
ADVENTAS | žuvies patiekala

KŪČIŲ STALO PAŽIBA –

ŽUVIS
Žuvis, be to, kad yra labai skani ir maistinga, taip pat 

yra ir tikra Advento stalo karalienė. Be žuvies patiekalų 
neįsivaizduojamas ir tradicinis Kūčių stalas. Paruošėme jums 
kelis patarimus, kaip išsirinkti ir gaminti šviežią žuvį, ir kelis 
gardžius jos paruošimo receptus, kai žuvis neapdorojama 

termiškai.
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VIETOJE AUGINAMA ŽUVIS
Jei įmanoma – rinkitės vietoje auginamą žuvį. Atstumai Lietuvoje 
nedideli, todėl sužvejota žuvis greitai atsiduria prekybos vietose, tai 
užtikrina ne tik šviežumą, bet ir tai, kad žuvis išsaugo daugiausia 
vertingų medžiagų.

ATIDŽIAI APŽIŪRĖKITE
Rinkdamiesi šviežią, nepjaustytą žuvį atkreipkite dėmesį į jos akis, 
žiaunas. Šviežios žuvies akys apvalios, iškilios, drėgnos ir skaidrios, 
jų vyzdžiai juodi. Jei žuvis yra ligota ar jau pradėjo gesti, akys atrodo 
visiškai kitaip – pradeda džiūti, raukšlėtis, apsiblausia, įdumba. Dar 
vienas svarbus šviežumo rodiklis – žuvies žiaunos. Vos pagautos žuvies 
žiaunos – ryškiai raudonos, pradėjusios gesti – išsipūtusios, gleivėtos, 
patamsėjusios. Atkreipkite dėmesį ir į ledą, ant kurio išdėliojama žuvis 
– jis turi būti švarus, be tamsių dėmių ar gleivėtų skysčių.

Šventiniu laikotarpiu savo pirkėjams pasiūlome dar platesnį ir gausesnį 
žuvies asortimentą. Mūsų parduotuvėse rasite tiek sūdyti, tiek marinuoti, 
įdaryti, troškinti ar kepti tinkamos šviežios žuvies.

NEATIDĖLIODAMI RUOŠKITE
ATŠILDYTĄ ŽUVĮ
Jei pasirinkote šaldytą žuvį, žinokite, kad ją paruošti ir suvartoti reikėtų 
per parą nuo atitirpinimo. Jos taip pat negalima pakartotinai užšaldyti. 
Atšildytos šaldytos žuvys praranda daug ląstelinio skysčio, todėl iš jų 
pagaminti patiekalai gali būti sausesni, ne tokio intensyvaus skonio ir 
aromato.

GAMINDAMI VAIKAMS BŪKITE
YPAČ ATIDŪS
Gaminant vaikams patariama žuvį sumalti net jei naudojate žuvies 
filė. Tai užtikrins, kad patiekalas bus saugus ir jame neliks pavojingų 
ašakų. Jei nenorite žuvies sumalti, galite rinktis kremzlinių žuvų klasės 
eršketines žuvų rūšis.
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Atitirpinti didžiojo 
skraidkalmario čiuptuvai

Atvėsinta atlantinių 
lašišų filė

Atvėsintos auksaspalvės 
dorados

https://eparduotuve.iki.lt/product/Atlantiniu-lasisu-file-su-oda-1-kg/DJZ84mZKRGKCISZMOJ12/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/Auksaspalves-atvesintos-dorados-neskrostos-1-kg/ZoKVSRJIVzu93WyxhKiR/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
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NAMIE SŪDYTA LAŠIŠA
Paruošimo laikas: 15 min. / 1 kg žuvies

 1 kg  šviežios lašišos filė
 30 g š šviežių krapų
 90 g  „IKI“ cukraus
 60 g  „Bio Village“ druskos
 1 v. š.  „Bio Village“ juodųjų  
  pipirų

Paruoškite lašišą – pjaukite pusiau ir pašalinkite visus 
kaulus. Krapus nuplaukite, nusausinkite ir smulkiai 
supjaustykite. Į dubenėlį suberkite prieskonius ir 
gerai išmaišykite. Dabar kiekvieną lašišos gabalą gerai 
įtrinkite prieskoniais – trinkite tik vidinę filė pusę. 
Ant viršaus berkite krapus. Pasūdytus lašišos gabalus 
suglauskite taip, kaip buvo prieš pjovimą, dėkite į san-
darų plastikinį maišelį ir palikite šaldytuve mažiausiai 
2 paroms. O tuomet beliks iš namuose sūdytos lašišos 
daryti skanius patiekalus.

Atvėsinta atlantinių 
lašišų filė IKI

https://eparduotuve.iki.lt/product/Atsaldytos-Atlantines-lasisos-file-su-oda-IKI-250-g/UovU0sk8ertBLM2PBQLK/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
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SILKĖS KAPOTINIS SU 
AVIEČIŲ UOGIENE
Paruošimo laikas: 20 min. / 2 porcijos

 150 g  silkės
 1  „Clever“ svogūno
 1  a. š. aviečių uogienės
 10 g  „IKI GOURMET“ grūdėtųjų  
  garstyčių
 1 v. š. smulkintų šviežių krapų
 1 v. š.  smulkintų šviežių   
  petražolių lapelių

Iš silkės pašalinkite visus kaulus ir jau 
švarią žuvies mėsą smulkiai supjaustykite. 
Dėkite į dubenėlį. Ten pat sudėkite gars-
tyčias, labai smulkiai supjaustytą svogūną, 
smulkiai sukapotus petražolių lapelius ir 
krapus. Viską gerai išmaišykite. Į dubenį 
dėkite aviečių uogienės ir vėl išmaišykite. 
Jei trūksta skonio – dėkite arba druskos 
arba dar šaukštelį aviečių uogienės. Kapoti-
nis paruoštas – galite ragauti!

Silpnai sūdyta silkių filė 
su aliejumi IKI

https://eparduotuve.iki.lt/product/IKI-Silpnai-sudyta-tradicine-Atlantiniu-silkiu-file-su-aliejumi-400-g/P0srnrQIJoUSbWlJxwL5/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
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 SMAGIOS IR ŽAVIOS
ŠVENČIŲ TRADICIJOS
Tradicijos neatsiejamos nuo gražiausių žiemos švenčių laukimo. Jų 

laikydamiesi siekiame jaukiai praleisti laiką su artimaisiais, norime prisikviesti 
į namus laimę, gausą, išprašyti nekviestas piktąsias jėgas ir užsitikrinti, 
kad sėkmė bus mūsų pusėje. Žmonės visame pasaulyje įvairiais būdais 

stengiasi, kad Kalėdos ir ateinantys Naujieji būtų laimingi.
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KODĖL LAIKOMĖS TRADICIJŲ
Šeimos ritualai puoselėja ryšį. Ypatingi papročiai skatina mus 
laukti švenčių ir tikėtis kažko gero. Jie taip pat suteikia saugumo ir 
apibrėžtumo.
Tradicijos suartina šeimas ir leidžia žmonėms atkurti ryšius su 
draugais. Jei nuo pat vaikystės Kūčių dieną esame įpratę kartu ruošti 
vaišes, o Naujuosius sutikti su artimiausiais draugais – visai nesvarbu, 
kad per darbus ir rūpesčius nutolome, atėjus laikui vėl jausimės jaukiai 
vieni kitų draugijoje ir šią tradiciją tęsime ir kitąmet.
Puoselėdami mums tėvų ir senelių perduotas tradicijas pastebime, kaip 
greta jų prisijaukiname ir kitas. Taip perimame mums malonius kitų 
kultūrų, religijų ar tiesiog šeimų ritualus ir papročius.
Tradicijos nebūtinai turi būti rimtos ir kurti tam tikrą sakrališkumo 
nuotaiką – jos taip pat gali būti ir linksmos. Pasaulyje esama daugybės 
Kalėdų ir Naujųjų metų burtų ir prietarų, kurie neva padeda 
pamatyti ateitį, užsitikrinti sėkmę, pritraukti turtus. Kokias tradicijas 
bepuoselėtume ir kokiais prietarais betikėtume, tegul tai suteikia 
smagumo ir jaukumo.

PUOŠIMO TRADICIJOS
Yra bent kelios įvairios legendos, paaiškinančios, dėl ko Vokietijoje, 
Lenkijoje ir Ukrainoje ant Kalėdų eglutės galite pamatyti mums 
neįprastą puošmeną – voratinklį primenantį žaisliuką ar dekoraciją. 
Šiose šalyse vorai ir voratinkliai laikomi sėkmės, gerovės simboliais.
Indijoje Kalėdas švenčiančios šeimos puošia ne eglutes, bet mangų 
medžius ar bananmedžius. Panašiai kaip mes namus dekoruojame 
eglės, pušies ar kėnio šakomis, Indijos gyventojai namo parsineša 
mangų lapų.
Savo jūrų nuotykių istorija besididžiuojantys graikai Kalėdoms puošia 
laivus. Miestų gyvetojai gali pamatyti lemputėmis išpuoštus didžiulius 
laivus, o šeimininkai pasipuošia ir turimus nedidelius laivelius.

KITOKIOS TRADICIJOS
Suomiai per Kalėdas aplanko mirusių artimųjų kapus ir uždega 
žvakutes. Mes tokią tradiciją puoselėjame per Vėlines, protėvių 
vadintas Ilgėmis, lapkričio 2 d.
Japonijoje Kūčios minimos panašiai, kaip Lietuvoje švenčiama šv. 
Valentino diena. Japonų poros keičiasi dovanomis, išeina pasigrožėti 
Kalėdų šviesomis ir skaniai pavalgyti. Kalėdas japonai paprastai leidžia 
su artimaisiais, tai šeimos šventė.
Islandijoje, kur statistiškai vienam gyventojui knygų išleidžiama 
daugiau nei bet kur kitur, per Kūčias įprasta jas dovanoti ir likusį 
vakarą praleisti skaitant bei kramsnojant šokoladą.
Australai, Kalėdas švenčiantys vidurvasarį, priešingai nei mes, jų 
nesieja su židiniu, šiltais pledais ar sniego senių lipdymu. Jie įprastai 
Kalėdas švenčia leisdami laiką lauke – maudydamiesi ir kepdami 
maistą ant grotelių.
Dažnai savaip šventes švenčiantys airiai Kalėdų seneliui mieliau palieka 
ne pieno ir sausainių, bet maltos mėsos pyrago ir taurę alaus.

BURTAI
Įvairiose šalyse įprasta tradicinius Kalėdų ar Naujųjų metų kepinius 
pagardinti netikėtais priedais – sveikais riešutais, razinomis ar net 
monetomis. Tikima, kad tam, kam atiteks gabalėlis su neįprastu priedu, 
nusišypsos sėkmė, jis sutiks gyvenimo meilę, įgis turtų ir pan.
Mums įprastas būrimas lašinant karštą vašką į vandenį artimas ir 
kitoms tautoms. Skiriasi tai, ką susiformavę vaško gabalėliai turėtų 
reikšti: vardo raidę, priminti kieno nors veidą ar, mesti virš galvos, 
parodyti kryptį, iš kur mylimasis pasirodys.
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VAISIŲ GALIA
Daugelyje kultūrų tikima, kad sėkmę į namus padeda 
privilioti vaisiai ir daržovės. Pavyzdžiui, Filipinuose 
įprasta valgyti 12 apvalių vaisių, po vieną kiekvienam 
mėnesiui, kad metai būtų gausūs. Ispanai tuo pat 
tikslu pirmosiomis Naujųjų metų akimirkomis 
suvalgo 12 vynuogių.
Turkijoje granatai laikomi gausos simboliu. Tiesa, 
juos derėtų ne valgyti, bet traiškyti ant savo namų 
slenksčio. Kuo daugiau gabalėlių ir kuo plačiau jie 
pasklis – tuo labiau klestėsite. Priešais duris pabarstyta 
druska atneša taiką.

SMAGŪS ŽAIDIMAI
Tradicija Kalėdų rytą ant eglės ieškoti mažo agurkėlio 
labai populiari Vokietijoje. Nors tai ir ne senas 
žaidimas, dėl jo kilmės nesutariama. Bet tai nė kiek 
netrukdo smagiai pradėti dienos rungtyniaujant, kuris 
pirmas ras mažytį agurkėlį, atnešiantį jam papildomą 
dovanėlę ir sėkmės ateinančiais metais.
Jeigu norite, kad dovanų išvyniojimas vyktų 
smagiai, pabandykite jas supakuoti į daugybę 
dovanų popieriaus sluoksnių ir dėžučių taip, kad jas 
gaunantieji turėtų gerokai pasistengti.



neatsiejamas švenčių pagardas –

aguonos
Dažniausiai aguonų skonį siejame su gardžiais kepiniais, ir nesusimąstome, jog jos gali 

paskaninti gerokai daugiau, nei pyragus ar bandeles.
Apie tai, kuo ypatingos šios sėklos, kalbame su IKI ambasadore, maisto tinklaraščio 
„Ant medinės lentelės“ ir kulinarinių knygų autore Kristina Pišniukaite-Šimkiene.



aguonos | Ką mes valgome
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KODĖL VERTA ĮTRAUKTI 
AGUONAS Į SAVO MITYBĄ IR 
KAIP DAŽNAI DERĖTŲ JAS 
VALGYTI?
Kaip ir daugelyje sėklų, aguonose gausu naudingųjų medžiagų. Jose 
daug antioksidantų, Omega 3 ir įvairių vitaminų, mangano, kuris 
reikalingas kaulams ir kraujo krešėjimui. Taip pat aguonose daug 
mononesočiųjų ir polinesočiųjų riebalų, kurie naudingi širdžiai ir odai. 
Be to, aguonos padeda virškinimui ir mažina rūgštingumą. 
 Saikingai aguonas  galima valgyti nors ir kasdien, bet aš rekomenduoju 
tiesiog visada turėti jų savo spintelėje ir naudoti gaminant patiekalus, 
kuriuose jos puikiai tinka, pavyzdžiui, kepinius, blynus, skaninant 
jogurtą ar padažus. Svarbiausia jausti saiką, mat padauginus aguonų 
gali apimti mieguistumas ar kilti vidurių užkietėjimas.

DAŽNIAUSIAI AGUONAS 
MATOME KONDITERIJOS 
GAMINIUOSE ARBA 
PADAŽUOSE. KOKIUS DAR 
PATIEKALUS GALIME 
PASKANINTI AGUONOMIS?
Aguonų skonis, forma ir tekstūra išties labai universalūs ir leidžia 
pagardinti ne tik saldžius patiekalus. Jos maistui suteikia traškumo, 
tad puikiai papildo įvairias salotas, daržovių garnyrus. Pasitelkus šiek 
tiek kūrybos galima sugalvoti dar įdomesnių panaudojimo būdų, 
pavyzdžiui, paruošti traškias vištienos ar žuvies juosteles, apvoliotas 
džiūvesėlių ir aguonų mišinyje, aguonos suteiks traškumo mėsos 
ir daržovių apkepo plutelei, aguonų ir sviesto padažas puikiai tiks 
makaronams paskaninti. 

DRĖGNAS AGUONŲ 
KEKSAS SU SVIESTINIU 
MASKARPONĖS KREMU
Paruošimo laikas: 50 min.

KRISTINA PIŠNIUKAITĖ-ŠIMKIENĖ
Maisto tinklaraščio „Ant medinės lentelės“ ir 
kulinarinių knygų autore

  Keksui:
 250 g  migdolų miltų
 200 g  aguonų
 400 g  saldinto  
  sutirštinto  
  pieno
 4  kiaušinių
  migdolo drožlių  
  (papuošti)
  kokoso drožlių  
  (papuošti)
  
  Kremui:
 50 g  sviesto
 200 g  maskarponės
 200 g  riebios  
   grietinėlės
 80 g  cukraus pudros
 1 v. š.  citrinų sulčių

Visi kremo ingredientai turi būti kambario 
temperatūros, todėl išimkite juos iš šaldytu-
vo likus kelioms valandoms iki gaminimo. 
Aguonas susmulkinkite elektriniu trintuvu. 
Atskirkite kiaušinių baltymus nuo trynių. 
Dubenyje kiaušinių trynius sumaišykite su 
migdolų miltais, smulkintomis aguonomis 
ir saldintu sutirštintu pienu. Masė bus kieta, 
sunkiai maišoma – taip ir turi būti, nes pats 
keksas bus sunkesnės,  drėgnos tekstūros.
Atskirame dubenyje kiaušinių baltymus 
išplakite iki standžių putų ir įmaišykite į 
trynių bei migdolų miltų masę.
Kekso kepimo formą išklokite kepimo popie-
riumi, sudėkite masę, ją paspauskite šaukštu, 
kad viduje neliktų oro. Kepkite 180 laipsnių 
orkaitėje 35 minutes. Iškepusiam keksui 
leiskite visiškai atvėsti. 
Paruoškite kremą: kambario temperatūros 
sviestą elektriniu plaktuvu išplakite su mas-
karpone, kol ingredientai susijungs. Vis dar 
plakdami masę lėtai pilkite grietinėlę. Plakite 
kelias minutes, kol masė taps vientisa. Supil-
kite citrinų sultis, įsijokite cukraus pudrą ir 
išmaišykite.
Atvėsusį keksą gausiai aptepkite kremu, 
pabarsykite drožlėmis.
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https://eparduotuve.iki.lt/product/Advento-kalendorius-MILKA-Snowman-236-g/5zGqb4G3vBv3mYnb0D0j/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/Advento-kalendorius-FROZEN-II/FbS09iVMU0nf6Z20KAlY/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/Advento-kalendorius-LEGO-Star-Wars/wIEZZ2624BPKCZN0rGZO/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/Advento-kalendorius-GALUPY-UNICORN/i9iCyhdyv2ec9BVDXAy2/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
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https://eparduotuve.iki.lt/product/Advento-kalendorius-PAW-PATROL/nokVZpMEApbTXN5Zl6EV/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/Advento-kalendorius-GALUPY-UNICORN/i9iCyhdyv2ec9BVDXAy2/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/a/IctEFtZ9si9zD8Y8RIGA/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/Advento-kalendorius-MILKA-200-g/dwHYzca13MDC6xgxc2YW/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/ZOLYNELIS-Arbatu-rinkinys-Advento-kalendorius/JSkQ3V02MhFBW3u6IteU/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl


KETURKOJŲ KALĖDOS | idėjos

 KETURIŲ PĖDUČIŲ
ŠVENTINIS ŠURMULYS

Galbūt iki šiol nesusimąstėte, bet į švenčių sūkurį galite įtraukti ir savo 
augintinius. Nors jie ir nepadės paruošti 12 patiekalų Kūčių vakarienei, jų 

žaismingumas prisidės prie bendros švenčių nuotaikos. Be to, stengdamiesi 
nustebinti dovanomis artimuosius, nepamirškime pradžiuginti ir savo 

keturkojų – jie visada mus prisimena.
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DIDŽIAUSIA DOVANA – LAIKAS DRAUGE
Kokybiškas laikas, kai esame čia ir dabar, yra geriausia dovana tiek 
mums patiems, tiek aplink mus esantiems nepriklausomai nuo to, 
kiek kojų jie turi. Žaisti Monopolio su keturkojais gal ir nereikėtų, 
bet žaidimas, kai delne paslepiate ką nors arba kai ką nors paslepiate 
po apversta stikline ir stiklines sumaišote – puikiai tiks. Dar vienas 
keturkojų mėgstamas žaidimas – dovanų išvyniojimas. Jie tiek 
įsitraukia į procesą, kad pats išvyniojimas tampa dovana.

SMAGUMAS TURI BŪTI SAUGUS
Kad ir kaip gerai atskirtų mūsų nuotaikas ir emocijas, gyvūnai gali 
nesuprasti, kad elektrinė girlianda yra pavojinga, o kalėdinė eglutė 
jums labiau patinka nenuversta. Tad pirmiausia pasirūpinkime, 
kad šventės būtų saugios. Jei katinui labai patinka numesti eglutės 
burbulus, pasirūpinkite, kad jie būtų nedūžtantys. Jei pastebėjote 
šuns polinkį graužti medinius žaisliukus, tokius papuošimus 
atidėkite kitiems metams.

PASIŪLYKITE ALTERNATYVĄ
Puošdami namus ir eglutę neleiskite keturkojui nuobodžiauti. Būtent 
nuobodžiaudami jie sugalvoja mus neretai erzinančių veiklų. Ištraukite 
seniai pamirštą žaisliuką arba net pradėkite naują Kalėdų tradiciją – 
nupirkite kelis keturkojo mėgstamus žaisliukus ir juos ištraukite tik 
kalėdiniu laikotarpiu. Ne visus iš karto, po vieną kas kelias dienas, taip 
sukurdami savotišką advento dovanų kalendorių savo keturkojui.
Augintiniai gal ir nesupranta Kalėdų prasmės ir tradicijų, bet geba 
įsiminti dalykus ir jų seką, todėl labai gali būti, kad, kaip ir mes, 
prasidėjus šventiniam bruzdesiui ims džiugiai laukti Kalėdų. Ir dovanų.

VAIŠĖS – NE NUO STALO
Norėdami gyvūną palepinti gardesniu ar įmantresniu kąsneliu 
pasirūpinkite jam tinkamo maisto atsargomis. Taip pat nepamirškite ir 
apie porcijos dydį – ne visi gyvūnai jaučia saiką, ypač kai kalbame apie 
kažką išskirtinai gardaus.



idėjos | KETURKOJŲ KALĖDOS

∙ 97 ∙
IKI SKANAUS!

MŪSŲ PARDUOTUVĖSE 
VISADA RASITE ŠIO TO IR 
SAVO AUGINTINIUI. ČIA JŪSŲ 
LAUKIA PLATUS MAISTO, 
ĮVAIRIŲ SKANUKŲ IR, ŽINOMA, 
NUOBODŽIAUTI NELEIDŽIANČIŲ 
ŽAISLŲ PASIRINKIMAS.

ZOOROYAL žaislas 
guminis kramtalas 

dantų priežiūrai

ZOOROYAL žaislas virvė 
su kamuoliu

ZOOROYAL visavertis 
šunų pašaras su 

vištiena ir širdimis

ZOOROYAL kačių pašaro 
papildas su lašiša

https://eparduotuve.iki.lt/product/Guminis-kramtalas-dantu-prieziurai-ZOOROYAL/cHrckNQDPrEStSG4c8Rf/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/Zaislas-virve-su-kamuoliu-ZOOROYAL/AiDTA1x68Gcs5kqqBz8R/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/Visavertis-suaugusiu-sunu-pasaras-su-vistiena-ir-sirdimis-ZOOROYAL-175-g/vpO5JUnwMOmPS1d3tBHE/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/Kaciu-pasaro-papildas-su-lasisa-ZOOROYAL-40-g/52hMzvx2fAylFXtAFxRm/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl


Rinkinys ŠILTI LINKĖJIMAI su arbata 
ir greipfruto cukatos reikelėmis 

TASTE OF THE WORLD arbata, įvairių 
rūšių 

ETNO Kalėdinis žaisliukas su 
arbata 

ETNO karšto vyno skonio vaisinė 
arbata 

Šventinė vaisinė arbata dvisienio 
stiklo puodelyje CINAMONAS IR 
APELSINAI 

PUKKA arbata, įvairių rūšių 

1

6
1

2

3

4

5

6

ATĖJUS ŽIEMAI VIS 
DAUGIAU LAIKO 
PRALEIDŽIANT 

NAMUOSE, NORISI 
PALEPINTI SAVE BEI 

ARTIMUOSIUS JAUKUMU 
BEI IŠSKIRTINIAIS 

SKONIAIS. IKI 
PARDUOTUVĖSE RASITE 

ĮVAIRIAUSIŲ IDĖJŲ 
ŠILTAM ARBATOS 

PUODELIUI.  

JŪSŲ
RANKOSE

šiluma
ARBATA | jaukiam vakarui

999
991
495
492
9913
995

Nuo

https://eparduotuve.iki.lt/product/Zalioji-arbata-su-jazminu-ziedlapiais-TASTE-OF-THE-WORLD-80-g/Y2YyifVorcsm1nXaCJdF/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/Vaisine-arbata-FRUIT-TASTE-OF-THE-WORLD-80-g/8G3FaYTW6cjW3CSrCi7S/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl


2

3

4

5

https://eparduotuve.iki.lt/product/Zalioji-arbata-su-jazminu-ziedlapiais-TASTE-OF-THE-WORLD-80-g/Y2YyifVorcsm1nXaCJdF/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/Zalioji-arbata-su-citrina-ir-zenseniu-TASTE-OF-THE-WORLD-80-g/fZeYPyNJEvMVMHxKZ0zH/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl
https://eparduotuve.iki.lt/product/Vaisine-arbata-FRUIT-TASTE-OF-THE-WORLD-80-g/8G3FaYTW6cjW3CSrCi7S/CvKfTzV4TN5U8BTMF1Hl


IKI PARDUOTU-
VĖSE
RASITE PLATŲ 
DOVANŲ IDĖJŲ 
ASORTIMENTĄ 
VAIKAMS,
DRAUGAMS AR
ARTIMIESIEMS.

ŽAISLAI | dovanų idėjos

1

Didysis stalo 
žaidimas AUKSINIS 
PROTAS

GOODYEAR 
konstruktorius 3 
in 1, įvairių rūšių

GOODYEAR 
konstruktorius, 
įvairių rūšių

TY Kalėdiniai 
pliušiniai 
gyvūnėliai, įvairių 
rūšių 

SPARKLE GIRLZ 
lėlė fėja 

Rinkinys Kalėdinis 
traukinys

NEBULOUS STARS 

Automodelis 
BURAGO VEHICLES, 
įvairių rūšių 

PAW PATROL 
BIG TRUCKS 
automobiliai, 
įvairių rūšių

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

6

9
8

7

5

9944
995

9917

998

999
9919
999
494
999

Nuo



namams | AKSESUARAI

Tegul šios 
šventės ne tik 
džiugina smagiais 
siurprizais, bet ir 
neapsunkina jūsų 
ilgomis dovanų 
paieškomis – 
juk taip svarbu 
kokybiškas laikas 
su šeima.

Daugiau 
informacijos: 
iki.lt

Lauko balta 
girlianda EXTRA, 
180 LED

Girlianda Sniego 
gniūžtė, 20 LED

Eglutės žaisliukai, 
įvairių rūšių

Dekoracija 
pliušinis gnomas, 
16 cm

Dekoracija 
vandens rutulys

Statulėlė Angelas

Dekoracija 
Kalėdinis namelis

Namų kvapas

Aromatinė žvakė

Dekoracija Angelas 
su blizgančiais 
sparnais ir 
žvaigždute

Kalėdiniai indeliai, 
įvairių rūšių

Namų kvapų 
dovanų rinkinys

Žvakidė žibintas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

€ 16,99

€ 5,49

€ 1,99

€ 3,69

€ 2,99 

€ 2,49

€ 7,99

€ 8,99

€ 3,69

€ 3,99

€ 2,49 

€ 12,99

€ 5,49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

9916

495
991
693
992
492
997
998
693
993

492
9912
495



DOVANŲ IDĖJOS  | kosmetika

Praktiškoms
DOVANŲ
IDĖJOMS

Moteriškas dovanų rinkinys 
DOVE ORIGINAL su kosmetine

1 0911
-40%

1849

RINKINYS QUEEN OF LIFE2 197
-40%

1199

Moteriškas dovanų rinkinys 
M|D|S BATH & BODY - 
FASCINATION

3 797
-40%

1299

Vyriškas dovanų rinkinys LA 
RIVE CASH 

4 197
-40%

1199

Dovanų rinkinys Pantene Gold 
su kosmetine

5 5915
-40%

2599

Vaikiškas dovanų rinkinys 
MARTINELIA Unicorn 

6 992
-40%

499

Vyriškas dovanų rinkinys 
FLUID INTENSE

7 995
-40%

999

Moteriškas dovanų rinkinys 
MAYBELLINE NY XMASS ZODIAC 
SIGNS SET 

8 1910
-40%

1699

Vyriškas dovanų rinkinys 
DOVE MEN su kempine

9 995
-40%

999

Vyriškas dovanų rinkinys 
GILLETTE FUSION 

10 599
-40%

1599

Vyriškas dovanų rinkinys 
H&S/OLD SPICE 

11 098
-40%

1349

MARGARITA Šventinis kavos
aromato rinkinys

12 398
-40%

1399

Vaikiškas dovanų rinkinys 
MARGARITA KAKĖ MAKĖ su 
kosmetine

13 398
-40%

1399

Vyriškas dovanų rinkinys 
DOVE MEN su kosmetine

14 599
-40%

1599

Vaikiškas dovanų rinkinys 
BATMAN

15 596
-40%

1099

1

2 3

6

13 14

15



kosmetika | DOVANŲ IDĖJOS

-40%

SU IKI LOJALUMO 
KORTELE KOSMETIKOS 

RINKINIAMS NET

NUOLAIDA

Moteriškas dovanų rinkinys 
DOVE GLOWING 

16 398
-40%

1399

Vaikiškas dovanų rinkinys 
FROZEN

17 794
-40%

799

Moteriškas dovanų rinkinys 
MISS BLOSSOM

18 995
-40%

999

Vaikiškas dovanų rinkinys 
FROZEN BEAUTY BAG

19 3911
-40%

1899

Vyriškas dovanų rinkinys 
GILLETTE MACH3 su kosmetine

20 1913
-40%

2199

Dovanų rinkinys ARAS su 
kosmetine

21 398
-40%

1399

4

5

8
7

9

10

11

12

16

17

18

19
20 21




