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SKANIAUSIOS
KALĖDINĖS DOVANOS
iš Paupio turgaus

Ekologiškų maisto prekių parduotuvė, kuri apjungia geriausius
Lietuvos ūkius, augintojus, prekės ženklus.
Pasitinkant pirmąsias Kalėdas Paupio turguje, Ekomarket
lankytojams paruošė net kelias dovanų idėjas:

28,9€

10,9€

14,9€

Kalėdinis rinkinys
„PAS MOČIUTĘ AUGAU“

Kalėdinis rinkinys
„VAIKUČIAMS”

Kalėdinis rinkinys
„SMALIŽIAMS“

RINKINĮ SUDARO:

RINKINĮ SUDARO:

RINKINĮ SUDARO:

Gilių kava,
Užupių Manufaktūra, 200 gr.

Želė saldainiai su braškių sultimis,
JH, 80 gr.

Cannamella pieniška karamelė, 240 gr.

Lietuviški lazdyno riešutai
(negliaudyti), 300 gr.

Mėlynių želė saldainiai,
JH, 80 gr.

Svarainių cukatos, Žali Žali, 65 gr.

Medus „Vasara”,
Grimutų medus, 420 gr.

EKO Beržų Sula,
Gryna SIP SAP, 330 ml.

Ekologiška braškių uogienė,
Genutės Uogainė, 350 ml.*

Guminukai „Sliekai“ (be želatino),
GoodNuts, 125 gr.

Grybukai, Ramunės kepiniai, 200 gr.

Sausainiai „Naminiai”,
Ramunės kepiniai, 200 gr.

„LINKSMŲ ŠVENČIŲ“ gurmaniškas rinkinys

SEZONINĖ KNYGA 2022

RINKINĮ SUDARO:

Tinklaraščio „Sezoninė Virtuvė” ir sezoninių kulinarinių knygų
autorė Renata Ničajienė pristato išskirtinę metų planuotę
„Sezoninė knyga 2022”.

2 čatniai, 2 rankų darbo paštetai, 10 gurmaniškų lazdelių,
12 gurmaniškų įdėjų pateiktų kitoje dėžutės pusėje.

22,9€

21,9€

Itališko skonio gurmanai – tai natūralūs produktai iš 80-ties šeimos
ūkių. Viduržemio jūros gyvenimo būdo ir saulėtų emocijų mylėtojams!
Šių švenčių proga Itališko skonio gurmanai siūlo:

Dovanų rinkinys
„KOLEGOMS“

Dovanų rinkinys
„MOTERIŠKAM KOLEKTYVUI“

RINKINĮ SUDARO:

RINKINĮ SUDARO:

Bio Tarallini su ypač tyru alyvuogių aliejumi, 250 g

Rožinis putojantis vynas Prosecco Rose DOC Brut, 750 ml

Raudonas vynas Chianti Classico Toscana DOCG, 750 ml

Itališkas pyragas su obuoiais, razinomis ir cinamonu, 250 g

Tuno - artišokų paštetas, 180 g

Paprikytės įdarytos tunu, 140 g

Džiovintų pomidorų užtepėlė „Sicilijos aistra”, 180 g

Pjaustyti artišokai tyrame alyvuogių aliejuje, 200 g

Žaliosios alyvuogės sūrime, 330 g
Figos su migdolų riešutu juodajame šokolade, 5 vnt
Dėžutė su langeliu.

58€

Dovanų rinkinys
„TRUMŲ MYLĖTOJAMS“
RINKINĮ SUDARO:
Trumų užtepėlė, 90 g
Migdolai su trumais, 500 g
Ypač tyras alyvuogių aliejus su baltaisiais trumais, 250 ml

Nuga su pistacijomis, 100 g
Malta kava, 250 g
Dėžutė su kaspinu.

67€

Dovanų rinkinys
„ŠEIMAI“

58€

RINKINĮ SUDARO:
ANNA SPINATO Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, 750 ml
FILIPPI itališkas pyragas su žemuogėmis ir pienišku šokoladu, 500 g
Callipo ekologiškas Bergamotės džemas, 280 g

Pasta Pirro Makaronai Tagliatelle su trumais ir kiaušiniais, 250 g

William di Carlo Migdolai karamelėje Divine Follie, 150g

Dėžutė su kaspinu.

Malta kava Chachoeira da Grama
Dėžutė su kaspinu.

SPEC pasiūlymas:

77€

Užsakant dovanų rinkinius iki gruodžio 10 d.
taikome 10% nuolaidą.

Kraitė – tai ūkininkų krautuvėlių tinklas, kuriamas su didele
meile Lietuvos produkcijai.
Skaniausioms dovanoms Kraitėje rasite šiuos rinkinius:

Kanapių produktų
rinkinys, 400 g

Medaus asorti –
lagaminas, 280 g

Medaus desertų
rinkinys, 3x120 g

Nauja - tai pamiršta sena. Kanapės
nepelnytai pamirštas augalas. Rinkinyje
yra: kanapių lapų arbata, kanapių žiedynų
arbata, kanapių užkandėlė su baravykais
ir kanapių užkandėlė su saulėje džiovintais
pomidorais.

Medus nėra tik medus... Rinkinyje
įvairiausios skonių gamos: medus su
šaltalankiais, medus su avietėmis, medus
su pipirmėte, medus su kakava, medus su
imbieru, medus su spanguolėmis, medus su
juodaisiais serbentais.

Šventinis medaus desertų rinkinys nustebins
skirtingais skoniais: imbiero, aviečių, citrinos,
šaltalankių ar net česnakų. Kiekviename
rinkinyje gali būti vis kiti skoniai.

21,99€

14,9€

12,99€

Gėrybių rinkinys, 320 g

Medus trio, dėžutėje, 120 g

Rinkinys iš lietuviškų rudens gėrybių - paskaninti šaltam žiemos vakarui:
obuolių sūris, džiovinti obuoliukai, džiovinti baravykai, graikiniai riešutai.

Trijų skonių medaus desertų rinkinys: medus su šaltalankiais, medus
su avietėmis, medus su pipirmėte.

9,47€

7,54€

Motiko – desertas kaip filosofija. Čia apsigyveno Mochi – japoniški,
ilgametes tradicijas puoselėjantys desertai.
Norintiems kitokių, greičiausiai dar nematytų ir todėl tikrai
nustebinti galinčių dovanų, Motiko paruošė šiuos rinkinius:

MOTIKO LUXURY DESSERTS –
susideda iš 6 pasirinktų
Mochi desertų.
Rinkinio kaina priklauso nuo pasirinktų desertų.

MATCHA arbatos dovanų dėžutė
MATCHA arbatos dovanų dėžutėje yra viskas, ko
reikia tradiciniam MATCHA paruošimui.
Išskirtinėje dovanų dėžutėje yra 100% japoniški
ekologiški 30g MATCHA žaliosios arbatos milteliai,
bambuko šaukštas porcijoms ir bambuko plaktuvas
maišymui.
Autentiškos akimirkos garantuotos. Ekologiškai
sertifikuota.

35€

Skrydis iki Paryžiaus dar niekada nebuvo toks trumpas, bet net šviesų
mieste nėra tokios vietos, kur meilės jausmas patiekiamas tiesiog ant
lėkštutės... Apie tai kalba Sugamour desertai.
Pradžiuginkite mylimą žmogų arba įsigykite
savo šventiniam stalui:

Macarons

Panettone

Rinkitės po vieną arba įsigykite rinkiniais.
NAUJIENA! Macarons Kūčiukas
(su aguonomis, baltojo šokolado ir jogurto įdaru).

Dviejų skonių – su džiovintais vaisiais arba šokoladinis su šokolado
lašeliais.

RINKINIAI:
16 vnt. – 19,20 eur
32 vnt – 38,40 eur

Keksas

11€

1,2€ / vnt

8 vnt. – 9,60 eur

15€

Su rome mirkytomis razinomis, džiovintomis
spanguolėmis, džiovintais abrikosų ir citrinų
cukatų kubeliais, pasiflorų tyre ir riešutais.

Kalėdinis pyragas
„BÛCHE DE NOËL”

33€

Karijų ir lazdynų riešutų biskvitas, medaus
putėsiai ir sūri karamelė.

Tortai

38€

Nuotraukoje – tortas „ŠERKŠNAS“
(su Parmezano sūrio biskivitu, „Philadelphia”
sūrio putėsiais, mangų, pasiflorų ir vanilės
compote.)
Kiti galimi variantai:

- Su morkomis ir graikiniais riešutais;
- Su avietėmis ir pistacijomis;
- Su braškėmis ir mėtomis.

Ir vis dėl to neapsisprendžiate, ką labiausiai mėgsta jūsų artimas
žmogus? Paupio turgaus dovanų kortelė pradžiugins kiekvieną, nes
čia po vienu stogu įsikūrę restoranai ir krautuvės įtiks ir patiks net
didžiausiam gurmanui!
Pradžiuginkite savo mylimus
žmones, draugus ar kolegas,
dovanojant #maistavimo
patirtis Paupio turguje!
Paupio turgaus dovanų kortelė
suteikia galimybę degustuoti
turgaus restoranų ir barų meniu,
taip pat išsirinkti lauktuvių
namams iš gurmaniškų maisto
krautuvėlių.
Išskirtinė Paupio turgaus aplinka,
pasaulio virtuvių skoniai ir puiki
muzika – tai potyriai, kurie gali
tapti ypatinga dovana jūsų
brangiems žmonėms!

DAUGIAU APIE PAUPIO
DOVANŲ KORTELĘ
IR KAIP JĄ ĮSIGYTI
SUŽINOKITE ČIA:
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