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Vasara šiais metais buvo turtinga. Nuklojo mūsų dienas šiluma, neįtikėtinais 
lietuviškos gamtos atradimais, kvepiančiais laukais, uogų ir grybų paklodėmis.  
Esame jai dėkingi už daržuose ir soduose užaugusias gėrybes, kurių skanavome ir 
ruošėme žiemai.

Rudens pradžia suteikia mums galimybę pasimėgauti tuo, kas liko – vis 
ilgėjančiomis, tačiau dar saule nutviekstomis dienomis, ypač ryškiu rudenėjančio 
dangaus skliautu ir iš miškų kylančiomis ryto ūkanomis. Nepraleiskime to grožio  
pro akis, daugiau laiko būkime gamtoje, prisikvėpuokime gryno oro visam ilgam 
rudeniui ir žiemai. 

„Miškas yra gėris“, - sako mūsų šio „Įkvėpimų“ numerio herojė, šalia miško visą 
savo gyvenimą praleidusi dzūkė Onutė Ališauskienė. Nėra dienos, kad 83-ejų metų 
sulaukusi ji neišeitų į girią. 

Gamta stiprina, gamta dovanoja mums savo gėrybes, gamta mus moko ir augina. 
Semkime tą gėrį, stabdykime gražiausias akimirkas ir konservuokime savo sielos 
stiklainiuose. Atsidarysime, kai prireiks. 

Gražių besibaigiančios vasaros įspūdžių  
ir tvirtų žingsnių į rudenį Jums linki 

Mielieji, 

„Maximos“ komanda
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Gyvenimas šalia  

Onutė Ališauskienė 
visą savo gyvenimą 

praleido miške. Jos tėvų 
namelis, prisimena, 

prie miško stovėjo, jos 
pačios – irgi pamiškėje 

su vyru statytas. 
Onutei – 83-eji, bet į 

mišką ji beveik kasdien 
eina. Vizitai padažnėja 

vasaros pabaigoje ir 
rudeniop, kai prasideda 

grybų ir uogų metas. 
„Man labai gera miške“, 
- sako visokiausių laikų 
mačiusi moteris, o jos 

šypsena, rodos, išlygina 
visas raukšles veide.  

Svečias kaip už pečiaus

Dzūkijos miškuose gyvenanti Onutė 
galėtų būti svetingumo pavyzdžiu . Nėra 
žmogaus, kuris iš jos namų būtų išėjęs 
alkanas, nepavaišintas ar neapglostytas. 
Ir dar su lauktuvėmis – būtinai. Mes jos 
istorijų iš pat ryto irgi klausomės prie stalo 
pasodinti. Onutė vieną po kito neša savo 
ruoštus valgius – dešreles su bulvių koše 
ir burokėlių salotomis, netikrą zuikį. Ir 
savo gamintos giros ąsotėlį ant stalo stato. 
„Pridarėme jums, Onute, vargo“, - kukli-
namės su fotografais. O ji šypsosi: „Jokio 
vargo, vaikeliai, aš labai myliu žmones, labai 
patenkinta, kad pas mane atvažiavote“.

Dzūkijoje dar labai gyva tradicija prie 
stalo svečią paraginti, paprašyti, kad valgytų. 

„O kaipgi kitaip? – stebisi Onutė. – Galgi 
jis nedrįsta, gal kuklinasi“. Vaišingumas jos 
šeimoje perduodamas iš kartos į kartą, 
kaip kitaip gali būti, ji ir neįsivaizduoja: „Ir 
kiaušinių buvo, ir sviesto buvo, ir kiaules 
augindavome, ir vištų, negali sakyti, kaimo 
žmogus net blogiausiais laikais valgyti tu-
rėjo. Gal tik vienerius metus prisimenu, kai 
dar maža buvau, o tėvelis buvo kalėjiman 
paimtas, buvo sunku. Aštuoni vaikai juk 
šeimoje augome. Du numirė, šeši užaugom“.  

Širdyje – ir dainos,  
ir ašaros 

Jos optimizmo užtektų minią pamai-
tinti. Ir nesvarbu, rodos, kad širdis giliomis 

žaizdomis išvagota. Iš penkių jos vaikų liko 
trys, dviejų sūnų Onutė neteko, abu jauni 
žuvo, vienas aštuoniolikos neturėjo, kitas 
dvidešimt trejų nesulaukė. „Verkiau, verkiau, 
bet kiek gali priverkti. Nežinau, ar būčiau 
išgyvenusi, jei ne daktarė vienuolė Birutė 
Žemaitytė. Po antrojo sūnaus žūties ji mane 
ištraukė. Dar ir dabar susitinkam, pas mane 
atvažiuoja. Žodžiais glostė, glostė ir išglostė, 
o paskui mano istorijas, avarijas, kuriose 
vaikai žuvo, savo knygoje aprašė“. 

Nė vienas koncertas Makniūnų apy-
linkėse be Onutės neapsieina. Į šventes ir 
susibūrimus ji puošiasi tautiniais drabužiais 
ir niekada nevažiuoja tuščiomis rankomis –  
tai pyragą kepa, tai tradicines dzūkiškas 
bandas. „Ilgai gedulą po sūnų, o paskui ir po 
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žmogų irgi kalba. Aplinkiniuose miškuose 
visi takeliai žinomi. Kur ten takeliai, kiekviena 
eglutė, po kuria grybai auga, kiekviena 
uogomis nusėta laukymė. Jei jau išsirengia 
Onutė į mišką, tai geram pusdieniui: 
„Vandenuko pasiimu ir užvalgyt, duonos, 
lašinukų, dešrukės, agurką, pomidorą. Ne 
vien vaikštau, grybus ar uogas renku, po 
medžiu pasėdžiu, pailsiu“.

Nei uodų, nei mašalų, nei aklių ar erkių 
ji nebijo. Sako, nes aplink slampinėjantys 
vilkai jos negąsdina. „Žmogus kartais būna 
baisesnis už gyvūną“, - filosofiškai priduria. 

Aplinkiniuose miškuose Onutė nepaklys-
ta. Sako, visada žvelgia į saulę. Namai –  
vakaruose, jei saulė ten linksta, vadinasi į tą 
pusę ir eiti reikia. 

Mergos bus nuogos 

Kol vaikai augo, pasakoja, į mišką 
laiko eiti neturėdavusi, bet kai jie 

ūgtelėjo, grybaudavo ir uogau-
davo visi kartu. „Vaikai (taip 
Dzūkijoje vadinami sūnūs) miš-
ke nuo manęs pabėga, šaukiu, 
šaukiu, neatsiliepia. Paskui 

ateina, uogų pilni puodeliai, dar ir kepurėse 
pririnkta. Suberia man į kibirą,  žiūrėk, pilnas. 
Mergaitės (taip dzūkai vadina dukras) tai 
su manim nedraugaudavo, jos savo vietas 
turėdavo. Dabar irgi į savas važiuoja, su 
manimi grybauti neina“. 

Tik, štai, su tais grybais pastaraisiais metais 
Dzūkijoje – tikra bėda. Net posakis toks 
sklando: visi grybai iš Dzūkijos į Žemaitiją 
pabėgo. Grybingomis vietomis garsėjęs kraš-
tas šiais metais ir vėl liūdi: net ir lepeškomis 
vadinamos voveraitės vietinių gausiomis 
pintinėmis nedžiugina. „Tai kad labai sausa, 
vaikeli, karšta, - aiškina Onutė ir prisimena 
laikus, kai baravykus maišais namo ir į 
supirktuves veždavo, o jos krepšiai būdavo 
pilni ir kitokių grybų - rūdmėsių, žaliuokių. 
„Iš voveraičių dzūkai juokdavosi“, - šypteli 
grybingus metus prisiminusi.  

Po tas vietas, kur grybai neauga, šiose 
apylinkėse nuo vaikystės augusi moteris ne-
sivargina vaikščioti. „Ten, kur grybai neauga, 
neinu, - juokiasi ir rodo mums po eglutėmis 

Dzūkijoje dar labai 
gyva tradicija 
prie stalo svečią 
paraginti,  
paprašyti, kad 
valgytų. 
„O kaipgi  
kitaip? –  
stebisi Onutė. – 
Galgi jis nedrįsta, 
gal kuklinasi“.

vyro mirties nešiojau, bet draugės paragino: 
nebeverk, neprikelsi, gana namie sėdėti, eik 
su mumis. Ir išėjau. Dainuoju, nors širdis tai 
suplyšusi“.  

Miške kaip namie 

„Man tik 83-eji, - užginčija Onutė, kai me-
tais ją pasendiname. Dar priduria, kad metai 
tokiame amžiuje – daug. Nors, kai matai, 
kaip vikriai ji miške mums rodo savo grybų 
vietas, jos metus iškart užmiršti. „Ar miško 
rasos jums raukšles išlygino?“ – klausiam. „Ne 
miško rasos... Ašaros, ašaromis daug metų 
veidus laisčiau“, - šypsosi.  

Ji mėgsta puoštis, ne tik svečius dailiais 
drabužiais apsirengusi sutinka, bet ir į mišką 
ne bet ką rengiasi. Drabužis, sako, apie 
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JUMS RIEKĖS 
 1 kg maltos kiaulienos (galima maišyti su jautiena ar veršiena) 

 2 kiaušiniai 

 3 vidutinio dydžio svogūnai 

 pusė stiklinės džiūvėsėlių 

 druskos 

 pipirų 

Į faršą Onutė įtarkuoja svogūno, įmuša kiaušinius, viską labai gerai išmaišo. Suberia 
džiūvėsėlius, paskanina druska ir pipirais ir vėl labai gerai išminko. Formuoja netikro zuikio 
kepalėlius, deda į skardą ir šauna į krosnį. „Įkaitusi krosnis viršų apskrudina, o vidus lieka 
sultingas“, - sako šeimininkė. 

pasislėpusias voveraites. „Va, dar ten, 
už linijos, už to kalniuko eisim“, - moja 
ranka, bet nusivylimo neslepia – mažai 
grybų šiais metais. „Anei grybų, anei 
uogų, nuogos bus dzūkės šiais metais“, - 
drauge perfrazuojame populiarų liaudies 
posakį. 

Klausydami paprastos, tokios aiškios ir 
suprantamos Onutės išminties, galvoja-
me: štai iš ko reikia mokytis kantrybės, 
meilės žmonėms ir gyvenimo džiaugsmo. 
Niekas juk iš tiesų nė nežino, ką ji galvoja 
ilgais vasaros vakarais, atsisėdusi ant savo 
geltonojo namelio laiptų, žvelgdama į 
mišką vienoje pusėje ar tolumoje, nuo 
kalvos atsiveriančias Nemuno senvagės 
pievas. Ir, galbūt, tamsų rudenį vieniša. Ir 
kai užpusto kelius žiemą, ar kai pavasario 
audros išvarto medžius. Miškas yra jos 
namai, be gaivaus jo oro būtų trošku.

Avietes sudėti į marlę, 
išspausti sunką. Supilti sunką 
į puodą, įberti cukraus – 
kiek aviečių, tiek cukraus. 
Pakaitinti iki užvirimo ir 
supilti į iškaitintus butelius. Ir 
skanus atsigėrimas,  
ir vaistas peršalus. 

Onutė voveraites gerai 
nuvalo, perpila šaltu vandeniu 
ir trumpai paverda. Aliejuje 
apkepa svogūną, tarkuotą 
morką ir plonai supjaustytą 
šviežią kopūstą. Daržoves 
paskanina druska, juodaisiais 
pipirais, lauro lapais. Kai viskas 
gerai sutrokšta, į daržoves 
sudeda virtas voveraites, viską 
dar gerai patroškina ir sudeda 
į iškaitintus stiklainėlius. 
Skanus užkandis puikiai 
laikosi per žiemą rūsyje.

Krosnyje keptas Onutės 
netikras zuikis

Voveraitės žiemai 
su kopūstais  

Laukinių 
aviečių 
sunka
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Vienas apsipirkimas –

Maistas

Jei norite sutaupyti laiko ir namo parsinešti tik tuos maisto produktus, kuriuos esate suplanavę, 
pasiruoškite pirkinių sąrašą. Jis – puiki išeitis ir tuomet, kai turite pietų ar vakarienių planą. 
Neabejojame jūsų fantazija virtuvėje, bet, jei jos staiga pritrūktų, viską padarėme už jus: 
paruošėme penkių vakarienių receptus, o joms reikalingus produktus įtraukėme į pirkinių sąrašą.

Neišleidę nė 22 eurų, trijų asmenų šeimai paruošite penkias skirtingas vakarienes.  
Šį kartą kviečiame į besibaigiančios vasaros daržovių fiestą. 

IŠ VISO MOKĖTI 21,89 Eur

Prekės pirktos liepos 10 dieną. Kainos yra įprastos.  

Į pirkinių krepšelį nebuvo įtraukti produktai iš 
namų spintelės: druska, pipirai, miltai, cukrus, 

aliejus, medus, actas. 

Sutaupykite
dar daugiau 
su AČIŪ kortele!

penkios vakarienės

„Vasara artėja prie pabaigos, bet tai juk 
visiškai nereiškia, kad laikas traukti 
link namų. Vasaros pabaigos ir 
rudens pradžios naktys – pilnos 
žvaigždžių, taigi, pasilikite dar truputį 
miške, prie ežero ar likite nakvoti 

kopose. Patiekalus, kurių receptus 
jums parengiau, lengva ruošti ir ant grilio 

namų kieme ar terasoje, ir ant laužo miško 
stovyklavietėje. Vasaros pabaiga tarsi duoda signalą – pats laikas 
pasimėgauti šiluma ir gėrybėmis, kurių šiltas oras ir drėgmė šiais 
metais priaugino. Linkiu gero laiko gamtoje – su skaniu maistu, 
naujais skoniais ir gera kompanija. Neskubėkite, lėtai būkite ir 
gerkite besibaigiančius vasaros kvapus ir šilumą“.  

Arnas Raulinaitis, maisto entuziastas

Produktus savo tradicinėms vakarienėms mūsų šefas 
Arnas Raulinaitis „Maximos“ parduotuvėse rinko liepos 
10 dieną, artėjant vidurvasariui, kai daržai, sodai, laukai ir 
miškai augino savo vasaros pabaigos pažadus. Rugpjūtis 
ir rugsėjo pradžia – pats nuostabiausias metas, pilnas 
gaivių ir sultingų skanėstų, apsikaišęs žalumynais iš daržo 
ir nokstančiais vasariniais obuoliais. Visos šios gėrybės 
iš vasaros laukų suvažiuoja į „Maximos“ lentynas ir yra 
pasirengusios sukristi į jūsų puodus ir keptuves. Kad ilgai 
galvoti nereiktų, Arnas paruošė penkias vakarienes, kurias 
galima gaminti ir namuose, ir gamtoje. 

SUDARYDAMI PIRKINIŲ IR VAKARIENIŲ 
SĄRAŠUS, LAIKĖMĖS ŠIŲ TAISYKLIŲ:

Sočiai pavalgys 
trijų asmenų 

šeima

Visavertė   
vakarienė

Vienos vakarienės 
kaina – iki  

5 eurų

Pirkinių sąrašas  
penkioms vakarienėms

 Šaltai rūkytos šoninės  

 kubeliai (a. r.), 140 g 1 pak. 1,39 €  
 Konservuotos keptos pupelės  

 EXTRA LINE pomidorų padaže, 400 g 2 ind. 0,94 €
 Konservuoti avinžirniai FAVORIT, 400 g 1 ind. 0,59 €  
 Smulkintas mocarelos sūris GALBANI,  

 40 proc. riebumo, 150 g 2  pak. 2,08 €  
 Rikotos sūris GALBANI, 13 proc.  

 riebumo, 250 g 1 pak. 1,59 €  
 Žaliosios cukinijos, 1 kg 2 vnt. 0,85 €  
 Svogūnai, 1 kg 2 vnt. 0,15 €  
 Švieži viščiukų broilerių peteliai, 550 g 3 pak. 3,45 €  
 Pomidorų pasta ČUMAK, 70 g 3 vnt. 0,78 €  
 Pomidorai su šakelėmis, 1 kg 12 vnt. 1,30 €  
 Špinatai TASTY HOME, 70 g 1 pak. 0,99 €  
 UAT grietinėlė FARM MILK, 

 10 proc. riebumo, 200 ml 1 pak. 0,43 €  
 Kiaušiniai OPTIMA LINIJA (M, rudi),  

 10 vnt. 1 ind. 0,89 €  
 Tarkuotas kietasis sūris DŽIUGAS,  

 40 proc. riebumo, 100 g 2 pak. 2,58 €  
 Pusriebė varškė FARM MILK,  

 9 proc. riebumo, 180 g 1 pak. 0,45 €  
 Sviestas FARM MILK,  

 82 proc. riebumo, 180 g 1 pak. 1,05 €  
 Švelniai sūdytas sūris FAVITA,  

 45 proc. riebumo, 270 g 1 pak. 1,19 €  
 Česnakai, 1 kg 2 vnt. 0,30 €  
 Šviežios bulvės (50-70 mm), 1 kg 6 vnt. 0,89 €  
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1

2

3

4

Į dubenėlį išspauskite česnaką, 
sukrėskite pomidorų pastą, 
supilkite aliejų, įberkite druskos, 
pipirų, sudėkite medų ir 
išmaišykite iki vientisos masės. 
Sudėkite vištieną, gerai rankomis 
apvoliokite ją medaus mišinyje, 
kad kiekvienas gabalėlis tolygiai 
pasidengtų, ir padėkite į 
šaldytuvą, geriausia – nakčiai ar 
bent jau pusvalandžiui.  

Prieš kepdami, dubenyje 
sumaišykite cukrų su actu, 
užpilkite litrą vandens ir dar 
kartą viską gerai išmaišykite. 

Į marinatą suberkite plonai 
pjaustytą svogūną ir supjaustytus 
pomidorus. Palikite, tegu šiek tiek 
pastovi. 

Vištieną išdėliokite ant kepimo 
skardos ir 20 minučių pašaukite 
į iki 180 laipsnių įkaitintą 
orkaitę. Po 20 minučių orkaitėje 
nustatykite grilio funkciją, 
temperatūrą padidinkite iki 
200 laipsnių ir kepkite dar 10 
minučių. 

Šalia vištienos lėkštėje patiekite 
marinuotų pomidorų. 

1
val.

3
porc.

Be gliuteno

JUMS REIKĖS

 pakelio pomidorų 
 pastos

 4 šaukštelių 
 medaus

 3 skiltelių 
 česnako

 20 ml aliejaus

 1,5 kg vištų 
 petelių

 druskos 

 pipirų 

 6 pomidorų 

 1 svogūno

 1 šaukšto cukraus 

 1 šaukšto acto

 1 l vandens IŠBANDYKITE

 Raudonos aitriosios 
paprikos TASTY 
HOME (indelyje), 50 g
1 kg – 29,00 Eur

1,45 Eur

 Švieži viščiukų 
broilerių sparnų 
peteliai VIŠTIENA 
KITAIP, 550 g
1 kg – 3,62 Eur

1,99 Eur

 Lietuviškas medus 
ELITE RESERVE, 500 g
1 kg – 9,98 Eur

4,99 Eur

 Rausvieji  
svogūnai, 1 kg
0,95 Eur

 Ekologiškas 
obuolių actas 
BIONATURALIS, 
300 ml
1 l – 6,63 Eur

1,99 Eur

2

3

4

5

Skanu kepti 
ir grilyje. 
Skanūs ir 

šalti

1
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1

2

3

Miltus sumaišykite su druska ir cukrumi. Į 
mišinį sudėkite šaltą, nedideliais gabalėliais 
supjaustytą sviestą. Trinkite viską pirštais tol, 
kol pasidarys trupiniai.

Po truputį pilkite šaltą vandenį, būtinai 
maišykite. Kai supilsite visą vandenį, masę 
minkykite rankomis, kol ji taps vientisa. 
Suvyniokite tešlą į maistinę plėvelę ir palikite 
pusvalandžiui šaldytuve. 

Po pusvalandžio iš šaldytuvo išėmę tešlą, dėkite 
ant miltais pabarstytos lentos. Iškočiokite ir 
įtieskite į kepimo formą. Pamėginkite patempti 
ją iki pat viršaus, subadykite šakute ir dar 
pusvalandžiui įdėkite į šaldytuvą.

Kol tešla formoje šals, dubenyje iki vientisos 
masės išmaišykite varškę, kiaušinius, grietinėlę, 
druską ir pipirus. Kai masė bus vientisa, 
suberkite kietąjį sūrį, išmaišykite, tuomet 
sudėkite špinatus ir dar kartą išmaišykite. 

Vieną pomidorą supjaustykite ketvirčiais 
ir sudėkite ant tešlos luobele į apačią. Ant 
pomidorų sukrėskite paruoštą varškės masę, o 
ant jos išdėliokite likusį juostelėmis supjaustytą 
pomidorą. 

Pašaukite į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir 
kepkite apie 40 minučių. Valgykite, kai pyragas 
atvės. 

Vasariškas kišas su varške, 
špinatais ir pomidorais

2
val.

3
porc.

JUMS REIKĖS

 210 g miltų

 20 g cukraus

 žiupsnio 
 druskos

 115 g šalto 
 sviesto

 60 ml šalto 
 vandens

4

5

6

IŠBANDYKITE

 Mažieji špinatai 
TASTY HOME 
(fasuoti), 200 g
1 kg – 7,45 Eur

1,49 Eur

 Pusriebė varškė 
SAULĖS PIENAS, 
9% rieb., 180 g
1 kg – 3,83 Eur

0,69 Eur

 Vištų kiaušiniai 
M10 ECOLOGICA, 
10 vnt.
1 vnt. – 0,30 Eur

2,99 Eur

 Pasterizuota 
DVARO grietinėlė, 
35% rieb., 200 ml
1 l – 6,95 Eur

1,39 Eur

 Didžiųjų 
pomidorų asorti, 
500 g
1 kg – 3,98 Eur

1,99 Eur

2

3

4

ĮDARUI REIKĖS

 180 g varškės

 pakelio kietojo sūrio

 5 kiaušinių

 200 ml grietinėlės

 druskos 

 pipirų 

 70 g špinatų

 2 pomidorų

Skanus ir 
pašildytas. 

Patogu neštis 
į iškylą

1

5

* Reguliarios šių prekių kainos fiksuotos 2020-08-05. Leidinio periodu leidinyje esančios kainos gali skirtis nuo parduotuvėje esančių.
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Maistas

1
2

3

4

Orkaitę įkaitinkite iki 180 laipsnių.

Bulves nuplaukite, įpjaukite beveik 
iki pat galo, kad iš plonų juostelių 
pasidarytų armonika. 

Į aliejų išspauskite česnako skilteles, 
įberkite druskos ir pipirų, gerai 
išmaišykite. Bulves sudėkite į kepimo 
skardą ir aptepkite česnakiniu aliejumi.

Pašaukite skardą į orkaitę ir kepkite apie 
35 minutes, kol bulvės bus iškepusios. 
Patiekite aptrupinę fetos sūriu. 

IŠBANDYKITE

su česnakiniu 
aliejumi ir fetos sūriu

Keptos bulvių 
armonikos 

40
min.

3
porc.

Be gliuteno

JUMS REIKĖS

 6 didesnių bulvių 

 30 ml aliejaus

 4 česnako skiltelių 

 pusės pakelio fetos sūrio

 druskos 

 pipirų 

 Avių ir ožkų pieno 
sūris feta ARI, 200 g
1 kg – 9,45 Eur

1,89 Eur

 Lietuviški česnakai,  
2 vnt., 100 g
1 kg – 8,90 Eur

0,89 Eur

 Šviežios lietuviškos 
bulvės (50-70 mm),  
1 kg
0,79 Eur
 

 Pirmo spaudimo ypač  
tyras alyvuogių aliejus 
BARBERA, 1 l

10,99 Eur

1

Galima 
kepti ir ant 

grilio

2
4

3

* Reguliarios šių prekių kainos fiksuotos 2020-08-05. Leidinio periodu leidinyje esančios kainos gali skirtis nuo parduotuvėje esančių.
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Maistas

1

2

Dubenėlyje rikotos sūrį 
sumaišykite su kietuoju sūriu ir 
kiaušiniais. Pabarstykite druska, 
pipirais ir gerai išmaišykite. 
Cukinijas supjaustykite išilgai 
plonomis juostelėmis. Kepimo 
indą aukštesniais kraštais ištepkite 
pomidorų pasta. Dėkite į jį 
sluoksnį cukinijų juostelių, tepkite 
rikotos užtepo, apibarstykite 
mocarelos sūriu, vėl dėkite 
sluoksnį cukinijų ir taip kartokite, 
kol baigsis cukinijos, rikotos 
užtepas ir mocarelos sūris. 

Šaukite į iki 180 laipsnių įkaitintą 
orkaitę ir kepkite apie 20 minučių, 
kol sūris išsilydys ir lengvai 
apskrus. 

IŠBANDYKITE

Greita cukinijų 
lazanija

JUMS REIKĖS 

 2 vidutinių cukinijų

 1 indelio rikotos 

 200 g kietojo sūrio

 2 kiaušinių

 2 pakelių mocarelos sūrio

 druskos 

 pipirų 

 pakelio pomidorų pastos

40
min.

3
porc.

Be gliuteno

 Žaliosios cukinijos, 1 kg
0,99 Eur
 

 Rikotos sūris GALBANI, 
13% riebumo, 250 g
1 kg – 6,36 Eur

1,59 Eur

 Kietasis sūris GRANA 
PADANO ZANETTI, 32% 
rieb. s. m., 200 g
1 kg – 14,95 Eur

2,99 Eur

 Mocarelos sūris 
LUCIANO, 45% rieb.  
s.  m., 250 g
1 kg – 2,88 Eur

0,72 Eur

 KĖDAINIŲ  
pomidorų pasta,  
250 g
1 kg – 3,96 Eur

0,99 Eur

1

2

5

4

Pašildyta 
skani ir 

kitą dieną

3

* Reguliarios šių prekių kainos fiksuotos 2020-08-05. Leidinio periodu leidinyje esančios kainos gali skirtis nuo parduotuvėje esančių.
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Maistas

1

2

3

JUMS REIKĖS 

Pupelių ir avinžirnių troškinys 
su pomidorais, fetos  
sūriu ir skrudinta šonine

Keptuvėje įkaitinkite aliejų, 
suberkite plonai pjaustytus 
svogūnus, smulkintas 
česnako skilteles, cukrų 
ir kepinkite, kol svogūnai 
pradės karamelizuotis. 
Tada sukrėskite pomidorų 
pastą ir pakepinkite dar 
keletą minučių. Suverskite 
nedideliais gabalėliais 
pjaustytus pomidorus, 
kepinkite juos tol, kol 
nugaruos skystis. 

Į troškinį suberkite 
konservuota pupeles  
su visu skysčiu, avinžirnius, 
nupylę skystį, ir dar 
patroškinkite apie  
15 minučių. 

Pakepinkite šoninės kubelius 
keptuvėje, kol gražiai 
apskrus. Troškinį patiekite 
užtrupinę fetos sūrio ir 
apibarstę skrudinta šonine. 

IŠBANDYKITE

 Garuose ruošti 
avinžirniai GLOBUS, 
300 g
1 kg – 3,30 Eur

0,99 Eur

 Garuose ruoštos 
raudonosios pupelės 
BONDUELLE VAPEUR, 
310 g
1 kg – 4,81 Eur

1,49 Eur

 Šaltai rūkytos šoninės 
kubeliai, a.r., 140 g
1 kg – 9,93 Eur

1,39 Eur

 Malti juodieji pipirai 
SANTA MARIA, 36 g
1 kg – 63,61 Eur

2,29 Eur

 2 indelių konservuotų pupelių

 1 indelio konservuotų 
 avinžirnių

 1 svogūno

 4 česnako skiltelių 

1

2

3

4

3
porc.40

min.

Pabandykite 
patiekalą 

paruošti ant 
laužo

 4 pomidorų

 pakelio pomidorų pastos

 šaukšto cukraus

 pusės pakelio fetos sūrio

 140 g pjaustytos šoninės

|      13* Reguliarios šių prekių kainos fiksuotos 2020-08-05. Leidinio periodu leidinyje esančios kainos gali skirtis nuo parduotuvėje esančių.
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Maistas

Traški 
rūgštelė 
Nesunkiai rasime žmonių, kurie šokolado 
plytelę lengvai iškeistų į traškų raugintą 
agurką. Raugintų agurkų receptai dažnai 
perduodami iš kartos į kartą, nes kiekvienas 
lapas, kiekvienas prieskonis, druskos 
rūšis ar vandens ypatybė keičia agurkų 
skonį. Rugpjūtis – labiausiai tinkamas 
metas raugti agurkus – jų pilnos ir lysvės, 
ir parduotuvių lentynos. Svarbiausia tik 
rauginimui – pirkite šviežius. Ir jei turite 
laiko – fantazuokite į valias. 

1

2

Patarimas:
į agurkams rauginti skirtą indą 
šalia agurkų įmeskite juodojo 
serbento šakelę. Agurkams tai 

suteiks kvapnumo.  

Turi laiko

Kibirėlis traškančių šviežiai 
raugintų pikantiškų agurkų jūsų 
laukia „Maximos“ lentynose. 
Neškitės į namus, vežkitės į 
sodybą, triauškinkite juos miško 
stovykloje ar plaukdami baidare. 
Aštrūs, gaivūs, traškūs agurkėliai 
puikiai tinka prie beveik visų grilio 
patiekalų. 

Neturi laiko Tereikia apsilankyti 
parduotuvėje ir išsirinkti

Pikantiški  
greitukai su imbierais

3 99
Eur

Švieži parauginti agurkai 
(nepjaustyti, silpnai 
rūgštūs), 1 vnt.

10
min.

8
porc.

Be gliuteno

JUMS REIKĖS

Į gerai išplautą 3 litrų stiklainio dugną dėkite smulkintų krapų, česnako 
skiltelių, aitriosios paprikos gabalėlių, smulkinto imbiero šaknies gabalėlių. 
Gražiai sudėkite agurkus, pamaišydami juos su juodųjų serbentų ar 
vyšnių lapais. Kai stiklainis bus pilnas, ant viršaus įmeskite krapų, česnako, 
aitriosios paprikos ir imbiero. Viską rankomis gerai paspauskite. 

Kitame inde vandenyje ištirpinkite druską. Užpilkite šiuo tirpalu agurkus 
stiklainyje. Palaikę stiklainį šiltame kambaryje, jau po keturių valandų 
galėsite mėgautis šviežiai paraugtais pikantiškais agurkais. 

 1 kg agurkų
 poros saujų krapų
 10 serbentų arba  

 vyšnių lapų
 8 skiltelių česnako

 2 l vandens
 4 didelių šaukštų druskos
 1 aitriosios paprikos
 1 nedidelės imbiero 

  šaknies

Imbierų 
šaknys, 1 kg

3,99 Eur

Lietuviški 
trumpavaisiai 
agurkai, 1 kg

1,99 Eur

Krapai (fasuoti), 50 g
1 kg – 13,80 Eur

0,69 Eur

* Reguliarios šių prekių kainos fiksuotos 2020-08-05. Leidinio periodu leidinyje esančios kainos gali skirtis nuo parduotuvėje esančių.
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Maistas

Traški 
rūgštelė 

1

2

3

Patarimas:
Stebėkite, kad baltajai 

mišrainei skirtos morkos 
nepervirtų. Bus skaniau, jei 
jos bus šiek tiek kietesnės, 

traškios. 

Baltoji 
mišrainė – 
kitaip 
Sutikite, baltoji mišrainė – labiau sotus 
šaltojo meto maistas, bet jei negalite 
be jos gyventi, siūlome pasigaminti 
vasarinį jos variantą. Lengva ir gaivi, 
sudėta į indelį, ji papuoš vasaros 
pabaigos iškylos stalą. 

Turi laiko

Gaivesnė balta 
mišrainė su avokadais

10
min.

2
porc.

Be gliuteno

JUMS REIKĖS 
 3 virtų kiaušinių 
 200 g šviežių agurkų
 150 g marinuotų 

 agurkėlių
 1 sunokusio avokado
 1 virtos morkos
 1 rausvojo svogūno 
 5 šaukštų natūralaus 

 jogurto
 1 šaukšto majonezo
 350 g konservuotų 

 žirnelių
 pipirų 
 druskos 
 saujos šviežių krapų

Išvirkite kiaušinius ir morką. 
Kai pravės, supjaustykite 
juos kubeliais. 

Atidarę konservuotų 
žirnelių skardinę, 
nupilkite skystį. Žirnelius 
suberkite į dubenį, ten 
pat suberkite nedideliais 
kubeliais pjaustytus žalius 
ir marinuotus agurkėlius, 
pjaustytus kiaušinius ir 
morką, smulkiai pjaustytą 
svogūną, kapotus krapus, 
kubeliais pjaustytą 
avokadą. Įberkite druskos, 
pipirų ir viską išmaišykite. 

Sukrėskite natūralų jogurtą, 
majonezą ir dar kartą gerai 
išmaišykite. 

„Meistro kokybės“ meistrai 
jums paruošė lengvesnį visų 
mėgstamos baltosios mišrainės 
variantą. Ragaukite patys ir 
vaišinkite savo svečius. 

Neturi laiko Tereikia apsilankyti 
parduotuvėje ir išsirinkti

Garuose ruošti žalieji 
žirneliai BONDUELLE 
VAPEUR, 305 g
1 kg – 5,87 Eur

1,79 Eur

Avokadas, 1 vnt.

0,59 Eur

Graikiškas jogurtas 
GRAIKIŠKA 
AMFORA, 3,9 % rieb. 
(natūralus),  200 g
1 kg – 3,95 Eur

0,79 Eur

Plautos 
morkos, 1 kg 

0,59 Eur

Marinuoti 
KĖDAINIŲ 
KONSERVŲ 
FABRIKO  
agurkėliai,  
480 g
1 kg – 2,83 Eur

1,36 Eur

2 99
Eur

Lietuviška mišrainė 
(be padažo), 1 kg

* Reguliarios šių prekių kainos fiksuotos 2020-08-05. Leidinio periodu leidinyje esančios kainos gali skirtis nuo parduotuvėje esančių.
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Grilio 
karaliai

Rugpjūtis jokiais būdais 
nėra grilio sezono 

pabaiga. Žvaigždėtos 
rugpjūčio naktys,  

žaižaruojanti ugnis ir nuo 
jos kylantis dūmų kvapas 
tik suteikia romantikos. Ir 
vis dėlto pasmalsaukime, 

kokie grilio patiekalai 
karaliavo šią vasarą. 

Išrinkime grilio vasaros 
karalių ir karalienę. 

GRILIO VASAROS  
KARALIUMI SKELBIAME 
JO DIDENYBĘ ŠAŠLYKĄ

Metų metus jis neužleidžia 
pozicijų, tik keičia marinatus. 
Konkuruoti su juo šią vasarą 

galėjo nebent marinuoti ir 
kepti paruošti vištų  

sparneliai.  

GRILIO VASAROS  
PATIEKALAS BE 
MĖSOS – KEPTI 
SKIRTAS SŪRIS

Su aštriu pipiriuku, 
su prieskoninėmis 

žolelėmis, su 
daržovėmis, grybais ar 

vasaros uogomis. 

3 19
Eur

 Viščiukų sparnelių 
vidinės dalys PREMIUM 
su pomidorų ir alyvuogių 
marinatu, 500 g
1 kg – 6,38 Eur

259
Eur

 Viščiukų sparnelių 
peteliai PREMIUM 
mėlynių  
marinate, 500 g
1 kg – 5,18 Eur

599
Eur

 Marinuotas 
kiaulienos sprandinės 
KAUKAZO  
šašlykas, 700 g
1 kg – 8,56 Eur

3 19
Eur

 Kepamieji sūrio kepsneliai 
NATUREK CAMEMBERT, 
apvolioti džiūvėsėliuose,  
20 % rieb., 200 g 
1 kg – 15,95 Eur

3 19
Eur

 Kamambero sūris  
NATUREK su 
voveraitėmis  
kepti, 207 g
1 kg – 15,41 Eur

1

2

4

5

279
Eur

 Viščiukų sparnelių 
peteliai PREMIUM 
bruknių 
marinate, 500 g
1 kg – 5,58 Eur

2TOP 

1TOP 

6
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10

11

7

8

9
GRILIO VASAROS  

KARALIENĖ - LAŠIŠA IR 
LAŠIŠOS VĖRINUKAI

Lengva, pagardinta 
daržovėmis, šviežia ir 
marinuota. Ką tik nuo 
grilio nuimta ir palikta 
gaivioms kitos dienos 

salotoms. 

GRILIO VASAROS 
ALTERNATYVA – 

VEGANAMS IR 
VEGETARAMS SKIRTI 
DARŽOVIŲ IR SOJŲ 

KEPSNELIAI

Tobulas pasirinkimas 
vakarėliui, į kurį  

pasikvietėte ne tik  
mėsos valgytojų. 

GRILIO 
VASAROS VAIKŲ 
PASIRINKIMAS – 

DEŠRELĖS

Naujai atrastos ir 
senosios klasikinės.  

Patiekti jas galite itin 
žaismingai.

1595
Eur

Atšaldyta atlantinių 
lašišų (Salmo salar) 
filė (4-5 kg), 1 kg

299
Eur

 Šaldyti 
meksikietiški sojų 
kepsneliai APETIT,  
240 g 
1 kg – 12,46 Eur

239
Eur

 Daržovių 
kepsniai 
APETIT,  
240 g 
1 kg – 9,96 Eur

249
Eur

 Virtos 
MAŽYLIŲ dešrelės 
su joduota druska, 
a. r., 210 g
1 kg – 11,86 Eur

179
Eur

 Virtos 
SAMSONIUKŲ 
dešrelės, a. r., 
210 g
1 kg – 8,52 Eur

229
Eur

 Virtos VAIKŲ 
dešrelės, a.r., 230 g
1 kg – 9,96 Eur

3

3TOP 

4TOP 

5TOP 
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Figų medis apipintas įvairiausiomis legendomis. Greičiau-
siai esate girdėję, kad figos lapelis buvo pirmasis drabužis 
žmonijos istorijoje – būtent juo prisidengę Adomas ir 
Ieva žengė į Žemę. Senovės egiptiečiai tikėjo, kad būtent iš 
figų medžio kasdien iškeliauja rytas, po šiuo medžiu Buda 
pasiekė aukščiausiojo pažinimo džiaugsmą, o legendinė 
Romos vilkė po figmedžiu maitino Romulą ir Remą. 

Vasaros pabaigoje į Lietuvą iš Viduržemio jūros 
pakrantės atkeliauja šviežutėlės figos. Šie vaisiai 
– tikra vitaminų saugykla ir natūralus energijos 
šaltinis. Figa – seniai žinomas augalas, gandas 
apie nuostabias šio augalo savybes po pasaulį iš 
Azijos sklinda jau daugiau nei 5000 metų. Kadaise 
pradėtos auginti Arabijoje, iš ten nukeliavo į 
Finikiją, Siriją ir Egiptą, o vėliau pasklido po visą 
pasaulį. 

Buivolių mocarelos salotos su 
figomis, arbūzais, bazilikais 
ir alyvuogių aliejumi

Į lėkštę išdėliokite 
plėšytą mocarelos 
sūrį, gabalėliais 
pjaustytą arbūzą, 
pjaustytas figas. 
Viską  apšlakstykite 
alyvuogių aliejumi, 
pagardinkite druska ir 
pipirais.

Ant viršaus sudėkite 
plonai supjaustytus 
vytinto kumpio 
gabalėlius ir šviežius 
bazilikų lapelius. 

pirmapradės Figa - Patarimas:
Viduržiemio pakrantės gyventojai 

savo imunitetą stiprina gerdami pieną, 
kuriame virė džiovintos figos. Įpilkite 
į puodą dvi stiklines pieno, įmeskite 
8 džiovintas figas. Keletą minučių 

pavirkite, nukelkite nuo kaitros ir dar  
15 minučių palaikykite. Sušalę gerkite 

tris kartus per dieną. 

JUMS REIKĖS
 600 g buivolių 

 mocarelos
 200 g arbūzų 

 (pasverkite  
 be žievių)

 8 šviežių figų
 saujos šviežių 

 bazilikų lapelių
 20 ml ypač gryno 

 alyvuogių aliejaus
 80 g vytinto plonai 

 pjaustyto kumpio
 pipirų 
 druskos

IŠBANDYKITE

1

2

3

 Bazilikai 
TASTY HOME 
(indelyje), 15 g
1 kg –  
59,33 Eur

0,89 Eur

 Ypač tyras 
alyvuogių aliejus 
TERRA CRETA 
(PLATINUM 
0.3), 500 ml
1 l – 27,98 Eur

13,99 Eur

 Arbūzai, 1 kg

0,79 Eur

249
Eur

Figų džemas ZUEGG, 
330 g 
1 kg – 7,55 Eur

energijos užtaisas

1

2

079
Eur

Figa, 1 vnt.

10
min.

4
porc.

Be gliuteno

* Reguliarios šių prekių kainos fiksuotos 2020-08-05. Leidinio periodu leidinyje esančios kainos gali skirtis nuo parduotuvėje esančių.

X panaudojimo būdų
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Įkaitintoje keptuvėje ištirpinkite pusę 
sviesto, įberkite pusę kiekio rudojo cukraus 
ir suberkite visą  cinamoną. Kai viskas bus 
ištirpę, sudėkite duonos riekes ir iš abiejų 
pusių apskrudinkite. 
 
Kitoje keptuvėje ištirpinkite likusį sviestą, 
suberkite likusį cukrų ir pjaustytas figas. 
Kepkite, kol jos gražiai karamelizuosis. 

Į dubenėlį per sietelį pertrinkite varškę, 
įspauskite citrinų sulčių ir gerai išmaišykite. 

Ant duonos riekės tepkite varškės, uždėkite 
karamelizuotų figų. Jei turite, sumuštinuką 
galite papuošti mėtų lapeliais.

Karštas cinamoninis 
skrebutis su gaiviu 
varškės kremu ir 
karamelizuotomis figomis

10
min.

4
porc.

JUMS REIKĖS
 4 riekelių šviežios čiabatos – 

 baltos itališkos duonos
 2 šaukštų rudojo cukraus
 150 g sviesto
 1  šaukšto malto cinamono
 150 g varškės kremo
 pusės citrinos sulčių 
 8 šviežių figų

IŠBANDYKITE

Patarimas:
šviežias figas laikykite šaldytuve. 
Ne visai sunokusias – kambario 

temperatūroje, bet ne ant saulės. 
Jei visų šviežių nesuvalgėte, galite 

jas sudžiovinti. 

Patarimas:
pernokusių figų tyrė yra natūrali 

veido odos kaukė. Minkštimą 
išsukite dubenėlyje ir tepkite ant 

odos prieš miegą.  

Figos vaisiai yra kriaušės formos, jų žievė – žalsvai, gelsvai 
violetinė. Minkštimas – rausvas, su mažomis sėklelėmis. 
Sunokę vaisiai yra salsvo skonio, labai kvapnūs.

Prieš valgydami šviežias figas, jas nulupkite ir padalinkite 
ketvirčiais. Ypač tinka prie vytintos dešros ar kumpio, 
derinamos su ožkos pieno ar mėlynuoju sūriu. Skanu 
jomis gardinti košes ar pusryčių dribsnius, dėti ant 
plaktos grietinėlės. Desertams figos mirkomos 
sirupuose ar konjake. Iš šviežių figų kraštuose, 
kur jos auga, verdamos uogienės, su jomis 
kepami pyragai.

 Figa, 1 vnt.

0,79 Eur

 Citrinos, 3-4 d., 1 kg

1,99 Eur

 Rudasis cukranendrių 
cukrus DIAMANT DRY 
DEMERARA, 500 g
1 kg – 1,98 Eur

0,99 Eur

 Skrudinamoji  
PUSRYČIŲ duona su  
moliūgų sėklomis, 500 g
1 kg – 2,58 Eur

1,29 Eur

1

2

3

4

1

2

3
4

* Reguliarios šių prekių kainos fiksuotos 2020-08-05. Leidinio periodu leidinyje esančios kainos gali skirtis nuo parduotuvėje esančių.

X panaudojimo būdų
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Kasmet rugsėjis tarsi pradeda dar vieną 
nuotykį. Kartais tai – pirmoji, o kartais – 
paskutinioji klasė. Kartais – nauja mokykla, 
o kartais – mėginimas sugrįžti pas senuosius, 
per vasarą pasiilgtus draugus. Rugsėjo nuotykis 
kupinas įvairiausių spalvų, tėvams norėtųsi, 
kad visos jos būtų šviesios, kad mokykla netaptų 
suaugusiųjų sugalvota katorga ir kad tradicinis 
kardelis mokytojo veide įžiebtų visus metus šviečiančią 
šypseną. 

Šventė 
prieš 
pamokas

069
Eur

Skinta gėlė 
kardelis, 1 vnt.

349
Eur

Kardelių 
puokštė, 5 vnt.

Šventę visada kuriame patys. Niekur 
neskubėkime Rugsėjo 1-ąją, - iš vakaro 
pamerkta kardelių puokštė palauks. 
Padenkime stalą, padėkime gražiausias 
lėkštes, susėskime visi drauge ir sukurkime 
naują šeimos tradiciją – Rugsėjo 1-osios 

pusryčius. Kada nors vaikai, juos prisiminę, 
šypsosis, o galbūt ir patys ją tęs savo 
namuose. Puodelis arbatos, stiklinė šviežiai 
spaustų sulčių, vaisių salotos, blyneliai, 
o galbūt – ką tik iš orkaitės ištraukti pūsta-
šoniai varškėčiai. Ir būtinai – padrąsinantis 

žodis, sėkmės palinkėjimas ar į užrašinę 
surašytos naujųjų mokslo metų svajonės.  
Pakilę nuo šventinio stalo namuose, 
prie kurio sklandė šilumos, draugystės ir 
rūpesčio dvasia, mūsų vaikai visada jausis 
tvirtesni. 

Mažiesiems
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JUMS REIKĖS 
 500 g 9 proc. riebumo varškės
 150 g ryžių miltų
 1 šaukštelio kepimo miltelių
 2 kiaušinių
 2 šaukštų cukraus
 žiupsnio druskos
 šaukštelio malto cinamono
 poros šaukštų aliejaus aptepti

PAPUOŠTI
 purškiamosios grietinėlės
 spalvotų pabarstukų
 poros saujų mėgiamų uogų
 50 g tarkuoto juodojo šokolado
 saujos mėgiamų džiovintų uogų, riešutų

40
min.

4
porc.

Be gliuteno

Varškėčiai, kepti orkaitėje

2

3

4

Miltus sumaišykite su 
kepimo milteliais, cukrumi, 
cinamonu ir druska. 
Sudėkite per sietelį pertrintą 
varškę, įmuškite  kiaušinius 
ir labai gerai išmaišykite. 

Miltuotomis rankomis 
formuokite nedidelius 
varškėčius ir dėkite ant 
kepimo skardos. Kai sudėsite 
visus, aptepkite aliejumi, kad 
kepdami gražiai apskrustų.

Pašaukite į iki 180 laipsnių 
įkaitintą orkaitę ir kepti apie 
30 minučių.

Puošti skirtus ingredientus 
sudėkite į dubenėlius ir, 
kai varškėčiai bus paruošti, 
leiskite lėkštę varškėčių 
padekoruoti patiems.

 Braškės 
LINKĖJIMAI IŠ 
KAIMO (indelyje), 
450 g
1 kg – 6,64 Eur

2,99 Eur

 Lietuviškos 
šilauogės (indelyje), 
200 g
1 kg – 8,95Eur

1,79 Eur

 Lietuviškos 
avietės, 125 g
1 kg – 23,92 Eur

2,99 Eur

 Migdolai 
SEEBERGER,  
200 g
1 kg – 27,45 Eur

5,49 Eur

 Klevų sirupas 
VERTMONT,  
250 g
1 kg – 23,04 Eur

5,76 Eur

 Lietuviškos 
gervuogės,  
125 g
1 kg – 23,92 Eur

2,99 Eur

IŠBANDYKITE

1

1

3

4

5

6

Mažiesiems

* Reguliarios šių prekių kainos fiksuotos 2020-08-05. Leidinio periodu leidinyje esančios kainos gali skirtis nuo parduotuvėje esančių.

2
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Mažiesiems

VAIKŲ
MAISTO

LABORATORIJA

PIRMYN –
Į RUGSĖJĮ

24      |      

Kokia jaudinanti yra Rugsėjo pirmoji! Pirma, ketvirta, 
devinta... Visos jos vienodai ypatingos, ar atsimenate? Tačiau 

tos pirmosios juk labiausiai vaikų pilvus  
virpinančios – su naujomis kuprinėmis, pieštukais, 

sąsiuviniais ir priešmokykliniu jauduliu! Svarbu gerai 
pasiruošti – kad ūpas mokytis būtų didesnis. 

Ruoštis reikia ir tėvams, dažniausiai – garso greičiu.  
Kuo mažiau streso, tuo daugiau šypsenų veiduose. Jei vakare 
neramu, ar tikrai viską spėsite iš ryto, susidėliokite maistingų 

pusryčių planą ir pasiruoškite dėžutes su produktais.  
O ir pusryčių košės kruopas galite iš anksto išbrinkinti.  

Ryte ją teliks patiekti mažiesiems pusryčiautojams.  
Mano pagalbininkė ketvirtokė Marija Dominyka visko 

išragavo, sakė – skanu. 
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Mažiesiems

 Vaikų drabužius suruoškite iš vakaro
 Mokykite vaikus kuprines susikrauti iškart po 

namų ruošos darbų
 Planuokite priešpiečių dėžučių meniu bent 

kelioms dienoms į priekį
 Laikykitės rutinos
 Vaikus žadinkite švelniai 

NEPAMIRŠKITE 
PASIRUOŠTI 

  kuprinės

  penalo

  sąsiuvinių 
 langeliais ir 
 linijomis

  natų sąsiuvinių 

  piešimo sąsiuvinių 

  užrašinės

  vadovėlių ir  
 sąsiuvinių aplankalų

  spalvoto 
 popieriaus

  kartono

  sąsiuvinių dėklo 
 piešinių dėklo

  pieštukinių klijų 

  liniuotės

  žirklių

  įvairaus storio 
 teptukų 

  guašo ir akvarelės

  vandens indelio  
 su dangteliu

  plastilino arba  
 modelino 

  kreidelių 

  flomasterių 

  spalvotų pieštukų

  paprastų pieštukų

  drožtuko

  trintuko

  rašalinio parkerio

  rašalo kapsulių 

  koreguoklio 

  skriestuvo

  priešpiečių dėžutės

  sportinės aprangos

  sportinės aprangos 
 krepšelio

Jis padės nesiblaškyti ir atsirinkti tik 
tuos daiktus, kurių reikia:

Rytai dažnai būna įtempti visiems. 
Laikas, regis, skuodžia dvigubu 
greičiu. Gal jums pravers keletas 
patarimų lengvesniems rytams. 

BŪTINIAUSIŲ DAIKTŲ SĄRAŠĄ
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Mažiesiems

Paruošti košę užtruks vos keletą 
minučių. Būkite ramūs, puodas ryte 
neprisvils, o dieną vaikai pradės 
sočiai ir energingai. Beje, į košę gali 
keliauti dauguma namuose esančių 
naudingų produktų – linų sėklos, 
pusė sutrinto banano, riešutai, 
saulėgrąžos ar džiovinti vaisiai.

JUMS REIKĖS
 200 g avižinių dribsnių
 250 ml augalinio gėrimo  

 arba pieno
 1 arbatinio šaukštelio 

 cinamono
 2 arbatinio šaukštelio 

 kokosų drožlių
 1 valgomojo šaukšto medaus
 1 valgomojo šaukšto 

 riešutų masės

Visus produktus kruopščiai išmaišykite, 
sudėkite į indą su dangteliu ir palikite 
šaldytuve nakčiai. Rytą, ištraukę iš 
šaldytuvo, košę apkraukite šviežiomis 
uogomis ar apliekite šaukštu uogienės.

GREITI PUSRYČIŲ 
TARPUČIAI 
Vaikams trapučiai į naudą – juose gausu 
greitai pasisavinamų angliavandenių, kurie 
greitai kilsteli cukraus kiekį kraujyje ir suteikia 
energijos visam rytui. Ant mėgstamų trapučių 
tepkite riešutų sviesto, skaniausios uogienės, 
barstykite uogų, apdėliokite bananų ir braškių 
gabalėliais. Greita, sotu ir skanu!
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Mažiesiems

SUMUŠTINIAI SU VARŠKE IR ŠPINATAIS

SUMUŠTINIAI SU MOCARELA
Lyg mažos picos „Margaritos“ 

JUMS REIKĖS
 mėgstamos duonos
 mocarelos sūrio 
 šviežių pomidorų
 bazilikų lapelių

Riekelėmis supjaustykite mocarelos sūrį bei pomidorus. 
Ant duonos riekės dėkite po gabalėlį pomidoro ir sūrio, ant 
viršaus – baziliko lapelių. Užvožkite kitą duonos riekelę ir 
kepkite sumuštinių kepyklėje arba orkaitėje, kol sūris išsilydys. 

Ant sviesto švelniai 
pakepinkite sugrūstą 
česnaką, kad  jis paskleistų 
aromatą. Sudėkite špinatus, 
suberkite druską ir pipirus, 
kepkite, kol suminkštės. 
Sumaišykite su varške, 
sudėkite tarp dviejų 
duonos riekių ir kepkite 
sumuštinių kepyklėje, kol 
švelniai apskrus. 

 mėgstamos duonos
 varškės 
 špinatų
 česnako
 druskos, pipirų
 gabalėlio sviesto

KaršTi
sumušTiniai

JUMS REIKĖS

Sotūs ir maistingi sumuštiniai. 
Špinatus galite pasiruošti 
iš anksto ir laikyti dėžutėje 
šaldytuve.

Vaikai, kaip ir 

suaugusieji, pirmiausia 

valgo akimis. Galvokite 

apie tai ir ruošdami 

jiems priešpiečių 

dėžutes – juk daugiau 

šansų, kad obuolys 

bus suvalgytas, jei 

vaikas jį ras nuluptą ir 

supjaustytą riekelėmis. 

Per daug neeksperi-

mentuokite – į 

maisto dėžutes dėkite 

produktus, kuriuos jūsų 

vaikas tikrai mėgsta. 

Puikiu užkandžiu 

gali tapti įvairūs 

džiovinti vaisiai, 

riešutai, juostelėmis 

supjaustytos morkos, 

agurkai ar paprikos. 

Nepatingėkite kartais 

į vidų įdėti ir meilės ar 

paskatinimo rašte-

lį – gal vaikas jį ras tą 

dieną, kai  

padrąsinimo  

labiausiai  

reikės. 

KĄ ATSINEŠEI 
PRIEŠPIEČIAMS? 

Dažnai šių dienų šeimoje 
jie – pamirštas reikalas. 

O veltui! Juk įprastas 
sūrio, kumpio ir pomidorų 

padažo derinys nėra 
vienintelis, kai gaminate 
karštus  sumuštinius. Ką 

tik iš orkaitės ištraukti 
sumuštiniai puikiai 

tinka pusryčiams, o jei 
jų pagaminsite daugiau, 
sumuštiniai gali keliauti 

į priešpiečių dėžutes. 
Prisiminkite ir sumuštinių 
kepykles – jų rasite visose 
didesnėse parduotuvėse. 

Kepa greitai, be to, 
nereikės iškraustyti 

orkaitės ir laukti, kol ji 
įkais. Sumuštiniams galite 

rinktis visų grūdo dalių 
duoną.
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XXXX atradimai

atradimai 

XXXX atradimai

atradimai 

11 99
Eur

Sušiai MAKI 
su lašišomis, 
tunais  ir sūriu 
PHILADELPHIA, 1 kg

11 99
Eur

Sušių suktinukai 
MAKI su 
krevetėmis 1 kg

12 99
Eur

Kepti sušiai su 
lašišomis PANKO 
ir agurkais, 1 kg

Parsinešk namo Japoniją 

Sušiai yra gatvės 
maistas. Japonijoje 
juos valgydavo 
rankomis, žiūrėdami 
teatro spektaklius. 
Valgymo lazdeles 
japonai naudodavo 
tik tada, kai reikėdavo 
valgyti sašimius – 
žalios žuvies gabalėlius. 

ĮDOMU

0 45
Eur

Žaliųjų krienų 
padažas 
WASABI, 20 g
1 kg – 22,50 Eur

0 69
Eur

Marinuoti 
imbierai, 30 g
1 kg – 23,00 Eur

12 99
Eur

Sušių suktinukai 
su lašišomis, 1 kg

7 99
Eur

Sušiai URAMAKI su 
avokadais, agurkais ir 
jūrų dumbliais, 1 kg

15 99
Eur

Sušiai URAMAKI su 
ikrais, avokadais ir 
tunais, 1 kg

14 99
Eur

Sušiai CALIFORNIA 
URAMAKI, 1 kg

12 99
Eur

Suši su lašiša ir 
avokadu, 1 kg

Paprasta ir estetiška. Taip 
lengviausia apibūdinti 
japonų virtuvės 
pasididžiavimą – sušius. 
Šiuo šūkiu vadovaujasi ir 
„Maximos“ sušių meistrai, 
kasdien susukantys 
galybę burnoje 
tirpstančių, daržovėmis 
ir šviežutėlėmis 
žuvimis pagardintų 
sušių gabalėlių. Rinkinį 
jie pasiruošę sudėti 
iš mėgstamiausių 
jūsų skonių sušių, tik 
užsisakykite iš anksto. Bet, 
jei skubate, dėžutę sušių 
su paruoštais padažais, 
pagardais ir specialiomis 
lazdelėmis rinkitės 
iš vitrinos. Sušiai su 
daržovėmis, su šviežia ir 
kepta lašiša, su „Maximos“ 
rūkykloje išrūkytu 
unguriu, su krevetėmis, 
krabų skonio mėsa arba 
tik su daržovėmis. 

1
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 JUMS REIKĖS  
 3 kg pomidorų
 2 didelių svogūnų 
 1 česnako galvutės 
 1 stiklinės cukraus 
 2 valgomųjų šaukštų druskos 
 1-2 aitriųjų paprikų 
 100 ml aliejaus 
 šviežio rozmarino šakelės 
 šviežio raudonėlio šakelės 
 kelių žirnelių kvapiųjų pipirų 
 maltų juodųjų pipirų 

Pomidorus nuplaukite ir supjaustykite į 4 
dalis, nepamirškite išimti kotelio. Svogūnus 
nulupkite, taip pat supjaustykite ketvirčiais. 
Česnaką nulupkite ir nupjaukite viršų, kad 
geriau išbėgtų sultys. Nepjaustytas aitriąsias 
paprikas ir visas kitas daržoves dėkite į 
kepimo skardą. Suberkite druską, cukrų, 
pipirus, apšlakstykite aliejumi. Kepkite apie  
2 valandas. Kai daržovės iškeps, išimkite 
česnako galvą, aitriąsias paprikas ir prieskonių 
šakeles. Daržoves sutrinkite elektriniu smul-
kintuvu, pilkite į puodą, užvirinkite. Nugraibę 
putas, supilstykite į sterilius stiklainius.  

Namų fabrikėlis
Iškeliaudama vasara paliko dovanų: obuoliai ir slyvos, kriaušės 
ir raustančios vėlyvosios avietės, cukinijos, moliūgai, agurkai ir 
pomidorai. Valgyti juos šviežius, parsineštus iš parduotuvės, turgaus 
ar močiutės sodo, be abejo, skaniausia. Tačiau gėrybių tiek, kad jos 
prašyte prašosi į stiklainėlius ir į žiemos sandėliuką. Konservavimas –  
nepaprastai kūrybiškas darbas. Vos vos pakeitę receptą, pridėję 
vieną ar kitą prieskonį, galite atrasti visiškai naują skonių derinį. Taigi, 
riškitės prijuostę ir įkurkite fabrikėlį namuose. 

Aštrios agurkų  
riekelės 
 JUMS REIKĖS 

 2 kg nuluptų ir riekelėmis  
 supjaustytų agurkų 

 4 valgomųjų šaukštų druskos 
 700 g cukraus 
 3 aitriųjų paprikų 
 1,5 stiklinės 9 proc. acto 
 2 česnako galvučių
 3 valgomųjų šaukštų  

 saulėgrąžų aliejaus 

Nuluptus ir riekelėmis 
supjaustytus agurkus apiber-
kite 4 valgomaisiais šaukštais 
druskos. Dubenį uždenkite ir 
palaikykite 12 valandų. Tuo-
met suberkite cukrų, smulkiai 
pjaustytas aitriąsias paprikas 
ir plonai supjaustytus česnakus, supilkite 
actą ir aliejų. Viską gerai išmaišykite ir palikite 
dar pastovėti per naktį. Kitą rytą sukimškite 
agurkus į stiklainėlius ir užpilkite skysčiu, kurio 
bus daug. Užsukite. Kaitinti nereikia. 

Kvepiantys maišeliai 
Druska, cukrus, rūgštis ir prieskoniai, - iš šių 
ingredientų jūs galite sukurti bet kokį marina-

tą. Jei norite konservatyvesnio, naudokite labiau 
įprastus, bet jei svajojate sukurti unikalų receptą, 
griebkite mišinius. Iš įvairiausių prieskoninių žolių 

galite ir savo mėgstamą sumaišyti. 

Lauro lapai 
Virtuvę be lauro lapų sunku įsi-

vaizduoti. Šis prieskonis tinka 
prie ryžių, mėsos, daržovių ir 
žuvies. Laurų lapų dedama į 

troškinius, sriubas, jie – puikus 
žuvies, mėsos marinatų priedas. Dedame jų ir į 
stiklainius – marinuodami pomidorus, cukinijas, 
grybus, marinuodami ar raugdami agurkus. 

Agurkams marinuoti 
Laiko patikrinta: juodieji ir kvapnieji pipirai, 
garstyčių grūdeliai, krapai, lauro lapai. Tiks ir 
agurkams raugti, ir marinuoti.

Gyvenimo spalvos

Svarbiausios konservavimo taisyklės
 Kruopščiai išplaukite ir 

nusausinkite stiklainius.

 Naudokite tik tvarkingus, švarius, 
nesurūdijusius dangtelius.

 Neprikraukite stiklainio kupino, 
geriau, kad daržovės ar uogos 
neliestų dangtelio.

 Daržoves, kurias ruošiatės 
konservuoti, gerai nuplaukite.

 Atidžiai skaitykite receptą, bus 
geriau, jei druskos, cukraus ar acto 

bersite tiek, kiek parašyta, - visi šie 
produktai yra konservantai.

 Jei stiklainius sterilizuojate, 
nestatykite jų tiesiog ant dugno. 
Patiestas rankšluostis puodo dugne 
apsaugos jūsų stiklainius nuo 
skilimo.

 Ant stiklainio užrašykite datą, 
bus lengviau atsiminti,  
kada konservavote.  
Daržovės stiklainiuose  
laikosi iki dvejų metų.

Pomidorų 
padažas 
iš keptų 
pomidorų
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Gyvenimo spalvos

Patarimas:
kad agurkai būtų traškūs, juos 

nuskynus reikia pamerkti į labai 
šaltą vandenį. Geriausia, jei 

pamirks bent keturias ar šešias 
valandas. 

 Grūdėtosios garstyčios 
BOUTON D'OR, 350 g
1 kg – 3,40 Eur

1,19 Eur

 Dižono garstyčios 
BOUTON D'OR, 150 g
1 kg – 6,60 Eur

0,99 Eur

 OBELIŲ maistinė  
acto rūgštis, 9%, 1 l

0,45 Eur

 BAJORIŠKIŲ obuolių 
actas, 6%, 400 ml
1 l – 2,03 Eur

0,81 Eur

 Marinatas, 3%, 502 g
1 kg – 0,98 Eur

0,49 Eur

 Marinuotos uoginės 
paprikos SPILVA 
(griežinėliai), 340 g
1 kg – 4,97 Eur

1,69 Eur

 Marinuoti agurkėliai 
SPILVA, 330 g
1 kg – 3,91 Eur

1,29 Eur

 Konservuoti vyšniniai 
pomidorai SPILVA savo 
sultyse, 680 g
1 kg – 2,19 Eur

1,49 Eur

9  Metalinis užsukamas 
dangtelis, Ø10 cm, 1 vnt.

0,19 Eur

10  Užsukamas  
dangtelis, 1 vnt.

0,09 Eur

11  Užsukamas  
stiklainis (2 l), 1 vnt.

0,69 Eur

12  Užsukamas  
stiklainis (1,5 l), 1 vnt.

0,55 Eur

13  Konservavimo  
stiklainis (1 l), 1 vnt.

0,39 Eur

14  Užsukamas stiklainis 
(0,45 l), 1 vnt.

0,21 Eur

15  Užsukamas stiklainis 
(0,25 l), 1 vnt.

0,19 Eur

16  Plastikinis konservavimo 
dangtelis, 1 vnt

0,12 Eur

17  Plastikinis  
dangtelis, 1 vnt.

0,11 Eur

18  Matavimo indas, 1 vnt.

0,99 Eur

19  Piltuvėlis konservantui 
užpilti, 1 vnt.

0,79 Eur

20  Konservavimo  
stiklainis (3 l), 1 vnt.

1,05 Eur

21  Užsukamas  
stiklainis (4,25 l), 1 vnt.

1,25 Eur

22  Stiklainis (1,5 l), 1 vnt.

0,55 Eur

23  Plastikinis kibirėlis LET'S 
COOK (1 l), 1 vnt.

0,39 Eur

24  Plastikinis kibirėlis LET'S 
COOK (2,2 l), 1 vnt.

0,79 Eur

25  Joduota akmens druska 
IMLITEX, 1 kg

0,33 Eur Eur

26  Druska IMLITEX, 1 kg

0,33 Eur

27  Rankinės mėsmalės 
priedas sultims spausti, 
1 vnt.

4,99 Eur

28  Konservanto nupylimo 
dangtelis, 1 vnt.

0,49 Eur
Kodėl agurkai kartūs? 
Kai agurkams trūksta vandens, jie 
tampa kartūs. Jei perkate agurkus 
rauginti ar marinuoti, prašykite, kad 
duotų paragauti.

11

12
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Močiutės 
obuolienė 
 JUMS REIKĖS  

 1 kg alyvinių obuolių
 0,5 kg cukraus 
 1 arbatinio šaukštelio 

cinamono 
 5 gvazdikėlių 
 Citrinos žievelės 

(nepadauginkite) 

Obuolius supjaustykite, 
išskobkite sėklas, apiber-
kite cukrumi ir palikite, 
kad keletą valandų 
pastovėtų. 
Kai obuoliai išskirs skystį, 
suverskite juos į puodą, 
įberkite cinamono, 
įmeskite gvazdikėlių ir 
virkite, kol pasidarys 
košė. Maišykite, kad 
neprisviltų. Kai atvės, 
padėkite į šaldytuvą. Puri 
ir minkšta obuolienė 
išnyksta akimirksniu.

Kvapnios obuolių 
riekelės 
 JUMS REIKĖS  

 1 kg obuolių 
 300 g cukraus 
 1 valgomojo šaukšto 

cinamono 
 1 citrinos sulčių 

Obuolius supjaustykite 
riekelėmis. Apibarstykite 
jas cukrumi, cinamonu 
ir apšlakstykite citrinų 
sultimis. Pašaukite į 
orkaitę ir kepkite  
20 minučių. Iškepusias 
skilteles sudėkite ant 
švaraus kepimo popie-
riaus ir palikite džiūti. Jei 
turite džiovyklę, obuoliai 
išdžius per keletą valan-
dų. Laikykite uždarame 
inde, geriausia – stikli-
niame. Šis receptas tinka 
ir kriaušėms bei slyvoms 
džiovinti. 

Obuolių metas 

 Morkų ir 
apelsinų sultys, 
330  ml
1 l – 3,48 Eur

1,15 Eur

 Šviežios 
apelsinų sultys, 
330  ml
1 l – 5,30 Eur

1,75 Eur

 Šviežios 
raudonųjų 
greipfrutų sultys, 
330  ml
1 l – 5,30 Eur

1,75 Eur

 Šviežios 
morkų sultys, 
500 ml
1 l – 2,90 Eur

1,45 Eur

 Beržų sula 
MAGNUM, 
750 ml
1 l – 1,68 Eur

1,26 Eur

 Rabarbarų 
skonio beržų 
sula MAGNUM, 
750 ml
1 l – 1,68 Eur

1,26 Eur

 Beržų sula 
MAGNUM su 
mėtomis, 750 ml
1 l – 1,80 Eur

1,35 Eur

 Beržų sula 
MAGNUM su 
citrinų sultimis, 
750 ml
1 l – 1,80 Eur

1,35 Eur

1

1

2

3

4

5

6

7

2 3

4

5
6

7

8

1  Plastikinė  
plautuvė-džiovyklė, 
1 vnt.

3,99 Eur

2  Džemas LES 
CREATIONS su 
avietėmis ir ličiais, 
315 g
1 kg – 9,49 Eur

2,99 Eur

3  Miško uogų 
džemas  
SPILVA, 380 g
1 kg – 6,97 Eur

2,65 Eur

4  Svertuvas  
(tinka iki 10 kg), 
1 vnt.

1,49 Eur

5  Tamsusis 
cukrus DIAMANT 
MUSCOVADO, 
500 g
1 kg – 4,12 Eur

2,06 Eur

6  Tirštinamasis 
uogienės mišinys 
ALVO su pektinu, 
100 g
1 kg – 13,90 Eur

1,39 Eur

7  Cukrų 
taupančios, 
stingdančios 
medžiagos  
milteliai, 28 g 
1 kg – 26,43 Eur

0,74 Eur

8  Vyšnių ir 
vynuogių  
kauliukų  
išėmiklis, 1 vnt.

5,99 Eur
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Konservuoti obuoliai 
 JUMS REIKĖS  

 5 kg vasarinių obuolių 
 5 litrų vandens 
 5 kg cukraus 
 gvazdikėlių 
 cinamono juostelių 

Iš vandens, cukraus ir prieskonių išvir-
kite sirupą. Obuolius gerai nuplaukite, 
išpjaukite kotelius ir sėklalizdžius.
Kai sirupas užvirs, pamerkite į jį obuolius. 
Traukite iš sirupo, kai pradės trūkinėti 
odelė. 
Obuolius dėkite į iškaitintus, sterilius 
stiklainius, užpilkite verdančiu sirupu, 
uždarykite steriliais dangteliais ir paslėpki-
te nakčiai po šilta antklode.
Žiemą atidarę stiklainį, sirupą atskieskite.  

1

2
3

4

7

8

8

9

10

11

5

6

 Džiovintos petražolės 
SAUDA, 50 g
1 kg – 14,80 Eur

0,74 Eur

 Kmynų sėklos SAUDA, 
300 g
1 kg – 6,97 Eur

2,09 Eur

 Prieskoniai SALDVA 
agurkams konservuoti, 
150 g
1 kg – 6,60 Eur

0,99 Eur

 Laurų lapai SAUDA, 40 g
1 kg – 8,50 Eur

0,34 Eur

 Prieskonių mišinys 
SAUDA agurkams 
marinuoti, 200 g
1 kg – 3,75 Eur

0,75 Eur

 Prieskoniai SALDVA 
agurkams rauginti, 50 g
1 kg – 13,80 Eur

0,69 Eur

 Kvapieji pipirai SAUDA, 
100 g
1 kg – 9,60 Eur

0,96 Eur

 Kmynai SAUDA, 100 g
1 kg – 6,30 Eur

0,63 Eur

 Džiovintos krapų 
viršūnėlės SAUDA, 50 g
1 kg – 10,20 Eur

0,51 Eur

 Džiovintos petražolės 
SAUDA, 15 g
1 kg – 27,33 Eur

0,41 Eur

 Česnakų granulės 
SAUDA, 45 g
1 kg – 18,89 Eur

0,85 Eur

2 24
Eur

Žurnalas MOTERS 
SAVAITGALIS 
KONSERVAVIMAS, 1 vnt.

1 79
Eur

Šaldymo indeliai 
LET'S COOK
(1 l), 3 vnt.

1 69
Eur

Užspaudžiami  
šaldymo maišeliai 
LET'S COOK 
(1 l), 40 vnt.

1 49
Eur

Žurnalas 
MARINAVIMAS, 
1 vnt.

4 99
Eur

Knyga D. R. Mačenskienė 
DIDŽIOJI KONSERVAVIMO 
KNYGA, 1 vnt.
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99 99
Eur

Išmanusis žuvų ieškiklis 
DEEPER START, 1 vnt.

199
Eur

Kepti EDEGA silkių filė 
gabaliukai su marinatu, 260 g
1 kg – 7,65 Eur

999
Eur

Vytintos argentininė 
jūrų lydekos (lot. 
Merluccius hubbsi) be 
galvų, skrostos, 1 kg

849
Eur

Vytintos europinės 
upinės plekšnės be 
galvų, skrostos, 1 kg

159
Eur

Plūdė SHARK, 
1 vnt.

2199
Eur

Žvejybos 
komplektas, 1 vnt.

228
Eur

Vilioko 
blizgė, 1 vnt.

599
Eur

Valas C-TEC 
PREDATOR/
FEEDER, 400 m, 
1 vnt.

3 19
Eur

Marinuota šaltai rūkyta 
upėtakių filė su pipirais 
ir krienų padažu, 120 g
1 kg – 26,58 Eur

169
Eur

Kabliukai 
KAMATSU, 1 vnt.

 aukšlių
 ešerių
 karpių
 karosų
 karšių
 kuojų
 lydekų 

 lynų
 plakių 
 pūgžlių 
 raudžių
 starkių 
 šamų
 šapalų 

 ungurių
 upėtakių 
 vėgėlių 
 žiobrių 
 vėžių

Rugsėjį galima 
gaudyti ir pagauti: 

188
Eur

Dugninės 
žvejybos 
sistemelė, 
1 vnt.

vasaros 
minutė

Kad ir kaip būtų gaila vasaros, ją keičia 
ruduo. Naudokitės paskutinės minutės 
pasiūlymu, griebkite, kas dar liko iš 
šiltų dienų: kraukitės pintines į mišką ir 
surinkite jo dovanas ar dairykitės valties 
didžiausiai savo gyvenimo žuviai.

Štai... toookio didumo! 
Žvejoti ar nežvejoti – štai, kur kvailas klausimas! Bū-
tent taip sako patyrę žvejai. O tiems, kas tik mėgina 
žengti pirmuosius žingsnius į žvejų pasaulį, vasaros 
pabaiga ir rudens pradžia yra geras metas pradėti 
komplektuoti savo žvejybos įrankių dėžutę.

Paskutinė

Ieškokite parduotuvėse 
XXX XXXX.
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109
Eur

Ekologiški marinuoti 
pievagrybiai AUGA, 
250 g
1 kg – 4,36 Eur

398
Eur

Džiovintos 
voveraitės 
ADEX LT, 50 g
1 kg – 79,60 Eur

449
Eur

Džiovinti 
baravykai 
ADEX LT, 50 g
1 kg – 89,80 Eur

279
Eur

Marinuoti 
kelmučiai 
MIKADO, 530 g
1 kg – 5,26 Eur

231
Eur

Marinuotų grybų 
mišinys MIKADO 
GOURMET, 530 g
1 kg – 4,36 Eur

Kvepiantis lauknešėlis 
Toks jau tas žvejų gyvenimas – žuvų ne 
visada pavyksta pagauti. Būna kartais – nei 
žvyno, nei uodegos, o parnešti namo kažką 
reikia. Siūlome puikią idėją – suruoškite 
kvepiantį lauknešėlį. Visi bus ir patenkinti, ir 
žuvies paragavę. Siunčiame jums linkėjimus 
iš kaimo, nuo ežero.

JUMS REIKĖS 
 1 kg starkio filė
 2 kiaušinių 
 1 stiklinės miltų 
 3 šaukštų majonezo 
 saulėgrąžų aliejaus 
 druskos 
 pipirų

Miškas į namus 
Jei šiais metais taip ir nepavyko ištrūkti 
į mišką, tai miškas su savo gėrybėmis 
gali atkeliauti pas jus. Lietuvos miš-
kuose surinkti, į parduotuvę atkeliavę 
grybai juk mišku kvepia ne ką mažiau, 
jei parnešti pintinėje. Tik sugalvokite, 
ką įdomaus su jais nuveikti! 

1

2

3

Starkio filė supjaustykite 
gabaliukais. Apibarstykite 
pipirais, užberkite šiek tiek 
druskos. 

Kiaušinius išplakite su 
druska, sudėkite majonezą 
ir suberkite miltus. Jei tešla 
pasirodys per tiršta, įpilkite 
truputį vandens. Tešla turi 
būti šiek tiek tirštesnė, nei 
paprastai ją ruošiate blynams. 

Žuvies gabaliukus merkite 
į tešlą ir dėkite į įkaitintą 
keptuvę su saulėgrąžų 
aliejumi. 

349
Eur

Lietuviškos 
voveraitės, 
200 g
1 kg –  
17,45 Eur

269
Eur

Kabliukai 
GAMAKATSU, 
1 vnt.

276
Eur

Teleskopinis 
kuoliukas, 1 vnt.

499
Eur

Žuvilė, 
1 vnt.

Starkio 
gabaliukai, 
apvolioti tešloje
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„Ližės Smaližės“ 
kepyklos įkūrėja 
architektė 
Migla Pelegrimienė: 

„Prieš ketverius metus pagalvojau, kad
noriu turėti nuosavą verslą. Buvau tikra,
kad jis turėtų būti susijęs su maistu. 
Ne mėsa, ne žuvis, ne daržovės... Kepiniai! 
Kitokie kepiniai!”  - taip savo verslo 
pradžią prisimena kaunietė architektė 
Migla Pelegrimienė. Kvepiantis verslas 
šiandien jai neša daug džiaugsmo.

Jau dvejus metus „Maximos“ parduotuvėse 
galima rasti „Ližės Smaližės“ kepyklėlės gar-
dumynų. Šią vasarą Kaune įsikūrusi kepykla 
pristato naujieną – sausainius be pridėtinio 
cukraus. 

„Stebime, kas vyksta, ko žmonės nori, 
kas jiems patinka, - sako Migla. – Šiandien 
pirkėjai vis dažniau ieško natūralių kepinių, 
taip pat kepinių be kviečių miltų,  be 
pridėtinio cukraus. Smagus tas kūrybos 
procesas – ieškoti, atrasti kažką naujo, kurti 
receptus ar juos pritaikyti“. 

Nors kažkada, paskutinėse mokyklos 
klasėse, Migla pati galėdavo iškepti tortą, 
šiandien ji tam laiko neturi. „Dabar už mane 
kepa merginos, aš tik namo parsinešu“, – 
šypsosi ir priduria užaugusi sovietmečiu, o to 
laiko moterys labai daug gamino namuose, 
beveik visos mokėjo kepti įvairius kepinius. 

Baigusi architektūros studijas Migla kurį 
laiką dirbo architekte, vėliau ėmėsi admi-
nistravimo ir vadybos, dirbo nekilnojamojo 

„Gražu tai, kas 
natūralu“

 JUMS REIKĖS 

 150 g žirnių miltų  
 100 g sviesto 
 100 g cukrus 
 100 g saulėgrąžų  
 20 g moliūgų sėklų 
 1 kiaušinio 
 5 g druskos  
 5 g kepimo miltelių 

 APIBARSTYTI 
 10 g moliūgų sėklų  
 10 g saulėgrąžų

Kambario temperatūroje sviestą  
išsukite su cukrumi ir druska. 
Įmuškite kiaušinius, išplakite. 

Suberkite saulėgrąžas, moliūgų 
sėklas ir gerai išmaišykite. 

Kepimo miltelius sumaišykite su 
žirnių miltais. Mišinį suberkite į 
tešlą. Viską gerai išmaišykite. 

Formuokite rutuliukus. Kiekvieną 
pavoliokite 
saulėgrąžų ir 
moliūgų sėklų 
mišinyje ir dėkite į 
kepimo skardą.

Kepkite 180 
laipsnių 
temperatūroje  
8-9 minutes.

turto srityje. 2016 metais nusprendė įsigyti 
kepyklėlę. „Norėjau kitokio verslo, jaukaus, 
greitai besikeičiančio, kūrybiško“, - sako ir 
pripažįsta, kad „Ližė Smaližė“ atsirado ne iš 
pomėgio, bet iš išskaičiavimo. Miglai atrodo, 
kad nedidukas, nuosavas verslas jai atrodo 
saugus užutėkis. 

„Kaip namie...“ – šitaip kepinių mėgėjai 
įvertina „Ližės Smaližės“ sausainius ir pyra-
gus. Miglai tai – pats geriausias įvertinimas. 
Kūrybiška architektės prigimtis ją verčia 
daug dėmesio skirti estetikai. „Natūralūs 
mūsų kepiniai yra tokie, kokie yra, daug 
čia nieko neprigalvosi, tačiau man įdomu 
kurti naujas pakuotes, kad mūsų produktai 
trauktų akį, gražiai atrodytų“, - ji sako. 

Šypseną keliantį „Ližės Smaližės“ pavadini-
mą kepyklėlei sugalvojo Miglos dukra. „Labai 
norėjome lietuviško pavadinimo, o šis, vos 
ištartas, lipo ir prilipo“, - šypsosi ir pasakoja, 
kad šiandien smaližiams yra siūloma apie 80  
skirtingų kepinių.

082
Eur

Žirnių miltai 
FASMA, 500 g
1 kg – 1,64 Eur

Žirnių 
sausainiai

6 49
Eur

Becukriai 
sausainiai su 
ciberžolėmis, 
300 g
1 kg – 21,63 Eur

6 49
Eur

Šokoladiniai 
becukriai 
sausainiai, 300 g
1 kg – 21,63 Eur

6 49
Eur

Datulių 
rutuliukai be 
pridėtinio 
cukraus (be 
kviečių miltų), 
300 g
1 kg – 21,63 Eur
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Mockaičių šeima 
turi gražią istoriją. 
Dvejų sulaukusi jų 
dukrelė Rugilė kažko-
dėl nusprendė, kad 
jos vardas ne Rugilė, 
o Agilė. „Šis vardas 
mums taip patiko, kad 
nusprendėme: jei dar 
turėsime mergaitę, 
pavadinsime ją Agile. 
Po kelių metų į pasaulį 
atkeliavo berniukas 
Rytas, o Agilės vardas 
atiteko ūkiui, kurį 
šeima nusprendė įkurti savo vienkiemyje.  

Savo nedidelį verslą ūkio šeimininkai 
pradėjo 2018-aisiais. Mintis, kad šeimos 
mėgstamas pomidorų padažas galėtų 
patikti ir kitiems, įgavo kūną tuomet, kai vis 
daugiau draugų pradėjo prašyti, kad Jolanta 
ir jiems išvirtų naminio pomidorų padažo. 
Beliko tik augti - atsirado gamybos patalpos, 
buvo gauti leidimai, radosi vietos, kurios 
norėjo „Agilės“ padažu prekiauti. „Nebuvo 
taip paprasta, skambinome, ieškojome 
nedidelių parduotuvėlių, važinėjome po 
muges, rengėme degustacijas, - pasakoja ūkio 
šeimininkė Jolanta. – Neparagavę žmonės 
retai perka. Sako, matėme, tačiau skonio 
nežinome, nedrąsu“. 

Savo padažų receptus Jolanta surinko iš 
knygų, rado močiutės receptų sąsiuvinyje, 
daug eksperimentavo. Sumaišiusi visus 
receptus, gautąjį išgrynino. Labiausiai taikė 
šeimos skoniui – kad nebūtų perkrautas 
prieskonių, kad būtų švelnus. Toks ir buvo 
pirmasis. Antrąjį išvirė aštresnį, su aitriosiomis 
paprikomis, tokį, koks patinka vyrui. 

Pomidorus pirmiesiems padažo bandy-
mams šeima užaugino savo šiltnamyje. Kai 

Padažas

Kartais sprendimai pakeisti namus nutiesia kelią 
veiklai, kuri tampa gyvenimu. Rodos, būtent 
taip nutiko kaunietės Jolantos Mockaitienės 
šeimai. „Norėjome gyventi vienkiemyje, 
pasistatėme rąstinį namą, paskui – šiltnamį, 
kuriame užaugo daug pomidorų, iš kurių vieną 
dieną gimė pomidorų padažas“, - tokia būtų 
trumpa „Agilės“ padažo istorija. Tik ne viskas 
taip paprasta...

padažo pradėjo gaminti daugiau, namų 
pomidorai liko šeimai, o padažui - atkeliauja 
iš ūkininkų. „Dirbame tik dviese su vyru, 
aš rūpinuosi gamyba, jis – vadyba, kur jau 
mums dar pomidorus auginti! Yra puikių 
augintojų ir be mūsų“, - šypsosi Jolanta. 

Kai prasideda pomidorų metas, eksperi-
mentus ji daro savo namų virtuvėje. „Bandau 
sukurti kažką naujo, įdomaus, - sako ir 
priduria, kad šitaip eksperimentuojant, gimė 
dar dviejų rūšių padažai – keptos mėsos 
(barbekiu) skonį papildantis iš pomidorų, 
saldžiųjų paprikų, ekologiškų melasų rudojo 
cukraus ir obuolių acto bei dūminis, ameri-
kietiško stiliaus barbekiu padažas su burbonu 
„Kentucky shot“. Jame susimaišo pomidorų, 
saldžiųjų paprikų, obuolių acto, imbierų, 
burbono, melasų, rudojo cukraus, cinamono, 
rūkytų paprikų ir pipirų skoniai. 

„Pomidorus triname su visomis odelėmis, 
vandenį išgariname natūraliai, tirštiklių 
nededame, druskos ir cukraus taip pat 
beriame nedaug, saldumo padažas įgauna 
iš saldžiųjų paprikų“, - savo naminių padažų 
paslaptį atskleidžia Jolanta. Maisto gamyba 
jai – ne naujiena, baigė Lietuvos žemės ūkio 

 iš Agilės ūkio Ryžiais įdaryti 
pomidorai

 JUMS REIKĖS 

 8 pomidorų
 150 g ryžių
 150-200 g sūrio
 100 g sviesto
 2 šaukštų aliejaus
 100-150 g vištienos sultinio
 2 česnakų skiltelių 
 petražolių
 ciberžolių 
 50 g džiūvėsėlių
 raudonėlių, pipirų, druskos

Pomidorų viršūnėles nupjaukite ir 
išskobkite dalį minkštimo. Petražoles 
sukapokite. Česnakus susmulkinkite 
ir sumaišykite su petražolėmis. 
Pridėkite pomidorų minkštimo. 

Keptuvėje įkaitinkite aliejų, viską 
sudėkite ir 3-5 minutes pakepinkite. 
Suberkite ryžius, supilkite sultinį, 
užbarstykite ciberžolių, raudonėlių, 
pipirų, druskos ir troškinkite, 
kol ryžiai bus minkšti. Į troškinį 
įmaišykite 70 gramų sviesto. Sūrį 
stambiai sutarkuokite.

Pomidorus įdarykite paruošta mase, 
sudėkite į likusiu sviestu išteptą ir 
džiūvėsėliais pabarstytą kepimo 
formą. Apibarstykite tarkuotu sūriu 
ir ciberžolėmis. Kepkite iki 180 °C 
įkaitintoje orkaitėje 15 minučių.

universitetą, studijavo visuomenės sveikatą. 
Taigi, teorinių žinių apie sveiką maistą ji tikrai 
turi. O ir šiandien lanko kitus pomidorų 
padažų gamintojus užsienyje, nuolat ieško 
naujovių ir tobulina savo žinias.

Pomidorus Mockaičių šeima mėgsta. Valgo 
juos šviežius, dažnai deda į troškinius, kepa 
ant grilio. „Keptas man skanesnis nei šviežias, 
jame saldumo atsiranda, juk šiaip pomidoras 
– rūgšti daržovė“, - priduria Jolanta ir mielai 
pasidalija savo mėgstamu įdarytų pomidorų 
receptu.

499
Eur

Švelnusis 
pomidorų 
padažas, 320 g
1 kg – 15,59 Eur

499
Eur

Aštrusis 
pomidorų 
padažas, 320 g
1 kg – 15,59 Eur

499
Eur

Barbekiu 
pomidorų 
padažas, 320 g
1 kg – 15,59 Eur
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299
Eur

Braškės LINKĖJIMAI IŠ 
KAIMO (indelyje), 450 g
1 kg – 6,64 Eur

249
Eur

Nektarinai (geltonu 
minkštimu), 1 kg

149
Eur

Nektarinai (geltonu 
minkštimu, 
indelyje), 1 kg

Spalvų ir 
formų šokis

Gyvenimo spalvos

Kada dar, jei ne vasaros pabaigoje valgyti vaisius ir uogas?! 
Saulės nuglostyti, šilto lietaus išmyluoti jie patys skaniausi – 
saldūs, sultingi, minkšti ir pilni vitaminų. Valgykite šviežius, 
dėkite į pyragus, iš jų virkite košes ir džemus, kurkite 
įvairiausių skonių desertus ir salotas. 

Patarimas:
tai, kad vynuogės tinka prie sūrio, visi 
žino. Tokios pat yra skanios vynuogių 

ir pelėsinio sūrio salotos. Įmeskite 
keletą šviežių salotų lapelių, vynuoges 

perpjaukite pusiau, ant viršaus 
patrupinkite sūrio su mėlynuoju pelėsiu. 

Pagardinkite citrinų sultimis  
ir aliejumi. 

1 19
Eur

Persikai (geltonu 
minkštimu, 
indelyje), 1 kg

249
Eur

Plokštieji persikai 
(baltu minkštimu), 1 kg

199
Eur

Persikai (geltonu 
minkštimu), 1 kg

199
Eur

Raudonosios 
besėklės 
vynuogės, 500 g
1 kg – 3,98 Eur

179
Eur

Lietuviškos šilauogės 
(indelyje), 200 g
1 kg – 8,95 Eur

299
Eur

Lietuviškos 
gervuogės, 125 g
1 kg – 23,92 Eur

299
Eur

Lietuviškos 
avietės, 125 g
1 kg – 23,92 Eur

499
Eur

Lietuviškos 
šilauogės, 500 g
1 kg – 9,98 Eur

299
Eur

Žaliosios besėklės 
vynuogės 
SULTANA, 1 kg

299
Eur

Raudonos 
vynuogės, 1 kg

199
Eur

Žaliosios besėklės 
vynuogės, 500 g
1 kg – 3,98 Eur

299
Eur

Žaliosios 
vynuogės, 1 kg

249
Eur

Įvairių spalvų 
vynuogės, 500 g
1 kg – 4,98 Eur

299
Eur

Plokštieji 
nektarinai (geltonu 
minkštimu), 1 kg

* Reguliarios šių prekių kainos fiksuotos 2020-08-05. Leidinio periodu leidinyje esančios kainos gali skirtis nuo parduotuvėje esančių.
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Saulės 
nubučiuoti
Vasaros saulė išryškino strazdanas veide, 
nušviesino plaukus, nugairino odą. Gražu, bet 
mūsų kūnas prašo drėgmės. Negailėkime jos, 
palepinkime ir veidą, ir plaukus, ir kūno odą.  
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Gyvenimo spalvos

1

2

3

4
5

6

7 8

9

10
11

12

2

3 4

6
8

1

5

7

1  Veido kaukė  
NIVEA Q10 PLUS 
C, 1 vnt.

3,66 Eur

2  Veido kaukė 
DIZAO NATURAL 
(100% hialurono 
rūgštis), 42 g
1 kg – 68,81 Eur

2,89 Eur

3  Veido kaukė 
DIZAO su 
deguonimi ir 
anglies ektraktu, 
1 vnt.

3,89 Eur

4  Veido kaukė 
GARNIER SKIN 
NATURALS 
HYDRA BOMB, 
32 g
1 kg – 70,31 Eur

2,25 Eur

5  Veido kaukė 
GARNIER SKIN 
NATURALS 
(MOISTURE 
FRESHNESS), 32 g
1 kg – 70,31 Eur

2,25 Eur

6  Lakštinė veido 
kaukė ELSERI 
(drėkinamoji), 
1 vnt.

7,99 Eur

7  Regeneruojamoji 
veido kaukė  
KILIG WOMAN 
VITAMIN C, 3 vnt.
1 vnt. – 1,00 Eur

2,99 Eur

8  Intensyvi 
drėkinamoji gelinė 
veido kaukė KILIG, 
31 ml
1 l – 142,38 Eur

2,99 Eur

9  Intensyviai 
drėkinamoji veido 
kaukė GREEN 
FEEL'S AŠ IKONA, 
10 ml
1 l – 169,00 Eur

1,69 Eur

10  Veido kaukė 
SCHAEBENS su 
auksu, 10 ml
1 l – 185,00 Eur

1,85 Eur

11  Veido kaukė 
SCHAEBENS nuo 
spuogų, 10 ml
1 l – 185,00 Eur

1,85 Eur

12  Veido kaukė 
SCHAEBENS su 
hialuronu, 10 ml
1 l – 185,00 Eur

1,85 Eur

Veidas 
Mūsų visų oda – skirtinga, vienų yra sausesnė, 
kitų – riebesnė. Atkreipkite į tai dėmesį, kai 
renkatės veido kaukę. Skaitykite instrukcijas ir 
jokiais būdais kaukės nelaikykite per ilgai. Jei ant 
jūsų veido ji bus per ilgai – labiau pakenksite 
odai nei jai padėsite. 

Kūnas
Pirmoji pagalba sausai, 
pleiskanojančiai kūno 
odai –  drėkinamosios, 
maitinamosios ir 
raminamosios priemonės. 

1  Anticeliulitinis 
kūno kremas 
EOLAB, 250 ml
1 l – 19,96 Eur

4,99 Eur

2  Kūno kremas-
sviestas EOLAB 
VITAMIN, 150 ml
1 l – 36,60 Eur

5,49 Eur

3  Rankų kremas 
NEUTROGENA, 
75 ml
1 l – 57,87 Eur

4,34 Eur

4  Sausos kūno 
odos losjonas 
NEUTROGENA, 
250 ml
1 l – 21,56 Eur 

5,39 Eur

5  Anticeliulitinis 
kremas GEOMAR, 
200 ml
1 l – 44,95 Eur 

8,99 Eur

6  Anticeliulitinis 
dumblių purvas 
GEOMAR, 600 ml
1 l – 22,68 Eur 

13,61 Eur

7  Dezodorantas 
URTEKRAM 
GREEN MATCHA, 
1 vnt.

8,99 Eur
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1  Plaukų 
balzamas 
GARNIER 
FRUCTIS HAIR 
FOOD, 350 ml
1 l – 19,97 Eur

6,99 Eur

2  Plaukų kaukė 
GARNIER 
FRUCTIS  
HAIR FOOD 
BANANA,  
390 ml
1 l – 21,67 Eur

8,45 Eur

3  Plaukų kaukė 
GARNIER 
FRUCTIS HAIR 
FOOD PAPAYA, 
390 ml
1 l – 21,67 Eur

8,45 Eur

4  Purškiamas 
kondicionierius 
GLISS KUR  
BIO-TECH 
RESTORE,  
200 ml
1 l – 24,45 Eur

4,89 Eur

5  Plaukų 
šampūnas GLISS 
KUR BIO-TECH 
RESTORE, 250ml
1 l – 13,56 Eur

3,39 Eur

6  Plaukų 
balzamas 
GARNIER 
FRUCTIS ALOE 
HYDRA BOMB, 
200 ml
1 l – 17,20 Eur

3,44 Eur

7  Plaukų 
šampūnas 
GARNIER 
FRUCTIS ALOE 
HYDRA BOMB, 
250 ml
1 l – 13,76 Eur

3,44 Eur

8  Ekologiškas 
plaukų šampūnas 
EO LAB 
NOURISHING, 
250  ml
1 l – 19,96 Eur

4,99 Eur

9  Ekologiška 
plaukų kaukė 
EOLAB 
NOURISHING 
MOISTURASING, 
250 ml
1 l – 27,96 Eur

6,99 Eur

10  Plaukų 
kondicionierius 
URTEKRAM 
GREEN MATCHA, 
1 vnt.

7,99 Eur

11  Plaukų 
šampūnas 
URTEKRAM 
GREEN  
MATCHA,  
1 vnt.

7,99 Eur

12  Vyriškas plaukų 
šampūnas-
kondicionierius 
GREEN FEEL'S, 
250 ml
1 l – 11,96 Eur

2,99 Eur

13  Vyriškas plaukų 
šampūnas-
kondicionierius-
dušo želė  
GREEN FEEL'S, 
250 ml
1 l – 11,96 Eur

2,99 Eur

14  Plaukų 
šampūnas GREEN 
FEEL'S su kanapių 
aliejumi, 400 ml
1 l – 9,98 Eur

3,99 Eur

15  Plaukų 
kondicionierius-
kaukė  
GREEN FEEL'S su 
kanapių aliejumi, 
200 ml
1 l – 19,95 Eur

3,99 Eur

Plaukai 
Sausi, lūžinėjantys, pasišiaušę, 
sunkiai iššukuojami – tai vis 

saulės darbas. Palepinkite plaukus, 
atgaivinkite juos, sudrėkinkite ir 
jie jums tikrai atsidėkos gražia 

šukuosena. 

|      41

Gyvenimo spalvos

Oda 
Drėkinti, drėkinti ir dar kartą drėkinti. Nepamirškite šio 
šūkio baigiantis vasarai. Jūsų veido oda mielai priims 
visas įmanomas procedūras ir drėkinamąsias priemones. 

8

12
13

1  Valomasis veido 
gelis GARNIER 
BIO su citrinžolių 
ekstraktu, 150 ml
1 l – 39,93 Eur

5,99 Eur

2  Dieninis kremas 
GARNIER BIO 
su levandinų 
ekstraktu, 50 ml
1 l – 179,80 Eur

8,99 Eur

3  Micelinis 
vanduo GARNIER  
BIO su rugiagėlių 
vandeniu, 400 ml
1 l – 22,48 Eur

8,99 Eur

4  Universaliosios
antibakterinės 
drėgnosios 
servetėlės 
CLEANIC AQUA, 
40 vnt.
1 vnt. – 0,04 Eur

1,79 Eur

5  Micelinis 
vanduo 
BIODERMA 
SENSIBIO  
H2O, 500 ml
1 l – 33,18 Eur

16,59 Eur

6  Valomosios 
makiažo  
servetėlės 
PUREDERM su 
kolagenu, 30 vnt.
1 vnt. – 0,10 Eur

2,99 Eur

7  Intensyvus 
drėkinamasis  
veido kremas  
AŠ IKONA,  
50 ml
1 l – 169,80 Eur

8,49 Eur

8  Dieninis veido 
kremas NIVEA 
CELLULAR FILLER, 
50 ml
1 l – 365,80 Eur

18,29 Eur

9  Perlinis 
serumas NIVEA 
HYALURON 
CELLULAR FILLER 
nuo raukšlių, 30 ml
1 l – 626,33 Eur

18,79 Eur

10  Veido kremas 
KILIG su  
vitaminu C, 30 ml
1 l – 209,80 Eur

10,49 Eur

11  Lūpų balzamas 
CARMEX TUBE, 
10 g
1 kg – 479,00 Eur

4,79 Eur
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Gyvenimo spalvos

Vasaros pabaiga – derliaus nuėmimo 
metas. Atidžiai apžiūrėkite lysves –  
jau galite rauti svogūnus, juos 
džiovinti. Šparaginės pupelės pagelto, 
skinkite, šaldykite, rauginkite ar 
marinuokite. Burokėlius jau irgi rauti 
laikas, jei norite turėti traškančių 
galvelių. Lapų neišmeskite, sveikus 
ir traškius supjaustykite ir, trumpai 
pavirę su druska, cukrumi ir citrinų 
sultimis, užsukite į stiklainėlius, - 
bus žiemą lapkočių barščiams ar 
šaltibarščiams ruošti. 

Vasaros pabaiga – tinkamas laikas rinkti ir 
džiovinti prieskoninius augalus – čiobrelius, 
raudonėlius, mėtas, melisas, bazilikus, 
krapus, petražoles ar salierų lapus. Visus 
juos galima užšaldyti arba sudžiovinus 
sukurti sau kvepiančių prieskonių mišinių.  

159
Eur

Viržių ir rododendrų 
substratas GARDEN 
GURU, 20, l
1 l – 0,08 Eur

169
Eur

Spygliuočių 
žievė, 20, l
1 l – 0,08 Eur

289
Eur

Baltosios garstyčios 
BRACO, 500 g
1 kg – 5,78 Eur

479
Eur

Baltosios 
garstyčios 
BRACO, 1 kg

1399
Eur

Hebė, 1 vnt.

1399
Eur

Hebė, 1 vnt.

079
Eur

Skystos ekologiškos 
trąšos, 1 vnt.

069
Eur

Skystos žydinčių gėlių 
trąšos, 1 vnt.

1399
Eur

Hebė QUATTRO, 
1 vnt.

269
Eur

Spygliuočių miksas, 
13,35 cm, 1 vnt.

Rudenėjančio
sodo  rūpesčiai 

Patarimas:
jei vasarą į vazonus buvote 

prisodinę daugiamečių gėlių, 
persodinkite jas į namų vazonus. 

Kai bus šalta, jos papuoš jūsų 
balkonus ar terasas. 

399
Eur

Hebė ADDENDA, 
1 vnt.

279
Eur

Hebė, 1 vnt.

629
Eur

Orchidėjų trąšos 
SCHULTZ, 283 g
1 kg – 22,23 Eur

629
Eur

Universaliosios trąšos 
SCHULTZ, 283 g
1 kg – 22,23 Eur



|      43

Visi kalba

Pusryčių 

1899
Eur

Migdolų kremas 
NUTIS, 1 kg

1999
Eur

Anakardžių kremas 
NUTIS, 1 kg

Skrudinta riekelė duonos, aptepta riešutų sviestu. 
Dar visai neseniai lietuviai būtų tik pečiais 
patraukę, jei kas pasiūlytų tokį pusryčių patiekalą. 
Šiandien riešutų sviestas tampa neatskiriama 
pusryčių stalo dalimi, o kartais – ir didžiausiu 
čempionu. Maistinga, sotu ir labai skanu.

čempionai

2100
Eur

Migdolų užtepas 
HEALTHY CHOICE, 1 kg

599
Eur

Traškusis 
migdolų kremas 
ULDUKAS, 200 g
1 kg – 29,95 Eur

599
Eur

Traškusis žemės 
riešutų, anakardžių 
ir migdolų kremas 
ULDUKAS, 200 g
1 kg – 29,95 Eur

7 19
Eur

Anakardžių kremas 
NUTIS, 320 g
1 kg – 22,47 Eur

689
Eur

Migdolų kremas 
NUTIS, 320 g
1 kg – 21,53 Eur

576
Eur

Klevų sirupas 
VERTMONT, 250 g
1 kg – 23,04 Eur

Lietuviškas klevų 
sirupo atitikmuo –  
sulainis. Gamtininkai 
tikina, kad jo lengvai 
galima pasigaminti 
iš klevų sulos. Tik 
turite žinoti, kad iš 
10 litrų sulos lieka 
vos 100 ml klevų 
sirupo.

ĮDOMU

JUMS RIEKĖS
 0,5 kg žemės riešutų
 2 šaukštų kokosų 

aliejaus 
 žiupsnelio druskos 

Žemės riešutus be luobelių 
15 minučių paskrudinkite 
karštoje orkaitėje. Suberkite 
juos į elektrinę trintuvę 
ir sumalkite. Maldami 
sudėkite kokosų aliejų, 
suberkite druską. Malkite, 
kol riešutų masė pasidarys 
sviesto konsistencijos.

Pamėginkite 
patys

Kur dar galima naudoti klevų sirupą? Vaikai 
jums pasakys, kad klevų sirupu pagardinti 
vaniliniai ledai yra nepaprasto skonio. Klevų 
sirupu skanu saldinti arbatą,  jo dedama į 
pyragus, desertus. 
Kasmet Kanadoje pavasarį, kai bunda 
gamta, šalyje vyksta Klevų šventės. Pati 
garsiausia vyksta Ontarijo provincijoje. Per 
šventę organizuojamos išvykos į gamtą, 
rengiamos klevų sirupo degustacijos, ragau-
jami specialiai šventei paruošt patiekalai.

Sutikite: dar visai neseniai apie klevų sirupą 
nieko nežinojote. Rusvą, klampų, medų 
primenantį sirupą labiausiai išpopuliarino... 
filmai. Tai juose amerikiečiai vaikai blynus 
valgo su gardžiuoju padažu „Maple syrup“. 
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Tvarumas

Žaliasis palikimas 
Ir vienas žmogus gali padaryti daug. Tuo neabejokite ir todėl stenkitės 
gyventi tvariai, saugodami savo namus, savo šalį ir savo planetą. Esame 
ne paskutinieji joje gyvenantys, čia turės gyventi mūsų vaikai, jų vaikai ir 
tų vaikų vaikai. Kasdien tai prisiminkime. 

burnos higienai naudokite liežuvio 
valiklį. Jis kruopščiai nuvalo apnašas, 

neleidžia kauptis bakterijoms, 
masažuoja liežuvį. Niekada jo 

nenaudojote? Valikliu nuo liežuvio 
šaknies braukite link liežuvio galo. 

Kaskart burną praskalaukite. 

Patarimas:

1

10

11

12

13

2

3
4

5

6

7

8
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 Minkštų šerelių 
dantų šepetėlis 
COLGATE,  
1 vnt. 

4,59 Eur

 Balinamoji 
dantų pasta 
COLGATE, 75 ml
1 l – 55,86 Eur

4,19 Eur

 Kietasis 
plaukų šampūnas 
NATURE BOX 
su avokadų 
ekstraktu, 85 g
1 kg – 70,47 Eur

5,99 Eur

 Kūno muilas 
NATURE BOX su 
kokosų ekstraktu, 
150 g
1 kg – 26,60 Eur

3,99 Eur

 Dantų šepetėlis  
HUMBLE BRUSH 
(juodas), 1 vnt.

4,19 Eur

 Dantų šepetėlis 
HUMBLE BRUSH 
su aktyviąja 
anglimi, 1 vnt.

4,19 Eur

 Vaikiškas dantų 
šepetėlis HUMBLE 
BRUSH (rausvas), 
1 vnt.

4,09 Eur

 Bambukiniai 
kosmetiniai 
pagaliukai 
HUMBLE, 100 vnt.
1 vnt. – 0,03 Eur

2,89 Eur

 Tarpdančių 
šepetėliai 
HUMBLE, 6 
vnt., dydis Nr. 3, 
mėlyni, 1 pak.

4,99 Eur

 Dantų šepetėlis 
JORDAN GREEN 
CLEAN, vid.
minkštas, 1 vnt.

2,99 Eur

 Dantų pasta 
JORDAN GREEN 
CLEAN, 75 ml
1 l – 39,87 Eur

2,99 Eur

 Dantų pasta 
HUMBLE 
CHARCOAL su 
flouru, 75 ml
1 l – 57,20 Eur

4,29 Eur

Šampūnas muilo 
gabaliuke 
Ar jau išbandėte naujovę – 
šampūną, primenantį muilą? 
Kietieji šampūnai yra itin 
koncentruoti, taigi, naudojami 
žymiai lėčiau už įprastinius. Juos 
patogu įsidėti į kosmetinę, kai 
keliaujate. Šampūnai paprastai 
parduodami popierinėje 
pakuotėje, o ji lengvai rūšiuojama 
ir perdirbama. 

 SVARBU:  bambukiniais ausų krapštukais 
valykite ausis. Būkite atsargūs, kad 
nepasiektumėte vidinio ausies kanalo. 
Panaudotų krapštukų nemeskite į klozetą, jie 
puikiai suyra, taigi, galite mesti į kompostui 
skirtų atliekų krepšį. 

2019 metais dantų šepetėlis „Jordan Green Clean“ 
pripažintas geriausiu perdirbto plastiko gaminiu. 
Šepetėlio kotelis pagamintas iš 100 procentų perdirbto 
plastiko, šereliai – visiškai natūralūs, iš 100 procentų biologinių 
medžiagų, pakuotė – iš 100 procentų perdirbto kartono.  

 Tabletės 
HUMBLE 
dantims valyti 
(mėtų kv., 
60 vnt.),  
1 pak.

5,19 Eur

Natūralisto 
vonia

Patikima ir novatoriška. Švediški 
produktai THE HUMBLE CO 
sukurti žmonėms, kurie nori 
gyventi švaresnėje planetoje. 
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Tvarumas

759
Eur

Indaplovių 
tabletės SEVENTH 
GENERATION, 24 vnt.
1 vnt. – 0,32 Eur

369
Eur

Universalusis 
valiklis SEVENTH 
GENERATION 
(purškiamasis), 
500 ml
1 l – 7,38 Eur

369
Eur

Vonios valiklis 
SEVENTH 
GENERATION 
(purškiamasis), 
500 ml
1 l – 7,38 Eur

339
Eur

WC valiklis 
SEVENTH 
GENERATION, 
500 ml
1 l – 6,78 Eur

679
Eur

Skystasis kūdikių 
drabužių skalbiklis 
SEVENTH  
GENERATION  
(20 sk.), 1 l

679
Eur

Skystasis skalbiklis 
SEVENTH 
GENERATION 
(citrusinių vaisių 
kvapo, 20 skalb.), 1 l

679
Eur

Skystasis skalbiklis 
SEVENTH 
GENERATION 
(bekvapis,  
20 skalb.), 1 l

239
Eur

Indų ploviklis 
SEVENTH 
GENERATION (citrinų 
ir imbierų kvapo; 
levandų ir mėtų 
kvapo; bekvapis)
3 rūšių, 500 ml
1 l – 4,78 Eur

Septynioms 
kartoms

Prekės ženklo SEVENTH GENERATION kūrėjai 
pasižadėjo, kad kiekvieną kartą, kai imsis kurti 

naują produktą, jie pirmiausia galvos apie septynių 
ateinančių kartų gerovę. „Tikime, kad geriausia 
yra gyventi besirūpinant savo vaikų ir jų vaikų 
ateitimi. Sveikai gyventi užterštoje planetoje 

nėra įmanoma“, - teigia produkcijos SEVENTH 
GENERATION gamintojai. Skalbikliuose 

ir valikliuose naudojamos augalinės 
kilmės valomosios medžiagos.

 SVARBU:  

 sudėtyje iki 
97 procentų 
augalinės kilmės 
ingredientų 

 biologiškai 
skaidžios formulės 

 kvapikliai tik 
iš botaninių 
ekstraktų ir 
eterinių aliejų 

 jokių sintetinių 
kvapiųjų 
medžiagų, 
dažiklių ir baliklių 

 tara iš perdirbto 
plastiko
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 Greitai 
paruošiami 
makaronai 
MAGGI su 
saldžiarūgščiu 
padažu (aitriųjų 
paprikų 
skonio), 75 g
1 kg – 19,87 Eur 

1,49 Eur

 Greitai 
paruošiami 
makaronai 
MAGGI 
su padažu 
(vištienos ir 
sezamų skonio), 
75 g
1 kg – 19,87 Eur 

1,49 Eur

 Greitai 
paruošiami 
makaronai 
MAGGI 
su padažu 
(terijakio 
skonio), 75 g
1 kg – 19,87 Eur 
1,49 Eur 

 Greitai 
paruošimi 
makaronai 
MAGGI 
(vištienos 
skonio), 59,2 g
1 kg – 8,31 Eur 

0,49 Eur

 Greitai 
paruošiami 
makaronai 
MAGGI (aštrios 
vištienos 
skonio), 59,2 g
1 kg – 8,31 Eur 

0,49 Eur

 Greitai 
paruošiami 
makaronai 
MAGGI 
(jautienos 
skonio), 59,2 g
1 kg – 8,31 Eur 

0,49 Eur

1
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Alkio jausmas gimdo pyktį. Kad netektų svaidytis 
žaibais, išbandykite naujienas. Tereiks atplėšti maišelį 
ar pasirūpinti karštu vandeniu. 

Naujienos,
kurių norisi

  Tortilijos MISSION 
su bolivinių balandų 
ir ispaninių šalavijų 
sėklomis, 382 g
1 kg – 6,52 Eur 

2,49 Eur

 Tortilija MISSION su 
speltomis ir avižiniais 
dribsniais, 257 g
1 kg – 6,58 Eur 

1,69 Eur

Skrudintas jūrų 
dumblių užkandis 
ZIGMAS su jūros 
druska, 5 g
1 kg – 118,00 Eur 

0,59 Eur

Jūržolių užkandis 
SAMLIP (kimčių 
kopūstų skonio), 12 g
1 kg – 124,17 Eur 

1,49 Eur

Makaronai per kelias minutes 
Makaronai MAGGI - smagus ir skanus užkandis tiems, kas nori 
greitai užkąsti. Per trumpą pietų pertraukėlę ar po ilgos darbo dienos 
mėgaukitės karštu užkandžiu. Tereiks įpilti karšto vandens ir gardūs 
vištienos, jautienos, sūrio ar aštrios vištienos skonio makaronai – 
paruošti. Pakuotėje rasite ir prieskonių pakelius, kuriais gardindami, 
susikurkite savą skonį.

Dumbliai  
iš jūros 
ZIGMO jūros dumblių 
užkandžiai - tai  
supermaistas iš jūros, 
turintis daugybę mūsų 
organizmui naudingų 
skaidulinių medžiagų. 
Jūros dumblių 
traškučius galima 
skanauti vienus arba, 
jais gardinant, suteikti 
unikalaus skonio 
sriubai, salotoms 
ar vieno kąsnio 
sumuštiniams.

Meksikietiška 
duona 
Bolivinių balandų ir ispaninių 
šalavijų sėklomis, speltomis ir 
avižiniais dribsniais papildytos 
tortilijos tiks gaminti kebabus, 
ruošti šaltuosius ir karštuosius 
užkandžius. 

Saulės 
sėklos  
Prekės ženklas YES 
surinko geriausias 
saulėgrąžas ir 
paskanino jas pasaulio 
skoniais. Juodas 
slaviškas atrinko 
pačias didžiausias. 
Dideles baltas 
atgabeno iš Turkijos, o 
itin lengvai skylančias 
ir traškias atvežė tiesiai 
iš Amerikos. Premium 
klasės saulėgrąžoms  
YES negali likti 
abejingų. 

 Greitai 
paruošiami 
makaronai 
MAGGI (sūrio 
skonio), 59,2 g
1 kg – 8,31 Eur 

0,49 Eur

4

Skrudintas jūrų dumblių 
užkandis ZIGMAS su 
aitriosiomis paprikomis, 
5 g
1 kg – 118,00 Eur 

0,59 Eur

Jūržolių užkandis SAMLIP 
Natūralus ir sveikas užkandis iš jūrų gelmių. Ragaukite ir 
atraskite tradicinio Korėjos patiekalo kimčių kopūstų skonį.

 Kepintos dryžuotos 
saulėgrąžų sėklos  
Y.E.S. PREMIUM, 150 g
1 kg – 9,93 Eur 

1,49 Eur

 Kepintos baltos 
saulėgrąžų sėklos  
Y.E.S. PREMIUM  
su druska, 100 g
1 kg – 14,90 Eur 

1,49 Eur

 Kepintos juodos 
saulėgrąžų sėklos  
Y.E.S. PREMIUM, 150 g
1 kg – 9,93 Eur 

1,49 Eur

Naujienos
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Klubai „People Fitness“ Lietuvoje 
yra vieninteliai, turintys licenciją 
rengti gausybę treniruočių „Les 
Mills“. „Les Mills“ yra vienas 
didžiausių ir populiariausių prekės 
ženklų, kuriančių treniruočių 
choreografiją. Specialus 
treniruotėms kuriamas grojaraštis 
motyvuoja sportuoti ir dar 
labiau pamėgti aktyvų gyvenimo 
būdą. Treniruočių pratimai  
kuriami drauge su medicinos 
darbuotojais, o treneriai nuolat 
mokosi seminaruose. Treniruotėse 
„BodyPump“, „Body Combat“ ir 
„BodyBalance“ dirba profesionalūs 
treneriai ir skamba energinga 
muzika. 

Treniruotės „Les Mills“

Pradėkime
rudenį aktyviai

Vasara – judesio metas. Tuo 
neabejoja sporto klubo „People 
Fitness“ grupinių užsiėmimų 
trenerė Lina Dranginytė. Tačiau 
vasara baigiasi, o kartu su ja – ir 
žygiai miškuose, plaukimas 
baidarėmis, pasivažinėjimai 
dviračiais. „Ruduo – atradimų 
metas, taigi, ruoškitės išmėginti 
kažką visiškai naujo“, - sako 
trenerė ir siūlo keletą klubo 
„People Fitness“ įdomybių. 

 Duoniukai 
SCHAR be glitimo, 
150 g
1 kg – 16,33 Eur 

2,45 Eur

 Kukurūzų 
traškučiai be 
glitimo (barbekiu 
sk.), 106 g
1 kg – 12,17 Eur 

1,29 Eur

 Kukurūzų 
traškučiai be 
glitimo, 106 g
1 kg – 12,17 Eur 

1,29 Eur

 Baltymų 
traškučiai MAX 
SPORT, saldaus 
aitraus paprikų 
padažo skonio
1 kg – 37,56 Eur 

1,69 Eur

 Šaltyje 
džiovintos avietės 
SUMMMER, 11 g
1 kg – 153,64 Eur 

1,69 Eur

 Šaltyje džiovintų 
bananų, riešutų 
užtepo ir braškių 
užkandis SUMMER 
BITES, 13 g
1 kg – 137,69 Eur 

1,79 Eur

 Šaltyje džiovintų 
braškių, jogurto, 
bananų nektaro 
užkandis SUMMER 
BITES, 13 g
1 kg – 137,69 Eur 

1,79 Eur

 Šaltyje džiovintų 
braškių griežinėliai 
SUMMMER, 11 g
1 kg – 153,64 Eur 

1,69 Eur

 Šaltyje džiovintų 
daržovių užkandis 
SUPERGARDEN 
BITES, 50 g
1 kg – 79,80 Eur 

3,99 Eur

 Šaltyje 
džiovintų miško 
uogų užkandis 
SUPERGARDEN 
BITES, 50 g
1 kg – 79,80 Eur 

3,99 Eur

 Sojų ir avižinių 
dribsnių batonėlis 
NUTRILESS su 
šokoladu, 60 g
1 kg – 28,17 Eur 

1,69 Eur

 Pieniško 
šokolado ir 
kukurūzų 
dribsnių batonėlis 
NUTRILESS, 60 g
1 kg – 28,17 Eur 

1,69 Eur
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Sveikiau

 „BodyPump“ – pati populia-
riausia jėgos treniruotė, kurios metu 
naudojami ir svarmenys. Nuolat pa-
sikartojantys judesiai gerai treniruoja 
kūną ir per užsiėmimą sudeginama iki 
540 kalorijų. 

Treniruočių „Body Combat“ metu 
naudojami įvairūs kovos menų jude-
siai. Šios treniruotės užtikrina tobulas 
kūno formas, mažina stresą ir greitai 
degina kalorijas, - neteksite 
jų apie 740. 

Treniruotės „BodyBalance“ 
sukurtos naudojant jogos judesius. 
Kvėpavimas ir įkvepianti muzika – 
neatsiejama pratimų dalis. Stiprėja 
kūnas, o po treniruotės jausitės 
ramūs ir susikaupę. 

„BodyAttack“ – energingos 
treniruotės, tinkančios ir prade-
dantiesiems, ir aistringiems sporto 
mėgėjams. Šiose treniruotėse bė-
gimas, šuoliai su įtūpstais derinami 
su jėgos pratimais – atsispaudimais 
ir pritūpimais. Treniruotės vyksta 
su instruktoriumi, o jose skamba 
energinga muzika, kai metamas 
iššūkis jūsų galimybių riboms. 
Per treniruotę neteksite apie 730 
kalorijų. 

Pavadinimas „Cxworx“ slepia 
pusvalandžio treniruotę, kurios 
tikslas – stiprinti kūno branduolio 
raumenis. Kaip žinoma, stiprus 
kūnas yra svarbiausias mūsų 
gyvenimo pagrindas. Treniruočių 
„Cxworx“ metu treneriai yra paruo-
šę skirtingų judesių, skirtų skirtingai 
pasirengusiems. Jie parodys tinkamą 
treniruočių su gumomis ir štangos 
diskais techniką bei svorio pratimus.
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 Baltymų išrūgų 
koncentratas 
PROTEIN INN 
(bananų skonio), 
1 kg

21,99 Eur

 Baltymų 
išrūgų izoliatas 
PROTEINN INN 
(mėlynių skonio), 
1 kg

27,99 Eur

 Kanapių 
baltymai HEMPUS, 
250 g
1 kg – 25,60 Eur 

6,40 Eur

 Ekologiškas 
kanapių 
sėklų aliejus 
BIONATURALIS, 
250 ml
1 l – 23,96 Eur 

5,99 Eur 

 Ekologiški 
avižiniai dribsniai 
BIONATURALIS, 
800 g
1 kg – 4,36 Eur 

3,49 Eur 

 Malti linų 
sėmenys ALVO, 
120 g
1 kg – 4,00 Eur 

0,48 Eur

 Saldiklių mišinys 
STEVIJA ALVO, 
300 g
1 kg – 12,83 Eur 

3,85 Eur

 Ekologiškos 
vingrūnės 
(lot. spirulina) 
INTENSON, 100 g
1 kg – 39,80 Eur 

3,98 Eur

 UAT pienas 
NEED4 CHOICE 
be laktozės, 1,5% 
rieb., 1 l

0,99 Eur

Sveikiau

Supermaistas 
Supermaistui priskiriami produktai, 
turintys daug vitaminų ir mineralų. 
Sportuojantiems žmonėms jis – labai 
naudingas.

Vingrūnės 
Tai maždaug prieš 3 milijar-
dus ir 6 milijonus metų 
atsiradusi mikroskopinė 
daugialąstė melsvabak-
terė. Vingrūnės auga 
šarmo turinčiuose 
vandenyse, ten, kur karšta 
ir daug saulės, jose gausu 
įvairių maistinių medžiagų, 
kurių derinys idealiai atitinka 
žmogaus organizmo poreikius. 

Stevija 
Iš Pietų Amerikos 
kilęs augalas. Iš jo lapų 
ekstrakto gaunamas vi-
siškai natūralus saldiklis, 
neturintis kalorijų. Jame 
esantys glikozidai yra 
110-270 kartų saldesni 
už cukrų. 

„Les Mills Grit“ yra itin 
intensyvios intervalinės treni-
ruotės, skirtos jau pažengusiems 
sportininkams. Šiose treniruo-
tėse ypatingai svarbu pratemus 
atlikti techniškai ir greitai. Šios 
treniruotės vyksta 30 minučių ir 
rekomenduojamos ne dažniau 
kaip du kartus per savaitę.  

Treniruočių metu „Les Mills 
Tone“ laikomasi „3 in 1” 
koncepcijos. Tai viena naujausių 
kardio-, ištvermės ir jėgos treni-
ruotė, kurioje derinami įvairūs 
pratimai, stiprinantys ištvermę ir 
deginantys kalorijas. Ši treniruotė 

skirta žmonėms, esantiems 
įvairaus sportinio 

pasirengimo lygio.
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Atstatyk jėgas 
Po geros treniruotės svarbu tinkamai 
užkąsti. Mitybos specialistai teigia, 
kad valgyti po treniruotės – geras 
įprotis, tik labai svarbu pasirinkti 
tinkamą maistą. Naudingi produktai 
atstatys raumenis ir juos augins, 

taigi, valgykite liesus baltymus – 
kalakutienos, vištienos filė, baltą 
žuvį. Taip pat tinka angliavande-
niai – avižiniai trapučiai, augaliniu 
gėrimu užpiltas dubenėlis granolos, 
ryžiai, makaronai, tortilijos. Po 
treniruotės reiktų vengti riebalų, 
kofeino, kakavos ir šokolado. 

Patarimas:
pavalgyti po treniruotės geriausia 
per pirmąsias 20 minučių. Jei dvi 

valandas nevalgysite, teigia mitybos 
specialistai, jūsų treniruotė nueis 
veltui – riebalus joje sudeginsite, 

bet geros ir greitos medžiagų 
apykaitos nebus. 

549
Eur

Traškūs javainiai 
PAULUNS su 
cinamonu, obuoliais 
ir migdolais, 450 g
1 kg – 12,20 Eur

299
Eur

Avinžirnių 
makaronai 
SAM MILLS be 
glitimo, 250 g
1 kg – 11,96 Eur

299
Eur

Raudonųjų 
lęšių 
makaronai 
SAMMILS be 
glitimo, 250 g
1 kg – 11,96 Eur

299
Eur

Žaliųjų žirnių 
makaronai 
SAMMILLS be 
glitimo, 250 g
1 kg – 11,96 Eur

999
Eur

Vanilės skonio 
kokteilis 
NUTRILESS, 
165 g
1 kg – 60,55 Eur

999
Eur

Šokolado 
skonio kokteilis 
NUTRILESS, 165 g
1 kg – 60,55 Eur

549
Eur

Traškūs javainiai 
PAULUNS su 
lazdynų riešutais ir 
datulėmis, 450 g
1 kg – 12,20 Eur

549
Eur

Traškūs javainiai 
PAULUNS su su 
šilkmedžių uogomis, 
kardamonu, 450 g
1 kg – 12,20 Eur

549
Eur

Dribsniai PAULUNS 
su lęšiais ir ispaninių 
šalavijų sėklomis, 
320 g
1 kg – 17,16 Eur

Sveikiau
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Leidinyje nurodytos kainos galioja prekybos tinklo parduotuvėse   .
Prekių skaičius ribotas. Nemokama MAXIMOS infolinija 8 800 20 050, el. paštas kokybe@maxima.lt. ISSN 1392-9291. Leidinys nemokamas.
© Reklaminis bukletas MAXIMA LT, UAB. 
Jei leidinyje kainos ir kita informacija apie prekes nesutampa su parduotuvėje esančiomis, prašom leidinyje pateiktas kainas ir informaciją laikyti spaudos klaida. Kuriant šį leidinį nė vienas maisto 
produktas nebuvo dažytas, lakuotas ar kitaip pakeistas, siekiant pagerinti jo išvaizdą.
Tam tikras prekes rasite tik MAXIMA XXX ir MAXIMA XXXX parduotuvėse. Į nurodytą gėrimo kainą taros užstatas neįskaičiuotas.


