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Ar jaučiate? Jau artėja, mažais žingsneliais atkulniuoja žiemos šventės. Stikliniai
burbulai, mirguliuojančios lemputės, auksasparniai angelai, pūstašakės eglutės ir
jaukus jų kvapas džiugina akį ir sako – jau greitai. Dar yra laiko, tačiau ore tvyro
laukimas, bunda nekantrumas ir jausmas, kad netrukus įvyks kažkas gražaus.
Į kiekvienus namus Kūčios, Kalėdos ir Naujieji Metai atneša šį tą savito, tačiau
daugelį aplanko jausmas, kad tapo šviesiau, kad pagaliau yra trumpas laikas atsikvėpti, nusimesti naštą, pabūti geresniu ir pasidžiaugti mažais dalykais.
Sugrįžtantys artimieji, laiko atrandantys draugai ir giminaičiai, buvimas drauge, dalijimasis atjauta ir nuoširdžios šypsenos – geriausios dovanos, kurių gausos
šiemet Jums linkime.
Tegu skalsūs šventiniai valgiai tebūna tik graži palyda prie to malonaus bendrumo ir šilumos jausmo. Tegu balti sniego angelai prabudina vaikus suaugusiųjų
kūnuose, tegul vaikai linksmai krykštauja, nes netrukus atkeliaus lauktas, laiškais
kviestas Kalėdų Senelis.
Įsileiskite jaukią švenčių dvasią. Viliamės, kad ir šiemet padėsime daugeliui šeimų
jos ieškoti, ją atrasti ir ja mėgautis. Užuoskite nosį kutenantį lupamų mandarinų,
imbierinių sausainių ar karštos arbatos aromatą. Štai taip, pamažu, po gabalėlį
surinkite šventinį stebuklą ir tapkite jo dalimi.
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TIESIAI IŠ JŪROS
Sluoksniuota lašišų ir karpių
drebutinė užkandėlė
Dviejų populiarių žuvų drebučiai papuoš
Jūsų šventinį stalą.
1 kg – 16 99

Iš meilės žuvims
Sugalvojome visus
nustebinti ir pagaminti
delikatesinius tortus
ir užkandžius su gerai
pažįstamomis žuvimis –
doradomis, tilapijomis,
karpiais ir lašišomis.
Aišku, puošdami šiuos
tortus pagalvojome, kad
jie tiktų ant Jūsų Kūčių
stalo.

NAUJIENA

Tortas su sūrio
įdaru ir lašiša
Gurmaniškas
pikantiško skonio
tortas nemėgstantiems
saldumynų.
1 vnt. – 29 99

Doradų, lašišų ir krevečių
užkandis baltojo vyno
drebučiuose
Žuvis ir baltojo vyno drebučiai – puiki
skonio harmonija.
1 kg – 29 99

Toskaniškas tilapijų
paštetas su žaliosiomis
citrinomis
Ciberžolės ir žaliosios citrinos šiam
paštetui suteikia itališkos dvasios.
1 kg – 3499

NAUJIENA

NAUJIENA
NAUJIENA

Silkių ir burokėlių
užkandis
Burokėlių ir silkių mišrainių
mėgėjai atras mėgstamą
skonį ragaudami šį „Maxima“
kulinarų užkandį.
1 kg – 14 99

NAUJIENA

Tilapijų file
gabaliukai
drebučiuose
Žuvies formos tilapijų
drebučiai tiesiog tirpsta
burnoje.
1 kg – 25 99

Šventinis
sluoksniuotas tortas
su lašišomis
Šis „Maxima“ meistrų
sukurtas tortas – tikra
šventinio stalo puošmena.
1 kg – 2 8 99

NAUJIENA

NAUJIENA
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TIESIAI IŠ JŪROS

Šviežios žuvies

paslaptis
Atšaldyta durklažuvių filė
Kulinarijos pasaulyje durklažuvės –
populiarios žuvys. Tvirta jų filė yra
tinkama traškiems kepsneliams ant
grotelių kepti, kepama nesubyra.
1 kg – 69 99

Atšaldyta atlantinių
lašišų filė su oda
Šios itin populiarios
raudonmėsės žuvys yra
puikus kasdienių mėsos
patiekalų pakaitalas.
1 kg – 41 99

Atšaldyta paprastųjų
sterkų filė
Neriebią sterkų filė įvertins
tie, kurie rūpinasi savo kūno
linijomis.
1 kg – 3 9 99

Atšaldyta tuno filė
Maistinga vandenynų žuvis
laukia Jūsų kulinarinės
fantazijos apraiškų ruošiant
gaivias salotas ar kepant
traškius kepsnelius.
1 kg – 89 99

Atšaldyta menkės
filė
Jas galite kepti keptuvėje,
orkaitėje, troškinti ar kitaip
išreikšti kulinarinę fantaziją.
1 kg – 16 99

Gero maisto mėgėjai lengvai suranda kelią į „Žuvies Turgų”, kur visada randa mėgstamą ir šviežią
žuvį. Mūsų meistrai ne tik padės išsirinkti, bet ir patars kaip gardžiai iškepti šviežią žuvį.
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GARDUS KĄSNIS

Įmantrūs vyniotiniai
Daugybę valandų praleidom galvodami, kaip pagyvinti šventinį Jūsų stalą.
Sprendimas paprastas: tradicinius mėsos gaminius paruošėme su spalvingais vaisiais
ir želė. Rezultatas – skanus ir spalvingi vyniotiniai, papuošiantys šventinį stalą.

Kalakutų kepenėlių
paštetas su
obuoliais ir
apelsinų drebučiais
Gaivūs apelsinų ir obuolių
drebučiai dengia puikų
kalakutienos paštetą, kuris
prašosi būti suvalgytas.
1 kg – 23 99
NAUJIENA

Vištienos kepenėlių paštetas
su brendžiu ir slyvų
drebučiais
Ši didelė, mėsinga karpžuvių žuvis
priklauso karpinių šeimai.
1 kg – 1 8 99

Virti įdaryti kiaulių
liežuviai
Be šio puikaus užkandžio
neįsivaizduojamos šventės.
1 kg –2599

NAUJIENA

Kalakutų krūtinėlės
su vištienos įdaru ir
keptomis daržovėmis
Originalus dviejų rūšių
paukštienos užkandis.
1 kg – 29 99
NAUJIENA

NAUJIENA

Keptas kiaulienos
sprandinės vyniotinis,
įdarytas vaisiais
Puikaus skonio vyniotinis,
puoštas apelsinų skiltelėmis,
įtiks didžiausiam gurmanui.
1 kg – 29 99

NAUJIENA

6

7
Vištų kepenėlių paštetas su biskvitiniu
apvalkalu ir spanguolių drebučiais.
Į skanų biskvitą įvyniotas paštetas, pagardintas
spanguolių drebučiais, bus puikus užkandis prie
šventinio stalo.
1 kg – 19 99

Vištienos slėgtainis su vištų
kepenėlėmis ir šonine
Su meile pagamintą slėgtainį ragaukite iš
karto – pjaukite ir skanaukite su mėgstama
duona.
1 kg – 24 99

NAUJIENA
NAUJIENA
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GARDUS KĄSNIS

Pietums –
sočios salotos

Daržovių salotos su tunais ir
stintų ikrais
Šios sočios salotos su skaniais tuno ir
ikrų gabalėliais turėtų būt pamėgtos
vegetarų.
1 kg – 18 99

Salotos su vištiena,
vynuogėmis ir kepintais
anakardžių riešutais
Vynuogės, riešutai ir vištiena
sukuria gaivias ir traškias salotas.
1 kg – 1 9 99

NAUJIENA

NAUJIENA

„Maxima” meistrai griauna mitą, kad,
norint pavalgyti sočiai, tik salotų neužtenka. Mūsų ruošiamos žiemos sezono naujovės – salotos su „Serano” kumpiu, traškia
vištiena ir riešutais yra ne tik gaivios ir
traškios, bet ir labai sočios.
Įvairių daržovių
salotos su „Serano“
kumpiu ir viskio
padažu
Įkvėpti pietietiškos dvasios
sukūrėme salotas, kurios
patiks net išrankiausiems
vertintojams.
1 kg – 17 99

NAUJIENA

Keptų vaisių salotos su
šalto rūkymo kalakutų
krūtinėlėmis
Gaivios, bet sočios salotos – puikus
užkandis.
1 kg – 25 99

NAUJIENA
Salotos su kepta vištiena, medaus ir
garstyčių padažu
Pikantiškos salotos, kurių skonį kuria subtilus medaus ir
garstyčių padažas, yra sveika alternatyva skubantiems
pietautojams.
1 kg – 2 1 99

NAUJIENA

10

Šviežių daržovių salotos su
kepta vištiena ir migdolais
Skaniausios daržovės iš „Maxima“ lentynų
su traškia vištiena – šio sezono naujovė.
1 kg – 25 99

NAUJIENA
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GARDUS KĄSNIS

Šviežumo menas
„Tobulas mėsos pjūvis – yra menas” – pasakytų mūsų meistrai. Tik pas mus,
skiriamas ypatingas dėmesys tam, kad Jūsų pasirinkta mėsa būtų ne tik šviežia, bet
ir tobulai išpjauta. Mūsų pjausniai ir Jūsų firminis marinatas – tobulas derinys.
Veršienos kumpis
be kaulų
Meistriškai atpjautas liesas
veršienos kumpis idealiai
paruoštas kepsneliams,
sriubai ir sultingiems
troškiniams gaminti.
1 kg – 49 99

Veršienos mentė
su kaulais
„Maxima“ meistrų
išpjautos mentės
jau paruoštos Jūsų
kulinarinėms vizijoms.
1 kg – 23 99

Avienos kumpis be
kaulo
Iš šios mėsos galima
paruošti puikiausių
patiekalų. Atraskite avieną
mūsų vitrinose!
1 kg – 50 59

Avienos nugarinė
su kaulu
Meistriškai išpjauta avienos
nugarinė – tobuliems Jūsų
patiekalams.
1 kg – 39 99

12

Avienos kumpis su
kaulu
Tikriausiai visi girdėjotw
apie egzotiškus ir ypač
skanius receptus su
avienos kumpiu. Atraskit
avieną mūsų vitrinose.
1 kg – 35 59
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GARDUS KĄSNIS

Traškiam kalakutui –
spanguolės ir obuoliai

Pavargusiems nuo įmantrių kalakuto paruošimo būdų, mes siūlome greitą, paprastą, o, svarbiausia, skanų Kalakuto receptą
su bruknėmis ir obuoliais iki kurio Jus skiria vos 2 žingsniai – marinatas ir magiškas
spanguolių-obuolių padažas. Kas už?
Pradėkime nuo marinato:
Jums pasitarnaus:
Šlakelis alyvuogių aliejaus;
5 česnako skiltelės;
Žiupsnis pipirų;
Žiupsnis druskos;
Rozmarinai;
Citrinų sultys.

Avienos nugarinė
su šonkauliu
Palepinkite save
nuostabiais sultingais
šonkauliukais. Pažadame –
pirštus aplaižysite.
1 kg – 49 99

Į indą įpilkite aliejų ir sudėkite prieskonius bei išspauskite sultis. Ištepkite kalakutą marinatu ir palikite kelioms valandoms.

Tada pašaukite į orkaitę, įkaitintą iki 220
laipsnių. Kepkite 2-3 valandas.
Tuo metu gaminamės padažą:
Reikės:
Rudojo cukraus;
4 obuolių;
2 puodelių spanguolių;
Žiupsnio cinamono;
Žiupsnio muskato;
Pusės litro obuolių sulčių;
Vidutiniame puode užvirkite sultis ir sudėkite visus ingredientus, išskyrus obuolius.
Pradėjus virti suskubkite pjaustyti obuolius (geriausia kubeliais). Po 20 minučių sudėkite obuolius ir uždenkite puodą dar 20
minučių.
Baigus virti, atvėsinkite ir patiekite su ką
tik iškeptu kalakutu. Skanaus!

Veršienos nugarinė
be kaulų
Skaniausias kepsnių idėjas
įkvepia veršienos nugarinė.
Mūsų meistrai mielai
išpjaus norimą gabalą
tobuliems kepsniams
paruošti.
1 kg – 65 99

Veršienos nugarinė
su kauliuku
Mes rūpinamės, kad
ant Jūsų stalo atsidurtų
lietuviška geros kokybės
veršiena. Tik tokią mėsą
žymi „Meistro kokybės“
ženklas.
1 kg – 39 98

14
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GARDUS KĄSNIS

RECEPTAS

Karštai rūkyti upėtakiai
Mūsų meistrų išrūkyti upėtakiai, atsidūrę ant Kūčių
stalo, nepaliks abejingų.
1 kg – 34 99

Ką tik iš

rūkyklos

IŠRŪKYTA TIK PAS MUS

Mūsų meistrai žino, jog skaniausia rūkyta
žuvis yra ta, kuri buvo išrūkyta šiandien.
Ieškokite šviežiai rūkytos žuvies gaminių
„Maxima” parduotuvėse.
Karštai rūkyti jūriniai
ešeriai
Mūsų rūkykloje išrūkyti ešeriai
tiesiog tirpsta burnoje.
1 kg – 3 4 99
IŠRŪKYTA TIK PAS MUS

Karštai rūkytos
doradų
išklotinės
Bene sultingiausios
žuvys dorados –
puikus šventinio
stalo akcentas.
1 kg – 39 99

Karštai rūkytos
skumbrės
Šviežiai rūkytos skumbrės
– populiariausias mūsų
rūkyklos gaminys.
1 kg – 22 99

IŠRŪKYTA TIK PAS MUS

Karštai rūkyti
unguriai
Mūsų meistrų
pasididžiavimas – šviežiai
rūkyti unguriai – įtiks net
didžiausiems gurmanams.
1 kg – 1 6 9 99
IŠRŪKYTA TIK PAS MUS

IŠRŪKYTA TIK PAS MUS

Karštai rūkytos
jūrinės lydekos
Žvejų vertinamos jūrinės
lydekos su karšto dūmo
dvelksmu primins kadaise
kaime valgytas rūkytas
žuvis.
1 kg – 23 99
IŠRŪKYTA TIK PAS MUS

Karštai rūkytų lašišų filė
gabalėliai
Šio produkto paslaptis – šviežumas.
Mūsų pirkėjai tai įvertino.
1 kg – 6 9 99
IŠRŪKYTA TIK PAS MUS
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GARDUS KĄSNIS

Mūsų eglutė ir pasaulio
tautų Kalėdų medžiai
Naujoji Zelandija. Kadangi čia orai va-

Kinija. Šviesos medžiai – taip čia vadinamos Kalėdinės eglutės. Nors Kalėdas švenčia
nedaug žmonių, tie, kurie nutaria papuošti
namus, dirbtines žaliaskares nukabina blizgučiais, popierinėmis girliandomis, gėlėmis
ir mažyčiais žibintais.
Vokietija. Būtent iš čia atkeliavo dauguma visame pasaulyje pamėgtų Kalėdų tradicijų. Istorikai eglutę sieja su pagoniškąja

18

Prancūzija. Kol Venecija didžiuojasi sti-

Legolendas. Ne visai šalis, nors ir turi susi-

žiemos saulėgrįžos tradicija iš XVI a. pradžios,
sujungta su krikščioniškuoju rojaus atributu, gėrio ir blogio pažinimo simboliu – Pažinimo medžiu iš Edeno sodo. Tad pirmiausia namuose buvo statomas obuoliais, o kartais ir kitais gardumynais, puoštas kėnis ar eglė. Mažos
žvakelės ant medžio reiškė žvaigždes, o greitai gendančius obuolius vėliau pakeitė stikliniai burbulai.

Italija. Nors šioje katalikiškoje šalyje ypač
gajos tradicijos, išskirtinę eglutę turi ir jie. Gubbio mieste Ingino kalną nuo 1981 metų nukloja 700 metrų aukščio ir 300 metrų pločio eglu-

Lietuva. Prieš porą metų pasaulyje nuskambėjo ir mūsų šalies vardas, kai Kauno Rotušės aikštę papuošė aukščiausia pasaulyje eglė
iš plastikinių butelių, patekusi ir į garsiąją Gineso rekordų knygą.
Egzotiškos Kalėdos

Indija. Nuovokūs čionykščiai Kalėdų mylėtojai nepasimeta, jei nepavyksta rasti dirbtinės
ar tikros eglutės, žaisliukais papuoštas bananų
ar mangų medis – taip pat sukuria puikią šventinę atmosferą!
kūrusi visą savo pasaulį. Malaizijos Legolende
stovi aukščiausia Azijoje – virš 10 metrų aukščio – Kalėdų eglutė iš, spėkite ko? Žinoma, iš
„Lego“ kaladėlių. Nors atrodo gal ne tokia ir didelė, bet rankomis iš smulkių detalių surinkti
ją užėmė 10 savaičių.

Belgija. Briuselis, siekdamas nediskriminuoti kitų religijų atstovų, nusprendė pasistatyti universalią, kuo abstraktesnę eglutę. Net ne
eglutę, o eglutę imituojančią dekoraciją, kurią
pernai sudarė moderni kubistinė konstrukcija,
keičianti spalvas. Tiesa, šiam sprendimui pritarė anaiptol ne visi.

klapūčiais, Paryžius – „Swarowski“ sostinė. Tad

sariški, kaip ir kaimyninėje Australijoje, vietiniai Kalėdų šventėjai nepuola pirkti eglučių –
jiems šias atstoja skaisčiai raudonais žiedais žydintys gražuoliai medžiai, vadinami Pohutakawa.

Australija. Čia Kalėdos atkeliauja vidur-

Brazilija. Šiame Pietų krašte taip pat vasaros įkarštis! Tad brazilai imituoja žiemą
puošdami Kalėdų proga pušis, ant kurių šakų nutūpia balti medvilnės kamuoliukai,
simbolizuojantys sniegą.

Venecija nuo seno garsėja stiklo pūtikais. Pagrindinėje jų būstinėje, Murano saloje, garsus
stiklo meistras Simone Cenedense sumontavo
stiklinę 8 metrų aukščio eglutę, sveriančią beveik 3 tonas iš, suprantama, stiklo burbulų, lazdelių, ir jas jungiančių konstrukcijų.
brangias eksportines giminaites.

Žaliaskarės eglutės kvapas užpildo lietuvių ir daugelio kitų tautų namus prieš
kiekvienas Kalėdas. Ši tradicija tęsiasi jau
apie tūkstantį metų ir išplito po visą pasaulį. Tačiau ne kiekviena tauta turi sau
po ranka gražuolę eglutę – ką daro tie,
kurių šalyse eglutės nė neauga, kodėl pradėjome spyglių karalaites puošti stiklo
burbulais? Pasaulyje vis daugėja įmantrių
Kalėdinio medžio ir eglučių dekoravimo
idėjų, o globalizacijos vėjai atnešė žaliaskares net į tokius tolimus kampelius kaip
Japonija ar Kinija, kur dabar susimaišo
tradicinės žaliašakės įvaizdis ir vietinės
puošybos tradicijos.
vasarį, tad karštuoju metų laiku sumanūs
australai dažniausiai renkasi ne eglutes, o
Kalėdų krūmus (angl. Christmas Bushes),
vietinius augalus su daugybę mažų raudonų
(kartais baltų) gėlių. Tokie krūmai papuošia kiemus, kuriuose Kalėdų proga rengiamos iškylos.

tė iš 3000 lempučių, sujungtų 7 kilometrais
elektros kabelių. Įdomu, kad užpernai ją uždegė Popiežius, ir ne bet kaip, o planšetiniu kompiuteriu.

Paryžiaus „Galeries Lafayette“ prekybos centro eglutę jų meistrai papuošė 120 milžiniškų ir
net 5000 mažesnių garsiųjų kristalų.
Japonija. Tokijo juvelyrikos parduotuvė nepasikuklino pasistatyti beveik trijų metrų aukščio eglutę iš tikro aukso, vertą virš 10 milijonų litų, dekoruotą tradiciškais japoniškais Disnėjaus personažais ir aukso lapais. Beje, eglutė parduodama, bet klientų kol kas neatsirado,
nors besidominčių mažesnėmis jos versijomis,
pardavėjų teigimu, netrūksta.

Amerikietiškų tradicijų, staigmenų ir netikėtumų mėgėjai prieš Kalėdas gali nustebinti artimuosius ir draugus netikėta Kalėdų eglutės variaciją. Norite pasijusti it gyventumėte Pietų
Kalifornijoje ar Floridoje? Puoškite palmę! Išradingi žiemos švenčių mėgėjai sukdamiesi iš padėties, mat viduržemį lepina kaitri saulė, kalėdinėmis lemputėmis apkabinėja palmes. Žinoma, lauke to daryti nepatartume, bet jei turite
dailią vazoninę tropikų gražuolę – pirmyn! Prie
tokio medžio puikiai derės jūrų kriauklės, akiniai nuo saulės, paplūdimio šlepetės ir kiti jūros bangas primenantys jaukūs daikčiukai bei
margos gėlių girliandos. Jei prie eglutės –palmės vyks teminis Havajų vakarėlis, vasaros malonumai neatrodys tokie tolimi.

Tai įdomu!
Amalas daugelyje kultūrų siejamas su
žiemos šventėmis. Jis kabinamas virš
durų. Meilė šiam nuodingam augalui kilo nuo keltų tikėjimo, kad juo galima gydyti žaizdas ir skatinti vaisingumą – juk tik amalas išlieka žalias ir
nupuoštas baltomis uogomis visą žiemą. Iš čia ir tradicija – pasibučiuoti po
amalo šakele, reiškianti, kad su šiuo
mylimuoju praleisi ilgus metus. Meilės ieškotojų gretose ši tradicija gaji iki šiol.

Japonija. Kaip ir Kinijoje, švenčiančių Ka-

lėdas čia nedaug, tačiau tie kurie švenčia, eglutę paverčia mažu meno kūriniu. Šakos puošiamos mažais žaisliukais, lėlėmis, auksinėmis vėduoklėmis, mažytėmis žvakėmis ir vėjyje skambančiais varpeliais. Popierinės origami gulbės –
taip pat mėgstama dekoracija.

Filipinai. Kūrybingieji filipiniečiai artėjant

Kalėdoms užsiima rankdarbiais – pačių gamintos įvairių spalvų ir dydžių eglutės čia pakeičia

Neregėtai skanios Kalėdos
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Meistriškai

3.Karštai rūkyta bajoriška
karkutė
Natūraliais preskoniais pagardinta
karka skani ir šilta, ir atvėsusi.
1 kg – 15 99

išrūkyta

IŠRŪKYTA TIK PAS MUS

Nesvarbu, ar vištiena, kalakutiena ar kiauliena – mūsų
rūkyklėlėje gimsta šviežiausi ir sultingiausi rūkyti gaminiai.
Nedvejokite paprašyti skanesnio gabalėlio.

4. Karštai rūkyti kiaulienos
šonkauliai
Šonkauliukų mėgėjų džiaugsmui –
rūpestingai išrūkyta ir nuostabiai
traški kiauliena.
1 kg – 23 99
IŠRŪKYTA TIK PAS MUS

2. Karštai rūkytų
kalakutų sparneliai
Kalakutienos mėgėjai
įvertins ir šį „Meistro
Kokybės“ rūkytą gaminį.
1 kg – 14 99
IŠRŪKYTA TIK PAS MUS

1. Karštai rūkytų
viščiukų ketvirčiai
„Maxima“ meistrų išrūkyti
vištienos ketvirčiai –
traškūs ir sultingi.
1 kg – 1 5 99
IŠRŪKYTA TIK PAS MUS

20
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Tiesiai

į orkaitę

Žinome, kad kartais, norint nustebint svečius, pritrūksta šiek tiek laiko.
Mūsų meistrai pagalvojo už Jus ir sukūrė mėsos gaminius, kuriuos
teliks pašauti į orkaitę.

4

2

1

3

6

5

1. Atvėsinta kiaulienos
šoninė įdaryta
džiovintais vaisiais
Su „Meistro Kokybės” šefų
pagalba tradicinė lietuviška
šoninė virsta šventiniu gardėsiu.
1 kg – 14 99
NAUJIENA
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2. Atvėsinta kalėdinė antis
įdaryta obuoliais
Džiovintais vaisiais įdaryta antis yra
pupuliarėjanti lietuviškų Kalėdų
tradicija.
1 kg – 1 9 99
NAUJIENA

4. Atvėsinta kiaulienos
sprandinė su apelsinais ir
rozmarinais
Švieži apelsinai ir rozmarinai bei
„Meistro Kokybės” kokybė lemia
sultingą ir traškų iškeptos mėsos
skonį.
1 kg – 20 99
NAUJIENA

3. Kalakutų krūtinėlės su
spanguolėmis ir abrikosais
Šventinio kalakuto mėgėjams
siūlome mūsų meistrų pagamintas
kalakutų krūtinėles įdarytas
spanguolėmis ir abrikosais.
1 kg – 2 6 99
NAUJIENA
Neregėtai skanios Kalėdos

5. Atvėsintas kiaulienos
sprandinės Šventinis kepsnys
Iš džiovintų obuolių granulių, sulčių
bei cinamono gaminamas puikus
marinatas, kuris yra šio šventinio
kepsnio skonio priežastis.
1 kg – 19 99
NAUJIENA

6. Atvėsinta kiaulienos
nugarinė su šonkauliu
„Pero kalnai”
Paprasta kauliena įmaišant truputį
mūsų meistrų fantazijos virsta
sultinga kepta mėsa.
1 kg – 24 99
NAUJIENA
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Bulvių gimtinės vaisiai
Mums bulvės yra tiesiog bulvės. O štai Prancūzams to geriau nesakyti, prancūziškų bulvyčių
išradėjai skirtingiems bulvių patiekalams naudoja skirtingas bulvių rūšis. Pasigaminkite burnoje
tirpstančią košę iš tikrų prancūziškų bulvių.

Greitas datulių užkandis

3

Reikės:
Datulių;
Plonai pjaustytų rūkytų šoninės
riekelių;
Kiekvieną datulę kruopščiai
apvyniokite šonine, perverkite
dantų krapštuku ir pašaukite į iki
200 laipsnių įkaitintą orkaitę. Po
15 min ištraukite ir ragaukite!

4

2

1
1. Šviežios
datulės
Iš Pietų Afrikos
atkeliavusios datulės
yra kiekvieno
smaližiaus svajonė.
Datulėse yra 5
kartus mažiau
kalorijų nei
šokolade.
1 kg – 49 99

Nuskinta

Pietų Afrikoje
Šios didelės, šviežios datulės užaugo Pietų Afrikoje, kur yra vertinamos vietinių nuo senų laikų.
Prinokusias datules valgykit kartu su sūriu, apelsinais, riešutais ar šokoladu. O dar skaniau bus
viską suplakti į gardų kokteilį.
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1. Geltonosios bulvės
Geriausiai tinkamos burnoje
tirpstančiai košei. Jums patiks
stebėti gabalėlį sviesto, iš lėto
besilydantį ant šios bulvių
košės.
1 kg – 9 99

Neregėtai skanios Kalėdos

2. Mėlynosios bulvės
„Vitelott“
Šios purpurinės „gražuolės”
bulvės yra auginamos vos
keliuose Prancūzijos ūkiuose.
Skaniausios patiektos su
salotomis.
1 kg – 9 99

3. Raudonosios bulvės
Lėtam virimui ir kepimui
išveistos bulvytės. Skaniausias
virtas bulves su krapais
pasigaminsite iš šios veislės
bulvių.
1 kg – 9 99

4. Geltonosios bulvės
Šias bulves galima gaminti
įvairiai, mat jos pasižymi
puikia struktūra, kuri nesubyra
net stipriai vartant ir verdant.
1 kg – 9 99
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Gardus mėsos kąsnis
Patogiais kąsneliais supjaustyti mėsos gaminiai
patenkins net įnoringiausius mėsos mėgėjų
lūkesčius. Įvairiausių skonių ir formų mėsytės
tiks ne tik gardiems pusryčių sumuštiniams, bet
ir kitiems Jūsų užmanymams.

4
1
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1. Šaltai rūkyta
„Švarcvaldo“
šoninė AROSO
80 g – 4 49

2. Šaltai
rūkytas AROSO
„Švarcvaldo“
kumpis

3. Šaltai rūkyta
austriška
sprandinė
AROSO

80 g – 4 79

80 g – 5 49

4. Šaltai rūkytas
saliamis su
džiovintų
pomidorų
apvalkalu
AROSO
80 g – 3 49

5. Vytintas
kiaulienos
„Jamon Serrano“
kumpis AROSO
80 g – 5 79

6. Vytinta
AROSO dešra
su žaliaisiais
pipirais
„Chapata“
80 g – 4 69

1. Vytinta
dešra „Fuet” su
juodųjų pipirų
apvalkalu.
165 g – 7 99

NAUJIENA
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2. Vytinta dešra 3. Vytinta
dešra „Fuet”
„Fuet Ekstra”
su raudonųjų
175 g – 7 99
paprikų
apvalkalu
165 g – 7 99
NAUJIENA

NAUJIENA

4. Vytinta
dešra „Fuet” su
prieskoninių
žolelių apvalkalu
165 g – 7 99

NAUJIENA

5. Vytinta dešra
„Salchichon”
100 g – 5 99

6. Vytintos
kiaulienos
nugarinė

7. Vytintas
kumpis „Jamon
Serrano”

100 g – 8 99

100 g – 7 99

NAUJIENA

NAUJIENA
NAUJIENA
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Atsipjaukite riekelę

Mažo indelio

eglutės

magija

Šios, tiesiogine žodžio prasme, išskirtinės dešros sukurtos pagal aukščiausius vokiškos kokybės
standartus, todėl jose nerasite jokių glitimo ir laktozės pėdsakų. Natūraliai brandintos dešros,
pelniusios ne vieną apdovanojimą tarptautinėse parodose, dabar – ir mūsų lentynose.

3

2

4

Senais laikais vietiniai Sibiro
gyventojai ikrų prisisūdydavo
pilnas statines ir per pasninką
su jais kepdavo blynus. Tai buvo
kasdienis valgis. Šiandien ikrus
valgome kaip delikatesą, bet
kartais primirštame, kad ikrai
yra ypač skanūs su bulvėmis
ir blyneliais. Šaukštelis ikrų ir į
burną, ir ant blynų!

4

5
3

1

2

1. Kalakuto formos šaltai
rūkytas saliamis su
kalakutiena
Gamindami savo produkciją
„Hellman” kliaujasi tik pačiais
griežčiausiais kokybės reikalavimais,
todėl ši dešra bus tinkama ir
alergiškiems.
1 kg – 44 99

2. Eglutės formos šaltai
rūkytas saliamis su žolelių
apvalkalu
Išskirtinės eglutės formos dešra
be glitimo ir laktozės, gaminama
pagal griežtus vokiškus kulinarijos
standartus.
1 kg – 4 4 99

3. Eglutės formos šaltai
rūkytas saliamis su
kalakutiena
Naudodami savos receptūros
prieskonių mišinius „Hellman” sukūrė
gardžią eglutės formos salami dešrą.
1 kg – 44 99

NAUJIENA

NAUJIENA

4. Šaltai rūkyta aukščiausios
rūšies dešra „Batukas"
Šventiniame įpakavime slepiasi visų
taip mėgstama lietuviška tradicinė
dešra.
1 kg – 4 9 99
NAUJIENA

1. Sraigių ikrai
Gurmanų įvertinti
baltieji sraigių ikrai nuo
įprastų skiriasi ne tik
spalva, bet ir tuo, kad,
norint nepažeisti ikrų,
jie paimami iš žemės
rankomis, nenaudojant
jokių mašinų. Pačios
sraigės yra auginamos
Lietuvoje. Tai –
idealus produktas
garnyrui, desertui, stalo
papuošimui bei labai
dera prie šampano ar
išskirtinio skonio sušių.
50 g – 40 99

2. Juodieji
eršketų ikrai
Tai – aukščiausios
kokybės ikrai. Šių ikrų
skonis yra ypatingai
švelnus ir subtilus,
nėra per daug ryškaus
žuvų ar nemalonaus
skonio , kadangi
žuvys plaukioja
ypatingai švariame
arteziniame vandenyje.
Šie juodieji ikrai yra
be konservantų ir
dirbtinių medžiagų.
28 g – 99 00
56 g – 199 00
NAUJIENA

6

1

3. Lašišų ikrai
Šie ugnies raudonumo
ikrai – puikus blynų
pagardas.
80 g – 21 99

4. Švieži laukinės
ketos ikrai
Giliuose Aliaskos
pusiasalio fiordų
vandenyse sugautų
laukinių ketų ikrus
įvertins tikri gurmanai.
200 g – 76 99

NAUJIENA

5. Upėtakių ikrai
Nuostabūs upėtakių
ikrai atvyksta iš
moderniausių
akvakultūrinių Danijos
ūkių. Šie ikrai yra
puikus blynų pagardas!
80 g – 19 99

6. Juodieji Adrijos
eršketų ikrai
Adrijos eršketas yra
naujai atrasta Adrijos
jūros erškėto rūšis. Šie
eršketų ikrai yra tamsesnės
juodos spalvos, nei įprasti
eršketo ikrai. Jie yra silpnai
pasūdyti ir lengvo skonio.
50 g – 119 00

NAUJIENA

NAUJIENA
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Unikali papjė mašė kaukė –

Įdomesniam stalui
Kas sakė, kad ant šventinio stalo turi būti
tik silkės ir mėsos patiekalai? Ir šiais metais
atvežėme gurmaniškų skanėstų iš Pietų
Europos. Jūsų dėmesiui – delikatesiniai
paštetai su riešutais, bruknėmis, šokoladu ir
obuoliais. Pjaukite ir ragaukite.

Ančių kepenėlių paštetas
su migdolinių saldainių
skonio apvalkalu
Ispanijoje vertinamas gardėsis,
pasiekė ir „Maxima” lentynas.
Supjaustykite mažomis porcijomis ir
patiekite kaip užkandį.
250 g – 2499

Jūsų šventinio
karnavalo puošmena

NAUJIENA

Ančių kepenėlių
paštetas su
lazdyno riešutų
saldainių skonio
apvalkalu
Padengtas kubietiško
šokolado plutele, šis
gurmaniškas paštetas
savo skoniu nustebins
visus svečius.
250 g – 2599

Šaltai rūkytos
antienos
krūtinėlės
pjaustukai
Meistriškai
supjaustyti
šalto rūkymo
antienos gabalėliai
pasitarnaus
gaminant
gurmaniškas
salotas ir traškius
sumuštinukus.
90g – 2499

NAUJIENA
Virtas paštetas
su obuoliais
Tradicinis Belgijos
stalo atributas nuo
„Polco”. Gamintojai
siūlo nepamiršti
derinti su vyno taure.
1,5kg – 4999

NAUJIENA

Švelnus
paštetas su
spanguolėmis
Rudenį primenantį
pašteto gaminį su
gausybe spanguolių
atpjausime ir
pasversime už Jus.
2,5 kg – 7999
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Ančių kepenėlių
paštetas su
figomis
Tikras gurmano
pasirinkimas –
paštetas su figomis,
kurios suteikia
ypatingą prieskonį.
230 g – 999

Virtas paštetas su elniena ir
armanjaku
Tikros elnienos paštetas, daug kur
vertinamas kaip subtilus delikatesas puikiai
pasitarnaus maloniai vakarienei.
250 g – 999

Virtas paštetas su šerniena ir
konjaku
Pietietiškų kulinarinių tradicijų pašteto
interpretacija. Šernienos paštetą
ragaukite su skrebučiu ar krekeriais.
250 g – 999

NAUJIENA

NAUJIENA

Įmantriai prancūziškai skambanti papjė
mašė (pranc. Papier Mache) technika gali tapti atsakymu, jei šiųmečiam Kalėdų ar
Naujųjų metų karnavalui ieškote įdomios
ir netikėtos kaukės. Ko gero, dažnas suaugęs prisimena, kaip mokyklos laikais išmirkę pirštus ir laikraščių skiautes lipniame balkšvame mišinyje gaminome Užgavėnėms skirtas šiurpą keliančias baubų kaukes. Tačiau papjė mašė būdu gaminamos
kaukės nebūtinai turi būti grubios – priešingai, ši technika suteikia neribotą erdvę
jūsų vaizduotei ir kūrybiniam įkvėpimui.
Nors gamybos procesui nuo pirmojo iki paskutinio žingsnio gali prireikti net keleto dienų (kad kaukę suformuotumėte kaip norite
ir išdžiovintumėte), jis tikrai neprailgs ir taps
tikru džiaugsmu, jei į jį įtrauksite vaikus ar
surengsite kūrybines dirbtuves kartu su bičiulių būriu.

zultatu, negailėdami kruopščiai ištepkite visą
plastilino paviršių vazelinu. Būtent šis žingsnelis padės vėliau nesikankinant atskirti Jūsų
papjė mašė kaukę nuo lipdinio, kurį panorėję galėsite panaudoti vėl.

III žingsnis: Mišiniui, kuriame mirkysite

rankšluosčių popierių ar laikraščių skiautes,
reikės: šiek tiek vandens mišiniui praskiesti, lygiomis dalimis lipalo ir gipso miltelių (galima naudoti ir miltus) ir šiek tiek acto (vienam puodeliui lipalo – vienas arbatinis šaukštelis), kuris neleis gipso milteliams
stingti per greitai. Jei naudojate miltus, acto nereikia.
Sumaišę iki vienalytės masės galite kibti į
darbą – po gabalėlį merkite į mišinį popieriaus skiautes ir lygiu sluoksniu denkite kaukę. Jei naudojate popierinį rankšluostį, jį ga-

II žingsnis: Kai jau esate patenkinti reNeregėtai skanios Kalėdos

IV žingsnis: Kai Jūsų kaukė jau išdžius,

galite ją atskirti nuo plastilino. Atsargiai paimkite ją už kampelio ir mėginkite atitraukti labai lėtai, neskubėdami, kad neįplėštumėte. Greičiausiai ji vis dar tebebus minkšta dėl
nepradžiūvusios vidinės dalies, tad apvertę
dar padžiovinkite.

V žingsnis: Kaukė sausa – metas karpiniams. Pats laikas išpjauti akis, padailinti
kraštelius, o jei netyčia kaukė kur įplyšo, galite ją pataisyti keletu papjė mašė skiautelių, kurias geriau klijuoti iš vidinės pusės. Jei
šioje likę vazelino, jį nuvalykite popieriniu
rankšluosčiu ar medžiagos skiaute.
VI žingsnis: Ko gero, pati smagiausia dalis – kaukės dažymas. Rekomenduojamas ne
mokykloje naudotas guašas, o patvarūs akriliniai dažai, kurie neteps Jūsų veido. Jų rasite, pavyzdžiui, dekupažui skirtų prekių lentynose. Pasitelkite fantaziją ir išmarginkite savo
kaukę norimomis spalvomis.

Reikės: universalių klijų – „Lipalo“ polietileno paviršiui, ant kurio dirbsite, uždengti;
daug skuteliais plėšytų laikraščių (arba tvirtesnio popierinio rankšluosčio); parduotuvėse parduodamos paprasčiausios viso veido ar
tik akių kaukės; gipso miltelių ir acto arba tik
miltų; plastilino; vazelino, akrilinių dažų, gumytės, kad kaukė laikytųsi ant galvos ar storesnio pagaliuko.

I žingsnis: Pasirinkite norimą plastikinę kaukę kaip pagrindą ir ant jos iš bet kokių spalvų plastilino suformuokite norimą
formą, pavyzdžiui, ateivio veidą, katės ar lapės snukutį, ilgą ar apvalią nosį, veido reljefą,
akis, burnos formą (jei gaminate viso veido
kaukę), ausis.

norite standesnio veido papuošalo, tuomet
leiskite sluoksniams šiek tiek pradžiūti ir tik
tuomet klijuokite kitą.

lite kloti didesnėmis skiautėmis, lygindami
pirštais susidariusias raukšleles – taip Jūsų
meno kūrinys atrodys subtilesnis. Pridėdami
mažų papjė mašė gabalėlių galite paįvairinti kaukės reljefą. Lengvai kaukei užteks dviejų
sluoksnių, bet galite jų daryti ir daugiau. Jei

VII žingsnis: Jau beveik galite ruoštis
į karnavalą, beliko paskutinis žingsnis – jei
norite pridėti daugiau akcentų, karštais klijais ar tiesiog perverdami kaukę galite pridėti katino ūsus, plunksnas ar kitus akcentus.
Taip pat atsargiai padarykite skylutes šonuose, kad galėtumėte įverti gumą ir nepamesti
savo puošmenos. Taip pat kaukę galima tvirtinti ant pagaliuko iš vienos pusės, tačiau tada ją turėsite laikyti rankoje.
Smagaus laiko kuriant ir stebinant artimuosius ir draugus!
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LENGVAI DIENOS PRADŽIAI

Subrandinta

Italijoje

Gurmanų džiaugsmui – itališki vyne brandinti
sūriai. Sakoma, kad, jei nebuvote Italijoje, Jūs
neragavote tikro sūrio. Maža bėda, mes atvežėme
Italiją į mūsų lentynas!
7

4

1
1
6

3

8

2

5

1. Pelėsinis ožkų ir pieno sūris
„Capreta“
Lengvas pieno skonio su riešutų natomis
puskietis sūris sukurtas mėgautis.
1 kg – 59 99
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2. Brandintas puskietis avių ir
ožkų pieno sūris „Caperino“
62%
Iš Italijos kilusį sūrį, gaminamą iš dviejų
rūšių pieno, jau įvertino mūsų pirkėjai.
1 kg – 6 9 99

3. Brandintas avių pieno sūris
su kriaušių sultimis „Cacio e
Pere“
Gaminant šį sūrį tradicinė avių pieno
sūrio receptūra paįvairinama iš naujo
atrastu kriaušių skoniu.
1 kg – 6 9 99

4. Puskietis karvių ir ožkų
pieno sūris su alyvuogių
aliejumi „Don Carlo“
Šis ilgą istoriją turintis gurmaniškas sūris
ant Jūsų stalo atkeliauja iš viduramžių
fermos „Masseria del Duca”.
1 kg – 4 9 99

5. Vyne ir spanguolėse
brandintas sūris su
mėlynuoju pelėsiu „Blu61“
Šis minkštas karvių pieno sūris net 60
dienų brandinamas raudonojo vyno ir
spanguolių mišinyje, todėl puikiai dera
prie desertų.
1 kg – 89 99

Neregėtai skanios Kalėdos

6. Grūduose brandintas
minkštasis avių pieno sūris
„Granello“
Toskanos ūkiuose šis sūris dedamas
į kviečių grūdus ir brandinamas 45
dienas, kol įgauna unikalų minkštą ir
kreminį skonį.
1 kg – 64 99

7. Brandintas sūris „Monteo“
Šis kreminis sūris gaminamas iš saldaus
Italijos pievose besiganančių karvių
pieno.
1 kg – 39 99

8. Raboso vyne brandintas
puskietis sūris „Ubriaco“
Šio magiško vyne brandinto sūrio
ieškokite mūsų parduotuvių lentynose.
1 kg – 54 99
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Žvaliai

Šaukštelis deserto

dienos pradžiai

Vieno šaukštelio tikrai neužteks. Kompanijos „Ehrmann” desertai jūsų burnoje sukurs mažą
intrigą, kurią suprasit nejučia suvalgę visą deserto pakuotės turinį.

„Rasa” jogurtų linija pasirūpino, kad
kiekvienas pusryčiautojas atrastų
mėgstamą skonį. Skaniausios pusryčių
idėjos gimsta geriant „Rasa” jogurtus.

2

3

4
5

3

1

5

4
2

6
1

1. Jogurtas „Rasa“
su persikais ir
mangais
Persikai ir mangai puikiai
papildo jogurto skonį.
350 g – 2 99
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2. Jogurtas „Rasa“
su vyšniomis ir
granatais
Gardi „Rasa“ naujiena –
vyšnių ir granatų skonio
jogurtas.
350 g – 2 99

3. Jogurtas „Rasa“
su mėlynėmis ir
gervuogėmis
Pradėkite dieną natūraliu
jogurtu „Rasa“ su
mėlynėmis.
350 g – 2 99

4. Geriamas
jogurtas „Rasa“
su mėlynėmis ir
gervuogėmis
Gerdami šį jogurtą
ruoškitės švelniam
ir gaiviam mėlynių
antplūdžiui.
1 kg – 4 99

5. Geriamas
jogurtas „Rasa“
su persikais ir
mangais
Stiklinė ryte ir stiklinė
vakare – lai bus mažytė
jogurtinė paslaptis, kurią
išduos persikai ir mango
vaisiai.
1 kg – 4 99

6. Geriamas
jogurtas „Rasa“
su vyšniomis ir
granatais
Neįprastas granatų ir
vyšnių skonis tampa
įprastu stiklinė po
stiklinės geriant „Rasa”
jogurtą.
1 kg – 4 99

1. Šokoladinis desertas
su kakava „Raffinesee“
Šią mažą šokoladinę
nuodėmę mėgsta ir
suaugusieji, ir mažieji.
200 g – 2 39

Neregėtai skanios Kalėdos

2. Vanilinis
desertas su kakava
„Rafinnesse“
Purus vanilinis desertas –
puiki išeitis, kai norisi ko nors
skanaus po sočių pietų.
200 g – 2 39

3. Desertas su
riešutais „DoubleNut“
Kreminis desertas su
graikiniais riešutais
praskaidrins kiekvieno
smaližiaus dieną.
200 g– 2 39

4. Šokoladinis
desertas su razinomis
ir dribsniais
Saldžios razinos šokolado
patale su natūraliais dribsniais
– ne tik skanus, bet ir
maistingas užkandis.
130 g – 3 49

5. Šokoladinis
desertas su vyšniomis
ir šokolado drožlėmis
„Trio“
Klasikinis vyšnių ir šokolado
derinys tiesiog tirpte ištirps
burnoje.
130 g – 3 49
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Šventinių saldėsių

vilionės
Nusėti žvaigždėmis, išmarginti Kalėdų motyvais, įvairių formų, primenantys dailiai supakuotas šventines dovanėles, apsnigtų Alpių
miestelių raižytus namelius, aplieti riešutų,
šokolado ar kakavos glajumi – išskirtiniai ir
specialiai MAXIMA meistrų šių metų
žiemos švenčių sezonui paruošti šventiniai
saldėsiai jau laukia pirkėjų konditerijos skyriuose. Atnaujindami šventiškų konditerijos
gaminių asortimentą tarėmės su svarbiausiais patarėjais – Jumis. Kvietėme pirkėjus
į degustacijas, kur šie patys galėjo išmėginti naujausių konditerijos gaminių skonius ir
balsuodami išrinkti labiausiai vertus atsidurti parduotuvių vitrinose.
Pirkėjų nuomonę sėkmės garantu laikanti
MAXIMA šįsyk siūlo parduotuvėse rengtų degustacijų metu didžiausio pasisekimo sulaukusius pyragus ir tortus. Prekystalius pasiekė ir
čia šventišką nuotaiką spinduliuoja saldėsiai,
kuriuos MAXIMA parduotuvių lankytojai įvertino geriausiai. Jau ne pirmąsyk rengiami naujų
produktų ragavimai kas kartą sulaukia vis didesnio susidomėjimo – ypač jų dalyviams patinka žaisminga pateikimo forma ir tai, kad galima įvertinti labiausiai patikusius gaminius bei
tuo pačiu prisidėti prie MAXIMA asortimento kūrimo. Spalvingos šventinių tortų ir pyragų
degustacijos metu kas antras, nutaręs paragauti torto gabalėlį, noriai sudalyvavo ir balsavime,
tad nauji prekystalius pasiekę šventiniai skanėstai – bendras meistrų ir jų pastangas įvertinusių pirkėjų nuopelnas.
Nuotaikingos degustacijos metu MAXIMA
lankytojai buvo kviečiami ragauti iki šiol neregėtus tortus bei pyragus. Saldėsių ragavimo akcija ypač patiko mažiesiems, kurie turėjo netikėtą progą pasmaližiauti.
Šįsyk daugiausiai pagyrų sulaukė eglutės formos šokoladinis tortas. Baltojo glajaus žvaigždėmis puoštas gardumynas tapo favoritu tiek
tarp suaugusiųjų, tiek tarp mažųjų degustacijos dalyvių. Pagyrų lankytojai negailėjo ir unikalaus skonio tortui su lazdynų riešutų ir mandarinų skonio kremu bei šokoladiniam tortui su karameliniu įdaru. Galima būtų vardin36

ti ir vardinti, tačiau pateikiame pačių ragautojų
atsiliepimus ir galbūt taip lengviau nuspręsite,
kurios iš šių saldžių pagundų šiemet nusipelnėte ir kurią iš jų pasirinksite Jūsų šeimos šventiniam stalui papuošti.

Pirkėjai dalijasi įspūdžiais apie gardžiausius pyragus ir tortus:
Vygantas (36 m.)
Smagu, kad galima ne tik paragauti, bet ir pačiam įvertinti siūlomų prekių skonį. Puikiai
naujuosius pyragus įvertino ir mano dukros –
joms ypač įdomu buvo skanauti skirtingų tortų
ir pasijusti tikromis vertintojomis. Vėliau dar ilgai klausinėjo, kas iš ko pagaminta ir kurį galėsime parsivežti Kūčioms ar Kalėdoms, kurių jos
jau labai laukia.
Vilija (43 m.)
Mūsų šeimoje šventiškiausi ir labiausiai mėgstami – šokoladiniai tortai, tad nieko keista,

kad būtent jie man pasirodė skaniausi. Tačiau
turime ir labai mėgstamų pyragų, kurių randu tik MAXIMA parduotuvėse. Vaikams labai patinka karamelė ir, žinoma, saldus, lipnus
„Skruzdėlynas“, kuris atrodo itin šventiškai ir
tuo pačiu tradiciškai. Jau matau, kad teks sugaišti laiko, kol sugebėsime išsirinkti.
Dovilė (6 m.)
Labai gražiai atrodė eglutė ir dovanėlė. Buvo tikrai skanu, tad užtrukau rinkdamasi labiausiai patikusį pyragą. Galiausiai pasitarę
su tėčiu nusprendėme, kad mums labiausiai
patiko šokoladinis tortas, puoštas žvaigždutėmis.
Markusas (25 m.)
Man labai patinka, kai parduotuvėse rengiamos tokios akcijos. Su malonumu paragavau
tortų ir pyragų. Antrasis gaminys, šokoladinis
tortas su karameliniu įdaru, buvo labai skanus.
Nei per saldus, nei per sausas. Pats tas.

Neregėtai skanios Kalėdos
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Tortas „Kalėdų
dvelksmas“
Šio kvadratinio skanėsto viduje
sluoksniuojamas marcipaninis
biskvitas bei juodojo šokolado
kremas su saldžių kriaušių įdaru.
1 kg – 29 99

Šaukštelis ar

šaukštas?
Tokia dilema iškils ragaujant naujausius „Maxima” meistrų tortus,
kuriems paprasto šaukštelio gali pasirodyti maža. Ir visai ne dėl
dydžio, greičiau dėl magiškose formose slypinčio gardumo.

Tortas su kepintais
riešutais ir karameliniu
įdaru
Ant dviejų šokolado biskvitų
sluoksnių, su įterptu karamelės ir
riešutų įdaru, rasite karamelės skonio
grietinėlės kremą. Apsilaižysite
pirštus!
1 kg – 26 99

NAUJIENA

NAUJIENA

Šokoladinis tortas su
karameliniu įdaru
Prapjovus šį trikampės formos
šokolado stebuklą, nustebsit
pajautę „Maskarponės” sūrio
kremą priderint prie karamelinio
įdaro.
1 kg – 29 99
NAUJIENA

Šokoladinis tortas
Baltojo ir juodojo šokolado žaismas
papuoštas šokoladinėmis žvaigždės
formos figūrėlėmis.
1 kg – 29 99

Kalėdinis namelis
Saldumynų namelį mūsų
meistrai statė iš varškės kremo
ir saldžių razinų, o tvirtino su
kakaviniu glaistu.
1 kg – 26 99

NAUJIENA
NAUJIENA
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Saldi pasaka
Pristatome šį sezoną pačių „Maxima” pirkėjų išrinktus
mėgstamiausius tortus, kurie buvo labiausiai verti atsidurti
parduotuvių vitrinose. Mūsų meistrų pagamintais saldėsiais
papuoškite savo šventinį stalą ar nusineškite vieną iš tortų kaip
dovaną keliaujant į svečius.

Tortas „Skruzdėlynas“
Netradicinės formos pyragą
lydi netradiciniai delikatesai –
ožekšnio uogos aplietos baltuoju
šokoladu.
1 kg – 23 99
NAUJIENA

Tortas su mandarinų ir
lazdyno riešutų skonio
kremu
Nuostabiai papuoštas riešutinis
tortas nustebins įdarytu kremu
su ryškiai juntamais mandarinais.
1 kg – 2 9 99

Šokoladinis tortas su marcipanais
Šokoladinį šio torto įdarą lydi marcipanų,
florentinų ir migdolų drožlės, su sultingomis
„Amarena” avietės.
1 kg – 29 99

NAUJIENA

NAUJIENA

Aguoninis tortas „Snaigių šokis“
Tai Jūsų stalo puošmena – juodojo šokolado glaistas
apdėliojamas cukrinėmis baltomis snaigėmis, o torto viduje
rasite biskvitą su gardžiu grietinėlės ir cukraus užpilu.
1 kg – 21 99
NAUJIENA
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Šokoladiniai herojai
Kokios Kalėdos be šokoladinio senio ir visos jo draugų
kompanijos? Tradicinių švenčių simboliai, aplieti
gardžiu ir kokybišku šveicarišku šokoladu įtiks net
įnoringiausiam smaližiui.

Burnoje tirpstantys

sausainiai

Mes kuriame sausainius visiems gyvenimo atvejams – sako „Hellema” gamintojai. Nesvarbu, ar
užstrigote kamštyje, esate kelionėje ar gurkšnojat rytinę kavą – iš natūralių produktų pagaminti,
kaimiško stiliaus sausainiai bus mažas išsigelbėjimas. Iš gausaus asortimento tikrai išsirinksite sau
tinkamiausius.
4

3
2

5

3

12

4

2

5

1
6

1

7

11

6

7

9
10

8

1. Šokoladinis
Kalėdų Senelis
„Heidi“

5. Šokoladinis
Kalėdų Senelis
„Heidi“
70 g – 4 59

7. Šokoladinės
Kalėdų figūrėlės
„Heidi“

9. Šokoladinės
Kalėdų figūrėlės
„Heidi“

11. Saldainių
rinkinys - dovanų
dėžutė „Heidi“

110 g – 6 99

3. Šokoladinis
Kalėdų Senelis
„Heidi“
170 g – 9 59

40 g – 2 69

80 g – 5 29

140 g – 9 99

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

2. Šokoladinis
Sniego senis „Heidi“
150 g – 9 59

4. Šokoladinis elnias
„Heidi“
70 g – 4 59

6. Šokoladinis
Sniego senis „Heidi“

8. Šokoladinis
Sniego senis „Heidi“

70 g – 4 59

20 g – 1 39

10. Šokoladinis
Kalėdų Senelis
„Heidi“

12. Saldainių
rinkinys - eglutė
„Heidi“

20 g – 1 39

180 g – 11 99

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA
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NAUJIENA

1. Sausainiai
„Country
Cookies“ su
lazdynų riešutais
Skaniausius pusryčius
užbaikite su „Hellema”
sausainiais su lazdyno
riešutais ir Jūsų
mėgstama kava.
177 g – 5 99

2. Sausainiai
„Country
Cookies“ su
kokosais ir
šokoladu
Šokolado ir kokosų
derinys nugabens Jus
kažkur toli į tropikus.
175 g – 5 99

Neregėtai skanios Kalėdos

3. Sausainiai
„Country
Cookies” su
šokoladu
Tradiciniai „Hellema”
šokoladiniai sausainiai
kasdien suteikia
malonumą daugiau
nei 100 pasaulio šalių
gyventojams.
151 g – 5 99

4. Sausainiai
„Crunchy
Cookies“ su
kokosais
Švelnios kokosų
drožlės sukuria subtiliai
švelnų ir velvetinį
sausainio skonį.
175 g – 5 89

5. Malta kava
„Merrild“
Tai 2013 m. derliaus,
subtilaus, šiek
tiek rūgštoko, bet
gardaus išbaigto
skonio su citrusinių
vaisių užuominomis
ir švelniu riešutų
poskoniu kava.
400 g – 11 99

6. Sausainiai
su „Country
Cookies” su
šokoladu
Tobulai derantys
prie kavos – gardūs
sausainiai su „Mocca”
kavos pupelėmis ir
šokoladu.
175 g – 5 99

7. Sausainai
„Crunchy
Cookies” su
žemės riešutais
Žemės riešutai ir
traškus sausainis – du
malonumai viename.
175 g – 5 89
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Zefyrų vėriniai

Rankų darbo šokolado

menas

Prižadam, kad mažieji tikrai išpūs akis pamatę šias netradicines
saldumynų gamintojų išdaigas su zefyrais. Dovanokite vaikams zefyrinę
nuotaiką, kurią taip smagu skabyti nuo mažų iešmelių.

Šokoladinis Kalėdų Senelis
50 g – 6 49

Pasikliaudami rankų darbu belgų
šokolado meistrai iš naujo atranda
baltą, juodą ir pieninį šokoladą
gamindami mažus meno kūrinus
su visiems atpažįstamais žiemiškais
herojais.

NAUJIENA
Kalėdinių
šokoladinių
saldainų rinkinys
„De Schutter“
2 x 50 g – 10 99

NAUJIENA

Zefyras
„Kalėdų
Senelis“

Šokoladinis
Kalėdų Senelis

55 g – 5 89

60 g – 8 29

Zefyras
„Kalėdinis
keksiukas“

NAUJIENA

70 g – 3 79

NAUJIENA

NAUJIENA

Zefyras
„Sniego
senis“

Baltojo
šokolado
sniego senis
„De Schutter“

65 g – 449

50 g – 6 49

Zefyras
„Eglutė“
28 g – 2 79

Šokoladinė
Kalėdų eglutė

NAUJIENA
Zefyras
„Meškutis“

Zefyras
„Pingvinas“

115 g – 4 49

50 g – 549

NAUJIENA

60 g – 6 4 9

NAUJIENA
NAUJIENA

NAUJIENA

NAUJIENA
Šokoladinė figūrėlė „De Schutter“
60 g – 7 99

Kalėdinių šokoladinių saldainių rinkinys
„De Schutter“
3 x 50 g – 16 99

NAUJIENA
NAUJIENA

Zefyras
„Kalėdinis
elnias“
Zefyrų iešmas
45 g – 299
60 g – 399
120 g – 549
140 g – 649
195 g – 849

65 g – 6 59

NAUJIENA

Šokoladinis
Kalėdų elnias
50 g – 6 49

NAUJIENA
NAUJIENA
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Šokolado grynuoliai

Gurmaniškas derinys

suaugusiems

Nepakartojamas naujovių ir paveldo mišinys – „Goldkenn“ – yra žinomas dėl savo itin
išskirtinių šokolado gaminių, kuriuose dera šiuolaikiškumas ir burnoje tirpstantys receptai,
pažymėti prestižine šveicariškos gamybos etikete, primenančia aukso grynuolius.

Gurmaniškas šveicariškas šokoladas ir taurus gėrimas – du gero skonio
atributai, kuriuos taip mėgsta išlavinto skonio mėgejai. Ragaudami
nuostabų šveicarišką šokoladą padvigubinsite gero skonio malonumą.

Saldainiai „Remy Martin“
Šampaninis konjakas ir šokoladas – tai
klasikinis derinys šokolado gurmanams,
pristatomas dovanų dėžutėje.
130 g – 33 59

Saldainiai „GoldKenn“
(„Chocolate Club“)
12 elegantiškų šokoladinių vaflių
sukurti dalintis magišku šveicariško
šokolado skoniu.
200 g –3499

Saldainiai „Remy Martin“
Elegantiškos pieninio šokolado lazdelės su
likerio įdaru sukurtos stebinti išrankiausius
šokolado ragautojus.
124 g – 2999

NAUJIENA
NAUJIENA

NAUJIENA
Triufeliai „Remy
Martin“
Aksominės tekstūros
pieninis šokoladas ir
prancūziškas konjakas
burnoje sukuria subtilų
skonį.
120 g – 24 99

NAUJIENA
Viskio taurių
rinkinys ASPEN

Šokoladas „Remy Martin“

Saldainiai „Remy
Martin“
Išskirtinėje metalinėje
pakuotėje rasite 12
nuostabaus skonio juodojo
šokolado ir prancūziško
likerio gabalėlius.
160 g – 33 99

NAUJIENA

Šokoladas
„Williamine
Morand“
Autentiškas šveicarų
meistrų sukurtas skonis,
su kriaušiniu „Williamine
Mornad” likeriu.
100 g – 1 1 99

„Premium“ kokybės šveicariškas
šokoladas su prancūzišku konjaku –
dvigubas malonumas suaugusiems
smaližiams.
100 g – 11 99

NAUJIENA

NAUJIENA

Šokoladas
„Grand Marnier“
„Deluxe” klasės
juodasis šokoladas
užpildytas „Grand
Marnier” likeriu –
sukurtas ypatingoms
progoms.
100 g – 1 1 99

3 vnt. – 329,99 Lt

Šokoladas „Famous Grousse“
Legendinio škotiško viskio „Famous Grousse“
ir kokybiško šveicariško šokolado „GoldKenn“
harmonija.
100 g – 1 1 99

Šokolado rinkinys
„GoldKenn“
Aukso grynuolio formose
pakuojami išskirtinės kokybės
„GoldKenn“ šokoladiniai
saldainiai yra pripažįstami ir
mėgstami visame pasaulyje.
120 g – 2499

Saldainiai „GoldKenn“
Krepšelis prabangių pagundų tiks
smaguriauti bet kuriuo paros metu.
225 g – 35 99

NAUJIENA

NAUJIENA

Šokoladas „Cointreau“
Švelnios pieniško šokolado plytelės su viduje
besislepiančiu apelsininiu „Cointreau” įdaru
sukuria subtilią skonio magiją.
100 g – 1 1 99

Šokoladas „Famous
Grousse“
Legendinio škotiško
viskio „Famous Grousse“
ir kokybiško šveicariško
šokolado „GoldKenn“
harmonija.
100 g – 11 99

NAUJIENA
Šokoladas „GoldKenn“ („Milk
chocolate praline“)
Šveicariško pieninio šokolado plytelė padalinta į 8
burnoje tirpstančius gabalėlius.
100 g – 1199

NAUJIENA
NAUJIENA

NAUJIENA
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Saldus
Auksaspalvė itališka

Saldus
Legendiniai

Debitiis
resci seque
nonseque
Auksaspalvis
itališkas
pyragasnectate omnimen
danisqu
atquodiscia
con itališkų
core voluptatia est iusa
„Melegatti”
tapo tikru
pešvenčių
nonsendaerit
rectores
plati odicabo reptiae
simboliu.
Skanaujamas
rspellandae
doluptassi.
popiežių irlaut
kardinolų
bei

Debitiis
rescidaniškų
seque nonseque
omnimen
Legendinių
sausainių nectate
„Royal Dansk”
asortimente kiekvienas ras mėgstamiausius
danisqu
atquodiscia
con
core
voluptatia
est
iusa
skonius – nuo traškių, pagardintų mėlynėmis ar spanguolėmis, iki klasikinių, burnoje
pe
nonsendaerit
rectores
plati odicabo
tirpstančių
sviestinių
sausainių
kąsnelių.reptiae
rspellandae laut doluptassi.

Kalėdų
pagunda
rytas

daniškirytas
sausainiai
Kalėdų

įvairiausių žmonių Italijoje,
pyragas tapo mylimas ir
užsienyje. Atraskite itališkus
pyragus „Maxima” lentynose.

3

Keksas
„Panettone
incartato“
750 g – 33 99

2

NAUJIENA

1

Keksas „Pandorro
in Latta“
750 g – 35 99
Keksas
„Panettone in
Latta“
750 g – 35 99

NAUJIENA

NAUJIENA
Keksas „Baby
Panettone“
100 g – 5

99

1. Sausainiai
su avižomis ir
mėlynėmis
125 g – 5 49

NAUJIENA
NAUJIENA
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2. Sviestiniai
sausainiai
125 g – 5 49
NAUJIENA

3. Sausainiai
su avižomis ir
spanguolėmis
125 g – 5 49
NAUJIENA
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KĄSNELIS SMALIŽIAMS

Kalėdų Senelis:

Pabarstukų rinkinys
„Dr. Oetker Princess”

tikros istorijos ir jo įvaizdį
pakeitę prasimanymai

145 g – 19 99
Pabarstukai „Dr. Oetker
auksinės snaigės“

NAUJIENA

38 g – 5 99
NAUJIENA

73 g – 14 99
NAUJIENA

Jums reikės:
150 g šviesių razinų;
Žiema – pyragų metas. Tam150 g tamsių razinų;
siomis žiemos dienomis gimsta 50 g džiovintų spanguolių;
nuostabiausios pyragų idėjos, 50 g džiovintų abrikosų
kuriomis dalinamės su Jumis.
250 g miltų;
Pakelkite rankas, kas norite
200 g.sviesto (kambario temprisjungti prie pyrago gamiperatūros);
nimo?
4 kiaušinių;
150 g rudojo cukraus;
50 g medaus;
50 g maltų migdolų;
50 g migdolų;
1 a.š. kepimo miltelių;

50

3. Žemyn kaminu Kalėdų Senelį
pasiuntė satyrikai.

Ar žinojote, kad pagal germanų mitologiją kadaise Kalėdų Seneliu buvo laikytas galingas dievas Odinas (Votanas)? Ir jis skriejo ne rogėse,
kurias traukė stebuklingi elniai, o šuoliavo aštuonkoju itin greitu baltu žirgu Sleipiniru.

4. Elnių laukė daugiau kaip 50
metų.

Kalėdų Seneliu, Seneliu Šalčiu, Santa Klausu ir
daugybe kitų vardų įvairiose tautose vadinamas senelis simbolizuoja išmintį ir gerumą, tačiau jo istorijoje netrūksta itin įdomių detalių.

Kalėdinių pabarstukų
rinkinys „Dr. Oetker”

Smaližių džiaugsmui

Daugelis šiandien mano, kad Kalėdų Senelis
gyvena prie pat Šiaurės ašigalio ir su šimtais
elfų-pagalbininkų kuria žaisliukus viso pasaulio vaikams, kuriuos dovanų įteikia per Kalėdas. Nėra abejonių, kad būtent raudonai apsirengęs Kalėdų Senelis su balta barzda – vienas geriausiai pažįstamų ir labiausiai mylimų
Kalėdų personažų, tačiau ar toks jis buvo visuomet?

1. Jis beveik tikras.

1/2 a.š. maltų imbierų, cinamono kvapiųjų pipirų;
Užpilui reikės:
Mėgstamo šokolado
„Dr. Oetker" šventinių pabarstukų;

krų, įmušame kiaušinius. Į masę sudedame miltus, kepimo
miltelius, migdolus ir prieskonius bei vaisius. Išmaišytą masę įšauname į 160 laipsnių orkaitę apie 90 minučių.

Tuo metu ant silpnos ugnies išGaminame:
tirpiname šokoladą, kurie piSusmulkiname vaisius ir sudėję lame ant ką tik iškepto kekso.
į indą, užpilame aliejumi. PaPapuošiame „Dr. Oetker" palaikome keletą valandų, išvobarstukais ir skanaujame kol
dar šiltas.
liojame vaisius miltuose. Atskirai išplakame sviestą ir cu-

Geradario, atnešančio dovanas, legenda užgimė prieš daugybę šimtmečių. Žmogumi, įkvėpusiu Kalėdų Senelio atsiradimą, laikomas Šv.
Mikalojus, gyvenęs gilioje senovėje, maždaug
270-347 mūsų eros metais. Jis buvo Miros miesto vyskupu ir pelnė dosnaus dovanų dalytojo vardą – šventuoju ir vaikų globėju po mirties
paskelbtas Šv. Mikalojus apmokėdavo skurstančių mergaičių kraičius, dalydavo mažiesiems
monetas, kurias dažniausiai palikdavo jų specialiai į gatvę statomuose batuose.

2. „Santa Klausas“ gyvuoja tik
200 metų.

Olandijoje mistiniu vyskupu, keliavusiu iš namų į namus ir dalijusiu dovanas, buvo tas pats
Šv.Mikalojus, tik vadintas „Sinterklaas“. Pirmąsyk jo vardą į anglų kalbą buvo sumanyta išversti 1773-aisiais. Viename Niujorko miesto
(1626-aisiais miestą įkūrė olandai, anglai jį užgrobė 1674-aisiais) laikraštyje jis buvo pavadintas „Santa Klausu“.
Neregėtai skanios Kalėdos

Amerikiečių rašytojas Washingtonas Irvingas
satyrinėje 1809-ųjų knygoje „Niujorko istorija“
Santa Klausą aprašė ne kaip „ištįsusį vyskupą“,
kokiu jis buvo laikytas anksčiau, o kaip kresną,
barzdotą vyrą, rūkantį pypkę. Būtent W.Irvingas pirmasis pasijuokdamas nutarė paleisti senelį čiuožti į žmonių namus žemyn kaminu.

nimo draugės, JAV jam buvo sumanyta žmona.
Pirmąsyk ponia Klaus buvo aprašyta 1849-aisiais, trumpame Jameso Reeso pasakojime „Kalėdų legenda“.

Tai, kad Kalėdų Senelis arba Santa Klausas keliauja nuo stogo ant stogo magiškų elnių traukiamose rogėse, paaiškėjo tik 1822-aisiais, kai
Clementas Moore‘as sukūrė poemą „Šv.Mikalojaus apsilankymas“, geriau žinomą kaip „Naktis
prieš Kalėdas“. Joje nurodoma, kad roges traukia aštuoni mažyčiai elniai.

5. Raudoną spalvą parinko prekybininkai.

Senelis Šaltis senose iliustracijose buvo vaizduojamas vilkintis žalius, purpurinius, mėlynus ir net rudus drabužius. Raudonai jį „rengti“ iliustratoriai pradėjo XIX a. pabaigoje, tačiau toks Kalėdų Senelis, kokį pažįstame šiandien, į pasaulio popkultūrą įėjo 1931-aisiais, kai
jį kompanijai „Coca-Cola“ nupiešė Haddonas
Sundblomas.

6. Prekybos centruose lankosi
daugiau kaip šimtą metų.

Kur galima sutikti Kalėdų Senelį? Ten, kur tėvai ieško vaikams dovanų. Vadinasi, prekybos
centruose. Šią tradiciją 1890-aisiais pradėjo JAV
Masačusetso valstijos verslininkas Jamesas Edgaras. Po pirmojo bandymo jo parduotuvė negalėjo atsiginti pas Kalėdų Senelį besiveržiančių vaikų.

7. Iki pat XIX a. pabaigos Kalėdų Senelis buvo viengungis.

Lietuviškasis Kalėda
Mūsiškis avikailio kailiniais pasipuošęs Kalėda, etnologų teigimu, nėra susijęs su Šv.
Mikalojumi. Dosnusis mūsų šventinis senelis, manoma, kilo iš dar senovės lietuvių papročio persirenginėti per Kalėdas panašiai
kaip per Užgavėnes. Galiausiai iš gyvūnų ir
kitokiomis kaukėmis besipuošiančio būrio
persirengėlių buvo išskiriamas vienas ryškesnis, o pačiu Kalėda greičiausiai tapo mitinis Saulės vaduotojas – šviesos ir skalsos
nešėjas. Jo pati – Kalėdienė.

Nors daugelyje tautų Senelis Šaltis neturi gyve51
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Džiovintų gėrybių

Tiesiai iš

pintinė

saulėtų kraštų
Saulėtuose kraštuose sunokęs alyvuogių aliejus – puikus kasdienių
receptų palydovas. Gaminkitės nuostabias salotas arba gardžiuokitės
pamėgtu paprastu receptu – riekele itališkos duonos su šlakeliu
nuostabaus alyvuogių aliejaus.

Sauja po saujos pripildėme pilną džiovintų vaisių
pintinę, kurioje rasite visus egzotiškiausius vaisius
ir uogas ir traškiausius riešutus. Pintinės turinio
ieškokite „Maxima” lentynose.

3
2

2

4

1
5

6

3

1

5

4

1. Alyvuogių
aliejus „Venta de
la Baron“
Prieš metus šis aliejus
buvo pripažintas
geriausiu alyvuogių
aliejumi pasaulyje.
500 ml – 29 99
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2. Alyvuogių aliejus „Olivari“
Tai aukščiausios kategorijos ypač
tyras alyvuogių aliejus, pasižymintis
kvapnumu ir suderintu skoniu,
gaminamas tik iš kruopščiai atrinktų
geriausių alyvuogių.
500 ml – 19 99
NAUJIENA

3, 4. Alyvuogių aliejus
„Olivari“
Tai aukščiausios kategorijos ypač tyras
alyvuogių aliejus, pasižymintis kvapnumu
ir suderintu skoniu, gaminamas tik iš
kruopščiai atrinktų geriausių alyvuogių.
250 ml – 9 99
750 ml – 22 99
NAUJIENA

5. Alyvuogių aliejus
„Olivari Pure “
Tai tradicinis „Olivari“ tyras alyvuogių
aliejus, garsėjantis švelniu vaisiniu
aromatu ir saldumu. Puikiai tiks
kasdieniams patiekalams kepti ir
salotoms gardinti.
500 ml – 19 99
NAUJIENA

1. Migdolai
Visų mėgstami migdolai
– sveikas ir skanus
užkandis.
220 g – 13 99
NAUJIENA

Neregėtai skanios Kalėdos

2. Pekano riešutai
Šie riešutai skanūs ir vieni,
ir puikiai dera įvairiuose
kepiniuose.
150 g – 12 99
NAUJIENA

3. Džiovintos
spanguolės
Džiovintos spanguolės
– dar vienas sveikas
užkandis ant Jūsų
šventinio stalo.
220 g – 6 99
NAUJIENA

4. Džiovintas
imbieras
„Gėrybių Rago“
džiovinti imbierai –
sveika alternatyva
saldumynams.
180 g – 4 99
NAUJIENA

5. Džiovinti
„Drakono“ vaisiai
Po skambiu pavadinimu
slypi saldūs džiovinti
vaisiai.
80 g – 11 99
NAUJIENA

6. Džiovintos
spanguolės
šokolade
Natūralaus šokolado ir
spanguolių saldumynas
sukurtas vaikams, bet
labai mėgstamas ir
suaugusiųjų.
220 g – 7 99
NAUJIENA
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Išsaugojom gėrybių
iš rudens

Renkamės

alyvuoges

Rudenį pririnktų gėrybių – grybų
ir uogų – sezonas nesibaigia.
„Delikat” pasirūpino rudens
gėrybėmis ir išsaugojo jas
žiemai. Šaltuoju metu džiaukitės
rudeniškais grybais ir vaisiais.

Ruošdami patiekalus su alyvuogėmis,
atkreipkit dėmesį į jų dydį ir spalvą.
Smulkesnės alyvuogės naudojamos
ruošiant šaltus užkandžius ir salotas,
vidutinio dydžio – picą ir makaronų
patiekalus, o stambiausios – dažniausiai
įdaromos. Suraskite skaniausius derinius!
2. Keptos alyvuogės
morabito „Al Forno“
Šios alyvuogės paskanintos aliejumi
ir natūraliais prieskoniais.
250 g – 7 79
NAUJIENA

2

3

5

4

3. Žalios alyvuogės
„Morabito“
Žalios alyvuogės yra puikus
priedas prie žuvų ir jūrų gėrybių.
Žinoma, alyvuogių mėgėjai jas
valgo ir vienas.
470 g – 5 59
NAUJIENA

1. Kalamata
alyvuogės
„Morabito“
Tamsiai violetinės
spalvos, migdolo
formos alyvuogės
išsiskiria stipriu
skoniu.
470 g – 9 99
NAUJIENA

5. Alyvuogės
„Super Bariole
Morabito“
Išskirtinio skonio
„Super Bariole“
alyvuogės paskanintos
aitriais prieskoniais.
470 g – 6 29
NAUJIENA

4. Didžiosios alyvuogės „Bella
Cerignola Morabito“
„Bella Cerignola“ alyvuogės – puikus vakarėlio
užkandis.
470 g –629
NAUJIENA

6

7

8

9

1. Marinuoti tikriniai
baravykai „Delikat“
Skaniausiai mišrainei – skaniausi
„Delikat“ baravykai.
480 g – 11 99 NAUJIENA
2. Marinuotų grybų
mišinys
Visą grybų pintinę sudėjome į
vieną indą, kad Jūsų Kūčių stalas
būtų ypatingas.
480 g – 4 69 NAUJIENA
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3. Marinuoti kazlėkai
„Delikat“
Baravykus primenantys kazlėkai
ypač skanūs marinuoti – jiems
tikrai niekas neatsispirs.
480 g – 4 99 NAUJIENA
4. Marinuoti kelmučiai
„Delikat“
Pastaruoju metu kelmučiai
populiarėja kaip picų pagardas –
išbandykite patys.
480 g – 5 19 NAUJIENA

5. Marinuotos voveraitės
Voveraitės – itin populiarūs grybai.
O marinuotos tiesiog tirpsta
burnoje prie virtų bulvių.
480 g – 11 99 NAUJIENA
6. Konservuotų vaisių
rinkinys sirupe
Jei susiruošėte gaminti saldžią
sriubą, šiame rinkinyje rasite
skaniausius vaisius.
480 g – 5 19 NAUJIENA

7. Konservuotos persikų
puselės
Švelnios saldžių persikų puselės
puikiai tiks kaip lengvas desertas
kartu su varške ar vaniliniais ledais.
480 g – 5 19 NAUJIENA
8. Konservuotos kriaušių
puselės
Kriaušių puselės tik ir laukia
smaguriautojų. Sukurtos
desertams, tačiau dažnai būna
suvalgomos vienos.

9. Konservuotos abrikosų
puselės
Šaunios desertų idėjos
neįsivaizduojamos be egzotinių
vaisių. Abrikosų puselėmis
gardintus tortus mėgsta mažieji
valgytojai.
480 g – 5 19
NAUJIENA

480g – 4 69 NAUJIENA
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Aštrus

malonumas

1

Susikurkite savo skonį

2

„Kotanyi” prieskoniai padeda sukurti mėgstamų patiekalų skonį. Nesvarbu, ar esate
vegetaras, o gal žuvies ar mėsos mėgėjas – „Kotanyi” prieskonių paletėje išsirinksite
geriausiai prie mėgstamiausios patiekalo tinkančius pagardus.

Padarykite perversmą virtuvėje atrasdami
„Amazon” margaspalves aitriąsias paprikas.
Raudonos, žaliosios, oranžinės aitriosios
paprikos sukurs tą mėgstamą aštrumo skonį,
derantį prie mėsos ir žuvies patiekalų.

2

1

3

4

5

5

3
4

7
8

6

1. Raudonosios paprikos
„Scotch bonnet acte
amazon“
Šios paprikos užsitarnavo gerą
vardą dėl panašumo į škotišką „Tam
O’Shanter“ kepurę. Jos puikiai dera
prie tradicinių mėsos patiekalų.
360 g – 14 99
NAUJIENA
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2. Oranžinės Habanero
paprikos acte „Amazon“
Pravers, kai norisi ne tik puikaus
Amazonės paprikų skonio ir kvapo,
bet ir papildomo ryškaus datulinių
Habanero paprikų atspalvio.
380 g – 1 4 99
NAUJIENA

3. Aitrios žaliosios
paprikos „Amazon“
Žaliosios aitriosios paprikos
idealiai tinka prie jūrų
gėrybių, makaronų, mėsos ir
vegetariškų patiekalų.
368 g – 1 4 99
NAUJIENA

4. Aitrios
raudonosios
paprikos „Amazon“
Pasimėgaukite aitriųjų
paprikų iš Amazonės upės
baseino džiunglių skoniu.
378 g – 1 4 99
NAUJIENA

5. Trijų rūšių paprikos
„Acte Amazon“
Šiame stiklainyje rasite aštrų
skonį – pradedant Habanero
paprikomis ir baigiant gaiviomis
geltonosiomis ir raudonosiomis
aitriosiomis paprikomis.
384 g – 1 4 99
NAUJIENA

1. Skrudinti
svogūnai
„Kotanyi“
Traškūs svogūnai
sandarioje
pakuotėje turėtų
būti kasdienis Jūsų
virtuvės patiekalų
palydovas.
125 g – 9 99
NAUJIENA

2. Pomidorų
prieskonių
mišinys
„Kotanyi“
Šis prieskonių mišinys
sukurtas paįvairinti
Jūsų kūrybines galias
virtuvėje.
150 g – 19 99
NAUJIENA
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3. Provanso
žolelės
„Kotanyi“
Iš Provanso regiono
atkeliavusios žolelės
puikiai pagardins
žuvies ir mėsos
patiekalus.
85 g – 14 99
NAUJIENA

4. Citrininiai
pipirai
„Kotanyi“
Pipirai su citrinos
žievelėmis sukurti
taip, kad žuvies ir
mėsos patiekalai būtų
dar skanesni.
260 g – 12 99
NAUJIENA

5. Bazilikai
„Kotanyi“
Naudokite šiuos
bazilikus itališkiems
patiekalams
pagardinti.
57 g – 7 39
NAUJIENA

6. Kulšies
prieskoniai
„Kotanyi“
Tokios
sudedamosios
dalys kaip paprika
ir imbieras suteiks
aštroką skonį.
25 g – 3 29
NAUJIENA

7. Kiaulienos
prieskoniai
„Kotanyi“
Kiaulienos prieskoniai
padės Jums iš naujo
atrasti mėsos skonį.
25 g – 3 29
NAUJIENA

8. Vištienos
prieskoniai
„Kotanyi“
Pagardinti šiais
prieskoniais Jūsų
pagaminti vištienos
patiekalai bus
nuostabūs.
25 g – 3 29
NAUJIENA
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Skaniausi

Kelionė į kavos ir arbatos

arbatos
lapeliai

platybes
Puikūs dovanų rinkiniai
padės leistis į arbatos ir
kavos pažinimo kelionę.
„Whittard” dovanų
rinkiniai bus puiki dovana
kiekvienam arbatos ar kavos
mylėtojui.

4

Mėgaukitės nuostabia ir natūralia arbata,
kurios surinkimu ir kokybe rūpinasi „Dilmah” ir
„Presto” arbatos gamintojai. Šįkart kompanijos
pristato šio sezono arbatos naujienas
specialiose dovanų pakuotėse.

Arbatos rinkinys „Teas
of the World“
Dovanų pakuotėje slypinti
„Whittard`s“ arbatos kolekcija
suteiks galimybę susipažinti su
naujais ir jaudinančiais arbatos
skoniais.
9x50 vnt. – 69 99
NAUJIENA

2

3

1

1. Šventinis arbatos
rinkinys „Presto“
Dovanoms skirtas „Presto”
rinkinys atskleis turtingą arbatų
spalvų, aromatų ir skonių
paletę, maloniai nustebins tiek
draugus, tiek artimuosius.
175 g – 22 99
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2. Juodoji Ceilono arbata
„Dilmah Nawalapitya“
Užplikius juodosios Ceilono arbatos
lapelius gaunama tamsiai oranžinė
išskirtinio skonio arbata.
175 g – 2 2 99

3. Juodoji Ceilono arbata
„Dilmah Ratnapura“
Juodi lapeliai išduoda šiltą Ratnapuros
klimatą. Šio regiono arbatai būdingas
vidutinis stiprumas ir sodrus stiprus
aromatas.
175 g – 2 2 99

4. Juodoji Ceilono arbata
„Dilmah Dimbulla“
Vakarinėje Šri Lankos dalyje išauginta
arbata pasižymi tamsaus gintaro spalva,
švelniu skoniu ir aromatu.
175 g – 2 2 99

Kavos rinkinys „Coffes of the World“
Leiskitės į kelionę aplink pasaulį su puodeliu
kavos! Devynios įvairaus stiprumo ir švelnumo
kavos rūšys iš skirtingų pasaulio regionų pateiktos
laukinės gamtos įkvėptose pakuotėse.
9x66 g – 9999

Neregėtai skanios Kalėdos
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Vaisių pliūpsnis
Šildantis šokoladas
Šaltais žiemos vakarais, kai norisi kažko
saldaus, siūlome pasigaminti naminio
karšto šokolado. Receptas toks paprastas, kad šokoladą lengvai išvirs ir vyrai.
Jums reikės:
Mėgstamo juodo šokolado plytelės;
Indelio plakimo grietinelės;
Cukraus pagal skonį;
Graikiškų riešutų;
Braškių.

stiklinėje

„Paquito” – tai sultys, atkeliavusios tiesiai iš Prancūzijos, pasižyminčios
sodriu ir savitu skoniu, nepaliksinčiu abejingo nei vieno paragavusio.
Šalia tradicinių sulčių skonių, „Paquito” siūlo ir nealkoholinius vaisinius
kokteilius „Pina Colada” ir „Miami Beach”.
2

Ruošiame:
Į geležinį indelį supilkite grietinėlę ir
pradėkite virti, po truputį laužykite ir
meskite šokoladą ir maišykite. Užvirus
suberkite cukrų ir toliau maišykite. Supilkite į puodelius ir pagardinkite braškėmis ir riešutais. Skanaus!

1

4

6

5

1. Apelsinų
sultys
„Paquito“

2. Įvairių
vaisių sultys
„Paquito“

1 l – 7 99

1 l – 7 99

NAUJIENA

NAUJIENA

3. Vynuogių
sultys „Paquito“
1 l – 7 99
NAUJIENA

4. Įvairių
citrusinių
vaisių ir
morkų sultys
„Paquito“
1 l – 7 99
NAUJIENA
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7

5. Ananasų
sulčių ir kokosų
pieno kokteilis
„Paquito“
1 l – 8 99

6. Kivių ir
mangų sulčių
kokteilis
„Paquito“
1 l – 8 99

NAUJIENA

NAUJIENA

7. Pomidorų
sultys „Paquito“
1 l – 7 99
NAUJIENA

61

ŠVENTINIAM STALUI

Pikantiškos

Iššaukite

Žymiajame Burgundijos regione gaminamas ne tik nuostabus prancūziškas vynas, bet ir
pikantiški sausainiai. „Happy Hour” sausainių linijoje kiekvienas atras savo mėgstamą Viduržemio
virtuvės akcentą.

Putojantis vynas yra nepakeičiamas didžiųjų švenčių atributas. Ant šventinio stalo patiekite
putojantį vyną su braškėmis, vynuogėmis, lengvais vaisiniais desertais ar sūriais. Su šiuo
burbuliukais pagyvintu gėrimu puikiai derės ir keletas daržovių – šparagai ir avokadai.

gerą vyną

sausainių naujienos
1

2

3
3

4

Vyno taurės
ADINA PRESTIGE
2 vnt. – 79,99 Lt

5

4

1. Sausainiai su
„Gouda” sūriu
Visame pasaulyje
populiarų „Goudos”
sūrio skonį atpažinsite
valgydami gardžius
prancūziškus
sausainius.
100 g – 4 99
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6

7
1

2. Sluoksniuotos
tešlos sausainiai
su „Emmentalio”
sūriu
„Emmentalio” sūris
šiuose sausainiuose
yra pagrindinis
pagardas.
60 g – 4 99

3. Sausainiai
su jūros druska
ir juodaisiais
pipirais
Maloniai karstelėjusį
šių sausainių skonį
lemia subalansuotos
druskos ir pipirų
proporcijos.
100 g – 4 99

4. Sausainių
suktinukai su
petražolėmis ir
česnakais
Kruopščiai atrinktos
petražolės ir česnakai
dalyvauja šių
delikatesinių sausainių
gamyboje.
60 g – 4 99

5. Sausainiai
su špinatas ir
itališku sūriu
Bene garsiausias
Viduržemio virtuvės
derinys – špinatai su
sūriu – atsikartoja
nuostabiuose
sausainiuose.
75 g – 4 99

6. Sluoksniuotos
tešlos sausainiai
su juodosiomis
alyvuogėmis
Puri sluoksniuota
tešla apšlakstyta
juodų alyvuogių
užpilu ir iškepta su
rūpesčiu.
60 g – 4 99

7. Sausainiai su
sūrio ir česnakų
įdaru
Traškūs sausainiai
su kreminiu sūrio ir
česnakų įdarų sukurti
kaip puikus užkandis
prie vyno.
70 g – 4 99

1. Putojantis vynas
„Segura Viudas“
Cava Brut Reserve
Putojantis vynas,
gaminamas net iš trijų
vynuogių rūšių, įgauna
gaivius vaisių ir gėlių
aromatus bei kreminį
skonį.
0.75 l – 23 49

Neregėtai skanios Kalėdos

2

2. Putojantis vynas
„Segura Viudas“
Cava Semi Seco
Elegantiškas aromatas ir
gaivus skonis – puikūs
palydovai popietės
pašnekesiams.
0.75 l – 23 49

15

3. Putojantis vynas
„Segura Viudas“
Cava Brut Rose
Ryškios braškinės spalvos
putojantis vynas, kuriame
juntami ryškūs vyšnių ir
serbentų aromatai yra
puikus aperityvas prie
žuvies.
0.75 l – 23 49

4. Putojantis vynas
„Bersano Asti“
Šiaudų geltonumo
spalvos vynas su
citrusinių vaisių ir šalavijo
užuominomis puikiai tiks
prie įvairių desertų bei
smulkių užkandžių.
0.75 l – 24 99

6

5. „Italiana“
Chardonnay
Rūšinis putojantis
pusiau sausas vynas
atskleidžia įvairiaspalvę
„Chardonnay” vynuogių,
citrusinių bei tropinių
vaisių kompoziciją.
0.75 l – 17 49

6. „Italiana“
Chardonnay
Rūšinis putojantis
briutas tiks iškilmingoms
progoms.
0.75 l – 17 49
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Žiemiškas vynas

Išskirtinis aromatas

Ar kada susimąstėt, kada atsirado karštas vynas? Pasirodo, pirmą kartą karštas vynas buvo
paminėtas dar XV amžiuje Vokietijos regione. Dabar karštas vynas yra bene populiariausias
žiemos gėrimas visame pasaulyje.

„De Fussigny” prekinis ženklas atspindi siekimą įamžinti meistrišką konjako gamybos procesą
sujungiant aukštos kokybės tradicinių produktų naudojimą ir inovacijas. Kurdamas aukščiausios
kokybės produktus, gamintojas pasitelkia kūrybiškumą, eleganciją.

4

5

6

7

3

2
3
1

2

1

1. Aromatizuotas
obuolių ir figų
skonio vyno
gėrimas „Käfer“
Šis vyno gėrimas
išsiskiria ryškiu obuolių
ir figų aromatu bei jį
lydinčiu prieskonių
dvelksmu.
1 vnt. – 19 99

2. Aromatizuotas
granatų ir
cinamono skonio
vyno gėrimas
„Käfer“
Iš natūralaus vyno
pagamintas gėrimas su
granatų ir cinamono
aromatu.
1 vnt. – 1 9 99

3. Aromatizuotas
vyšnių ir
vanilės skonio
vyno gėrimas
„Käfer“
Laukinių vyšnių ir
vanilės derinys yra
šio natūralaus vyno
gėrimo aromato
pagrindas.

4. Aromatizuotas
vyno gėrimas
„Schoko Punsch“
Raudonojo vyno ir
šokolado derinys yra šio
vyno skonio pagrindas.
Pagardintas plakta
grietinėle šis gėrimas
taps puikiu desertu.
1 vnt. – 1 2 99

5. Aromatizuotas
vyno gėrimas
„Cranberry“
Šis vyno gėrimas
dvelkia spanguolėmis
ir puikiai dera prie
šventinio stalo.
1 vnt. – 1 6 99

6. Aromatizuotas
vyno gėrimas
„Chai Vanilla“
Šiame vyno gėrime
galima justi prieskonių
šalies Indijos arbatos ir
šviežios vanilės skonį
bei aromatą.
1 vnt.– 1 6 99

7. Aromatizuotas
apelsinų ir imbierų
skonio vyno
gėrimas „Orange
Ingwer“
Įkvėpta japoniško skonio
ir aromatų gimė karšto
vyno su apelsinais ir
imbierais idėja.

1. „De Fussigny Selection“
Konjakas pasižymi subtiliu elegantišku charakteriu, gėlių
aromatu ir švelniomis pipirų bei prieskonių natomis.
3 x 0,03 l – 83 99
Tik Maxima parduotuvėje Mindaugo g. 11, Vilniuje,
Ozo g. 25, Vilniuje ir Taikos pr. 61, Klaipėdoje.

1 vnt. – 16 99

1 vnt. –19

99
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2. „De Fussigny Superior“
Tai harmoningo, puikiai atskleisto aromato ir skonio
konjakas. Turtingoje kvapų puokštėje laipsniškai
išsiskleidžia dūmo aromatas, o skonis yra švelnus ir
minkštas.
0.7 l – 239 00
Tik Maxima parduotuvėje Mindaugo g. 11, Vilniuje,
Ozo g. 25, Vilniuje ir Taikos pr. 61, Klaipėdoje.

3. Konjakas „A. De Fussigny XO“
Idealiai subalansuoti džiovintų vaisių, prieskonių,
pipirų bei gėlių žiedlapių aromatai būdingi išlaikytam
ir meistriškai pagamintam konjakui. Gėrimo skonis
turtingas ir elegantiškas, su slyvų ir saldymedžių
užuominomis.
0.7 l – 169 00
Tik Maxima parduotuvėje Mindaugo g. 11, Vilniuje,
Ozo g. 25, Vilniuje ir Taikos pr. 61, Klaipėdoje.
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Taurių gėrimų

kolekcija

Šią žiemą tauriųjų gėrimų gamintojai pasiūlė
daugybę atnaujintų skonių, kuriuos puošia išskirtinio
dizaino buteliai ir įpakavimai.

5

6
3
7

1

2

4
1. Brendis „Torres 15“
Brendį „Torres“ šeima pradėjo gaminti
prieš 85 metus. Ji iš pat pradžių
turėjo aiškią viziją – nuolat tobulinti
gamybos procesus, siekti geriausio
rezultato ir sukurti unikalų brendį.
0.7 l – 67 99

2. Likeris
„J. P Chenet Brandy and
Coffee“
Kavos skonio likeris tiesiog tiks prie
šokoladinių saldumynų, tačiau puikiai
derės ir kokteiliuose.
0.5 l – 3 0 99

NAUJIENA

NAUJIENA

3. Likeris „Vecchia Romagna
Creamy Brandy“
Iki šių laikų šis gėrimas gaminamas
Bolonijoje, jo receptas – paslaptis.
0.7 l – 4 7 99
NAUJIENA

4. Viskis „Blantons Single
Barrel Bourbon Green Label
Special Reserve“
Viskio aromate dominuoja džiovintų
citrusinių vaisių, razinų, vanilės,
prieskonių kvapai, o burnoje salsteli
citrusinių vaisių, vanilės ir medaus
natos.
0.7 l – 1 5 5 00
NAUJIENA
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5. Degtinė „Finlandia
Platinum“, su dėžute
Skirtingai nei tradicinės „Finlandia
Vodka“, „Finlandia Platinum“ yra
gaminama ypač mažais kiekiais, kai
visus procesus prižiūri vyriausiasis
degustuotojas.
0.7 l – 115 00

6. Viskis „Grants Master
Blend“
Šį rudenį rinkoje pasirodęs viskis,
sukurtas pagal originalų „Grant“ šeimos
receptą, pasižymi stipriu aromatu ir
subtiliu saldumu.
0,7 l – 56 99
NAUJIENA

7. Viskis „Jack Daniels Master
Distiller Edition“
Tai pirmasis leidimas iš naujosios „Jack
Daniel’s Master Distiller“ riboto leidimo
kolekcinių butelių serijos.
0.7 l – 105 00
NAUJIENA

NAUJIENA
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Leidinyje nurodytos kainos galioja prekybos tinklo parduotuvėse

2013 12 05 – 2014 01 01 dienomis.

Prekių kiekis ribotas. Nemokama MAXIMOS infolinija 8 800 20 050, el. paštas kokybe@maxima.lt. © Reklaminis bukletas MAXIMA LT, UAB.
Jei leidinyje kainos ir kita informacija apie prekes nesutampa su parduotuvėje esančiomis, prašome leidinyje pateiktas kainas ir informaciją laikyti spaudos klaida.
Kuriant šį leidinį nė vienas maisto produktas nebuvo dažytas ar kitaip pakeistas siekiant pagerinti jo vaizdą.

