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Lai sirsnīgi svētki ikkatrā mājā!
“Maxima Latvija” šis gads tiek aizvadīts svētku 
zīmē – pirms 20 gadiem, 2001. gadā, durvis vēra 
pirmais mūsu veikals Latvijā. Novembrī svētku 
sajūtu vēlamies sniegt dubultā – kopā svinot Latvijas 
dzimšanas dienu un “Maxima Latvija” apaļo jubileju.  
Aicinām svinēt, sevišķi godinot Latvijas ražotājus. 
Mēs parūpēsimies par īpašiem piedāvājumiem, jūs – 
par to, lai tie rotā jūsu galdu.

Sadarbojoties ar vairāk nekā 500 Latvijas 
ražotājiem, nodrošinām saviem klientiem virkni 
pašmāju ražotāju produktu veikalu plauktos un 
sinerģijā ar saviem pircējiem un partneriem radām 
pievienoto vērtību visai Latvijas tautsaimniecībai.

Lai veicinātu vēl lielāku vietējās produkcijas 
pieprasījumu un atbalstītu Latvijas ražotājus, turpinām 
jau iesākto – ilgtermiņā samazinām cenas iemīļotiem 
produktiem, tos padarot vēl pieejamākus. 

Vēlot patiesi sirsnīgus svētkus,

Edvīns Lakstīgala, “Maxima Latvija” 
vadības komandas pārstāvis
ikdienā kopā ar savu komandu rūpējas par plašu vietējo 
ražotāju un vadošo pasaules zīmolu produktu pieejamību 
“Maxima” klientiem par zemām cenām
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Pagatavošana
1. Vistu liek karstumizturīgā traukā, vienmērīgi apslaka ar 

eļļu, pārber ar sāli un pipariem. Pievieno timiāna zariņus.
2. Ābolus un ķiplokus pārgriež uz pusēm, liek apkārt vistai 

un apslaka ar eļļu. Visu pārber ar dzērvenēm.
3. Liek līdz 180 ºC temperatūrai sakarsētā cepeškrāsnī un 

cep 50 minūtes, līdz cepetis zeltains un gaļa gatava.

Vistas cepetis ar 
āboliem un dzērvenēm
6 PERSONĀM

Sastāvdaļas
• 1 vesela vista
• 300 g ābolu
• 100 g dzērveņu
• 4 zariņi timiāna 
• 3 ķiploka daiviņas 

• 40 g olīveļļas
• 1,5 tējkarotes sāls
• 1/2 tējkarotes maltu 

melno piparu

maxima.lv/koest
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3Mana Izvēle
LABA

S
CENA

S

%
*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 
SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.



Pagatavošana
1. Vistu atkaulo, gaļu saplūkā nelielos gabalos. 
2. Sakarsē krāsni līdz 180 ºC temperatūrai. Tartes formu ietauko ar olīveļļu. 
3. Kārtaino mīklu atlaidina vismaz 1 stundu pirms cepšanas. Plāksnes izrullē un liek 

tartes formā. Lai cepot mīkla neuzpūstos, virs tās ieliek cepamā papīra loksni un 
ieber kādus sausus pākšaugus, piemēram, pupiņas. Liek cepeškrāsnī uz 10 minūtēm.

4. Pagatavo pildījumu. Sīpolus un ķiplokus nomizo, smalki sagriež. Uz pannas izkausē atlikušo 
sviestu un apcep sīpolus, ķiplokus un timiānu. Pievieno sāli un piparus. 

5. Atsevišķā bļodā sakuļ olas, pievieno saldo krējumu. Sieru smalki sarīvē un pievieno olu masai. 
6. Izņem no krāsns tartes formu, noņem cepamo papīru ar pupiņām. Apakšā liek rukolas 

lapas, kūpināto vistu un sīpolus, pa virsu lej olu masu. Uzber sāli un piparus un liek 
atpakaļ krāsnī uz 40 minūtēm, līdz tartes vidus ir stingrs. 

7. Pasniedz ar svaigiem tomātiem.

Kūpinātas vistas kišs
4 PERSONĀM

Sastāvdaļas
• 2 plāksnes kārtainās bezrauga mīklas
• 30 g rukolas
• 250 g kūpinātas vistas
• 4 olas
• 250 ml saldā krējuma
• 1 sīpols
• 2 ķiploka daiviņas
• 50 g Ementāles siera

• 150 g ķiršu tomātu
• 1 tējkarote sāls
• 1 tējkarote kaltēta timiāna
• 1/2 tējkarotes maltu 

melno piparu
• olīveļļa cepšanai

maxima.lv/koest

Kūpināta vista 
RUBEŅI 1 kg

€649

Kūpināti vistu 
šķiņķīši RUBEŅI 
1 kg

€799

Kūpināti tītaru 
spārni RUBEŅI 
1 kg

€499

V I E T Ē J Ā  P R O D U K C I J A

4 Mans Veikals
LABA

S
CENA

S

%
*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 

SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.



Sātīgām maltītēm
Gaļa ir viens no vissvarīgākajiem olbaltumvielu 
avotiem mūsu uzturā. Sātīgām ēdienreizēm 
izvēlieties kaut ko no mūsu bagātīgā piedāvājuma. 
Kūpinājumi, marinējumi un svaiga gaļa – viss ar 
rūpību izmeklēts spēcinošām ēdienreizēm.

Ribiņas melleņu 
marinādē RAKVERE 
900 g, 7,77 €/kg 

€699 10,39 €

-33%

Tītara pusstilbs ar 
sīpoliem fasēts 1 kg

€599 8,99 €

-33%

Cāļa gaļas šnicele 
575 g, 5,20 €/kg

€299 4,49 €

-33%

Jaunums

Saldēts

Cāļa gaļas nageti 
kraukšķīgā panējumā 
300 g, 6,97 €/kg

€209 2,49 €

Tikai

Jaunums

Cāļa filejas popkorns 
300 g, 7,97 €/kg 

€239 2,69 €

Tikai

Jaunums

V I E T Ē J Ā  P R O D U K C I J A
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The Beginnings 
produkcijai

-25%

*C vitamīns veicina normālu imunsistēmas darbību, palīdz nodrošināt normālu 
enerģijas ieguves vielmaiņu, palīdz samazināt nogurumu un nespēku

+ imunitātei*
+ enerģijai*
+ noguruma 
   mazināšanai*

V I E T Ē J Ā  P R O D U K C I J A

Nektārs vai sula CIDO 
Imunitāte 1 l, divi veidi

€149 1,99 €

-25%



Produkti ar 
pievienotu vērtību
Prieks ēst veselīgi slēpjas uzturvielām bagātās 
maltītēs. Domājot par veselību un enerģijas lādiņu 
dienas skrējienam, izvēlieties par labu sev. Ērti un 
vienkārši – veselībai draudzīgi produkti meklējami šeit. 

MILZU! Brokastu 
pārslām

-35%

Ogu smēriņiem 
PŪRE

-25%

Dabīgais minerālūdens 885 
1,5 l, divi veidi, 0,46 €/l

€069 0,89 €

-22%

Iesala dzēriens 
IĻĢUCIEMA 1,5 l, 
divi veidi, 0,73 €/l

no 1,32 €

Tikai
€109
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Plānās piparkūkas 
SELGA 375 g, 7,97 €/kg

€299 3,99 €

-25%

Kraukšķīgās piparkūkas 
Vīriņš un Rūdolfs 
500 g, 5,98 €/kg

€299 3,99 €

-25%

Ruletēm un piparkūku 
spilventiņiem 
STABURADZE

-30%

Pergale sveramajām 
konfektēm

-25%

V I E T Ē J Ā  P R O D U K C I J A



Saldākai dzīvei
Saldākie mirkļi ir tie, kuros lutinām sevi ar 
kārumiem. Kūkas, cepumi, ruletes, tas viss ir 
piedāvājumā. Daudz un dažādi mūsu pašu 
labumi savējiem un ciemiņiem.

PURE CHOCOLATE 
trifelēm

-25%

SKRĪVERU SALDUMI 
marcipāniem un 
augļiem šokolādē

-30%

Cepumi LĀČI 110 g vai 
120 g, dažādi veidi, 
no 16,58 €/kg

no 2,59 €

no -23%
€199
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Latvijā audzēta
 vistiņa

Šis sauklis var likt domāt, ka mums Ķekavā patīk jokot. 
Tā ir taisnība -  cilvēciski mums ļoti patīk labs humors. 
Tomēr šo frāzi mēs sakām absolūti nopietni. Vistu 
vai neko - ir mūsu solījums jums, Latvijas iedzīvotāji. 
Ka, izvēloties Ķekavas vistiņas, jūs grozā un uz galda 
liksiet vietējo produktu, kas pat pasaules līmeņa 
konkurentiem liek saņemties un iztaisnot muguru. 
Mūsu darbā nav sīkumu. Nav „vēlāk” vai „gan jau”. Mēs 
katru dienu ejam uz visu vai neko.

Tādēļ arī „Cālis audzēts bez antibiotikām” nav tikai 
vārdi vien. Ir simtiem iemeslu, kādēļ citur antibiotikas 
ir ikdiena. Un katru no šiem iemesliem mēs esam 
rūpīgi risinājuši, lai mūsu vistas tos nepazītu. Izcili 
dzīves apstākļi, pārvietošanās brīvība, augstvērtīga 
pārtika - nekas no šī pie mums nav nokritis no 
debesīm. Pie tādiem sava darba maksimālistiem, 
kādi esam mēs Ķekavā, šie standarti iedzīvojas un 
nostiprinās paš-sa-pro-ta-mi.

Vistu vai neko!
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4. Porainā piena 
šokolāde LAIMA 
65 g, 16,62 €/kg

€108 1,35 €

-20%

1. Piena šokolāde 
DRAKO 20 g, 23,60 €/kg

€047 0,59 €

-20%

Svētku gaidās
Kaut varētu šķist, ka līdz Ziemassvētkiem vēl krietns laiciņš, tā gluži nav. Gada 
sirsnīgākie un gaidītākie svētki ir gandrīz ar roku aizsniedzami, un mēs iesakām 
radīt svētku noskaņu jau tagad. Veikalu plauktus esam papildinājuši gan ar 
Ziemassvētkiem raksturīgiem gardumiem, gan dažādiem sīkumiem, kurus 
ienesot mājās, sajutīsiet, ka sirsnīgo brīnumu laiks pamazām tuvojas.

5. Saldumu izlase 
RŪĶU GARDUMI 
250 g, 11,17 €/kg

€279 3,49 €

-20%

3. Saldumu izlase 
ZIEMAS PASACIŅA 
500 g, 12,30 €/kg

€615 7,69 €

-20%

2. Saldumu izlase 
ZIEMAS VELTE 
450 g, 7,09 €/kg

€319 4,49 €

-29%

S A L D U M I
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Latvijas sezonas 
augļi un dārzeņi
Vietēji auguši dārzeņi un augļi ir vērtīgi ne tikai tādēļ, ka 
to sastāvā ir sezonai tik būtiskie vitamīni, bet arī tādēļ, 
ka vietēji audzis produkts nebūs saskāries ar pārmērīgu 
pesticīdu apstrādi. Sezonāls auglis un dārzenis ir uzturvielām 
visbagātākais tieši savā aktuālajā sezonā, piemēram, lielogu 
dzērvenēs aktivizējas gan vitamīni, gan uzturvielas tieši 
rudens sezonā. Savā iepirkumu groziņā vērtīgi ielikt arī citus 
svaigos, Latvijā augušos antioksidantus, piemēram, ābolus, 
bietes, bet skābētie kāposti ir vietēji ražots probiotisks 
produkts ar lielu devu C vitamīna to sastāvā.

Dzērvenes pūdercukurā 
85 g, 11,65 €/kg

€099 1,35 €

-27%

Uztura un 
fitnesa trenere 
Madara Meiere

Āboli Latvijas
 1 kg

€089

Dzērvenes 
lielogu 200 g, 
3,95 €/kg

€079
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Apgrieztā ābolu tarte
8 PERSONĀM

Sastāvdaļas
• 400 g ābolu
• 100 g sviesta
• 100 g saldā krējuma
• 100 g pūdercukura
• 2 anīsa zvaigznes
• 2 kanēļa standziņas
• 5 smaržīgie pipari
• 2 plāksnes kārtainās 

bezrauga mīklas

Pagatavošana
1. Ābolus nomizo, izgriež serdi un 

sagriež ceturtdaļās.
2. Sagatavo pannu, ko var ievietot 

cepeškrāsnī. Tajā liek izkausēties 
pūdercukuru. Kad izveidojusies 
karamele, tad, nepārtraukti maisot, 
vairākās daļās pievieno sviestu. Kad 
viss sviests ir pievienots, pieliek saldo 
krējumu un uzvāra. Samazina uguni 
un pievieno garšvielas kopā ar 
āboliem. Nedaudz izkarsē ābolus 
karamelē un noņem no uguns. 

3. Kārtaino mīklu izrullē 2 cm biezumā un liek pāri āboliem. 
4. Pannu liek līdz 190 ºC temperatūrai sakarsētā cepeškrāsnī, un tarti 

cep 30 minūtes. Izņem no krāsns un atstāj istabas temperatūrā 
vismaz 30 minūtes. Pēc tam pannas saturu apgriež otrādi tā, lai 
tarte uz šķīvja būtu ar mīklu apakšpusē. maxima.lv/koest
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Pagatavošana
1. Bietes nomizo, sagriež mazos gabalos un 

liek karstumizturīgā traukā. Apslaka ar eļļu, 
pārber ar sāli un pipariem. Liek līdz 180 ºC 
temperatūrai sakarsētā cepeškrāsnī un cep 
40 minūtes. Kad bietes gatavas, nedaudz 
atdzesē tās istabas temperatūrā. 

2. Pannā liek balzametiķi, cukuru, nedaudz sāls un 
piparu. Uzvāra, pievieno bietes un karamelizē tās. 
Kad etiķis notvaicējies, bietes noņem no uguns. 

3. Uz atsevišķas pannas sacep spinātus ar ciedru 
riekstiem, uzber nedaudz sāls un piparu. 

4. Uz šķīvja kārto spinātus, tad bietes, 
pārber ar sadrupinātu fetas sieru un 
smalki sagrieztu koriandru. 

Karamelizētas bietes ar fetas 
sieru un spinātiem
4 PERSONĀM

Sastāvdaļas
• 800 g svaigu biešu
• 40 g olīveļļas
• 120 g cukura

• 120 g balzametiķa
• 15 g sāls
• 15 g maltu melno piparu

• 400 g spinātu
• 100 g ciedru riekstu
• 30 g svaiga koriandra
• 300 g fetas siera

maxima.lv/koest
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1. Vārīti pelēkie zirņi ar 
gaļu 300 g, 2,97 €/kg

€089 1,19 €

-25%

5. Skābēti kāposti ar 
ķimenēm 800 g, 1,24 €/kg

€099 1,32 €

-25%

4. Vārītas bietes 
500 g, 1,06 €/kg

€053 0,64 €

Tikai

2. Sautēti kāposti 
MĀJAS GAUMĒ 1 kg

€185 2,19 €

Tikai

3. Štovēti kāposti 
500 g, divi veidi, 2,18 €/kg

no 1,49 €

no -27%
€109

S E Z O N Ā
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Piedāvājums spēkā ar Paldies! karti līdz 22.11.2021. Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Preču daudzums ierobežots. 

Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos, ar aktuālo akcijas preču piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā! 
Ja izdevumā norādītā preces cena nesakrīt ar veikalā esošo, par pareizo lūgums uzskatīt veikalā norādīto cenu.

Sirsnīga
izvēle

S I R S N Ī G A  I Z V Ē L E



Pagatavošana
1. Saldskābmaizes šķēles apsmērē ar sviestu un uz pannas apcep.
2. Vistas steiku cep uz sakarsētas pannas no abām 

pusēm zeltaini brūnu.
3. Rukolu noskalo, tomātu sagriež šķēlēs.
4. Uz apgrauzdētās saldskābmaizes šķēles kārto rukolas 

lapiņas, tad tomāta šķēles, pāri liek vistas steiku un visu 
pārber ar viegli sadrupinātām siera bumbām.

Sastāvdaļas
• 1 iepakojums vistas steika
• 2 šķēles saldskābmaizes
• 20 g sviesta
• 6 siera bumbas
• 50 g rukolas
• 1 tomāts

Vistas steiks uz saldskābmaizes
2 PERSONĀM

Pagatavošana
1. Zefīrus sagriež mazos gabaliņos, atliek malā 

2 ēdamkarotes dekorēšanai.
2. Lielā bļodā liek biezpienu, saldo krējumu un pūdercukuru. Ar 

mikseri visu saputo gaisīgā masā. Iecilā zefīra gabaliņus.
3. Masu pilda starp 3 cepumiem, veidojot mājiņas formu. Gatavās 

mājiņas liek ledusskapī uz vismaz 4 stundām, ideāli – uz nakti.
4. Karsta ūdens peldē izkausē šokolādi kopā ar sviestu. 

Kad iegūta viendabīga šokolādes glazūra, to noņem no 
siltuma un nedaudz atdzesē.

5. Mājiņas izņem no ledusskapja, ar karoti pārlej mājiņu “jumtus” ar 
šokolādi un dekorē ar zefīra gabaliņiem. Pasniedz.

Sastāvdaļas
• 250 g biezpiena
• 350 ml saldā krējuma
• 2 ēdamkarotes pūdercukura
• 4 vaniļas zefīri
• 30 g tumšās šokolādes
• 30 g sviesta
• 30 “Selgas” cepumi

Biezpiena mājiņas
10 PORCIJĀM

Cepumi SELGA 
180 g

3,28 €/kg

4,72 €/kg

059 
 € Ietaupi

31%

085 
 € 

Zefīrs LAIMA 
vaniļas 200 g

4,95 €/kg

7,35 €/kg

099 
 € Ietaupi

33%

147 
 € 

Cāļa filejas steiks 
BBQ marinādē 400 g

8,23 €/kg

11,48 €/kg

329 
 € Ietaupi

28%

459 
 € 

Siers TRIKĀTA SNIEGA 
BUMBAS ar ķiplokiem 240 g

8,29 €/kg

12,75 €/kg

199 
 € Ietaupi

35%

306 
 € 
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Piedāvājums spēkā ar Paldies! karti līdz 22.11.2021. Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Preču daudzums ierobežots. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos, ar aktuālo akcijas preču piedāvājumu aicinām iepazīties uz vietas veikalā! 
Ja izdevumā norādītā preces cena nesakrīt ar veikalā esošo, par pareizo lūgums uzskatīt veikalā norādīto cenu.

Sirsnīga
izvēle

maxima.lv/koest



Latvijas svētku 
dienās cel 
galdā maizi
Maize dažādās formās jau kopš pirmsākumiem ir bijusi 
viens no svarīgākajiem pārtikas produktiem mūsu 
uzturā. Tā izsenis bijusi pamatēdiens mūsu senčiem 
un ir stabils maltītes fundaments arī uz mūsu galdiem. 
Patriotu mēnesī aicinām palutināt sevi un savus tuvākos 
ar gardu, bagātīgu brokastu maizi.

Rudzu saldskābmaize 
Dona 400 g, 1,88 €/kg

€075 0,95 €

-21%
Maize SĒJAS 260 g vai 
280 g, divi veidi, 
no 3,54 €/kg

no 1,39 €

no -29%
€099

Fazer kefīra maizēm

-25%
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*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 

SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.

M A I Z E S  D A Ž Ā D Ī B A



Rudzu rikas 240 g vai 
330 g, divi veidi, 
no 2,70 €/kg

no 1,03 €

Tikai
€089

Hanzas maiznīcas 
burgermaizītēm un 
hotdogu maizītēm

-25%
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*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 
SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.



Kebaba maizīte 210 g, 
divi veidi, 2,81 €/kg

€059 0,89 €

-34%

Tumšā ciabatta 
rustikas IZCEP PATS 
300g, 3,97 €/kg

€119 1,59 €

-25%

Augļu maize 
250 – 300 g, trīs veidi, 
no 4,97 €/kg

no 1,89 €

no -21%
€149
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*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 

SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.
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Svinīgā brokastu 
rupjmaize
2 PERSONĀM

Sastāvdaļas
• 2 šķēles rupjmaizes
• 180 g biezpiena
• 1 ķiploka daiviņa
• 2 ēdamkarotes krējuma
• 4 šķēles bekona
• 2 mīksti vārītas olas
• maurlociņi pasniegšanai
• šķipsna sāls
• šķipsna maltu melno piparu

Pagatavošana
1. Olas liek vārošā ūdeni un vāra 5 minūtes, tad pārliek 

ledusaukstā ūdenī, lai apturētu gatavošanās procesu.
2. Biezpienu sajauc ar krējumu, sāli, pipariem un smalki 

sarīvētu ķiploka daiviņu.
3. Bekonu apcep zeltaini brūnu, lociņus sakapā.
4. Pagatavo maizīti. Uz rupjmaizes šķēles liek biezpienu, 

pāri kārto bekona šķēles, tad uz pusēm pārgrieztu olu 
un visu pārber ar lociņiem. 

maxima.lv/koest
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*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 
SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.
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3. Siers GORGONZOLA 
DOLCE GRANAROLO 1 kg

€799 11,99 €

-33%Bagātīgam 
galdam
Uzkodu platei, brokastu maizei vai kā 
papildinājums gruntīgai maltītei. 
Liela izvēle, draudzīgas cenas. 

4. Kazas siers 
CHEVRETTE 50% 1 kg

€1499
Tikai

17,99 €

2. Čedaras siers COOMBE 
CASTLE 1 kg, divi veidi

€1199
-29%

16,99 €

1. Svaigais siers ar ķiplokiem 
un olīvām vīnogu lapās 1 kg

€1299
Tikai

15,99 €

5. Sieriem CASTELLO

-20%
līdz
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*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 

SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.

S I E R A  T I R G U S



Pagatavošana
1. Uzkarsē krāsni līdz 

200 ºC temperatūrai.
2. Cukīni sagriež plakanās, plānās 

lentēs jeb plāksnēs.
3. Cukīni liek uz dvieļa, apkaisa ar 

lielāko daļu sāls no abām pusēm 
un ļauj atsuloties 10 minūtes.

4. Bļodā sajauc rikotu, rīvētu 
cieto un Čedaras sieru, olas, 
pesto, raudeni, paprikas pulveri, 
kaltētu baziliku un ķiplokus.

5. Cepeštraukā liek tomātiņus, apber 
ar sāli, cukuru un melnajiem pipariem, 
apslaka ar olīveļļu un liek cepties 15 minūtes.

6. Tikmēr nosusina cukīni šķēles, pilda tās ar 
rikotas maisījumu un sarullē. Kārto pannā ar 
tomātiem un cep vēl 20 minūtes.

7. Pasniedz ar svaigu baziliku.

Cukīni lazanjas rullīši
4 PERSONĀM

Sastāvdaļas
• 1 kg cukīni
• 500 g rikotas siera
• 100 g cietā siera
• 100 g Čedaras siera
• 2 olas
• 600 g ķiršu tomātiņu
• 3 ķiploka daiviņas
• 2 tējkarotes cukura
• 1 tējkarote raudenes
• 1/2 tējkarotes paprikas pulvera
• 1/2 tējkarotes maltu melno piparu
• 1 tējkarote sāls
• olīveļļa cepšanai
• bazilika lapiņas pasniegšanai

maxima.lv/koest

Čedaras siers COOMBE 
CASTLE ar halapenjo un 
papriku 1 kg

€1199
-29%

16,99 €

Siers PARMIGIANO 
REGGIANO 12 mēneši 
150 g, 29,28 €/kg

€439 5,49 €

-20%
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*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 
SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.
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Torte Melnais 
princis 1 kg 

€689 8,99 €

-23%

Drumstalmaize 
ar upenēm vai 
ķiršiem 1 kg

€415 5,19 €

-20%
Plātsmaize ar 
āboliem 1 kg

€415 5,19 €

-20%

Mūsu darbs jūsu ērtībām
Lai atvieglotu jūsu ikdienu, mūsu meistari sagatavojuši daudz un dažādus labumus. 
Nesatraucieties, ja skrējienā nav bijis laika pievērsties maltītes gatavošanai, mums ir labākais 
risinājums – lieliska un ērta alternatīva. Svētku galdam labi piemērota būs gaļas plate, bet 
gardēži novērtēs torti un drumstalmaizi ar upenēm. Tik gardi kā pašu mājās gatavoti!

24 Mans Veikals
LABA

S
CENA

S

%
*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 

SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.
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1. Vistas rulete siera 
kažokā 400 g, 6,88 €/kg

€275 3,59 €

-23%

2. Gaļas plate 
700 g, 7,41 €/kg

€519 6,92 €

-25%

5. Pelēkie zirņi ar žāvētu 
gaļu 300 g, 3,30 €/kg

€099 1,49 €

-34%

4. Salāti ar kūpinātu 
lasi un tunci 1 kg

€679 8,49 €

-20%

6. Kāpostu tīteņi 
1 kg

€469 5,99 €

-22%

3. Lavašs ar šķiņķa vai 
Fetas siera un baklažānu 
pildījumu 250 g, 7,60 €/kg

no 2,29 €

Tikai
€190
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*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 
SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.
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Labu labie 
labumi
Mūsu veikalu plaukti ir bagātīgi piepildīti ar 
visu, ko kāro jūsu sirds… un vēders. Šādi tādi 
labumi sātīgām maltītēm un uzkodām.

Naturli produkcijai

-30%

KO LIKT 
GAĻAS PLATĒ?
PROTAMS, 
NOO CEPEŠKUNGS 
PRODUKTUS!

AT R A D U M I  V E I K A L Ā



Iegūsti vairāk
Steidzīgam rītam, uzkodu platei vai 
viegli pagatavojamai maltītei. Izdevīgs 
piedāvājums par īpašām cenām.

Olīvas BONDUELLE 
300 g, trīs veidi, 5,30 €/kg

€159 2,29 €

-31%

Kafijai LOR

-25%

Mini cīsiņi EKSPRESS 
450 g, 4,42 €/kg

€199 2,29 €

Tikai

Vīnes cīsiņi EKSPRESS 
520 g, 4,60 €/kg

€239 2,69 €

Tikai

Kijevas kotletes TALLEGG 
400 g, 9,98 €/kg 

€399 6,69 €

-40%

Saldēts

Jaunums

AT R A D U M I  V E I K A L Ā
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*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 
SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.



Uztura speciāliste 
Zane Timpare

Pagatavošana
1. Medu un kokosriekstu eļļu liek katliņā un izkausē šķidrā masā.
2. Visas sausās sastāvdaļas, izņemot kaltētās dzērvenes, liek 

bļodā, pievieno medus un eļļas masu, un visu samaisa.
3. Musli liek uz pannas un cep līdz 180 ºC temperatūrai sakarsētā 

krāsnī 20 minūtes, pa vidu vienu reizi apmaisot.
4. Pēc cepšanas musli atdzesē, tad pievieno kaltētās dzērvenes. 

Uzglabāšanas traukā pilda tikai pilnībā atdzesētu musli!

Pašu gatavots muslis
4 PERSONĀM

Sastāvdaļas
• 300 g auzu pārslu 
• 200 g dažādu riekstu maisījuma pēc izvēles 
• 1 ēdamkarote riekstu sviesta
• 2 ēdamkarotes medus 
• 2 ēdamkarotes kokosriekstu eļļas 
• 100 g kaltētu dzērveņu

Pilnvērtīgas brokastis
Vislabākie brokastu musli un graudaugu batoniņi būs tie, kas saturēs 
maz cukura un piesātināto tauku, bet daudz šķiedrvielu un pēc iespējas 
dažādākus graudaugus, riekstus un sēklas, kaltētas ogas.

maxima.lv/koest
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*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 

SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.
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1. Dažādu ziedu medus 
LIEPKALNI 350 g, 7,69 €/kg

€269 3,71 €

-27%

2. Ātri pagatavojamās 
auzu pārslas HERKULESS 
450 g, 1,53 €/kg

€069 1,04 €

-34%

3. Lazdu rieksti 
SUNNY FRUTOWN 
200 g, 12,45 €/kg

€249 3,37 €

-26%

Žāvētas 
dateles

ir izcils kālija avots. 
Kāliju savā Rietuma stila 
diētā uzņemam par maz.

4. Žāvētas dzērvenes vai 
dateles SUNNY FRUTOWN 
200 g, 7,45 €/kg 

no 1,87 €

no -20%
€149
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*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 
SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.
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Granola PAULUNS 
400 g vai 450 g, dažādi 
veidi, no 9,76 €/kg

€439 5,87 €

-25%

3. Batoniņš BIO 
30 g vai 40 g, dažādi 
veidi, no 29,75 €/kg

€119 1,49 €

-20%

2. Nature Valley musli 
batoniņiem

-30%

1. Batoniņiem AXA

-20%

Musli Start!

-20%

PAULUNS 
musli 

Sastāvā ir īpaši daudz 
šķiedrvielu – ar vienu bļodiņu 

(45 g) var uzņemt pat 30% 
no dienā nepieciešamā 
šķiedrvielu daudzuma. 
Nav pievienots cukurs.

Saldie 
musli 
batoniņi
Jāuztver kā našķis, jo 
tie satur daudz cukura. 
Noderēs pirms fiziskas 
slodzes, enerģijai.
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*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 

SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.
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GRACI 
musli

Maisījumiem cukurs 
vispār nav pievienots – 
tas ir tikai tik, cik ogās, 

žāvētajos augļos vai 
šokolādes plāksnītēs. 
GRACI musli būs labs 

šķiedrvielu avots, tajos 
tikpat kā nav piesātināto 

tauku. Videi draudzīgs 
iepakojums.

Musli GRACI

-35%

V E S E L Ī G Ā K



Karstais ābols
1 PERSONAI

Sastāvdaļas
• 300 ml ābolu sulas
• 1 tējkarote medus
• 1 ēdamkarote citronu sulas
• ābolu šķēlītes
• kanēļa standziņa

Pagatavošana
1. Ābolu šķēlītes kārto 

karstumizturīgā glāzē vai krūzē.
2. Katliņā liek visas pārējās dzēriena 

sastāvdaļas un uzsilda, bet neuzvāra.
3. Lej glāzē pie āboliem un pasniedz.

Pagatavošana
1. Katliņā lej dzērveņu sulu, medu, 

citronu sulu un ingvera gabaliņus. 
Visu uzsilda, bet neuzvāra.

2. Pasniegšanas glāzē lej 
rumu un pievieno silto sulas 
maisījumu. Dekorē ar apelsīna 
šķēlīti un pasniedz.

Dzērvenes rumā
1 PERSONAI

Sastāvdaļas
• 250 ml dzērveņu sulas
• 1 tējkarote medus
• 1 ēdamkarote citronu sulas
• 50 ml tumšā ruma
• sagriezts ingvers
• apelsīna šķēlīte

Mēs zinām, kas 
tevi sasildīs
Neļaujiet rudens drēgnumam ietekmēt pašsajūtu. Pelēcība aiz loga un vēsais laiks 
nav iemesls, lai skumtu. Sasildieties ar sildošu un smaržīgu dzērienu, ieritinieties 
zem mīksta pleda un paņemiet no rudens labāko, ko tas spēj dot, – mieru. 

Tālavas karstais ābolu 
dzēriens 10% alk., 0,75 l, 
divi veidi, 7,99 €/l

€599 7,99 €

-25%

Tālavas karstais ābolu 
bezalkoholiskais 
dzēriens ar dzērvenēm 
0,75 l, 5,32 €/l

€399 5,49 €

-27%

I E P A Z Ī S T I  T U VĀ K



Karstākie no vīniem
Lai izjustu vīna sniegto baudījumu, tam nav 
noteikti jābūt servētam īpašās glāzēs kopā ar 
izmeklētiem ēdieniem. Sildiet un pasniedziet 
karstvīnu savās iemīļotākajās mājas krūzēs. 
Krustnagliņu, anīsa, ingvera un kanēļa aromāts. 
Tas viss apvienots, lai sniegtu patīkamas 
sajūtas un emocijas. 

Karstvīna dzēriens CIDO 
Ziemas 6% alk., 1 l

€269 3,59 €

-25%

Karstais ziemas 
dzēriens CIDO 1 l

€139 1,99 €

-30%

Upeņu karstvīns ABAVAS 
10% alk., 0,75 l, 8,65 €/l

€649 8,99 €

-28%

Ziemassvētku karstvīns 
10% alk., 0,75 l, 5,99 €/l

€449 6,49 €

-31%

Karstvīns 7,5% vai 8,5% 
alk., 1 l, dažādi veidi

€299 3,99 €

-25%

I E P A Z Ī S T I  T U VĀ K



1

4

2

5

7

3

6

8

9

Mājīgums 
slēpjas detaļās
Lai justos mājīgi un silti, nav nepieciešams daudz. Pietiek 
vien ar siltām, ērtām mājas čībām.

1. Bērnu istabas apavi 
SEVEN LEMON 22-27

€449 6,99 €

-36%

2. Bērnu istabas apavi 
SEVEN LEMON 22-27

€449 6,99 €

-36%
6. Vīriešu čības 
SEVEN LEMON 41-46

€599 8,99 €

-33%
4. Bērnu čības 
SEVEN LEMON 28-34

€449 6,49 €

-31%
8. Sieviešu čības 
SEVEN LEMON 36-41

€599 8,49 €

-29%

3. Bērnu čības 
SEVEN LEMON 28-34

€449 6,49 €

-31%
5. Sieviešu čības 
SEVEN LEMON 36-41

€599 9,49 €

-37%
7. Sieviešu čības 
SEVEN LEMON 37-41

€699 9,99 €

-30%
9. Vīriešu čības 
SEVEN LEMON 40-46

€899 12,99 €

-31%
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*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 

SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.
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Pleds 140x200 cm, 
dažādi veidi

€999 15,99 €

-38%
Dekoratīvs spilvens 
45x45 cm, divi veidi

€749 12,99 €

-42%

Baterijas DURACELL 
4 gab., divi veidi

€249 3,95 €

-37%
Baterijas DURACELL 
2 gab.

€199 3,75 €

-47%

Baterijas DURACELL 
ULTRA 4 gab., divi veidi

€299 4,34 €

-31%
Baterijas DURACELL 
10 gab., divi veidi

€499 8,49 €

-41%
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*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 
SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.
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Skaistākai ikdienai 
Rudenīgi mainīgajos laikapstākļos neaizmirsīsim 
parūpēties par savu ādu un skaistumu, jo tieši rūpes par 
sevi ir tās, kas uzmundrina un liek sajusties vislabāk.

Vannas piederumiem 
BEAUTY JAR

-35%

Ādas kopšanas 
līdzekļiem DZINTARS

-25%

Kosmētikas 
līdzekļiem SEAL

-40%

36 Mans Veikals
LABA

S
CENA

S

%
*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 

SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.
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Uzņēmuma Dzintars saknes ir meklējamas 1849. 
gadā, kad aptiekārs Heinrihs Ādolfs Brīgers Rīgā 
nodibina parfimērijas un ziepju fabriku. H.A.Brieger 20. 
gadsimta sākumā aktīvi eksportēja kosmētikas preces 
un kopā ar radošās inteliģences uzplaukumu Rīgā 
simbolizēja Eiropas jaunākos rūpniecības sasniegumus. 
Fabrikas produkti saņēma starptautiskas atzinības, un 
uzplaukuma gados tā ražoja līdz pat 350 dažādiem 
parfimērijas un kosmētikas produktiem.

Šogad Dzintars ir atgriezies pie saviem klientiem ar no 
jauna izstrādātiem un vēsturiski populāriem produktiem. 
Leģendārie lūpu balzami, kvalitatīvie sauļošanās 
aizsargbalzami “Jūrmala” un visu iecienītā Niveja – tagad 
“Nīca” ir atraduši ceļu pie patērētājiem. Zīmols ir attīstījies 
un uzlabojis savus produktus, lai tie būtu dabīgāki, 
kvalitatīvāki un iemiesotu jaunākos zinātnes sasniegumus.

Laika gaitā no H.A.Brieger ir izaudzis 
populārais zīmols Dzintars, kas jau vairāk 
nekā pusgadsimtu ražo produktus, kas ir 
neatņemama ikdienas skaistumkopšanas 
sastāvdaļa miljoniem cilvēku.

S K A I S T U M A M



Tīrība un kārtība
Kurš teicis, ka lielo tīrīšanu var taisīt tikai pavasarī? Arī 
rudens tam ir piemērots. Veicot mājas soli, ņemiet talkā 
produktus, kas atvieglos visus uzkopšanas procesus. 
Spodrība un tīrība katrā mājā!

Veļas kopšanas 
līdzekļiem ARIEL Arktik 

-40%
līdz

Tīrīšanas līdzekļiem 
trauku mazgājamai mašīnai 
SOMAT (noteiktām precēm)

-50%
līdz

SERLA un LAMBI 
produkcijai

-30%
līdz

Tīrīšanas līdzekļiem 
KVADRO

-35%
līdz

38 Mans Veikals
LABA

S
CENA

S

%
*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz 

SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. 
Preču piedāvājums atšķirīgs MAXIMA veikalos.

M Ā J A I
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NOZĪME





Mana Izvēle
LABA

S
CENA

S

%Mans veikals
LABA

S
CENA

S

%

*Cena pie preces norādīta ar atlaidi. Piedāvājums neattiecas uz SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. **Piedāvājums 
neattiecas uz akcijas precēm, SUPERCENAS, SIRSNĪGA IZVĒLE un ALKO SUPERDĪLS precēm. Ar aktuālo akcijas preču piedāvājumu aicinām 
iepazīties uz vietas veikalā. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Reklāmā minētajai informācijai var būt operatīvas izmaiņas, par kurām informēsim 
pircējus veikalā. Ja izdevumā norādītā preces cena nesakrīt ar veikalā esošo, par pareizu lūdzam uzskatīt veikalā norādīto cenu. 
Tālrunis bezmaksas uzziņām 80002020 katru dienu no plkst. 8.00 līdz 22.00 E-pasts: info@maxima.lv, www.maxima.lv


