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LIPDUKUS

Rinkdami lipdukus galite įsigyti visą pliušinių
žaislų MINIONS kolekciją!

„Sveikučių šėlsmas“ – nuotaikinga kampanija, skirta
skatinti sveikesnę gyvenseną bei formuoti sveikesnės
mitybos įpročius pabrėžiant vaisių, daržovių ir uogų
svarbą kasdienėje mityboje.
Pliušiniai žaislai – žaismingi vaisių, daržovių ir uogų
pavidalą įgiję animacinio filmo „Minions“ herojai,
virtę į akį traukiančius pliušinius žaislus, padėsiančius
susipažinti ir pamėgti vaisius, daržoves ir uogas dar
labiau.
O ši knygelė – vaikams skirtas, linksmų užduočių apie
vaisius, daržoves ir uogas įdomiam ir prasmingam
laisvalaikiui, rinkinys.

Pliušinis žaislas

Morka
TIMAS

Kampaniją inicijuoja lietuviškas prekybos tinklas

1.

Rugpjūčio 27–lapkričio 11 d.
Perkant
šviežių
vaisių arba
daržovių
bent už

Ananasas
TOMAS

Pliušinis žaislas

Pliušinis žaislas

Bananas
KEVINAS

Perkant karuliu
pažymėtų prekių

Braškė
BOBAS

Pirkdami 1 -

ARBA
gausite

+

Pliušinis žaislas

3.

Kasoje gausite
akcijos pakuotę
su lipduku ir
magnetuku.

+

Pakuotėje – vienas iš 32
daugkartinio naudojimo
magnetukų kietiems
paviršiams.
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Pliušinis žaislas

Avokadas
STIUARTAS

Kas savaitę naujų akcijos prekių galite ieškoti www.maxima.lt/sveikuciu-selsmas
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Pliušinis žaislas
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Rinkdami
lipdukus akcijos
skrajutėje

5.

Pliušinį žaislą MINIONS
įsigysite vos už

Įprasta
kaina –
14,99 €

NUOLAIDA

73 %

Obuolys
KARLAS

+

Kaip gauti akcijos
pakuotę su lipduku?

2.

Pliušinis žaislas

Rinkdami lipdukus
galite įsigyti visą
pliušinių žaislų
MINIONS kolekciją!

Akcijos pakuotėse
galite ieškoti
lipduko su vienu
iš pliušinių žaislų
MINIONS kolekcijos
paveikslėliu.

Pliušinis žaislas

Pomidoras
DŽERIS
Net 1 000 laimingųjų,
radusių tokį lipduką,
pliušinį žaislą už 0,01 €
galės išsikeisti bet kurioje
Informacijos kasoje.

Galimi lipdukai:

Daugiau vaisių ir daržovių nuotykių
– MAXIMOS programėlėje SVEIKUČIŲ
ŠĖLSMAS!

SVEIKUČIŲ ŠĖLSMO
turnyras!
Prekybos tinklas MAXIMA, vykdydamas akciją „MINIONS ™ Sveikučių šėlsmas“,
drauge su partneriais ir akcijos rėmėjais susitelkė bendram tikslui – akciją
vienijančiam ir sveikatingumą skatinančiam turnyrui.
Drauge su rėmėjais ir akcijos draugais aplankysime Lietuvos
miestus ir miestelius, pakviesime į puikų renginį šeimas su
mažaisiais, smagiai įtrauksime į patrakusią šėlionę, kuria ne tik
skatinsime įvairiomis daržovėmis ir vaisiais papildyti mitybos
racioną, bet ir kviesime propaguoti aktyvią gyvenseną pačiu
netikėčiausiu būdu.
Kviečiame sekti naujienas www.maxima.lt/sveikuciu-selsmas,
kur matysite aplankyti planuojamų miestų ir miestelių grafiką.
Nepraleiskite galimybės susitikti ir įsiamžinti su šauniaisiais
MINIONS!
Sveikatingumu pagrįstas šeimos idėjas skatinantys

AKCIJOS DRAUGAI IR RĖMĖJAI

Priešpiečių dėžutė
su gertuve

GAUDYNĖS

SLĖPYNĖS

Galite įsijungti priekinę
telefono kamerą ir burna
sugauti sveikus maisto
produktus! Arba – išjunkite
kamerą ir produktus
sugaukite pirštu liesdami
ekraną.

Parduotuvėse MAXIMA galite
ieškoti specialių ženkliukų,
nuskenuoti juos telefonu ir
išvysti šėlstančius herojus
MINIONS!

Gertuvė

MINIONS

MINIONS
7,99 €

4 99 €

VIKTORINA
Galite atsakyti į smagius,
praktinius arba moksliškus
klausimus apie vaisius ir
daržoves!

Priešpiečių dėžutė

MINIONS

Galite išbandyti
žaidimo SLĖPYNĖS
ženkliuką jau čia!

Nuskenavę ženkliuką
telefonu, išvysite
smagiuosius MINIONS!
Daugiau paieškų galite atlikti
parduotuvėse MAXIMA!

SVEIKUČIŲ ŠĖLSMAS MAXIMOJE
2,99 €

7,99 €

1 99 €

4 99 €

Programėlės ieškoti:

Sveiki! Juk norisi tokiems būti? Šiek tiek daugiau daržovių ir vaisių gali
padėti! Tik kaip paskatinti mažuosius jais džiaugtis? Mitybos specialisė,
dietistė VAIDA KURPIENĖ sako: „Rodykite pavyzdį. Jei per pietus valgote
daržoves, o vaikų šalia nėra – nėra ir pavyzdžio. Geriausias būdas –
kartu vakarieniauti. Vaikai tiki tuo, ką mato.“

PATARIMAI
SVEIKUOLIŲ TĖVELIAMS

2
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Viskas, kas suverta
ant pagaliuko,
valgoma skaniau!

Rinkdamiesi daržoves
parduotuvėje,
paprašykite vaikų
pagalbos.

Šviežių vaisių
ir uogų dubenėlį
laikykite matomoje
vietoje.

Daugumai vaikų
reikia 15–21 karto,
kad nauja taptų
skanu.
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Daržovės ir vaisiai – tikri individualybės. Ne šiaip sau
visi būna skirtingų formų, dydžių ir spalvų. Kiekvienas
turi daug savitų savybių ir gali teikti skirtingą naudą.
Taigi kasdien reikėtų valgyti kuo įvairesnį maistą.
Rinktis galite pagal spalvas! Galite 7 dienas iš eilės
palenktyniauti, kas šeimoje – mama, tėtis, sesė ar
brolis – suvalgo kuo įvairesnių spalvų maisto kasdien.

UŽDUOTĖLĖS

SVEIKI
BALIONAI

Ar norėtum pasipuošti virtuvę arba savo kambarį?
Pasigamink balionų dekoracijų, primenančių vaisius
ir daržoves! Šiandien siūlom pasigaminti vynuogių ir
pomidorą. O toliau – fantazuok!

POMIDORAS
VYNUOGĖS

8x

Ko prireiks






8 nedidelių apvalių violetinių balionų
Ritės tvirtų siūlų
Dvipusės lipnios juostos
Žirklių
1 žalio popieriaus lapo

Ko prireiks






Kaip gaminti


Kaip gaminti


1.

2.



3.

5.

4.



1 nedidelio apvalaus raudono baliono
Ritės tvirtų siūlų
Dvipusės lipnios juostos
Žirklių
1 žalio popieriaus lapo



Pripūsk ir tvirtai užrišk
kiekvieną balioną. Trumpai
nukirpk siūlus balionų
galuose.
Dvipuse lipnia juosta suklijuok
balionus į kekę.
Iš žalio popieriaus lapo
iškirpk 2 vynuogių lapelius.
Juos priklijuok kekės viršuje
prie užrišto baliono galo.

Pripūsk ir tvirtai užrišk balioną.
Trumpai nukirpk siūlus baliono gale.
Iš žalio popieriaus lapo iškirpk
žvaigždės formą. Jos viduryje
nusipiešk mažą apskritimą. Jį iškirpk
ir užmauk formą ant baliono galo.
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Nepamiršk kam
nors pasidžiaugti
tuo, ką padarei.
Gali net surengti
vaisių ir daržovių
vakarėlį!

UŽDUOTĖLĖS

UŽDUOTĖLĖS

DARŽOVIŲ
DRAUGYSTĖ

POJŪČIŲ
KARUSELĖ

Daržovės mėgsta draugauti!
Sugalvok, kokios 3 daržovės susitinka
tavo lėkštėje, ir nupiešk jas. Gal tai tavo
mėgstamiausias patiekalas?

Būna linksma, o būna ir nelinksma. Net Sveikučiai
ne vien šypsenas dalija! Kai kurie skoniai priverčia
mus nusišypsoti, kai kurie susiraukti, o kartais tiesiog
sutraukia liežuvį. Prie kiekvieno veiduko nupiešk, koks
vaisius ar daržovė galėjo sukelti tokią reakciją.

SALDU

RŪGŠTU

AŠTRU

KARTU

Geriems įpročiams susiformuoti reikia trupučio laiko. Dvi savaites
kasdien stebėk, kokių spalvų daržoves ir vaisius valgai. Vakarais
tokiomis spalvomis nuspalvink tos dienos apskritimus. Jei valgei
pomidorą – apskritimo dalį nuspalvink raudonai. Sukrimtai ir
agurką? Dalį apskritimo nuspalvink žaliai! Susikurk spalvų šventę!

Gali pasiūlyti tėveliams sužaisti žaidimą:
kas šeimoje suvalgys daugiausia įvairių
spalvų daržovių ir vaisių, laimės kokį nors
smagų apdovanojimą.
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TREČIADIENIS

Pasaulio sveikatos organizacija
rekomenduoja kasdien suvalgyti bent
5 skirtingas daržoves ir vaisius.
Šis žaidimas padės tai padaryti
su džiaugsmu!
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SPALVOTOS
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Kam gi nepatinka kartais apsivilkti gražų
kostiumą!? Nuspalvink daržoves bei
vaisius ir paversk juos Sveikučiais.
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Pavyzdys

UŽDUOTĖLĖS

ŠILTNAMIO
RADYBOS

Sveikučiai ant kelio nesimėto – kartais tenka
įdėti pastangų ir jų gerai paieškoti! Atrask
ir pažymėk visus 8 šiltnamyje pasislėpusius
Sveikučius.

UŽDUOTĖLĖS

LABIRINTAS

Išvenk saldumynų aklavietės, nes ten gali
netikėtai užmigti, ir kuo greičiau nukeliauk
iki vaisių kokteilio.

RECEPTAI

SVEIKUČIŲ
RECEPTAI
Ko prireiks

ROŽINIS SVAJOKLIS

2
2
2

Ko prireiks

PURPURO UPĖ

stiklinių granatų sulčių
puodelių susmulkintų lapinių
kopūstų lapų
stiklinių mėlynių, gervuogių,
aviečių
valgomiųjų šaukštų smulkintų
linų sėmenų

2

Kaip gaminti

2 stiklinių šviežių arba
šaldytų braškių
2 valgomųjų šaukštų
ispaninių šalavijų sėklų
2 stiklinių vandens
3 valgomųjų šaukštų medaus
arba agavų sirupo

Jei turi šviežių uogų, sveikinam – vis
dar vasara! 2 puodelius pripildyk
bet kokių mėlynų ar tamsiai raudonų
uogų. O jei lauke šalta, gali naudoti
ir šaldytas uogas. Į plaktuvą supilk
sultis, suberk uogas ir sėmenis, sudėk
smulkintus kopūstų lapus ir gerai
suplak. Kuo labiau viską susmulkinsi,
tuo bus skaniau!

Gali papuošti

Kaip gamin

ti

Gal turi sausainių formelių? Išspausk,
pavyzdžiui, žvaigždės formele arbūzo
gabalėlį, įpjauk jį iki pusės ir papuošk
stiklinės briauną.

Į galingą plaktuvą suberk
uogas, sėklas, supilk
vandenį ir įdėk medaus
arba sirupo. Viską suplak,
kol kokteilis bus kreminis.

Gali papuo
št

Ko prireiks
2
2
1
1
0,5

i

Įpjauk šviežią braškę, ir
užmauk ant stiklinės briaunos.
Ant braškės šokolado sirupu
gali nupiešti veiduką. Arba
kokteilio viršuje nupiešk
veiduką iš likusių ispaninių
šalavijų sėklų.

prinokusių bananų
vidutinio dydžio apelsinų
obuolio
stiklinės šviežių špinatų
stiklinės vandens
žiupsnelis cinamono

Kaip gaminti
Nulupk bananus ir supjaustyk gabalėliais.
Nulupk obuolį ir supjaustyk skiltelėmis. Nulupk
apelsiną ir pašalink kuo daugiau baltų jo „siūlų“.
Suberkite į plaktuvą pirmiausiai minkščiausius
ingredientus, o vėliausiai – kiečiausius. Viską
gerai suplak iki tirštumo ir supilk į gražią
stiklinę.

Ingredie
ntus rin
kite
drauge
su vaika
is

Gali papuošti
Atpjauk apelsino griežinėlį. Pagal linijas
išpjauk 5 trikampėlius, kad gautum žvaigždę.

ŽALIAPLAUKIS DRAUGAS

RECEPTAI

SVEIKUČIŲ
RECEPTAI
BURTŲ LAZDELĖ

Ko prireiks

GELTONASIS PONAS






Ilgo medinio iešmuko
Arbūzo skiltelės
Mėlynių saujos
Žvaigždės formelės

Ko prireiks

1
0,75
3
0,5

Kaip gamin

prinokusio banano
stiklinės apelsinų sulčių
ananaso griežinėlių
mango

 Nuplauk mėlynes ir atpjauk
arbūzo skiltelę. Jei skiltelėje yra
sėklyčių, išvalyk jas.
 Ant medinio iešmuko suverk 10–15
mėlynių. Iešmuko viršūnę palik laisvą.
 Išspausk, žvaigždės formele arbūzo gabalėlį
ir užmauk ant iešmuko viršaus.
 Improvizuok!

Kaip gaminti

Vaisius susmulkink kubeliais.
Ne sezono metu gali naudoti
ir šaldytų vaisių gabalėlius.
Suberk vaisius ir supilk sultis
į plaktuvą ir plak, kol gausi
tirštą kokteilį. Kuo tirščiau – tuo
skaniau!

št
Gali papuo

ti

DEIVO PICA

Ko prireiks
4

paprikų
(tinka visos spalvos)
0,5 stiklinės gerai
sutarkuoto parmezano
2 stiklinių tarkuotos
mocarelos
0,5 stiklinės pomidorų
padažo

0,3 stiklinės mažų
dešrelių „pepperoni“
1
valgomojo šaukšto
tyro alyvuogių aliejaus
1
valgomojo šaukšto
kapotų petražolių
Žiupsnio druskos
Šviežiai maltų pipirų

i
Kaip gamin

Stiklinės šone gali įsmeigti
mėtų lapelių ir uždėti kelias
avietes.
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Įkaitink orkaitę iki 220° C.
Orkaitės padėklą išklok kepimo popieriumi. Išdėliok
perpjautas ir išskobtas paprikų skilteles. Jas patepk
alyvuogių aliejumi ir pabarstyk druska ir pipirais.
Ištepk kiekvieną skiltį pomidorų padažu. Paberk
mocarelos ir parmezano. Uždėk „pepperoni“ dešrelių.
Kepk 10–15 min., kol paprika taps traški ir švelni, o sūris
išsilydys. Viršų papuošk kapotomis petražolėmis.
Skanios sveikos picos!
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Rinkdami lipdukus galite įsigyti visą
pliušinių žaislų MINIONS kolekciją!

1
1
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2
2
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3
3
3

4
4
4

ŽAISLAS

5

UŽ 3,99 €

ŽAISLAS

5

UŽ 3,99 €

ŽAISLAS

5

UŽ 3,99 €

Akcijos taisyklės
1.
2.

Akcija vyksta visose prekybos tinklo MAXIMA parduotuvėse rugpjūčio 27–lapkričio 11 dienomis.
Pirkdami parduotuvėse MAXIMA nurodytą kiekį prekių, pažymėtų karuliais, kasoje NEMOKAMAI gausite akcijos
„MINIONS. Sveikučių šėlsmas“ pakuotę.
3. Taip pat pirkdami vaisių arba daržovių bent už 3 € , kasoje NEMOKAMAI gausite akcijos „MINIONS. Sveikučių šėlsmas“
pakuotę.
4. Akcijos „MINIONS. Sveikučių šėlsmas“ pakuotę sudaro 1 skrajutės lipdukas ir 1 magnetukas.
5. Iš viso galite surinkti 32 akcijos magnetinių lipdukų kolekciją.
6. Net 1.000 akcijos pakuočių galite rasti lipduką su vienu iš pliušinių žaislų MINIONS
paveikslėliu. Pateikus šį lipduką Informacijos kasoje, pliušinis žaislas MINIONS
kainuos tik 1 ct.
7. Suklijavę 5 specialius lipdukus į akcijos skrajutę, gausite 73 % nuolaidą
pliušiniam žaislui MINIONS įsigyti – pliušinis žaislas MINIONS kainuos tik 3,99 €.
8. Akcija vyksta visose parduotuvėse MAXIMA nuo 2019 m. rugpjūčio 27 iki
lapkričio 11 d. arba tol, kol yra akcijos pakuočių ir prekių. Akcijos pakuočių
ir prekių skaičius ribotas.
9. MAXIMA turi teisę keisti akcijos taisykles arba nutraukti akciją bet kuriuo metu.
10. Nemokama MAXIMOS infolinija 8 800 20 050, el. paštas klientai@maxima.lt.
11. Daugiau informacijos apie akciją www.maxima.lt/sveikuciu-selsmas

