Rugsėjo 5 – 25 d.
Leidinys nemokamas

Rudens kodas:

bruknė

Sveikas, rugsėji!
Palydėjusi vasaros saulę, karščius ir pramogas
MAXIMA pasitinka rudenį su naujais vėjais ir
maloniomis naujovėmis. Šįsyk dėmesio centre
spalvos, energijos ir jėgų šaltajam metų laikui
teikiantis maistas bei visuomet džiuginančios
miško ir sodo gėrybės. Ypač daug dėmesio –
raudonajai samanų karalaitei bruknei, kuri šį
rudenį paskanins ne tik Jūsų kepinius, padažus,
bet ir įkvėps naujiems kulinariniams ieškojimams,
suteiks naujų jėgų ir padės palaikyti visos šeimos
gerą nuotaiką.
Bruknių uogomis numargintas naujasis
MAXIMA katalogas kviečia pasisemti naujų idėjų,
nustebinti namiškius kūrybiniu polėkiu ir pripildyti
Jūsų namus gardžių rudeniškų valgių ir šildančių
gėrimo kvapo.
Ruduo dovanoja mums šį laiką – kad
nebereikėtų skubėti, kad galėtumėte atsipūsti,
daugiau laiko praleisti su artimaisiais, skaniai
užkąsti ir mėgautis margu rudeniu, pamažu
dažančiu medžių lapus.
Lengvo, spalvingo, malonaus ir skanaus rudens
Jums linki MAXIMA!
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MIŠKO GĖRYBĖS

Rudens dovanos

iš samanų
Raudoni karoliukai žaliuose samanų pataluose –
miško uogos. Bruknės, spanguolės, avietės. Tokios
gardžios šviežios, o kiek iš jų bus pritrinta, privirta
uogienių, pritroškinta padažų ir išpuošta desertų –
tik kiekvienos šeimininkės fantazijos vaisius.
1

2

3

1. Avietės
Saldžios ir kvapnios avietės puikiai dera prie desertų
bei vaisių koktelių.
99
250 g – 5 99
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2. Spanguolės
Naudingųjų spanguolių savybės panašios kaip
ir bruknių, jos taip pat naudojamos uogienėms,
padažams ar kepiniams. Nuostabus pagardas.
250 g – 9 99

3. Bruknės
Rūgštokos bruknės gardžios pertrynus jas su
cukrumi, taip pat dažnai naudojamos padažuose,
pyraguose.
250 g – 5 99

Apie viską pagalvota

RECEPTAS

Metas

desertui

Pasigaminkime

Ištaigingai atrodantis pyragas tiks tiek norintiems nustebinti artimuosius, tiek
ypatingai progai. Bruknės suteiks intrigos šiam turtingo skonio pyragui.

Šokolado
ir bruknių
pyragas
Pagrindui reikės:
50 g cukraus;
200 g avižinių dribsnių;
170 g miltų;
90 g lydyto sviesto.
Įdarui reikės:
55 g riebios grietinėlės;
60 g sviesto;
165 g skysto medaus arba tiršto cukraus
sirupo „Lyle’s Golden Syrup“;
275 g juodo šokolado, kuriame kakavos
pupelių ne mažiau kaip 70 proc.;
100-120 g bruknių džemo.

Sumaišykite 50 g cukraus, avižinius
dribsnius ir miltus, įmaišykite lydytą
sviestą. Maždaug 20 cm skersmens
apvalią kepimo formą padenkite kepimo
popieriumi. Sumaišyta tešla išklokite
formos dugną ir kraštelius. Kepkite
įkaitintoje iki 190 laipsnių orkaitėje 10
minučių, po to palikite atvėsti.
Įdaro paruošimas: puode ant žemos
ugnies virkite 155 g riebios grietinėlės,
įdėkite 60 g sviesto, supilkite skystą
medų ar cukraus sirupą, įmeskite
mažais gabalėliais sutrupintą šokoladą.
Maišykite, kol šokoladas visiškai ištirps
ir mišinys taps vientisas. Supilkite į
paruoštą formą su apkeptu pagrindu,
leiskite atvėsti, padenkite bruknių
džemu ir įdėkite šaldytuvą kelioms
valandoms, o dar geriau – palikite
pastovėti per naktį. Prieš patiekdami
galite papuošti plakta grietinėle.
Beje, vietoj bruknių džemo galite
naudoti ir šviežias uogas (apie 125 g),
tačiau tuomet jas sudėkite ant šokolado
sluoksnio, kol jis dar šiltas.

Gaminimo video klipą rasite
nuskanavę šį QR kodą:

www.maxima.lt/akcijos/katalogo-receptai
Rudens kodas: bruknė
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MIŠKO GĖRYBĖS

pintinėlė

Pilna

Ar ne smagu pasivaikščioti po gaivią ryto rasą miške ir užuosti rudenį, besidairant, ar nekyšo kur
kokia kepurėlė? Nepamainomas rudens sezono stalo akcentas – miško grybai. Tad pasirūpinome ir
tais, kurie neturėjo progos apsilankyti miške. Ir Jūs galite palepinti šeimą visuose namuose gardžiai
pakvimpančia grybų sriuba, ypatingais rudeniškais kepiniais ar pasigaminti atsargų žiemai.

Šiitake grybai
Daugelį tūkstančių metų Japonijoje
žinomi subtilaus riešutų ir česnako
skonio grybai gali būti naudojami
kuo įvairiausiai – žali ar džiovinti,
apkepinti, virti garuose, vegetariškuose
patiekaluose, sriubose, salotose.
150 g – 6 99

Kreivabudės
Šie tvirtos, mėsingos tekstūros
ir malonaus skonio grybai
yra mėgstami Viduržemio
jūros ir Azijos virtuvėse. Jie
gerai dera su jūros gėrybėmis,
vištiena, veršiena, kiauliena.
Kreivabudes galite ruošti kaip
pagrindinį patiekalą arba
naudoti sriuboms, makaronų
patiekalams arba kaip
garnyrą. Jas taip pat galima
šaldyti, džiovinti, sūdyti arba
marinuoti.
300 g – 3 69

Eringi grybai
Trimito formos
kreivabudžių
giminaičiai už jas
aukštesni, tvirtesni ir
turi mažiau drėgmės,
todėl ilgai išlieka
švieži. Skaniausi jie
apkepinti keptuvėje
ar ant grotelių, labai
dera kepsniuose ar
suktinukuose drauge
su kiauliena.
150 g – 6 99
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Raudonviršiai
Šio gardaus grybo
ypatybė ta, kad jo
kepurė ir kotas balti,
bet paspaudus,
perpjovus arba
perlaužus greitai
keičia spalvą,
pasidaro pilkai
melsva. Skanus
tiek pakepintas,
troškintas, tiek
marinuotas.
250 g – 7 99

Baravykai
Dailūs rudakepuriai
grybų karaliai –
kiekvieno grybautojo
džiaugsmas. Jie gardūs
tiek džiovinti, tiek
sriubose, troškiniuose,
padažuose ar pakepinti.
250 g – 16 99

Voveraitės
Mėgstamos ir mažų,
ir didelių, skanios
pakeptos su grietine,
ypač mėgstamos
su šviežiomis
bulvėmis. Taip pat
nepamainomos
rudeniškuose
padažuose .
250 g – 9 99

Apie viską pagalvota

RECEPTAS

Gardžiam

Pasigaminkime

rudens vakarui

Rugsėjį, kai gamta negaili šviežių daržovių ir vaisių, dar viena gėrybė – grybai – turėtų būti
naudojama Jūsų rudeniškoje virtuvėje. Jei grybingų vietų nežinote, šviežių grybų rasite
MAXIMOS šaldytuvuose.

Kreminė
grybų sriuba
Jūsų dėmesiui – kreminė grybų sriuba
greituoliams, kurią pasiruošite vos per 20 min.
6 porcijų sriubai reikės:
280 g grybų pagal skonį;
2 šaukštelių smulkintų svogūnų;
2 česnakų skiltelių;
2 šaukštų sviesto;
2-3 šaukštų miltų;
2 vištienos sultinio kubelių;
1 puodelio neriebios grietinės;
pagal skonį pipirų ir druskos.

6 paruošimo žingsneliai:
1) Supjaustykite grybus griežinėliais.
2) Keptuvėje ištirpdykite sviestą, sudėkite
svogūnus, česnakus ir grybus. Kepkite, kol
svogūnai pasidarys minkšti.
3) Įdėkite du šaukštus miltų ir
nepamirškite maišyti.
4) Atskirame puode užkaiskite vištienos
sultinį su prieskoniais.
5) Į puodą supilkite keptuvės turinį,
pridėkite likusį šaukštą miltų ir grietinės ir
nuolat maišykite apie 5 minutes, kol sriuba
ims tirštėti.
6) Patiekite draugams ir mėgaukitės!

Gaminimo video klipą rasite
nuskanavę šį QR kodą:

www.maxima.lt/akcijos/katalogo-receptai
Rudens kodas: bruknė
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NAUJI SKONIAI

Keturi nauji skoniai –

pasirinkti Jūsų,
nuspalvinti rudens
Šį rudenį MAXIMA salotų skyrius
pasipildė keturiomis naujovėmis
– spalvingomis ir rudeniškomis
salotomis, už kurias balsavote Jūs,
mūsų pirkėjai. Nuolat stengiamės
atnaujinti mūsų asortimentą
pagal Jūsų poreikius, visada
atsižvelgiame į savo klientų
nuomonę ir skonį. Todėl iš
šviežiausių ir geriausių produktų
sukūrę keletą salotų variantų,
labiausiai patikusias išsirinkti
patikėjome Jums.
Išskirtinė teisė prisidėti prie parduotuvių
asortimento formavimo teko dar vasaros viduryje
apsipirkusiems žmonėms. Kiekvienas norintis galėjo
paskanauti naujai siūlomų salotų ir paragavęs
išrinkti labiausiai patikusias salotas. Visuomet
pirkėjų lūkesčiais besirūpinantys MAXIMA skonio
meistrai surengė degustaciją iš keturių etapų.
Kiekviename rungėsi po keturis salotų variantus.
Pirkėjai galėjo ragauti iki šiol parduotuvėse
nesiūlytas salotas ir vertinti skaniausias.
Susumavus rezultatus buvo išrinktos keturios
sulaukusios daugiausiai simpatijų. Daugiausiai
balų surinko salotos su rūkytų vištų krūtinėle ir
marinuotais pievagrybiais, makaronų salotos su
marinuotais kelmučiais, pievagrybiais, agurkais
ir paprikomis, salotos su kuskusu, daržovėmis ir
„Džiugo“ sūriu bei salotos su gruzdinta duona,
konservuotais kukurūzais, įvairių spalvų paprikomis.
Būtent šios salotos, atsižvelgiant į Jūsų išsakytą
nuomonę, ir papildys mūsų asortimentą.
Dvejos salotos išties rudeniškos – sočios,
paskanintos grybais, kelmučiais ar pievagrybiais.
Dauguma naujųjų salotų turėtų patikti vegetarams,
kuriems MAXIMA parduotuvėse nuolat siūlomas
vis platesnis pasirinkimas. „Džiugo“ sūriu
pagardintos salotos su kuskusu, kiek pikantiškos
naujosios salotos su gruzdinta duona ar grybų
gausios makaronų salotos tikrai taps maloniu
atradimu ar garnyru prie Jūsų gaminamų patiekalų.
Degustacijų metu MAXIMA parduotuvėse kalbinti
ragautojai neslėpė esą patenkinti, kad gali dalyvauti
tokiose akcijose ir prisidėti prie naujai siūlomų
produktų pasirinkimo.
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Agneta iš Panevėžio,
32 metai:
Abu su vyru dirbame, tad neretai tenka
įsigyti jau pagamintą mišrainę. Dažniausiai renkamės tradicinę su krabų
lazdelėmis ar burokėlių. Degustacijos
metu labiausiai man patiko rūkytų
vištų krūtinėlės ir marinuotų pievagrybių salotos, jose puikiai dera vištiena,
grybai, marinuoti agurkai, kuriuos
labai mėgstu, ir kitos daržovės.

Rudens kodas: bruknė

Vidmantas iš Mažeikių,
56 metai:
Dažniausiai salotų skyriuje sukiojasi
žmona, bet degustacijų metu ji buvo
išvykusi su vaikais atostogų. Ragaudamas daugiausiai balų skyriau makaronų
salotoms su marinuotais kelmučiais,
pievagrybiais, agurkais ir paprikomis.
Nors esu didelis mėsos mėgėjas, manau,
kad ši mišrainė būtų puikus garnyras
prie kepsnio ar maltinuko – juk pabosta
valgyti tik bulves ar kruopas.

Dangira iš Vilniaus,
40 metų:
Tikiu, kad visas meistriškumas – paprastume, o kadangi mėgstu saldžiąsias
paprikas, buvau maloniai nustebinta
salotų su gruzdinta duona. Jos labai
spalvingos, gražiai atrodo, šiek tiek
primena pikantišką mišrainę dėl
lengvai juntamo česnako, tačiau tikrai
rekomenduočiau jas kolegoms – man
skanu gruzdinta duona su sūriu, paprika ir kukurūzais.

Tomas iš Alytaus,
26 metai:
Jau kurį laiką nevalgau mėsos, tad išties
likau patenkintas MAXIMOS salotomis
su kuskusu, daržovėmis ir Džiugo sūriu.
Kuskusą neretai gaminuosi namuose
pats, tačiau anksčiau nesu maišęs jo
būtent su Džiugo sūriu. Net neabejoju,
kad kai kitąkart norėsiu skubiai užkąsti,
rinksiuosi šias salotas. Manau, kad jos
tikrai sočios ir tikrai virs gerais pietumis
darbe.
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NAUJI SKONIAI

Netikėti

atradimai

NAUJIENA!
Salotos su gruzdinta duona ir daržovėmis
Duonos ir sūrio derinį šįsyk paįvairino įvairiaspalvės saldžiosios
paprikos bei auksiniai konservuoti kukurūzai, o majonezinis salotų
užpilas – su lengvomis česnako natomis.
1 kg – 16 99

NAUJIENA!
Salotos su kuskusu, daržovėmis
ir DŽIUGO sūriu
Kuskusas laikomas sočiu ir sveiku maistu, o su darniai
parinktomis daržovėmis bei gardžiu Džiugo sūriu jis virsta
ne tik skaniomis salotomis, bet ir maloniai paįvairina
kasdienį Jūsų racioną.
1 kg – 1 3 99
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NAUJIENA!
Salotos su rūkytomis vištų
krūtinėlėmis ir marinuotais
pievagrybiais
Šiose gaivaus skonio salotose karštai rūkyta
broilerio krūtinėlė pateikiama su šviežiais krapais ir
svogūnų laiškais, morkomis, marinuotais agurkais
bei pievagrybiais, užpilta gardžiu majonezo
padažu.
1 kg – 1 7 99

NAUJIENA!
Makaronų salotos
su marinuotais grybais ir daržovėmis
Salotos sočios ir labai spalvingos, gaivaus skonio.
Marinuoti grybai puikiai atspindi rudenišką
nuotaiką, o gurmaniškų natų suteiks alyvuogės
bei brokoliai.
1 kg – 1 6 99

Rudens kodas: bruknė
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MĖSOS GAMINIAI

Šviežia kasdien
Mėsos kokybei MAXIMA skiria didžiausią dėmesį. Prekiaujame lietuviškų gyvulių,
augintų geromis sąlygomis ir šertų aukštos kokybės pašarais, mėsa. Ją laikome
specialiai nustatytomis sąlygomis, kad išsaugotume šviežumą ir maistines savybes.
MAXIMOS sveriamos mėsos skyriuose rasite tik lietuviškų jaunų bulių mėsą,
kruopščiai atrinktą ir išpjaustytą mūsų meistrų. Ir visada už gerą kainą.

Jautienos sprandinė
Tiks sultingam jautienos šašlykui ar
kepsniams, o iš gerai išmuštų ir plonai
supjaustytų gabalėlių galite gaminti
įdarytos jautienos suktinukus.
1 kg – 1 8 49

Jautienos nugarinės
didkepsniai
Pakepinti vos 3-4 minutes iš
kiekvienos pusės ir po to dar penketą
minučių palikti „pailsėti“ po folija šie
didkepsniai bus minkšti ir gardūs.
1 kg – 35 99

Jautienos nugarinė
be kaulų
Galite pjaustyti
gabalėliais ir troškinti,
gaminti kepsnius. Taip
pat jautienos nugarinė
skani virta ir patiekta su
padažu.
1 kg – 2 9 99
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Jautienos kumpis be kaulo
Minkštas, patogus pjaustyti, todėl
dažnai naudojamas troškiniams
ir sočioms sriuboms ruošti. Iš jo
tinka sumalti naminį mėsainį,
bet skaniausias – turbūt vientisas
keptas kumpis.
1 kg – 19 99

Jautienos kumpis su kaulu
Tiks tiek virti, tiek kepti orkaitėje visą gabalą.
Jei nepagailėsite laiko ir atidumo, mėgausitės
itin sultinga ir aromatinga mėsa.
1 kg – 1 6 79

Jautienos išpjova
Pačia vertingiausia jautienos
dalimi laikoma išpjovos mėsa itin
švelni ir sultinga, todėl puikiai
tinka greitiems kepsniukams ant
grotelių ar didkepsniams.
1 kg – 6 9 99

Jautienos mentė be kaulų
Atradimu gali tapti orkaitėje kepta
mentė, tačiau reikėtų ją kepti ant
nedidelės ugnies. Taip pat jei turite
daug laiko – ji bus labai skani ilgai
patroškinta.
1 kg – 2 1 99

Rudens kodas: bruknė
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MĖSOS GAMINIAI

Gardus

kepamos mėsos kvapas...
NAUJIENA!
Kiaulienos dešrelės su česnakais ir
svogūnais
Šviežios dešrelės bus sultingos bei gardžios
iškeptos ant žarijų, tačiau jei nuspręsite kepti
keptuvėje – nesugadinsite nuostabaus skonio!
1 kg – 1 1 99

NAUJIENA!
Įdarytas kiaulienos
sprandinės
vyniotinis
RUDENĖLIS
Ir įprastiems, ir proginiams
pietums. Galite
improvizuoti – arba
kepti orkaitėje, arba virti.
Reikės kantrybės, tačiau
rezultatas nudžiugins.
1 kg – 17 99

NAUJIENA!
Marinuotas viščiukas
TABAKA su kariu ir
kalendra
Tiks tiek šeimos pietums, tiek
romantiškai vakarienei. Kalendra
ir karis puikiai paskanina vištieną,
kuri bus gražiai apskrudusi.
1 kg – 2 9 99

Rinktiniai sultingos kiaulienos gabalėliai, viščiukas „Tabaka“ ar meistriškai pagamintos
dešrelės – viskas jau paruošta Jūsų patogumui, teliko iškepti! MAXIMA skonio meistrai
garantuoja geriausius skonių derinius, turtingą įdarą, kokybiškiausius prieskonių mišinius ir,
jei kepsite atidžiai, neabejotinai gardų rezultatą!

14
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NAUJIENA!
Įdaryti kiaulienos kumpio
kepsneliai su sviestu ir žolelėmis
Nors sviesto ir žolelių įdaras atrodo gana
įprastas, tačiau nustebsite, kaip jis pakeičia
kiaulieną – ji išlieka sultinga, o iškepus jos
skonis tampa turtingesnis.
1 kg – 1 6 99

NAUJIENA!
Įdaryti kiaulienos sprandinės
kepsneliai su saliami dešra ir keptais
svogūnais
Gardi kiaulienos sprandinė ir šalto rūkymo saliamis
bei svogūnai kepami susilies į vientisą, itin gardų
skonį. Mėgstantys mėsą tikrai įvertins tokius pietus.
1 kg – 1 9 99

NAUJIENA! Marinuotas
kiaulienos sprandinės
vyniotinis su rozmarinu
Šviežia kiauliena paskaninta
rozmarinu bus skani ir kepta,
ir virta. Nepagailėkite laiko, ir
pietūs bus išties netradiciniai.
Pasirūpinkite ir tinkamu
padažu.
1 kg – 1 9 99

NAUJIENA!
Kiaulienos
sprandinės
kepsneliai su
maskarponės sūriu
ir bruknėmis
Kepsnelių įdaras
vertas aukščiausių
pagyrų – maskarponės
sūris su bruknėmis,
spanguolėmis, obuoliais
ir svogūnais Jums tikrai
patiks.
1 kg – 1 9 99

Rudens kodas: bruknė

NAUJIENA!
Įdaryti kiaulienos
kumpio kepsneliai
su spanguolėmis
ir džiovintais
obuoliais
Net du rudeniški skoniai
– spanguolės ir obuoliai
– praturtins kiaulieną
netikėta rūgštele ir
lengvu saldumu, tad
galutinis variantas bus
malonus ir netikėtas.
1 kg – 17 99
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GURMANO KAMPELIS

Iš rinktinių Lietuvos ūkių atkeliaujanti mėsa itin mėgstama turgelių „Linkėjimai iš kaimo“ lankytojų.
Vertinantys pagal senąsias mūsų kulinarinio paveldo tradicijas gamintus produktus čia visuomet
atranda geriausios kokybės gaminius, kurie pasižymi puikiu skoniu ir aromatu.

2

3

1

1. Vytinta SEKLYČIOS dešra
Sumuštiniams ar kaip užkandis prie vyno
ar alaus.
1 kg – 2 9 99
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NAUJIENA!
2. Šaltai rūkytos ŠVENTINĖS
dešrelės
Nors vadinamos šventinėmis, puikiai tiks
ir kasdienai.
1 kg – 20 99

NAUJIENA!
3. Šaltai rūkyta kiaulienos
nugarinė
Sultinga mėsa su lengvu dūmeliu.
1 kg – 34 99

NAUJIENA!
4. Šaltai rūkytas skilandis
Dėl šio gardumyno gali tekti ir pakovoti.
1 kg – 36 99

Apie viską pagalvota

5

4

6

7

8

5. Sūdyti kiaulienos lašiniai
Kaip pas močiutę kaime – gardžiausi su
juoda duona ir svogūno laišku.
1 kg – 1 8 99

Rudens kodas: bruknė

6. Šaltai rūkyta kiaulienos šoninė
Jūsų rankose ji virs gražiausiomis bekono
juostelėmis ar puikiu pagardu patiekalams.
1 kg – 22 99

7. Vytinta ŽVEJŲ dešra
Nesuklysite pasirinkę kaip užkandį – ji itin
gardi.
1 kg – 4 0 99

NAUJIENA!
8. Šaltai rūkyta ŽEMAITIŠKA
dešra
Tradiciniai prieskoniai ir gardi mėsa su
trupučiu lašinukų.
1 kg – 2 1 99
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SKUBANTIEMS

Valgis jau paruoštas!
MAXIMA kulinarijos skyrius visada pasiruošęs išgelbėti Jus, kai po dienos darbų
namuose pasigaminti maisto nebėra ūpo. Rudens sezonui specialiai sukurti
kulinarijos gaminiai visuomet pradžiugins Jūsų skrandį. Tereikia pašildyti ir garuojantis
kepsnys – jau Jūsų lėkštėje.
1

2

3
4

5

NAUJIENA!
1. Apkeptas vištienos
kepsnelis su bruknėmis
Rusvas ir sultingas kepsnys
nustebins vištienos ir sūraus,
kiek aštroko bulgariško brinzos
sūrio bei lengvai rūgštelėjusių
bruknių sąjunga.
175 g – 4 99
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NAUJIENA!
2. Vištienos kepsnelis
su pomidorais ir
mocarela
Gardus, Italiją primenantis
mocarelos ir pomidorų duetas
pavers šį vištienos kepsnį
sultingu pasigardžiavimu, kuris
tikrai pranoks Jūsų
jūsų lūkesčius.
200 g – 6 59

NAUJIENA!
3. Kiaulienos
karbonadas su
pikantišku įdaru
Kiaulieną mėgstantiems
patiks šis sultingas kepsnys su
geltona sūrio plutele.
185 g – 4 19

NAUJIENA!
4. Kepta jūrų lydekų filė
su migdolais
Jūrų lydekų filė su sūrio kremu,
džiovintais pomidorais ir
pakepintais migdolais – lengva
ir skoninga.
1 kg – 3 3 99

NAUJIENA!
5. Kepta jūrų lydekų
filė su špinatų ir sūrio
kremo įdaru
Balta žuvis itin skani su
špinatų žiupsneliu, o kai jie
įmaišyti į gardų sūrio kremą –
tiesiog apsilaižysite pirštus.
1 kg – 2 9 99

Apie viską pagalvota

SKUBANTIEMS

Taupantiems

laiką

Vynas
SANTA RITA CASA
REAL
Šį legendinį vyną „Santa
Rita“ pirmąkart pagamino
1989 metais. Jis puikiai
tiks prie aštraus ar gausiai
prieskoniais pagardinto
maisto.
0,75 l – 1 5 8 00

NAUJIENA!
Mėsos užtepėlė su čili
pipirais
Mėgstantiems paskanauti
aštresnio maisto tikrai patiks,
juolab ši užtepėlė – puikus
užkandis prie alaus ar vyno.
140 g – 5 99

NAUJIENA!
Mėsos užtepėlė su
liežuviu
Jei ieškote įdomesnio
skonio ar ko nors
gurmaniško – ši užtepėlė
būtent Jums. Tiks ir prie
vyno taurės.
140 g – 5 99

NAUJIENA!
Mėsos užtepėlė su
kumpiu ir grybais
Subtilus gardaus kumpio
ir grybų mišinys taps
geriausiu duonos
palydovu.
140 g – 5 99

Nuolat skubantiems mėsos mėgėjams naują alternatyvą užkandžiams siūlo „Klaipėdos mėsinė“.
Jei teturite vos keletą minučių ar nenorite gaišti laiko virtuvėje, alkį puikiai numalšinsite
skaniomis, kokybiškomis mėsos užtepėlėmis.

Rudens kodas: bruknė
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PAGUNDA

Dūmo kvapas
Karštai rūkytų karšių
išklotinės
Saikingai pagardintos prieskoniais,
tiek, kiek reikia. Švelnios, minkštos ir
sultingos. 1 kg – 1 4 99

NAUJIENA!
Karštai rūkytų skumbrių
filė puselės su prieskoniais
Puikus užkandis, kuriuo galėsite
mėgautis vakarėlių metu. Ypatingais
prieskoniais paskaninta skumbrių filė
dera su alumi ar vynu.
1 kg – 34 99

Karštai rūkytos
lašišos filė gabalėliai
Tiks kaip užkandis ir
namuose, ir šventės metu.
Ypač skanu ant riekutės
baltos duonos su lengvu
sviesto potepiu.
1 kg – 69 99

Karštai rūkytų karpių
išklotinės
Karpis – viena populiariausių rūkytų
žuvų, ypač mėgstama ir MAXIMOS
lankytojų, tad jei nesate įsitikinę,
kokios žuvies norite šiandien – su
šia niekuomet neprašausite.
1 kg– 2 4 99

NAUJIENA!
Karštai rūkytų doradų
išklotinės
Dorada labai skani ir nors
dažniausiai ši žuvis kepama,
Jus tikrai maloniai nustebins
sultingos rūkytos dorados
skonis.
1 kg g – 3 9 99

Savo pirkėjams siūlome platų rūkytos žuvies asortimentą bei pačius šviežiausius gaminius, mat
žuvį rūkome patys. Čia pagal geriausias pamario žvejų tradicijas išrūkytos žuvys keliauja tiesiai į
parduotuvės lentynas. Vos paragavę įvertinsite jų autentišką skonį.
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Apie viską pagalvota

PAGUNDA

Tiesiai iš rūkyklos
NAUJIENA!
Karštai rūkyta
BAJORIŠKA karkutė
Natūraliais prieskoniais
įtrinta, sumaniai pasūdyta ir
rūpestingai išrūkyta karkutė bus
skani tiek šalta, tiek šilta.
1 kg – 1 5 99

NAUJIENA!
Karšto rūkymo
kiaulienos dešrelių
PYNUTĖ
Įdomiai atrodančios
parūkytos kiaulienos dešrelės
bus įvertintos net pačių
išrankiausių!
1 kg – 1 9 99

NAUJIENA!
Karšto rūkymo
bruknių skonio
vištienos petukai
Bruknės puikiai dera su
paukštiena, o šie sparneliai
su kiek saldoku prieskoniu
patiks visai šeimai.
1 kg – 1 7 99

NAUJIENA!
Karšto rūkymo
kalakutų sparneliai
Mėsingi, didesni nei
vištienos, tad nuo jų
greičiau būsite sotūs, taip
pat tiks kaip užkandis.
1 kg – 1 4 99

Šviežiai mūsų pačių išrūkyti mėsos gaminiai – dar viena Jūsų šeimos stalo puošmena. MAXIMA
visuomet rūpinasi, kad savo amato meistrų prižiūrima paukštiena ar kiauliena išliktų sultinga,
nustebintų puikiu aromatu ir turtingu skoniu.

Rudens kodas: bruknė
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PAGUNDA

Iš ten, kur apie žuvis

išmano viską
Iš pat Nemuno deltoje įsikūrusio žuvų ir žvejų pamėgto Rusnės miestelio atkeliaujanti
„Rusnės žuvis“ taps tikru atradimu mėgstantiems paskanauti ant natūralaus juodalksnio
dūmo rūkytos žuvies – tiek įprastos mūsų stalui, tiek ir gurmaniškos. Kad išsaugotų tikrąjį
skonį, ji pagardinama tik česnakais, pipirais ir druska.

3
1

4

2

1. Karštai rūkytų karšių išklotinės
Puikiai pažįstamas ir visoje Lietuvoje mėgstamas rūkytas karšis
tiks bet kokia proga – ar norint lengvai pavakarieniauti, ar kaip
užkandis bičiulių kompanijoje bei artimųjų rate.
1 kg – 14 99
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2. Karštai rūkyti unguriai
Tikras gurmanų džiaugsmas. Sultingi ir riebūs
unguriai jau daugelį metų laikomi tikru
delikatesu ir ištaigingo stalo atributu.
1 kg – 1 6 9 00

3. Karštai rūkyta riebžuvė
Ši žuvis – itin sultinga, tačiau riebi. Skonis –
nepakartojamas.
1 kg – 4 4 99

Apie viską pagalvota

ŠVIEŽIAS KĄSNIS

6

5

4. Karštai rūkyti savorinai
Šios šviežiai rūkytos žuvies skonis subtilus, tad puikiai
tiks prie vyno ar alaus.
1 kg – 29 99

Rudens kodas: bruknė

5. Karštai rūkyto karpio išklotinė
Meistriškai išrūkyti šviežutėliai karpiai tiks mėgstantiems įvairią
žuvį. Gražiai patiektas rūkytas karpis tikrai taps aukščiausio
įvertinimo nusipelnančiu užkandžiu.
1 kg – 21 99

6. Karštai rūkyta vilkžuvė
Vilkžuvė – skani, joje daug baltymų ir mineralinių
medžiagų. Ypač turėtų patikti mėgstantiems neriebią
žuvį.
1 kg – 1 8 99
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JŪROS KVAPAS

Jūrų valdovų

siuntinys

1

2

Lengvo ir sotaus maisto ieškantys puikiai žino kelią į MAXIMA Žuvų turgų – čia galima rasti
platų šviežios žuvies asortimentą. Kiekviena šeimininkė žino, jog būtent žuvis turi daug maistingų
medžiagų. Tad troškinkite, kepkite, virkite – bus ir sveika, ir skanu!
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Apie viską pagalvota

4

5

3

1. Atšaldytas paprastasis
vilkešeris
Šios švelnaus skonio žuvys - baltos,
tvirtos ir liesos. Jos tinka ne tik
virti, troškinti, kepti keptuvėje
ar orkaitėje, bet ir skanauti
pakepintas ant grotelių.
1kg – 3 4 99

Rudens kodas: bruknė

NAUJIENA!
2. Plačiakaktis
Ši didelė, mėsinga karpžuvių
žuvis priklauso karpinių šeimai.
Plačiakaktis bus itin gardus, jei jį
troškinsite ar gabalėliais kepsite
orkaitėje.
1 kg – 1 2 99

3. Atšaldytos juodadėmės
menkės
Šią žuvį galite ruošti pagal bet kokį
baltai žuviai skirtą receptą – daryti
kepsnelius, troškinti orkaitėje ar
kitaip išreikšti kulinarinę fantaziją.
Juodadėmė menkė yra balta ir
neriebi, kiek saldesnio skonio nei
paprastoji menkė.
1 kg – 1 7 99

4. Atšaldyta mažaakių
pangasijų filė
Blyškiai rausvos spalvos mažaakių
pangasijų filė pasižymi puikiu, kiek
salstelėjusiu skoniu. Ji ypač tiks
Rytų virtuvės patiekalams.
1 kg – 1 9 99

5. Atšaldytas Amerikinis
polakas
Subtilaus skonio, neriebus
Amerikinis polakas pamalonins
visą šeimą. Ši menkių šeimos žuvis
ant Jūsų stalo atkeliauja iš Atlanto
vandenyno.
1 kg – 1 4 99
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SKUBANTIEMS

Traškios ir viliojančios

gėrybės

Iš Vokietijos atkeliavusios „Costa“ jūros gėrybės – puikus sprendimas norintiems greito ir gardaus
užkandžio ar ištaigingos vakarienės. Turtingo skonio, burnoje tirpstančių krevečių ir kalmarų
mėgėjai tikrai įvertins itin aukštą produktų kokybę. Gamindami paisykite instrukcijų ir jūros gėrybes
skanausite tarsi restorane.

Naujiena

NAUJIENA!
Paniruotos krevetės
BUTTERFLY
Šios krevetės ne tik itin gardžios,
bet ir puikiai atrodo! Bus labai
skanu, jei pakepinę keptuvėje
ar gruzdintuvėje patieksite su
švelniu mangų padažu.
150 g – 1 4 99

NAUJIENA!
Krevetės su saldžiarūgščiu padažu
Wok-Mix
Krevečių mišinys pagal geriausias Azijos virtuvės
stiliaus tradicijas. Skaniausia valgyti su ryžiais ar
makaronais.
150 g – 12 99

NAUJIENA!
Krevetės su
česnakiniu padažu
Greita ir paprasta
pasigaminti. Net jei turite
vos keletą minučių –
šios krevetės puikiai tiks.
Kepdami galite į keptuvę
įmesti mėgstamų daržovių,
o po poros minučių
skanauti su šviežios duonos
gabalėliu.
150 g – 12 99
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NAUJIENA!
Kalmarų žiedai
Lietuvoje mėgstamus kalmarų žiedus „Costa“
siūlo ragauti su netradiciniu, tačiau gardžiu
avokadų padažu. Svečiams ir namiškiams toks
užkandis tikrai patiks!
150 g – 9 99

Apie viską pagalvota

SKUBANTIEMS

Greitai, smagiai ir

skaniai

Koldūnai – vienas mėgstamiausių greitai paruošiamų patiekalų tiek tarp suaugusių,
tiek vaikų. Laimingi tėvai, kai vaikai valgo tai, kas jiems skanu! Nauja „Tapu Lapu“ linija –
žaismingi, originalios formos koldūniukai. „Tapu Lapu“ koldūnų ir virtinių rugsėjo
5 – 25 d. įsigysite už ypatingą kainą.
2
3

1

1. TAPU LAPU su varške
Koldūnai „Linksmieji meškučiai” – su varškės, cukraus ir vanilės įdaru, jokių nereikalingų priedų! Tiks
ir kaip pagrindinis patiekalas, ir kaip desertas.
300 g – 5 99

Rudens kodas: bruknė

NAUJIENA!
2. TAPU LAPU su kalakutiena
Koldūnai „Linksmieji meškučiai” su įdaru iš kalakutienos šlaunelių mėsos – švelnaus skonio ir sultingi.
400 g – 7 99

3. TAPU LAPU su vyšniomis
Koldūnai „Linksmieji meškučiai” su tikrų vyšnių
gabaliukais ir be jokių tirštiklių, dažiklių. Labai skanu
saldžioje sriuboje, o šventės metu tiks kaip desertas.
300 g – 6 59
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TENDENCIJOS

Karščiausios virtuvės
sveikata, Graikijos vėjai ir netikėtumai

1
Šių metų gurmaniški atradimai –
nuo dar senoliams žinomų
lietuviškų produktų iki įmantrių
šiuolaikinių virtuvės meistrų
sumanymų. Akivaizdu tik viena –
kultūros, įvairių šalių virtuvės
maišosi ir susilieja, tradicinius
prieskonius keičia egzotiški, o
šeimininkės atranda netikėtų
ingredientų vis naujoms
improvizacijoms.
Kur kas daugiau dėmesio šiandien
skiriama pusryčiams, nes nuolat
skubančiame pasaulyje dažnas
namuose valgo tik vieną kartą
ryte ir turi pasistiprinti visai dienai.
MAXIMA rudens kataloge itin
daug pusryčių idėjų – jogurtų,
dribsnių, košių, mėsos užtepėlių ir
kitų gardumynų.
Vienas populiariausių pozicijų
vis dar užima Viduržemio šalių,
ypač Graikijos virtuvė. Daugelio
sveikiausia pripažinta virtuvė
mums dovanoja ne tik alyvuogių
aliejų, vaisius, bet ir ožkos, avies
pieno sūrius, kitoje jūros pusėje
gamintas chorizo dešras ir dar
daugiau.

KOKYBĖ.

Ko gero, svarbiausia naujausia tendencija – produktų kokybė. Atsiranda vis daugiau tokių, kurie mieliau sumokės daugiau, suvalgys mažiau ir skaniau.
Dažnai siekdami aprašyto recepto kokybės, žmonės
yra linkę ieškoti ingredientų kokybės – todėl jei
recepte bus parašyta itališka mocarella, vadinasi reikalingas tikras sūris, o ne mocarellos sūrio
gaminys. Vis daugėja žmonių, kurie pietaudami
restoranuose nori, kad ir ant jų pietų stalo rastųsi
skirtingų pasaulio virtuvių patiekalai, kurių skonis
kalba pats už save. O tam, kad pagamintum skanų
itališką „risotto“, akivaizdu, kad reikės kokybiškų
ryžių. Džiugu, kad žmonės renkasi maistingesnį ir
kokybiškesnį maistą – sveikata ir gera nuotaika yra
daug svarbiau.

PIENO
ALTERNATYVOS.

Pienas: atrodo toks natūralus, bet skirtas ne
kiekvienam. Vieni jo virškinti negali, kiti – nenori. Alternatyva jokių gyvulinės kilmės produktų
nevartojantiems – įvairiausių variacijų sojų, ryžių ir
avižų pienas.

RESTORANŲ NAUJOVĖS.

Įdomi naujovė aukščiausio lygio vietose – įprastus pakepintos duonos gabalėlius (krutonus)
pakeitę pūsti grūdai, kuriais dabar noriai skaninamos salotos. Beje, šį sezoną galite kiek prisvilusį
mėsos kepsnį valgyti pasigardžiuodami, nes net
garsiausi šefai dabar restoranuose norėdami
išgauti dūmo skonį mėsą pateikia su lengvu,
traškiu juoduliuku.

BRUKNĖ –
NAUJOJI SUPERUOGA.

Kol dalis Europos šefų vaikosi naujos bruknių
partijos, galime tik džiaugtis, kad Lietuvoje šių uogų
rudenį nestinga. Rugpjūčio pabaigoje ar rugsėjį
prinokstančios raudonskruostės bruknės turi
priešuždegiminių savybių, vitamino C, naudingų
rūgščių ir savo nauda lenkia daugelį kitų miško gėrybių. Negana to, bruknės puikiai tinka konservuoti
su cukrumi, šaldyti, džiovinti, virti džemus, gaminti
įvairiausius padažus paukštienai, kepti pyragus ir
dar galybei patiekalų. Svarbiausia – turėti namuose
bruknių, o kaip jas pritaikyti, tikrai rasite. Superuoga
bruknė vadinama ne tik dėl plataus jos panaudojimo, bet ir dėl to, kad bruknes galima itin ilgai
saugoti šaldytuve.

SRIUBOS SU MAKARONAIS
SUGRĮŽIMAS.

Ar prisimenate laikus, kai bet kurioje valgykloje
buvo galima gauti makaronų sriubos? Šiandien
ji tampa tikru meno šedevru – skaninama čili ir
laimu, su sūriu ar kiaušiniu. Svarbiausia, kad būtų
skaidri, o ingredientai – nepervirę.

Tinka konservuoti
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tendencijos:
NATŪRALUMAS.

Aktualūs išlieka ir produktai be glitimo, mat
pasaulyje vis daugiau žmonių, netoleruojančių šio
javų baltymo. Didžiojoje Britanijoje ar Amerikoje
ypač daug šeimų, besirenkančių etiketėmis „be
glitimo“ žymėtus duonos gaminius ir keičiančių
mitybos įpročius. Glitimo netoleruojantys renkasi
patiekalus su ryžiais, soromis ar kukurūzais, kurie
glitimo neturi. Alternatyvomis taip pat laikomi
grikiai, tapijoka, bulvės, sojos, lęšiai, avinžirniai,
pupelės ir lęšiai. Vienas naujausių mados klyksmų
– spagečiai be glitimo, gaminami iš ryžių, artišokų
lapų ar kinvos (angl. quinoa).

ZEFYRAI.

Visai neseniai visi tiesiog ūžė dėl spalvingųjų
saldžiųjų prancūzaičių-pyragaičių – macaroons.
Dabar į madą grįžta vėl mėgstami, spalvų ir skonių
įvairove neatsiliekantys zefyrai. Jie gardinami įvairiausiais vaisiais, uogomis, prieskoniais, patiekiami
skirtingų formų ir laikomi ne tik itin dailiu desertu,
bet ir puikia dovana. Populiarėja ir ne tokie tradiciniai levandų, pistacijų ar cinamono skoniai.

EGZOTIŠKAI GAMINTA ŽUVIS.

Vienas Londono hitų pastaruoju metu – ceviche
– pagal Peru virtuvės tradicijas paruošta žalia žuvis
(ypač tinka korvinos ir afrikiniai kupriai, balta žuvis),
marinuota laimo sultyse su čili pipirais. Pakrantės
miestuose itin populiarus patiekalas yra aštrus,
patiekiamas su svogūnais ir virtomis saldžiomis
bulvėmis, kukurūzų paplotėliu ir kartais vietinėmis
žaliosiomis jūrų žolėmis. Naujų prieskonių, žuvies
ir kito maisto gaminimo idėjų visada galite ieškoti
tradicinėje Brazilijos ar Argentinos virtuvėje. Keliaudami ir atrasdami naujų skonių žmonės įsitikina, jog
įprasta žuvis gali atgimti iš naujo – tam tereikia šiek
tiek pasidomėti pasaulio žuvies virtuvėmis. O ten,
tikrai yra ką sužinoti – daugybė egzotiškos žuvies ar
jūros gėrybių turi begalę skirtingų paruošimo būdų,
tereikia atrasti mėgiamiausią. Atradus bus sunkoka
grįžti prie tradicinių karpių ir lydekų receptų.
Džiugu, kad žuvies mėgėjai šiemet daugiau dėmesio
skiria ne tik tradicinei lašišai ar žuvies gėrybėms, bet
ir egzotiškai žuviai, kuri pasižymi kur kas geresnėmis
skonio savybėmis.

APETITINGOJI TRIUŠIENA.

SŪRIAI.

Šį sezoną itin daug dėmesio skiriama sūriams, kurių variacijos išsiplėtė šimteriopai. MAXIMA sūrių
klube atrasite pelėsinius, vaisiais paskanintus, kvapius, kietus ir puskiečius sūrius, kurių lietuviai jau
drąsiai ragauja, pamiršę įprastąjį fermentinį sūrį.

Nors ne kiekviena šeimininkė ryžtasi šeimos pietums
patiekti triušį, tačiau ši salsvo skonio mėsa užsitarnauja vis daugiau pagarbos. Triušieną nesunku pagaminti, ji skani, ir, palyginus, liesa. Siūloma triušieną
ruošti tiesiog apkepinant gabalėlius keptuvėje, vėliau
įdedant juos valandai į orkaitę prieš tai pridėjus
morkų, svogūnų, česnako, pjaustyto saliero, įpylus
pusę butelio raudono vyno ir įmetus porą šakelių
rozmarino.

POPULIARIAUSI
ŠIŲ METŲ
AKCENTAI:
Sausainiai su figomis, jų
receptų gausu internete
„Dacquoise“ –
sluoksniuotas morengų ir
kremo pyragas ar pyragaitis
„Paloma“ – naujas
mėgstamiausias Meksikos
kokteilis su tekila ir
greipfrutų sultimis,
užkariaujantis visą pasaulį
ir nurungęs „Margaritą”
Burokėlių sultys (!)
Ančių kiaušiniai – didesni
ir gardesni už vištų
Tradiciniai Mianmaro
patiekalai
Korėjietiška čili pasta –
gochujang
Krienai, netikėtai tapę
naujosiomis garstyčiomis
Aromatinga plikyta arbata,
išstumianti kavą
Šviežiai kepta itališka
duona, gali būti paskaninta
alyvuogėmis. Pamėginkite
bent dvi – Jums ir draugui.

Kepti pyragus
Rudens kodas: bruknė
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GURMANAMS

Prie vyno taurės
Prie gero vyno būtina pasirūpinti tinkamais užkandžiais, tad MAXIMA
skuba į pagalbą siūlydama subtilius bei skanius fetos sūrio ir kumpio
užkandžius, kurie tikrai papuoš Jūsų akimirkas ragaujant vyną. Ieškokite
kulinarijos skyriuose, specialiuose juoduose indeliuose.

NAUJIENA!
Fetos sūris graikiškame
marinate
Tradicinis graikiškas fetos sūris
puikiai tiks skanauti gabalėlį po
gabalėlio. Jis ypač dera su saulėje
džiovintais pomidorais. Žinoma,
tokį sūrį galite dėti ir į salotas ar
juo papuošti sūrių rinkinį.
1 kg – 29 99

NAUJIENA!
Vytinto kumpio rinkinys
su pikantišku įdaru
Šis užkandis maloniai nuteiks gomurį
aromatingo juodojo kumpio, sūrio ir
majonezo padažo deriniu.
200 g – 1 2 99
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Apie viską pagalvota

PASAULIO SKONIAI

Šveicariškų

sūrio tradicijų mėgėjams
Vakarais po darbų smagu prisėsti, pasišnekučiuoti, užkąsti. Tokiomis akimirkomis MAXIMA skuba
į pagalbą siūlydama subtilius bei skanius sūrius iš Šveicarijos, kurie tikrai papuoš Jūsų stalą ir
pradžiugins širdis.
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1

NAUJIENA!
1. Šveicariškas
ementalis, 45%
Ementalis – žinomiausias
Šveicarijos sūris, kartais net
tituluojamos šios šalies sūrių
karaliumi. Skonis švelnus,
turintis riešutų poskonį ir
maloniai kvepiantis. Gardus
salotoms skaninti, valgomas ir
vienas, ir su duona.
1 kg – 4 9 99

Rudens kodas: bruknė

5

NAUJIENA!
2. Sūris GRUYERE,
49%
Visame pasaulyje vertinamas
kietas geltonasis „Griujerio“
sūris maloniai kvepia, yra
saldokas, turi riešutų, vaisių ir
karamelės natų bei sviestinį
poskonį. Jis ypač dažnai
naudojamas šveicariškam
fondiu, tinka užkepti daržoves.
1 kg – 66 99

NAUJIENA!
3. Sūris APPENZELLER,
48%
Dar vienas Šveicarijos
pasididžiavimas – Apencelis.
Šis sūris yra stipraus kvapo
ir riešutų bei vaisių skonio.
Jis dera su vaisiais, valgomas
kaip užkandis ar naudojamas
įvairiuose patiekaluose.
1 kg – 6 7 99

NAUJIENA!
4. Sūris TETE DE
MOINE, 51%
Šį gardų sūrį pradėjo gaminti
Bellelay abatijos vienuoliai,
kurių garbei jis ir pavadintas.
Pusiau kietas sūris patiekiamas
unikaliai – jį reikia atsargiai
skusti specialiu peiliu, kad
susidarytų susuktos, roželės
formos juostelės.
1 kg – 7 9 99

NAUJIENA!
5. Šveicariškas rakletas,
45%
Šveicarijoje nuo seno
žinomas kaip kalniečių valgis,
gaminamas iš pasterizuoto
karvės pieno. Dažniausiai
valgomas išlydytas - taip
geriausiai atsiskleidžia jo
intensyvus skonis.
1 kg – 5 2 99
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PAGUNDA

Saldėsių karalija
Naujiena
1

2

3

NAUJIENA!
1. Pyragas
su slyvų įdaru
Prinokusių slyvų saldumas lydės
kiekvieną kąsnį.
1 kg – 9 99
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NAUJIENA!
2. Bandelė su varške
ir bruknių įdaru
Nesudėtinga, tačiau puiki skonių dermė
su malonia rūgštele.
1 vnt. – 1 49

NAUJIENA!
3. Sluoksniuota bandelė
su obuoliais, bruknių įdaru ir
varške
Tarsi pas močiutę kaime – miške rinktų bruknių,
sodo obuolių ir gardžios varškės sąjunga puiki.
1 vnt. – 1 49

NAUJIENA!
4. Pyragas
su obuolių – razinų įdaru
Tikra klasika – gardus pyragas su jam sultingumo
suteikiančiais obuoliais ir saldžiomis razinomis
ypač tiks prie stiklinės pieno ar arbatos vakare.
1 vnt. – 4 99
Apie viską pagalvota

Kakava, bruknėmis, obuoliais, slyvomis kvepiantys kepiniai tiesiog viliote vilioja. Ką tik iššokę iš
MAXIMA krosnies gražuoliai įvairiaspalviai keksiukai, raudonskruostes uogas priglaudusios bandelės
ir meistriškai sumegzti pyragai nudžiugins visą šeimą ir papuoš Jūsų pusryčių stalą ar leis pasilepinti tą
akimirką, kai norėsite ko nors saldaus.
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NAUJIENA!
5. Varškės keksiukas
Vertinantiems paprastumą ir
puikų skonį. Tiesiog keksiukas.
Toks, kaip priklauso.
1 vnt.– 2 49

Rudens kodas: bruknė

NAUJIENA!
6. Keksiukas
su mėlynių įdaru
Primins vasarą ir tą skonį, kai
mėlyniaudami daugiau ragavote
nei rinkote.
1 vnt.– 2 49

NAUJIENA!
7. Kakavinis keksiukas
su šokolado gabaliukais
Tikro smaližiaus atradimas.
Šokolado ir keksiukų gerbėjai
tikrai įvertins.
1 vnt.– 2 49

NAUJIENA!
8. Kakavinis keksiukas
su vyšnių įdaru
Karalaitis keksiukų pasaulyje.
Vyšnių įdaras ir kakavos tešla
privers apsilaižyti pirštus.
1 vnt.– 2 49

NAUJIENA!
9. Keksiukas
su apelsinų įdaru
Šis šviesus keksiukas su apelsinų
įdaru ir auksine cukatų karūna
primins geltoną vasarą.
1 vnt.– 2 49
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DERLIUS

Rudens pradžia
Jūsų virtuvėje

Rugsėjis – toks metas, kai dar galima įsigyti vasariškų skanėstų, tačiau dosnų derlių jau atneša ir daržai
bei ateina lauktas jūros gėrybių sezonas. Būtent dabar geriausias laikas ragauti šviežiausias austres,
mėgautis dosniomis vaismedžių dovanomis, ragauti netikėtų mėsos ir daržovių derinių, sotesnių nei
vasarą, bet ne tokių sunkių kaip artėjančiais žiemos mėnesiais. Žinoma, nepamirškite pasigaminti atsargų
– virkite uogienes ir džemus iš bruknių, obuolių, slyvų, marinuokite daržoves, kad turėtumėte kuo
gardinti pyragus ir garnyrus šaltaisiais mėnesiais.

Įvairiaspalvės slyvos dabar taip pat „ant bangos” –
gaminkite slyvų kompotą, kepkite pyragus, taip pat
slyvų padažai taps puikiu priedu prie ėrienos, ryžių
pudingų ar desertų. Su slyvomis puikiai derančios
figos Lietuvoje neauga, tačiau jos pamažu atranda
kelią į lietuvių virtuves, tad atkeliaujant naujajam jų
derliui ragaukite jų kepintų su medumi, skaninkite
jomis saldžius patiekalus ar virkite gurmanų taip
mėgstamą figų džemą.

Obuoliai ir kriaušės taip pat karaliauja šį mėnesį.
Tačiau šie vaisiai gali būti ne tik kaip pyragų įdaras
ar desertų priedas. Pamėginkite obuoliais ar
kriaušėmis skaninti mėgstamas salotas – jos bus
gaivesnės. Dar viena idėja – su druska ir pipirais
orkaitėje apkeptos kriaušės bus itin gardžios
pateiktos su graikinių riešutų ir gorgonzolos sūrio
salotomis.

Jokiais būdais nepamirškite moliūgų – jie tiks
patiekti ir saldžiai, ir sūriai – sriubose, pyraguose,
troškiniuose ar tiesiog apkepus gabalėlius su
sviestu. Darydami pyragų įdarą galite moliūgą
derinti su abrikosais.

Šviežios kopūstų gūžės – laukiamos viešnios
virtuvėje rugsėjį. Turintys mažai kalorijų, tačiau
maistingi kopūstai puikiai tiks ne tik įprastoms
salotoms, bet ir garnyrams. Pusė plonai papjaustytos vidutinio dydžio kopūsto gūžės, pakepta
su česnako skiltele, vienu pjaustytu čili pipiru ir
šiek tiek tailandietiško žuvies padažo, kopūstą
pavers netikėtu priedu prie pagrindinio patiekalo.
Taip pat skanu trumpai pavirti plonai pjaustytą
kopūstą vištienos sultinyje, po 5-7 minučių pridėti riebios grietinės ir šviežių čiobrelių, pavirti dar
kelias minutes ir prieš patiekiant pridėti sviesto.

Tinkamas metas skanauti midijų ir austrių.
Midijos tiks pagardinti įvairius troškinius, jūros
gėrybių sriubas, jas galima tiesiog virti balto vyno ar
kitame padaže ir patiekti kaip pagrindinį patiekalą
su šviežiomis bulvytėmis. Aristokratiškosios austrės
dažniausiai valgomos šviežios, paskanintos trupučiu
citrinų sulčių ar smulkiai pjaustytu raudonuoju
svogūnu su balzaminio acto padažu. Tačiau jas taip
pat galima kepti - populiariausias patiekalas –Rokfelerio austrės, užpiltos padažu iš įvairių žalumynų,
sviesto ir duonos trupinių ir apkeptos.

Baklažanai ir aguročiai taip pat tiesiog prašyte
prašosi gaminami. Jie tiks kišų įdarui, daržovių troškiniams ar kepti ant griliaus.
Mėgstantys lengvai užkąsti gali šias daržoves
pasikepti su mėgstamais prieskoniais, pertrinti
ir pasigaminti gardžių užtepėlių, taip mėgstamų
Viduržemio jūros šalių virtuvėje.

VAISIAI IR DARŽOVĖS, KURIE NEPAMAINOMI RUDENIŠKUOSE RECEPTUOSE.

ŠVIEŽI IR POPULIARŪS:

Obuoliai, baklažanai, burokėliai, moliūgai, kopūstai, lazdynų
riešutai, pankoliai, figos, artišokai, aviena, skumbrės, midijos,
austrės, kurapkos, kriaušės, slyvos, ridikai, avietės, garžgarstės,
šukutės, jūros ešeriai, saldieji kukurūzai, triufeliai, rėžiukai,
žvėriena, antiena.
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ŠIŲ SEZONAS GREITAI BAIGSIS:
Abrikosai, mėlynės, cukinijos, aguročiai,
krabai, agurkai, pupelės, žaliosios slyvos,
kaliaropės, nektarinai, paprikos,
šparaginės pupelės, sardinės, svogūnai,
pomidorai.

Apie viską pagalvota

GAIVI AKIMIRKA

Sveikas

malonumas stiklinėje
Rudeninių gėrybių derlius aplankė ir MAXIMOS sulčių barą – kol dar nešalta, atsigaivinti, numalšinti
troškulį ir pasisemti vitaminų čia galite ragaudami naujų šviežių sulčių gėrimų. Miško uogos, obuoliai
ir gardūs pomidorai, savyje išsaugoję vasaros saulę, virto gardžiais kokteiliais, kuriuos gerdami
tikrai pamiršite pilkėjantį dangų. Jūsų patogumui sultis galime supilstyti į 330 ml ir 500 ml talpos
buteliukus.
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NAUJIENA!
1. Spanguolių ir
obuolių kokteilis su
vaisių gabalėliais
Tikras šio rudens tandemas
– obuoliai ir bruknės.
Saldžiarūgštis gėrimas primins
pyragus, kur šis duetas taip
puikiai dera.
200 ml – 1 59
330 ml – 2 69
500 ml – 3 99

Rudens kodas: bruknė

NAUJIENA!
2. Obuolių sulčių
kokteilis su smulkintais
obuoliais
Jei Jūsų sode neužderėjo
obuoliai ar sodo tiesiog
neturite, šis kokteilis bus
puikus pakaitalas.
200 ml – 1 59
330 ml – 2 69
500 ml – 3 99

NAUJIENA!
3. Miško uogų skonio
kokteilis su bruknėmis
Suaugusiems ir vaikams
patiksiantis kokteilis primins
vasariškas dienas, o dėl
bruknių šis gėrimas ne tik
gardus, bet ir sveikas.
200 ml – 1 59
330 ml – 2 69
500 ml – 3 99

NAUJIENA!
4. Spanguolių sulčių
kokteilis su uogų
gabalėliais
Gausiai vitamino C turinčios
spanguolių sultys puikiai
malšina troškulį, suteikia
energijos, tad pietų
pertraukai – pats tas!
200 ml – 1 59
330 ml – 2 69
500 ml – 3 99

NAUJIENA!
5. Pomidorų sulčių
kokteilis su smulkintais
pomidorais
Rūpestingai atrinktų
pomidorų sultys tapo
dar geresnės, paskanintos
žiupsneliu prieskonių.
200 ml – 1 59
330 ml – 2 69
500 ml – 3 99
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GAIVI AKIMIRKA

Gaivinanti
galia iš gamtos

Nors vasaros karščiai jau praėjo, gaivieji gėrimai visuomet išlieka populiarūs.
Šįsyk Jūsų dėmesiui – išskirtinių skonių „Magnum“ sultys, kurios puikiai malšina troškulį,
unikalaus skonio „Dr.Pepper“ gėrimas bei iš Gruzijos atkeliavę autentiški „Kazbegi 1881“
vaisvandeniai tik su natūraliais sirupais ir ekstraktais.
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NAUJIENA!
1. Įvairių vaisių ir
morkų sultys MAGNUM
Gardūs tropiniai vaisiai bei
morkų tyrė puikiai dera kartu,
tad šios sultys yra ypatingai
gardžios.
150 g – 5 29
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5

NAUJIENA!
2. Greipfrutų ir obuolių
sultys MAGNUM
Kiek netradicinis greipfruto
ir obuolių derinys yra gaivus,
su lengva rūgštele, maloniai
nuteikiantis.
150 g – 4 99

NAUJIENA!
3. Burokėlių ir obuolių
sultys MAGNUM
Raudonųjų burokėlių
ir obuolių sultys – itin
populiarus ir labai skanus
gėrimas, kuriame gausu
vitaminų.
150 g – 4 99

NAUJIENA!
4. Obuolių ir
erškėtuogių sultys
MAGNUM
Erškėtuogės vaisiuose yra
nepaprastai daug vitamino C
bei kitų naudingųjų medžiagų,
tad šios sultys ne tik malonaus
skonio, bet ir naudingos Jums.
150 g – 5 29

NAUJIENA!
5. Pomidorų su
kajeno pipirais sultys
MAGNUM
Šiose sultyse esantys aštrūs
kajeno pipirai suteikia ne tik
nepakartojamą skonį, bet ir
veikia stimuliuojančiai.
150 g – 3 99

Apie viską pagalvota
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6-9. Gazuotas vaisių skonio
gėrimas DR. PEPPER
Pagal unikalią receptūrą
gaminamame ir visame pasaulyje
pažįstamame putojančiame gėrime
susilieja įvairiausių vaisių ir uogų
natos.
330 ml – 1 99
0,5 l – 2 59
1 l – 3 69
1,5 l – 4 69

Rudens kodas: bruknė

NAUJIENA!
10. Gazuotas gėrimas
KAZBEGI 1881
KREMAS
Gaivinantis kreminio skonio
gėrimas pavergia prabangos
ir subtilumo pojūčiu, ypač
pamėgtas tokias detales
vertinančių moterų.
0,5 l – 3 79

NAUJIENA!
11. Vynuogių skonio
gazuotas gėrimas
KAZBEGI 1881
Sodrus, gaivus ir
nepamirštamas Gruzijos
vynuogių skonis, primenantis
Gruzijos saulę ir žmonių
svetingumą.
0,5 l – 3 79

NAUJIENA!
12. Gazuotas gėrimas
PELETRŪNAS
Gruzijos limonadų klasika,
gaminama iš peletrūno,
surinkto Kazbeko kalnų
aukštikalnėse, ekstrakto.
0,5 l – 3 79

NAUJIENA!
13. Gazuotas gėrimas
KAZBEGI 1881 SITRO
Tikras limonadas, toks,
kokį buvo galima įsigyti ir
prieš dešimtmečius. Jame –
natūralus citrusinių vaisių
sirupas.
0,5 l – 3 79
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LENGVA NATA

Pusryčiaujame

sveikai

Greitai paruošiamos košės ir dribsniai EMCO – tai aukštos kokybės, greiti ir skanūs Jūsų
šeimos pusryčiai. EMCO dribsniai pasižymi itin aukšta maistine verte, juose gausu amino
rūgščių, nesočiųjų riebalų rūgščių, vitaminų ir mineralinių medžiagų – ypatingai geležies,
magnio, kalcio ir cinko. Netoleruojantiems glitimo skirta speciali „Granola“ linija. EMCO
košės – puikus sveikatos šaltinis, nes daugiau kaip pusę jų sudaro vertingiausia grūdinė
kultūra – avižiniai dribsniai!
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1. Grikių ir
sorų dribsniai
su braškėmis
ir migdolais
EMCO
Šie dribsniai
suteiks organizmui
ilgai išliekančios
natūralios gyvybinės
energijos ir
garantuos gardžią ir
žvalią dienos pradžią.
340 g – 13 99
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2. Grikių ir
sorų dribsniai
su šokoladu
ir migdolais
EMCO
Unikalūs dribsniai
pagaminti tik iš
grikių ir sorų bei
paskaninti šokoladu
ir migdolais. Tai
sveiki ir gerai
subalansuoti
pusryčiai, kuriuose
nėra glitimo.
340 g – 1 3 99

3. Traškūs
dribsniai su
mėlynėmis ir
avietėmis EMCO
Vasaros pusryčius
priminsiantis
gardus dribsnių
ir miško uogų
derinys. Kruopščiai
atrinktuose
dribsniuose nėra
dirbtinių dažiklių ar
riebalų.
375 g – 7 99

7

4. Traškūs
dribsniai su
vaisiais EMCO
Gardžiausi su pienu,
jogurtu, sultimis
ar kaip lengvas
užkandis. Unikalaus
skonio dribsniuose
itin daug džiovintų
vaisių gabalėlių.
375 g – 7 99

5. Avižinė košė
su šokoladu
EMCO
Mėgstantiems
saldžiau puikiai tiks
šokoladu paskaninta
avižinė košė, ją noriai
valgys ir vaikai. O
pagaminsite vos per
tris minutes!
4x55 g – 4 99

6. Avižinė košė
EMCO
Tradiciniai angliški
pusryčiai. Tačiau
pasirinkę avižinę
košę neapsiriksite –
joje daug skaidulinių
medžiagų, tad sotūs
jausitės ilgai.
4x55 g – 4 99

7. Avižinė košė
su braškėmis
EMCO
Lengvai paruošiama,
skani ir karšta
košė su braškėmis
tiks pusryčiams ar
priešpiečiams ir tikrai
nenuvils.
4x55 g – 4 99

Apie viską pagalvota

LENGVA NATA

Glaistytas
džiaugsmas

Saldūs, įvairiausių skonių glaistyti varškės sūreliai „Naminukas“ dovanos šypseną ir vaikams, ir
suaugusiems. Ryte ir ne tik.

NAUJIENA!
Glaistytas sūrelis NAMINUKAS
su kondensuotu pienu
Smaližiams patiks ši saldesnė vanilinio
sūrelio variacija.
45 g– 1 15
NAUJIENA!
Glaistytas sūrelis
NAMINUKAS su
karamele
Šiuo sūreliu susigundys
kone kiekvienas, o
paragavę subtilaus
karamelės įdaro norėsite
dar vieno.
45 g– 1 15

NAUJIENA!
Glaistytas sūrelis NAMINUKAS
su aguonomis
Suaugusiems primins vaikystę, o mažiesiems
patiks gardžios aguonų kruopelės.
45 g– 1 15

NAUJIENA!
Glaistytas vanilinis varškės
sūrelis NAMINUKAS
Klasikinis pusryčių palydovas.
45 g– 1 15

NAUJIENA!
Glaistytas sūrelis
NAMINUKAS UOGŲ ŠOU
Su avietėmis, mėlynėmis ir gervuogėmis –
norintiems išmėginti sūrelį, pagardintą
skaniausiomis miško uogomis.
45 g– 1 15

Rudens kodas: bruknė
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PAGUNDA

Saldi puota
Tikrų saldžių meno kūrinių galite pamatyti MAXIMA
konditerijos skyriuje – šviežiausiomis uogomis, šokoladu ar
vaisiais puošti tortai ne tik nuostabiai atrodys ant stalo, bet
ir tiesiog tirps burnoje.
2

1

4

NAUJIENA!
1. Maskarponės sūrio skonio tortas su
juodaisiais serbentais
Malonus ir švelnus skonių derinys.
1 kg – 2 9 99
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NAUJIENA!
2. Aguoninis tortas su varškės kremu
Rafinuotas ir paprastas. Norėsite dar.
1 kg – 1 7 99

NAUJIENA!
3. Tortas su juodaisiais serbentais
Mėgstantiems šokoladinius saldėsius.
1 kg – 1 7 99

Apie viską pagalvota

3

6

5

NAUJIENA!
4. Tortas su bruknių įdaru
ir spanguolėmis
Rudeninis ir gaivus malonumas.
1 kg – 19 99

Rudens kodas: bruknė

NAUJIENA!
5. Tartaletė su mėlynėmis
ir prancūzišku kremu
Prancūziškai elegantiškas saldumas.
1 kg – 22 99

NAUJIENA!
6. Sūrio pyragas su bruknių įdaru ir
pistacijomis
Saldus sūris, riešutai ir šviežios bruknės išskiria šį tortą
iš tradicinių.
1 kg – 2 9 99
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PAGUNDA

Mažųjų šventei
Išradingi MAXIMA konditeriai suteiks daug džiaugsmo mažiesiems –
be galo gardūs, personažais ar gyvūnais dekoruoti tortai
tikrai taps šventinio vaikų stalo puošmena.

NAUJIENA!
Tortas BOBIKAS
Lengvas ir gardus tortas
su grietinės kremu ir
bananais maloniai nustebins
mažuosius ir jų bičiulius
bei nuteiks linksmybėms
užpūtus žvakutes.
1 kg – 2 7 99

NAUJIENA!
Tortas PIKTAS PAUKŠTIS
Džiaugsmingai šventei – žaismingas
tortas su gaiviu grietinės kremu ir vaisiais
tiems, kuriems niekada nepabosta žaisti.
1 kg – 27 99
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Apie viską pagalvota

PAGUNDA

Trapi

pagunda

Trupininiai pyragai ir pyragai su uogomis – tikra klasika, kuria dažniau galima
palepinti artimuosius rudenį, kai sunoksta obuoliai, slyvos, agrastai, o sodai
jau atidavė vyšnių krepšius. Šiuo gardėsiu džiaugsis ir maži, ir dideli, o pagal
ypatingus receptus MAXIMOJE gaminami pyragai primins tuos, kuriuos dar
vaikystėje Jums kepė močiutė ar mama.

1

2

3

4

NAUJIENA!
1. Trupininis pyragas su
obuolių įdaru
Tradicinis, puikiai pažįstamas, saikingai
saldus ir neperdžiūvęs. Pradžiugins
šeimą ar netikėtai užklydusius draugus.
1 kg – 17 99

Rudens kodas: bruknė

NAUJIENA!
2. Pyragas su agrastais,
rikotos sūriu ir ožekšnio
uogomis
Gardus ir įdomus derinys.
1 kg – 1 7 99

3. Pyragas su vyšniomis
Aromatingas, švelnaus skonio pyragas
su sultingomis vyšniomis tiks tuomet,
kai valgytojų daug, o jų skoniai
skirtingi.
1 kg – 1 6 99

4. Naminis obuolių pyragas
su agrastais
Agrastai – ypatinga vasaros gėrybė,
todėl skoniu šis pyragas tikrai
nenusileidžia kitiems.
1 kg – 1 5 99
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LENGVA NATA

Lengvumas
Jūsų skrandžiui

4

6
3
5

2

1

8
10

7

44

9

NAUJIENA!
1, 9. Jogurtas su braškėmis ir
bifido bakterijomis OPTIMAL,
2%
120g – 1 29
350g – 329

NAUJIENA!
3,4.Geriamasis jogurtas su
persikais, abrikosais ir bifido
bakterijomis OPTIMAL, 2%
275g – 2 49
415g – 3 19

NAUJIENA!
7. Jogurtas su kriaušėmis,
grūdais ir bifido bakterijomis
OPTIMAL, 2%
120g – 1 29

NAUJIENA!
10. Jogurtas su vyšniomis,
agrastais ir bifido
bakterijomis OPTIMAL, 2%
120g – 1 29

NAUJIENA!
2. Jogurtas su persikais ir
bifido bakterijomis
OPTIMAL, 2%
350g – 329

NAUJIENA!
5, 6. Geriamasis jogurtas su
braškėmis, avietėmis ir bifido
bakterijomis OPTIMAL, 2%
275g – 2 49
415g – 3 19

NAUJIENA!
8. Jogurtas su persikais ir
bifido bakterijomis
OPTIMAL, 2%
120g – 1 29

NAUJIENA!
11. Geriamasis jogurtas su
bifido bakterijomis
OPTIMAL, 2%
415g – 2 79

Apie viską pagalvota

Jogurtai „Optimal“ – tai iš natūralaus pieno pagaminti gaminiai, kuriuose buvo pritaikytos
moderniausios technologijos ir geriausios slavų tradicijos. Skonių įvairovėje yra tinkamų jogurtų
dietinei mitybai – geriausiai tiks 0 proc. riebumo jogurtai. „Optimal“ – optimalus sprendimas, kai
praalkote ir norite lengvai užkąsti!

11

13

14

12

17
18

15

NAUJIENA!
12. Natūralus jogurtas su
bifido bakterijomis
OPTIMAL, 2%
220g – 1 99

NAUJIENA!
14. Geriamasis jogurtas
su ananasais ir bifido
bakterijomis OPTIMAL, 0%
275g – 2 39

NAUJIENA!
13. Geriamasis jogurtas su
braškėmis ir greipfrutų
sultimis OPTIMAL, 0%
275g – 2 39

NAUJIENA!
15. Dvisluoksnis jogurtas
su vyšniomis ir juodaisiais
serbentais, 2%
120 g – 1 29

Rudens kodas: bruknė
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NAUJIENA!
16. Dvisluoksnis jogurtas
su kiviais ir agrastais, 2%
120 g – 1 29
NAUJIENA!
17. Jogurtas su mėlynėmis
ir bifido bakterijomis
OPTIMAL, 0%
120g – 1 09

NAUJIENA!
18. Jogurtas su braškėmis,
kiviais ir bifido bakterijomis
OPTIMAL, 0%
120g – 1 09
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RUDENS VAKARAMS

Gėrimai,

šildantys rankas ir širdį
Pasidžiaugę karšta vasara
rudenėjant nustojame gėrimus
gardinti ledukais, vis dažniau
norime pajusti jaukumą
ir žvarbiomis akimirkomis
atsigerti ko nors šilto. Kai
nebesinori lengvų ir gaivių
kokteilių, MAXIMA kviečia
neapsiriboti tradicine arbata
ar kava, bet ir pasigaminti kiek
įmantresnių, įdomaus skonio
karštų rudeniškų gėrimų.

Ieškant įkvėpimo kone pirmiausia žvilgsnis krypsta į
gardžias rudens gėrybes – raudonskruostes bruknes
ir spanguoles. Pertrintas su cukrumi jas galima
laikyti šaldytuve labai ilgai, o užpylus keletą dosnių
šaukštelių tokios tyrės karštu vandeniu, paskaninę
pjaustytais obuoliais ir žiupsneliu cinamono gausite
skaniausią šiltą gėrimą.
Jei turite daug šviežių bruknių, iš jų galite pasigaminti itin skanų morsą. Tiesa, jis geriamas
šaltas. Gėrimą pasigaminti visai nesunku: tereikia
nuplauti bruknes ir išspausti jų sultis, o likusias išspaudas užpilti vandeniu (100 g išspaudų
reikėtų apie 0,75 l vandens), pavirti ir nukošti. Į
gautą nuovirą supilti anksčiau išspaustas sultis ir
pagardinti cukrumi.

Žemės riešutų sviesto skonio kakava
Pasiūlymas naujoves mėgstantiems kakavos
mėgėjams – išmėginti žemės riešutų sviesto skonio
kakavą. Nors tokį gėrimą pasigaminti užtrunka,
rezultatas tikrai nenuvils – karšta turtingo skonio
kakava taps tikru pasimėgavimu namuose, biure ar
rudeniško vakarėlio metu.
Reikės: stiklinės kakavos gėrimo miltelių, 2 l
vandens, 180 ml šokolado sirupo, 100 ml žemės
riešutų sviesto, 1,5 arbatinio šaukštelio vanilės.
Supilkite kakavos gėrimo miltelius į puodą, lėtai supilkite karštą vandenį, maišydami įpilkite šokolado
sirupą, uždenkite dangčiu ir virkite ant vidutinės
ugnies pusantros-dvi valandas. Įmaišykite riešutų
sviestą ir vanilę. Gėrimas turėtų būti tirštokas. Įpilkite į dailų puodelį – Jūsų ypatingoji kakava paruošta.

Karštas citrinų limonadas

Tradicinį gaivų citrinų limonadą rudenį galite
pakeisti karšta jo variacija. Mėgstantiems citrinas
turėtų patikti šis lengvas, tačiau skanus gėrimas, kurį
pasigaminsite per penkias minutes.
Keturiems puodeliams reikės: 750 ml vandens,
190 ml šviežiai spaustų citrinų sulčių, 160 g
cukraus, pusantro arbatinio šaukštelio tarkuotos
citrinos žievelės, valgomojo šaukšto sviesto ar
margarino. Pasirinktinai galite gėrimą paskaninti cinamono lazdelėmis.
Ant vidutinės ugnies sumaišykite puode vandenį,
citrinų sultis, citrinos žievelę ir cukrų. Maišykite, kol
cukrus ištirps. Kai jis ištirps, jau galite pilti gėrimą į
puodelius. Į kiekvieną įdėkite gabalėlį sviesto ir, jei
norite, įmeskite cinamono lazdelę.
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Moliūgų skonio latte

Tikras rudens hitas JAV – kavinių tinklo „Starbucks“
išpopuliarinta moliūgų skonio latte. Kavos mėgėjų
puikiai vertinamą gėrimą galite pasigaminti ir
namuose.
Vienam puodeliui reikės: 250 ml pieno, trijų
šaukštų (45 ml) moliūgo tyrės (galite ją pasidaryti patys ar įsigyti skardinėje), ketvirtadalio
arbatinio šaukštelio moliūgų pyrago prieskonių
(pasirinktinai), arbatinio šaukštelio rudojo
cukraus (galite dėti ir daugiau, jei mėgstate
saldžiai), arbatinio šaukštelio vanilės ekstrakto,
vieno espreso puodelio arba apie 60 ml stiprios
kavos. Papuošti galite plakta grietinėle ir cinamono lazdele.
Nedideliame puode ar padažinėje ant vidutinės
ugnies sumaišykite pieną, moliūgo tyrę ir cukrų.
Mišiniui užvirus tuoj pat nukelkite nuo ugnies,
supilkite vanilę ir įdėkite moliūgo pyrago prieskonius, jei juos naudosite. Supilkite kavą. Patiekite
dideliame puodelyje. Su plaktos grietinėlės karūna
ir cinamono lazdele tokia kava atrodys išties
karališkai.

ĮDOMU: Tikras rudeniškas
vitaminų kokteilis – plikytų erškėčio,
šermukšnio ir bruknių uogų arbata.
Karštas spanguolių gėrimas

Karštas spanguolių gėrimas taip pat nustebins
namiškius ir svečius subtiliu skoniu ir viliojančiu
prieskonių deriniu bei kaip mat užims vietą mėgstamiausių rudeninių gėrimų gretose. Pasigaminsite
itin lengvai, o jei gėrimo bus per daug – jį galima
laikyti šaldytuve.
Sumaišykite 1,5 l spanguolių ir 125 ml ananasų sulčių, įdėkite pusę arbatinio šaukštelio
cinamono miltelių, pusę arbatinio šaukštelio
gvazdikėlių ir 125 g rudojo cukraus. Kaitinkite ant nedidelės ugnies, kol cukrus ištirps.
Patiekite šiltą.

Kaip Latvijoje

Dar vienas puikus, ypač brolių latvių mėgstamas
šildantis gėrimas padės, jei nejuokais sušalote. Pakaitinkite juodųjų serbentų sultis, supilkite į puodelį, įmaišykite 20-40 ml. Rygos juodojo balzamo ir ragaukite.
Galima pasiskaninti citrina.

Apie viską pagalvota

SKUBANTIEMS

Viso pasaulio aromatai

kavos puodelyje
Garuojantis kavos puodelis ryte, po gardžių pietų, mėgaujantis dalykišku ar romantišku susitikimu
seniai tapo neatsiejama bendravimo dalimi. Šįkart išties puiki naujiena vertinantiems kokybišką ir
šviežiai skrudintą kavą – į MAXIMA lentynas atkeliauja kava iš viso pasaulio. Mintimis, kvapais ir
skoniais keliaukite į Braziliją, Kolumbiją, Gvatemalą.

2

3

4

1

NAUJIENA!
1. Malta kava
NICARAGUA
THALIA AAA
Puikiai tiks pradėti dieną
ar pasimėgauti popiete.
Ši kava nustebins
ypatingu skonio ir
aromatų deriniu, leis
pajusti sodrų kavos
gardumą su lengvu
papajų ir citrinų akcentu.
200g – 11 99

NAUJIENA!
2. Malta kava
BRASIL SUL DE
MINAS
Stipraus skonio kava
primins spalvingą ir
išraiškingą Braziliją.
Saldžiai rūgštoka, su
lengvu uogų, šokolado ir
riešutų poskoniu.
200g– 9 99

5
6

NAUJIENA!
3. Kava
COLUMBIA
MEDELLIN
SUPREMO
Kolumbiečiai šią kavą
noriai gurkšnoja popietę.
Turtingo skonio gėrimas
su riešutų, duonos ir
šokolado poskoniais
neabejotinai puikiai
nuteiks artėjančioms
linksmybėms.
200 g – 1 1 99

NAUJIENA!
4. Malta kava
GUATEMALA SHG
ROBLE
Iš kalnuotosios
Gvatemalos atkeliaujanti
kava itin kvapni, tad
tiks bet kuriuo paros
metu. Gerdami jausite
užburiantį šokolado
aromatą ir švelnų vaisių
poskonį.
200 g – 1 2 99

NAUJIENA!
5. Malta kava
INDIA
PLANTATION AA
Arbata garsėjanti Indija
neatsilieka ir kavos
rinkoje, o raidės „AA“
reiškia aukščiausią
kavos pupelių kokybę.
Pusryčiams idealiai
tinkanti kava sužavės
salsvu skoniu su kakavos
prieskoniu bei gvazdikėlių
aromatu.

NAUJIENA!
6. Malta kava
KENYA AA PLUS
KIRIMARA
Vaizdingosios Kenijos
kava laikoma viena
geriausių visoje Afrikoje.
Ryškus jos skonis su
turtingu vaisių poskoniu
tiesiog reikalauja, kad
skirtumėte laiko ramiai
pasimėgauti kiekvienu
puodeliu.
200 g – 17 99

200g – 11 99

Rudens kodas: bruknė
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PAGUNDA

Saldumo

gabalėliai

Visuomet unikalius ir pirkėjų mėgstamus gaminius siūlanti
MAXIMA nešykšti naujovių ir sausainių valgytojams.
Madingieji florentinai, visuomet gardūs kokosiniai,
plikyti, gardinti migdolais ar sviestiniai sausainiai jau
laukia puošniose „Meistro kokybės“ tūtelėse, kurios tiks
tiek pradžiuginti artimąjį ar kolegą saldžia dovanėle, tiek
paskanauti kartu prie arbatos.

4

3

2

1

NAUJIENA!
1. Sausainiai
MIGDOLINIAI PIRŠTELIAI
Išskirtinio migdolų skonio sausainiai
su tamsiuoju kakaviniu glaistu taps
gardžiu priedu prie kavos, arbatos
puodelio ar pieno stiklinės.
130 g – 4 59

48

NAUJIENA!
2. Sausainiai
KOKOSINIAI BURBULAI
Iškilūs sausainiai patiks mėgstantiems
lengvą, tačiau kvapnų kokosą. Papuošti
juodu šokoladu jie itin žadina apetitą.
250 g – 6 99

NAUJIENA!
3. Sviestiniai sausainiai su
datulėmis
Šiuose sviestiniuose bokšteliuose
slepiasi smulkintos džiovintos datulės,
o kąsnio gardumą paryškina švelnus
balto šokolado glaistas.
210 g – 4 49

NAUJIENA!
4. Sausainiai PLIKYTI
Klasikiniai plikytos tešlos sausainiai –
dešimtmečius populiarus skanumynas.
Turbūt kone kiekvienuose namuose
yra pešamasi dėl paskutinio sausainio.
110 g – 3 99

Apie viską pagalvota

5

6

7

8

NAUJIENA!
5. FLORENTINAI su
spanguolėmis
Traškūs, trapūs ir saldūs. Šie sausainiaisaldainiai paskaninti spanguolėmis,
itin tinka dovanoti ir ragauti prie šilto
gėrimo drauge.
100 g – 5 99

Rudens kodas: bruknė

NAUJIENA!
6. SVEIKUOLIŲ sausainiai
Patiks mėgstantiems sveikus skanėstus.
Šie sausainiai – su riešutais, grūdais,
saulėgrąžomis, spanguolėmis ir
selėnomis.
200 g – 5 99

NAUJIENA!
7. Sausainiai
KOKOSINIAI ŽIEDELIAI
Šie sausainiai apibarstyti migdolų
drožlėmis, jų paviršius puoštas juodu
šokoladiniu glaistu, o viduje slepiasi
apelsinų įdaras.
190 g – 5 69

NAUJIENA!
8. Kokosiniai sausainiai su
vyšnių įdaru
Akimirka apsals ragaujant šiuos gardžius
sausainius, kurių viduryjje – juodųjų
vyšnių įdaras, derantis su juodu
šokoladiniu glaistu.
200 g – 5 99
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PASAULIO SKONIAI

Vienas, du –

ir sotu!

Kiekvieno skoniui – ypatingieji MAXIMA „Meistro kokybės“ sumuštiniai. Gardus
tunas ar lašiša su kiaušiniu – žuvies mėgėjams. Kepta kiauliena ar jautienos kumpis,
sultinga vištiena ir skrudinta šoninė tiems, kurie dienos neįsivaizduoja be mėsos
ir lengvas bei gardus varškės, avokado ir sūrio derinys – vegetarams. Trikampiai,
gardžiais padažais paskaninti ir sotūs sumuštiniai leis pasimėgauti greitais pietumis ar
priešpiečiais, net jei turite vos kelias minutes.

Sumuštinis su
vištiena
Su kepta vištiena ir skrudinta
jautiena – mėgstantiems
skonio įvairovę.
195 g – 4 99

Sumuštinis su
lašiša
Europiečių itin
mėgstamas
raudonos žuvies ir
kiaušinio derinys.
208 g – 4 99

Sumuštinis su
tunu
Skanus ir lengvas
užkandis, kuris tikrai
neapsunkins.
220 g – 4 99

Sumuštinis su
kiauliena
Pagardintas paprika ir
šviežiomis salotomis
puikiai išgelbės išalkus.
214 g – 4 99

Vegetariškas
sumuštinis
Mėgstantiems
lengvai užkąsti ar
nevalgantiems mėsos.
214 g – 4 99

Sumuštinis su kumpiu
Sotus ir skanus užkandis, kai reikia
energijos.
190 g – 4 99
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Apie viską pagalvota

PAGUNDA

Geros nuotaikos

gabalėliai
NAUJIENA!
Baltas šokoladas
CHOC&PLUS
Baltojo šokolado mėgėjai
tikrai įvertins puikų riešutų ir
šokolado skonio derinį.
115 g – 7 99

NAUJIENA!
Juodas šokoladas
CHOC&PLUS
Nepamainomas
kompanionas, kai stresas
ar niūri nuotaika aplanko
biure ar darganotais vakarais,
kai jau norėtumėte kristi
į miego karalystę, tačiau
darbai neleidžia atsipūsti.
Suvalgykite bent keletą
gabalėlių ir aplink bus
šviesiau.
115 g – 7 99

NAUJIENA!
Pieniškas šokoladas
CHOC&PLUS
Burnoje tirpstantys gabalėliai
su pistacijų ir migdolų riešutais
nudžiugins visą šeimą. Tik
nenustebkite, kad turėsite skaičiuoti
gabalėlius ar slėpti juos nuo
smaližių.
115 g – 7 99

Šokolade slypi tikra magija – kartais net vienas jo gabalėlis gali praskaidrinti nuotaiką ir suteikti
ryžto imtis naujo darbo, paskambinti draugui ar tiesiog išeiti pasivaikščioti. Kiekviena rinktinio
belgiško šokolado „Choc&Plus“ plytelė padalinta į dešimt gabalėlių, tad stebukladariu galite tapti
ne tik sau, bet ir kitiems.

Rudens kodas: bruknė
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PAGUNDA

Dar daugiau
riešutų ir šokolado

„Mio Delizzi“ Jūsų virtuvėje bet kurį smaližių privers ploti katučių. Tiršti šokoladiniai kremai,
pagaminti iš rinktinių kakavos pupelių ir paskaninti lazdynų riešutais, kiekvieną baltos
duonos riekelę pavers nepamirštamu saldžiu malonumu. Gerą nuotaiką užtikrins ir „Mio
Delizzi“ dražė – kiekvienas gardaus šokolado rutuliukas su razinos, migdolo ar lazdyno riešuto širdele.

4
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3. Kakavos ir
lazdynų riešutų
kremas
MIO DELIZZI
400g – 5 99
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5. Šokolado skonio
kremas
MIO DELIZZI
400g – 4 99

4. Kakavos ir
lazdynų riešutų
kremas
MIO DELIZZI
750g – 9 99

2. Dražė (migdolai)
MIO DELIZZI
90g – 2 59

1. Dražė (razinos)
MIO DELIZZI
100g – 2 39

6. Dražė
(lazdyno riešutai)
MIO DELIZZI
100g – 3 19

Apie viską pagalvota

PAGUNDA

Nepakartojami
ir spalvingi ledinukai

Angliški ledinukai ir saldainiai „Cavendish & Harvey“ – duoklė britų saldumynų gamybos
tradicijoms. Intensyvaus vaisių skonio ledinukams gaminti naudojami tik natūralūs ingredientai.
Šie saldainiai ypač populiarūs konditerijos gurmanų, mylinčių maistą ir klasikinį gyvenimo būdą,
gretose. MAXIMA siūlo jau šiandien paragauti karamelės saldainių, angliškų ar belgiškų irisų ir
gaivių vaisinių ledinukų. Jie tiks ne tik palepinti vaikus, bet ir pasimėgauti akimirkomis skaitant
gerą knygą ar tiesiog norint atsipalaiduoti.
3
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1. Vaisinė karamelė „C&H”
300g – 9 99
966g – 17 99

NAUJIENA!
3. Karameliniai angliški
saldainiai irisai „C&H”
200g – 9 99

NAUJIENA!
5. Belgiški saldainiai irisai su
karamele „C&H”
130g – 6 49

NAUJIENA!
2. Uogų skonio karamelė
„C&H”
300g – 9 99
966g – 17 99

NAUJIENA!
4. Belgiški saldainiai irisai su
šokolado įdaru „C&H”
130g – 6 49

6. Tropinių vaisių skonio
ledinukai „C&H”
200 g – 4 99

9. Įvairių vaisių skonio
ledinukai „C&H”
200 g – 4 99

7. Vyšnių skonio ledinukai
„C&H”
200 g – 4 99

10. Apelsinų skonio ledinukai
„C&H”
200g – 4 99

Rudens kodas: bruknė

8. Kriaušių ir gervuogių
skonio ledinukai „C&H”
200 g – 4 99
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LENGVA NATA

Paprastumo

harmonija
Kompanijos „Barilla“ gaminama sausainių linija „Mulino Bianco“ – pati populiariausia
Italijoje. Pagal paprastus, tačiau laiko patikrintus, iš Anglijos atkeliavusius receptus gaminami
sausainiai pavergė valgytojus nuostabiu skoniu ir kokybe. „Mulino Bianco“ sausainių rugsėjo
5 - 25 dienomis įsigysite už ypatingą kainą.

2
3

4

1

NAUJIENA!
1. Sausainiai su obuolių
įdaru COUR DI MELLA,
MULINO BIANCO
Trapi ir gardi tešla iki paskutinės
akimirkos saugo savo paslaptį – joje
pasislėpusius gardžiausius obuolius.
250g – 7 79
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NAUJIENA!
2 . Sausainiai su figų įdaru
SETTEMBRINI,
MULINO BIANCO
Tikras sezono hitas – jie net pavadinti
rugsėjo garbei! Tokius sausainius siūlo
net garsiausi virtuvės meistrai, tad
būtinai paragaukite.
250g – 7 79

NAUJIENA!
3. Sausainiai su šokolado
gabaliukais
CIOCCHINI ,
MULINO BIANCO
Gardi tešla su šokolado gabalėliais ir
cukruota apelsino žievele – unikalus
skonis mėgstantiems šokoladą
netradiciškai.
200g – 8 99

NAUJIENA!
4. Sausainiai su abrikosų
įdaru GEMME,
MULINO BIANCO
Trapios tešlos gėlės su abrikosų džemo
viduriuku. Saldus ir švelnus skonis
norintiems užsimiršti ir pasinerti į
gardžią akimirką.
200g – 8 99

Apie viską pagalvota

MŪSŲ MAŽIEJI

Natūralus pasirinkimas
ORGANIX produktai gaminami tik iš geriausios kokybės ekologiškų, skanių ir natūralių žaliavų,
atitinkančių Jūsų kūdikio mitybos poreikius, be jokių nereikalingų priedų ir nesumažinant maisto
vertės. Taigi net jei neturite laiko gaminti kūdikiui maisto patys, visuomet turite galimybę rinktis
skanų, sveiką ir maistingą maistą.

1
2

3

4
5

NAUJIENA!
1. Ekologiška septynių
grūdų košė ORGANIX
Skonių ir maistingųjų
medžiagų įvairovė –
pilnavertei mitybai.
200g – 12 99

Rudens kodas: bruknė

NAUJIENA!
2. Ekologiška avižų
košė su bananais ir
razinomis ORGANIX
Skani, sveika ir maistinga
avižų košė su razinomis,
kurios praplės Jūsų vaikučio
skonio pojūčius.
200g – 1 2 99

NAUJIENA!
3. Ekologiška avižų
košė su bananais
ORGANIX
Paprasta ir visų vaikučių
mėgstama, skani ir maistinga.
150g – 1 1 99

NAUJIENA!
4. Ekologiški ryžių
paplotėliai ORGANIX
Mažylis juk visada mėgsta
laikyti ką nors rankose. O jei
tai dar ir sveika pagraužti?
Puiku.
50g – 6 99

NAUJIENA!
5. Ekologiški batonėliai
su bananų įdaru
ORGANIX
Lengvas, bet energijos
suteikiantis užkandis. Ypač
tinka pasivaikščiojimams
parke, bet paprašys ir namie.
5 x 15 g – 9 99
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MŪSŲ MAŽIEJI

Rūpestis mažiausiais
Kiekvienai mamytei savo vaikelis – svarbiausias, o jo maitinimas – viena svarbiausių dalių jį auginant.
Kiekviena nori atrasti, kas jos mažutėliui sveikiausia, geriausia ir, žinoma, skaniausia. Suprasdami
tai, į mūsų lentynas atrinkome geriausius produktus iš viso pasaulio. Čia rasite pripažintų pasaulio
gamintojų sulčių, tyrelių, košyčių. Nepamiršome ir tų, kurie gali valgyti ne viską. Skanaus, aukite sveiki ir
gražūs!
4
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NAUJIENA!
1. Tyrelė su sūriu
ir pomidorų
pasta HEINZ
(nuo 7 mėn.)
Puiki proga pirmajai
pažinčiai su itališka
virtuve.
200 g – 6 49
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NAUJIENA!
2. Moliūgų ir
ėrienos troškinys
HEINZ
(nuo 7 mėn.)
Jauniesiems mūsų
gurmanams, arba
nevalgantiems
kiaulienos.
200 g – 6 49

NAUJIENA!
3. Tyrelė su
makaronais
HEINZ
(nuo 10 mėn.)
Tarsi žingsnis į
suaugusiųjų pasaulį –
jau yra ką pakramtyti.
250 g – 6 99

NAUJIENA!
4. Sausainiai
su sumažintu
cukraus kiekiu
HEINZ
(nuo 4 mėn.)
Smagiau graužti tai,
kas sveika. Ir vaikams,
ir tėvams.
150 g – 9 99

NAUJIENA!
5. Tyrelė su
daržovėmis ir
jautiena HEINZ
(nuo 7 mėn.)
Kaip tikras antrasis
patiekalas, tik
vaikams.
200 g – 6 49

NAUJIENA!
6. Tyrelė su
obuoliais ir
kiauliena HEINZ
(nuo 7 mėn.)
Praplės vaikelio
skonių pažinimo
horizontus.
200 g – 6 49

NAUJIENA!
7. Ryžių
pudingas HEINZ
(nuo 4 mėn.)
Tikra vaikystės klasika,
matyt, ne veltui.
128 g – 3 69

Apie viską pagalvota

12

11

13

14
15
NAUJIENA!
8. Šokoladinis
desertas
HEINZ
(nuo 4 mėn.)
Legendinis desertas
pritaikytas
smaguriams nuo
pat mažų dienų.
128 g – 3 69

Rudens kodas: bruknė

NAUJIENA!
9. Tyrelė su
kiaušiniais ir
ryžiais HEINZ
(nuo 4 mėn.)
Puikus baltymų
ir angliavandenių
šaltinis.
128 g – 3 69

NAUJIENA!
10. Tyrelė su
braškėmis
HEINZ
(nuo 4 mėn.)
Koks gi vaikas
nemėgsta uogų? Ir
pietums, ir desertui.
128 g – 3 69

NAUJIENA!
11. Tyrelė
su blynais ir
obuoliais HIPP
Švelnios tekstūros
tyrelė be dirbtinių
priedų skoniu
primins tikrus
naminius mamos
ruoštus blynus su
obuoliais.
200g – 6 99

NAUJIENA!
12. „Traškučiai
kūdikiams
HIPP
(nuo 7 mėn.)
Gaminami iš 100
% organinių grūdų
bei išlaikydami
natūralų ir švelnų
skonį, šie traškučiai
lengvai ištirps jūsų
kūdikio burnytėje.
30 g – 5 99

NAUJIENA!
13. Batonėlis su
raudonaisiais
vaisiais ir
geležimi HIPP
Ekologiškas
batonėlis su
daugybe natūralių
raudonųjų vaisių
sulčių praturtins
Jūsų mažylio
racioną taip
reikalinga geležimi.
25 g – 3 99

NAUJIENA!
14. Batonėlis
su persikais
grūdais ir
obuoliais HIPP
Švelniai traškus
skanėstas be
pridėtinio cukraus
užtikrins, kad Jūsų
mažylis gautų
tik naudingus
angliavandenius.
20 g – 3 99

NAUJIENA!
15. Batonėlis
su bananais ir
obuoliais HIPP
Ekologiškas
batonėlis su
natūraliomis vaisių
sultimis ir daugybe
kalcio bus ne tik
naudingas, bet ir
skanus užkandis.
25 g – 3 99
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PRIESKONIŲ JŪRA

Pomidorai
ir kvapnioji adžika
Iš Latvijos atkeliavę „PŪRE“ padažai Jums patiks dėl juose esančių natūralių, rinktinių
pomidorų ir puikios receptūros. Jais paskaninsite spagečius, mėsą ar troškinius. „PŪRE“
adžika taip pat verta atskirų pagyrų – ji pagaminta pagal senuosius Kaukazo kalnų
gyventojų receptus, joje sudėta daugiau nei 10 skirtingų rūšių žolelių ir prieskonių, o
NAUJIENA!
skonis maloniai aštrus.
Pomidorų padažas
spagečiams PŪRE
440g – 4 99

NAUJIENA!
Pomidorų
padažas
su krienais
PŪRE
470g – 6 99

NAUJIENA!
Klasikinis
kečupas
PŪRE
500 g – 4 99

NAUJIENA!
Pikantiškas
kečupas
PŪRE
500g – 4 99

NAUJIENA!
Adžikos padažas
PŪRE
280g – 3 89

NAUJIENA!
Pomidorų
padažas
premium
PŪRE
470g – 4 99

NAUJIENA!
Gruziniškas adžikos
padažas PŪRE
280g – 4 59
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Apie viską pagalvota

PASAULIO SKONIAI

Švelnus

Sicilijos prisilietimas
Auksinis „Barbera“ alyvuogių aliejus taps puikiu mėgstamų patiekalų palydovu Jūsų namuose. Ilga ir
sėkmės lydima kokybiško, visame pasaulyje garsaus Sicilijos aliejaus istorija prasidėjo dar 1894 metais,
kai broliai Lorenco ir Vincento Barbera suvienijo jėgas su viena tais laikais įtakingiausių šeimų – Florino.
Vėliau Manfredi Barbera išplėtota aliejaus gamyba padėjo pamatus naujiems tyrumo ir gero skonio
standartams, o šeimos vardas tapo alyvuogių aliejaus kokybės sinonimu.
3
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NAUJIENA!
1. Ypač tyras
alyvuogių aliejus
BARBERA FILTRATO
Šis krištolo skaidrumo aliejus
turi išraiškingą aromatą ir yra
salsvo, švelnaus skonio, puikiai
tiks bet kokiems kulinariniams
sumanymams, ypač kepimui ir
padažams.
500 ml – 16 99

Rudens kodas: bruknė

6

NAUJIENA!
2. Nefiltruotas ypač
tyras alyvuogių aliejus
BARBERA NON
FILTRATO
Šis nefiltruotas, rankomis
rinktų alyvuogių aliejus yra
ryškaus skonio ir intensyvaus
aromato ir yra laikomas
universaliu salotų ir sriubų
pagardu.
1 l – 29 99

NAUJIENA!
3. Ypač tyras
alyvuogių aliejus
BARBERA CASTELLO
DI RESUTTANA
Šis unikalus aliejus pagamintas
iš kruopščiai rankomis atrinktų
alyvuogių. Geriausia kokybė
Jums – nuo vaizdingų ir
rūpestingai prižiūrimų Palermą
supančių šlaitų.
750 ml – 2 9 99

NAUJIENA!
4. Ypač tyras
alyvuogių aliejus
BARBERA BAGLIO
DELLE SALINE
Šis aliejus iš Trapani provincijos
yra aukso geltonumo spalvos
ir nuostabiai aromatingas,
paliekantis gardų prinokusių
pomidorų ir žaliųjų obuolių
poskonį.
750 ml – 2 9 99

NAUJIENA!
5. 6. Ypač tyras
alyvuogių aliejus
BARBERA ALIVE
Šiam „gyvam“ aliejui renkamos
šviežiausios alyvuogės, tad jį galima
vadinti tikru paminklu garsiajam
Sicilijos alyvuogių aliejui. Jis pasižymi
rafinuotu ir subtiliu skoniu, puikiai
dera su salotomis, makaronais,
mėsos ir žuvies patiekalais.
1 l – 2 4 99
o,5 l – 1
14
4 99
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PRIESKONIŲ JŪRA

Magiškas
prieskonių žiupsnelis
Daugiau nei 100 metų prieskonių gaminimo patirtį turinti kompanija „Schwartz“ priklauso
didžiausiam pasaulyje prieskonių gamintujui „McCormick“ ir jau daugelį metų garsėja
aukščiausios kokybės prieskoniais, tapusiais nepamainoma pagalba tūkstančiuose virtuvių
visame pasaulyje. Gamindami įberkite žiupsnelį Jūsų patiekalui tinkamų prieskonių ir,
patikėkite, skonis bus magiškas.
5
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NAUJIENA!
1. Prieskonių ir
žolelių mišinys
vištienai
56 g – 7 99
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NAUJIENA!
2. Prieskoninių
žolelių mišinys
kiaulienai
34 g – 7 99

NAUJIENA!
3. Prieskonių ir
žolelių mišinys
žuviai
55 g – 7 99

NAUJIENA!
4. Visų
patiekalų
prieskonių ir
žolelių mišinys
70 g – 7 99

NAUJIENA!
5. Prieskonių
ruošinys
tailandietiškam
vištienos
žaliajam kariui
41 g – 4 99

NAUJIENA!
6. Prieskonių
ruošinys
kreminei
kiaulienai su
grybais
40 g – 4 99

NAUJIENA!
7.Prieskonių
ruošinys
Stroganovo
jautienos
troškiniui
(befstrogenui)
35g – 4 99

NAUJIENA!
8. Prieskonių ir
žolelių mišinys
kepsniui
(sumažintu
druskos kiekiu)
44 g – 7 99

Apie viską pagalvota

8

9
10

11

13
12
15
14

NAUJIENA!
9. Prieskonių ir
žolelių mišinys
pipiriniam
kepsniui
58 g – 7 99

Rudens kodas: bruknė

NAUJIENA!
10. 5-ių kiniškų
prieskonių ir
žolelių mišinys
58 g – 7 99

NAUJIENA!
11. Pietų Azijos
prieskonių ir
žolelių mišinys
TANDOORI
40 g – 7 99

NAUJIENA!
12. Aštrių
itališkų
prieskonių ir
žolelių mišinys
42 g – 7 99

NAUJIENA!
13. Prieskonių
ruošinys
Bolonijos
spagečiams
40 g – 4 99

NAUJIENA!
14. Prieskonių
ruošinys
itališkiems
lakštiniams
(lazanijai)
30 g – 4 99

NAUJIENA!
15. Prieskonių
ruošinys
spagečiams
CARBONARA
32 g – 4 99
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ŽIEMAI

Uogienių lentynėlė
Uogos ir vaisiai iš sodų ir miškų,
paskanintos tropinių svečių,
tokių kaip apelsinai ar kiviai,
išsaugojo geriausias savo savybes
„PŪRE“ uogienių stiklainėliuose.
Vasaros aromatų kupinos
uogienės yra ne tik skanios, bet
ir itin aukštos kokybės, mat
joms naudojami tik kruopščiai
atrinkti vaisiai ir uogos, o verdant
išsaugoma jų forma, natūralus
aromatas bei spalva. Tad šios
uogienės ne tik gardžios, bet ir
patraukliai atrodo.

NAUJIENA!
Slyvų ir vyšnių
uogienė „PŪRE”
420 g – 7 99

NAUJIENA!
Obuolių ir
svarainių
uogienė PŪRE
420 g – 7 99

NAUJIENA!
Apelsinų ir šaltalankių
uogienė PŪRE
420 g – 7 99

NAUJIENA!
Spanguolių
uogienė PŪRE
420 g – 1 0 49

NAUJIENA!
Bruknių uogienė
PŪRE
420 g – 1 0 49
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Apie viską pagalvota

RECEPTAS

Idėja

pietums

Pasigaminkime

Šis rudeniškas ir sotus jautienos troškinys bus sultingas, lengvai salstelėjęs ir puikiai tiks prie
bet kokio garnyro. Receptas skirtas dviems, tad jei gaminsite keturiems, visų ingredientų
skaičiuokite dukart daugiau.

Jautienos
troškinys
su bruknėmis
Reikės:
500 g jautienos;
2 stiklinių bruknių;
2 šaukštų pomidorų padažo;
2 svogūnų;
vienos raudonos ar geltonos paprikos;
poros morkų;
50 g sviesto;
1 šaukšto kvietinių miltų;
maltų juodųjų pipirų;
lauro lapelių;
druskos.

Jautieną supjaustykite vidutinio
dydžio kubeliais ir pakepkite
su sviestu. Pabarstykite
druska ir pipirais pagal skonį,
sudėkite smulkintus svogūnus,
pomidorų padažą ir kepkite dar
10 minučių. Tuomet suberkite
miltus, įpilkite truputį vandens,
kad padažas nebūtų pernelyg
tirštas. Perkelkite mėsą su
padažu į puodą, sudėkite
paprikas bei pjaustytas morkas.
Suberkite bruknes, įmeskite
2-3 lauro lapelius, įdėkite dar
šiek tiek druskos ir pipirų ir
troškinkite, kol mėsa visai
suminkštės. Jei mėgstate, galite
įmesti ir šviežių čiobrelių.

Gaminimo video klipą rasite
nuskanavę šį QR kodą:

www.maxima.lt/akcijos/katalogo-receptai
Rudens kodas: bruknė
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BARAS

Vynuogės

harmonija
Baltas ar raudonas? Senojo žemyno ar Naujojo pasaulio?
Merlot, Sauvignon, Chablis? Chardonnay, Chenin Blanc?
Diskusija – amžina kaip vyndarių paslaptys.
Siūlome pasitikėti savo skoniu ir išbandyti ką nors naujo.
Rinktis tikrai yra iš ko!
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1. Vynas BANFI
FONTANELLE
Šis itališkas, ąžuolo
statinėse brandintas
vynas išsiskiria ryškiu
vaisių aromatu su
prieskonių ir vanilės
natomis. Tinka prie
makaronų, baltos
mėsos ir paukštienos.
0,75 l – 59 99
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2. Vynas
FERRATON
PERE & FILS
Raudonasis vynas iš
Prancūzijos. Ypatingas
sodria vynšių spalva
bei subtiliu juodųjų
serbentų, vyšnių bei
aviečių aromatu.
Puikus prie kepsninėje
ruoštų patiekalų.
0,75 l – 64 99

NAUJIENA!
3. Vynas
KENDALLJACKSON
PINOT NOIR
Šis vynas gaminamas
ypatingai – iki pat
išpilstymo į butelius
vynuogės apdorojamos
atskirai. Tinka prie
raudonos mėsos bei
paukštienos.
0,75 l – 5 9 99

4. Vynas BANFI
BRUNELLO DI
MONTALCINO
Šiam vynui vynuogės
renkamos ir
rūšiuojamos rankomis.
Švelnus skonis su
kavos, tabako ir
prieskonių aromatais.
Tinka prie raudonos
mėsos, paukštienos
ir sūrių.
0,75 l – 1 2 9 00

5. Vynas
TRAPICHE
ISCAY
MERLOT/
MALBEC
Raudonas Andų kalnų
vynas, 18 mėnesių
brandintas ąžuolo
statinėse. Tiks prie ant
grotelių keptos mėsos,
aštresnių makaronų,
sūrių.
0,75 l – 1 2 9 00

6. Vynas
ANGOVE’S
MCLAREN
Shiraz vynuogės šiam
vynui auginamos
nedideliame
vynuogyne McLareno
slėnyje, Pietų
Australijoje. Tinka
prie kepsninėje ruoštų
aštresnių mėsos
patiekalų, brandintų
sūrių.
0,75 l – 6 6 99

7. Vynas
TRAPICHE
MALBEC OAK
Ryškus skoniu ir
spalva raudonas
vynas iš Argentinos,
garsėjančios Malbec
vynais. Puikiai tiks
prie keptos mėsos,
aštresnių sūrių.
0,75 l – 34 99

Apie viską pagalvota

BARAS

Ryškiausi uogų

skoniai

Tikrų uogų skonio tiršti ir saldūs „Pople” likeriai yra ne tik Jūsų mėgstamų braškių ir mėlynių
skonių, bet ir pagaminti iš tikrų, miške randamų uogų. „Pople” ir „Gustav” likeriai puikiai tiks
maišant įvairius kokteilius. Skaniausi atšaldyti!

1

NAUJIENA!
1. Likeris
POPLE BLUEBERRY, 15%
„Pople“ likerių sudėtyje – net 60 proc.
šviežių vaisių tyrės!
0,7 l – 39 99

Rudens kodas: bruknė

2
3

NAUJIENA!
2. Likeris
POPLE STRAWBERRY, 15%
Kvapnus braškių likeris itin tiks
kokteiliams pargardinti.
0,7 l – 3 9 99

NAUJIENA!
3. Likeris
GUSTAV CLOUDBERRY, 21%
Sodraus gintaro spalvos likerio
paslaptis – netoli Šiaurės poliarinio
rato laukinėje gamtoje augančios
auksinės šiaurinės tekšės.
0,5 l – 4 9 99

4

NAUJIENA!
4. Likeris GUSTAV
RASPBERRY, 21%
Švelniai aromatingas ir gėlėmis
kvepiantis likeris su rožių ir aviečių
aromatais.
0,5 l – 4 9 99
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BARAS

Tauriųjų lentyna
MAXIMA alkoholio skyriuje visada rasite platų
aukščiausios kokybės stipriųjų gėrimų
pasirinkimą. Prancūziški brendžiai, škotiški viskiai,
šiaurietiška degtinė ar prancūziškas konjakas –
išmanantiems ir vertinantiems gerą skonį.

3

2
1

NAUJIENA!
1. Mėlynių skonio degtinė
GUSTAV BLUEBERRY
Šios „Gustav“ degtinės skonį papildo tikrų, Šiaurės
miškuose rinktų mėlynių aromatai. Tad ji – maloniai
kvepianti ir švelnaus skonio.
0,7 l – 52 99
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NAUJIENA!
2. Degtinė GUSTAV, 40%,
Daugiau kaip 150 metų „Gustav“ degtinė gaminama
pagal senuosius receptus, ji aromatinga, su švelnia
grūdų užuomina. Tinka gerti gryną, taip pat – geras
kokteilių priedas.
0,7 l – 5 0 99

3. Konjakas A.E.DOR ALBANE , 40%
Švelnaus, puikiai subalansuoto ir subtilaus skonio
konjakas, kurį geriausia ragauti po pietų. Ypač tiks su
prancūziškuoju žąsų kepenėlių paštetu „Foie Gras“
ar desertais.
0,7 l – 1 5 5 00

Apie viską pagalvota
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4. Viskis SPEYBURN BRADAN
ORACH, 40%
„Bradan Orach“ škotų gėlų kalba
reiškia „auksinė lašiša“, o šio viskio
pavadinimas – upės Spey, garsėjančios
lašišų žvejyba garbei. Vaisių aromato ir
švelnios vanilės bei ąžuolo skonio.
0,7 l – 69 99

Rudens kodas: bruknė

5. Viskis HANKEY
BANNISTER 12 Y.O, 40%
Subalansuoto skonio ir turtingo kvapo
– galima užuosti džiovintų gėlių, viržių
ir šieno natas, taip pat saldymedžio,
razinų ir abrikosų aromatus.
0,7 l – 59 99

6. Brendis CONDOR X.O., 40%
Gintarinės spalvos su auksinėmis
natomis šis prancūziškas brendis
pasižymi harmoningu aromatu su
gėlių, medžio ir vaisių motyvais,
kuriuos papildo vanilė. Itin turtingo
skonio.
1,5 l – 9 9 00

7. Brendis CONDOR
SUPERIOR X.O., 40%
Prašmatnaus, subalansuoto skonio
brendis yra tamsaus gintaro spalvos.
Dominuoja vanilės, ąžuolo, riešutų
aromatai, o jo paragavus lieka
malonus, salsvas poskonis.
0,7 l – 6 8 99
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Apie viską pagalvota

