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(2011 M. PIRMAS PUSMETIS)

NAUJoS maitinimo ir pramogų ĮSTAIGoS

naujos KAVINĖS, RESTORANAI, parduotuvės

2010.11 – 2011.06mėn.
Vilnius
„SOTAS“ duonos kepyklėlė, Vilniaus g. 9
„CRUASANA“ gardėsių kepyklėlė, Kalvarijų g. 49
„ČAICHANA“ vidurio amžiaus restoranas, Naugarduko
g. 14
„BERNELIŲ UŽEIGA“ restoranas, Gedimino pr. 19/1
„VEGĖ“ vegetariško maisto parduotuvė, M.K.Čiurlionio
g. 7/1
„VILNIAUS ALUS“ specializuota alaus parduotuvė, Verkių
g. 29, korpusas 22
„SEKLYČIA“ lietuviškos virtuvės restoranas, Konstitucijos
pr. 16 (PC VCUP)
„IN VINO VERITAS“ vyno parduotuvė, Konstitucijos pr. 20
UAB „DAMODARA“ ekologiškų produktų parduotuvė,
Mindaugo g. 11 (PC MAXIMA)
„KINŲ ROŽĖ“ kinietiškas restoranas, Gedimino pr. 64
„SUSHI INN“ japonų restoranas, Konstitucijos pr. 16 (PC
VCUP-3 ias aukštas)
„GERO ALAUS PARDUOTUVĖ“ specializuota alaus parduotuvė, Lukšio g. 19
„VŠOPENAS“ restoranas, Naugarduko g. 12/Aguonų g. 1
„PICCOLO CANOPI“ restoranas, Bernardinų g. 10
„13 NIGHT CLUB“ naktinis klubas, Tilto g. 13
„SENSUS GRILL&WINE“ restoranas, Totorių g. 16
„PANTERA“ kokteilių baras, Smetonos g. 5
„TOKYO CHINA“ restoranas, Vienuolio g. 4
„PEOPLE“ baras, Gedimino pr. 26
„BASEMENT“ kokteilių baras, Trakų g. 4
„ŠVIEŽIA KAVA“ SEB banko patalpose, Balčikonio g.3,
(„Ozo parko” verslo centre “Beta”)
„KFC” greitas maistas, J.Jasinskio g. 14.
„ŽĖRUTIS” kavinė-baras, Erfurto g. 30, Vilnius
„SHIMAI SUSHI & WINE“ baras, Pylimo g. 8/Palangos g.
2
„KOLDŪNINĖ“, Savičiaus g. 6
„MIMOZA“ restoranas, Islandijos g. 1 / Vilniaus g. 30
„NILSTA“ konditerijos parduotuvė-kavinė, Pylimo g. 44

Retas svečias Lietuvos padangėje - naujas lietuviško maisto restoranas
„Seklyčia“ atidarytas Vilniuje. Lietuviškos virtuvės įstaiga – jau retas reiškinys Lietuvos HoReCa padangėje. Restoranas, įsikūręs Vilniaus
centrinėje universalinėje parduotuvėje (VCUP). Restorano pavadinimas
„Seklyčia“ pasirinktas neatsitiktinai, jo aplinkoje kuriamas šiuolaikinės
seklyčios įvaizdis. Seklyčia, tai lietuvių valstiečių tradicinio gyvenamojo namo patalpa, kurioje buvo priimami svečiai, piršliai, švenčiamos
vestuvės, krikštynos.
Restoranas sieks išlaikyti lietuvišką estetiką tiek savo aplinkoje, tiek maisto patiekime. Restorane galima paragauti ir tradicinės europietiškos
virtuvės patiekalų.
Daugiau informacijos: www.meniu.lt

Trakai
„TRAKŲ GALVĖ“ restoranas, Karaimų g. 2
Klaipėda
„La Clé“ bistro, Sukilėlių g. 10
„VAKARIS“ moderni renginių salė, Naujoji sodo g. 1
(viešbutyje „Amberton Klaipėda“)
„LA DOLCE VITA“ , restoranas, Mažvydo al. 4/H. Manto
g. 8
Kaunas
„LA SOSTA“ restoranas, Kovo 11-osios g.130
„BROMĖ“ vyno parduotuvė, A.Mickevičiaus g. 23
„W 1640“ viskio baras, Kurpių g. 29
„M&M‘s fast food“, greito maisto restoranas, Laisvės al.
56
„THAI WOLK“ restoranas, Karaliaus Mindaugo g. 49. (PC
Akropolis)
„LAISVĖ“ alaus baras, Laisvės al. 75 / Maironio g. 24
„KINIŠKAS DRAKONAS“ restoranas, Ožeškienės g. 4
Nukelta į 10 psl. >
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„KINŲ ROŽĖ“
Naujas „Kinų rožė” tinklo restoranas – ypatinga vieta žuvies ir vegetariškų
patiekalų mėgėjams.
Patogioje vietoje, dirbantiems ir gyvenantiems Vilniaus centre, Gedimino pr. 64, naujas nedidelis „Kinų rožės” restoranas laukia tų, kurie į kinų
maistą ir jo valgymo tradicijas nori pažvelgti kitaip. Daugiau nei 10 metų
veikiantys „Kinų rožės” restoranai jau subūrė savo nuolatinių kinų maisto
gerbėjų būrį. Klientus nuolat stebinantys restorano šeimininkai, nestokoja
naujovių, atsižvelgia į jų pomėgius ir vis besikeičiančius poreikius. Didžiąją
valgiaraščio dalį sudaro žuvies, jūros gėrybių ir daržovių patiekalai, nors
specialų, kiek mažesnį, meniu gali rasti ir norintys mėsos. Patiekalų skonis,
produktų deriniai skiriasi nuo kitų „Kinų rožės” restoranuose pateikiamų,
todėl išbandyti tikrai verta.
Daugiau informacijos: www.meniu.lt

naujos KAVINĖS, RESTORANAI, parduotuvės

Sostinėje duris atvėrė uzbekų virtuvės restoranas „Čaichana“
„Čaichana“, išvertus iš uzbekų kalbos reiškia „arbatos namai“. Restoranas
suskirstytas į keletą erdvių. Svečiai gali prisėsti skirtingų stilių zonose:
tradiciškai, prie stalų ir rytietiškoje salėje, kurioje galima nusiauti batus, patogiai įsitaisyti ant pagalvių, atsipūsti, o po to ir pavalgyti. Neįprasta ir patogu. Interjere pirmiausia į akis krenta prabangi, sodrių spalvų turkmėniškų,
uzbekiškų, afganiškų vilnonių kilimų kolekcija. Čia pat eksponuojami puikūs
uzbekiško porceliano indai, rankomis išmarginti baltais ir mėlynais raštais.
Tokiuose pačiuose induose patiekiami ir patiekalai. Fone skamba uzbekų
muzika, atliekama instrumentais, kurių skambėjimas neįprastas mūsų ausiai
– tai Azijos kraštams būdingi skambesiai.
Daugiau informacijos: www.meniu.lt

„ČAICHANA“

„VŠOPENAS“

Taverna, vyno kampas ir alaus baras „VŠopenas“
Jauki įstaiga pavadinta Vilhelmo Šopeno, turtingo pirmos gildijos Vilniaus pirklio, garbei, kuris 1860 metais miesto pakraštyje, prie Tauro kalno
pastatė, aniems laikams gana stambią, alaus daryklą „Šopen“, o kiek vėliau
ir salyklinę kitame miesto pakraštyje. 1940 metais alaus darykla buvo nacionalizuota ir gavo „Tauro“ pavadinimą. Kaip ir priklauso, tavernoje pilstoma ne viena „Tauro“ alaus rūšis. Tai šeimos verslas, tad „VŠopene“ visada
rasite jaukią ir šiltą aplinką, dėmesį bei atidų aptarnavimą, o apsilankę po
savaitės ar mėnesio būsite sutikti taip pat šiltai. Savo kampą bei atskiras
erdves atras tiek vyno, tiek alaus mėgėjai.
Daugiau informacijos: www.meniu.lt
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NAUJoS maitinimo ir pramogų ĮSTAIGoS

naujos KAVINĖS, RESTORANAI, parduotuvės

Atkelta iš 8 psl. >

„CHARLIE PIZZA“ picerija, Karaliaus Mindaugo g. 49 (PLC
„Akropolis“)
„ALYNAS“ alaus parduotuvė-užeiga, Savanorių pr. 255
(PLC „Hyper Maxima“)
„THAI WOK“ tailandienčių virtuvės užeiga, Karaliaus
Mindaugo g. 49 (PLC „Akropolis“)
„MC DONALDS“ greitas maistas, Pramonės pr. 8B
„GRIZZLY GRILL“ greito maisto ir kepsniu restoranas,
Savanorių pr. 439.
„DRAKONAS“ kinų maisto restoranas, Ožeškienės g. 4
„SiSSi“ austriškų delikatesų krautuvė, Šv. Gertrūdos g. 70
„MARGAVA“ kavinė-baras, Centrinė g. 58, Ramučių k.,
Karmėlavos sen.,
„SABABA CAFE“ kavinė, Vilniaus g. 74
„BAR 210“ kokteiliu baras, Rotušės a. 2
„TAKEWAY“ sveiko greito maisto kavinė, M. Daukšos g.
48A
„PIANO PIANO“ vyninė-restoranas, Rotušės a. 4
„CAFFE MIO“ kavos baras, Vilniaus g. 25
„GYVO ALAUS KRAUTUVELĖ“ retesnio lietuviško alaus
baras-krautuvė, Rotušės a. 5/Muitinės g. 1

Metų pradžioje Šiauliuose svečius priėmė naujas „Čili pica“ restoranas.
Prekybos centre „Saulės miestas“ įsikūrusi picerija – jau ketvirtasis
mieste ir tryliktasis Lietuvoje franšizinis „Čili pica“ restoranas. Visi keturi
Šiauliuose įsikūrę „Čili pica“ restoranai priklauso bendrovei „Roksva“.
Šiai dienai atidaryti dar keturi „Čili pica“ restoranai: du Vilniuje, po
vieną Klaipėdoje ir Panevėžyje.
Daugiau informacijos: www.cili.lt

Druskininkai
„SNOWARENA“, Mizarų kaimas, Nemuno kelias 2,
Maitinimo taškai:
„PANORAMINIS“ restoranas
„ESKIMO“ kokteilių baras
„RESTORANAS SKUBANTIEMS“ greito maisto restoranas
„APRES-SKI“ baras
Šiauliai
„GYVO ALAUS“ baras-krautuvėlė, Aušros al. 41
„ČILI PICA“ picerija,Tilžės g. 109 (PC „Saulės miestas“)
„KAVAKUKI“ kepykla, Mickevičiaus g. 2A
Panevėžys
„ČILI KINIJA“ restoranas, Savitiškio g. 61 (PC „Babilonas-1“)
Plungė
„CENTRAS“ kavinė-baras, Senamiesčio a. 3

Atidarėte naują tašką ar sužinojote apie naujai atidarytą?
- informuokite el.p. info@meniu.lt arba tel. 8-652-07522
NORITE REKLAMUOTIS LEIDINYJE?
- informuokite el.p. arturas@meniu.lt arba tel. 8-699-37833

Panevėžyje į svečius kviečia „Čili Kinija“
Panevėžyje atidarytas restoranas „Čili Kinija“ dirbantis pagal
„Čili Kinijos“ franšizę. Prekybos centre „Babilonas-1“ (Savitiškio
g. 61) įsikūręs restoranas lankytojams siūlo kinų virtuvės patiekalus. Naujasis restoranas užima kiek didesnį nei 200 kv. m.
plotą, o vienu metu gali aptarnauti apie 120 svečių. Iš viso
Lietuvoje 2011 m. pradžiai veikė 14 franšizinių „Čili“ restoranų.
Jie naudojasi „Čili“ patentais, prekių ženklais, gamybos paslaptimis, tiekimu, tyrimų duomenimis, dalyvauja verslo plėtros
programose.
Daugiau informacijos: www.cili.lt
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„NILSTA“
„Nilsta“ - kepyklėlė, kavinė, pobūvių salė ir pirtis viename.
Senamiestyje, Pylimo gatvėje veikiančioje „Nilstos“ kepyklėlėje kepami
krepšeliai vienakąsniams sumuštiniams, volovanai, plykytukai, pyragai
ir tortai. Europietiški patiekalai šventei gaminami pagal klientų pageidavimus. Visi kulinariniai bei konditeriniai gaminiai gaminami vietoje.
„Nilstos“ kavinės rūsyje įrengta atskira ir jauki pobūvių salė su židiniu,
kurioje galima surengti pobūvį ar furšetą iki 30 svečių. Tai puiki vieta
švęsti gimtadieniams, jubiliejams, krikštynoms, nedidelėms vestuvėms
ar kitoms šventėms.
Daugiau informacijos: www.meniu.lt

„ČILI KINIJA“

sprendimai

Ant Europos architektūros
paminklų stogų dygsta laikini
restoranai
Šį pavasarį ant Jubiliejaus parko (Parc du Cinquantenaire)
pastato stogo Briuselyje atsirado netikėtas objektas – laikinas originalaus dizaino restoranas Kubas, apsistosistojęs čia
ne daugiau nei 3 mėn.
Kubai iki šių metų pabaigos apsilankys dar
keturiuose Europos miestuose - Stokholme,
Maskvoje, Ciuriche bei Milane, kur taip pat bus
įrengti ant pastatų stogų ir kurių gyventojus bei
svečius žada nustebinti iki šiol nematytais populiarių
vietų rakursais, įspūdinga atmosfera bei fantastiškais
skoniais.
Ši netradicinė buitinės technikos gamintojo
„Electrolux“ idėja paremta noru suteikti
nepakartojamų įspūdžių bei įkvėpti žmones pačius
eksperimentuoti rengiant vaišes savo šeimai ir
draugams.
140 kv.m ploto Kube, kurio 50 kv. m. užima
išorinė terasa, svečiams bus skirta 18 vietų. Atvykus,
Kubas bus atidarytas pasigrožėti aplinkui esančia
panorama, o prasidėjus gaminimo sesijai, iš viršaus
į centrą nusileis stalas, prie kurio sėdėdami svečiai
galės stebėti patiekalų kūrimo procesą, labiau
primenantį bendravimą su draugais, nei lankymąsi
įprastame restorane. Pavalgius stalas vėl pakils
ir svečiai bus kviečiami bendrauti gurkšnojant
kokteilius. Moderniausios garso ir šviesos sistemos
sukurs tinkamiausią atmosferą konkrečiam renginiui.
Taip pat Kubų svečiai bus kviečiami dalyvauti
specialiai tam miestui pritaikytuose renginiuose,
apjungiančiuose madą, muziką ir skonį.
„Electrolux“ Kubai svečiams pasiūlys ne tik
unikalią ragavimo patirtį, bet ir galimybę betarpiškai
bendrauti ir mokytis iš geriausių virtuvės šefų bei
mados profesionalų.
Kiekviename mieste pietus, vakarienes ir
savaitgalio priešpiečius lankytojams pagal savo
ypatingus receptus ruoš garsūs vietiniai šefai. Jiems
pagaminti bus naudojami vietiniai maisto produktai
bei profesionalų labiausiai vertinami prietaisai –
kombinuotos garų orkaitės, indukcinės kaitlentės
ir kt. Pasidalindami savo paslaptimis, virtuvės šefai
parodys, jog turint reikiamą įrangą, sukurti ypatingus
įspūdžius nėra sunku ar brangu.
Daugiau informacijos: www.electrolux.lt
Restoranų verslas / meniu.lt 1/2011

11

tendencijos

2011 – 2012 tendencijos restoranų
versle – Lietuvoje ir pasaulyje
Ieva Malaiškaitė

Vietinė produkcija, ekologinė pusiausvyra, mažesnės porcijos – tai tik kelios
iš pagrindinių Nacionalinės Restoranų Asociacijos
(JAV) išskirtų, šių metų,
madingiausių tendencijų
restoranų versle. Dažnai
juokaujama, kad į Lietuvą
visos mados ateina gerokai pavėlavusios, kokia
situacija su madomis restoranų versle, koks raktas
į šio verslo sėkmę?
Nacionalinės JAV restoranų asociacijos atliktos kasmetinės vyriausiųjų
virėjų nuomonės tyrimo duomenimis, artimiausiais metais viešojo
maitinimo įstaigos, lankytojus labiausiai prisivilios, siūlydamos patiekalus
iš vietinių maisto produktų. Šią tendenciją išskyrė 86 proc. visų apklaustųjų
(tyrime dalyvavo daugiau nei pusantro tūkstančio vyriausiųjų virėjų). Ne
ką mažiau svarbu ateinančiais metais restoranų versle bus ir ekologinės
pusiausvyros, tvarumo palaikymas, „madingas“ ir kitose verslo srityse. Virėjų
nuomonės ir patarimų taip pat buvo klausiama dėl veiklos tendencijų ir
priemonių, išsilaikyti ekonominiu sunkmečiu. Dažniausios rekomendacijos
šiais klausimais buvo: supaprastinti meniu, taip sutaupant darbo ir maisto
produktų kaštus, apgalvoti ir siūlyti akcijas lankytojams ir didesnį dėmesį
skirti rinkodaros plėtojimui.
Top 15 tendencijų 2011 metais:
1. Vietinės rinkos mėsos ir žuvies produktai, ūkininkų produkcija.
2. Tvarumas, ekologinė pusiausvyra.
3. Subalansuoti patiekalai vaikams/dėmesys vaikų mitybai.
4. „Savi“ produktai: restoranai patys auginantys šviežias gėrybes, ar
pasirūpinantis skerdimu.
5. Tvarus požiūris į žuvies produktus.
6. Meniu be glitimo, dėmesys maisto alergijai.
7. Paprastumas.
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8. „Naminės/vietinės gamybos“ alkoholiniai gėrimai, mažųjų aludarių,
vyndarių produkcija.
9. Mažesnės porcijos už mažesnę kainą.
10. Ekologiški produktai.
11. Subalansuota mityba.
12. Nauji mėsos pateikimo, derinimo variantai.
13. Vaisiai ir daržovės garnyruose vaikams.
14. Etniniai elementai pusryčių meniu.
15. Vietinės gamybos sūriai.
Pasak Nacionalinės Restoranų Asociacijos viceprezidento Hudson Riehle „Pagrindinės išskirtos tendencijos atspindi visuomenės pasirinkimo
tendencijas. Vis daugiau restoranų lankytojų domisi, kas pateikiama jų
lėkštėse. Tvarumas ir subalansuota mityba jau tapo pagrindiniu domėjimosi
lauku beveik milijonui restoranų šalyje“.
Vyriausiųjų virėjų nuomone madingiausios kryptys 2011 metais bus
mobilūs maisto pardavimo taškai bei restoranai su savo daržais, kuriuose
būtų auginami sezoniniai maisto produktai. Amerikos virtuvės profesionalai
rekomenduoja koreguoti meniu, kuriame esančiuose patiekaluose būtų
mažiau druskos, kalorijų ir riebalų. Kiek mažiau nei penktadalis virėjų, kaip
prioritetą įvardijo subalansuotos vaikų mitybos būtinumą.

koncepcijos
tendencijos

Tomas Rimydis
Žinoma, kai kam mėsainių šalies virėjų samprotavimai apie sveiką,
nekaloringą, natūralų maistą gali atrodyti juokingai, bet neskubėkite
su vertinimais. Amerikoje, kaip niekur kitur juntama viršsvorio, bei su
ilgamete menkaverte mityba susijusios sveikatos problemos, prieš kurias
užsimerkti jau nebegalima. Sprendimai galbūt ir pavėluoti, bet geriau vėliau
negu niekada. O kaip Lietuvoje? Ar pasinaudosime pasauline patirtimi, ar
vėluosime, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis? Apie tai kalbamės
su daugybės kulinarinių konkursų nugalėtoju, Lietuvos virtuvės atstovu
užsienio čempionatuose, virtuvės šefu Tomu Rimydžiu, Lietuvos someljė
asociacijos prezidentu Arūnu Starkumi ir restoranų verslo ekspertu Artūru
Nečejausku.
2011- 2012 m tendencijos – paprasta, suprantama virtuvė ir kokybiškos
žaliavos
Vyriausiojo virėjo, Tomo Rimydžio teigimu - „Restorano virėjai turi ne
tik alkaną pamaitinti bet ir mokėti perteikti sveiką produktą, kuri suvalgęs
lankytojas jaustųsi gerai ir neturėtų neigiamų pasekmių. Tiek trumpalaikių,
tiek ilgalaikių. Valgydami prastos kokybės maistą pasekmių dabar galbūt ir
nepajusime, tačiau, kaip tai atsilieps sveikatai ateityje – neaišku. Geriausia
tendencija – investicija į ateitį, sveikatą. Tiek virėjui, tiek valgytojui būtina
suprasti produkto reikšmę, kaip jis užaugintas, iš ko padarytas, ir kaip jį
pagaminti nesugadinus produkto savybių – tai svarbiausia.
Neabejotinai viena svarbiausių 2011-2012 m. tendencijų – paprasta,
suprantama virtuvė. Tokios virtuvės, kaip pvz. molekulinė, nueina į antrą
planą. Svarbiau tampa pateikti paprastus, kokybiškus, sveikus produktus
jų nesugadinant. Virėjas turi žinoti ką daro, maistas turi būti neperkeptas,
ruoštas mažoje temperatūroje arba trumpai – aukštoje. Pateikiami produktai
turėtų išlaikyti kiek galima natūralesnį skonį, tvarkingai sudėlioti į lėkštę jokių įmantrybių. Valgydamas žmogus turi žinoti, suprasti ką valgo. Bulvė
yra bulvė, mėsa yra mėsa todėl ir lėkštėje šių produktų skonis turi būti aiškus
ir suprantamas. Ruošiant tokį maistą, labiausiai „žaidžia“ pagaminimo
galimybių, technologijų žinojimas.“ Paprastumas ir kokybiški produktai.
Tomo Rimydžio teigimu ši tendencija jau keliauja į Lietuvą.
Lietuvos restoranų pranašumas – vietinė produkcija
Pagrindine, pasaulio virėjų įvardinta, tendencija – vietinės produkcijos
naudojimas, Tomo Rimydžio teigimu galėtų tapti koziriu Lietuvos restoranų
rinkai, jei tik ši mokėtų ją išnaudoti ir tam būtų sukurtos palankios sąlygos.
„Pasauliniuose konkursuose Lietuvos šefai sublizgėję ne vieną kartą.

Nuotr. - Erikas Ovčarenko/15min.lt

Vadinasi mokame gaminti gerą maistą, kai kurios virtuvės gali konkuruoti su
pasaulinio lygio restoranais savo kokybe. Paslaptis – produktai. Visas skonis
yra produktuose. „Ant bangos“ esanti Norvegijos virtuvė, šiandien vertinama
būtent už produktų kokybę. Pvz. morka užauginta ekologiškame ūkyje
turi pasakišką skoni, išmokus auginti švariai, su meile, produktai niekuo
nenusileis norvegiškiems. Tada belieka išmokti, kaip nesugadinti patiekalo
– neperkepti, nepertroškinti.
Aš, savo virtuvėje, stengiuosi naudoti lietuvišką prekę, pasitaiko ir
lankytojų, kurie teiraujasi, kas per mėsa, iš kur? Ir mes jiems visada galime
atsakyti. Mano nuomone, Lietuvoje žemė dar nėra taip užteršta, kaip
stambią agrokultūros pramonę išvysčiusiose šalyse, todėl tendencija naudoti
vietinius produktus yra tikrai teisinga. Kaip pavyzdį paimkime prancūzų
virtuvės, šefus. Kaip manote kur jie apsiperka? Daugumą rimtų restoranų
virėjų sutiksite anksti ryte turguje. Tai virėjai, kurie supranta kokybę. Turgų
turime ir Lietuvoje. Jei norite būti tikri iš kur ir kokia produkcija - visada
galima susipažinti su pardavėju tiesiogiai, ir atsirinkti tiek produktą tiek
žmogų. Važiuokit ir susipažinkit su produktais pardavėjų ūkiuose.“ – pataria
virtuvės šefas.
Vietinių produktų pasiūla didžiulė, auginamos nuostabios daržovės,
bulvės. Bėda viena – jos iškeliauja į užsienį. Tas pats ir su mėsos produktais.
Kam valgyti lenkišką paukštieną ar danišką kiaulieną, jei Lietuvoje turime
paukštynus, gyvulininkystės ūkius. Tačiau ir Lietuvoje užaugintos kiaulės
išvažiuoja į Daniją. Mūsų produktus užsienis vertina labiau nei mes patys
ir matyt ne veltui. Tam, kad Lietuvos rinkoje įsitvirtintų vietiniai produktai
reikia sukurti paklausą ir valstybės įsikišimo, kad Lietuvoje būtų išsaugoti
vietiniai produktai, iš kurių galime ir turime gaminti maistą.“
Dar vieną tendenciją taip pat galima priskirti prie vietinės produkcijos,
tačiau jei vietinės daržovės ar mėsa kryptis pažengusiems, sprendimas
apie kurį kalbame – ekstremalaus. Tai nuosavas daržas.
„Nuosavi restorano produktai idealus sprendimas.“ – teigia T. Rimydis.
„Pats esu gaminęs 120 metų senumo viešbučio restorane, kurio daržui
tiek pat metų ir mes gamindavome iš to daržo produktų. Išeini į lauką
pusvalandžiui, susirenki daržoves ir gamini – fantastika.
Labai gaila, kad ne visiem restoranams Lietuvoje sąlygos leidžia turėti
tokius daržus. Tačiau jei nėra vietos, problemą galima išspręsti sutarus su
kokiu nors, pageidautina pažįstamu, ūkininku už miesto ribų, kad patiems
galima būtų auginti, prižiūrėti daržą. Žinoma visus metus neturėsime tokių
šviežių produktų, kaip agurkai ar pomidorai...bet iš esmės tendencija yra
Nukelta į 14 psl. >
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labai teisinga. Restoranai turintys savo daržą populiarėjantis dalykas tik
Lietuvoje, užsienyje tai jau seniai pasiteisinęs sprendimas.“
Kalbant apie vietinius produktus, T. Rimydžio teigimu svarbu mokėti
tinkamai panaudoti išskirtinius Lietuvos produktus, ypatingai aktualius į
turistų segmentą besiorientuojantiems restoranams. „Mes privalom gerbti
lietuvišką produkciją ir pateikti mūsų išskirtinumą. Mūsų juoda ruginė
duona yra nepakartojama, nuostabi, atidirbta, svečiai ragauja ją patenkinti,
nes tai naujas skonis. Tas pats liečia ir sūrius, mėsos gaminius ar pačius
lietuviškus patiekalus. Vienintelė sąlyga - viskas turi būti šviežia, kvepėti,
suteikti malonumą valgant. Tai kokybė ir įdomus išskirtinumas, kuris bus
įvertintas.“ – teigia virtuvės šefas.
Geros virtuvės paslaptis – dėmesys produktams ir aplinkai
Artimiausių metų tendencijose išskirtas tvarus požiūris į žuvį. Tai reiškia,
jog restoranų savininkai ir virėjai užsienyje pradeda išbraukinėti iš savo
meniu patiekalus iš nykstančių žuvų rūšių. Vyriausiojo virėjo Tomo Rimydžio,
dirbančio pasaulinio viešbučių tinklo virtuvėje, teigimu tinklo vidinėse
nuostatose jau yra įrašyta, jog negalima naudoti tam tikrų, nykstančių žuvų
rūšių patiekalams. „Mano, kaip virtuvės šefo nuostata – kam valgyti tam tikrą
gyvūno rūšį, kuri yra nykstanti? Jas pakeisti visada galima kitomis rūšimis.
Žinoma, žinau virėjus, kurie nykstančias žuvis perka dėl kelių klientų. Bet jei
pradėsim valgyti viską, kas nyksta, nebeliks natūralios mitybos grandinės.
Būtina gerbti gamtą – nevalgyti visko iš eilės. Visada yra išeitis, tai alternatyvų paieška ir valgytojų kompetencijos kėlimas.
Kalbant apie tendencijas apie subalansuotą, sveiką mitybą, jos taip pat yra
teisingos ir tūrėtų ateiti į Lietuvą. Pavyzdžiui - gaminant maistą ir sudarant
meniu, labai svarbu atkreipti dėmesį į alergiškus žmones. Jaučiu, kad tokiu
žmonių daugėja. Vėlgi, tai problemos kylančios dėl neteisingos mitybos.
Kalbant apie meniu skirtą padėti žmonėms išvengti sveikatai pavojingų,
alerginių situacijų, kaip jau minėjau anksčiau – būtina aiški virtuvė. Žmogus
turi matyti, kas jo lėkštėje ir suprasti tai. Todėl vėl grįžtame prie pagrindinės
tendencijos – išlaikyti natūralumą.

– produktų kokybės mažinimas. Tačiau, suprantama, kad nors tai ir vyksta,
apie tai niekas garsiai nešneka. Kaip pavyzdį paimkime Cezario salotas. Aš
restorane jas gaminu pagal originalų receptą, tuo tarpu kavinė, sumaniusi
sumažinti kaštus, salotas keičia Pekino kopūstais, padažą -majonezu ir pan.
Tuo tarpu žmonės perka to paties pavadinimo patiekalą, tuomet sudėkime
vienodai kokybiškus produktus ir pažiūrėkime ar kaina dar skirsis?
Finansų skaičiavimas ir prioritetų atidavimas vien mažai kainai nėra
teisingas sprendimas. Pirmiausias ir svarbiausias dalykas – sveikata, kuri
kenčia nuo tokio pasirinkimo. Pvz. norime nusipirkti vytinto kiaulienos
kumpį, tačiau perkame rūkytą mėsos produktą, nežinodami kas jo viduje,
nes taupome pinigus. Analogiškai restoranuose – geras restoranas pateikia
gerą, kokybišką, šviežią maistą be papildų ir priedų. Tai ir yra tendencija
- nori gerai sveikai pavalgyti, turi už tai sumokėti. Ne visi tai gali, tačiau
kitos išeities nėra. Virtuvės šefai turi pasirinkimą - arba žmonės nuodyti,
kaip tai žiauriai beskambėtų, arba išlaikyti teisingą kokybę už teisingą kainą.
Lietuvos restoranuose tokią politiką jau vertina užsienio svečiai, galbūt
kažkada pradės vertinti ir lietuviai.“ – pastebėjimais dalijasi T. Rimydis.
Nepaminėta tendencija – švietėjiška veikla
Tomo Rimydžio teigimu, tarp 2011-2012 m. tendencijų nepaminėta
viena svarbi kryptis – švietėjiška restoranų veikla. „Restorano vadovai ir/
ar personalas turi pristatyti patiekalus, paaiškinti, supažindinti žmogų su
tuo, ką valgo konkrečiame restorane. Tegul lankytojas žino už ką moka.
Galbūt mokėdamas, kiek brangiau jis gauna viščiuką užaugintą kaime, o ne
iš Lenkijos keletą kartų šildytą ir šaldytą vištieną.
„Populiarioji virtuvė“ (picerijos, kebabai) greito maisto užeigos, čia
valgytojas net nežino koks mėsos, kuri jo lėkštėje, kelias iki jos. Kiek kartų
mėsa atvėsinta, kur auginta ir pan. Čia žaidžia ekonomika, pilnai masinė
gamyba ir verslas. Geriausia kai valgytojui pasakoma, kokie priedai produkte,
iš kur pats produktas, kaip pagamintas. Žmogus turi turėti teisę rinktis, ką
valgys.“

Restoranai gali ir turi teigiamai įtakoti vaikų ir jaunimo mitybos
įpročius
Subalansuota vaikų mityba patenka į svarbiausių tendencijų trejetuką.
Galbūt tai vėlgi tik pavėluotas pasekmių sprendimas. Jungtinėse Amerikos
Valstijose „metami“ milijonai spręsti vaikų nutukimo problemą. Neabejotinai
pagrindiniai vaikų mitybos įpročiai formuojasi namuose, tačiau tikriausiai
visi žino vieno, iš valstijų atkeliavusio, „restorano“ tinklo, padariusio
didžiulį poveikį ištisai jaunimo (o dabar jau ir suaugusių žmonių) mitybos
kultūrai pavyzdį. Kai pradeda daugėti alergiškų maistui žmonių, pavojingų
sveikatai nutukimo atvejų jaunimo ar net vaikų tarpe – atsiranda poreikis
ir sprendimui.
„Vaikų mityba? Viską įmanoma pakeisti ir viską būtina keisti, nelaukiant
kol vaikas užaugs. Jei nuo mažų dienų pratinsime vaiką prie „fast food‘o“,
kas atsitiks po 10 m? Ar tuomet bus laikas spręsti problemas? – svarsto
T. Rimydis. Mane mama maitino sveikai, natūraliai, jokių pusgaminių ar
greito maisto. Jau trečia dešimtis ir aš dar nesu turėjęs rimtų problemų dėl
sveikatos, užaugau sveikas.
Suprantu, kad dažniausiai vaikai mėgsta tai, kas labiausiai pavojinga,
nesveika. Iš to daromas paprasčiausias verslas. Tačiau aš, kaip šefas, galiu
padaryti tas pačias mėgstamas bulvytes free, tačiau padaryti jas sveikesnes,
padaryti natūralias bulves, iškepti jas. Žinoma tam reikia žinių, kaip jas iškepti,
kad butu minkštos viduje, traškios išorėje, vietoj glutamatinių prieskonių
dėti paprastą druską ir žoleles. Svarbu skatinti vaiką pažinti naujus skonius,
tikrus skonius, kurie suformuos jo ateities mitybos įpročius.“
Kokybės ir porcijų mažinimas – vienadieniai sprendimai, kurie
nepasiteisins
„Žaidimas kiekiais, porcijų mažinimas tėra vienadieniai sprendimai – su
viena iš tendencijų nesutinka Tomas. Jei sumažinsite porcijas prie kurių
lankytojas įpratęs, pavalgęs restorane jis bus alkanas ir nepatenkintas.
Kalbant apie kaštų taupymą - lengviausiais ir greičiausias būdas taupyti
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Lietuvoje maisto ir gėrimų dermės
klausimas jau senokai pažengęs ir kartais
restoranų savininkams bei šefams, o tuo pačiu
ir lankytojams atrodo, kad kokybiško maisto
ir gero vyno pradžaimokslis jau senokai
išeitas. Tačiau vyno profesionalai pabrėžia,
kad Lietuvos periferiškumas pasauliniame
kontekste dar stipriai jaučiamas, o kai
kuriose kulinarijos srityse mes dar gerokai
atsiliekame nuo realių tendencijų.
Ar Lietuva gali tapti vyndarių kraštu?
Lietuvos Someljė asociacijos prezidento
Arūno Starkaus teigimu „Lietuviškais vynais
pasitikėjimo iš nusimanančių vartotojų
sulaukti sunku. Jei tokie gėrimai ragaujami,
nežinant jų kilmės, nuomonė apie skonį
būna pozityvi. Tačiau jei butelis atkemšamas
atvirai, iš karto juntamas nusistatymas „prieš“.
Mažiau išprusęs vartotojas, mėgstantis saldų
skonį, mažiau išrankus kokybei, lietuvišką
gaminį priims su malonumu. Jei atsiras
pasiūla, ji paklausą visų pirma suras ne
geriausiuose restoranuose, ne Vilniuje.
Kita vertus pasiūla galima tik alaus
segmente. Vynai, stipresni gėrimai nėra
gaminami ir artimiausiu metu tikrai nepasieks pastebimos rinkoje gamybos
apimties. Namudininkams, kurie galėtų pereiti prie gamybos pardavimui,
teks bent keletą metų pavargti mokantis elementarių gamybos taisyklių,
higienos, eksperimentuojant tose srityse, kurias profesionalai išmoksta
įgydami išsilavinimą.“
Ko trūksta Lietuvos restoranams vertinant juos pasauliniame
kontekste?
„Neturime nieko, kuo galėtume būti geresni už aukštą restoraninę kultūrą
turinčių šalių gastronomiją. Nacionalinė virtuvė įdomi tik vietiniams, turime
labai mažai gerų virėjų, tarp jų nėra konkurencijos, nesijaučia ambicijų,
noro būti matomiems, deklaruoti savo vertybes. Trūksta šeimyninio verslo
tradicijų. Daugelis sėkmingų restoranų vadovų bando plėstis, prarasdami
asmeninį ryšį su klientu, nes keliose vietose vienu metu būti neįmanoma.
Kainos krizės metu sumažėjo ir restoranai nedrįsta jų didinti, dažnai
prastesnės žaliavos, taigi ir prastesnės kokybės maisto sąskaita. Gal
atsigaunanti rinka sudarys sąlygas grįžti prie kokybės siekio.
Pastaruoju metu pastebėjau, kad labai suprastėjo aptarnavimo kokybė
– salės personalas dažnai yra itin neprofesionalus. Gal dėl didelės kadrų
kaitos, žemo padavėjo profesijos prestižo. Keletas vietų, kur aptarnavimo
kokybė auga yra greičiau išimtis, o ne taisyklė. Neturime kuo didžiuotis.
Galime tik mokytis.“ – samprotauja someljė asociacijos prezidentas.
„Ekologinis, vietinis, sezoninis maistas – durys į įdomią restoraninę
kultūrą“
Nors Arūno Starkaus teigimu, ekologinio vyno kol kas reikia labai mažai
kam, dėl informacijos ir suvokimo stokos. Ekologinis, vietinis, sezoninis
maistas – durys į įdomią restoraninę kultūrą, aukštesnę kokybę. „Šie dalykai
tikrai populiarės. Kuo daugiau Lietuvoje bus užsienio turistų, tuo labiau jie
skatins tokių dalykų atsiradimą, nes keliautojas linkęs ieškoti individualumo,
autentikos ir už tai pasiryžęs daugiau mokėti.“ – teigia Arūnas Starkus.
Ką ir kaip daryti Lietuvos restoranams?
Meniu.lt portalo ir leidinio „Restoranų verslas“ vadovo Artūro Nečejausko
nuomone, kalbant apie restoranų kultūrą visų pirma reikia atskirti, kas yra
restoranas, kavinė ir užkandinė. Skirtingų maitinimo įstaigų kategorijų
reikalavimai smarkiai skiriasi, nepaisant to, kad jau daugiau nei 10 metų
kone visos maitinimo įstaigos įvardina save restoranais...
Šiuolaikinė restoraninė kultūra Lietuvoje, tokia kokia yra dabar, formuojasi

Artūras Nečejauskas
20 metų. Viena vertus – jau išaugo nauja profesionalų karta, kuri palaipsniui
„perima“ restoranų ir kavinių virtuvių „vadeles“ ir šiek tiek sparčiau įneša
naujoves virtuvėje. Kita vertus - tai pakankamai trumpas laikas pasivyti tokio
lygio virtuves, kaip Prancūzijos ar pvz. Skandinavijos. Lietuvos viešbučių,
restoranų, virėjų, kepėjų asociacijos, kurių vienas svarbiausių rūpesčių –
profesinis tobulėjimas, skaičiuoja dar tik pirmojo dešimtmečio sukaktuves,
o iki tol po pasaulį važinėti ir pažindintis su maisto gamybos naujovėmis,
technologijomis, restoranų rinka, produktais galėdavo tik vienetai virėjų.
Tačiau per pastaruosius 10 metų, įsikūrus asociacijoms ir joms
aktyviai veikiant, restoranų kultūros lygis gerokai ūgtelėjo. Dalyvavimas
čempionatuose, važinėjimas po pasaulines olimpiadas, kursai – virėjams
suteikė platesnes galimybes tobulėti darbe, pritaikant užsienio patirtį ar
naujai įgytas žinias bei įgūdžius. Restoranų lankytojai taip pat daug keliauja
po pasaulį ir tampa labiau išprusę, mieliau priima naujoves, nei anksčiau.
Taigi, galima teigti, kad Lietuvos restoranai ir virėjai vejasi pasaulinį lygį.
Kokios tendencijos Lietuvoje pildosi?
Straipsnyje minima mobilių maitinimo taškų tendencija pildosi ne tik
pasaulyje bet ir Lietuvoje, nors priežastys ko gero skiriasi. Lietuvos vartotojas
nori pavalgyti už sumą, kurią turi ar gali sau skirti. Kaip pavyzdį paimkime
vieną po kitos dygstančias kebabines – kaina ir porcijos dydis konkuruoja
su viešo maitinimo įstaigų siūlomais patiekalais. Nuo kebabinių neatsilieka
kavinės, siūlančios dienos pietus arba analogišką greitą maistą už panašią
kainą. Todėl kalbant apie artimiausių metų tendencijas tai akivaizdu –
gera porcija už mažą kainą. Kadangi šiandien kebabinės jau yra realija,
formuojasi ir vartotojų įpročiai. Artimiausiu metu ši kryptis manau išliks.
Tačiau ši tendencija aktuali ir ją galima taikyti tam valgytojų sluoksniui,
kuris skaičiuoja biudžetą, kurį gali skirti maistui arba nuolat „judan“ bei
neturi laiko tradiciniams pietums.
Visai kitas segmentas – valgytojai besilankantys restoranuose, kurių kainų
lygis yra vidutinis arba aukštesnis. Čia dažniausiai dominuoja klasikinė
virtuvė. Aukštesnės kategorijos restoranai – konservatyvioji institucija
maitinimo srityje, kaip ir dažnai žmonės turintys didesnę perkamąją galią.
Įvedamos naujovės, kuriomis, ko gero, bandoma prisivilioti anksčiau minėtą,
kavinių lankytojų segmentą; su paprastesnėmis žaliavomis ir paprastesnės
gamybos patiekalais. Reiktų atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje gerokai sumažėjo
gyventojų ir todėl sluoksnis, kurį restoranas turi „apimti“ konkurencinėje
kovoje plečiasi. Pamažu dingsta „storos piniginės kontrolė“, ir svarbiausia
Nukelta į 16 psl. >
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tampa prisivilioti „nesegmentuotą“ klientą, tačiau galintį išleisti restorane
pinigus. Mano manymu, tokia tendencija būdinga būtent Lietuvai dėl jos
demografinės aplinkybės.
Kokie pasiūlymai?
Paprastesni produktai, bet gudresni sprendimai. Kad išvengti prastesnės
žaliavos kokybės, geriausia veiklos kryptis – pereiti prie paprastesnių
patiekalų, pagamintų su cinkeliu. Kai kurios maitinimo įstaigos to jau ėmėsi.
Tai gali būti ir įdomiai paruoštos bulvės ir su gerai priderintais prieskoniais
iškeptas varškės sūris, netikėti deriniai...
P.S. Labai gerai atspindi ir palaiko paprastesnio, bet ne prastesnio maisto
gamybos tendencijas kasmet organizuojamas Lietuvos barbekiu kepėjų
asociacijos grilio čempionatas – gaminti paprastus patiekalus ir jų derinius
be įmantrių „restoraninių“ vingrybių.
Porcijos dydis. Porcijų mažinimas nėra geriausia išeitis, bet lankstumas
renkantis porcijų dydį – būtinas. Klientas turi turėti galimybę užsisakyti
pusę porcijos, žinodamas kainos ir kiekio santykį.
Akcijos, nuolaidos ir pan. tikrai nėra efektyvus būdas išlaikyti lojalų
klientą, netgi atvirkščiai – kas duos didesnę nuolaida, tas ir bus klientui
„draugas“, vadinasi ilgainiui ne Jūsų. Ilgalaikiam verslui tai visai neefektyvu.
Didžiulė akcijų konkurencija verčia vartotoja pasirinkti nuolaidos dydį, o
ne vietą ir turinį. Apie kokį lojalumą galima kalbėti, jei prieš metus 25%
nuolaida klientams buvo įdomu, šiandien 50% yra normalu. Todėl akcijos
ir nuolaidos – negatyvi tendencija, taip pat labai būdinga Lietuvai dėl
ekonominių sąlygų. Tai yra užburtas ratas: norint sumažinti kainą 25%
reikia smarkiai optimizuoti sąnaudas, tuo pačiu žaliavas – produktus, ką
perki, iš kur perki ir kaip gamini. Kada nuolaida turi siekti 50% restoranas
turi kažką keisti iš esmės – maisto ideologiją, žmones, klientus... Vadinasi
reikia ieškoti pigiausių žaliavų, pigiausios darbo jėgos ir tų, kurie tai perka.
Rezultate tenka maitinti klientą menkaverčiu maistu, o klientas tą suvokęs
ieškos alternatyvos. Gali būti, kad net ne pas konkurentą, o parduotuvėje
arba namuose.
Kokybiškas maistas. Tuo tarpu restoranai, išlaikydami konservatyvumą,
tikėtina, kad receptūrų, technologijų, žaliavų kardinaliai nekeitė, stengėsi
išlaikyti nuolatinį personalą. Meniu, peržiūrėjimas, nedrastiškas kainų
sumažinimas (akcijų ir nuolaidų žaidimų nesivaikymas) ir kokybės išlaikymas
yra geras sprendimas. Todėl restoranams tai ir reikia pabrėžti – kokybiško,
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kad ir proginio maisto vieta, vieta užsienio svečiams.
P.S. „Ištempti“ iš kebabinių ir picerijų kultūros gali restoranai siūlantys
sveikesnius sprendimus ir aiškinantys žmonėms sveikos mitybos privalumus
ir skirtumus.
Komunikacija ir rinkodara (reklama). Kasdieniškoms maitinimo
įstaigoms komunikuoti reikėtų per įdomius sprendimus: pvz. unikalūs meniu
sprendimai, produktai, unikalios paslaugos – vaikų zonos, maisto gaminimo
pamokos ir pan. Bet kokio stiliaus maitinimo įstaigos turi „atrasti“ ir
pateikti savo unikalų „veidą“ – išskirtines savybes (vieta, maisto paruošimo
stilius, interjeras, atmosfera ir t.t.) ir nuolat, bet palaipsniui, jį tobulinti ir
grynintis.
P.S. Socialinis tinklas (Facebook.com) daugeliu atveju nepasiteisino,
kadangi ta bendruomenė, kuri „užstrigusi“ facebook‘e vis tik domisi
pažintimis, paskalomis ir svetimomis nuotraukomis. Čia klientų rasti darosi
vis sunkiau ir dėl to, kad „tuščios“ informacijos srautas vis didėja.
Kas formuoja klientą?
Restoranai yra mitybos įpročių ir kultūros formuotojai. Nežiūrint
tūkstančių receptų svetainių ir žiniasklaidos „pumpuojamų“ provokacijų,
žmogus priima sprendimą tada, kai praktiškai susiduria su situacija – šiuo
atveju su maistu. Geriausias pavyzdys – aludariai per restoranus sėkmingai
formuojantys lojalumą savo prekiniam ženklui vartotojų tarpe. Lygiai taip
pat restoranai gali tapti sveikesnės mitybos principų propaguotojais! Tai ne
tik madinga, bet ir labai perspektyvu. Dabar klientai dažnai eina į restoraną/
kavinę su mintimi, kad gaus prastesnių žaliavų ar chemizuotą maistą, todėl
neretas atvejis, kad tiesiog apsiriboja gėrimais. O turėtų būti priešingai,
nes ši dabartinė tendencija/situacija „tempia žemyn“ visą restoranų verslą.
Reikia suprasti, kad žmogus įsitikinęs, kad sveiką maistą jis gaus tik namie
(išskyrus nedaugelį išimčių, kurios nesukuria taisyklės). Todėl šią tendenciją
būtina stabdyti!
Svarbu, kad restoranai neapgaudinėtų savęs, o ypač kliento, ir kad
sveikesnės mitybos (produktų, principų) propagavimas nebūtų vien
rinkodaros įrankis, bet reali veikla. Tuomet ateityje tai galėtų tapti atsakingo/
sąžiningo verslo pagrindu, kai kavinės ar restorano savininkas drąsiai galės
savo restorane maitinti savo vaikus ir visą šeimą. Komunikacijos (kokie
produktai naudojami, kodėl, iš kur, kaip paruošti, kodėl už tokius produktus
reikia mokėti brangiau ir t.t.) tikslas būtų ne marketingas, o edukacija! Taip
bus efektyvu ir prasminga tiek restorano savininkui, tiek lankytojui.
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Gurmaniški ieškojimai
Ieva Malaiškaitė

Įsipilkite savo mėgiamo gėrimo į taurę ir pafilosofuokime. Kas visgi yra gurmaniškas maistas? Jei
tikėtume apibrėžimu, tai turėtų būti aukštos kokybės, kruopščiai paruoštas ir įspūdingai pateiktas
patiekalas. Pradėkime nuo pradžių...
Gurmanas
Sąvoka gourmet, kaip ir daugelis kitų gastronomijos stebuklų, gimė
Prancūzijoje ir iš pradžių (XIX a.) apibūdino vynų degustatorių, vyno
pardavėjo padėjėją. Tačiau gurmanai evoliucionavo ir šiandien jais laikomi
žmonės turintys rafinuotą, išlavintą skonį, arba virtuvės meistrai, išmanantys
maisto ruošimo meną. Šalia šių apibrėžimų, kiek atlaisvinęs diržus, prie stalo
įsitaisęs gourmand. Lengviausia šias dvi personas atskirti karikatūrose, kur
rafinuotas gourmet greičiausiai bus kaulėto veido, su plonais ūsiukais, šiek
tiek snobiškai pakeltu smakru, o gourmand - besišypsantis, apvalaino veido,
greičiausiai su taure vyno vienoje rankoje ir užkanda kitoje. Taip apibūdinami
tiesiog maistu besimėgaujantys žmonės, mėgstantys valgyti daug ir skaniai,
o dažnai ir persivalgyti. Tad tarp gurmano ir vienos iš septynių mirtinų
nuodėmių, persivalgymo - labai nedidelis žingsnelis.
Gurmaniškas
Tam, kad maistas būtų gurmaniškas (trumpam palikime įmantrųjį prancūzų
gourmet) nebūtina išmanyti „aukštosios virtuvės“. Tačiau keleto pagrindinių
taisyklių laikymasis būtinas: jokių pusgaminių ir jokių mikrobangų krosnelių.
Maisto gaminimui privalu naudoti vien šviežius ingredientus (supraskit,
česnakų miltelius lentynoje teks paslėpti giliau), kokybė, be išlygų – pirmoje
vietoje. Ir paskutinė taisyklė – daugiau ne visada reiškia geriau. Įmantrūs
prieskoniai ir ingredientai nepadarys Jūsų patiekalo gurmanišku, vien dėl
didžiulio jų kiekio. Jei dar neišsigandote, galite skaityti toliau.
Ar...?
Įsipilkite savo mėgiamo gėrimo į taurę ir pafilosofuokime. Kas visgi yra
gurmaniškas maistas? Jei tikėtume apibrėžimu, tai turėtų būti aukštos
kokybės, kruopščiai paruoštas ir įspūdingai pateiktas patiekalas. Pradėkime
nuo pradžių ir, kaip pavyzdį, paimkime... dešrainį. Jei naudosime šviežią
bandelę ir aukščiausios rūšies dešrelę ar patiekalas jau bus gurmaniškas?
Ne? O jei kruopščiai paruošime, pagardinę geriausiais prieskoniais ir užpylę
natūralaus pomidoro padažo. Vis dar ne? Tetrūksta tik įspūdingo pateikimo
– paauksuotų įrankių ir senovinės lėkštės, keletos valgomų gėlių. Jau? Ne.
Tai nebus gurmaniškas patiekalas, nes dešrainis įprastas, o be to su greitu ir
ne pačiu kokybiškiausiu maistu asocijuojamas patiekalas.
Paimkime kitą pavyzdį – kaktusų sriuba su agavų sultimis. Gurmaniška?
Kurgi ne! Europos restoranuose tai visiška egzotiška, kainuojanti nemenkus
pinigus. Tuo tarpu Meksikoje tokie ir panašūs patiekalai iš kaktusų buvo
pradėti valgyti dėl...skurdo.
Taigi prie gurmaniško produkto apibrėžimo pridėkime marketinginius
triukus, paverčiančius paprasčiausius produktus išskirtiniais, egzotikos
elementą ir aukštą kainą. Tačiau, jei staiga bulvių kaina pakiltų iki 100 lt/
kg, ar bulvės taptų gurmanišku produktu? Štai ir priėjome prie paskutinio
gurmaniškumo ingrediento - stereotipų.
Peršasi išvada, kad gurmano ir gurmaniško maisto neįmanoma ir nereikia
įrėminti apibrėžimuose.
Kaip...?
Kalbant apie tai, kaip tapti gurmanu ar gurmaniškos virtuvės atstovu,
reikėtų pripažinti, jog gurmaniški patiekalai reikalauja pažvelgti į kulinariją,
kaip į meną. Nebūtinai šnekėdami apie gourmet, turime šnekėti apie
aukštąją virtuvę. Tačiau, neabejotinai, visada apie šviežius, kokybiškus

produktus ir originalius bei išieškotus jų derinius. Kaip ir žodis gourmet, taip
ir gurmaniškas maistas, evoliucionavo nuo įmantrių, egzotiškų patiekalų,
pagardintų nepakartojamų (tiesiogine ta žodžio prasme) padažų, ar
molekulinės virtuvės stebuklų, į natūralių, sveikų, aukštos kokybės produktų
harmoningą bei išmanų pateikimą. Produktai, ruošiant gurmaniškus
patiekalus, virėjui gali ir turi tapti saviraiškos priemone, kaip dailininkui
dažai ir teptukai.
Ne mažiau už kokybę svarbu saikas ir supratimas. Ne visada brangiausia
bus geriausia, egzotiškiausia – originaliausia, o įvairių gourmet vardu
tituluojamų produktų miksas, nustelbiantis vienas kitą, gali palikti visiškai
priešingą, neigiamą nuomonę apie patiekalą.
Jei norite išbandyti save tokioje virtuvėje, pradžiai didelių žinių nereikia,
svarbiausia, kad tobulėjimo procesas būtų tęstinis. Apie reikalavimus
produktų kokybei jau žinote, gurmaniškų derinių idėjų pilnas žurnalas,
pradžiai teliko išmokti keletą gudrybių: nesugadinti pasirinktų ingredientų
- neperkepti, nepervirti, „neužmušti“ natūralaus skonio prieskoniais. Pažinti
naudojamus ingredientus – kas dera su kuo, kokia skirtingų produktų,
prieskonių sąveika padažuose, patiekaluose. Vieną po kito pakeisti masinės
produkcijos prieskonių mišinius, padažus, užpilus natūraliais, savo pačių
gamybos. Ir pabaigai - pateikimas nors galbūt ir paskutinėje vietoje tačiau
vis vien svarbus, tad pasistenkite gaminti taip, kad maistas būtų skanus
akims.
Tikrasis gourmet veidas tai - eksperimentai, kūryba, tobulėjimas (net savo
receptų tobulinimas), drąsa ir aistra.
Tęsinys 25 psl. >
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laikas paragauti, laikas įvertinti

Lietuvos vartotojams jau ne naujiena kietieji brandinti fermentiniai sūriai. Ilgai brandinami tokio
tipo sūriai įgyja nepakartojamą skonį ir subtilų aromatą. Italai didžiuojasi kietaisiais Parmezano
tipo sūriais – garsiuoju Permigiano-Reggiano ar Grana Padano, olandai – ilgai brandintu Old
Amsterdam sūriu. Lietuviai taip pat gamina šio tipo sūrį – tai legendomis apipintas sūris „Džiugas“, gaminamas bendrovės „Žemaitijos pienas“. Nuo šiol siūlomas ir itin ilgai – net 48 mėnesius
– brandintas sūris „Džiugas“, o iš viso siūlomi 4 skirtingų brandinimų „Džiugo“ sūriai.
Koks gi tas sūris „Džiugas“?
„Džiugas“ – gardaus, ypatingo skonio Lietuvoje gaminamas sūris. Tai
kietasis fermentinis sūris, kuris brandinamas ne mažiau kaip 12, 18, 36 ir 48
mėnesius. Dėl unikalios patentuotos technologijos ir naudojamų raugų kultūrų
kompozicijos šis sūris ilgo brandinimo metu įgauna tik jam būdingas išskirtines
savybes. Šio sūrio gamintojai didžiuojasi, kad sūris puikiai vertinamas ne tik
pirkėjų tarpe, bet ir maisto produktų parodose, kuriose pelnė jau ne vieną aukso
medalį.
Puikus skonis ir aukščiausia kokybė, derinama su originaliomis pakavimo ar
pateikimo idėjomis, suteikia sūriui „Džiugas“ dar daugiau išskirtinumo. Net
keturi skirtingos brandos sūriai neabejotinai taps puikus užkandis restorane ar
draugų būryje, o taip pat bus puiki dovana.
12 mėnesių brandintas „Džiugas“ – tai sūris, kuriame pradeda ryškėti tipiškos
brandaus sūrio savybės. Jis – maloniai aitraus aromato ir lengvai pikantiško
skonio, kuris valgant švelniai kutena gomurį. Išsiskiria kremine, prie žievės šiek
tiek sodresne spalva. Tvirtos, vientisos ir gerai lūžtančios tekstūros.
Dvylika mėnesių brandintas „Džiugas“ – tarsi subtilus prieskonis, suteikiantis
patiekalams sodrumo. Užbarstykite rupiai tarkuotų drožlių ant ruošiamos kepti
picos, karštųjų sumuštinių, makaronų patiekalų, gardinkite mėsos kepsnius ar
tiesiog pagaminkite smagių sūrio traškučių. Šis sūris tinka ir padažams. Arba...
mėgaukitės skanaudami prie aperityvo ar kaip desertu.
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18 mėnesių brandintas „Džiugas“ – vidutinio brandumo sūris, kuriame
atsiskleidžia intensyvių aromatų harmonija. Sodraus, aštroko skonio, su
švelniai juntamu džiovintų vaisių skoniu. Subtilaus traškumo suteikia pavieniai
kalcio druskų kristalėliai, bylojantys apie prasidėjusį naują sūrio brandos etapą.
Išsiskiria tvirta žieve, kuri yra matinės gelsvos spalvos su žalsvu atspalviu.
18 mėnesių brandintas „Džiugas“ – puikus užkandinis sūris. Pagardintas
medumi ir patiektas su vynuogėmis, alyvuogėmis, riešutais, puikiai derės prie
pasirinkto gaivaus vyno. Juo galima pagardinti įvairias salotas, makaronų, ryžių
patiekalus ir koldūnus, suteikite pikantiškumo vištienos, veršienos ar antienos
valgiams.
36 mėnesius brandintas „Džiugas“ – išties brandus sūris, dvelkiantis
pikantiškumo magija. Tvirto, stipraus, maloniai aitraus ir aštraus skonio,
kiek primenančio vaisius. Tirpstantis burnoje ir tarsi švelniomis liepsnelėmis
suvirpinantis gomurį. Sodrios geltonos spalvos. Smagiai lūžtančios tekstūros,
išmargintas baltais kalcio druskų kristalėliais. Norisi laužti po gabalėlį ir
nesustoti...
Ne mažiau kaip 36 mėnesius brandintas „Džiugas“ – aristokratiškas malonumas.
Tai gardus lengvas užkandis prie vyno taurės, patiekiamas prieš valgį arba per
iškilmingą grand finale, po puikių pietų ar vakarienės. Norite skanauti dviese,
pasinerti į romantišką gurmaniškų pojūčių pasaulį? Ant stalo šalia sunokusio
sūrio ir vyno Jums pakaks šviežių kriaušių, sultingų meliono gabaliukų, figų ir
riešutų. Nustebsite, bet šis sūris ypač gardus su kvapnia kapučino kava.
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48 mėnesius brandintas „Džiugas“ – tikras senolis, užimantis garbingą vietą
sūrių brandos kategorijoje. Tai prabanga ir aukščiausia kokybė viename.
Rafinuotumas ir elegancija. Pikantiškas, aitrus skonis dera su švelnaus pieno
bei vaisiniu saldumu. Dar labiau tirpstantis burnoje. Dar tvirtesnės žievės.
Dar sodresnio aromato. Dar geltonesnės spalvos su oranžiniais atspalviais.
Dar traškesnių kalcio druskų kristalėliais nusėtas...
Paimkite sūrio gabalėlį ir užsimerkite. Sutrupinkite jį pirštų galiukais...
Užuosite kaip tarsi vaivorykštė išsiskleidžia kvapai, tolumoje dunkso pilis,
girdėti prašmatnios puotos garsai... Taip, tai sūris. „Džiugas“, brandintas 48
mėnesius. Juo neabejotinai nustebinsite pačius didžiausius gurmanus ir net
sūrio ekspertus.
Kokybiškas sūris – restorano ar virtuvės pažiba
Norėdami pamaloninti svečius restorane ar namuose, galite nustebinti
pasiūlydami visų rūšių sūrių „Džiugas“ rinkinį arba užkandį, patiekalą ar net
desertą, kurio sudėtyje būtų šis nuostabus sūris.
Legendinis sūris „Džiugas“ gali tapti esminis patiekalo ingredientas,
suteikiantis skonį ir aromatą. Jis naudojamas ruošiant įvairiausius valgius,
pradedant makaronų ar mėsos patiekalais ir baigiant padažais, sriubomis ir
desertais. Šis išraiškingo skonio kietasis brandintas sūris yra nepamainomas
picų, makaronų ir rizoto užpildas – tereikia tiesiog užberti tarkuoto sūrio
ant patiekalo viršaus ir jis taps visiškai kitoks, kupinas naujo stipraus skonio
ir aromato.
Turint ne vienos rūšies sūrio „Džiugas“ galima svečiui leisti pasirinkti, su
trumpiau ar ilgiau brandintu sūriu jis pageidautų paskaninti patiekalą. Na,
o ruošiant „firminį“ patiekalą tikrai solidžiai atrodytų patiekalo aprašymas,
jei jame paminėsite, kad patiekalas pagardintas 48 mėnesius brandintu
sūriu „Džiugas“.
Didžiausias malonumas – ragauti sūrį „Džiugas“ vieną, kaip atskirą patiekalą.
Dar smagiau – degustuoti iš karto visas 4 jo rūšis, bandant atskirti skonio
ir aromato niuansus, tekstūros skirtumus ir mėgautis kiekvienu kąsneliu.
Gražiam sūrio „Džiugas“ pateikimui gamintojai siūlo įvairius aksesuarus –
lenteles, sūrio peilius ir įvairiausias šventines pakuotes, puikiai tinkančias
dovanoms.
Prie brandinto „Džiugo“ sūrio ypač dera medus, tinka ir vaisių ar uogų
džemai, kriaušės, obuoliai, vynuogės, figos, graikiniai riešutai, alyvuogės.
Ragaujant sūrius, ypač svaresnio skonio, rekomenduojama šalia turėti
bandelių ar duonos, biskvitų ar panašių užkandžių.
Sūrio „Džiugas“ derinimas su gėrimais
Sūris ir vynas nuo seno laikomi dvi vienos visumos dalys. Manoma, kad
vyno ir sūrio draugystė gimė būtent todėl, kad abu produktai gimsta
dėka brendimo proceso. Tinkamai parinktas ir kokybiškas vynas tikrai
bus puikus kompanionas patiektam sūriui ar sūrių rinkiniui. Tik reikia
nepamiršti, kad vynas turi būti siūlomas atvėsintas iki tinkamos, jam
rekomenduojamos temperatūros – ypač vasaros metu, kai „kambario
temperatūra“ gali siekti ir 28 laipsnius.
Prie kietųjų sūrių dažnai siūlomi itališki vynai (pavyzdžiui sausas
raudonasis Lambrusco arba populiaresni Pinot Noir ir Cabernet
Sauvignon) ar brandus natūraliai saldus baltasis vynas, bet tai nėra
taisyklė.
Pasirenkant vyną verta žinoti kelis niuansus: pirma – pigiausias vynas
vargu ar bus kokybiškas, antra – kiekvienas vartotojas turi savo asmeninį
supratimą apie vyną, kuris nebūtinai turi sutapti su nusistovėjusiais
teiginiais. Tad jeigu svečias prie brandinto „Džiugo“ sūrio renkasi bet
kokį (tačiau pigiausią) vyną – pabandykite jį atkalbėti, tačiau jeigu
svečias tiksliai žino, kad nori būtent savo mėgstamo vyno – galbūt tai ir
bus jam priimtiniausias derinys.
Mėgstantys saldesnius ar stipresnius gėrimus, turėtų išbandyti sūrį
„Džiugas“ su midumi – bandžiusiems toks derinys labai patiko.

Rekomenduojami vynai su sūriu „Džiugas“
Rekomenduoja vyno ir gėrimų ekspertas, restoranų konsultantas
Gintautas Jašinskas (nurodoma orientacinė kaina mažmeninėje prekyboje).

12 mėnesių sūrio ir vyno derinimo rekomendacija

Šiam deriniui siūlomas baltasis vynas turi būti šiek tiek tirštesnės tekstūros,
nežymaus rūgštumo. Raudonasis vynas neturi būti akivaizdžiai grubus. Ir
baltasis, ir raudonasis vynas neturi būti akivaizdžiai ilgai brandintas ąžuolo
statinėse.
Vyno derinys kainoje 20 – 35 Lt su PVM
Valentin Bianchi Elsa Malbec Mendoza – 19,99 Lt, raudonasis, Argentina
Valentin Bianchi Elsa Chardonnay Mendoza – 19,99 Lt, baltasis, Argentina
Doppio Passo Primitivo Salento IGT – 26,98 Lt, raudonasis, Italija
Kiwi Cuvee Pinot Noir Vignobles de France VdP – 20,49 Lt,
raudonasis, Prancūzija
Kiwi Cuvee Sauvignon Blanc Val de Loire VdP – 20,49 Lt, baltasis, Prancūzija
Vyno derinys kainoje 40 – 80 Lt su PVM
Antinori Peppoli Chianti Classico D.O.C.G. – 46 Lt, raudonasis, Italija
Laroche Punto Alto Pinot Noir Casablanca valley – 58 Lt, raudonasis, Čilė
Dr. Burklin – Wolf Riesling trocken Pfalz Q.b.A. – 41,87 Lt, baltasis, Vokietija
Vyno derinys kainoje 80 – 150 Lt su PVM
Perrin Les Sinards Chateauneuf du Pape A.C. – 118 Lt, raudonasis, Prancūzija
Laroche – L’Avenir Grand Vin Pinotage old bush vines Stellenbosch W.O. –
116,92 Lt, raudonasis, PAR

18 mėnesių sūrio ir vyno derinimo rekomendacija

Šiam deriniui siūlomas baltasis vynas turi būti šiek tiek ryškesnio prieskonių
charakterio, akivaizdesnio rūgštumo. Raudonasis vynas neturi būti akivaizdžiai
grubus, daugiau pikantiško charakterio.
Vyno derinys kainoje 20 – 35 Lt su PVM
Laroche Punto Nino Chardonnay Maipo valley – 25,59 Lt, baltasis, Čilė
Laroche Punto Nino Carmenere Colchagua valley – 25,59 Lt, raudonasis, Čilė
Valentin Bianchi Famiglia Malbec Mendoza - 31,99 Lt, raudonasis, Argentina
Nukelta į 20 psl. >
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Valentin Bianchi Famiglia Chardonnay Mendoza - 31,99 Lt, baltasis, Argentina
El Coto de Rioja D.O.Ca Crianza – 28,99Lt, raudonasis, Ispanija
Vyno derinys kainoje 40 – 80 Lt su PVM
Coto de Imaz Rioja D.O.Ca Reserva – 41,99Lt, raudonasis, Ispanija
Baron Philippe de Rothschild Escudo Rojo Central Valley – 39,99 Lt,
raudonasis, Čilė
Vyno derinys kainoje 80 – 150 Lt su PVM
Antinori Badia a Passignano Chianti Classico D.O.C.G. Riserva – 131 Lt,
raudonasis, Italija

36 mėnesių sūrio ir vyno derinimo rekomendacija

Šiam deriniui siūlomas šiek tiek brandesnis baltasis vynas ar net ryškaus
skonio šampanas.. Raudonasis vynas geriausiai derės jei bus ryškaus
skonio, ilgai brandintas statinėse.
Vyno derinys kainoje 20 – 35 Lt su PVM
Farnese Casale Vecchio Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. – 31,99 Lt,
raudonasis, Italija
Vyno derinys kainoje 40 – 80 Lt su PVM
Antinori Villa Antinori Toscana I.G.T. – 56,99 Lt, raudonasis, Italija
Zenato Ripassa Valpolicella Superiore D.O.C. - 56,87 Lt, raudonasis, Italija
Vyno derinys kainoje 80 – 150 Lt su PVM
Farnese Edizione 06 Cinque Autoctoni VdT – 99,99 Lt, raudonasis, Italija
Moėt&Chandon Brut Imperial Champagne A.C. – 137,5 Lt, baltasis brut,
Prancūzija

48 mėnesių sūrio ir vyno derinimo rekomendacija

Šiam deriniui siūlomas brandus ir tikro arba tariamo saldumo turintis
vynas.
Vyno derinys kainoje 20 – 35 Lt su PVM
Farnese Casale Vecchio Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. – 31,99 Lt,
raudonasis, Italija
Doppio Passo Primitivo Salento IGT – 26,98 Lt, raudonasis, Italija
Vyno derinys kainoje 40 – 80 Lt su PVM
Farnese Opi Montepulciano d‘Abruzzo D.O.C.G. Coline Teramane - 64,99
Lt, raudonasis, Italija
Museum Real Cigales D.O. Reserva – 51 Lt, raudonasis, Ispanija
Vyno derinys kainoje 80 – 150 Lt su PVM
Feudi di San Marzano Sessantanni Primitivo di Manduria D.O.C. – 108 Lt,
raudonasis, Italija
Vyno ir sūrio derinys turi papildyti arba gerinti
abiejų derinio komponentų skonį.

Upė Katinaitė

Renginyje, susitikime ar pas draugus paragavote
puikų vyną. Tokį patį nusipirkote parduotuvėje ar
vyninėje, tačiau...skonis pasirodė nebe toks puikus. Pažįstama situacija? Jei norite vėl pajusti tą
skonį, kurį prisiminus prisimerkiate iš malonumo
- pagalvokite, ką valgėte, kai vyną ragavote pirmąjį kartą!
Nauji atradimai vynų ir desertų deriniuose
Maistas turi didžiulį poveikį atskleidžiant vyno skonio subtilybes ir
atvirkščiai – vynas papildo maisto skonį. Vyno ir maisto derinimas jau
netik someljė sumanumas, bet ir įprasto valgytojo įgūdžiai. Derinant
vyną su maistu, dažniausiai jie vienas kitą „atsveria“ ir papildo. Tuo
tarpu subtilesni, o tiksliau - neįprasti vyno ir saldumynų deriniai,
reikalauja daugiau žinių ir patirties. Tai gana nauja maisto ir gėrimų
komponavimo sritis, kartais tampanti sudėtingu iššūkiu net specialistui.
Tad derinant vyną su desertu atrasite netikėtus ir naujus skonių bei
kvapų pojūčius.
Kas iš tikrųjų svarbu kuriant vyno ir maisto derinius
„Vyno ir maisto derinimas tai ne teorija. Tai tradicijos, patirtis ir
harmonija“, teigia virš 20 metų praktikos vynų pasaulyje turintis vynų
žinovas, įmonės Przedsiębiorstwo Winiarskie „LPDV“ Sp. z o.o., „La
Passion du Vin“ tinklo koordinatorius p. Jaroslaw Madejski. Tinkamą
vyną prie maisto p. Jaroslaw gali parinkti iš atminties, kurioje užkoduoti
aromatai ir skoniai konkrečių vynų, patiekalų, prieskonių ir tt. bei jų
tarpusavio derinių kvapų ir skonių puokštės.
Pirma užduotis, vyno žinovo teigimu - derinant vyną su desertu ir bet
kokiu kitu maistu, reikia atrasti pusiausvyrą tarp vyno ir maisto „svorio“ –
„prie lengvo, maisto geriausiai tiks toks pat vynas. O nenusileisti ryškiam
šokoladiniam desertui sugebės tik atitinkamo sunkumo ir klampumo
vynas, su trupučiu saldumo ir subtiliais minkštais taninais. Antroji
užduotis tenka uoslei – atrasti kvapų harmoniją (aromatų turtingumą,
vyno ir maisto kompoziciją). Galiausiai – skonis, patvirtinantis mūsų
darytas prielaidas apie derinio tinkamumą. Atradimų raktas - sąmoningas
vyno bei deserto ragavimas ir kvapų, esančių juose, įvardinimas. Todėl
visas vyno ir maisto subtilybes pastebėsite tik ieškodami.
Nuo ko pradėti?
Norint suprasti vyno ir saldumynų derinimo principus pradėti verta nuo
rekomenduojamų, specialistų siūlomų kombinacijų. Pabandyti verta
vien dėl to, kad tai siūlantys vynų ar desertų gamintojai bei pardavėjai
turėjo išbandyti ne vieną derinį, todėl tokia kombinacija bus užtikrintai
vykusi.
Nukelta į 21 psl. >
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Iš smulkių Moscatel vynuogių pagamintas Ispaniškas desertinis vynas
puikiai dera su įvairiais desertais ar Foies Gras. Vynas pasižymi ryškių
charakteriu, dideliu saldumu ir net 15% stiprumu.
Įpylus ir energingai pasukiojus taurėje, vynas atskleidžia stiprius, saldžius
razinų, medaus, akacijų, baltųjų gėlių, obuolių, kriaušių, ir net citrinų
žievelės aromatus. Vos paragavus juntama silpnai rūgščios citrinos nata,
baltos rožės, irisiniai saldainiai. Iš pradžių skruostus ir sąmonę užvaldo
malonus saldumas, vėliau išryškėja subalansuotas rūgštelės ir saldaus
likerio derinys.
Būtent dėl šių Senorio de Sarria Moscatel vyno savybių rekomenduojame
juo mėgautis kartu su varškės, plaktos grietinėlės ir saldžiarūgščių vaisių
desertu. Tokioje kompozicijoje puikiai dera grietinėlės lengvumas su
vaisių šviežumu ir vyno saldumu bei rūgštele. Kartu su desertu pateikiamo
padažo rūgštelė subtiliai komponuojasi su vyno citrinos nata.

Mas Amiel Vintage Maury ir šokoladinio
deserto „La Brea ugnikalnis“ derinys
Šis turtingas, tamsus, sodrus ir vaisinis raudonas vynas turi didelį kiekį
liekamojo cukraus ir švelnius prinokusius taninus, kurie puikiai dera su šokoladu
ir raudonųjų vaisių desertu. Vynas pagamintas, kaip Vin Doux Naturale,
blokuojant fermentaciją pripilant alkoholio ir su metais darosi vis geresnis.
Ragaujant Mas Amiel Vintage Maury su šokoladiniu desertu - kuo didesnis
šokolado kąsnis, tuo geresnis derinys.
Būtent šis vynas laikomas vieninteliu, puikiai su šokoladu derančiu vynu. Todėl
šį raudonąjį deimančiuką siūlome Jums su ypatinguoju „La Brea ugnikalnio“
desertu. Mas Amiel Maury vyno saldūs taninai harmoningai dera su tikrojo
šokolado kartėliu ir kavos skoniu.

Senorio se Sarria Moscatel ir varškės desertas „Amazonės šypsena“
Chateau du Juge Caddilac išsiskiria tuo, jog yra pagamintas
iš kilmingojo pelėsio paveiktų vynuogių Semillon. Prisirpus
vynuogėms, jos dar neskinamos, o paliekamos kabėti. Taip jos
praranda perteklinę drėgmę, sultis, o su jomis ir rūgštumą.
Likęs cukrus ir lemia natūralų vyno saldumą.
Būtent priežastis, jog vynas pagamintas iš kilmingojo pelėsio
paveiktų vynuogių lemia, jog jis puikiai dera su pelėsinio
sūrio desertais. Parinkto kompozicijoje vynas ir desertas
idealiai vienas kitą papildo ir susipina į vieną visumą. Šis
derinukas pasižymi švelnumu, grakštumu, elegancija,
pilnumu ir harmonija.

Šiuos, bei kitus gurmaniškus vynus galima įsigyti:
„La passion du Vin“ parduotuvė Vilniuje, Ozo g. 18, PC OZAS.
Desertų ir derinių su vynu paragauti kviečiame:
Kavinė – kepyklėlė „Nilsta“ Vilniuje, Pylimo g. 44.

Chateau du Juge Caddilac ir
pelėsinio sūrio deserto „Karališkoji palaima“derinys
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Alus
gurmaniškai
vakarienei
Ieva Malaiškaitė

Nuotraukos - Laimonas Ciūnys

Jei Jums atrodo, kad gerai pažįstate visų savo mėgstamiausių alaus rūšių skonį, pagalvokite dar
kartą. Derinyje su skirtingais patiekalais ir maisto produktais alus atsiskleidžia kitu amplua ir
kartais tampa akcentu, išryškinančiu geriausias savo ir kartu pateikiamo maisto savybes.
Kai daugelis gurmanų jau mintinai išmokę maisto ir vyno derinimo taisykles, alaus ir maisto
derinimas Lietuvoje po truputį įgauna naują prasmę, atverdamas iki šiol daugeliui nežinomus
skoninius potyrius. Pasaulinės tendencijos taip pat analogiškos, kur alui suteikiamas naujas
statusas ir laužomi stereotipai. Alus tampa ne vien troškulį malšinančiu gėrimu, o elegantiškos
vakarienės palydovu.
Atrasti, kuris patiekalas ar produktas geriausiai dera su alumi –
nesibaigiantis skanus eksperimentas, kurio rezultatais mėgausitės
vakarieniaudami restorane ar ruošdami maistą namuose. Tačiau nuo
ko pradėti? Svarbiausia taisyklė, kurią turėtumėte išmokti jau šiandien
– atrasti abiejų komponentų (alaus ir maisto) dominuojančius skonius.
Lėtai gurkštelkite alaus. Salyklas salstelėjęs karamelinis, o gal degintas ?
Apyniuose vyrauja citrusinių vaisių ar gėlių aromatai? Ar jaučiate savitą
mielių poskonį? Atsakykite sau į šiuos klausimus ir....eksperimentas
prasideda.
Kad eksperimentuoti ir atrasti būtų lengviau, maisto ir alaus derinimo
subtilybėmis bei paslaptimis dalinasi profesionalus kulinaras, alaus
someljė Donatas Dabrovolskas.
Pasaulinė praktika atkeliauja į Lietuvą
Lietuvoje alaus ir maisto derinimo principus restoranai dar tik
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pradeda taikyti, rekomenduodami savo lankytojams skirtingų alaus
rūšių ir patiekalų derinius, o patys „valgytojai“ dažnai dar įpratę prie
alaus užkandžiauti kepta duona. Ar alus įgauna naują prasmę pasaulyje
ir Lietuvoje?
Alaus derinimas su maistu pasaulyje nėra naujas dalykas, o stipriai
įsibėgėjęs procesas. Stebint Lietuvos rinką ir naujausias tendencijas,
vienareikšmiškai galima teigti, kad alus įgauna naują prasmę. Tiek tarp
vartotojų, tiek tarp restoranų savininkų ar virėjų.
Anglija, Vokietija, Belgija, alaus madas diktuojančios šalys, jau
seniai derina alų ir maistą. Šiose šalyse alus užima tokią pat garbingą
poziciją alkoholinių gėrimų lentynoje, kaip ir vynas ar šampanas.
Kaip pavyzdį galiu paminėti geriausiu restoranu pasaulyje pripažinto,
ilgus metus virtuvės tendencijas diktuojančio restorano „El bulli“
praktiką. Vyriausiasis restorano virėjas, kartu su alaus someljė ir viena
Ispanijos kompanija, sukūrė unikalaus miežių salyklo, kviečių, apynių,

Rubriką remia „Švyturys“

kalendrų, apelsinų žievelių, saldymedžio, mielių ir vandens derinio
alų („Inedit“), ypatingai derantį su maistu. Šis alus laikomas šampano
butelyje, pateikiamas atšaldytas baltojo vyno taurėje. Labai netikėta
ir simboliška, atsiranda naujas alaus, kaip elegantiško, estetiško, ne
vien vyrams skirto gėrimo suvokimas. Be abejo, toks alaus laikymo ir
pateikimo principas reikalauja išmanymo, someljė patirties, tačiau
įrodo, kad alus vertinamas ne tik kaip gėrimas troškuliui numalšinti bet
ir kaip tinkamas palydovas prie įvairių patiekalų, netgi desertų.
Pasaulyje daugiausiai pagaminama lager rūšies alaus, tačiau vyrauja
tendencija ragauti ir turėti galimybę rinktis iš plataus alaus stilių
asortimento. Taip pat ir Lietuvoje. Atsiranda vis daugiau alaus stilių,
žmonės mėgsta eksperimentuoti, skanauti ir rinktis. Kuo daugiau
skirtingų pasirinkimų – tuo daugiau galimybių derinti gėrimą su
maistu.
Netinkamai pasirinktas alus gali sugadinti puikų patiekalą ir
atvirkščiai
Alaus ir maisto derinimas. Ką reikia žinoti?
Dažnai gaminant vakarienę ar valgant restorane esame įpratę
pasirinkti mėgstamą alų, nors jis galbūt ir nėra teisingiausias
sprendimas. Pasirinktas ragaujamas patiekalas turi įtakos gėrimo rūšies
ar stiliaus pasirinkimui, tačiau galima teigti, jog ir maistas, ir alus
vienodai svarbūs kuriant derinius. Pasirinkus netinkantį prie patiekalo
alų vakarienė gali būti sugadinta, o Jūs net nesuprasite, kodėl.
Kaip ir prie maisto pateikiant ar renkantis vyną, renkamės ne vien
mėgstamą gėrimo rūšį, o galvojame apie tai, koks maistas bus valgomas,
ir vadovaujamės egzistuojančiomis derinimo taisyklėmis. Jei gaminami
lengvi užkandžiai, salotos, juk nesirenkame sunkaus, ypatingai daug
aromatų turinčio vyno ar atvirkščiai. Panašios sąlygos galioja ir alų
derinant su maistu.
Kokias alaus ir maisto „poravimo“ rekomendacijas reikėtų žinoti,
siekiant sukurti harmoningą derinį?
Pradedantiesiems geriausia pradėti nuo elementariausių dalykų.
Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į sezoniškumą. Kalbant tiek apie
maistą, tiek apie alų – vasarą įprasta vartoti lengvesnius patiekalus ar
alaus rūšis, žiemos metu – sodraus skonio, sunkesnius.
Antroji taisyklė – labai svarbu identifikuoti abiejų produktų
dominuojantį skonį ir „svorį“. Su lengvais užkandžiais derinamas
švelnesnio skonio, lengvesnis alus. Kuo sunkesnis, sodresnis alus,
tuo aromatingesnį, turtingesnio skonio maistą reikia rinktis kartu.
Atradus pagrindinį patiekalo skoninį akcentą, prie jo ir reikėtų derinti
mėgstamus alaus stilius (pvz. juodasis šokoladas su tamsiuoju, sodriu
karamelinio salyklo turinčiu alumi).
Kuriant derinius reikėtų žinoti pagrindines 3 alaus savybes poroje
su maistu. Alus gali papildyti, subalansuoti skonį arba prislopinti
nepageidaujamas skonines savybes. Pavyzdžiui, kartesnis, stiprus alus
gali nuslopinti nepageidaujamą patiekalų riebumą, šaltas, švelniai
karstelėjęs alus gali sušvelninti per aštrų ar aitrų patiekalą.
Tinkamai derinant alų su maistu svarbu ir ragavimo nuoseklumas.
Skanaujant alų reikia pradėti nuo lengvesnio visomis prasmėmis: skonio,
aromatų, alkoholio kiekio. Daugiausiai skonio bei aromatų turintis
gėrimas turi būti ragaujamas paskiausiai. Nesilaikant šios taisyklės ir
lengvesnį alų ragaujant vakarienės pabaigoje tiesiog nepajusite visų
jame esančių aromatų ir skonių.
Alus turi ne mažiau galimybių būti derinamas su maistu nei
vynas
Pasak alaus someljė Donato Dabrovolsko, alus turi tiek pat, jei ne
daugiau, galimybių būti derinamas su maistu nei vynas. To priežastis
– platus spektras alaus skonių ir aromatų, priklausančių nuo skirtingų
salyklų, apynių, mielių ar net vandens, kurie užduoda toną derinimui.
Kokius netikėtus ar gurmaniškus derinius galima atrasti žinant
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pagrindines derinimo rekomendacijas?
Pasaulyje gaminamos geriausiai žinomos alaus rūšys: viršutinės
fermentacijos Ale (Elis) ir apatinės fermentacijos lager alus. Iš šių dviejų
alaus rūšių „išplaukia“ begalė (suskaičiojama net iki 2000) alaus stilių.
Pavyzdžiui, „Tradicinė Švyturio“ kolekcija susideda iš 5 skirtingų
stilių. Kiekvieno stiliaus gėrimas turi skirtingus skonius, aromatus,
yra pagamintas naudojant skirtingas technologijas, sudedamąsias
dalis. Kalbant apie alaus, kaip gėrimo, kategorijos derinimą su maistu,
egzistuoja rekomendacijos kiekvienam stiliui. Ir nors kiekvienu atveju
geriausio derinio sukūrimas – eksperimentų rezultatas, kai kurie maisto
produktai ar patiekalai ypatingai gerai dera su konkrečiais alaus
stiliais.
Išieškoti deriniai
Prie Dortmunder/European Export Lager Beer stilaus alaus,
pavyzdžiui „Švyturio Ekstra Draught“, rekomenduojama pateikti šviesią
mėsą (vištiena, kiauliena), įvairius lengvus užkandžius (pvz. juodosios
alyvuogės, vištienos kepenėlės, salotas, aštresnius ar ant grotelių
keptus patiekalus. Kuriant derinius svarbu ne tik patiekalą sudarantys
produktai, bet ir tai, kaip jie paruošti. Virta vištiena, kepta ant sviesto,
troškinta riebiame padaže... – visa tai skirtingi skoniai ir poskoniai, į
kuriuos taip pat būtina atkreipti dėmesį ir derinti tokiu atveju sodresnį,
stipresnį alų.
Baltas (kvietinis, Weissbier stiliaus) alus dėl savo vaisiškų, egzotinių
prieskonių ir aromatų rekomenduojamas su vasariškais gaiviais
patiekalais, salotomis, pagardintomis citrusiniais actiniais padažais,
balta žuvimi, jūros gėrybėmis, minkštaisiais sūriais, jogurtiniais vaisiniais
desertais. Aluje esantys aromatai ypatingai gerai atsiskleidžia derinant
su salotomis, kuriose pagrindinis akcentas – pomidoras (pavyzdžiui,
salotos su mozzarella sūriu). Kitas idealų derinį sukuriantis patiekalas
– balta žuvis su fetos sūriu, žaliosiosmis alyvuogėmis.
Nefiltruotą, su paliktomis mielėmis alų rekomenduočiau skanauti su
grūdiniais, miltiniais, krakmolingais patiekalais. Tai įvairūs daugiaryžiai,
makaronai, lęšiai ar netgi bulviniai blynai. Žinoma, tai dar nereiškia, kad
nefiltruotas alus derės be išimties su visaip pagamintais makaronais.
Nukelta į 24 psl. >

D.D. „Galima tik pasidžiaugti, kad Lietuvos aludariai nuolat plečia savo
siūlomų alaus stilių spektrą, tobulina skonius. Todėl tik ragaujant ir
eksperimentuojant galima atrasti netikėtus, gurmaniškus ir unikalius
derinius, to Jums ir linkiu.“
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Rubriką remia „Švyturys“

Atkelta iš 23 psl. >

Pavyzdžiui, makaronai su grietinėle ir rūkyta lašiša – nefiltruoto alaus
lengvą, švelnų skonį tiesiog užgožtų. Todėl grįžtame prie svarbiausios
taisyklės – išskirti dominuojantį skonį, prie kurio ir derinamas gėrimas,
ir šiuo paminėtu atveju vertėtų rinktis sodrų, stipresnį alų.

Bock stiliaus stipresnį alų rekomenduoju skanauti su troškinta, ant
žarijų kepta ar vytinta sodraus skonio mėsa, šveicarišku emmental sūriu.
Šio stiliaus alus yra saldesnis todėl tikrai derės su desertais, kuriuose
vyrauja baltasis šokoladas, medus, riešutai.

Stereotipams ne vieta kalbant apie alaus kultūrą
„Jei norite atrasti geriausias savybes, slypinčias aluje, pamirškite
stereotipus“, – teigia D. Dabrovolskas. „Gėrimų kategorijos neturėtų būti
išskiriamos į skirtingus stulpelius, kaip tai įprasta daryti restoranų meniu:
užkandžiai prie alaus, užkandžiai prie vyno. Alus gali puikiai derėti prie
viso restorano meniu asortimento, žinant pagrindinius derinimo principus.
Kas pasakė, kad sūrį reikia derinti tik prie vyno? Senovėje aludariai būdavo
tie patys meistrai, kurie gamindavo ir sūrį, todėl šie du produktai nuo
seno neatsiejami, tačiau dėl įsivyravusių stereotipų primiršti. Paragaukite
gorgonzola sūrio su sodriu, karamelinio salyklo turinčiu alumi, emmentalį su
Bock stiliaus, ar mozzarella ir mascarpone sūrį su „Baltu“ alumi, ir suprasite,
ką turiu omenyje“, – patarimais dalinasi profesionalus kulinaras.
Kitas klaidingas stereotipas, jog alus – ne gurmaniškas gėrimas,
greičiausiai susijęs su palyginus nedidele jo kaina. Tačiau, kaip įsitikinome,
jis gali būti elegantiškai patiekiamas prabangios vakarienės metu, sukuriant
unikalius skonių ir aromatų derinius su maistu (prisiminkite, ką lietuvių
didikai gerdavo puotų metu). Dar daugiau – alus gali būti naudojamas, kaip
vienas iš patiekalo ingredientų, tačiau tai jau atskira tema.

Jei alus nenusileidžia kitiems gėrimams derinant su maistu, ar jį
galima taip pat elegantiškai pateikti?
Keičiasi ne vien alaus gėrimo kultūra ir įpročiai, bet ir jo pateikimas.
Pamenate, kaip prieš keliasdešimt metų buvo kilnojami sunkūs litriniai
alaus bokalai? Sunku įsivaizduoti tokį vaizdą gurmaniškos vakarienės
metu. Laikai keičiasi. Taurės alui įgauna elegantiškesnes formas,
patogias ir estetiškai atrodančias net dailiosios lyties atstovių rankose.
Kaip ir pateikiant maistą, alaus pateikimas ir estetika taip pat svarbu.
Kodėl pilti alų į sunkų molinį bokalą, kuriame negalėtume matyti nei
alaus spalvos, nei putos klampumo ar kylančių burbuliukų, jei yra
platus elegantiškų taurių pasirinkimas? Kaip ir geriant vyną, teisingai
pasirinktos taurės pabrėžia ir atskleidžia alaus aromatus ir skonį.

Lietuviško alaus privalumai
„Lietuviško alaus gamybos tradicijos skaičiuoja vos ne tūkstantį metų
ir aš nuoširdžiai žaviuosi, kad Lietuvos aludariai išlaikė alaus gamybos
natūralumą“, – teigia D. Dabrovolskas. Lietuvoje galime mėgautis turtingo
skonio įvairiausių rūšių kokybišku alumi, o pagrindinis mūsų alaus
privalumas – kad jis verdamas čia pat, jo nereikia gabenti per pusę pasaulio.
Alus gaminamas natūraliai ir iš natūralių žaliavų, nesistengiant dirbtinai
pailginti galiojimo laiko. Tad parduotuvių lentynose ir ant mūsų stalų jis
patenka šviežias, o kavinėse netgi mėgaujamės gyvu – nepasterizuotu
alumi. Kaip ir bet kurio natūralaus produkto, alaus, sudaryto iš keturių
komponentų, salyklo, apynių, mielių ir vandens, skonio pilnatvė labai
priklauso nuo šviežumo.

Oktoberfest stiliaus alus (pavyzdžiui „Švyturio Baltijos“) –
ypač turtingas savo skoniu ir aromatais, kadangi alaus gamyboje
naudojamas karamelinis salyklas. Tokio sodraus skonio alų skanauti
rekomenduojama su jam nenusileidžiančiais patiekalais. Šis alus
pabrėžia žvėrienos, keptos jautienos, rūkytų gaminių, stipraus skonio
pelėsinių ar kietųjų sūrių skonį ir aromatą. Dėl jau minėto karamelinio
salyklo šis alus ypatingai dera su karameliniais desertais ir juoduoju
šokoladu. Svarbiausia pasiryžti paragauti ir eksperimentuoti.

Kad eksperimentus pradėtumėte užtikrintai,
pasinaudokite vienintelio Lietuvoje alaus
someljė siūlomu deriniu: Lager stiliaus alus
derinyje su itališko pipirinio saliamio salotos
su juodosiomis alyvuogėmis, vynuoginiais
pomidorais ir gražgarste.
2 asmenims reikės:
• Pundelio gražgarstės salotų;
• 6-8 vynuoginių pomidoriukų;
• 6-8 juodųjų alyvuogių;
• 1 morkos
• 8-10 griežinėlių itališko pipirinio saliamio
arba kito aštresnio saliamio, ar kumpio
griežinėlių.
• Padažui: balzamiko kremas, aliejus.
Gražgarstės salotos ir plonais šiaudeliais
pjaustytos morkos merkiamos į šaltą vandenį,
kad įgautų traškumo. Vynuoginiai pomidorai
ir alyvuogės pjaustomos pusiau. Saliamis
skrudinamas ant gerai įkaitintos sausos
keptuvės arba orkaitėje, kad pasišalintų
riebumas, ir saliamis taptų lengvai traškus.
Skrudintas saliamis ir salotos sluoksniuojamos,
jas pagardinant balzamiko kremu ir keliais
lašeliais alyvuogių aliejaus.
Šias salotas rekomenduoju skanauti su lager
tipo šviesiuoju alumi. Lengvas alaus kartumas
sušvelnins patiekalo aštrumą ir subalansuos
vyraujančius skonius.
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Gurmaniški ieškojimai restoranuose
Tęsinys iš 17psl.
Žodis gourmet taip pat apibūdina restorano, virtuvės lygį/stilių, patiekalus,
ingredientus. Lengva nusimanyti apie gurmaniškus restoranus jei, kaip prancūzai,
turi jų sąrašus. Nuo 1900 m. Prancūzijoje, o vėliau ir dar dviejose dešimtyse šalių,
gurmanams leidžiamas kelionių gidas „Guide Michelin“ klasifikuojantis viešbučius
ir restoranus. Gurmanams pirmiausia rūpi nuo 1926 m. šio gido kasmet skiriami
įvertinimai geriausiems restoranams, pažymimi 1-3 žvaigždutėmis. O ką daryti, kai
neturi gourmet restoranų sąrašo?
Visos, anksčiau straipsnyje minėtos, taisyklės gurmaniškam maistui galioja
ne tik jūsų virtuvei, bet ir pamėgtam restoranui ar kavinei. Ieškokite kokybės,
šviežių produktų, įdomių derinių, originalių pateikimo sprendimų ir...susitaikykite
su mažomis porcijomis ir aukštesne kaina. Įprasta, gurmaniškais tituluojamuose
restoranuose, akimis ieškoti egzotinių, brangių ingredientų, patiekalų. Tačiau
ar pvz. 2 mėnesius šaldiklyje pragulėjusios šukutės vis dar atitinka gurmaniško
maisto koncepcija? Šviežias pelėsinis ožkos sūris bus žymiai gurmaniškiau, net jei
jis atkeliavo iš Lietuvos kaimo.
Stereotipų laužymas. Norint atrasti naujus gurmaniško pasaulio užkaborius teks
sulaužyti keletą stereotipų (ir kuo daugiau, tuo geriau). Stereotipai gali būti susiję ir
su pasaulyje vertinamais gurmaniškais produktais ir su gurmaniškais sprendimais iš
produktų, kuriuos Jūs laikote piktžolėmis ir netgi su pačiu maisto ruošimo principu.
Kiekvienam žingsniui po pavyzdį: brangiausia pasaulyje kava Kopi Luwak – ar išdrįsite
išgerti kavos, kuri gaminama iš kavos pupelių, išgaunamų iš sulaukėjusios Indonezijos
katės ekskrementų? O ar „perlipsite“ per save ir išdrįsite pasigaminti lietuviško pesto
padažą iš dilgėlių ir pienių, skoniu gal net pralenksiantį originalą? Ir ar patikėsite, kad
gurmaniškiems ir įspūdingiems patiekalams ruošti nebūtina įmantri virtuvė, o geriausiu
šalies virėju galėtų tapti jaunas vaikinas dar tik studijuojantis kulinarijos meną?
Deivydas Praspaliauskas, virėjas, šiuo metu studijuojantis Danijoje, geriausių Lietuvos
virėjų konkurse nugalėjo tokius grandus, kaip „Neringos“ ar „Crowne Plaza“ virtuvės šefus.
„Kaip bebūtų, nors Lietuvos esu geriausias virėjas, Danijoje tebesu studentas ir šiuo metu
stengiuosi tobulinti save ne tik gourmet virtuvėse, o visur kur galiu.“ – teigia Deivydas.

2009 m. pradėjęs nuo indų plovėjo darbo nedideliame Danijos restoranėlyje,
šiandien Deivydas darbų neieško, o renkasi iš pasiūlymų. Panašu, kad taip būna
tik filmuose: į restoraną suguža minia žmonių, virtuvės komanda nespėja suktis ir
indų plovėjas pristatomas prie puodų, o po metų jau tampa lygiavertis varžovas su
vyriausiais ir geriausiais Lietuvos virėjais. Lyg to būtų maža geriausias Lietuvos virėjas,
svarbiausiam šalyje virėjų konkursui ruošėsi Alantos technologijos ir verslo mokyklos
virtuvėlėje ir teigia, jog „Stovėjimas paprastoje virtuvėje, kai turi parodyti kažką
įdomaus 25 studentams, sustojusiems aplink tave, yra savotiškas išbandymas!
Gurmaniška geriausio Lietuvos virėjo virtuvė.
„Mano manymu tikras gurmanas – tas, kuris leidžia sau eksperimentuoti. Nereikia
turėti austrių, geldelių, stirnienos mėsos, žąsų kepenėlių ar kažko kito įmantraus!
Manau, kad gurmanu būti gali kiekvienas! Jei mėsą nutarei paruošti kiek kitaip,
įveldamas vaisius, naudodamas visiškai ne mėsai skirtus prieskonius...Naudojant tai
apie ką niekad nepagalvotum yra keistai gurmaniška. Česnakų pelenai, mėsa marinuota
šiauduose, žuvies majonezas, deginti svogūnai... būtų galima vardinti ir vardinti.
Kas dar įdomiau, retai kada įlindus į mišką, pasitaiko, kad nerandu kažko, ką galima
būtų pridėti maiste...Gal ne visiškai viskas turi nerealiausią skonį ar konsistenciją pirmą
sekundę, bet nusiskynus, parsitempus į virtuvę, valandėlei įmetus į ledinį vandenį ir
tiekiant papurškus paprasčiausiu salotų užpilu - galima kardinaliai pakeisti nuomonę.“
Paklaustas, kas yra gourmet virtuvė Deivydas tik dar kartą patvirtina, kad svarbiausia
mylėti maistą ir žinoti, kaip jį paruošti. „Gourmet virtuvėje kiekvienas iš mūsų stengiasi
išpešti iš kiekvieno ingrediento tobulumą, kad ir kiek tai užtruktų, ir kad ir kiek tai kainuotų.
Asmeniškai aš, kasdien matydamas naujus virėjus, iš lėto kraunuosi didelį patirties bagažą.
Kiekvienas gourmet virėjas turi visiškai kitokį stilių, kaip reikia mylėti, prižiūrėti ir tinkamai
elgtis su kiekvienu produktu ir elementu virtuvėje. Aš pats kasdien važiuoju į darbą,
kaip į pirmą pasimatymą. Važiuoju su klausimais: kokį gabalėlį mėsytes teks pamylėti,
kokia daržove reikės džiaugtis už jos šviežumą ir grožį. Man, kaip gourmet virėjui sąžinė
neleidžia patiekti patiekalą, kuris nebūtų tobulas...o jei jau jų būna 10, 20...50 - vadinasi
tiek pat jų bus tobulų! Gourmet virtuvė man yra įprastai lengvas ir tobulas maistas.“
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VIRTUVĖ SIELAI
Audrius Vyšniauskas

Viena svarbiausių vaišingumo taisyklių skelbia, kad tikrieji skanumynai ne tik užpildo skrandį, bet
ir pradžiugina sielą. Kadangi pastaroji yra ganėtinai mįslingas dalykas, tai ir jos pradžiuginimo
veiksnius apibūdinti nėra lengva: juk žmogaus nuotaiką veikia ir aplinkos būklė, ir greta esančiųjų
elgesys ir tas mistinis pojūtis, kurį vadiname „vietos ir laiko atmosfera“. Jo neapčiuopus, valgymo ritualas, koks prabangus jis bebūtų, telieka vien fiziologine prievole.
Visoje sostinėje rasime gal tik keletą vietų, kuriose vieningą visumą sudaro
autentiška istorinė aplinka, intelektualaus bendravimo atmosfera ir išrankiausią
skonį tenkinanti virtuvė. „Medininkai“ neabejotinai yra viena iš jų. Turiningas
istorinės praeities kontekstas čia išsisluoksniuoja į du savarankiškus klodus.
Vienas jų siekia vėlyvosios gotikos laikotarpį, kuomet čia, netoli gynybinės
miesto sienos, iškilo dveji ūkinės paskirties pastatai, kurių masyvias sienas,
cilindrinius skliautus ir fasado freskas regime dar ir šiandien. O kitas klodas –
daugelio vidutinio amžiaus vilniečių menama sovietinė praeitis, kuomet 8-to
dešimtmečio pradžioje, po architekto E. Purlio parengtos rekonstrukcijos, čia
duris atvėrė prašmatnus restoranas ir prie jo pridurta jauki kavinaitė, žaibiškai
tapusi vienu iš nedaugelio Vilniuje intelektualaus jaunimo prieglobsčių.
Storosios namo sienos bent trumpam paslėpdavo nuo gūdžios sovietmečio
pilkybės, leisdamos pasinerti į europinės kultūros ir istorijos kontekstą. Kiek
iečių čia sulaužyta aršiuose ginčuose, kiek širdies dramų išgyventa, kiek
cigarečių surūkyta... Dar ir šiandien susiruošus į „Medžius“ per nugarą perbėga
nostalgiškas jaudulio šiurpuliukas - „Ar aš tam pasiruošęs?“. Tačiau iš kurios
pusės beužeitume į restoraną – ar iš viešbučio „Europa Royale Vilnius“ vestibiulio, ar pro jaukaus renesansinio kiemelio vartus – pajuntame raminantį
autentiškos istorijos alsavimą. Nuo 70 – tųjų čia daug kas pasikeitė – nebeliko kavinės salės su atskiru įėjimu, briaunuoti skliautai pasipuošė tapybiškom
freskom, salėse atsirado prabangesnių, praeitį tiksliau atkartojančių, baldų
bei komforto lygį keliančių sistemų. Pasak restorano administratorės Ingridos
Vrubliauskaitės, dabartinis interjeras labai imponuoja restorano svečiams: vieni čia pajunta nostalgiją praeičiai, kiti įvertina architektūros autentiškumą,
salių erdvių ir uždaro kiemelio jaukumą. Pirmo aukšto sales yra pamėgę
viešbučio gyventojai, tuo tarpu pusrūsyje dažniau vyksta priėmimai, uždari
įmonių ir ambasadų vakarai.
Žinoma, dalį traukos sukuria ir virtuvė, kurios meniu pagrindą sudaro specialiai adaptuoti lietuviškos virtuvės patiekalai, o taip pat rinktiniai europinės
virtuvės valgiai a la carte. Sezono metu lankytojai turi galimybę paskanauti įvairių rūšių žvėrienos. Kokybės kortelę aukštai iškėlė ilgus metus „Medininkuose“ dirbusi šefė Aldona Gečienė; jos pasekėjai stengiasi palaikyti
virtuvės reputaciją. tačiau bent dukart metuose, pavasarį ir rudens pradžioje,
pristato naujus patiekalus, kurie, gavę teigiamą publikos įvertinimą, įsitvirtina
pagrindiniame restorano meniu. Iš gėrimų daugiau dėmesio skiriama vynui:
rūsyje lankytojus pasitinka įspūdingo dydžio, vyno butelių prikrautos, lentynos
talpinančios daugiausiai Senojo pasaulio produkciją. Be to, nuolat rengia26
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mos vyno degustacijos, o pavasario pabaigoje – ir platesnio masto Vyno dienos. Intelektualųjį vietovaizdį užbaigia gyva muzika, savaitgaliais skambanti
pagrindinėje salėje, o vasaros sezono metu – kiemo želdinių paunksnėje.

Akimis pamatyti, gomuriu
pajusti ir širdimi įsimylėti
Trakų „Senoji Kibininė“ kviečia gurmaniškų derinių mėgėjus prie ąžuolo
statinės, kurioje brendo ne vienas butelis gėrimo, pagaminto iš kaitrioje saulėje
sunokusių vynuogių. Nuo šiol „Senojoje kibininėje“ galėsite ragauti ne tik kmynų
gėrimo, naminės kibininės giros bet ir specialiai Jums, Italijoje pagaminto,
„Senosios kibininės“ vyno, kuris dera prie įvairių kepamų kibinų ir ne tik prie jų...
Lietuvoje vis labiau populiarėja vyno kultūra. Kviečiame ir laukiame visų
norinčių atrasti naujus, gurmaniškus maisto ir vyno derinius. „Senosios kibininės“
vyno, kaip ir kepamų kibinų, turime kiekvieno skoniui: raudono sauso bei
p.saldaus, balto sauso bei p.saldaus. Pasirinkti galėsite ir iš daug kitų šalių vyno
rūšių.
Linkime visiems akimis pamatyti, gomuriu pajusti ir širdimi įsimylėti!
Užsukite į „Senąją Kibininę“ Trakuose: Karaimų g.63, Karaimų g.65 irį „Senąją
Kibininę“ prie tilto Karaimų g.41B. Platesnė informacija: www.kibinas.lt
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Komfortišką atmosferą
„California“ kuria
ne tik viduje, bet ir lauke
Elena Germanovič

Subačiaus gatvėje, prie „Ramados“ viešbučio
įsikūręs vyno baras „California“, skaičiuojantis vos
antrus veiklos metus jau spėjo gauti puikų garbingos „Gurmanų gildijos“ įvertinimą ir pakliūti į
saugiausių 2010 metų Vilniaus barų trejetuką. Bare
sukurta neįpareigojanti ir komfortiška atmosfera,
kad kiekvienas lankytojas atsipalaiduotų ir bent
trumpam nusikeltų į saule nubučiuotą kraštą.
Ne vienas slenkstį mina norėdamas paragauti tapas - populiarių
ispaniškos virtuvės užkandžių bei keptų krevečių su česnaku ar tikro
amerikietiško mėsainio, su kapota jautiena ir šviežiomis daržovėmis, bei
nachios traškučiais. „Californijoje“ kainos ir vynų meniu liberalūs: net ir
daugelis brangesnių vynų pilstomi taurėmis. Be pastarųjų galima rinktis
įvairius kokteilius bei tauriuosius gėrimus: konjakus, vynus, šampanus
(12 pozicijų). Penktadieniais bei šeštadieniais baras sausakimšas ir dirba
iki 5 valandos ryto, iki to laiko galima rinktis ir bet kurį patiekalą iš
meniu. Šeimininkai juokauja, kad „California“ išgelbėjo ne vieną alkaną
vakarėlių liūtą .
Šiemet tęsiamos pirmų metų tradicijos, kai atšilus orams, ilgai laukta
saule bei šiluma kviečiama pasidžiaugti lauke. „California“ lauko baras
šiais metais klientus pasitiks gerokai atsinaujinęs ir padidėjęs – galima
bus prisėsti ir prie baro, ir prie staliukų bei pasimėgauti šaltu šampanu,
gaiviais kokteiliai ir lengvais bei labai skaniais užkandžiais.
Kaip žinia, visa Europa ir, dar labiau, Lietuva laukia artėjančio Europos
krepšinio čempionato. Visos rungtynės bus transliuojamos ne tik jau
daugelio pamėgtoje „Californijoje“, bet ir lauko bare, tad visi norintieji
galės įsijausti į žaidimą po atviru dangumi.
Barą „California“ rasite Subačiaus g.2, Vilniuje. Telefonas pasiteiravimui: +370 652 65551
Daugiau informacijos: www.california.lt
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NAUJIEJI „HORIZONTO“ PATIEKALAI

Audrius Vyšniauskas

Pasak žinomo posakio - „gražiai gyventi neuždrausi“. Skaniai valgyti – taip pat. Kad patvirtinti
pastarąjį teiginį, būrys garbių svečių kovo 24 d. rinkosi į sostinės „Crowne plaza“ viešbučio restoraną „Horizontas“ ne tik pasigrožėti vakarėjančio miesto panorama, bet ir paskanauti naujojo
meniu, kuriuo tikimasi privilioti naujus ir pamaloninti nuolatinius viešbučio klientus.

Savaime suprantama, kad viešbutis, besitaikantis į aukščiausią kategoriją,
negali sau leisti vaišinti svečių banaliais maltinukais ir Kijevo kotletais.
Klientams turi būti pasiūlyta plati patiekalų a le carte gama, nesusieta su
konkrečių regionų virtuve ir lydima kruopščiai parinktų vynų kortos.
Būtent toks meniu ir buvo pasiūlytas degustacijos dalyviams. Pradėta
nuo kuklaus, bet pikantiško starterio – menkių kepenėlių salotų, pagardintų
šviežiomis daržovėmis, pašlakstytomis balzamiko padažu. Po to pereita prie
gana neįprasto patiekalo - špinatų vyniotinio, įdaryto ikrais ir marinuota
lašiša. Virėjų meistriškumo dėka, špinatai nesuvirė į beformę masę, o liko
skaniu ir gan standžiu žuvies delikatesų apvalkalu. Prie užkandžių svečiams
buvo pasiūlyti balti vynai – pradžioje kiek aitrokas čilietiškas Riesling
„Cono Sur Reserva“, po to gan prėskas prancūziškas Chardonnay iš garsiojo
Langedoko regiono. Karštą užkandį palydėjo maloniai gaivaus vaisių skonio
Sauvignon „Nobilo Regional Collection“ iš Naujosios Zelandijos. Patį karštąjį
užkandį sudarė cukinijos kelmukai, įdaryti mėsą primenančiu sultingu
faršu, kuris iš tiesų pasirodė besąs pagamintas iš voveraičių ir užpiltas
neprilygstamu porų padažu. Po šitokios įvairovės veršienos suktinukai su
keptų daržovių garnyru ir portveino padažu jau nepadarė didesnio įspūdžio,
net ir užsigeriant raudonu Kalifornijos vynu. Tačiau didžiausias kulinarinis
siurprizas buvo pateiktas vakaro pabaigoje: pavadinimas „traškus obuoliukas“
vargiai perteikia traškučių konsistencijos griežinėlių subtilų skonį. Šis kuklus

desertas, pagamintas naudojant ypatingą technologiją ir puikiai tinkantis
prie kavos, gali drąsiai pretenduoti į firminio restorano patiekalo titulą.
Patiekalų ir gėrimų degustacija, pateikusi gausybę naujų skonio įspūdžių,
dar sykį patvirtino, kad viešbučio „Crowne plaza“ restoranas yra aukštumoje
ne tik savo padėtimi, bet ir nepriekaištinga patiekalų kokybe.
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Elena Germanovič

Mama, šiandien
noriu į Trakus!
Vaizdingoje Trakų vietoje, Karaimų gatvėje, tarp dviejų ežerų stūksantis
verslo ir laisvalaikio centras „Trakų Galvė“ priskelia kaip Feniksas iš
pelenų. Verslo ir laisvalaikio centras įsikūręs istorinėje vietoje prie
buvusios centrinės miesto aikštės, kurioje vyksta vieni reikšmingiausių
miesto renginių. Atsinaujinęs, prabanga ir klasika dvelkiantis, kadaise
Trakus garsinęs restoranas „Galvė“ duris plačiai atveria planuojantiems
šventes, o to paties pavadinimo kavinė-baras gaivina šios vietos
kulinarines tradicijas ir kviečia pailsėti bei pasistiprinti laisvalaikį su
šeima Trakuose leidžiančius tautiečius.
„Anų laikų“ patiekalai atgimsta naujai kavinėje-bare „Galvė“
Naujame kavinės valgiaraštyje gausu įvairių užkandžių – nuo vietoje
marinuotų alyvuogių iki keptų viščiukų sparnelių ar rinkinių prie vyno
taurės ar alaus. Be eilės europietiškos virtuvės patiekalų, restorane
galima mėgautis laiko ir skonio atžvilgiu patikrintais, nostalgiją
keliančiais patiekalais, kurie virtuvės meistrės Irenos Kazlauskienės
pateikiami naujoviškai. Tai pagal slaptą receptą verdama „Galvės“
žuvienė, patiekiama su skrebučiu, jautienos didkepsnis „Ąžuolas“
su rūkyta šonine, patiekiamas su ant grilio keptomis daržovėmis bei
kepintomis bulvytėmis, kiaulienos suktinukai „Pasaka“ su džiovintomis
slyvomis ir obuoliais ir daugelis kitų „anų laikų“ patiekalų.
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Šiltojo sezono akcentas – grilio patiekalai
Laisvalaikį gamtoje sunkiai įsivaizduojantiems be grilio patiekalų
kavinė-baras „Galvė“ pasiūlys lašišos, vištienos ar kiaulienos patiekalus:
šonkauliukus, sprandinės šašlyką ar nugarinės kepsnį su kauliuku.
Kaitresnę vasaros dieną troškulį siūloma malšinti šalta arbata, viena iš
keleto šaltų kavų ar kitais gėrimais.
Naujo meniu patiekalais galima mėgautis kavinėje ar po atviru
dangumi – patogiai įsitaisius antrame aukšte esančiame balkone ar
lauko terasoje. Prie pastarosios, tėvelių ir jų atžalų džiaugsmui įrengta
žaidimo aikštelė, kurioje mažieji kavinės svečiai gali padūkti. Beje,
mažieji lankytojai gali rinktis iš specialiai jiems skirtų patiekalų.
Įspūdingos erdvės šventėms
Ieškančius išskirtinės vietos šventei ar vakarėliui „Trakų Galvė“
turėtų sužavėti didingumu, prabanga ir klasika alsuojančia pagrindine
dviejų aukštų koncertų ir restorano „Galvė“ sale, kuri talpina nuo 80
iki 200 svečių. Panoraminiai langai, įspūdingi šviestuvai, fortepijonas
ir daug erdvės fantazijai...Šiltomis ir saulėtomis dienomis šventę iki 60
žmonių galima surengti lauko terasoje ar restorano balkone. Tuo tarpu
mėgstantiems pirties pramogas gali rinktis privačią ir jaukią erdvę
šventei iki 80 žm. Ir tai dar ne viskas, ką gali pasiūlyti „Trakų Galvė“...
„Trakų Galvę“ rasite adresu Karaimų g.2
Telefonas pasiteiravimui: 8 656 53732, (8 528) 55446
info@trakugalves.lt, www.trakugalves.lt
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Restorane „Esse“ puoselėjama
maisto ir vyno derinimo kultūra
Elena Germanovič

Gedimino prospekte keletą metų veikiantis restoranas „Esse“ spėjo užkariauti ne vieno svečio
palankumą. Europietiškos virtuvės restorano meniu atnaujinamas sezoniškai – kiekvienas receptas
išpuoselėtas, išskirtinis, vienijantis žinias, pastangas bei kūrybą. Tai energingos ir žingeidžios, nuolatos
besitobulinančios virtuvės šefės Kristinos Zajankovskos bei visos restorano komandos nuopelnas. „Esse“
specialistai kurdami patiekalus sumaniai pritaiko vyno ir maisto derinimo žinias.
Prieš kelis metus itališkos virtuvės ir vynų subtilybėmis su restorano
virėjų komanda dalinosi meistras Marco Tallone. „Esse“ specialistai kulinarines žinias taip pat gilino Austrijoje, kur jie lankėsi žymiuose vyno
ūkiuose ir restoranuose. Iš čia atsivežtos šparagų ir kitų patiekalų ruošimo
subtilybės bei idėjos.
Tarp gausaus europietiškos virtuvės patiekalų asortimento nenuslūgsta
įvairių skonių midijų, žuvies, avienos patiekalų ir jautienos išpjovos kepsnio raudonojo vyno padaže populiarumas. Didelio dėmesio susilaukia iš
„Esse“ virtuvės šefės siūlomos sezono naujienos: patiekalai su šparagais,
šviežiomis lietuviškomis daržovėmis, grybais ir uogomis. Vertėtų paminėti,
kad restoranas priklauso tarptautinei Gurmanų gildijai („Chaine des Rotisseurs“), kuri vienija gastronomijos srities profesionalus ir mėgėjus bei
nuo 2010 metų pasipuošė jos ženklu.
Palankus vynų kainos ir kokybės santykis
Restorane didelis dėmesys skiriamas maisto ir vynų derinimui. Senojo
ir Naujojo pasaulio vynai restoranui pristatomi tiesiogiai iš vyno ūkių,
tad jų kaina labai patraukli. Vyno asortimentu, kurį sudaro net apie 150
vyno rūšių, ir jo atnaujinimu rūpinasi kompetentingas užsienio someljė ir
restorano specialistai. „Esse“ atvežamus į šalį vynus puikiai vertina žinomi
šalies vyno ekspertai. Itališki Cantina di Monteforte Amarone della ValpolicellaRe Teodorico DOC 2008 m., Casina di Cornia Chianti Classico
D.O.C.G. 2006 m. ir Alibrianza Colle al Vento Primitivo di Manduria DOC
2007 m. gavo puikius vyno ekspertų įvertinimus.
Be to ir pati restorano savininkė, p.Veronika žinias gilina someljė
kursuose. Siūlomais vynais galima mėgautis tiek restorane, sumokėjus
simbolinį kamščio mokestį, tiek įsigyti jų išsinešimui. Prie gėrimų siūloma
išsirinkti užkandžių: marinuotų daržovių, sūrių ir kitko.
Jaukios šventės restorane „Esse“
Stilingas ir elegantiškas interjeras, pro panoraminius langus atsiveriantys vaizdai į pagrindinę Vilniaus arteriją - Gedimino prospektą,
puikūs valgiai ir nepriekaištingas aptarnavimas. Kas gali labiau tikti Jūsų
šventei? Restoranas „Esse“ - išskirtinė vieta pobūviui ar furšetui. Čia taip
pat galite surengti teminį vakarėlį ar pristatymą. Jaukioje antrojoje salėje
gali susėsti iki 50 svečių, visame restorane šventėje gali dalyvauti iki 100
žmonių. Šiltuoju metų laiku taip pat veikia lauko terasa, kurioje šventės
svečiai galės atsigaivinti ir pasigrožėti prospekto vaizdais. Vakarą galima
paįvairinti gyvos muzikos koncertu.

„Esse“ specialistai įgyvendins Jūsų norus ir pageidavimus, visada patars ir
suderins maistą bei gėrimus.
Restoraną „Esse“ rasite Gedimino pr. 50/ Rotundo g. 2, Vilnius
Kontaktai pasiteiravimui ir staliukų rezervavimui:
(8 5) 2102511, mob. tel. 8 686 00488, el.p. info@esse.lt, www.esse.lt
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31

gurmaniški ieškojimai

aloha! vaizdas,
skonis ir
kokybė
„Vichy“ vandens parkas, garsėjantis atostogų nuotaika, savo išskirtinę virtuvę kelia už parko ribų.
Parke veikiantis „Aloha“ restoranas - šauni vieta pietauti, vakarieniauti ar pratęsti pramogą!
„Aloha“ - išskirtinio interjero, banglenčių, jūrų vėžlių kiautų,
kriauklių imitacijomis dekoruotas restoranas kviečia pasijusti lyg
kitame žemės pusrutulyje. Lankytojams siūloma paragauti egzotiškų,
ypatingai patiektų valgių šiaudiniuose nameliuose, apsuptuose
tikrų palmių ir smėlio. Tai vienintelis restoranas Lietuvoje, kuris be
įprastų ir skanių europietiškos virtuvės patiekalų, siūlo pasimėgauti
Polinezijos virtuvės patiekalais.
Šiame restorane gali apsilankyti tiek vandens parke
pramogaujantys, tiek papietauti egzotiškoje aplinkoje panorę
svečiai. Vienu metu „Aloha“ restoranas gali aptarnauti daugiau
nei 90 žmonių. Kiekvieną darbo dieną, nuo 11.00 val. iki 15.00
val., kviečiame išbandyti „Verslo pietų“ meniu, kuriame siūlome
patiekalus už ypatingą kainą.
Restoranas rengia išvažiuojamąsias iškylas, banketus ir furšetus,
kurie pradžiugins bet kurioje vietoje pramogaujančius Jūsų
svečius!
Kodėl verta švęsti, mėgaujantis „Aloha“ restorano vaišėmis?
• Esame puikiai organizuoti. Tiek išskirtinės vakarienės, tiek
iškylos gamtoje maisto rūpesčius galite patikėti mums – esame
pasirengę Jus pamaitinti visur! Mielai aptarnausime tiek jaukiai
vakarieniaujančią Jūsų svečių ketveriukę, tiek kelis tūkstančius
Jūsų draugų ar verslo svečių.
• Didžiuojamės savo maisto įvairove. Patinka europietiška virtuvė
– patieksime Jums šios virtuves šedevrus: nuo furšetinių 1 kąsnio
sumuštinukų iki aukšto lygio banketinių kulinarijos „perlų“.
• Esame kūrybiški. Gerai pagamintu maistu gera mėgautis, o
kūrybingai patiektam – tiesiog neįmanoma atsispirti. Su mumis
lengva likti sužavėtiems!
• Laiko patikrinta kokybė! Mūsų furšetų bei pokylių aptarnavimą
puikiai įvertino daugelis didelių bei solidžių verslo kompanijų.
Pakvieskite mus į savo šventę ir ji taps išskirtinė.
Restoranas „Aloha“, Ozo g. 14C („Vichy“ vandens parkas), Vilnius
Tel. užsakymams: 8 612 31241
El.p. info@vandensparkas.lt, internete www.vandensparkas.lt
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Naudingos „piktžolės“

Jūratė Janavičienė

Pasinėrę į diskusijas apie sveiką, ekologišką maistą ar ieškodami netikėtų, gurmaniškų sprendimų, kuriais galėtume nustebinti mūsų kulinarinių ieškojimų vertintojus, dažnai žvalgomės per
toli ir nepastebime, ką turime panosėje. Ir visai nesvarbu, kas tie vertintojai: artimieji prie šventinio stalo, ar restorano lankytojai, vertinantys naują meniu.
Pavasarį pievose, pakelėse, pakrūmėse galime rasti daugybę valgomų ir
skanių, maistingų, vaistinių savybių turinčių augalų. Kol šviežių daržovių
dar labai trūksta, jauni laukinių augalų lapeliai gali paįvairinti, praturtinti
mūsų patiekalus, o restorano meniu tapti tikru atradimu. Tai nauja, sveika,
maistinga ir beveik nieko nekainuoja.
Laukiniai augalai auga trąšomis bei herbicidais neužterštame
dirvožemyje, o mikroelementų, vitaminų, fermentų ir kitų biologiškai
aktyvių medžiagų juose žymiai daugiau, nei kultūriniuose augaluose. Ypač
vertingas chlorofilas, saulės šviesos energiją paverčiama gyvybine augalų
energija. Daug chlorofilo turintys laukiniai augalai skatina gyvybinius
procesus, atnaujina ląsteles, yra ypač naudingi mūsų kraujui, nusilpusioms
nervų, endokrininei bei imuninei sistemoms.
Šviežius žolių lapelius naudoti maistui nėra taip jau neįprasta: rūgštynes,
špinatus, petražoles ar gražgarstes valgome net nesusimąstydami. O kai
kurios iš šių žolelių anksčiau buvo laikomos piktžolėmis.
Garšvų, dilgėlių, pienių ir builių lapai išauga anksti pavasarį, tai vienas
pirmųjų maistui tinkamų, naudingiausių žalumynų. Dilgėlės ir garšvos
– labai maistingi augalai, dilgėlės kaloringumu prilygsta bulvėms, juose
gausu mineralinių medžiagų ir vitaminų. Badmečiais ar pasninko metu
įvairios žolės tapdavo vienais iš svarbiausių žmonių maisto produktų. Tačiau
šiandien, minėtos žolės valgomos toli gražu ne iš skurdo. Šiaurės Kaukazo
ir Užkaukazės šalyse iš jaunų dilgėlių verdami gardūs barščiai, daromi
virtinukai, salotos, pyragėliai. Vakarų Europoje, Japonijoje, Tolimuosiuose
Rytuose beveik visos minėtos žolės auginamos specialiai ir pardavinėjamos
turguose, sveiko maisto ar vegetarams skirtose parduotuvėse. Tad
nenustebkite jei už poros metų parduotuvėse pasirodys sėklos „piktžolių“,
kurias esame įpratę naikinti darže ar pievelėje, o gourmet krautuvėlėse
pirksime „valgomas“ kiaulpienes.
Nors restoranų, kavinių meniu laukinių augalų: garšvų, dilgėlių,
kiaulpienių patiekalų greičiausiai nerasite, tačiau šeimininkės žino šimtus
įvairiausių jų receptų ir jais noriai dalinasi interneto pokalbių svetainėse.
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Salotoms, sriuboms, blyneliams, kepsneliams, padažams žolelės mielai
naudojamos, ypač – ankstyvą pavasarį.
Jauni garšvų ar dilgėlių lapai daugelyje receptų puikiausiai gali pakeisti
špinatus, pikantiško skonio pienių lapai niekuo nenusileidžia madingiausiai
salotų žolei gražgarstei, dar visai neseniai vadintai tiesiog piktžole.
Sumaniai naudojamos žolės, gali puikiai papildyti patiekalus!

unikalus receptas:
Lietuviškasis „Meniu.lt“ pesto
Laukuose augančios žolės tinka, toli gražu, ne vien triušiams maitinti
ar sveikatinančioms arbatoms plikyti. Su žiupsneliu fantazijos jos gali
pavirsti į gurmanišką ir netikėtą patiekalą. Šiais metais vykusiame
„Atvirame grilio čempionate“ prie Meniu.lt komandos stalo, žmonės
„ėjo šniūrais“, norėdami paragauti padažo, kurio sudėties taip niekas ir
neatspėjo. Dalinamės receptu su Jumis:
Atokiau nuo kelio ir šuniukų vedžiojimo vietos esančioje pievoje,
prisirinkite dubenį dilgėlių ir kiaulpienių lapų, nuplaukite juos ir kartu su
sauja graikinių riešutų, gabalėliu (arba gabalu) parmezano tipo sūrio (pvz.
„Džiugas“) smulkiai susmulkinkite smulkintuvu. Nepamirškite šliūkštelti
aukščiausios rūšies alyvuogių aliejaus. Tepkite ant paskrudintos baltos
duonos ir mėgaukitės skonio atradimais.
Jums labiausiai tinkančias proporcijas atrasite tiktai bandydami.
P.S. Vienas mažas patarimas - vaišindami šiuo patiekalu neišsiduokite iš ko
jis pagamintas. Nežinia kodėl, bet kai kurie žmonės bijo ragauti kiaulpienių
ir dilgėlių lapus!

gurmaniški ieškojimai

Įvertintos dar romėnų
Naudingosios garšvų savybės žinomos nuo labai senų laikų. Jas kaip
maistinius augalus augino ir labai mėgo romėnai. Dabar jos išplitę visoje
Europoje. Kone tarp kiekvienos šalies nacionalinių patiekalų sudedamųjų
dalių galime rasti garšvą. Dažniausiai jos pasitaiko Rusijos, Latvijos,
Skandinavijos šalių virtuvėje.
Garšvų lapai valgomi žali, virti, labai tinka į troškinius, sriubas. Dažnai
vartojami kartu su rūgštynėmis, špinatais ir dilgėlėmis arba vietoje jų.
Smulkiai pjaustytus jų lapus ir stiebus, prieš tai nulupus odelę, galima
dėti į salotas, pagardinant alyvuogių aliejumi, aliejaus ir citrinos sulčių
mišiniu, grietine, rūgpieniu, kefyru, grietinės ir pomidorų padažo mišiniu,
sojų padažu.
Salotos pagamintos iš garšvų ir užpiltos augaliniu aliejumi skoniu
primena lazdyno riešutus.
Sriuba su garšva skoniu nenusileidžia kopūstų sriubai.
Garšvų lapais galima gardinti įvairiausius troškinius. Iš žaliųjų augalų
masės galima ruošti padažus arba įdarus blynams, koldūnams, kimštoms
daržovėms (pvz. paprikai ar baklažanui), Be galo vertingos yra šviežių
laukinių augalų sultys.

Augalo pavadinimas: Kiaulpienė - lot. Taraxacum

Ne tik maistas, bet ir vaistas
Garšvos lapuose apstu naudingų medžiagų: malonaus kvapo ir
pikantiško skonio eterinio aliejaus, vitaminų A ir C, citrinos ir obuolių
rūgščių, mineralinių druskų ir baltymų. Šakniastiebiuose ir šaknyse –
kumarinų, saponinų, krakmolo, dervų. Viduramžiais šis augalas augintas,
kaip vaistinis.
Senovėje, garšvą kaip veiksmingą vaistą nuo podagros, labai vertino
vienuoliai. Podagra dažniausiai serga daug riebios mėsos ar žuvies
valgantys vyrai (organizme sutrinka šlapimo rūgšties apytaka ir jos
druskos kaupiasi sąnariuose, inkstuose; podagra dažnai pasireiškia ūmiu
kojos didžiojo piršto antrojo sąnario uždegimu). Nuo šios ligos ir yra kilęs
augalo lotyniškas pavadinimas - egopodium podagraria.
Tuo tarpu kiaulpienių lapai gerokai vertingesni už sukultūrintas salotas.
Lapuose gausu daugiau geležies ir kalcio, karotino, vitamino C. Valgomi ne
tik lapai bet ir žiedai ir šaknys. Pastarosios kasamos anksti pavasarį arba
vėlai rudenį, kai jose gausu inulino ir cukraus.
Gaminant iš laukinių žolelių ir žolių svarbu atsiminti, jog ruošiant
karštus patiekalus jas reikėtų dėti pačioje pabaigoje, kad neprarasti
vertingųjų maistinių savybių.

Augalo pavadinimas: Daržinis builis (vadinamas sriubos žole) - lot.
Anthriscus cerefolium

Daugiau informacijos: redakcija@meniu.lt

Maistui naudojamos dalys
Visos dalys: šaknys lapai, žiedai pavasarį, vasarą
Gaminami patiekalai: iš jaunų lapų gaminamos salotos. Žiedai naudojami
sriuboms, salotoms. Iš džiovintų skrudintų šaknų gaminamas kavos gėrimas.

Augalo pavadinimas: Garšva (vištakojai) - lot. Aegopodium podagraria
Maistui naudojamos dalys: jauni lapai, surinkti iki žydėjimo
Gaminami patiekalai: lapus galima valgyti žalius, virtus arba troškintus,
jų dedama į salotas, sriubas. Garšvoms būdingas aštrokas ir gana savitas,
petražoles primenantis kvapas.

Maistui naudojamos dalys: jauni lapai, surinkti iki žydėjimo.
Gaminami patiekalai: saldoko anyžių aromato daržinis builis naudojamas
sriuboms ir padažams. Jo dedama į Frankfurto žaliąjį padažą, jis tinka
žuvies, kiaušinių patiekalams, prie žalių daržovių arba sūrio. Builis dedamas
prieš baigiant gaminti, kad nedingtų aromatas.
Užšaldant aromatas išlieka, bet džiovinant ir verdant jis dingsta.
Augalo pavadinimas: Dilgėlė - lot. Urtica dioica
Maistui naudojamos dalys: jauni lapai, surinkti iki žydėjimo, nuo 15–20 cm
ūglių.
Gaminami patiekalai: jauni švieži dilgėlių lapai naudojami troškiniams,
sriuboms. Palaikytos verdančiame vandenyje dilgėlės nebekanda. Kadangi
neturi ryškaus skonio, maišoma su rūgštynėmis, svogūno laiškais,
petražolėmis, kalendromis, krapais, česnakais. Džiovintų dilgėlių lapų miltai
naudojami sriuboms ir padažams.
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Ne maistas, o gyvenimo būdas
Ieva Malaiškaitė

Yra daug versijų apie tai, kas pirmieji pradėjo kultivuoti ir prisijaukino alyvmedį. Nepabijosiu
būti subjektyvi, tačiau, jei norite iš tikrųjų suprasti šio medžio bei jo duodamų vaisių istoriją,
reikšmę ir naudą – kviečiame į Graikiją. Šalį, kuriai alyvmedį padovanojo Dzeuso dukra Atėnė,
kur alyvmedžio šakelėmis buvo „karūnuojami“ olimpinių žaidynių nugalėtojai, šalį, kurioje alyvmedis gyvuoja daugiau, kaip 5 tūkst. metų.
Graikija ne tik antikos paminklai ir virtuvė, tai - žmonės
Nors Graikijoje lankėmės tik trečią kartą, ši šalis priverčia pasijusti lyg
grįžus, na galbūt ne namo, bet mažų mažiausiai į mylimą vasarojimo vietą.
Tačiau šį kartą vykome ne vasaroti, nes tam gruodžio pabaiga ne pats
tinkamiausias laikas, netgi Graikijoje. Važiavome alyvuogiauti! Alyvuogių
derliaus rinkimo sezonas Graikijoje prasideda lapkričio mėnesį ir tęsiasi iki
kovo mėn., tad gruodis – pats darbymetis.
Kad jau užsiminiau apie alyvuogiavimą, turėčiau papasakoti apie tai, kaip
jis vyksta Graikijoje, kaip spaudžiamas alyvuogių aliejus, kaip atpažinti gerą
aliejų, kaip jį degustuoti... ir pažadu, kad visą tai sužinosite, tik kiek vėliau.
Joks produktas, koks jis bebūtų kokybiškas, skanus ar vertingas neatskleis
geriausių savo savybių, jei tam nebus sukurta tinkama atmosfera. Ir
patikėkite manimi, Graikija tiesiog pulsuoja ta „tinkama“ atmosfera. Buvę
šioje šalyje supras apie ką aš kalbu, o nebuvę įsimylės šalį vos pamatę
sidabruojančias alyvuogių giraites slėniuose, paragavę nuostabios Graikijos
virtuvės ir svarbiausia – susipažinę su vietos žmonėmis.
Pažintis su vietiniais gyventojais - pats geriausias būdas pažinti visą
šalies kultūrą, išragauti skaniausius patiekalus, išmokti vietos šokių ir
parsivežti kąsnį Graikijos namo. Jei pasiklysite tarp Graikijos, ar jos salų,
kalnų miestelių, nepraleiskite progos užsukti pas jų gyventojus. O proga
tikrai pasitaikys! Graikų svetingumas ir vaišingumas tikrai ne reklaminis
turizmo agentūrų triukas. Vietiniai niekada neatsisakys progos Jus pakviesti
pasisvečiuoti savo namuose ar padėti iškilus bėdai, netgi jei ta bėda –
tuščias skrandis. Ir kai tik priimsite kvietimą, pasijausite, kaip šeimos narys
- valgysite prie vieno stalo, gersite iš vieno grafino, o Jums išvykstant namų
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šeimininkas nepagailės pačių geriausių savo gėrybių: namuose marinuotų
alyvuogių, skaniausio, kada ragauto, naminio medaus ir žinoma... kvapą
gniaužiančio, nacionalinio gėrimo - rakės (Raki, kai kur dar vadinama Tsikoudia).
Žmonės tai – kultūra, šokiai, virtuvė. Ir pati didžiausia klaida, kurią
galite padaryti nuvykę į šią šalį – nepasinaudoti proga pažinti jos kartu su
vietiniais gyventojais. Būtent dėl žmonių, prieš 3 metus, pamilau Graikiją.
Ir nors įsisukti į alyvuogių derliaus nuėmimo sezoną buvo nepakartojama
patirtis, tačiau, didžiąja dalimi, tokia ji tapo dėl visos kelionės metu
lydėjusių žmonių: Graikijos regiono Messinia prekybos ir amatų rūmų
atstovų, kurie tuo pačiu yra ir kultūrinio judėjimo „Alyvuogių kelias“
organizatoriai, 3 kartus už mane „vyresnių“, alyvmedžių giraitės šeimininko
George Moutavelis, alyvuogių aliejaus spaudimo malūno vadovų, ir kitų,
paprastai nepaprastų žmonių.
Alyvuogės kelias nuo medžio iki mūsų stalo
Alyvuogių aliejus, prieš pasiekdamas mūsų stalą, turi praeiti 3 didžiausius
žingsnius. Šiuos žingsnius, kartu su juo, viešnagės metu, turėjome progą
praeiti ir mes, t.y.: alyvuogių rinkimas, alyvuogių aliejaus spaudimas malūne
ir aliejaus išpilstymas gamykloje.
Alyvuogių aliejus daugiau nei prieš 3 metus atrado savo vietą mano
virtuvėje, o šiandien iš lentynos ir visiškai išstūmė savo konkurentus.
Tačiau, kad ir kaip vertinčiau ir mėgčiau alyvuogių aliejų, malonumas tai
ne iš pigiausių. Natūralus klausimas kodėl jo kaina aukštesnė nei kitų
aliejų, žinant alyvuogių aliejaus maistinę vertę, ir ant savo kailio išbandžius
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sveikatinančias jo savybes, pasitraukia į antrą planą, tačiau visiškai
neapleidžia. Tik po kelionės į alyvuogių derliaus rinkimą Graikijoje klausimų
nebekyla. Panašu, jog tai viena iš tų nedaugelio vietų, kurių neuzurpavo
modernios technologijos ir mašinų darbas.
Rinkimas. Jau lapkričio mėnesį Graikijos alyvmedžių giraitės sulaukia savo
šeimininkų. Nuo medžio prie medžio, nuo šakos prie šakos. Visa naudojama
technika: ilgesnė ir trumpesnė medinė lazda, skirta numušinėti alyvuoges
nuo šakų, sijojimo aparatas, naudojamas atskirti alyvuoges nuo lapelių,
ir kartais mechanizuotas alyvuogių nukratymo įrenginys. Viskas. Šiuo
laikotarpiu, tai toks pats darbas, kaip, Jums ir man, normali darbo diena.
Anksti ryte prasidėjęs rinkimas baigiasi vakare, per dieną prisėdus pailsėti
tik per pietus. Alyvuogių giraitėse šiuo laikotarpiu dažniausiai darbuojasi
visa šeima ir priklausomai nuo dydžio – pagalbininkai. Atrodo nurinkti
uogas nuo medžio, kas čia sudėtingo? Štai čia ir visa esmė – kaip ir prieš
tūkstančius metų, taip ir dabar, alyvuogių derliaus rinkimas – rankų darbas.
Tam, kad išspausti kokybišką aliejų svarbu, kad alyvuogė būtų nepažeista, o
tai įmanoma tik renkant jas rankomis. Jei galėčiau palyginti darbą su kokiu
nors Lietuvoje įprastu procesu, pasakyčiau, jog darbo krūvis prilygsta geram
bulviakasiui rudenį.
Įdomu tai, jog aliejaus spaudimui skirtos alyvuogės skiriasi nuo
marinavimui skirtų. Skirtingai nei, pavyzdžiui, žymiosios Kalamata alyvuogės,
jos yra visiškai mažytės, nedidesnės už mažojo pirštelio nagą.
Dalis alyvuogių, į ant žemės patiestą tinklelį, numušama tiesiai nuo
medžio, jau minėtomis ilgosiomis lazdomis, likusi – nuo nugenėtų šakų,
trumpesnėmis. Pirmą kartą pamačius patį genėjimo procesą gali ištikti
lengvas šokas. Genimos ne šiaip šakelės, o didžiulės šakos apkibusios
alyvuogėmis. Alyvuogių giraitės šeimininko, pas kurį svečiavomės žodžiais:
„Genėti alyvmedžius gali toli gražu ne kiekvienas ir ne bet kas. Kiekvienais
metais medžius geni tas pats žmogus, pažįstantis kiekvieną medį.“
Alyvuogės „sugrėbiamos“ į vieną vietą, kur atskiriamos stambios šakelės
ir lapai, tuomet sukrautos į kibirus jos keliauja į rankinį sijojimo aparatą, kur
yra išvalomos tiek, kad galėtų keliauti į malūną. Vienas medis „sutvarkytas“,
dar laukia tūkstantis.
Iš vieno alyvmedžio vidutiniškai prirenkami 2 maišai alyvuogių (~ 100 kg).
Iš 100 kg apytikriai išspaudžiama 10 l „skysto aukso“.
Spaudimas. Ūkininko darbas jau baigtas. Alyvuogių maišai keliauja į
malūnus, iš kurių išspaustas alyvuogių aliejus keliauja į pilstymo gamyklas.
Tą pačią akimirką, kai alyvuogės surenkamos, laikrodis pradeda skaičiuoti
minutes. Alyvuogės turi būti nuvežtos į alyvuogių spaudimo malūną, kaip
įmanoma greičiau. Kiekviena užgaišta minutė padidina aliejaus rūgštingumą,
kuris galiausiai pakeičia ir skonį bei maistines savybes. Vertingiausiu
laikomas aliejus išspaustas ne vėliau, kaip per 24 val., o geriausi aliejai - tik
per 4 val.
Maišuose, į malūną, atvežtos alyvuogės dar kartą išvalomos, kad visiškai
atskirti uogas nuo lapų ir šakelių. Valomos alyvuogėmis dviem būdais –

išpučiant lapelius (sausas būdas) arba plaunant.
Prasideda įdomiausia dalis - paruoštos alyvuogės keliauja į girnas. Taip, tai
ne perkeltinė žodžio prasmė, o pačios tikriausios girnos, kai kurios skaičiuoja
savo gyvavimo šimtmečius. Tai ir yra šaltas spaudimas – besisukant dviems
akmeninėms girnapusėms malamos alyvuogės nėra termiškai veikiamos
(beje girnapusės nesitrina, o „rieda“ palei vertikalią ašį). Išspaudžiama
alyvuogių pasta, kuri keliauja į presą. Čia atskiriama misa ir išspaudos. Iš
preso iškeliavusios išspaudos atrodo, kaip sausa chalva. Tai yra antrinė
žaliava, iš kurios išgaunamas išspaudų aliejus. Misa keliauja į centrifugą,
kurioje mechaninio separavimo metu atskiriamas aliejus ir vanduo. Pasirodo
pirmieji aliejaus lašai. Žalias, tirštas, drumstas ir tokio aromato, kurį vieną
kart užuodę, su juo lyginsite visus kitus aliejus.
Liko paskutinis žingsnis, prieš patenkant ant valgytojų stalo – kelionė
į išpilstymo gamyklą. Kartu su aliejumi, keliavome į Mesinijos Kalamatos
regiono AGRO.VI.M. S.A. kompaniją, kurios „Iliada“ alyvuogių aliejus pasiekia
ir Lietuvą. Kompanijos technologo žodžiais – „vyną reikia ragauti šių metų,
aliejų – praėjusių, kadangi ką tik išspaustas aliejus yra labai stipraus,
aštroko, kartais net aitraus skonio, neįprasto mūsų skonio receptoriams“.
Tiesa sakant nei aš, nei bendrakeleiviai, nei visi „pasodinti ant alyvuogių
aliejaus“ Lietuvoje, nesame ragavę skanesnio, nei ką tik išspausto alyvuogių
aliejaus. Bet tuo turite isitikinti patys...
Aliejų rinktis tarsi vyną. Vyno, alaus someljė – nieko nebestebinančios
profesijos, kurių atstovai atsakingi už harmoningą maisto ir gėrimo derinį,
kuriame jie vienas kitą atskleistų. Tas pats ir su alyvuogių aliejumi. Aliejaus
skonis priklauso nuo daugelio faktorių ir kartais skiriasi nesulyginamai. Jei
alyvmedis augo šalia citrusinių vaismedžių - tikrai užuosite jo aromate ir
pajausite skonyje. Aliejaus skonis skirsis ir priklausomai nuo surinkimo laiko,
saulėtų dienų skaičiaus, alyvuogių rūšies, spaudimo būdo ir dar daugybės
faktorių. Todėl aliejaus degustavimas nieko neturėtų stebinti, atvirkščiai –
tai būdas atrasti savąjį skonį ir įvertinti kokybę.
Ragavimas. Norėdami išsiaiškinti visas aliejaus skonines, aromatų savybes
ir kokybę, įpilkite šaukštą aliejaus į nedidelį puodelį/taurę. Aliejaus spalva
gali skirtis nuo sodriai žalios iki šiaudų geltonumo, tačiau profesionalų
teigimu spalva neįtakoja skonio, todėl degustuojant į ją atsižvelgti nereikėtų.
Uždenkite taurę vienu delnu ir pasukiokite, bei pašildykite tarp rankų
(panašiai, kaip vyną). Prisitraukite puodelį/taurę prie nosies ir giliai įkvėpkite
aromatą. Tuomet smagiausia dalis – aliejų reikia sriubtelti, panašiai, kaip
degustuojant kavą (teisingesnis posakis būtų šliurbtelti, kad traukiant aliejų
patektų ir oras) ir priglausti prie gomurio. Suvilgykite aliejumi kiekvieną
burnos kampelį ir nurykite.
Išsiaiškinus dominuojančius skonius ir kvapus aliejų paprasta derinti su
maistu. Švelnaus skonio aliejus tiks prie žuvies, jūros gėrybių, baltos mėsos,
karstelėjusių daržovių. Vidutinio intensyvumo – prie makaronų, žuvies,
daugiaryžio (it. - risotto), salotų.Intensyvaus skonio – prie daržovių, ankštinių
daržovių, sriubų, skrudintos baltos duonos, ant žarijų keptos mėsos.
Nukelta į 38 psl. >
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Degustatoriaus žodynėlis:
Teigiamos aliejaus skonių ir
aromatų savybės:

Neigiamos aliejaus aromatų
savybės:

Kvapas ir skonis:
Vaisiškumas – citrusiniai vaisiai,
bananai, obuoliai, figos.
Kvapas:
Žoliškumas, Žali lapai, Pomidorai
Skonis:
Kartumas, Artišokai, Aštrumas,
Migdolai

Kvapas:
Vyniškumas (fermentacija),
Pelėsis, Gaižumas (oksidacija),
Šienas (džiovinti lapai, žolė),
Agurkas, Žemė, Presas, Kirmėlės

Pastaba: šviežių, ką tik nuskintų, alyvuogių valgyti neįmanoma – jos
labai karčios. Graikai marinuoja alyvuoges dviems savaitėms užpildami
sūriu vandeniu. Kai druska „ištraukia“ kartumą, alyvuogės konservuojamos
su aliejumi, balzamiko actu ir mėgiamais prieskoniais.

Jei namuose turėčiau vyno, duonos ir alyvuogių aliejaus, kiekvieną
naktį su savo žmona miegočiau, kaip karalius (graikų kupletas).
Atkelta iš 37 psl. >

Kaip skaityti etiketę?
Renkantis, kurį aliejų verta pirkti, kaip ir renkanti vyną, reikia išmokti skaityti aliejaus
etiketę.
Extra Virgin olive oil – yra aukščiausios kokybės alyvuogių aliejus, kurio
rūgštingumas neviršija 0,8 g/100 g.
Virgin olive oil – pirmo spaudimo aliejus, kurio rūgštingumas neviršija 2g/100 g.
Refined olive oil – aliejus gautas išvalius alyvuogių aliejų. Rūgštingumas ne didesnis
nei 0,3 g/100g.
Olive oil, pure olive oil – aliejus gautas sumaišius rafinuotą ir pirmojo spaudimo
alyvuogių aliejų. Rūgštingumas ne didesnis nei 1g/100 g.
Crude olive pomace oil – nerafinuotas alyvuogių išspaudų aliejus gautas iš
alyvuogių išspaudų, apdorojant jas tirpikliais ir fizinėmis priemonėmis.
Pomace oil – alyvuogių išspaudų aliejus gautas sumaišius rafinuotą alyvuogių
išspaudų ir pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų. Rūgštingumas ne didesnis nei 1g/100 g.
Skaitant etiketę atkreipkite dėmesį, kur pagamintas aliejus. Geriausias
produktas išaugintas, išgautas ir išpilstytas vienoje vietovėje. Šalis
gamintoja turi būti nurodyta ant aliejaus butelio etiketės. Tai garantuoja
PDO (Protected Destination of Origin) - saugomos kilmės vietos nuorodos
logotipas.
Puiku, jei etiketėje nurodoma alyvuogių rūšis, iš kurių išspaustas aliejus.
Taip žinosite, jog alyvuogių aliejus nemaišytas iš skirtingų alyvuogių rūšių.
Taip pažymėtos ekologiškos
alyvuogės
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Ramybės, derlingumo ir taikos simbolis
Graikijoje iki šiol sakoma, kad alyvuogių aliejus pasitinka vos gimusį
kūdikį, o mirusiuosius palydi anapus. Be šio medžio ir jo duodamų vaisių jau
tūkstančius metų neapsieina, nei kasdieninis graikų gyvenimas, nei iškilmės
ar ritualinės apeigos. Maistas, šviesos šaltinis, mediena, vaistai, kosmetika...
visa tai iš vieno medžio, todėl nenuostabu, kad alyvmedis vaidina didžiulį
vaidmenį tiek Graikijoje, tiek visame Viduržemio jūros regione.
Už alyvmedį graikai (kaip ir visas likęs pasaulis vertinantis gerą alyvuogių
aliejų) turėtų dėkoti Olimpo dievams. Pasak legendos Atėnė Graikijos
gyventojams padovanojo 2 dovanas. Pirmoji – išmintis, bet kadangi vien su
išmintimi gyvenimas egzistuoti negali, deivė padovanojo tautai alyvmedį.
Alyvmedis Graikijoje pradėtas kultivuoti 3800-2100 m. pr. Kr. Manoma,
kad Messinia regionas, kuriame alyvuogiavome mes, ir po kurio alyvuogių
giraites bei malūnus šiame straipsnyje keliavote ir Jūs, yra viena seniausių
alyvmedžio gimtinių Graikijos žemyninėje dalyje. Alyvmedis, alyvuogės ir
alyvuogių aliejus, jau daugiau nei 5 tūkstančius metų egzistuoja glaudžioje
sąjungoje su Graikijos gyventojais ir jų kasdienybe. Šis trejetas, graikų
laikomas, Dievų ir gamtos dovana, vienas svarbiausių elementų tiek
gyvenimo cikle (gimimas, vestuvės, laidotuvės), tiek pasaulyje vertinamos
Viduržemio jūros dietos.
Visi su alyvmedžiu susiję procesai: alyvuogių derliaus rinkimas, alyvuogių
aliejaus spaudimas ir įvairių alyvmedžio gaminių gamyba, glaudžiai sujungti
į vieną grandinę, įtakojančią ištisų bendruomenių gyvenimą. Sukuriančią,
charakterizuojančią ir stiprinančią bendruomeninius ir žmonių tarpusavio
santykius.
Šiandien Graikijoje yra apie 150 milijonų alyvmedžių, 2800 alyvuogių
aliejaus fabrikų, 500 tūkstančių šeimų įtraukta į alyvmedžių kultivavimo ir
alyvuogių aliejaus gamybos darbus.

Į malūną atvežtos alyvuogės
pirmiausiai išvalomos
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Girnomis sumalta alyvuogių
mašė pilama į rezervuarą.
kuriame išmaišoma iki vientisos
konsistencijos ir keliauja į presą

Iš Graikijos į Europą atkeliavo ir alyvuogių aliejaus
vertinimas, kaip afrodiziako. Liaudyje iki šiol sakoma
„Gerk alyvuogių aliejų ir būk budrus iki ryto, valgyk
sviestą ir miegok, kaip rastas“.

Ištisus amžius alyvuogių aliejus buvo esminė graikų virtuvės dalis,
užtikrinanti skanią ir sveiką dietą, kasdieniniame racione, kitaip žinomą, kaip
Viduržemio jūros dieta. Tiesą sakant pats žodis dieta, kilęs iš graikiško žodžio
„diaita“ reiškiančio gyvenimo būdą ir režimą.
Kalbant apie sveikos mitybos įpročius, viena iš pagrindinių alyvuogių
aliejaus sveikatinimo priežasčių yra linolenic rūgštis, kurios trūkumas žmogaus
organizme įtakoja daugelio susirgimų ar negalavimų priežastis pvz.: lėtą
vystymąsi, medžiagų apykaitos sutrikimus, odos būklės blogėjimą/senėjimą.
Ypač gryno alyvuogių aliejaus sudėtyje yra daug stiprių antioksidantų –
polifenolio. 60-80 proc. šio aliejaus sudaro monosotieji riebalai, kurie išsaugo
„gerąjį“ cholesterolį ir mažina „blogojo“ cholesterolio kiekį organizme.
Moksliniais tyrimais įrodyta, jog alyvuogių aliejus reguliuoja kraujospūdį,
mažina širdies ligų riziką, kraujo krešėjimą. Šie riebalai pagerina virškinimą,
todėl apsaugo nuo tulžies akmenligės, padeda žmonėms kenčiantiems dėl
sutrikusios žarnyno veiklos, kepenų ligų.
Alyvuogių aliejus padeda įsisavinti vitaminus A, D, E ir K, pagreitina žaizdų
gijimą, reguliuoja metabolizmą. Be to, alyvuogių aliejus puikiai veikia veido bei
viso kūno odą, plaukus, nagus, stabdo organizmo senėjimo procesą. Teigiama,
kad lengviau už alyvuogių aliejų virškinamas tik motinos pienas.
Tad ragaukite, degustuokite, laužykite stereotipus ir atraskite „savąjį“
alyvuogių aliejų, savąjį gyvenimo būdą.
Tolesniam domėjimuisi: www.olivetreeroute.gr
Olimpinių žaidynių nugalėtojas, senovės Graikijoje,
gaudavo pagrindinį prizą – 70 alyvuogių aliejaus amforų
(2,5 tonos).
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SEZONAS

ATIDARYTAS!

Andrius Kužulis

Turbūt niekas neišdrįs paneigti, jog vieni skaniausių patiekalų, ypač iš mėsos, paukštienos, žuvies
yra tie, kurie kepami ant žarijų. Tačiau ne visi kepsnių mėgėjai žino, kaip iškepti ant grotelių
maistą ne tik gardžiai bet sykiu ir sveikai.
Bene populiariausias bei seniausias maisto gaminimo būdas pasaulyje,
kitaip dar vadinamas barbekiu. Barbekiu kepimo gudrybėmis ir sveikesnių
kepsnių gamybos patarimais su „Restoranų verslo“ skaitytojais dalinasi
profesionalus barbekiu meistras Simonas Bieliajevas bei kepsnių entuziastas
Gediminas Diržys.
Sveikas dūmo skonis
Viena svarbiausių sveiko gaminimo ant grotelių taisyklė - riebalai neturėtų
varvėti tiesiai ant žarijų. Nuo žarijų rūkstantis dūmas įsiskverbia į kepamą
maistą ir tokiu būdu susidaro nuodingos medžiagos, vadinamos benzopirenais
– kancerogenais. Simono teigimu, norint išvengti šių kenksmingų medžiagų,
paprasčiausia išeitis - naudoti groteles su grioveliais, kurių šonuose yra
išpjautos skylutės. „Pro šias skylutes eina karštis, o grotelių gale yra riebalų
surinkimo lovelis. Tokios grotelės yra statomos šiek tiek nuožulniau, kad
riebalai galėtų varvėti į lovelį. Tad ir riebiausią kepsnį galima iškepti ne tik
skaniai, bet ir sveikai.“ – pataria barbekiu meistras.
Jeigu vieni patarimai reikalauja technologinių sprendimų, kiti –
paprasčiausio sąmoningumo. „Svarbus patarimas, saugantis Jūsų sveikatą:
jokiu būdu nevalgykite apsvilusių, apdegusių patiekalų - degėsiai ypač
kenkia kepenims. Ant atviros liepsnos taip pat nereikėtų kepti tų mėsos
gaminių, kuriuos gaminant buvo naudojamas natrio nitritas (maisto priedas
E250). Atidžiai išsistudijuokite produktų etiketes ir neapsigaukite dėl ant jų
vaizduojamų laužo, kepsninių ar kepamo maisto nuotraukų. Kartais tai tik
gamintojo reklaminis triukas, o sudėtyje vis vien pilna E250.”

Mažos gudrybės – įspūdingas rezultatas
Patiekalai gaminti virš žarijų, kepsninėse - vienas skaniausių maisto
gaminimo būdų. Bėda ta, jog vis dar dažniausias iškylų meniu: šašlykas, keptos
dešrelės ir kartais kepta žuvis. Jei nebijotume eksperimentuoti, kepsninė gali
tapti lygiaverte virtuvės alternatyva. Su kepsnine galima pagaminti beveik
viską: kepti, ir netik kepsnius ar daržoves bet ir įvairius blynus, sūrius, vaisius.
Troškinti, virti: sriubas, arbatas, karštą vyną ar alų, rūkyti: mėsą, žuvį, daržoves,
varškės sūrius, gaminti be galo skanius desertus iš vaisių, kepti picas.
Nukelta į 43 psl. >
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Restoranas „Romnesa“ plečia savo veiklą
Įmonė „Romnesa“, daugeliui Lietuvoje žinoma, kaip didžiausia šakočių gamintoja, dažną
Aukštaitijos nacionalinio parko lankytoją nustebina šalia Ignalinos įkurtu restoranu.
Pirmiausia čia apsilankiusieji lieka sužavėti originaliu ir tikrai išskirtiniu interjeru bei
šakočių ekspozicija, o iškeliauja nustebinti skaniais ir sočiais patiekalais. Restoranas
keliose įspūdingose salėse gali surengti konferencijas, prezentacijas, individualius
ir įmonių užsakytus renginius, įvairius pobūvius ar vestuves. Jei restorano patalpos
pasirodys per mažos, „Romnesos“ kolektyvas pasirengęs aptarnauti išvažiuojamuosius
renginius net iki 3000 žmonių.
2005 m. UAB „Romnesa“ tapo Europos kulinarinio paveldo tinklo Rytų Aukštaitijos
regiono nare ir noriai dalijasi kulinarine patirtimi gaminant tradicinius savo krašto
patiekalus. Čia pat restorane „Romnesa“ galima susipažinti su šakočių atsiradimo istorija,
jų rūšimis, paragauti įvairių rūšių šakočių ar netgi užsisakyti edukacinę parodomąją
šakočio kepimo programą, kuri, kaip kulinarinė pramoga, labai tinka didesnėms turistų
grupėms ar vaikams.

Kviečiame aplankyti restoraną-kepyklą „Romnesa“:
Strigailiškio km., Ignalinos raj.
(400 m nuo Ignalinos link Palūšės)
Restoranas „Romnesa“ tel. 8 606 11316
Restoranas „BBQ akademija“ tel. 8 606 11315
Užsakymai renginiams 8 614 44445
El. paštas romnesa@is.lt, www.romnesa.lt
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Sėkmingai dirbantis restoranas „Romnesa“ plečiasi – nuo birželio mėnesio šalia
atidaromas naujas restoranas, kuris lankytojus pakerės kepsniais ant grotelių ir picomis.
Maža to, naujajame restorane veiks „BBQ akademija“ – tai bus kepsnių ant grotelių
edukacinė programa, kuri bus skirta Aukštaitijos nacionaliniam parke besilankantiems
poilsiautojams ir turistams. Naujasis restoranas laukia visų jau nuo birželio mėnesio!
Kita sėkmingai vystoma UAB „Romnesa“ veikla turizmo srityje su prekiniu ženklu
„Ignaturas“ – tai renginių ir pramogų organizavimas, išvažiuojamasis maitinimas,
baidarių ir kito inventoriaus nuoma, apgyvendinimas Mindūnų kempinge. Tiesiog viskas,
ko gali prireikti Jūsų poilsiui ir pramogoms Rytų Aukštaitijoje ar kitoje Lietuvos vietoje.

grilio sezonas
Atkelta iš 41 psl. >

Kokias gudrybes, nereikalaujančias didelių pastangų galima pritaikyti
kepant mastą ant žarijų, kad jis: neprisviltų, neišdžiūtų ir pan.?
„Apsaugoti produktus nuo perkepimo ar išdžiovimo galima vandeniu
suvilgytu kepimo popieriumi, kepant pasirinktus produktus folijoje ar
apvyniojus: kiaulienos odele, kopūstų lapais, vynuogių lapais, šonine, šienu.
Visi išvardinti būdai tinka tiek mėsai, tiek žuviai. Beje, žuvį patariame kepti su
oda, kaulu ir netgi žvynais, tada ji bus sultinga, maistinga ir nepraras žuvies
kvapo bei skonio, o filė pati nukris nuo kaulo ir atsiskirs nuo odos.
Mėsa, žuvį, daržoves, vaisius galima ruošti ir stambiu gabalu, ir smulkiu
(porcijomis). Stambius gabalus reikės ilgiau kepti mažesnėje temperatūroje,
bei ilgiau marinuoti (nuo 2 parų). Marinuoti patartume tik prieskoninėmis
žolelėmis, pipirais, vaisių sultimis, alumi. Norint pagaminti ypač sultingus
kepsnius, kepant ant grotelių nekepkite jų iki galo, geriau sudėkite į folija ir
palaikykite apie 10 – 15 min. Kepsniai savaime iškeps iki galo. Kepamo kepsnio
skonį ir kvapą padaryti sodresnį galima tiesiai ant žarijų uždėjus tas pačias
žoleles, kuriomis marinavote kepsnį. Dar viena svarbi gudrybė - nepamirškite
sūdyti tik baigiant kepti arba prieš pat patiekalo patiekimą. Druska sausina
kepsnius, jie kietėja, ypač jautiena, veršiena, aviena. Druskos nedėkite ir į
marinatą.“ – patarimais dalijasi Simonas.
Kepsninė, malkos, anglys - ką pasirinkti?
„Rekomenduojame naudoti beržo ar alksnio anglį. Jeigu reikia ypač
aukštos temperatūros – ąžuolo. O jeigu trokštate ypatingo skonių gamos rekomenduojame anglį iš obels bei vyšnios. Sveikiausią kepsnį iškepsite, jei
naudosite tik kokybiškas anglis, kuriose yra mažas drėgmės kiekis, ir nereikės
naudoti uždegimo skysčio pakaks uždegti nuo degtuko, ar servetėlės suvilgytos
aliejumi. Lietuvoje šias anglis siūlo įsigyti www.medzioanglis.lt.
Jei pasirinkote naudoti malkas, tuomet tiks tik lapuočių - beržo, alksnio,
ąžuolo, obels, vyšnios. Jokiu būdu nenaudokite spygliuočių - eglės, pušies.
Kokybiška lietuviška medžio anglis restoranams
Įmonė „DG medžio anglis“ Lietuvos restoranams siūlo kokybišką, Lietuvoje
gaminamą medžio anglį, kuri yra naudojama kaip kuras profesionaliam
kepimui ant grotelių. Medžio anglys yra produktas, gaunamas kaitinant
medieną aukštoje temperatūroje, uždaroje erdvėje ir be deguonies. Toks
procesas leidžia pašalinti didžiąją dalį medienoje esančio vandens ir natūralių
dervų.
Gera medžio anglis privalo būti:
• Gryna – anglies kiekis turi viršyti 80 % (anglies kiekis yra geriausias medžio
anglies kokybės rodiklis).
• Lengva – tai geriausiai pasiekiama, kai lakiųjų medžiagų yra apie 12 %, o
drėgmės kiekis kaip galima žemesnis.
• Degti kaitriai ilgą laiką – tam būtinas tinkamas anglies ir lakiųjų medžiagų
santykis. Kai anglies kiekis yra didesnis kaip 86 %, medžio anglis sunku uždegti.
Jei anglies mažiau negu 80 %, likusią medžio anglies dalį (20 % arba daugiau)
sudaro drėgmė ir lakiosios medžiagos. Todėl medžio anglys degs blogai arba
sudegs per greitai ir bus daug pelenų.
Gaminant medžio anglį gerą anglies ir lakiųjų medžiagų santykį pasiekti
yra sunku. Tai įmanoma tik medį kaitinant labai aukštoje ir vienodoje
temperatūroje (550 °C). Įmonėje „DG medžio anglis“ šitai pasiekiama
naudojant itin kokybišką įrangą, atidžiai kontroliuojant medžiagas, gamybos
procesą ir galutinį produktą. Įmonėje naudojamos pramoninės krosnys. Jų
pagrindinis privalumas yra pilnas medienos suanglėjimas, o tikslūs matavimo
prietaisai užtikrina nuolatinę medžio anglių kokybės kontrolę.

Ant susidariusių žarijų pribyrėjusius pelenus reikėtų nupūsti laikraščio ar kito
daikto pagalba. Kepsnius dėkite tik ant tolygiai žaižaruojančių anglių. Jokiu
būdu negesinkite žarijų vandeniu, nes taip lankstosi kepsninės sienelės ir
trumpėja kepsninės naudojimo laikas.
Kalbant apie pačias kepsnines, rekomenduočiau rinktis ne plonesnes nei
4 mm storio, su papildomais sutvirtinimo elementais kepsnines. Jos gali būti
tiek iš rūdijančio, tiek iš nerūdijančio plieno. Tuo tarpu kepsninių groteles
bei kitus įrankius rinkitės tik iš nerūdijančio plieno, dėl saugumo, pašalinių
medžiagų (rūdžių), kitų medžiagų ar mikroorganizmų prilipusių prie rūdijančio
plieno. Norint kepti didelius mėsos gabalus – kumpius, paršiukus, veršiukus ir
.t.t. rekomenduojame grilius su šonine pakura, besisukančiu iešmu bei riebalų
surinkimo loveliu po kepsniais.“
apskrudinti maistą patartina naudoti medžio anglį iš ąžuolo (kepa karščiau,
bet trumpiau). Tačiau ji neišlaikys karščio taip ilgai, kaip medžio anglys iš
beržo ar alksnio, kuri labiau tinka lėtesniam kepimui stabilioje aukštoje
temperatūroje. Nevertėtų palikti maisto virš ąžuolo medžio anglies ilgesniam
laikui be priežiūros. Jeigu reikalingas kuras gurmaniškam kepimui, mes taip
pat gaminame medžio anglis iš vaismedžių medienos: obels bei vyšnios.
• Nedūmija ir dega be liepsnos. Pridėję daugiau medžio anglių į kepsninę,
galite ir toliau nenukeldami kepti ruošiamą maistą. Pramoninis gamybos
būdas užtikrina, kad tokios anglys nedūmys, neliepsnos ir meistras galės dirbti
ilgą laiką.
• Mažas peleningumas. Ypač lengva kepsninės priežiūra ir valymas, nes
medžio anglys visiškai sudega ir lieka labai mažai pelenų.
Daugiau informacijos: www.medzioanglis.lt

Įmonės „DG medžio anglis“ siūlomos produkcijos pagrindinės savybės:
• Lengvas ir greitas įdegimas – mažas drėgmės kiekis leidžia įdegti anglį
tiesiogiai arba naudojant aliejuje suvilgytą servetėlę, nenaudojant cheminių
uždegimo skysčių.
• Ilgai išlaiko aukštą ir stabilią temperatūrą.
• Įvairios medienos medžio anglys. Taip sudaroma galimybė kepimo stilių
priderinti prie medžio anglies rūšies. Kepant tradicinį steiką ar norint greitai
Restoranų verslas / meniu.lt 1/2011
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KAI ŠUKĖS NEŠA LAIMĘ
Jonas Malinauskas

Kaip ir kasmet, gero maisto ir pakilios nuotaikos renginys
– „Atviras Lietuvos grilio čempionatas“, vykęs Rumšiškėse,
atidarė tikrąjį vasaros ir kepsnių ant grotelių sezoną. Naujovė, po truputi tampanti tradicija –komandų tarpe dalyvavo
kelios, gero maisto mėgėjų, bet ne profesionalų komandos.
Tad nuo šiol, kiekviename čempionate galės drąsiai dalyvauti visi, kuriems nėra svetima kepsninė ir skanus maistas.
Greta senųjų medinių pastatų miškelio laukymėje išsirikiavusios margaspalvės
palapinės priglaudė šventės dalyvių stalus, rėmėjų stendus, viešojo maitinimo
įmonių prekystalius. Šiemet 6-ajame „Atvirame Lietuvos grilio čempionate“
simboliškai dalyvavo 6 komandos – daugelis restoranų, garsėjančių kaip kepsnių,
tame tarpe barbekiu ir kepsninėse ruoštų patiekalų ekspertai, nesiteikė dalyvauti
konkurse, greičiausiai galvodami, kad savojo meistriškumo lygio jie jau neprivalo
niekam įrodinėti. Įdomu tai, kad čempionate, greta profesionalų, jėgas pasiryžo
išbandyti ir mėgėjų komandos. Kaip ir kiekviename tokiame čempionate, visi
dalyviai gavo palapinę, darbo stalus, kepsninę ir būtinų produktų rinkinį, kurį
turėjo panaudoti 5 konkurso rungtyse: šonkauliukų, viščiuko, kiaulienos, jautienos
ir deserto kepimo, o taip pat komandų kapitonų paruoštų patiekalų konkurse.
Produktus komandos gavo tik likus kelioms valandoms iki pirmojo patiekalo
„atidavimo“ vertinimui, tad lygiateisiškumas buvo akivaizdus. Visi dalyviai turėjo
parodyti, ką moka „čia ir dabar“.
Kepsninės, pateiktos komandoms iš esmės buvo tikri barbekiu „kombainai“
– su akmenų įkrova, patogia pakura, dangčiu uždaromu kepimo tūriu, rūkymui
skirta vertikalia kamera ir net temperatūros matuokliu. Tokia, galima sakyti, itin
profesionali technika suteikė kepėjams kur kas platesnes galimybes, nei įprastos
ant žarijų padėtos grotelės ir garantavo aukštą bendrąją patiekalų kokybę – bent
jau šių eilučių autoriui neteko matyti nei vieno suanglėjusio ar krauju trykštančio
patiekalo. Iš kitos pusė, nedirbusiems su panašia technika, tai buvo savotiškas
iššūkis.
Varžybų vertinimas vyko pagal WBQA (angl. - World Barbecue Association)
tarptautinių barbekiu čempionatų taisykles: kiekviena komanda greta 4 dalyvių
išstatė ir 2 teisėjus, kurie dalyvavo vertinant kitų komandų patiekalus dviem
būdais: degustuojant betarpiškai komandų stenduose, o taip pat ragaujant
patiekalus „akluoju būdu“ (t. y. nežinant gamintojo) uždaroje teisėjų palapinėje.
Kiekvienas patiekalas buvo vertinamas pagal daugelį kriterijų, įskaitant bendrąją
patiekalo kompoziciją, dalių suderinamumą, produktų paruošimo laipsnį,
komponentų skonį ir kt. Aišku, kai ką lėmė ir kruopščiai atlikti „namų darbai“:
padažų ir prieskonių pasiruošimas, stendo apipavidalinimas, komandos apranga ir
kt. Pavyzdžiui, ypač stilingomis uniformomis, primenančiomis legendinio „svieto
lygintojo“ Zorro apdarus, išsiskyrė „Barbekiu ambasadorių“ komandos nariai.
Ši komanda, beje, gavo ir specialų apdovanojimą už geriausią stalo serviruotę.
Panašiai, kaip „ambasadoriai“, tik kiek labiau „piratiškai“ atrodė ir „Barbekiu
meisteriai“. Languotos prijuostės ir skarelės leido iš tolo atpažinti „Alchemikų“
komandos narius. Ši komanda, beje, pasirūpino ir kitomis įvaizdžio detalėmis:
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užklojo stalą Mendelejevo periodine cheminių elementų lentele, o visus norinčius
vaišino alkoholio kvapą turinčiais skysčiais iš cheminių mėgintuvėlių. Nenuostabu,
tačiau pateisinama, kad publikos ir komisijos narių nuomonė apie šią komandą
buvo palanki.
Dalyvavimo atskirose rungtyse sėkmė didžiąja dalimi priklausė nuo individualaus
komandos narių meistriškumo, išankstinio ir savalaikio produktų paruošimo bei

GRILIO SEZONAS

jų pateikimo formos. Pavyzdžiui, ne visiems varžybų dalyviams pavyko vienodai
sėkmingai užmarinuoti viščiuko mėsą – kai kuriems patiekalams trūko prieskonių
ir mėsos sultingumo, ypač kepant visą viščiuką „vienu gabalu“, kadangi daugiau
dėmesio buvo kreipiama į tolygų prakepimą prie sąnarių ir kaulų, ypač svarbų
paukštienai. Palankiau buvo įvertinti patiekalai, padaryti vien tik iš krūtinėlės,
kepti žemesnėje temperatūroje ir išlaikę mėsos sultingumą. Beveik tą patį galima
būtų pasakyti ir apie jautienos kepsnius (daugiausiai tai buvo vidutiniškai iškepti
nugarinės gabaliukai, didkepsnio forma beveik nebuvo naudojama).
Tiek jautienai, tiek ir šonkauliukams ypatingos svarbos turėjo padažai, kurių
paruošimas buvo kiekvienos komandos garbės reikalas. Puikiai paruoštu garstyčiųmedaus padažu komisijos narius maloniai nustebino vieni čempionato debiutantų
– Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos studentų komanda „Muškietininkai“.
Tiesa, kiek pasvilę šonkauliai sutrukdė šiai komandai laimėti rungtį, tačiau
suformavo bendrą labai palankią nuomonę apie jaunuosius kulinarus. Ją dar labiau
sustiprino komandos kapitono Justo Ščiuko laimėta baigiamoji kapitono patiekalo
rungtis: į viščiuką susmeigti trys iešmai, pilni suvertų pakepintų daržovių, panašėjo
į sukryžiuotas muškietininkų špagas ir, anot autoriaus, atspindėjo narsiųjų vyrų šūkį
– „Vienas už visus – visi už vieną“.
Ko gero, daugiausiai rūpesčių komandoms pridarė deserto rungtis: privalomu
ingredientu čia buvo laikomi bananai, kurie staigiai apskrusdavo, įgaudami ne itin
patrauklią rudą spalvą. Kituose patiekalo ingredientuose buvo jaučiamas desertui
netinkamas dūmų kvapas ir skonis, kurį ne visiems pavyko sušvelninti arba nuslopinti.
Pavyzdžiui, rūkytas arbūzas, turint omenyje jo spalvą, veikiau priminė lašišos filė
ir už akių gavo „Salmon carpaccio“ pavadinimą. Palankaus komisijos sprendimo
nusipelnė vos pakepinti ananasai ir šokoladu bei džiovintais vaisiais pagardintos
kriaušės. Įvertinus šios rungties rezultatus, piršosi mintis, kad net per patį aršiausią
BBQ vakarėlį nebūtina visus be išimties patiekalus dėti ant grotelių – desertą galima
ruošti ir kitokiais būdais...
Ir nors prieš pirmąją čempionato rungtį, šios komandos ringe dužo lėkštės,
susumavus rungčių rezultatus, bendroje įskaitoje laimėjo „Meniu.lt“ komanda,
įrodžiusi, kad gausybę teorinių žinių visuomet galima veiksmingai pritaikyti
praktiškai. Ši vilniečių debiutantų komanda – Artūras Nečejauskas, Ieva Malaiškaitė
ir Gabrielė Nečejauskaitė, padedant, čempionato eigoje prisijungusiam, „legionieriui“
iš Druskininkų Jurijui Švambai – laimėjo kiaulienos ir jautienos patiekalų rungtis.
Nepaisant to, kad „Alchemikų“ komanda, kurios pagrindą sudarė firmos „Manjana“
atstovai, laimėjo net tris rungtis (šonkaulių, viščiuko ir deserto), bendras, nors ir labai
nedidelis, taškų balansas palenkė svarstykles „Meniu.lt“ komandos naudai. Trečiąją
vietą pelnė „Barbekiu meisterių“ komanda iš Vilniaus. Specialiąsias nominacijas
laimėjo „Klėties“ ir „Barbekiu ambasadorių“ komandos, na, o publika savo simpatijas
atidavė šauniesiems „Muškietininkams“.
Šeštasis „Atviras Lietuvos grilio čempionatas“ tapo ne tik kepimo ant grotelių
gebėjimų demonstravimo vieta, bet ir nuotaikinga kulinarine švente tiek virtuvės
profesionalams, tiek ir gero maisto gerbėjams.
Specialiosios nominacijos: Tinkamiausias patiekalas visuomeninio maitinimo
įmonėse – už šonkauliukų patiekalą – „Klėtis“, virtuoziškiausiai įvaldyta kepsninė
– „Barbekiu Ambasadoriai“, publikos populiariausieji – „Muškietininkai“, geriausia
serviruotė – „Barbekiu Ambasadoriai“, originaliausias produktų derinys patiekale
– „Klėtis“, komandos dvasia – „Barbekiu Ambasadoriai“. Atskiro patiekalo rungtis
laimėjusios komandos: šonkauliukų patiekalo rungties laimėtojai – „Alchemikai“,
viščiuko patiekalo rungties laimėtojai – „Alchemikai“, kiaulienos patiekalo – „Meniu.
lt“, jautienos patiekalo rungties laimėtojai – „Meniu.lt“, deserto rungties laimėtojai
– „Alchemikai“, kapitono patiekalo rungties laimėtojai – „Muškietininkų“ komandos
kapitonas Justas Ščiukas. Prizinės vietos: 3 vieta – „Barbekiu meisteriai“, 2 vieta –
„Alchemikai“, 1 vieta – „Meniu.Lt“
Patiekalus vertino 24 teisėjai – 9 pristatė komandos,15 nepriklausomų. Kapitono
rungtį vertino penki burtų keliu iš nepriklausomų teisėjų išrinkti komisarai, 1 LBKA
atstovas ir 1 atstovas iš publikos.
Lietuvos grilio ir barbekiu kepėjų asociacija dėkoja čempionato rėmėjams bei
prizų steigėjams: „Santa Maria“, „Vilniaus duona“, „Manjana“, „Romnesa“, „Roberto
Meleno Grill garvežiai“, „Meniu.lt/Restoranų verslas“.
Daugiau informacijos: www.grilis.net
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sprendimai

ŽIUPSNELIS EKSPERIMENTŲ
Andrius Kužulis

Populiarėjant maisto gaminimo ant ugnies kultūrai Lietuvoje, kepamos mėsos kvapas jau ne vien šiltų
orų palydovas, nors neabejotinai grilis - vasaros sezono pramoga ir neatskiriamas atributas. Lietuvoje jau
šeštus metus iš eilės vyksta grilio čempionatai. Čia susirenka geriausi grilio meistrai ir kepsnių ant gyvos
ugnies entuziastai Lietuvoje. Paklauskite jų – ko reikia geram griliui ir, nesvarbu, kas tuo metu bus kepama: žuvis, mėsa, daržovės ar desertas, išgirsite: svarbiausia geri produktai ir tinkamai parinkti marinatas
bei prieskoniai... na ir greičiausiai būtų sunku išsiversti be paties grilio. Visa kita – gudrybės ir fantazija.
Kaip paruošti maistą griliui
Mėgstančių kepti ant ugnies
žodyne, savo vietą atrandantis
trumpinys BBQ reiškia maisto
gamybą ant atviros ugnies
arba grilyje. Tad nors vis
dar esame įpratę ant ugnies
kepti kelias paras marinuotą
mėsą,
naudojant
grilių
gaminti galima bet ką, jei tarp
ingredientų įdėsite žiupsnelį
fantazijos.
Nepriklausomai nuo to,
ką pasirinksite gaminimui
(mėsą, žuvį, daržoves, varškės
sūrį ar net vaisius...), svarbu,
kaip pasirinkti produktai bus
paruošiami, o dar svarbiau
– ko norite ir ko tikitės
lėkštėje. Būdų ir priemonių
būsimam patiekalui suteikti
išskirtinį ir originalų skonį
– begalė. Atradimų raktas –
eksperimentai. Tiesa, tam reikia
trupučio žinių ir patirties, o
jei tokių stokojate – reikalą
patikėkite
paprastesniam
sprendimui.
Paprastesnis sprendimas geresnis rezultatas
Profesionalaus
kulinaro,
„Santa Maria“ prieskonių
eksperto Artūro Braslausko
teigimu, gaminant maistą ant
ugnies svarbiausias elementas,
kuris
užtikrina
kokybišką
rezultatą –tinkamai paruošta
mėsa ar kiti produktai.
Skubantiems arba nedaug
patirties kepime ant gyvos
ugnies turintiems, tačiau
eksperimentuoti trokštantiems
pirkėjams
„Santa
Maria“
siūlo grilio aliejų bei įvairius
marinatus. Juokais šiuos du
priedus pavadinęs grilio „tėvu“
ir „motina“ Artūras užsimena
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Baltoji žuvis su krevetėmis (4 asmenims)
400 g baltos žuvies filė
300 g krevečių
1 pakelio Santa Maria Žaliųjų citrinų ir imbiero prieskonių marinavimui Rub
Padažui: 100 g majonezo, 150 g Santa Maria amerikietiško kepsnių padažo su imbieru ir
sezamo sėklomis, 1 arb. š. žaliųjų citrinų sulčių, aliejaus.
Žuvies filė ir krevetes patepkite aliejumi ir sausuoju marinatu su žaliosiomis citrinomis
ir imbieru. Žuvį supjaustykite kelių centimetrų pločio gabaliukais, susukite ir suverkite ant
iešmelių. Kepkite vidutiniškai įkaitintoje orkaitėje arba kelias minutes lauko kepsninėje
ant žarijų, kol žuvis suminkštės.
Patiekite su majonezo ir barbekiu padažu bei žaliosiomis salotomis.
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ir apie „vaikus“, taip pat
reikalingus eksperimentavimui
ir saviraiškai. Tai įvairūs BBQ
glajai, prieskoniai ir padažai,
kurie „atkeliavo“ iš grilio
„gimtinės“ JAV.
Marinatai
skirstomi
į
šlapius bei sausus. Kuris
geriausiai atitinka Jūsų skonį
ir poreikius išsiaiškinsite tik
juos išbandę, o kaip žinia –
bandyti ir eksperimentuoti
labai smagu. Sausi marinatai,
kurių
pagrindas
įvairios
prieskoninės žolelės, druska ir
daržovės pagardina produktą,
suteikdami pikantišką aromatą
ir skonį. Tai paprastas būdas
atrasti kulinarines vingrybes,
neturintiems daug žinių ir
pasijusti ant ugnies kepto
maisto meistrais. Jei vis dar
nesitiki, kad mėsą įmanoma
išmarinuoti
vien
sausu
žolelių ir prieskonių mišinių
prisiminkite šašlykų ir ant
ugnies kepto maisto virtuozai
kaukaziečiai, nuo seno mėsą
marinuojantys vien žolelėmis.
Jei mėsa kietoka į ja tiesiog
pridedama daugiau svogūnų.
Jei vis tik bijote, jog
nepasimarinavusi
skystame
marinate mėsa bus kieta ar
neįsigėrusi pikantiškų skonių
ir aromatų - tinkamiausias
pasirinkimas šlapi marinatai.
Anot
A.Braslausko,
jie
nenustelbia
natūralaus
produkto skonio, tačiau prideda
jam lengvus, norimus „tonus“
ir sušvelnina mėsos tekstūrą.
„Santa Maria“ šlapi marinatai
pagaminti sulčių ir/ar vandens
pagrindu,
todėl
išsiskiria
iš kitų marinatų subtiliu
savo poveikiu. Prieskonių
eksperto teigimu šie marinatai

sprendimai

neįsiskverbia giliai į mėsą, todėl galite būti tikri, kad valgysite jautieną
su subtiliu prieskoniu, o ne marinato skonio gaminį. „Visi marinatai
ir prieskoniai skirti tam, kad paryškintų pagrindinį produktą, ir jo
geriausias skonines savybes“ – teigia A. Braslauskas.
Erdvė eksperimentams
„Norint atrasti originalius sprendimus - svarbiausia nebijoti ir
naudotis galimybe eksperimentuoti. Ruošiantis iškylai ar paprasčiausiai
vakarienei turėkite viziją, kokį rezultatą norėsite matyti finale“, - pataria
prieskonių ekspertas. Pirmiausiai pagalvokite, kas bus Jūsų „valgytojai“.
Dažnai moterys labiau mėgsta subtilesnius skonius, vyrai – aštrumos
ir mėsos kepsnių mėgėjai. Apsisprendus, kam bus gaminama lengviau
pasirinkti ir pačius produktus, ir priedus prie jų. Pavyzdžiui ruošiantis
iškylai, pusę maisto galite ruošti lengvesnio: pamarinuoti krevetes su
žaliųjų citrinų ir imbierų marinatu, ar vištieną su šlapiu vištienos arba
rytietiško Teriyaki skonio marinatu. Stipriau pavalgyti mėgstantiems
galite paruošti mėsos kepsnius, paprasčiausiai ištepę grilio aliejumi
ir pasirinkę mėgstamiausius prieskonius. Priderinkite salotas, garnyrą,
padažus ir kitą savaitgalį sulauksite prašymų pakartoti iškylą...
A. Braslauskas pataria, kad gero produkto marinuoti rūgštyje
(pavyzdžiui acte) nereikia, nes gera mėsa yra savaime švelni ir skani.
Vidutinės kokybės mėsą užtenka pamarinuoti sausais ar šlapiais
marinatais, bet tikrai nebūtina marinate jos laikyti parą ar ilgiau,
kaip mes dažnai įpratę. Permarinuota arba stiprioje rūgštinėje terpėje
marinuota mėsa, kaip beje ir kiti produktai praranda savo skonį ir tampa
„marinato skonio“.
Profesionalaus kulinaro ir prieskonių eksperto teigimu – „grilio
patiekalo esmė ne garnyrai ar pateikimas, o pagrindinio produkto skonis

ir išieškojimas. Produkto gamyba turi būti, kaip įmanoma paprastesnė,
o rezultatas, kaip galima originalesnis“. Tad ieškokite. Jei dar bijote
rizikuoti rinkitės pagal geriausią pasaulinę praktiką paruoštus sausus ar
šlapius „Santa Maria“ marinatus, tokius, kaip: Vištienos, Su česnakais
ir prieskoninėmis žolelėmis, Imbiero skonio. Rytietišką ar Teriyaki, su
šiais marinatais paruošta mėsa ant žarijų neišdžius ir išliks sultinga.
Jei jau esate prakutęs gaminime ant ugnies galite kurti savo receptus
naudodami universalų marinatą ir mėgstamiausius prieskonius ar
sausus marinatus. Vien naudojant skirtingas „Santa Maria“ prieskonių
ir marinatų kombinacijas galima vieną ir tą patį produktą pagaminti
dešimtimis skirtingų būdų.
Šiltas vasaros vakaras, produktai paruošti...nosį kutena dūmų kvapas...
gėrimai šąla šaldytuve. Jau tuoj prasidės taip lauktas šurmulys. Grilio
sezonas atidarytas!
Grilis ar kepsninė?
Mėgstančių kepti ant ugnies žodyne, be sąvokos grill savo vietą
atrandantis trumpinys BBQ (barbekiu), kuris taip pat reiškia maisto
gamybą ant gyvos atviros ugnies arba grilyje. Grilis – dažniausiai tai
„prietaisas“, pritaikytas ne tik kepti, bet ir troškinti, karštai rūkyti,
šaltai rūkyti ir t.t., o kepsninė – įprasta, kad tai didesnė ar mažesnė,
gilesnė ar plokštesnė kepimo „dėžė“. Kuo profesionalesnis kepėjas,
tuo labiau jis siekia įmantresnio „prietaiso“, kadangi jis suteikia
daugiau galimybių atskleisti ir atrasti kulinarines subtilybes.
„Prietaiso“ pasirinkimą įtakoja keletas faktorių – jūsų įgūdžiai ir
jūsų poreikiai.

Naujiena

barbekiu ekspertams!
Tai rupūs prieskonių
mišiniai, kurie naudojami norint suteikti mėsai
nuostabų skonį ir patrauklią
išvaizdą.
Su bet kuriais prieskoniais
marinavimui Jūs galite
pasiekti puikius rezultatus
labai greitai.

www.santamaria.lt
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grilio sezonas

Kiaulienos marinatas
50 ml šviežiai spaustų citrinų sulčių,
50 ml baltojo vyno acto,
50 ml alyvuogių aliejaus,
50 ml „Dansukker“ auksaspalvio sirupo,
4 tarkuotos arba smulkiai pjaustytos česnakų skiltelės,
1 šaukštelis „Sambal Oelek“ padažo,
½ šaukštelio maltų juodųjų pipirų.
Dubenyje sumaišykite produktus. Sudėkite mėsą į
šaldymo maišelį ir supilkite marinatą. Maišelį gerai
pakratykite, kad marinatas apsemtų mėsą. Keletą
valandų palaikykite šaldytuve. Retkarčiais maišelį
pakratykite. Marinato turėtų užtekti maždaug 1½ kg
mėsos.

Vištienos marinatas
50 ml „Dansukker“ cukraus „Farinas“,
2 šaukštai „Dijon“ garstyčių,
4 šaukštai baltojo vyno,
4 šaukštai alyvuogių aliejaus,
2 šaukšteliai paprikų miltelių,
2–4 tarkuotos arba smulkiai pjaustytos česnakų
skiltelės,
1 smulkiai pjaustyta aitrioji paprika,
1 žiupsnelis juodųjų pipirų.
Dubenyje sumaišykite produktus. Sudėkite vištienos
gabaliukus į šaldymo maišelį ir supilkite marinatą.
Maišelį gerai pakratykite, kad marinatas apsemtų
vištieną. Keletą valandų palaikykite šaldytuve.
Retkarčiais maišelį pakratykite. Marinato turėtų užtekti
maždaug 1 kilogramui vištienos gabaliukų.
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Kepsnių padažas
120–150 g kubeliais pjaustytos kiaulienos,
1 didelis kubeliais pjaustytas svogūnas,
3 šaukštai kiniško sojų padažo,
3 smulkiai pjaustytos česnako skiltelės,
500 g pomidorų pastos,
3 šaukštai pomidorų tyrės,
8 šaukštai „Dansukker“ cukraus „Farinas“,
2 šaukštai „Dansukker“ auksaspalvio sirupo,
0,25 g dūmų ekstrakto,
7 g aitriųjų paprikų miltelių,
10 g „Colman‘s“ garstyčių miltelių,
5 g paprikų miltelių,
10 g druskos,
1 lauro lapas,
1 g maltų gvazdikėlių,
0,5 g Kajeno paprikų.
Prikaistuvyje paskrudinkite kiaulieną. Suberkite
svogūną ir pakepinkite. Tada sudėkite likusius
produktus ir virkite ant mažos ugnies apie 45
min., kol padažas sutirštės. Padažą supilkite į
stiklainį arba butelį. Laikykite šaldytuve.

Jautienos marinatas
40 g „Dansukker“ cukraus „Farinas“,
50 ml viskio,
50 ml kiniško sojų padažo,
50 ml „Dijon“ garstyčių,
50 ml smulkiai pjaustytų svogūnų laiškų,
1 šaukštelis druskos,
½ šaukštelio maltų juodųjų pipirų.
Dubenyje sumaišykite produktus. Sudėkite mėsą į
šaldymo maišelį ir supilkite marinatą. Maišelį gerai
pakratykite, kad marinatas apsemtų mėsą. Keletą
valandų palaikykite šaldytuve. Retkarčiais maišelį
pakratykite. Marinato turėtų užtekti maždaug 1½ kg
mėsos.

grilio sezonas

Abrikosinis ant grotelių keptos mėsos ir žuvų
padažas (aštrokas, saldžiarūgštis)
1 skardinė abrikosų (225–410 g),
40 g „Dansukker“ cukraus „Farinas“,
150 ml baltojo vyno acto,
100 ml „Dansukker“ auksaspalvio sirupo,
100 ml apelsinų sulčių koncentrato,
100 g švelnių garstyčių,
30 ml vištienos sultinio,
10 g česnakų miltelių,
20 g druskos,
1 g maltų juodųjų pipirų,
0,5 g aitriųjų paprikų miltelių.

Mišinys kiaulienai
40 g „Dansukker“ cukraus „Farinas“,
17 g druskos,
2 g aitriųjų paprikų miltelių,
4 g džiovintų čiobrelių,
5 g „Colman‘s“ garstyčių miltelių,
15 g paprikų miltelių.

Sutrinkite abrikosus. Į prikaistuvį sudėkite visus
produktus ir virkite ant lėtos ugnies 15 min.
arba kol padažas sutirštės. Galima įpilti dūmų
ekstrakto. Palaukite, kol atauš. Padažą supilkite į
stiklainį arba butelį. Laikykite šaldytuve.

Dubenyje sumaišykite produktus. Įtrinkite
mišiniu mėsą, kurią ruošiatės kepti, pvz.,
šonkauliukus, ir palaikykite ją bent 4–6
valandas šaldytuve prieš kepdami ant
grotelių.

Cukrus „Farinas“
Rudasis drėgnasis cukrus yra pagamintas iš cukraus ir cukranendrių cukraus sirupo. Jis
naudojamas kefyrui, jogurtui, dribsniams ar košei gardinti, puošti bei girai, šaltiesiems
ir karštiesiems gėrimams gardinti. Šis cukrus taip pat naudojamas kepiniams ir
troškiniams bei kaip prieskonis ant grotelių kepamiems patiekalams gardinti.

Auksaspalvis sirupas
Lengvo karamelės skonio sirupas, naudojamas duonos ir saldumynų tešlai ruošti,
desertams, padažams gaminti, gėrimams saldinti. Sirupas turi teigiamą poveikį tešlos
kilimo procesui. Kepiniai, iškepti naudojant sirupą, yra drėgnesni ir ilgiau išlieka švieži,
padažai tirštesni.

www.dansukker.lt galite rasti daugiau receptų ir užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškius.
Emilio kepsnių padažas, 4 porcijos
45 ml aliejaus,
1 smulkintas svogūnas,
100 ml pomidorų tyrės,
75 ml „Dansukker“ auksaspalvio sirupo,
7 g druskos,
45 ml šviežiai spaustų citrinų sulčių,
25 g švelnių garstyčių,
5 lašeliai aštriojo pipirų padažo (tabasko),
45 ml „Vusterio“ padažo.
Į prikaistuvyje įkaitintą aliejų suberkite svogūną.
Truputį pakepinkite. Tada sudėkite likusius produktus
ir ant lėtos ugnies virkite 30 min. Palaukite, kol atauš.
Tiekite su ant grotelių kepta mėsa ar dešrelėmis.

Žuvų marinatas
40 g „Dansukker“ cukraus „Farinas“,
50 ml kiniško sojų padažo,
50 ml vandens,
50 ml aliejaus,
1 tarkuota česnako skiltelė,
pusės citrinos tarkuota žievelė,
½ šaukštelio maltų juodųjų pipirų.
Dubenyje sumaišykite produktus. Sudėkite žuvis
į šaldymo maišelį ir supilkite marinatą. Maišelį
gerai pakratykite, kad marinatas apsemtų
žuvis. Keletą valandų palaikykite šaldytuve.
Retkarčiais maišelį pakratykite. Marinato
turėtų užtekti maždaug 1 kilogramui žuvų.
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Svarbiausias vasaros atributas
– kepsninė
Upė Katinaitė

Maisto kepimas ant atviros ugnies ar įkaitusių paviršių buvo pirmasis žingsnis maisto gamybos,
kulinarinės evoliucijos kelyje. Iki šiol tai vienas populiariausių maisto ruošimo būdų pasaulyje.
Evoliucionavo ir gaminimo ant ugnies įpročiai, technologijos ir...technika. Nors kepant įprastą
kepsnį ar žuvį vis dar svarbiausia maisto produktų kokybė, norint pagaminti gurmaniškus patiekalus, neapsiribojant tradicinės kepsninės funkcijomis, atrandami profesionalūs sprendimai,
kurie atveria dar įdomesnius maisto ruošimo būdus.
Profesionalų pamėgti sprendimai
Prasidėjus grilio sezonui visi, turintys silpnybę skaniam, užburiančio kvapo
maistui bei geram laikui su kompanija, iš žiemos miego budina senas lauko
kepsnines arba ieško naujų, patogių, galinčių užtikrinti komfortišką maisto
ruošimą gamtoje.
Maisto ruošimas kepsninėje tai lyg virtuvės perkėlimas į kitą lygmenį ir
aplinką. Joje gali sukiotis Jūsų draugai, už nugaros leistis saulė, o pasirinkus
tinkamiausią kepimo techniką ir technologiją galima dar suspėti ir pliūkštelti
į šalia tyvuliuojantį ežerą, kol patiekalas saugiai paliktas savarankiškai
gamintis.
Yra trys pagrindinės kepsninių rūšys, skirstomos pagal naudojamas degiąsias
medžiagas, tai: kietu kuru kūrenamos kepsninės, elektrinės ir dujinės.
Jei kalbėtume apie kepsninių evoliuciją, tai vienas didžiausių žingsnių joje
– dujinės kepsninės. Kai kuriose šalyse populiarumu jos net lenkia kietu kuru
kūrenamas kepsnines. Dujinių kepsninių fanai – ne vien patogumo gerbėjai.
Profesionalūs grilio meistrai taip pat vertina šias kepsnines dėl praktinių ir
estetinių šių kepsninių savybių.
- Gaminant maistą ant dujinės kepsninės išvengiama dūmų, todėl tai idealus
sprendimas viešose erdvėse, gaminant su vaikais ar nedidelėse erdvėse.
- Dujinėje kepsninėje nesusidaro pelenai, todėl ją itin lengva išvalyti.
- Tai greitas kepimo būdas. Kepsninė akimirksniu įkaista ir palaiko reikiamą
temperatūrą, todėl nereikia laukti kol sudegs malkos, anglys pasieks reikiamą
temperatūrą ar rūpintis tolygios temperatūros palaikymu.
- Maistas pagamintas ant dujinės kepsninės sveikesnis, kadangi ruošiamo
maisto riebalai ar sultys nevarva ant anglių, taip neišskirdamos papildomo
kancerogenų kiekio.
- Dujinių kepsninių pasirinkimas gana platus, dizainas inovatyvus, o funkcinės
savybės pritaikytos pagal vartotojų poreikius.
- Naudojant dujomis kūrenamą kepsninę galima pasigaminti visus patiekalus,
kurie gaminami ant anglių tik greičiau ir patogiau.
- Dauguma dujinių kepsninių turi dangčius, todėl gaminamų patiekalų
spektras gerokai padidėja.
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Pasiruoškite grilio sezonui su „BergHOFF“ lauko kepsninėmis
Tarptautinės Belgijos kompanijos „BergHOFF Worldwide“ oficialiai įgaliotas
atstovas Baltijos šalyse „BergHOFF Baltija“ pasitinka grilio sezoną Lietuvoje
su naujomis lauko kepsninėmis/virtuvėmis. Pasaulinėje rinkoje žinomas
„BergHOFF“, tiekia estetiškus ir funkcionalius produktus, kurie yra ne tik
sėkmingai parduodami, bet ir atitinka šiems gaminiams keliamus griežtus
reikalavimus ir standartus.
„BergHOFF“ turi platų įrankių kepsniams pasirinkimą, todėl lauko kepsninių/
virtuvių įvedimas į gaminių katalogą neturėtų nieko stebinti, greičiau padėti
apsispręsti dėl kepsninės atnaujinimo. Kaip indų ir stalo įrankių kūrėjas
bei gamintojas, „BergHOFF“ plečia savo asortimentą, pristatydamas 5
kokybiškiausias ir technologiškai pažangiausias dujines lauko kepsnines, kokios
tik yra sukurtos šiai dienai.
Iš naujai pristatomų lauko kepsninių, kurias labiau tiktų vadinti lauko
virtuvėmis, „Magnio Plus“ yra pati įspūdingiausia. Šis modelis turi 5 degiklius ir
2 kaitvietes bei papildomą infraraudonųjų spindulių galinį degiklį. Šis degiklis
komplektuojamas kartu su nešiojamu elektriniu aparatu, skirtu lėtam gardžių
mėsos gabaliukų, šašlykų kepimui, kol lauko kepėjas gali ilsėtis ir mėgautis
gaiviu gėrimu. Be visų šių išvardintų privalumų, „Magnio Plus“ lauko virtuvė turi
gerokai daugiau praktinių ir funkcinių savybių – pvz. kepsninė suprojektuota,
kaip tobula lauko virtuvė, kurioje įmontuota praustuvė su čiaupu bei daugiau
naudingų funkcijų.
„Deluxe“ ir „Magnio“ lauko kepsninės taip pat yra su penkiais didelės galios
degikliais, kurie greitai ir tolygiai paskirsto šilumą, visame maistui gaminti
skirtame plote. Abu modeliai turi, ypatingai virėjų tarpe vertinamas, šonines
kaitvietes, skirtas ruošti kitus patiekalus, puikiai papildančius ant grotelių
kepamą mėsą, žuvį ar daržoves. „Deluxe“ lauko kepsninė turi papildomą funkciją,
kuri suteiks malonumą rūkytų gaminių mėgėjams - tai rūkymo padėklas/skarda
su trimis ketaus grotelėmis.
„Brevio“ lauko kepsninė suprojektuota su trimis degikliais, dėl kurių gaminimo
plotas žymiai padidėja. Tokia kepsninė – idealus sprendimas nerūpestingam
maisto ruošimui lauke, leidžiant laiką su šeima ir draugais.

sprendimai
Sakome maisto ruošimas, o ne kepimas ne be priežasties. Nes tokiose
kepsninėse galima ir rūkyti, ir troškinti, ir paruošti nestandartinius, lauko
kepsninėms, patiekalus. Visų „BergHOFF“ kepsninių modeliai yra su dangčiais,
kuriuos sumaniai naudodami galite paversti kepsninę orkaite. Tokiu būdu
nesunkiai galima iškepti picą, apkepą ar atrasti kitokius, nei įprasta maisto
paruošimo kepsninėje metodus.
Ant kepsninių dangčių esantis termometras rodo kepsninės vidaus
temperatūrą, taigi Jūs be vargo galite kontroliuoti kepimą. Visi lauko kepsninių
modeliai yra su viena ar keliomis lentynomis, skirtomis šiltai laikyti paruoštą
maistą.
Svarbios smulkmenos
Kepimo malonumas priklauso ne tik nuo kokybiškų produktų ir patogių
maisto ruošimo sprendimų. Procesas bus žymiai malonesnis jei po ranka
turėsite visus būtinus rakandus, t.y. kepimo įrankius. Kepimo įrankiai svarbūs
ne tik dėl patogesnio gaminimo proceso bet ir dėl saugumo. Kokybiški ir
patogūs įrankiai sumažins apsideginimo pavojų.
Svarbiausias grilininko įrankis – žnyplės. Kiti reikalingi įrankiai: mentelė,
šakutė kepsniams, teptukas patepti kepamą mėsą ar žuvį aliejumi ar padažu,
iešmai kepamiems produktams suverti. „BergHOFF“ įrankių, skirtų lauko
virtuvei, pasirinkimas tikrai platus: galima įsigyti atskirų įrankių, pagrindinių
įrankių komplektus ar net visą lagaminėlį pilnai sukomplektuotą kepsnių
sezonui, kuriame be būtinių kepimo įrankių rasite ir kepsnių peilius ir stalo
įrankius.
Visų įrankių gamybai naudojamas aukštos kokybės nerūdijantis plienas,
įrankių rankenos – ergonomiškos, pritaikytos saugiam naudojimui. „BergHOFF“
siūlomi sprendimai idealūs tiek mėgėjiškam, tiek profesionaliam gaminimui.
Daugiau informacijos - www.berghoff.lt
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NUŽENKITE Į
MALONUMĄ
Audrius Vyšniauskas

Vidaus rinkai besikapstant iš sunkmečio pamažu
atkunta ir šalies pramogų industrija. Šių metų
pradžioje Vilniuje „užderėjo“ nemažai naujų barų
ir naktinių klubų. Iš naujovių išskyrėme keletą
turinčių vieną bendrą bruožą – pagrindinės jų
erdvės įsikūrusios rūsiuose, požemiuose ar bent
jau žemiau žemės lygio. Taigi, prisiminkime kadaise garsios roko grupės „Frankie goes to Hollywood“ žodžius: „Welcome to the pleasure down!“
(Nuženkite į malonumą).

„basement“
Sostinės Trakų gatvę galėtume pavadinti vartais į Senamiesčio pramogų
pasaulį: jau pačioje jos pradžioje mus pasitinka tokie populiarūs klubai,
kaip „Tarantino“ ir „Pabo Latino“. Vos keliais žingsniais toliau pastebėsime
juodą užuolaidą neišvaizdžios tarpuvartės gilumoje. Tačiau veiksmas
vyksta ne už jos, o greta, už vos pastebimų durų po iškaba „Basement“
– būtent taip vadinasi čia įsikūręs baras. Toks „užsislaptinimas“ šiek tiek
intriguoja ir nuteikia veiksmo išskirtinumui.
Stačiais laiptais nusileidus žemyn, prieš akis atsiveria jaukių skliautuotų
kambarių anfilada su šonuose išrikiuotais stalais ir minkštasuoliais. Jos
gale, nedidelėje jaukioje salėje įrengtas baras, sumontuota garso ir vaizdo aparatūra. Bendras patalpų plotas sudaro apie 100 kv.m, tad baras
nėra skirtas siautulingiems masiniams renginiams, o veikiau ramiam gerų
draugų ir nuolatinių klientų (o tai juk beveik tas pats) pasibuvimui. Vakaras prasideda nuo gerų daugų ir nuolatiniu klientų pasibuvimo, o
baigiasi šokiais iki ryto, su geriausias Lietuvos ir užsienio Dj’ais.

„basement“
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Paprastai barai ir klubai įrengiami tam pritaikytose patalpose, kur iki tol
jau funkcionavo panašaus profilio įstaigos ir kurioms reikalingas nebent
kosmetinis remontas. „Basement‘o“ atveju viskas vyko kitaip: rūsio patalpos buvo visiškai apleistos, tad šeimininkams teko nueiti kryžiaus kelius
organizuojant jų tvarkymą, komunikacijų įrengimą, projektų derinimą.
Jaunas architektas L. Valančiūnas, vystydamas pradinę šeimininkų idėją,
interjero sprendimą pagrindė kontrastu: autentiškoms, grubioms mūro ir
tinko faktūroms buvo priešpastatytos elegantiškos, kampuotos baldų formos. Juoda jų spalva krenta į akis šviesios sienų apdailos fone. Požemio
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„pantera“
erdvė yra struktūrizuota – nuo aktyvių pramogų aikštelės prie baro iki
lounge zonos priešingame baro gale. Daug dėmesio skirta ventiliacijos
sistemai – pelėsių ir virtuvės aromatų čia nė kvapo. Originaliausia interjero dalis – tualetai. Pritrūkus vietos įprastoms patalpoms (kurių čia
niekada ir nebuvo) siaurame koridoriuje buvo įrengti boksai su stumdomomis durimis, primenantys sienines spintas ar tualetų kabinas lėktuvuose.
Dėl vietos stokos juose netgi teko įrengti specialius praustuvus, pilnai
įlestus į sieną. Kiek neįprastas yra ir bendrasis salių apšvietimas: per visą
skliautą, lyg fantastiniai skėtiniai augalai, nutįso nedidelių halogeninių
šviestuvėlių kekės, kurių blizgūs reflektoriai yra pagaminti iš... metalinių
ledų semtuvėlių. Apskritai, didelę baldų ir įrangos dalį baro savininkai
pasigamino patys – ne tiek siekdami sutaupyti, kiek tiksliai prisitaikyti
prie „Basement‘o“ specifikos. Pavyzdžiui, pagal užsakymą pagamintos
akustinės sistemos leidžia nustatyti kiekvienai patalpai vis žemesnį garso
lygį, nuo šokių aikštelės judant į baro gilumą, link lounge ramybės. Beje,
muzikinis fonas čia nėra įkyriai intensyvus – tiek reziduojantis, tiek ir
kviestiniai Dj‘jai groja nesunkią elektroninę, jazzy bei funky muziką.

„pantera“

Griežtos formos ir juoda baldų spalva nejučia sukelia mintis apie
rytietišką virtuvės pakraipą. Iš tiesų, vienas baro užkandžių yra sushi –
sparčiai populiarėjanti „vieno kąsnio“ užkandžių rūšis. Tačiau klientus
į „Basement‘ą“ pritraukia, aišku, ne jie, o patyrusio barmeno gaminami
kokteiliai. Laikantis „saviškių“ ideologijos, lankytojų nesistengiama apstulbinti gėrimų įvairove ar žongliravimo triukais. Priešingai, barmenas
yra linkęs neskubėti, ir išklausęs klientų pageidavimų, kiekvienam pagaminti kažką originalaus ir neįprasto. Orientacija į pasiturintį, „vyresnio
jaunimo“, socialinį sluoksnį kol kas leidžia tai daryti, ir baras įgyja vis
daugiau pastovių klientų.
Naujai duris atvėręs naktinis klubas „Pantera“ orientuojasi į panašią
lankytojų kategoriją, tačiau jo veiklos kryptys ir mastai yra visai kitokie. Į „Basement‘ą“ šis klubas panašus nebent savo dislokacija
– nuo triukšmingojo „Pramogų banko“ pro tarpuvartę tenka sukti į
nesutvarkytą kiemą.Už šarvuotų durų lankytojus pasitinka erdvi, dauNukelta į 54 psl. >

„pantera“

Restoranų verslas / meniu.lt 1/2011

53

interjeras
Atkelta iš 53 psl. >

giau nei 250 kv. m salė, padalinta nedidelėmis „kišenėmis“, bet tuo
pačiu metu visiškai atvira, kiaurai permatoma. Nuo, kurį laiką, čia veikusio disko baro „Roller“, „Pantera“ skiriasi, kaip diena nuo nakties: maloni
prieblanda, natūralios odos baldai, solidžios apdailos medžiagos nuteikia
smagiam, bet neįpareigojančiam laiko praleidimui. Įrengdami šį barą,
šeimininkai panaudojo gausią patirtį, įgytą keliaujant po užsienį ir eksploatuojant garsųjį „Exit“ klubą Kaune. Salės struktūra yra šiek tiek „decentralizuota“: įspūdingo ilgio baras užima jos vidurį, o didesnioji ploto
dalis padalinta minkštų baldų boksais po 8-16 vietų, tarp kurių įrengtos
nedidelės apvalios aikštelės su strypais-toršerais, skirtais „vietiniam naudojimui“. Pastarieji, kaip ir daugelis kitų įrangos elementų, yra pagaminti
pagal individualų užsakymą, būtent šiam interjerui. Keletą boksų galima atskirti nuo pagrindinės salės sunkiomis užuolaidomis ir praktiškai
paversti juos izoliuotais kambariais. Be to, tarp sėdimų baldų yra palikti
platūs praėjimai, kad lankytojai galėtų pastraksėti vietoje, nenutoldami nuo savo staliukų. Vienintelis nepatogumas – dažnai pasitaikantys
peraukštėjimai, sukeliantys problemų ne itin blaiviems lankytojams. Neabejotinas baro pliusas – atskirai įrengtas rūkomasis kambarys su galinga
ištraukiamąja ventiliacija, atleidžiantis lankytojus nuo prievolės nuolat
bėgioti į lauką patraukti dūmo. Kitas privalumas – įspūdingo ilgio „dvipusis“ baras, leidžiantis vienu metu aptarnauti gausybę lankytojų, kurių
per vakarą čia gali apsilankyti iki septynių šimtų. Gėrimų asortimento
pagrindą sudaro klasikiniai kokteiliai, prie kurių įvairovės Vilniaus publika jau baigia priprasti. Tačiau lankytojai alkoholio neturės kuo užsikąsti
– virtuvės „Panteroje“ nėra. Administracijos nuomone, klubinės atmosferos nereikėtų drumsti maisto vaizdais ir kvapais, o išalkę lankytojai visuomet gali pasistiprinti greta esančiose užkandinėse ir picerijose. Žinant
mūsų publiką, galima įtarti, kad išėjimus ji panaudos ne tik pavalgymui,
bet ir pagėrimui „už kampo“...
Kaip žinia, jauni žmonės renkasi į barus ne tik išgerti, atsipalaiduoti,
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„13“

bet ir susipažinti, pabendrauti. Kad paskatinti šį procesą, šeimininkai
sąmoningai atsisakė kėdžių prie baro ir padidino vietų skaičių „kišenėse“.
Didžiausia intriga, kaip ir „Basement‘e“, slypi tualete: nors vyrų ir moterų
kabinos įrengtos atskirai, praustuvų blokas yra bendras. O kur bendras
veiksmas – ten ir naujų pažinčių galimybės…
Žinoma, į „Panterą“ jaunimas rinksis ne dėl tualetų. Klubo direktoriaus Andriaus Gruodžio teigimu, pagrindine baro pramoga taps barmenų
šou su flairingo (žongliravimo) elementais, kuriuos atliks ne tik baro
darbuotojai, bet ir kviestinai svečiai. Planuojama, kad parodomieji pasirodymai bei barmenų čempionatai taps nuolatine „Panteros“ veiklos dalimi - aišku, su sąlyga, kad šou metu visgi atsiras, kam girdyti
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„13“

ištroškusius lankytojus. Baro perspektyvą šeimininkai mato būtent
renginiuose, ugdančiuose alkoholio vartojimo kultūrą, o taip pat ir nuosaikiose kokteilių kainose.
Abu minėti objektai įsikūrę pačiame įvykių sūkuryje, greta stambių
pramogų centrų. Tuo tarpu baras-klubas „13“, atvėręs duris Tilto
gatvėje, lieka lyg ir nuošalyje, tranzitiniame pravažiavime nuo Žaliojo
tilto į senamiestį. Patalpos, kurias senesni vilniečiai pamena kaip „Melodijos“ parduotuvę, jau keletą kartų buvo bandytos pritaikyti viešajam
maitinimui, tačiau nei barai, nei kavinės ilgai netverdavo: susigrąžinti
publiką, išbėgusią į panoramas ir akropolius pasirodė per sunku. Šį kartą
laimę bando ne lietuviai, o maskviečiai, Rusijoje populiaraus realybės
šou „Paskutinis herojus“ dalyviai Igoris ir Veronika Bezuglovai. Jie
susipažino 2002 m. laidos filmavimo metu, ir Veronikos laimėti pinigai leido jiems pradėti viešojo maitinimo verslą. Rusijos sostinėje pora
sėkmingai įgyvendino keletą projektų, tarp kurių ir lietuviškų patiekalų
restorano atidarymas prestižiniame Maskvos priemiestyje – Rubliovkoje. „Pasiturinti šio rajono publika yra jau persisotinusi įvairiomis
egzotiškomis virtuvėmis. Tuo tarpu Lietuva jiems nuo seno asocijuojasi
su maisto produktų natūralumu ir kokybe“– teigia I. Bezuglovas. Galima
sakyti, kad Tilto gatvėje buvo įgyvendintas panašus principas, bet su
priešingu ženklu – „vietinį“ natūralumą čia pakeitė importinių prekių ir
gėrimų kokybė. Pasiryžimą atidaryti barą Vilniuje šeimininkai paaiškino
asmenine simpatija Lietuvai ir noru išbandyti savo verslumą „artimame“
užsienyje. Baro pavadinimas kilo iš namo numerio (Tilto g. 13); be to,
Igorio teigimu, 13 - jo laimingas skaičius.
Pirmame pastato aukšto salėje (apie 40 sėdimų vietų) yra įsikūrusi
aludė ir grilio baras. Lyginant su anksčiau čia buvusia lietuviškų patiekalų
kavine, interjero modernizacija buvo minimali: atidengta šiek tiek mūro,
prisidėjo medinių detalių, tačiau didžiuliai vitrininiai langai liko savo vietose. Salės kampe numatyta vieta gyvos muzikos atlikėjams. Siauras baro
frontas liko užspaustas gėrimų šaldytuvais, tad lankytojams tenka pasikliauti padavėjų paslaugumu. Anonsuojamą patiekalų kainų lygį galima
būtų laikyti vos aukštesniu už vidutinį (kalbant apie dienos meniu),
tačiau importinio vokiško ir belgiško alaus kainos yra gana ženklios.
Sraigtiniais laiptais nusileidę į rūsį, išvystame dvi nedideles tvarkingas skliautines sales, perskirtas baro kontuaru. Čia įsikūrusiam naktiniam
klubui derėtų taikyti epitetą „ekskliuzyvinis“ - savaitgaliais šeimininkai
ketina čia įleisti nedidelį svečių būrį, tačiau leisti jiems atsipalaiduoti, kaip
sakoma, „iki atramos“. Į akis krenta itin masyvus ąžuolinis baro stalviršis:

šokiai ant jo vyko jau pirmąjį atidarymo vakarą (beje, pavyzdį rodė pati
įstaigos savininkė) ir žada tapti žavia baro tradicija. Gera skliautinių lubų
akustika suteikia laisvės Dj‘ams, besiorientuojantiems į pop muzikos
(beje, ne tik rusiškos) atlikimą.
Nepaisant šeimininkų patirties ir ryžto, „13“ marketingo koncepcija
neatrodo tokia įtikinama, kaip interjero sprendimas. Ne paslaptis, kad
lietuvių ir rusakalbių sostinės gyventojų pramogavimo įpročiai tolydžio
skiriasi; pastarųjų gurmaniškus bei kultūrinius poveikius didžia dalimi
patenkina neįveikiamas tandemas „Carskoje selo“ – „Russkoje radio“. „13“
gi taikosi į aukštesnį vartotojų segmentą, mėgstantį ir galintį sau leisti
„Rubliovkinį“ pramogų stilių, kuris ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje
nėra paplitęs. Kita vertus, žavus baro savininkų tandemas Lietuvoje nėra
toks populiarus , kaip Rusijoje, tad prisivilioti lietuvių publiką remiantis
asmeniniais kontaktais taip pat nebus lengva. Belieka, ko gero, pasitikėti
turtingais Rytų kaimynais, mėgstančiais pašvaistyti pinigus malonioje
„pribaltiškoje“ aplinkoje.
Dėl ekonominio nestabilumo ir nuolat kintančių vartojimo įpročių
sunku prognozuoti čia aprašytų įstaigų gyvavimo trukmę. Greičiausiai,
optimistinius raidos planus teks dar ne kartą pakoreguoti, o žurnalistams
beliks tik laiku informuoti apie tai žurnalo skaitytojus.

„13“
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Piazza d’Oro espresso kavos koncepcija

NUO KAVOS PUPELIŲ IKI
TOBULO ESPRESSO PUODELIO

www.utzcertified.com

Ši puiki aukštos kokybės kava
maloniai nustebins išrankiausią
restorano lankytoją. Mes žinome
daugybės kavos gėrimų receptų
paslaptis, apmokome restoranų,
kavinių, barų personalą. Su Piazza
d'Oro Jūs galėsite pateikti savo
klientams geriausią espresso kavos
puodelį. Piazza d'Oro yra raktas į
Jūsų svečių širdis!
UAB „Eugesta“
tel. 8-655-55508, (8-5) 239 77 39
www.eugesta.com
www.piazzadoro.com
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sprendimai

Prietaisai,
sustiprinantys pojūčius

Šiandienos gurmanai yra itin reiklūs ne tik maisto produktų kokybei, bet ir
buitinei technikai, kuri turi ne tik maksimaliai prisidėti prie siekiamo rezultato,
bet ir teikti malonumą ją naudojant.

Aistringai savo prietaisus tobulinantis AEG
prekių ženklas šį pavasarį pristatė absoliučiai
naujo dizaino prietaisų seriją „Neue Kollektion“. Ši aukščiausios klasės vokiška technika,
pasižyminti ir technologinėms inovacijoms, ir
dėmesiu smulkiausioms detalėms, užsibrėžė
vartotojus nustebinti Tobulomis formomis ir
funkcijomis - Perfekt in form und funktion.
AEG požiūriu, kokybė prasideda nuo maisto produktų laikymo. Imontuojami ir laisvai pastatomi „ProFresh“ šaldytuvai su „No
Frost“ technologija aprūpinta šaldymo kamera apačioje leidžia 7 d. išlaikyti 99% maisto
produktų drėgmės, todėl ilgiau nepakinta jų
spalva, kvapas, tekstūra ir vitaminų kiekis. Be
to, A++ energijos klasės modeliai sunaudoja
net iki 40 proc. mažiau elektros nei įprastos
A klasės. „ProFresh Plus“ modelyje su dideliu
skystųjų kristalų ekranėliu įdiegta atnaujinta
„MultiAir Flow“ sistema, dėl kurios produktai
greičiau atšaldomi, o pravėrus ir užvėrus dureles, greičiau atstatoma temperatūra. Žuviai ir
mėsai jame pritaikytas žemesnės temperatūros
skyrius, daržovėms – didžiausias rinkoje
stalčius su dvigubu dugnu (kad jos nesiliestų
su kondensatu) bei specialus oro filtras, sugeriantis vidaus kvapus ir išsaugantis natūralų

produktų kvapą.
“MaxiSense™“ – tinkamiausias kaitlentės pasirinkimas, ruošiantiems ypatingus patiekalus,
kuriems reikalingi specifiniai ir nestandartinių
formų indai. Šios kaitlentės kaitvietės ne tik
automatiškai prisitaiko prie indo dydžio, bet ir
turi pirmąjį rinkoje spalvotą, patogesnį valdymą
užtikrinantį TFT ekranėlį „MaxiSight™“. Ši
kaitlentė leidžia apjungti ir kartu kontroliuoti
kaitinimą dvejose kaitvietėse.
Egzotiškų patiekalų gerbėjams atnaujinta
minimalistinio dizaino modulinių kaitlenčių
serija „Crystal Line“ leis pasirinkti individualią
montuojamų prietaisų kombinaciją: nuo
įprastos keraminės ar dujinės kaitlentės iki
specialių kaitlenčių didelei paeljos keptuvei,
giliai wok keptuvei ar japoniško teppan yaki
griliaus.
Jei jūs kasdien ruošiate maistą didelei šeimai
ar dažnai vaišinate gausų draugų būrį, tikėtina,
jog esate tarp 71 proc. europiečių, kuriuos
nevisiškai tenkina įprastos talpos orkaitė. Tam
AEG sukūrė “MaxiKlasse™“ – itin didelės talpos
(76 ltr.) orkaitę su 20% didesne nei standartinė
skarda. Šioje orkaitėje kaitinimas paskirstomas itin tolygiai, todėl, pavyzdžiui, sausainiai,
išdėstyti visoje skardoje bei skirtingose, viena

po kita sudėtose skardose apskrunda vienodai.
Šios orkaitės yra 10% taupesnės už įprastas A
klasės, o „Pyroluxe®Plus“ modelis sunaudoja
net iki 20% mažiau energijos, t.y. mažiausiai
rinkoje.
Vertinantiems gaminimą garuose AEG
nesiūlo įsigyti dar vienos – garinės – orkaitės,
o pasirinkti kombinuotą orkaitę „ProCombi“
su 3 garų programomis (100% garų, 50%
garų ir 25% garų). Gurmanai žino, jog garuose patiekalas pagaminamas greičiau, be to, jie
padeda atskleisti natūralų ingredientų skonį,
išlaikyti patiekalų sultingumą, tekstūrą ir vitaminus. Šios orkaitės vidaus matomumas per
dureles padidintas 20 proc., o jų užsidarymas
tapo kontroliuojamai lėtas, minkštas ir tylus. Ji
gali būti ir didesnės 74 ltr. talpos (60 cm pločio)
ir kompaktiška (38 cm pločio).
Estetiką ir precizišką veikimą vertinantiems
pirkėjams AEG siūlo virtuvės prietaisų seriją
papildyti vienu iš derančio dizaino gartraukių
modelių.
Tobulo rezultato siekiantiems šeimininkams
AEG sukūrė ir iškirtinę indaplovę “ProClean”,
kuri pasižymi ne tik didžiausia vidine talpa
rinkoje (nepakitus išoriniams matmenims),
bet ir turi naujos konstrukcijos patentuotus
purkštukus, leidžiančius vandeniui pasiekti
visus indų kampelius. Skirtingai nuo įprastų
indaplovių, kuriose vanduo purškiamas iš to paties taško, naujieji purkštukai turi dvi sukimosi
ašis, kas užtikrina pilną purškimo padengimą,
todėl kartu su trečiuoju purkštuku ir penkiais
purškimo lygiais „Pro Clean“ pasiekia geresnius
nei iki šiol plovimo rezultatus. Ši indaplovė gali
būti ne tik įmontuojama, bet ir laisvai pastatoma. Naudojant itin tylų ciklą, pastaroji skleidžia
mažiausią kategorijoje garsą – tik 37 dB (A).
Daugiau informacijos: www.electrolux.lt
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POKRIZINIAI KONTRAKTAI
Audrius Vyšniauskas

Kaip ir kitos Lietuvos pramonės
šakos, baldų pramonė palaipsniui
atsigauna po ekonominio nuosmukio.
Šiemetinėje Respublikinėje baldų
parodoje galima buvo pamatyti ne tik
dizaino ir technologijų naujoves, bet
ir struktūrinius baldų verslo pokyčius.
Pavyzdžiui, gamintojai daugiau dėmesio
pradėjo skirti kontraktiniam sektoriui,
tame tarpe eksporto užsakymams.
Pasak UAB „Lauksva“ direktorės Loretos Valaitienės, baldų
tiekimas į Europos Sąjungos šalis priverčia siekti aukščiausios
kokybės, nuolat tobulinti technologijas, o gaminių tipologiją,
esant stambioms užsakymų partijoms, apsprendžia pats
užsakovas. Tuo tarpu Lietuvos vidaus rinkoje viskas vyksta kone
atvirkščiai: pokriziniu laikotarpiu pirmoje vietoje pagal svarbą
atsiduria kaina ir praktiškumas, mažiau dėmesio kreipiant į
tvarumą ir kokybę, o dauguma užsakymų būna individualūs,
pritaikyti konkrečiam interjerui.
Paprastai, kad būtų pigiau užsakovai renkasi serijinius gaminius iš įmonės katalogo, o kad dar šiek tiek sutaupyti, atsisako
dizainerių paslaugų - neva, šie neišmano viešojo maitinimo
įstaigų veiklos specifikos. Tokiu atveju gali nutikti taip, kad
baldų gobelenų spalva ir faktūra nelabai derės su kitais baldais
ir interjero detalėmis (kurie, dažniausiai, įsigyjami ne komplekte, o atskirai, tiesiai iš gamintojų, vėlgi kad būtų pigiau).
Šių eilučių autoriaus pastebėjimu, šį stilistinį nesklandumą
šeimininkai gan sėkmingai užglaisto, pasitelkę asmeninę
kelionių po užsienį patirtį arba interjerų katalogus. Pavartai
kokios itališkos picerijos ar amerikietiško steak-house‘o interjero nuotraukas - ir viskas aišku, dideliame gamintojo apdailos
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medžiagų asortimente tikrai rasi kažką panašaus. Dar vienas galimas nesklandumas įveikiamas kiek sudėtingiau: nors UAB „Lauksva“ ir kitų gamintojų
baldai atitinka ergonominius standartus ir yra labai patogūs atsisėsti, tačiau
norėdami sutalpinti kuo daugiau klientų, piko valandomis, maitinimo įstaigų
šeimininkai surikiuoja baldus taip, kad pro juos negali prasibrauti nei lankytojai, nei aptarnaujantis personalas. Apie bendrąją salės kompoziciją ar
gražesnį vaizdą pro langą tokiu atveju net nekalbama – palubėje pakabinti
ekranai, transliuojantys varganus komercinius kanalus, atstoja visą aplinkos
estetiką.
Lyginant su baldais, skirtais buitiniam naudojimui, kontraktiniai baldai
yra šiek tiek paprastesni ir pigesni: juk viešai vietai skirtos sofos ar fotelio
vakarais nereikia transformuoti į lovą, naudojant sudėtingus mechanizmus.
Be to, niekas nesiruošia baldų apačioje įrengti sandėliavimui skirtų tūrių –
juk tam yra specialios patalpos. Itin plačios sėdimosios dalys, lėkšti pufai,
platūs ranktūriai, gilūs atlošai taip pat nepasiteisina, kadangi klientui yra
svarbu ne tiek atsipūsti, kiek patogiai įsitaisyti prie stalo. Be to, šios detalės
užima nemažai naudingos vietos. Tačiau konstrukcijos tvarumui skiriamas
pagrindinis dėmesys – juk maitinimo įstaigoje baldai eksploatuojami kur
kas intensyviau, nei namie. Gamintojas užtikrina baldų medinio karkaso ir
kamšos tvarumą.
Tuo tarpu gobeleno, ar kitokios aptraukimo medžiagos, pasirinkimas yra
užsakovo reikalas. Pastarasis gi, kaip minėjau, vis dar tebejausdamas krizės
dvelksmą, menkai tesidomi spalvingomis parodų naujovėmis ir yra linkęs į pigesnius „biudžetinius“ sprendimus, t. y. kuklius vienspalvius gobelenus. Nors
visi puikiai žino, kad odiniai baldai yra patys patvariausi ir ilgaamžiškiausi,
tačiau salių įrangai juos renkasi tik vienas kitas prestižinis restoranas ar naktinis baras. Vietoj odos UAB „Lauksva“ savo klientams siūlo platų itališkų
dirbtinių odų pasirinkimą, tačiau ir jais mažai kas susigundo. Tą patį galima pasakyti ir apie brangesnius nedegius gobelenus. Kavinių savininkai ir
čia linkę taupyti, atidėdami rimtesnes investicijas „geresniems laikams“ ir
savitais būdais susitardami su priešgaisrinės apsaugos atstovais. Kadangi
„biudžetiniai“ gobelenai gan greitai susitepa ir sudyla, UAB „Lauksva“ ir
kitoms įmonėms tenka nemažai laiko skirti senesnių minkštų baldų rekonstrukcijai ir pertraukimui, tuo būdu pateisinant seną patarlę, kad šykštuolis
moka du kartus.
Beje, senų baldų restauravimas ir pertraukimas nėra toks pigus dalykas,
kaip linkstama manyti. Juk naują dangą ir kamšą (aukšto elastingumo
poroloną) tenka pjauti ne pagal šablonus, o kaskart taikant „pagal vietą“,
tad pridėjus transportavimo išlaidas, restauruoto baldo kaina neretai siekia
50 – 70% naujo baldo vertės.
Respublikinė baldų paroda vaizdžiai parodė, kad minkštų ir sėdimųjų
baldų gamyba viešojo maitinimo įstaigoms palaipsniui įsibėgėja, o gamintojai, nelaukdami išsvajotos „geresnės ateities“, jau šiandien yra pasiryžę
pasiūlyti vartotojams naujų originalių dizaino ir apdailos sprendimų.

Daugiau konsultacijų ir patarimų - www.lauksva.lt
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iš kavinės į kavinę
Atsiminimai (II dalis, tęsinys iš Nr.34)
Rapolas Mackonis (kalba ir stilius netaisyti)

...Užsukame į kitas kavines susipažinti su jų topografija ir paskirtimi. Nesijuokite, in illo tempore
Vilniaus kavinės turėjo savo paskirtis, specifinius profilius. Didumu išsiskyrė net trys Štraliai, nors,
jei neklystu, visų trijų taip vadintų kavinių savininkas buvo vienas asmuo – Štralis.
Ištaigingiausia iš jų buvo „Raudonasis Štralis“ Prospekto ir Totorių gatvių
kampinio namo pirmame aukšte. Bufetas aprūpintas visokiausiais skanėstais,
erdvi, didžiulė, pailga salė, kėdės minkštos, apmuštos raudonu pliušu. Vasaros
metu veikė dar vasaros kavinė, siekianti iki dabartinės Liudo Giros gatvės.
Skirianti kavinę nuo gatvės tvora atrodė gerokai apšepusi ir su prašmatniu
žiemos kavinės vidumi nesiderino, užtat derinosi su vasaros kavinės savotišku
romantizmu: po nedideliais vaismedžiais stovėjo keliasdešimt iš paprastų,
nedažytų lentų sukaltų staliukų, prie kurių įlindę į žemę riogsojo iš beržo
šakų pinti foteliai. Tarp medžių buvo nutiesti elektros laidai, ir vakarais visas
sodas atrodydavo, lyg žvaigždėmis nusėtas. Šiltais vasaros vakarais sunku
buvo rasti laisvą vietą. Ši kavinė turėjo didelį pasisekimą ir dienos metu, ypač
sekmadieniais, po vadinamųjų „tinginių mišių“, laikomų 12 val. Šv. Jurgio
bažnyčioje. Į tas mišias ateidavo mėgstanti ilgai drybsoti lovoje inteligentija.
Mišios buvo skaitytinės, ir pamokslas užtrukdavo ne ilgiau kaip 5-10 minučių.
Nespėjus kunigui peržegnoti, visi kaip patrakę, vienas kitą lenkdami, skubėjo
vieni į „Rudnickio“, kiti į „Štralio“ vasaros kavinę užimti patogesnes vietas.
Prie įėjimo į vasaros kavinę vakarais stovėdavo, kaip tuomet vadinome,
cerberis, kuris stropiai liustravo svečius, ir jei pasirodydavo, jog kas nors yra
išmetęs burnelę, neįleisdavo. „Raudonojo Štralio“ profilis buvo savotiškas,
visai nepanašus į „Rudnickio“ kavinės. Kasdien apie 12 val. čia sugriūdavo visų
laikraščių reporteriai pasidalinti surinktomis žiniomis. Tie, trumpi sensacijų
medžiotojų susitikimai buvo vadinami „Gielda dziennikarska“ (Žurnalistų birža).
Iš šios rūšies svečių kavinė didelės paguodos neturėjo. Kas kita – tuometinė
Vilniaus diduomenė ar aukštuomenė (nežinau, kaip geriau apibūdinti.
Paskirkime jai keletą pastraipų. Anų laikų Vilniaus diduomenė savo sudėtimi
buvo labai marga: aukštesnieji okupacinės valdžios valdininkai, karininkai,
laisvų profesijų atstovai, stambieji pirkliai, mėgstą lankytis Vilniuje dvarininkai
ir emeritai (pensininkai). Visi šie, daugiau ar mažiau pasiturintys asmenys laikė
save elitu. Pirmose jo gretose ėjo damos, kurios ir sudarė pagrindinį „Raudonojo
Štalio“ kavinės pajamų šaltinį.
Ne kur kitur, tik šioje kavinėje, užsimegzdavo pažintys, romanai, kurie neretai
baigdavosi kalvinų kirchėje arba gyvenimu susidėjus, kaip tuomet buvo
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sakoma – „na słowo honoru“. Kasdien pietų metu ir vakarais elegantiškos
damos tūnodavo prie staliukų ištisas valandas.Ne visoms sekėsi, bet vienai kitai
pavykdavo sudominti kurį nors karininką. O karininkų šioje kavinėje niekuomet
netrūko. Ateidavo išsitiesę kaip žvakės, išsipustę, žvangindami blizgančiais
pentinais, iš tolo kvepią stipriu odekolonu. Ir kaip tokiais superelegantais
nesižavėsi! Kiek šioje kavinėje metų metais išgyventa mažesnių ir didesnių
meilės dramų! Viskas pasibaigė 1939 m. rudenį, ir porą mėnesių meilės nuotykių
atmosfera persunkta kavinė buvo tik paprasta užeiga. Bent kiek atkuto Vilnių
atgavus, bet romantiškos nuotaikos jau nebeliko. Kavinėje įsiviešpatavo atvykę
iš Kauno su pūpsančiomis piniginėmis lietuviai valdininkai. Ne vienas jų užkibo
ant tų damų meškerės, ne vienas ištuštino kišenes, manydamas, kad patį Poną
Dievą už kojų nutvėrė.
Tuo metu čia rinkosi ir kitokia, diametraliai priešingo pobūdžio publika –
įvairiausio plauko atbėgėliai iš Lenkijos. Šie dažnokai elgėsi gana įžūliai,
demonstravo savo viršenybę ir nesivaržydami skaičiavo dienas, kada vėl taps
visagaliais šeimininkais. Tačiau ir labai patriotiškai nusiteikusios damos,
daugiausia be žinios dingusių karininkų žmonos, atseit,gyvanašlės, nelinko
į savo tautiečius, kurių ne vienas laužydavo galvą, iš kur sukrapštyti centų
„pulčarnai“, be kurios negi sėdėsi kavinėje.
Einame į „Žalią Štralį“. Toje pačioje gatvėje, taip pat erdvi didžiulė salė su gausiai
aprūpintu bufetu. Sienos nudažytos žalia spalva – pagal ją ir pavadinta kavinė.
Kažkodėl šios kavinės nemėgau. Viena, jos slenkstį retai kada peržengdavo
plunksnos ar teptuko, juo labiau scenos adeptai, antra, čia kava nepasižymėjo
ypatingu aromatu. Užsukdavau tik tada, kai, eidamas pro šalį, pamatydavau
prie lango* sėdinčius du barzdotus neatskiriamus draugus: „Przegląd Wileński“
redaktorių Liudviką Abramavičių ir advokatą Boleslovą Šiškovskį, kuris kartas
nuo karto rašydavo į „Przegląd Wileński“, o kai reikėdavo – teisme gindavo
šio laikraščio redaktorių. Deja. Abu šie neatskiriami bičiuliai kavos negėrė –
sriūbčiodavo iš didelių bokalų alų. Užsisakydami po didelį bokalą, visada
įspėdavo: „Tik su puta“.
Šioje kavinėje moterys, ypač iš diduomenės, retai kada pasirodydavo.
Daugumą svečių sudarė vyrai, dargi pagyvenę. Buvo tik pirkliai, prekybininkai,

istorija
kurie ramioje aplinkoje darydavo biznį. Čia, ne kur kitur, mėgindavo laimę
prašmatnesnės Korinto dukterys, siūlydamos savo paslaugas. Be to, į „Žalią
Štralį“ vyrus traukė moterų orkestras. Grojo įvairiais instrumentais 7 jaunos
moterys. Dirigentė vidury, šalimais po tris. Visos dėvėjo ilgas baltas sukneles ir
grodamos visada stovėjo vienoje eilėje. Iš tolo atrodė lyg septynios žvakės. Kaip
ilgai šis simbolinis septynių gražių moterų orkestras žavėjo publiką, nežinau. Iš
estrados išnyko antisemitizmo siautėjimo metu.
Vieną vakarą į kavinę sugūžėjo apie porą šimtų įvairių korporacijų uniformomis
pasipuošusių studentų. Visi su storomis bambuko lazdomis. Užėmę staliukus,
visi užsisakė „po stiklinę magistrato vandens“. Krane vandens kiek nori, bet iš
kur paimti tiek stiklinių ir kiek įkainoti? Teko pakviesti kavinės vedėją, kuris
iš karto suprato, ką reiškia nelaukti gausūs svečiai. Visų pirma paklausė, kas
vadas. Atsistojo augalotas jaunuolis, oriai pasirėmęs lazda į stalą.
- Ko ponas norėtum? – paklausė kavinės vedėjas.
- Reikalaujame, kad nuo estrados išnyktų visos gražios septynios žydės, - atsakė
vadas.
- Iki pirmos aš turiu su jomis sudaręs sutartį, - pasiteisino vedėjas.
- Įstatymus mes gerbiame, ir todėl dėl šventos ramybės paliekame jas, iki
sutartis galioja. Po to ateisime patikrinti. Draugai, žygiuojame toliau.
Studentai triukšmaudami išgriuvo į gatvę. Tą vakarą sunervintos orkestrantės
negalėjo groti ir po kelių dienų iš estrados išnyko galutinai.
Nuo to laiko „Žalias Štralis“ dar labiau pažaliavo, nustojęs tokios atrakcijos.
Mėgino gelbėtis šachmatais, netgi, berods, ruošdavo turnyrus, bet iš šio
žaidimo mėgėjų apčiuopiamos naudos turėta kiek iš ožio pieno.
Dabar šiuose namuose veikia centrinis gastronomas, ir kitados žinomos kavinės
nebeliko nė mažiausio pėdsako.
* Dabar šiame lange (prie Centrinio gastronomo) laikraščių kioskas.

Paeiliui užsukime į „Baltą Štralį“. Iš visų trijų Štralio kavinių ši buvo mažiausiai
žinoma. Garsėjo tik skaniais pyragaičiais ir tortais. Nuo šių skanėstų niekas
neatsisako, bet ypatingų jų mėgėjų Vilniuje buvo ne tiek daug. Šiai žmonių
kategorijai priklausė visų pirma išsisklaidę provincijoje gausūs mažesnio ir
didesnio kalibro dvarininkai, turtingesni senamadiški klebonai ir vienas kitas
buvęs pirklys, advokatas ar daktaras. Reikėjo matyti juos valgant „Balto Štralio“
saldžiuosius gaminius. Tai buvo tikra smaližių su dideliu pietizmu atliekama
simfonija. Skirtumas tik tas, kad styginius bei pučiamuosius instrumentus
pavadavo lūpų čepsėjimas.
- Och, panie dzieju, co za słodycz. Buty zdjać i palce lizać. Panie starszy (taip
tuomet buvo vadinami kelneriai. – Aut.), bądż pan łaskaw jeszcze porcyjkę.*
Nukelta į 62 psl. >
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- Ma pan hrabia rację. Jak žyję smaczniejszych rzeczy nie konsumowałem. Ja
tež poproszę o dodatkową porcję.

gatvės, priešais Šv. Jono gatvės pradžią. Bet kurios durys (jų čia yra keletas),
nežinau. Ir kaip žmogus susivoksi, kai visi įėjimai perdirbti ant vieno kurpalio.

„Baltas Štralis” buvo patogus dar ir tuo, kad antra salė turėjo, berods, tik vieną,
į tamsų kiemą išeinantį, langą, ir joje visada degė šviesa. Salė atrodė iš tiesų
romantiškai, pasieniais ant minkštų sofų čia dažnokai sėdėdavo burkuojančios
įvairiaamžės poros. Šioje betgi kavinėje nesilankė nei ieškančios meilės
nuotykių aristokratės, nei juo labiau Korinto dukterys. Į ją kiekvienas ateidavo
su savo sezonine ar nuolatine širdies dama, kuriai nesivaržant galima buvo
atverti sužeistos arba ir sveikos širdies neišsenkamų jausmų šaltinį. Jaukioje
apytamsėje salėje jo niekas nesudrumsdavo.
Neretai čia užklysdavo ir iš tolimų parapijų atvykę į Vilnių dvasios tėvai. Gal
todėl ši kavinė buvo dar vadinama „kunigiškas Štralis”.

Čia pravartu paminėti dar vieną būdingą faktą. Vokiečių okupacijos metu Vilniuje
gyveno gerokas lenkų atbėgėlių būrys. Kiekvienam to būrio nariui reikėjo kaip
nors verstis. Vienas nelengvo laikinų Lietuvos sostinės įnamių pragyvenimo
šaltinis buvo aptiktas „Balto Štralio” kavinėje. Kelių buvusių aktorių iniciatyva
ten pradėjo veikti kaip ir literatūrinis kabaretas „Ksantypa”. Vakarais bedarbiai
aktoriai ir aktorės demonstravo savo talentus deklamuodami ir dainuodami.
Vakarų programa, kaip pasakojo jų lankytojai (asmeniškai neteko matyti), buvusi
gana pikantiška. Lenkai – dideli šio žanro meistrai, ir mėgėjams iš tikrųjų yra ko
paklausyti. Nieko tad nuostabaus, kad tuose a la „Cafe-Chantane” vakaruose
niekuomet netrūkdavo ir lietuvių, kurie sugūžėdavo pavarvinti seilę ir paganyti
akis.
*- Och, tamstele, koks gardumėlis. Pirštus nusilaižytum. Oberkelneri, malonėkite
dar porcijukę.
- Ponas grafas teisus. Nieko skanesnio gyvenime neragavau. Aš irgi paprašyčiau
papildomos porcijos.

Ne kur kitur, o tik šioje nuo žmonių akių paslėptoje salėje vokiečių okupacijos
metais susirinkdavome pasiskųsti ir pasiguosti: Sruoga, Krėvė, o kartais
atsirasdavo Janušytė.
Liūnė Janušytė... Gailiuosi per mažai ją pažinojęs. Pirmą kartą su ja susitikau dar
toli prieš karą Palangoje. Kadangi buvau jau skaitęs jos „Korektūros klaidą” ir
„Ant ko ir pasirašau”, turėjome apie ką pasikalbėti. Tuomet Janušytė, lietuviškoje
Bohemoje bene vienintelė moteris rasinė bohemistė, buvo jauna ir patraukli.
Adoratorių, kaip pati sakėsi, jai netrūko (tikiu), bet drauge nesivaržydama
prisipažino, kad gerbėją pasirinkti labiau linkusi pati, pagal savo skonį.
Sėdint kažkurioje Palangos kavinėje, įkyriai raginau neišleisti iš rankų plunksnos,
nes šiame žanre, be jos ir Griciaus, nieko daugiau neturime. Tačiau Janušytė
klausė tik viena ausimi, šaudydama žvilgsniais elegantiškus vyrus.
Okupacijos metu su Janušyte kelis kartus susitikome „Balto Štralio” kavinėje.
Deja. Negaliu atkurti anų pasikalbėjimų prie erzackavos puodelio. Nėra iš ko
atkurti, nes tuometinėje atmosferoje nebuvome linkę į juokus, juo labiau į
anekdotus.
Trečią ir paskutinį kartą susitikau su ja, grįžęs į Vilnių. Prisispyrusi kvietė užeiti,
sakėsi mokanti gaminti ekstra kavą, atsirasią ir konjakėlio. Pažadėjau, bet
neužėjau...
Grįžtu prie temos.
Dabar, praėjus daugeliui metų, niekaip negaliu susekti, kuriuose namuose
dešimtmečiais veikė „Baltas Štralis”. Žinau tik tiek, kad įėjimas buvo iš Pilies
62

Restoranų verslas / meniu.lt 1/2011

Meniu.lt pastebėjimas
Vienas iš Štralio restoranų (o tiksliau – kavinių) „Baltasis Štralis“ trumpam laikui
buvo atgaivintas. Tai buvo vienas solidesnio interjero bei virtuvės restoranas,
kurį valdė ir bandė vystyti „MG Valda“ (UAB „Mineraliniai vandenys“) kartu su
„Neringos“ restoranu, „Gero viskio baru“ bei „Vilniaus boulingo klubu“. Restorano
idėja ir koncepcija kiek skyrėsi nuo čia aprašytos „mažai kam žinomos kavinės“,
nors, ko gero, bandyta atgaivinti ne tik aplinką bei virtuvę – norėjosi grąžinti ir
tuometinę atmosferą.
Mūsų akimis „Baltajam Štraliui“ nereikėjo „užkelti kartelės“ iki prabangaus
restorano, juolab, kad ir prieš dešimtmetį, ir šiandien Pilies gatvė - tai
demokratiškų ir šurmulingų kavinių gatvė. Ne vienas prabangesnio tipo
restoranas pasitraukė iš šios gatvės - „Baltasis Štralis“ taip pat...
Viena vertus – istorinio vardo įstaiga galėjo tapti dar vienu traukos tašku ne
tik turistams, bet ir vilnietiškai publikai, kita vertus – restorano savininkai („MG
Valda“) greičiausiai tikėjosi užpildyti „nišą“, kuri generuotų pelną ir pelnytų
koncernui prestižą. Kas žino...
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„Kavos kultūros
dienos 2011“

Kasmet praūžia kavos mėgėjams ir profesionalams skirtas renginys „Kavos kultūros dienos“. Renginio
metu renkami geriausi Lietuvoje kavos ruošėjai (baristos) ir piešimo ant pieno putos meistrai (Latte Art).
Tai renginys ne tik kavos profesionalams, bet visiems mėgstantiems kavą ir kavos gėrimus.
Daugiau informacijos - www.kavosdienos.lt
„Kavos kultūros dienų“ metu daugiausiai dėmesio susilaukė Lietuvos
kavos ruošimo bei Lietuvos piešimo pieno puta čempionatai. Pastarasis vyko sekmadienį. Tuo tarpu šeštadienį, iš rekordinio šiais metais 21
dalyvių skaičiaus, buvo išaiškinti šeši baristos, kurie pateko į Lietuvos
kavos ruošimo čempionato finalą. Į jį iškopė 3 atstovai iš „Vero cafe“, 2
atstovai iš „Šviežia kava“ bei vienas atstovas iš „JJ Grupė“. Kompetentinga komisija pripažino, jog dauguma baristų pasirodė tikrai puikiai ir
buvo verti aukštų vertinimų bei akcentavo, jog Lietuva gali didžiuotis
tokiu kiekiu gerų specialistų.
Lietuvos kavos ruošimo čempionato finalas bei Lietuvos piešimo pieno
puta čempionatas sulaukė dar daugiau lankytojų dėmesio bei sirgalių
palaikymo. Finalas buvo gana įtemptas. Dalyvius viliojo ne tik galimybė
būti geriausiu Lietuvoje, tačiau ir kelialapis į Pasaulio kavos ruošimo
čempionatą Kolumbijoje. Vyriausiojo teisėjo teigimu visi finalistai
pasirodė dar geriau nei pirmąją dieną ir trejetuką geriausių skyrė labai
menkas taškų skirtumas. Po gana įtempto laukimo teisėjai paskelbė, jog
Lietuvą Kolumbijoje atstovaus Domas Ivonis, dirbantis „Vero Cafe“ barista. Nugalėtoją prizo atsiimti žiūrovai lydėjo audringomis ovacijomis, o
palaikymo komanda negalėjo sulaikyti ašarų. Likusias vietos tarp finalistų
trejetuko pasiskirstė sekančiai: II – ąją vietą užėmė Mindaugas Ryškus
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(„Vero Cafe“), o III – ąją vietą Ieva Malijauskaitė („Vero Cafe“).
Lietuvos piešimo pieno puta čempionate dalyvavo 5 baristos, iš kurių
net 4 delegavo „Vero Cafe“. Visi dalyviai rodė savo išradingumą ir kovojo dėl kelialapio į Olandijoje vyksiantį Pasaulio piešimo pieno puta
čempionatą. Įdomu pažymėti tai, jog kavos ruošimo čempionato finalo
trejetukas varžėsi ir dėl geriausiojo titulo piešimo pieno puta čempionate.
I – III bei IV – V vietas užėmę baristos surinko po tiek pat taškų, tad
nugalėtoją lėmė daugiausiai jų surinkęs piešimo kategorijoje, kadangi
taipogi buvo vertinamas ir kavos skonis. Tad čempionato nugalėtoju
tapo nepriklausomas barista – Seivijus Matiejūnas. II – ąją Mindaugas
Ryškus („Vero Cafe“), III – ąją vietą užėmė 7-ojo čempionato nugalėtojas
Domas Ivonis („Vero Cafe“), IV – ąją Ina Poderytė („Vero Cafe“), V – ąją
Ieva Malijauskaitė („Vero cafe“).
Šiuos renginius ir kavos specialistų čempionatus organizuoja Ypatingos kavos asociacija (YKA), kuri yra SCAE asociacijos atstovė Lietuvoje.
Organizatoriai dėkoja visiems rėmėjams, dalyviams ir žiūrovams, kurių
dėka kasmet vyksta „Kavos kultūros dienos“.

Daugiau apie SCAE - www.scae.com

apžvalga

7-ojo Lietuvos kavos ruošimo čempionato prizininkai ir finalininkai
(eilės numeris, vardas ir pavardė, atstovaujama įmonė, surinkti balai, vieta):
1. Matas	Janušaitis		
„JJ kava“		
424,5
6
2. Simona Raišytė		
„Šviežia kava“
477
4
3. Ieva Malijauskaitė
„Vero Cafe“
505
3
4. Kristina Biriukaitė
„Šviežia kava“
466
5
5. Domas	Ivonis
„Vero Cafe“
520,5
1
6. Mindaugas Ryškus
„Vero Cafe“
510,5
2

Lietuvos kavos čempionato nugalėtojai:
I vieta – Domas Ivonis („Vero cafe“, Vilnius)
II vieta – Mindaugas Ryškus („Vero cafe“, Vilnius)
III vieta – Ieva Malijauskaitė („Vero cafe“, Vilnius)

„Kavos kultūros dienos“ - tai vienintelis profesionalus
renginys, skirtas žmonėms, ieškantiems geresnės gyvenimo
kokybės, mėgstantiems kavą, besidomintiems kavos vartojimo
kultūra. Tai taip pat puiki galimybė prisistatyti kavos rinkos
profesionalams: skrudintojams, atstovams, tiekėjams,
gamintojams, degustuotojams. „Kavos kultūros dienos“
apjungia kasmetinį Lietuvos kavos ruošimo čempionatą,
Piešimo pieno puta čempionatą ir kavos šventę.

Lietuvos 2011 metų Latte art nugalėtojas:
Seivijus Matiejūnas
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Garantija visam gyvenimui ir kas gi galėtų sau tai leisti?
Steelite International nuo šiol savo gaminamam porcelianui suteikia viso gyvenimo
garantiją krašto skilimui! Tai puiki naujiena tiems, kas jau žino ir vertina šio gamintojo
kokybę ir atradimas tiems, kurie dar nepažįsta šio puikaus angliško porceliano.
Krašto įskilimai ir pažeidimai yra viena dažniausiai restoranuose pasitaikančių
problemų susijusių su indais. Steelite International kompanija, siekdama įrodyti
išskirtinę savo produkcijos kokybę, prisiima labai drąsų įsipareigojimą - viso gyvenimo
garantiją krašto skilimui. Tai reiškia, kad Steelite pakeis savo klientams visas lėkštes,
kurių kraštas bus pažeistas remiantis garantijoje numatytomis sąlygomis.
Steelite International sutelkė labai daug pastangų ir išteklių, kad būtų užtikrintas
produkcijos ilgaamžiškumas. Šių investicijų dėka kompanija visame pasaulyje savo
klientams gali pasiūlyti vienodas sąlygas ir stebinančią kokybę. Tai sąlygoja, jog lėkštės
ir dubenys yra vieni geriausiai parduodamų šio gamintojo produktų.
Dar vienas svarbus aspektas yra tas, kad Steelite indai puikiai tinka naudoti tiek
konvekcinėse krosnyse, tiek mikrobangų krosnelėse, tiek šaldytuvuose ir šaldikliuose.
Gamintojas pabrėžia savo produktų, gebėjimą atlaikyti didelius šilumos pokyčius - ir
labai aukštą temperatūrą, ir labai žemą (net iki -20 ° C).
Be visų techninių dalykų Steelite International kompanija gali pasigirti ir
pasididžiuoti tuo, jog Steelite yra išskirtinai angliškas porcelianas, gaminamas
remiantis seniausiomis tradicijomis ir vis dar naudojant rankų darbą.
Taigi kviečiame susipažinti su Steelite devizu: pagaminta Anglijoje ir pagaminta
visam gyvenimui!
UAB „Sangaida“ informacija
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Alternatyva
LATGA-A ir AGATA
mokesčiams už muziką
Laurynas Giedrys

Restoranų verslo valdytojai puikiai žino sąlygą:
nori groti muziką klientams – mokėk mokesčius
tiems, kieno muziką groji. Tačiau mokestis skaičiuojamas ne už grojamų kūrinių kiekį ar mokamas
atlikėjams, o priklauso nuo restorano ar kavinės
ploto! Panašiai, kaip patalpų nuoma – yra lankytojų ar nėra, mokėti reikia besąlygiškai.
Ar galima groti tokią muziką, kurios neadministruotų kolektyvinio
administravimo organizacijos (pvz. Lietuvoje - tai LATGA-A ir AGATA) nei Lietuvoje,
nei visame pasaulyje. Ar įmanoma, kad autorinė kūryba būtų neapmokestinta?
Paprastas pavyzdys – jei išgarsėjusios muzikos grupės ar atlikėjo kūrinius groja
radijo stotys, kurioms svarbūs aukšti klausomumo reitingai, reklamos užsakovų
palankumas, tuomet galioja pagrindiniai ekonominiai principai: radijo stotys
išperka teises transliuoti muzikos grupių/atlikėjų kūrinius, siekdamos naudos
sau. Tačiau restorano ar kavinės lankytojai čia ateina klausytis ne garsių atlikėjų
kūrinių, o grojant foninei muzikai, esant geram aptarnavimui, jie ateina užkąsti,
pabendrauti su draugais, pailsėti. Viešojo maitinimo įstaigose žmonės neklauso
ir neateina čia tam, kad sulauktų skambančių garsių atlikėjų kūrinių, tam yra
koncertai ar vakarėliai. Paprastai maitinimo įstaigoje neužsibūnama ilgiau nei
valandą (išskyrus atvejus, kai švenčiama ar vyksta pokyliai), todėl būtinybės groti
garsių atlikėjų muziką paprasčiausiai nėra!
UAB „Cherry Music Europe“ siūlo naudotis neapmokestinama muzika, todėl
nebereikės atseikėti pinigų LATGA-A ir AGATA mokesčiams! Tai gera ir kokybiška
muzika, idealiai tinkanti muzikiniam fonui, sukurta ir atliekama negarsių, bet
talentingų kompozitorių bei atlikėjų iš viso pasaulio. Muzikos kūrėjai ir atlikėjai
nepriklauso jokioms kolektyvinio administravimo organizacijoms. Visi grojaraščiai
pasiekiami internete adresu www.cherrymusic.lt , klientai gali pasirinkti muziką,
kuri suskirstyta pagal žanrus. Jie patys įvairiausi: lounge, pop, rock, dance ir
kt. Pagal pageidavimus galima keisti ar kurti savus grojaraščius, atsižvelgiant į
kiekvieno pirkėjo poreikius. Taip pat savo komercinėje erdvėje tarp kūrinių galima
įterpti ir reklamas.
Įsigyti UAB „Cherry Music Europe“ siūlomus muzikos grojaraščius galima
arba juos išsiperkant visam laikui, arba mokant įmokas kas mėnesį. Jei norite
investuoti į savo verslą ir padidinti jo vertę – išsipirkę visą katalogą, muziką
galėsite groti amžinai. Investicija atsipirks ir jūs pamiršite papildomus mokesčius.
Neapmokestinama muzika galėsite naudotis ir neinvestuodami papildomų lėšų,
jau kitą mėnesį jūsų išlaidos, skirtos muzikai, bus 2 kartus mažesnės, lyginant su
ta suma, kuri mokama LATGA-A ar AGATA organizacijoms. Tai reiškia, kad įmonė
neinvestuodama papildomų lėšų gali perpus susimažinti pastoviąsias išlaidas, o
muzikos valdymo bei administravimo paslaugą gauti dykai.
Jei ieškote alternatyvos ir norite išsilaisvinti nuo dar dviejų mokesčių, UAB
„Cherry Music Europe“ muzikos bazė jums padės ne tik sutaupyti, profesionaliai
valdyti savo muzikos grojaraščius, bei sukurti puikią aplinką savo klientams.
Daugiau informacijos: www.cherrymusic.lt
Restoranų verslas / meniu.lt 1/2011
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Komandinis
lankytojų
aptarnavimas
maitinimo
įmonėje
Vytautas Jokubauskas, Klaipėdos turizmo mokyklos profesijos mokytojas

Žmonių mityba susijusi ne tik su fiziologine būtinybe, bet dažnai tenkina ir kultūrinius, socialinius
poreikius, t.y. svarbu, ne tik ką valgome, bet ir kur bei kaip vyksta aptarnavimas, kaip patiekiami
gėrimai ir patiekalai. Į klausimą „kaip?“ ir kas yra svarbu, galima pažvelgti įvairiai, vienas iš aspektų – kokią lankytojų aptarnavimo sistemą pasirinko įmonė.
Mokymo priemonėse lankytojų aptarnavimas maitinimo įmonėse paprastai
skirstomas į dvi sistemas (kurios įvardijamos metodais): individualiąją ir
grandininę. Pirmuoju atveju visas funkcijas, pradedant užsakymo priėmimu,
baigiant atsiskaitymu su lankytoju, atlieka vienas padavėjas. Ši sistema
dominuoja Lietuvos maitinimo įmonėse: mažose kavinėse, bistro, baruose
yra optimalus sprendimas. Taikant antrąją sistemą, siūloma sudaryti 3–7
skirtingos kvalifikacijos padavėjų grandis, kurios aptarnautų iki 60 sėdimų
vietų, tačiau ši sistema Lietuvoje praktiškai ignoruojamas. Šiame straipsnyje
norėtume apžvelgti pakoreguotą grandininio aptarnavimo variantą, kurį
galima įvardinti – komandinis aptarnavimas.
Maitinimo įmonės dažnai stokoja kvalifikuotų darbuotojų, o pastarieji,
dirbantys net didelėse įmonėse, nemato karjeros, kvalifikacijos kėlimo
perspektyvų, neturi motyvacijos. Be to, sunku tikėtis, kad naujai pradėjęs
dirbti padavėjas, ypač, jei tai uždarbiaujantis studentas, gebės kokybiškai
dirbti kompiuterinėmis kasomis, administruoti pinigus, priimti užsakymą,
išsamiai žinoti visą valgiaraščio asortimentą, konsultuoti lankytojus tinkamai
patiekti gėrimus bei valgius ir t.t. Tačiau lankytojas, kuris moka pinigus ne tik
už gėrimą ir maistą, bet ir už aptarnavimą, ne visada pasiruošęs suprasti šią
problemą: specialistų trūkumas, netinkamas jų paruošimas, nekvalifikuotas
aptarnavimas jo netenkina.
Investicijos į naujus darbuotojus – aktuali problema. Dažnai darbdaviai
vengia didelių išlaidų keliant darbuotojų kvalifikaciją, tuo labiau apmokant
naujus darbuotojus, todėl įmonėse vis dar pasitaiko padavėjų, kurie bando
parduoti patiekalus bei gėrimus, kurių niekada patys neragavo. Ar kiekvienas
pasiruošęs atsakyti į lankytojų klausimus: „ką pasiūlytumėte...?“, „ar tai
skanu...?“, ,,kaip tai paruošta?“, ,,ar tai kaloringa?“, – lieka neaišku. Lietuvoje
vidutinis lankytojas, besilankantis greito aptarnavimo picerijose, baruose ir
kavinėse (kurios kai kada pasidabina skambia iškaba – „restoranas“), dažnai
tikisi būti aptarnautas ne greitai, bet ir maloniai.
Greta minėtų aptarnavimo klausimų galima įžvelgti ir darbo našumo
problemą, t.y. kaip kokybiškai su kuo mažesniu aptarnaujančiu personalu
aptarnauti kuo didesnį lankytojų skaičių, vis tik sumokant kuo didesnį darbo
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užmokestį ir taip maksimaliai sumažinant darbuotojų kaitą. Problemos, su
kuriomis susiduria maitinimo įmonės, galima vardinti ilgai, tai:
1) nuolatinė darbuotojų kaita ir kvalifikuotų padavėjų stoka;
2) taikant individualią lankytojų aptarnavimo sistemą, padavėjai lankytojus
palieka be dėmesio (nuolatos priversti nueiti į virtuvę bei barą);
3) paprastai prie nedidelio patiekalų iš virtuvės išdavimo langelio susidaro
padavėjų spūstis, kurie tarpusavyje konkuruoja, siekdami kuo greičiau
gauti užsakytus klientų patiekalus, o jei įmanoma, netgi nepaiso užsakymo
priėmimo eiliškumo, užmirštamas kolegiškumas. Tokiu atveju lankytojams
tenka stebėti, kaip vėliau atėję svečiai gauna tokius pat patiekalus anksčiau,
o jie vis dar laukia;
4) naujai priimti padavėjai, ypač jei jie nėra patyrę profesionalai, neišmano
valgiaraščio, nemoka dirbti kasa, tvarkyti finansinius atsiskaitymus, patiekti
tinkamai valgius bei gėrimus ir t.t.;
5) padavėjai dažnai stokoja profesinės motyvacijos, nes artimoje ateityje
nemato net minimalių karjeros galimybių, kurios būtų susijusios su pareigybių
prestižiškumu ir atlygio už darbą didėjimu;
6) kolektyve įsivyrauja individualizmo atmosfera, kai kiekvienas padavėjas
„rūpinasi“ ir „mato“ tik savo lankytojus;
A variantas
Administratorius 1
Administratoriaus asistentai 2
Barmenai 2
Barmenai asistentai 2
Padavėjai 15
Padavėjai asistentai 2
Iš viso 24

B variantas
Administratorius 1
Administratoriaus asistentai 2
Barmenai 2
Barmenai asistentai* 1
Vyr. padavėjai 5
„Gėrimų“ padavėjai 3
„Maisto“ padavėjai 3
Padavėjai asistentai 3
Iš viso 20

* Barmenų asistentų skaičių galima sumažinti, nes prie baro nuolatos
yra 3 „gėrimų“ padavėjai, kurie blizgina taures ir t.t.
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Schema Nr. 3 (aptarnaujančio
personalo karjeros galimybės)

Schema Nr. 1 (Individualus aptarnavimas)

Schema Nr. 2 (Komandinis aptarnavimas)

7) padavėjų darbo laikas, ne piko metu, eikvojamas ne efektyviai, nes
padavėjai turi stebėti savo darbo zonas ir negali dirbti parengiamųjų darbų
pagalbinėse patalpose ar prie baro (blizginti indų, taurių ir t.t.), o tai vėliau
atsiliepia patiekalų, gėrimų patiekimo kokybei, pavyzdžiui, kai gėrimai
svečiams patiekiami neblizgintuose, vandens kalkinių nuosėdų išmargintose
taurėse.
Minėtų problemų sprendimų galima rasti įdiegus komandinio aptarnavimo
sistemą. Įsivaizduokime įmonę, kuri prekybinėje salėje turi 85 keturviečius
aptarnavimo staliukus, iš viso 340 sėdimų vietų ir įmonėje, bent jau vakarais ir
poilsio dienomis, užimtumas didelis ar net maksimalus. Tokiu atveju, taikant
tradicinę individualią aptarnavimo sistemą reikalingi 24 aptarnaujantys
darbuotojai vienu metu (A variantas, schema Nr. 1), nes kokybiškai 1
padavėjas gali aptarnauti apie 5–6 staliukus. Tačiau, analogiškoje įmonėje
pritaikius komandinio aptarnavimo sistemą, aptarnaujančio personalo
skaičių galima sumažinti iki maždaug 20 asmenų vienu metu (B variantas,
schema Nr. 2), vyr. padavėjams skiriant po 16–18 stalų, nors stalų skaičius
1 vyr. padavėjui gali kisti priklausomai nuo savaitės dienos ir paros laiko bei
lankytojų srauto.

Vyr. padavėjai turėtų dirbti tik prekybinėje salėje ir savo darbo zoną palikti
kuo rečiau – tai padaryti leidžia specializuotų delninių kompiuterių (delninukų)
atsiradimas, kai užsakymai perduodami į barą ir virtuvę galima neatsitraukus
nuo lankytojų. Vyr. padavėjo pagrindinės funkcijos: priimti užsakymą, serviruoti
stalą, papildyti užsakymą, bendrauti su svečiais, prižiūrėti gėrimų ir patiekalų
patiekimo eiliškumą ir tempą. Tai aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai,
kuriems būtinas komunikabilumas, užsienio kalbų žinojimas, o šypsena ir
malonus bendravimas – esminės asmens, norinčio dirbti vyr. padavėju taikant
mūsų analizuojamą aptarnavimo sistemą, savybės.
Svarbus vaidmuo tenka „gėrimų“ ir „maisto“ padavėjams, galima sakyti, tai
darbinis aptarnaujančio personalo ,,arkliukas“, gausiausia darbuotojų grupė.
Pirmieji (pagal atspausdintus užsakymus) išnešioja gėrimus svečiams, o antrieji
maistą. Svarbu, kad grįžtantys iš prekybinės salės abiejų minėtų kategorijų
padavėjai nurinktų ir nuneštų nešvarius indus nuo stalų. Prie virtuvės patiekalų
išdavimo reikėtų paskirti vyresnįjį „maisto“ padavėją, kuris kontroliuotų
užsakymų vykdymo teisingumą bei eiliškumą. Sumažėjus patiekimo krūviui
„maisto“ padavėjai privelėtų blizginti indus ir įrankius, paruošti padažus,
papildyti duoninę, o „gėrimų“ padavėjai blizginti taures, bokalus, talkinti
barmenams papildant barą gėrimais.
Nukelta į 70 psl. >

Aptarnaujančio personalo funkcijos
Vyr. padavėjas
Pasirengia servantą (papildo
įrankių, servetėlių, padažų ir kt.
darbo priemonių atsargas);
Parengia specializuotą delninį
kompiuterį;
Pasirūpina pinigais grąžai;
Patikrina ir paruošia
valgiaraščius;
Paserviruoja stalus;
Priima, pakartoja ir suveda į
kompiuterį užsakymą;
Konsultuoja lankytojus;
Serviruoja įrankiais;
Atneša reikiamus padažus;
Papildo užsakymus;
Komunikuoja su lankytojais;
Atsiskaito ir atsisveikina su
lankytojais;
Administruoja arbatpinigius.

„Maisto“ padavėjas
Supjausto ir paruošia duoną;
Išvalo ir papildo padažų indelius;
Padeda paserviruoti stalus vyr.
padavėjams prieš atidarant
įmonę;
Patiekia valgius;
Nurenka nešvarius indus ir
transportuoja juos į indų
plovyklą;
Blizgina įrankius ir lėkštes;
Kontroliuoja užsakytų patiekalų
patiekimo eiliškumą ir tempą.

„Gėrimų“ padavėjas
Blizgina taures;
Išvalo ir paruošia padėklus;
Paruošia servetėles;
Padeda paserviruoti stalus vyr.
padavėjams prieš atidarant
įmonę;
Patiekia gėrimus;
Nurenka nešvarius indus ir
transportuoja juos į indų
plovyklą.

Padavėjas asistentas
Nuvalo stalus;
Sustato kėdes;
Išvalo nešvarių ir švarių indų
transportavimo įrangą;
Rūšiuoja ir tvarko nešvarius
indus;
Transportuoja švarius indus ir
taures atgal į barą ir virtuvę;
Svečiams išėjus nurenka indus ir
valo stalus.
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Atkelta iš 69 psl. >

Didžiulė maitinimo įmonių klaida – nekontroliuojami lankytojų srautai, kai
įmonėje didelis užimtumas. Lankytojas patekęs į didžiulę maitinimo įmonę,
tuo atveju, kai jo prie įėjimo nepasitiko ir nepalydėjo administratorius,
priverstas „klaidžioti“ po prekybinę salę, ieškodamas laisvo staliuko. Be
to toks „nekontroliuojamas“ svečias gali pasirinkti keturvietį, šešiavietį
ar net didesnį staliuką ir šitaip apsunkinti įmonės galimybes priimti kitas,
gausesnes lankytojų grupes. Todėl prie įėjimo lankytojus turėtų pasitikti
aptarnaujantis personalas, kuris, išsiaiškinęs lankytojų skaičių, parenka ir
palydi juos į numatytą vietą. Palikti be priežiūros įėjimo nederėtų, todėl
šią funkciją turėtų atlikti du asmenys – administratoriaus asistentai. Jei
maitinimo įmonėje gausu lankytojų, prie įėjimo gali likti vienas darbuotojas,
o kitas gali talkinti aptarnaujant svečius.
Be to įmonei būtini padavėjai asistentai, kurie transportuotų indus,
tvarkytų įrankius bare, padėtų blizginti taures, padavėjams padėtų vienu
metu patiekti didesnį kiekį gėrimų ir patiekalų. Labai svarbus vaidmuo
taikant šią sistemą tenka administratoriui, kuris turi stebėti aptarnavimo
eigą ir iš anksto reaguoti į kylančias problemas, kai viena ar kita padavėjų
grupė nebespėja patiekti gėrimų arba maisto, stringa aptarnavimas. Tokiu
atveju galima pasitelkti asistentus. Darbuotojai turi nepamiršti, kad net
esant darbų pasiskirstymui ir specializacijai, jie dirba komandoje ir yra
vienas nuo kito priklausomi.
Būtina sąlyga taikant šią sistemą – prekybinės salės aptarnavimo staliukai
turi būti aiškiai sunumeruoti, o vyr. padavėjai užsakyme privalo tiksliai
nurodyti staliuko numerį. Prie baro ir virtuvės patiekalų išdavimo galima
pakabinti stalų sunumeravimo schemas, kad gėrimus ir maistą patiekiantys
padavėjai žinotų kur nešti valgius bei gėrimus.
Derėtų užtikrinti, kad naudą už kokybišką darbą jaustų ne tik padavėjai
ar barmenai, bet ir virėjai, virtuvės pagalbiniai darbuotojai ir indų plovėjai
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bei švarą ir tvarką įmonėje palaikantys asmenys. Klaidinga manyti, kad
indų plovėjo darbas antraeilis, nes dažnai įmonės piko metu susiduria su
problema, kad tiesiog stokojama taurių arba alaus bokalai atnešami karšti
– tiesiai iš indų plovimo mašinų, o tai šildo ir prastina alaus kokybę. Juk
lankytojas arbatpinigius palieka ne tik už malonų besišypsančio padavėjo
bendravimą, bet ir už skanų maistą, kokybiškus gėrimus bei už švarų,
kvepiantį tualetą t.t. Nors dalis darbdavių galėtų pasakyti, kad visų
darbuotojų, išskyrus padavėjus, atlyginimai ir priedai jau įskaičiuoti į gėrimų
ir patiekalų kainą, o arbatpinigiai tik padavėjo užmokestis, tačiau čia kyla
motyvacijos, solidarumo ir galiausiai socialinių garantijų problemos, kurias
neaptarinėsime ir paliksime šio straipsnio paraštėje.
Taikant komandinio aptarnavimo sistemą galima sumažinti aptarnaujančio
personalo skaičių, priimti skirtingos kvalifikacijos padavėjus ir sudaryti
galimybes palaipsniui jiems tobulėti ir kilti karjeros laiptais (schema Nr.
3). Nebūtina, kad visas personalas puikiai mokėtų užsienio kalbas, net jei
nemaža dalis svečių užsieniečiai. Išvengiama masinio padavėjų stoviniavimo
laukiant svečių, nes tai daro minimalus vyr. padavėjų skaičius, kiti padavėjai
nesant lankytojų antplūdžio gali tvarkyti inventorių, o atėję svečiai visada
sulauks dėmesio iš salėje esančių kolegų. Net investuoti, kad padavėjai žinotų
patiekalų bei gėrimų asortimentą bus pigiau, nes degustacijas organizuoti
užtenka tik vyr. padavėjams, kurie tiesiogiai bendrauja su lankytojais
priimant užsakymą. Tokioje įmonėje gėrimai ir patiekalai patiekiami labai
greitai.
Žinoma galima įžvelgti ir minusų, tai arbatpinigių administravimo
sąžiningumo klausimas, kai kurie lankytojai gali būti sutrikę, kad juos
aptarnavo ne vienas, o keletas padavėjų. Visgi įmonės vadovai turėtų patys
įsivertinti, kokia aptarnavimo sistema jiems priimtiniausia, juk nebūtina
daryti „kaip visi“ ir plaukti pasroviui.

sprendimai

Puikus espreso kiekvienam
skoniui su „Lavazza BLUE“
sistema
Kompanija „Amoka“ pristato inovatyvią Lavazza

LB 1100

LB 2302

LB 4101

BLUE kavos ruošimo sistemą, kuri pabrėžia skonį,
šviežumą ir mėgavimasį tobulu espreso kiekviename
puodelyje.
Lavazza BLUE sistema tinka naudoti tose vietose,
kur kavos suvartojimas nėra labai didelis, tačiau
reikalinga itin aukšta kavos kokybė – tai aukštos
klasės viešbučių restoranai, mini barai, kavinės.
Lavazza BLUE sistemos kavos aparatai LB 1100,
LB 2302, LB 4101 yra modernaus dizaino bei
kompaktiški, todėl yra lengvai pritaikomi baro
aplinkoje. Unikalūs LB 1100 ir LB 2302 modeliai yra
sukurti žymios italų dizaino kompanijos Pininfarina,
todėl kiekviena detalė yra tobula ir stilinga. LB
2302/LB 1100 taip pat tinka naudoti įvairiuose
renginiuose, banketuose, kur yra poreikis patiekti
aukštos kokybės espreso ar kapučino kavą.
Lavazza BLUE sistemos privalumas yra tas,
jog kavos kapsulėse esanti kava yra hermetiškai
įpakuota, todėl visada išlieka šviežia ir aromatinga.
Be to, vienu metu bare galima turėti keletą
skirtingų kavos rūšių iš kurių klientas išsirinks savo
mėgstamiausią. Galima rinktis ir kavą be kofeino.
Kompanijos „Amoka“ kavos technologas teigia,
jog pradėjus dirbti su Lavazza BLUE sistema, klientai
būna maloniai nustebinti, kad dirbti su šia sistema
labai patogu ir paprasta, o gaunamas rezultatas –
tobulos kokybės kava. Kai bare dirba mažiau patyręs
barmenas, naudojantis Lavazza BLUE sistema,
kavos kokybė puodelyje nenukentės, nes kapsulėsė
esanti kava jau yra sumalta ir tiksliai dozuota,
todėl iškart paruošta naudojimui. Beto, aparatai
turi automatinius garo vamzdelius, kurių pagalba
lengvai suplakamas pienas ir gaunamas tirštas
pieno kremas. Lavazza BLUE sistemos aparato
grupė visada išlieka švari, nes po panaudojimo
kavos tirščiai lieka kapsulėjė, kuri iškrenta į specialų
panaudotų kapsulių skyrių. Didelis privalumas, kad
šios Lavazza BLUE kapsulės veikia kaip patikima
apskaitos sistema – bet kuriuo momentu galima
matyti kiek kapsulių suvartota ir kiek dar liko.
Lavazza BLUE garantuoja aukštos kokybės espreso,
kurią pagamina išskirtinė sistema: patikima ir labai
inovatyvi.
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Profesionalų patarimai padeda
spręsti problemas ir vystytis
Maitinimo srityje dirbantys verslininkai žino, koks sudėtingas, permainingas ir ne visada malonus
yra šis verslas. Restorano ar kavinės savininkas nuolatos yra priverstas laviruoti tarp įstatymų,
ekonominės situacijos, klientų ir tiekėjų, stengdamasis „išgyventi“ ir pragyventi.
Meniu.lt informacija
Personalas – tai aibė verslui svarbių, o lankytojams bei vadovui sudėtingų
žmonių, kurių kiekvienas yra asmenybė su savo ambicijomis ir emocijomis.
Savininkui ar vadovui, prisiėmusiam atsakomybę už juos, šią naštą tenka
nešti: toleruoti, džiaugtis ir skatinti, nes personalas kuria jo pasaulį ir
gerovę. Personalas – sudėtingi, bet labai reikšmingi šiame versle žmonės,
kurie dažnai lankytojams arba pakelia nuotaiką ir pagražina dieną, arba
visiškai ją sugadina ir „išgena“ svečius lauk. Ką daryti, kad visos pusės būtų
patenkintos?
Savininkai, vadovai, administratoriai ar vyr. virėjai – tarsi susireikšminę
žmonės, kurių nuomonė svarbiausia, žinios giliausios, ambicijos didžiausios.
Dažnai personalui atrodo (kartais taip ir yra), kad vadovaujantys asmenys
nesiskaito su darbuotojais, juos išnaudoja... Tačiau yra „galutinė“ atsakomybė,
kurios didžiausia dalis tenka vadovams. Tad kokia bebūtų nuomonė,
atsakomybė yra jų našta. Kaip suderinti prievoles ir teises?
Interjeras, baldai, indai, įranga, apskaitos sistemos – didžiulės investicijos,
kurios turi „talkinti“ verslui. Neretai atnaujinant įstaigą tenka keisti
interjerą, baldus, indus, įrankius, kartais net virtuvės įrangą ar maitinimo
įstaigos koncepciją. Dideli įrangos ar interjero pertvarkymai, jei juos tenka
atlikti anksčiau, nei viskas atsipirko ir buvo užsidirbta, labai kenkia verslui.
Pasirinkus nepritaikytą apskaitos sistemą kenčia ir personalas, ir vadovai, ir
pats verslas. Kaip teisingai pasirinkti?
Pavadinimas, iškabos, reklama žiniasklaidoje ir internete, viešieji ryšiai.
Neįmanoma įsivaizduoti kavinės ar restorano, kuris sugebėtų apsieiti be
to. Daug pinigų netikslingai iššvaistoma reklamai blogai pasirinktuose
dienraščiuose ir įvairiuose kataloguose. Nemažos sumos tenka neveiksniems
arba neefektyviems interneto projektams. Dar daugiau – reklamai televizijoje...
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Sunku įvertinti, ar tai einamosios išlaidos, ar investicija į ateitį, nes ne
visada rimtai pasvarstoma apie reklamos būtinumą, nenumatomos ateities
prognozės, o tai padaryti yra būtina. Kaip tai numatyti ir paskaičiuoti?
Licencijos, leidimai, mokesčiai, darbo teisė, tiekėjai, kainodara, virtuvės
koncepcija, receptūros, baro asortimentas ir kt. – neišvengiami dalykai, apie
kuriuos būtina žinoti ir verslo pradžioje, ir jam įsibėgėjus. Jei vieną iš šių
dalykų užmiršite, rūpesčiai jus užgrius kaip nuo kalno riedanti ir vis didėjanti
sniego gniūžtė, pavirstanti dideliu sniego kamuoliu. Kaip to išvengti?
Konkurentai, klientai, tendencijos, mados, renginiai, čempionatai...–
dalykai, kurių pulsą turi „jausti“ ir didelių restoranų ar picerijų tinklo vadovai,
o bent jau žinoti ir atsižvelgti – kad ir mažiausios, vietinės bendruomenės,
kavinukės savininkai. Kaip viską suvaldyti?
Kas gali padėti rasti į šiuos ir aibę kitų atsakymų? Padėti gali tie, kurie
matė ir mato tikrai daug restoranų ir kavinių Lietuvoje bei užsienyje,
kurie pažino daugelį Jūsų asmeniškai ir bendrauja iki šiol, kurie išgirdo ir
suprato daug subtilių bei akivaizdžių paslapčių, o svarbiausia – žiūri į Jūsų
verslą profesionalų akimis, tačiau iš šono (tartum iš šalies). Būtent jie geba
patarti, pakonsultuoti, galiausiai – padėti susitvarkyti su iškilusiomis arba
iškilsiančiomis problemomis.
Meniu.lt ir „Restoranų verslo“ komanda pasirengusi dalintis savo žiniomis,
patirtimi ir požiūriu, padėti Jūsų verslui dar daugiau. Kreipkitės dėl pagalbos
ir patarimų!
Mūsų kontaktai: Konstitucijos pr. 23C-618, tel./faks. +370 5 2735919.
Daugiau informacijos: info@meniu.lt

sprendimai

pardavimus ir apetitą
diktuoja vaizdinės priemonės
Aiškūs maitinimo įstaigos sėkmingo verslo principai: skanus maistas, nepriekaištingas
aptarnavimas, jauki aplinka bei kokybės ir kainos santykis. Tačiau, kai viešnagės sektoriaus rinka
yra perpildyta, pasiūla viršija paklausą, o lankytojų nėra tiek daug kiek norėtųsi, tenka ieškoti
papildomų būdų norint, kad klientas sugrįžtų pas Jus, o ne pas Jūsų konkurentą.
Pagelbėti gali nežymūs akcentai, veikiantys kliento pasąmonę. Kad
ir vaizdinės priemonės, žadinančios lankytojo apetitą, susižavėjimą,
patraukiančios dėmesį estetika. Ne išeitis nukrauti stalus reklaminiais
stoveliais, kurie užima vietą ant stalo, užstoja vaizdą, o atnešus patiekalus
yra „šluojami“ šalin. Be to, popierinės reklamos dažnai nučiupinėjamos,
suglamžomos ar randamas kitas, kad ir nepiktybiškas būdas jų improvizacijai
belaukiant užsakymo. Popierinių meniu, plakatų, iškabų gamyba, montavimas
reiškia nuolatinius kaštus ir papildomą laiką.
Tiesa, populiarėjant informacinėms technologijoms, vis labiau populiarėja
ir skaitmeninė reklama: elektroniniai meniu, monitoriai su reklaminiais
vaizdo įrašais, naujienomis ar akcijomis, klientų monitoriai atsiskaitant
prie kasų. Naudojant šias technologijas taupomas laikas ir pinigai, mažėja
išlaidos - nereikia rūpintis meniu, plakatų spausdinimu, nebereikia rūpintis
kas juos sukabins ar užklijuos.
Rodos, tai jau yra naujovė, tačiau ir ją lenkia kita, dar funkcionalesnė
priemonė - JAV, Japonijoje, Australijoje sparčiai populiarėjantis iPAD
įrenginys. Jo pritaikymo galimybės labai plačios - nuo įprastinės naršyklės iki
žaidimo stalo, fotolaboratorijos ar kompaso.
Šis planšetinis kompiuteris su lietimui skirtu ekranu ir bevielio tinklo
ryšiu savo nišą rado ir maitinimo sektoriuje:
įrenginį naudojančios maitinimo įstaigos juo
vilioja naujovių ieškančius klientus bei leidžia
sutaupyti laiko. Naujovė kardinaliai keičia
klientų aptarnavimą, sutrumpina aptarnavimo
laiką bei suteikia lankytojui malonių laiko
praleidimo pojūčių. Mat užsakymo procesą
valdo ir kontroliuoja pats lankytojas, kuris
Meniu iPAD ekrane išsirenka patiekalus
ar gėrimus ir vieno mygtuko paspaudimu
užsakymą nusiunčia tiesiai į virtuvę
gaminimui, nelaukdamas kol prieis padavėjas
priimti užsakymą. Be to, lankytojas gali rasti
smulkią informaciją apie patiekalo sudėtį,
pažymėti, kaip paruošto („be alyvuogių“,
„steikas“) patiekalo pageidauja ir pan. Kol
patiekalai ruošiami, klientas bevielio tinklo
pagalba gali tikrinti savo el. paštą, skaityti
naujienų portalus, naršyti internete ar žaisti
žaidimus tinkle.

ir užsakinėti popierinių reklamų, lengvai koreguojamas meniu, darbuotojams
tenka mažesnis krūvis. Meniu kainos keičiamos labai lengvai, o tai naudinga,
kai restoranai nori pakeisti kainas per išeigines dienas ar priešpiečių arba
pietų meniu. Užtenka vieno mygtuko paspaudimo ir iš meniu pašalinamas
pasibaigęs patiekalas. Patiekalai pristatomi daug greičiau, kadangi nereikia
padavėjo užsakymams priimti, kliento užsakymas keliauja tiesiai į virtuvę.
iPAD įrenginys gali pasitarnauti ne tik kaip klientų traukos priemonė.
Naudojant iPAD galima atlikti klientų apklausas. Klientas ne tik gali
įvertinti ragautus patiekalus, palikti komantarą, bet ir skaityti kitų klientų
komentarus.
Vietoje personalinio kompiuterio iPAD‘ą gali naudoti įstaigos vadovai
ar administratoriai – restorano darbo stebėjimui ir kontrolei nuotoliniu
būdu, apyvartai ar svečių skaičiui sužinoti, ataskaitų peržiūrai (internet
monitoring).
Pagal populiarumo ir perkamumo rodiklius iPAD greitu laiku turėtų tapti
daugelio žmonių kasdieniniu informacijos įrankiu.
Lietuvoje Meniu iPAD įrenginį jau dabar savo restorane gali pritaikyti
maitinimo įstaigos, naudojančios R-Keeper V7 restoranų apskaitos ir valdymo
sistemas, kurias diegia ir prižiūri įmonė UCS Baltic.
UAB „UCS Baltic“ informacija

Meniu iPAD pasitarnauja ir kaip reklamos
įrankis: jame skelbiamos akcijos, pristatomi
nauji patiekalai ar spec. pasiūlymai. Tai
investicija į ateities aptarnavimą, nes atsiperka
daug greičiau lyginant su įprastinio personalo
(padavėjų, administratorių) išlaikymo kaštais
bei pritraukia daugiau klientų. Nereikia rūpintis
Restoranų verslas / meniu.lt 1/2011
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konsultacijos

Vangiai vyksta pardavimai? Tai
pagreitinkime juos!

Liutauras Markevičius

Taigi, blogos naujienos - jeigu Jūs tik norite tai padaryti. Tačiau yra begalė būdų – nedidelių
žingsnelių, kurie gali sukelti klientų susidomėjimą, sukelti norą pirmam vizitui, paskatinti apsilankyti sekantį kartą ir padidinti pardavimus.
11 būdų, kaip nebrangiai arba visai neišleidžiant pinigų, galima
sudominti klientus ir padidinti pardavimus:
1. Perorganizuokite baro prekystalį.
Kada paskutinį kartą tvarkėte barą, keitėte prekių išdėstymą,
išmetėte nereikalingus daiktus? Pasižiūrėkite į jį kaip lankytojas.
Ar jums atrodo, kad baro išvaizda ir prekių išdėstymas siūlo pirkti,
ar barmenui patogu pateikti maistą ir gėrimus? Ar baro išvaizda ir
prekių išdėstymas tikrai siūlo pirkti ar tik suteikia informaciją apie
kainas?
2. Perstatykite baldus.
Ar gerai taip kaip yra, ar norėtųsi atsinaujinti? Ar stalai ir kėdės,
minkštasuoliai, toršerai sustatyti taip, kad būtų jauku ir patogu? Gal
yra aplūžusių daiktų, kuriuos reikia be gailesčio išmesti, o gal reikia sutaisyti? O gal paprasčiausiai reikėtų atlikti generalinį valymą ir
pastatyti vazą su gėlėmis, juo labiau, kad gėlės jau pražydo? Nedelskite!
3. Atnaujinkite stalo serviravimo priemones.
Tai nereiškia kad reikia pirkti naujas lėkštes ir įrankius. Pakanka
įsigyti originalaus dizaino ar įdomesnių spalvų padažines ar keletą
lėkščių skirtų specialiems patiekalams. Gal rasite nukainuotų vazelių
gėlėms ar indelių šviežioms uogoms, kurios demonstruos atėjusį
pavasarį, o vėliau ir vasarą. Tuo tarpu bare, pakanka įsigyti kelias
įdomesnes taures naujiems ar populiariems kokteiliams ir lankytojai
pamatys, kad jūs nesnaudžiate. Neužmirškite ir tiekėjų. Prie įdomių ar
populiarinamų gėrimų jie neretai nemokamai siūlo specialias taures,
prijuostes ir panašiai.
4. Atnaujinkite personalo žinias apie produktus.
Ypatingai, jeigu personalas kiek drovus ar tingus. Lietuvoje dabar
ypatingai aktualu susigaudyti vynų r kitų gėrimų įvairovėje. Jeigu
Jūsų darbuotojai žinos daugiau apie importinius gėrimus ir papasakos restorano svečiams, iš ko ir kaip pagamintas patiekalas, be abejo
bus parduota daugiau alaus, vyno, salotų, kepsnių. Priminkite jiems,
kad reikia domėtis – arbata irgi bus didesnė. O patys prisiminkite,
kad personalo žinios labai dažnai būna daug mažesnės, negu mes
manome. Suraskite mokymams laiko: skirkite po 5 minutes kasdien ir
jie kasdien parduos bent po vieną gėrimą ir patiekalą daugiau.
5. Reklamuokite naujienas, akcijas, nuolaidas, įvykius ir t.t. kur tik
įmanoma.
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Ant lentos, stalų, ekrano, langų, durų, meniu, WC ir t.t.. Dažna
personalas užmiršta pasidalinti informacija apie naujienas ne tik su
kolegomis, bet ir su lankytojais. Todėl priminimai reikalingi visur kur
tik įmanoma.
6. Reklamuokite restorano Facebook adresą skelbimų lentoje.
Kai kurie lankytojai nedelsdami prisijungs. Bet nepamirškite,
kad informaciją reikia atnaujinti nors kas antrą dieną, na nors foto
galeriją...
7. Atnaujinkite meniu.
Išbraukite iš meniu pozicijas, kurios mažai pelningos ir mažai parduodamos. Pasiūlykite nors keletą sezoninių naujovių. Panaudokite
patiekalų aprašymuose žodžius „mūsų gamybos“, „vietinis“, „gaminamas užsakius“. Dar kartą patikrinkite, ar kainos atitinka kokybę,
mūsų lankytojai vis labiau išprusę šiais klausimais.
8. Panagrinėkite pardavimų struktūrą.
Kokia čekio suma vienam žmogui? Kiek pozicijų vienas asmuo
užsisako? Ar prie užkandžių ar pagrindinių patiekalų užsisako
vandens, alaus, vyno? Ar prie kavos ar arbatos užsisako desertą?
Žiūrime ketvirtą punktą.
9. Pasistenkite plačiau pasinaudoti kompiuterinės apskaitos informacijos teikimo galimybėmis.
Paprastai naudojamasi viena šimtąja galimybių kurias gali suteikti
kompiuterinės apskaitos sistemos (kaip beje ir mobiliųjų telefonų).
Pasidomėkite visomis jų teikiamomis galimybėmis ir funkcijomis.
10. Kvieskite įvairius pomėgius vienijančias žmonių grupes.
Be abejo, mažiausiai lankytojų sulaukiančiomis dienomis. Tai
gali būti sporto mėgėjai, labdaringos organizacijos, proto žaidimų
mėgėjai, maisto ar vyno degustacijų fanai, na pagaliau mezgimo
būrelių susiėjimai. Nepamirškite, kad jie visi turi draugų, kurie pas
jus dar nesilankė.
11. Nepamirškite pagrindinio įėjimo ir langų.
Juk tai nemažas nemokamas reklaminis plotas, pro kurį kasdien
praeina ir pravažiuoja šimtai, o gal ir tūkstančiai žmonių. Pirmiausia
visa tai reikia išsiblizginti, o paskui ir pranešti potencialiam vartotojui
apie naujienas, akcijas ar renginius.
Dar kartą primenu: mėginkite daryti eksperimentus, ypač jeigu jie
nemokami arba mažai kainuojantys. Juk kitaip nesužinosite ar buvote
teisūs, galų gale ar šie patarimai ko nors verti.

PAGALIAU LIETUVOJE!

UAB „Eugesta“, tel. 8 655 55508, (8 5) 239 77 41, www.eugesta.com
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