakidę, juokingą paveikslėlį. Jei dovanosite papuošalą, išgraviruokite inicialus – tai itin glosto Avinų savimeilę. Avino ženklo atstovui patiks muzikinis centras, klasikinės literatūros rinkinys, žiebtuvėlis, suve-

nyrinis durklas ar pistoletas, įrankių dėžė. Šio ženklo atstovus labai pralinksmins staigmenos laukimas, tad skirkite dėmesio pakuotei – drąsiai galite
parinkti net raudonos spalvos popierių.

ta brangius daiktus, tad jei esate įsitikinę, kad
suma tinkama – nenuplėškite etiketės su kaina. Ir svarbiausia – Liūtams dovanas reikia teikti neįprastai.

JAUTIS
Šiam taupiam, praktiškam Zodiako atstovui parinkite solidžią dovaną, kuri papuoš jį ar aplinką.
Tiks subtili vaza, antikvarinė smulkmena, meno
kūrinys, muzikos rinkinys, didelis minkštas žaislas, įmantraus dizaino šviestuvas, Venecijos karnavalo kaukė, aromatinga žvakė, originalūs nuotraukų rėmeliai ir solidi saldainių dėžutė. Jautis
vertina gerą virtuvę, tad jam tinka įteikti receptų knygą, prieskonių ar net puodų rinkinį. Jį nudžiugins serviravimo įrankiai ir gražios taurės.
Jaučiai mėgsta jaukumą ir patogumą, tad ieškokite minkšto chalato, pižamos, megztuko. Stipriosios lyties ženklo atstovus pralinksmins kokia nors optimistiška knygelė, pavyzdžiui, kaip
praturtėti. Taip pat juokingas žaislas ar intelektualus žaidimas, brangios pirštinės ir kojinės,
nes Jaučiai mėgsta gražiai rengtis.

MERGELĖ
Smalsiam ir praktiškam ženklui galite dovanoti smulkmeną, bet ji turi būti vertinga, originali ir
stilinga. Net pakuotę apžiūrės skrupulingai iš visų pusių. Tiks visa, kas susiję su įgūdžių tobulinimu ir pomėgiais. Galite pradėti nuo kelionės, žinynų, žodynų, kalbų ir šokių kursų ir baigti rinktiniais gardėsiais. Tinka dizainerių proginiai drabužiai, šilko skaros, meniški papuošalai (ypač iš medžio ir odos), graviruotas laikrodis, poezijos tomelis, interjero puošybos elementai. Mergelės vyras mėgsta dovanas, kuriomis galima pasipuikuoti. Tad teikite vertingas knygas, paveikslus, kolekcinius gėrimus, madingus kvepalus. Šio ženklo atstovai vertina daiktus, galinčius praversti darbe ir
ūkyje: įrankius, techniką, kanceliarines prekes ar
specialiąją literatūrą.

DVYNIAI
Madingiems, šnekiems ir energingiems Dvyniams reikia stilingos, romantiškos dovanos.
Tiksliau – daug mažų dovanėlių. Tai gali būti sidabro segė, amuletas, žiebtuvėlis, laikrodis, šlepetės, mobiliojo telefono dėklas ar bilietas į teatrą. Taip pat – arbatų rinkinys, meniškas virtuvės rakandas, užrašų knygelė, verčiantys susikaupti stalo žaidimai, dėlionės. Dvyniai dievina pirštines ir ryto gaivą primenančius kvepalus. Dvyniams tinka dovanos, susijusios su jų pomėgiais: rinkdami knygą, galite pamąstyti ir apie
skirtuką – tikrai pataikysite. Dvynių vyrus maloniai nuteiks kas nors sentimentalaus, pavyzdžiui, nuotraukų albumas ar paveikslas su tėviškės kraštovaizdžiu, senelio fotoportretas. Įvertins konjaką, guminę valtį, pirties reikmenis.

SVARSTYKLĖS
Komunikabilus ir nuolat harmonijos ieškantis ženklas yra pamišęs dėl muzikos. Ir jei ne pats
groja, tai labai džiaugiasi dovanų gautais koncerto bilietais ar kompaktine plokštele. Net ir per
Kalėdas jas nudžiugins gyvų gėlių puokštė (geriau
milžiniška) ar mėgstamų saldainių dėžutė, subtili
apyrankė, pliušinis kiškutis, kokybiška kosmetika,
dailūs apatiniai. Pataikysite įteikę ką nors mistiško: burtų enciklopediją, amuletą, ezoterikos skaitinių, smilkalų. Daugelis Svarstyklių yra gurmanai ir etiketo žinovai, tad juos galite pradžiuginti prieskonių rinkiniu, gero vyno buteliu ar taurių rinkiniu. Vyrams patiks seksualūs kvepalai, intymios higienos priemonės, ekstremalaus sporto reikmenys.

VĖŽYS
Sentimentalus šeimos židinio kurstytojas įvertins
retą, senovinį daiktą, papuošiantį jo namus. Tinka egzotiška kriauklė, senovinė rytietiška statulėlė,
suvenyras iš tolimos šalies ar šeimos relikvija. Nepamirškite, kad Vėžys yra gurmanas, tad jį itin nudžiugins rinktinis gardėsis. Moterims dovanokite rankų darbo papuošalus, gėlių ir vaisių kvepalus, knygas apie gėles, kulinariją. Tinkamiausi Vėžiui drabužiai – brangūs, garsių mados namų. Šio
ženklo vyrams mažų mažiausiai reikia gero kostiumo, šilkinės palaidinės, sagės ar žiedo su smaragdu. Labai įvertintų namų kiną, muzikos instrumentą, kompiuterinį žaidimą ir tai, kas praverstų ūkyje: patalynę, indus, nuotraukų albumus. Vėžiams
skirtas dovanas rūpestingai supakuokite. Labiausiai
tiks žalios ir žydros spalvos popieriaus.
LIŪTAS
Dėmesio centre mėgstantiems būti Liūtams galima dovanoti tai, kas pabrėžia jų individualybę. Bet turi būti karališka ir prabangu. Labai tinka auksas, briliantai, krištolo statulėlės, kolekcinio konjako ar vyno butelis, sidabriniai šaukšteliai, kailiai, geri kvepalai. Tiks kuponas grožio salono procedūroms, pėdų masažui. Kita vertus,
Liūtai vertina ir praktiškus dalykus – tiks natūralios odos aksesuarai, brangus skėtis, virbalai, siuvimo reikmenys, indų komplektas, patalynė, buitinė technika, vonios įrankiai, kokybiški vitaminai. Vyrams patiks itališki batai, odinės pirštinės, diržas, siuvinėtų nosinių rinkinys,
naujos kompiuterinės programos. Liūtas mėgs-
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SKORPIONAS
Tvirto ir aistringo charakterio Skorpionams dovana turi būti didelė ir plati visomis prasmėmis. Tinka neįprastas amuletas, laikrodis, brangus papuošalas, statulėlė ar indas iš egzotiško krašto. Įvertins
jogos vadovėlį, gertuvę, kelionmaišį, saldžius kvepalus. Skorpiono ženklo moterys domisi burtais
ir magija, tad įtiksite padovanoję būrimo kortas,
chiromantijos vadovėlį, smilkalų, žvakių ar naktinę ekskursiją po požemius. Vyrams patinka sportinė apranga ar įrankiai, pavyzdžiui, teniso raketė ar kuprinė. Jiems galima įteikti žiūronus, metalo detektorių, akvariumą, prabangią peleninę, suvenyrinį ginklą ar stiprųjį gėrimą su išskirtinio dizaino taurių rinkiniu. Dovaną geriau ne padėti
po eglute, o paslėpti – Skorpionams patiks ieškoti staigmenos.
ŠAULYS
Linksma keliautojo prigimtis tikrai įvertins lagaminą, pasaulio atlasą ar knygą apie keliones. Žinoma – ir bilietą į kokį nors pasaulio kampelį. Jei
Jums svarbus Šaulys yra namisėda, nustebinkite jį kuo nors egzotišku, kas galėtų papuošti namus ar jį patį: kauke, bižuterijos dirbiniu, dėžute
ar šviestuvu, primenančių tolimą šalį. Tiks klasikiniai kvepalai ir drabužiai, antikvarinės vertybės,
medžio drožiniai, kalendoriai, laikrodžiai, diržai.
Vyrams patiks dalykinis kalendorius ir prestižinės firmos laikrodis, slidės, alpinisto apranga, kamuolys, nuo vėjo sauganti striukė. Senovinio stiliaus naudingas namų daiktas – marmuro padėklas prie židinio, raižyta durų iškaba – taip pat
nebus nepastebėta.
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Naujiena

Sausainiais palepinkite

Kalėdų senelį
Keptus skanėstus mėgsta ne tik
vaikai. Kalėdų naktį palikite ant
stalo stiklinę pieno ir lėkštelę sausainių: sako, tuos namus, kurie
kvepia imbieriniais sausainiais,
Kalėdų senelis renkasi pirmiau nei
kitus ir po egle palieka didesnes
dovanas.

Kalėdiniai sausainiai SANTA
BOUBLE, 150 g – 1999
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Šventinis smaližių džiaugsmas
Medalis už svarbią smulkmeną

Naujiena

Nėra nieko jaukiau, kaip prie kavos ar arbatos puodelio gauti
skanutėlį kepinį. Tuo nuo 1994 metų rūpinasi įmonė „Rolanta“.
Savo veiklą pradėjo kepdama keturių rūšių bandeles, o klientų
turėjo tiek, kad buvo galima ant pirštų suskaičiuoti.
Šiandien įmonė jau siūlo pusšimtį įvairiausių gaminių: bandelių, spurgų, žagarėlių, picų papločių, mielinių pyragų ir įvairių
rūšių sausainių. Ir turi didelį būrį ištikimų smagurių.
Visa produkcija gimsta tik iš natūralių žaliavų, nenaudojant
jokių dažiklių, skonio stipriklių ar kitokių cheminių medžiagų,
kurios dirbtinai gerintų skonines gaminių savybes. Už tai „Rolanta“ buvo įvertinta: 2009 ir 2010 metais PLIKYTI sausainiai tapo populiariausia preke, už ką suteiktas medalis.

Sausainiai ŽARA

Tai mėnuliuko formos kapotos tešlos sausainiukai, apibarstyti cukrumi. Kapotą tešlą sudėtinga paruošti – juk ji atrodo tarsi sudėliota iš atskirų lakštų bei sluoksniukų. Konditeriai padirbėjo iš peties, kad sukurtų tokią skanią ŽARAI. Siūlo mėgautis,
o paslapties, kodėl šie gardėsiai tokie skanūs, neišduoda.
140 g – 499

MORENGINIAI sausainiai

Tai tvirtos struktūros morengas. Stabili produkto struktūra leidžia sausainiuką
padaryti kietą, bet kartu ir trapų. Tai rojus
smaližiams. Šiais kepiniais labai gražu puošti saldumynų stalą ar indą, kuriame pridėta įvairiausių gardėsių – morengai suteikia
šventiškumo.
60 g – 499

Meduoliai

Tai produktas, kurį labai pamėgo vaikai. Ypač puikios receptūros gaminys, kuriame pajusite ir gvazdikėlių, ir kvapiųjų pipirų kvapus bei skonį. Tai išgaunama
ne dirbtiniu būdu – šių prieskonių tikrai dedama į tešlą. Žinoma, jausite ir švelnų medaus skonį. O kad būtų
gražiau, paviršius papuoštas įvairiais baltojo ir juodojo
šokolado skonio konditerinio glaisto raštais.
200 g – 499
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Šventinis smaližių džiaugsmas

Naujiena
Kalėdiniai sausainiai
VILLAGE IN WINTER,
400 g – 3599

Kalėdiniai sausainiai
CANDLE, 150 g – 1199
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kalėdų vakarui

Dangaus palaima

žemėje

Kelios minutės ramiam gurkšniui kavos ar arbatos. Šis ritualas toks svarbus ir toks raminantis, kad
be jo dažnas neįsivaizduoja nei gražios dienos pradžios, nei vidurio, kai apžvelgiami nuveikti darbai,
nei tykių akimirkų prieš miegą.
Kava pasaulis mėgaujasi nuo XVIII amžiaus. O kavamedis Etiopijoje aptiktas dar I amžiuje prieš mūsų erą. Tų apylinkių gyventojai kavamedžio vaisius sumaišydavo su riebalais ir naudodavo kaip jėgų, žvalumo
ir sotumo teikiantį produktą.
XII amžiuje arabų šalys jau gamino savitą gėrimą, bet dar ne šių
dienų kavą primenantį. Po šimtmečio išmokta kavos pupeles džiovinti,
malti, skrudinti ir plikyti.
O arbatą mums padovanojo išmintingieji kinai. Tai jie dar pastebėjo, kad arbatmedžio lapų užpilas gaivina ir suteikia žvalumo. „Arbata –
tai dangaus palaima žemėje“, – taip apie arbatą sako japonai. Tad verta
ją patirti nors kelias minutes per dieną.

Tik pas mus
Arbata BASILUR: nuo
šakelės – iš karto
į indelį!

Kiekviename arbatos BASILUR pakelyje rasite šviežios arbatos, nes ten ji atsiduria prabėgus vos porai dienų nuo
nurinkimo. Beveik kiekvienas produktas iš BASILUR kolekcijos yra unikalus dėl savo sudėties ir pakuotės dizaino. Produktai gaminami tik pagal užsakymus.

1. Juodoji arbata TEA CANDLE

Tai puiki kalėdinė arbata originalioje skardinėje su žvake. Jai dovanojant savo šviesą ir šilumą, galėsite pasimėgauti juodąja Ceilono arbata su imbierų ir papajų gabaliukais bei saulėgrąžų žiedlapiais.
1 vnt. – 2499

2. Juodoji arbata CHRISTMAS TEA

Juodoji Ceilono arbata suderinta su ananasais,
imbierais, rugiagėlių žiedlapiais, mėlynosiomis
dedešvomis, dygminais, obuoliais, vanile ir citrinomis.
1 vnt. – 2499

3. Juodoji arbata CHRISTMAS HOUSE
Kalėdinio namelio langai vilioja šilta šviesa, ant
eglutės žybčioja girliandos, o marcipanų aromatas užpildo sielą šventės atmosfera. Tokį
įspūdį kelia marcipanais kvepianti juodoji Ceilono arbata su rugiagėlių žiedlapiais.
1 vnt. – 2999

1
2
3
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Naujiena
Tik pas mus

Naujos arbatos puošniose
dėžutėse

Naujos arbatos GURMAN‘S dėžutės vadinamos „vario stebuklu“. Jos puikiai papildys jau
turimų arbatos dėžučių kolekciją.
Šis stilingas namų interjero akcentas dvelkia prabanga ir jaukumu. Knygą primenančių
dėžučių dizainas tarsi sufleruoja, kaip nuostabu arbatą laikyti patogiai ir estetiškai, kad
malonumas būtų patiriamas dar prieš gurkšnojant – indelį tik paėmus į rankas.
Šioje kolekcijoje yra trys arbatų kompozicijos su muzikiniais pavadinimais.

3
1. Žalioji aromatizuota arbata
GURMAN‘S SIMFONIJA
(su metaline dėžute), 100 g – 1999

2
1
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2. Juodoji aromatizuota arbata
GURMAN‘S DŽIAZAS
(su metaline dėžute), 100 g – 1999
3. Vaisinė aromatizuota arbata
GURMAN‘S ROKENROLAS
(su metaline dėžute), 150 g – 1999

kalėdų vakarui
Gurmaniškos kavos naujienos

GURMAN‘S gali pasigirti nauja kavos kolekcija: Jamaikos karališkųjų riešutų, tiramiso ir klevų sirupo skonio kava. Žmonija smalsi nuo pat savo pradžių pradžios. Štai kodėl pasaulyje vis labiau populiarėja aromatinė kava. Pavyzdžiui, beveik 40 procentų JAV išgeriamos kavos yra būtent aromatinė.
GURMAN‘S prekės ženklu pažymėta kava aromatizuojama pasitelkus unikalią technologiją. Tai reiškia, kad ji niekuo nenusileidžia kitų kavos gamintojų produktams visame pasaulyje. O vartotoją pasiekia fantastiškas aromato
dvelksmas vos pradarius pakelį, ir jis gali mėgautis skonio elegancija jau kavai
garuojant puodelyje. Gurmanai vertina tiramiso skonio kavą. Jos skonio mozaika nustebins ir geros kavos žinovus, ir tuos, kurie dievina šį itališką desertą. Ieškančiuosius naujų skonių romantiškai nuteiks kava su klevų sirupu – subtiliai
kvepianti ir malonų skonį burnoje paliekanti. Jamaikos karališkųjų riešutų skonio kava nustebins ir leis pajusti šios šalies temperamentą susėdus pasikalbėti
prie garuojančių puodelių.

Naujiena
Tik pas mus

1
2
3

1. Klevų sirupo skonio malta
kava GURMAN‘S, 125 g – 1099
2. Tiramiso skonio malta kava
GURMAN‘S, 125 g – 1099
3. Jamaikos karališkųjų riešutų
skonio malta kava GURMAN‘S,
125 g – 1099
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Šventiniai karšti

gėrimai
Šaltasis metų laikas kvepia šventėmis –
metai juk versis per slenkstį. Ir dėl šalčio
ruošiami įvairūs karšti gėrimai su trupučiu laipsnių.

Naujiena
Tik pas mus

Mokytojo sūnaus
kūrinys

„Rüdesheimer Weinkellerei“ – viena seniausių ir žymiausių putojančio vyno gamyklų Vokietijoje. Ją 1858
metais įkūrė mokytojo sūnus Johannas Baptistas Dietrichas kartu su vyno prekeiviu Maxu Ewaldu. Mokytojo sūnus verslo ėmėsi iš peties: putojančio vyno gamybos paslapčių ir
subtilybių mokėsi Šampanės regione,
Prancūzijoje. Šiuo metu gamykla modernizuota, tačiau tuo pat metu išlaikiusi gerąsias senas putojančio vyno
gamybos tradicijas.

Aromatizuotas putojantis
vyno gėrimas
WINTER SECCO

Šis vynas gaminamas gražiausioms
metų šventėms. Jis dvelkia cinamonu, gvazdikėliais bei kitais natūraliais
prieskoniais. Yra išskirtinio skonio.
Tinka patiekti prie desertų. Patiekimo temperatūra: 10 C°.
0,75 l – 1299
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Vienas jų – grogas, atsiradęs XVIII amžiuje
Didžiosios Britanijos karališkajame laivyne. Kasdien jūrininkai gaudavo romo, o tai
nepatiko laivyno vadui admirolui Edvardui Vernonui, pramintam Senuoju Grogu,
nes visuomet dėvėdavo neperšlampamą
apsiaustą „gro-gre”. Kai vadas liepė duoti
tik atskiesto romo, supykę jūrininkai naująjį gėrimą pakrikštijo grogu. Taip pykčio
išraiška įėjo į gėrimų istoriją.
Šiandien grogas – tai gėrimas, gaminamas iš romo, citrinų sulčių, cukraus ir
karšto vandens ar arbatos. Romą galima
pakeisti konjaku arba viskiu. Gėrimas patiekiamas storo stiklo stiklinėse arba puodeliuose.
Glintveino pavadinimas kilo nuo vokiško žodžio “glühwein”, kas reiškia liepsnojantį, degantį vyną. Tai karštas alkoholinis gėrimas iš vynuogių vyno su cukrumi
ir prieskoniais (cinamonu, gvazdikėliais,
citrinų ir apelsinų žievelėmis, muskatų riešutais). Tai paprastai per Kalėdas ragaujams gėrimas, dažniausiai vadinamas tie-

siog karštvyniu.
Jam paruošti tiks sausas arba pusiau
sausas raudonasis vynas. Gardinamas jis
cukrumi arba medumi bei mėgstamais
prieskoniais. Vynas šildomas ant nedidelės ugnies, kad neperkaistų, ir pridedama
pasirinktų priedų. Geriausia glintveiną patiekti storo stiklo aukštose taurėse. Galima įpilti šlakelį romo arba konjako.
Punšas – tai priėmimų, šventinių vakarų gėrimas. Puotose nešalta, tad punšas gali būti geriamas ir karštas, ir šaltas.
Didžiojoje Britanijoje, kur punšas atsirado, jis geriamas karštas. Šis gėrimas gaminamas romą virinant su cukrumi, vandeniu ir vaisių sultimis ar vynu. Ruošiant
punšą svarbiausia nepilti karšto vandens
tiesiai į romą – dings aromatas. Pirmiausia karštame, bet ne verdančiame vandenyje reikia ištirpinti cukrų ir tik tada pilti
alkoholinio gėrimo. Vynas ar sultys pilamos pašildytos. Punšas patiekiamas aukštose storo stiklo taurėse ar arbatos puodeliuose.

kalėdų vakarui

Naujiena

Istorija, kuria verta didžiuotis

Per vieną gražiausių metų švenčių Kalėdas dažnai minimas
Niurnbergo karštas vynas CHRISTKINDLESMARKT. Jį tiekianti
įmonė „Gerstacker“ šiuo gėrimu tiesiog užtvindo įvairiausias kalėdines muges ir parduotuves. „Gerstacker“ – tai šeimos bendrovė, įkurta 1945 metais, šiuo metu viena garsiausių Bavarijos vyno pilstymo įmonių. Jai vadovauja vienintelis savininkas – Hansas
F. Gerstackeris. Visi, kurie susiję su įmone „Gerstacker“, didžiuojasi tokiu pastovumu ir nuoseklumu. Bendrovės žiemos asortimentas papildomas įvairių rūšių punšu. O klasikinis punšas ir egzotiniai gaivieji gėrimai užkariauja didžiąją rinkos dalį vasaros metu.

Aromatizuotas vyno gėrimas
KIRSCHGLÜHWEIN,
1 l – 999

Nealkoholinis vyno
gėrimas GLÜHPUNSCH,
1 l – 799

Tik pas mus

Aromatizuotas vyno
gėrimas NURNBERGER
GLÜHWEIN, 1 l – 1399

Šventėms artėjant

71

kalėdų vakarui

Naujiena
Tik pas mus
Karštasis gėrimas
VANA TALLINN GLÖGI

Greičiausiai net nežinojote, kad tradicinį karštąjį vyno gėrimą galima pagardinti likeriu VANA TALLINN, kaip tai daroma Skandinavijos šalyse.
VANA TALLINN GLÖGI pagamintas
iš kokybiško raudonojo vyno ir legendinio likerio. Išsiskiria pikantišku raudonojo vyno aromatu su šiltų prieskonių bei
romo užuominomis.
Šiemet šis karštojo vyno gėrimas pripažintas geriausiu Estijoje, Talino maisto šventėje.
Prieš patiekiant reikėtų pašildyti iki
70 laipsnių temperatūros. Dar jį galima
pagardinti migdolais, razinomis, apelsino skiltele ir cinamonu.
Aromatizuotas vyno gėrimas
VANA TALLINN GLÖGI, 0,7 l – 1999
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Tik pas mus
Pasigaminkite

Karštas vynas
„Moka“
Reikės:
1 l raudonojo vyno
150 g cukraus
150 ml konjako arba brendžio
2 puodelių natūralios juodos
kavos

Į puodą supilkite perkoštą kavą,
vyną, konjaką ir suberkite cukrų. Dėkite ant nedidelės ugnies
ir pamaišydami kaitinkite iki
70–80 laipsnių, užvirti negalima. Tiekite karštą.

Karštas vynas
„Apelsinas“

Reikės:
1 l raudonojo portveino
250 ml apelsinų likerio
2 citrinų
žiupsnelio maltų muskato riešutų

Į puodą supilkite vyną, suberkite cukrų ir maišydami kaitinkite, kol ištirps, tik neužvirkite.
Nukelkite nuo ugnies, sudėkite
griežinėliais pjaustytas citrinas,
suberkite muskatus, supilkite likerį, uždenkite ir palikite 10–15
minučių. Tiekite karštą.

Aromatizuotas vyno
gėrimas GLÜHWEIN,
3 l – 3599
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Įgyvendintos škotų ambicijos

Gimęs iš meilės

Viskis THE SINGLETON
SINGLE MALT 12 Y.O.

Viskis FOUR ROSES SINGLE BARREL

Neatskiriama šio gėrimo „dalis“ – lengvas vanilės,
migdolų, gėlių, riešutmedžio aromatas. Taip pat jam
būdingas salyklo, miežių, juodojo šokolado saldumas.
Labiau įsigilinus atsiskleidžia apelsinų žievelių, riešutų
skonis. Jaučiamas trumpas, tačiau tvirtas poskonis su
vaisių užuominomis.

Šiam aukštos klasės amerikietiškam viskiui, kuris mažiausiai 7
metus brandinamas baltojo ąžuolo statinėse, būdingas sodrus
bei švelnus prisirpusių slyvų ir vyšnių skonis. Dvelkia gėlėmis,
kakava, klevų sirupu bei prieskoniais. Šiais metais gėrimas pasipuošė aukso medaliu tarptautiniame San Francisko stipriųjų
alkoholinių gėrimų konkurse.

Viskis THE SINGLETON SINGLE MALT
12 Y.O., 40 %, 0,7 l / 1 but. – 149,-

Viskis FOUR ROSES SINGLE BARREL,
50 %, 0,7 l / 1 but. – 109, -

Viskio THE SINGLETON gamintojai užsibrėžė sukurti nepakartojamą ir priekabiausių žinovų vertinamą
viensalyklį viskį. Šiam reikalui labai pravertė XIX amžiuje Speisaide įkurta darykla „Dufftown“ ir viskiui
brandinti tinkama mediena. Kad išgautų ypatingą
skonį, meistrai sugalvojo pasitelkti ilgesnį fermentacijos ir trumpesnį distiliavimo režimus. Ir dabar sumanieji škotai gali išdidžiai vaišinti savo gėrimu.
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Viskio gamintojas amerikietis Paulas Jonesas pametė galvą dėl
vienos gražuolės taip, kad nusprendė jai pasipiršti. Šios būta
išradingos: jei artimiausioje miesto šventėje ji segėsianti keturias rožes, tai reikšią sutikimą. Viskio gamintojas nenusivylė –
mergina buvo pasipuošusi rožėmis. Iš laimės verslininkas ir savo daryklą pavadino „Four Roses“. Ne tik pavadinimo istorija
įdomi, bet ir pats viskis. Gėrimui gaminti imamos net penkios
mielių rūšys, o brandinamas jis naujose deginto ąžuolo statinėse, kurios naudojamos tik vieną kartą.

Šiame puslapyje pateiktų prekių ieškokite tik parduotuvėse

kalėdų vakarui
Viskis GLEN CRINAN
BLENDED MALT

Tikri airiai neužleidžia savo pozicijų

Viskis GLEN CRINAN BLENDED MALT
(su dėžute), 40 %, 0,7 l / 1 but. – 6999

Viskis CONNEMARA PEATED SINGLE MALT

Tai grynas salyklinis viskis, išsiskiriantis intensyviu aromatu. Aitrokas ir stiprus skonis – būtent tai, dėl ko vertinamas šis gėrimas. Visa tai tauriai vainikuoja vos juntamas durpių bei dūmų aromatas.

Johnas Teelingas, baigęs studijas Amerikoje, nutarė, kad naujam airiško viskio prekės ženklui rinkoje tikrai atsiras vietos. Tad XX amžiaus pabaigoje įkūrė daryklą „Cooley“. Negana to, ėmė aktyviai pirkti žinomus prekių ženklus ir uždarytas gamyklas. Tarp jų buvo ir
„Tyrconnell“ bei „Kilbeggan“. „Kilbeggan“ buvo iš naujo atidaryta 2007 metais; ši darykla
bendradarbiauja su „Cooley“ ir teikia įmonei sandėliavimo paslaugas. 1989-aisiais įmonėje atsirado galimybė distiliuoti tiek salyklinį, tiek grūdų viskį. 1990 metais „Cooley“ pradėjo gaminti vienintelį Airijoje durpių dūmais sodrintą viskį CONNEMARA.

Šis išskirtinis airiškas viensalyklis viskis gaminamas iš miežių salyklo, kuris rūkomas durpių dūmuose. Tai tvirto charakterio gėrimas, dvelkiantis dūmais, praturtintas džiovintais vaisiais ir vanile. Kartu viskis išlaikęs airiškajam būdingą švelnumą ir minkštumą. Šis
viskis yra pelnęs ne vieną apdovanojimą.
Viskis CONNEMARA PEATED SINGLE MALT (su dėžute), 40 %, 0,7 l / 1 but. – 11999

Šiame puslapyje pateiktų prekių ieškokite tik parduotuvėse
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