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Analoginė eterinė televizija bus išjungta Spalį.

Ar Jūs pasiruošę
pokyčiams?
Analoginės eterinės TV signalas bus išjungtas š.m. Spalio 29-ą
dieną. Norint matyti eterinę televiziją reikės naudoti skaitmeninį
signalą palaikančią techninę įrangą.
Hoist Technology siūlo TV sprendimus viešbučiams,
sveikatingumo centrams, restoranams, barams.
Mes esame patikimas partneris ir
patyręs TV sprendimų bei TV
kanalų tiekėjas.

Susisiekite su mumis ir
mes Jums padėsime surasti
labiausiai tinkamą skaitmeninį
sprendimą Jūsų poreikiams!
Tel. +370 527 301 05 arba
info.lt@hoistgroup.com

Tel. +370 5273 0105
info.lt@hoistgroup.com
www.hoistgroup.com
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pasaulio virtuvės
Prisipažinsiu, jei dirbčiau kelionių
agentūroje, savo klientams Balio salą
pradėčiau girti būtent dėl puikios virtuvės.
Keliautojams akcentuočiau ne išvykas
į šimtmečius menančias garsiąsias salos šventyklas, neįtikėtinai šiltą Indijos
vandenyną ir begėdišką tingėjimą saulės
atokaitoje, tačiau puikų šios salos žmonių
gaminamą maistą, gurmaniškus atradimus ir tai, kad Balyje maistas yra tai, dėl ko
mielai ten grįžčiau dar kartą.
Sakau užtikrintai, nes visų atostogų metu
šiame Indonezijai priklausiančiame turistų
rojuje mažiausiai po du kartus per dieną
traukdavome ragauti vis naujų patiekalų
ir per dvylika viešnagės saloje dienų pabuvojome tiek restoranuose su „baltomis
staltiesėmis“, tiek šeimos užeigose, kur
maistas ruošiamas varganoje pašiūrėje,
dengtoje senais lentgaliais...
Daugiau: 34-37 psl.>>

informacija

EN

WWW.MENU.LT – the biggest internet portal in Lithuania about all restaurants, cafés, bars, pubs,
clubs, catering service. All restaurants, cafes, bars, clubs of Lithuania are presented in special catalog, divided
by cities, categories and other filters.
There is the catalog of all HoReCa companies and suppliers in Lithuania and other information for restaurant owners, handlers, cooks and employees too. Here companies can present products and services for
restaurant business.

Kultūra, kelionės, virtuvė
projekte „Pasaulio virtuvės“
www.pasauliovirtuves.lt
Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012
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Atidaryti 2011.12 – 2012.05 mėn.
Vilnius
„AKIVARAI“, kavinė-baras, Jakšto g. 5
„ALCHEMIKAS“, kokteilių baras,
Islandijos g. 1
„ARARTAS“, armėnų virtuvės restoranas,
Kauno g. 3A
„BAKU CEYHAN“, restoranas, Pilies g. 16
„BERLIN CLUB“, kokteilių baras,
Islandijos g. 3 - 11
„BOUN GIORNO“, gourmet krautuvėlė,
Vokiečių g. 20
„BASILICO“ greito maisto restoranas,
Pylimo g. 21
„CAFE DE PARIS“, Didžioji g. 1
„C.O.X. CLUB“, muzikinis klubas,
Gedimino pr. 37
„CHARLIE PIZZA“, Pilies g. 8
„VYNO KLUBAS“, vyno parduotuvė,
Stumbrų g. 15
„DRUSKOS NAMAI“, restoranas,
Užupio g. 30
„GRILL INN“, restoranas, Dominikonų g. 6
„EX LIBRIS“, restoranas (Prancūzų virtuvė),
K. Sirvydo g. 6
„FLAMINGO PINK SUSHI“, kavinė-baras,
Liubarto g. 19
„FRANKI“ vyninė, Vilniaus g. 37
„GIMME“, sumuštiniai, Aušros vartų 4
„GRANTAS“, restoranas, Laisvės pr. 125
„GOURMET PIZZA“, picerija,
Gedimino pr.52/1
„GUDA“, restoranas (baltarusių virtuvė),
Pylimo g. 27
„HARMONIA“, restoranas, Didžioji g. 40
„JACKIE“, amerikietiško viskio baras,
Vilniaus g. 31
„KAVARIUMAS“, Ypatingas Kavos klubas,
Ozo g. 18 (PPC „Ozas“ antrojo aukšto fojė)
KAVINĖ „Nr. 17“, kavinė-baras,
Mickevičiaus g. 2
„KINŲ SMUKLĖ“, restoranas Ukmergės g. 256
„LE CREPE“, blyninė, Gedimino pr. 13
„LE GRAND“, vyninė, Etmonų g. 2
„LAURO LAPAS“, restoranas,
Pamėnkalnio g. 24
„LA VINIA“, gourmet parduotuvė,
Jaruzalės g. 4
„MEAT LOVERS PUB“, mėsos restoranas,
Šv. Ignoto g. 14
„METRO“, naktinis klubas, Pylimo g. 43/2
„OSTERIA DA LUCA“, restoranas,
Trakų g. 11-8 / Pranciškonų g. 2-8
„PASTOGĖ“, armėnų restoranas,
Basanavičiaus g. 37
„POPIERINIS BARAS“, T. Ševčenkos g. 16A
„RIB ROOM“, restoranas, Šeimyniškių g. 1
„Salvete“, restoranas Europos Centro
Golfo klube, Girijos k., Vilniaus r.
„SHANTI“, azijietiškos virtuvės restoranas,
Trakų g. 1
„SHIVA CHILL BAR“, vegetariškas restoranas,
Klaipėdos g. 3
Nukelta į 10 psl. >
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Žuvinė (VILNIUS)

Žuvinė (VILNIUS)
„Žuvinė“ – naujas, išskirtinis, specializuotas Lietuvos vandenų žuvies restoranas, įsikūręs
pačioje senamiesčio širdyje – Vilniaus rotušėje. Per aštuonerius sėkmingos veiklos metus
Palangoje, šio restorano vardas daugeliui gurmanų ir užsienio svečių asocijuojasi su geru
skoniu, estetika ir profesionaliu aptarnavimu. Jie žino, kad kiekvieną sezoną ras kažką
naujo, itin kokybiško ir subtilaus. Restorane yra 70 sėdimų vietų, 120 vietų furšetams.
Norintiems daugiau privatumo, restoranas siūlo jaukią 30-ies vietų salę.

Grantas (VILNIUS)
Grantas (VILNIUS)
Restoranas „Grantas“ – ideali vieta įmonių organizuojamiems renginiams, banketams,
furšetams, iškilmingiems ar gedulingiems pietums bei kitoms šventėms. Restorane yra
3 salės. Pagrindinėje salėje yra 70 sėdimų vietų, per furšetus čia telpa iki 150 žmonių.
Mažesnės salės skirtos jaukesniam svečių ratui – 25-30 žmonių. Svečiams siūloma ir
restorane įkurta pirtis, kurios priepirtyje telpa 12 žmonių. Šalia pirties yra salė, kuria
galima naudotis esant pageidavimui. Restorane laukiami ir mažieji lankytojai. Specialiai
jiems įkurtame kambarėlyje paruošta piešimo siena, ant kurios kiekvienas gali išmėginti
savo kūrybines galias. ,,Granto Jazz/Rock“ klube vyksta gyvo garso koncertai. Restoranas
„Grantas“ organizuoja ir išvežamuosius pobūvius.

Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012

„Salvete“, restoranas Europos Centro Golfo klube, Girijos k., Vilniaus r.

naujos kavinės, restoranai, parduotuvės
Wine lounge (VILNIUS)
,,Wine Lounge“ – pirmasis vyno degustacinis centras Vilniaus oro uoste,
kviečia sudalyvauti 8 vynų degustacijose iš pirmosios Lietuvoje ENOMATIC
vyno pilstymo mašinos.
Kurie meniu pasirinkimai galėtų labiau tikti prie vieno ar prie kito vyno,
kompetentingai pristato nuolat besitobulinantis personalas. Šviežiai atpjautas Prosciutto kumpis, kokybiška vytinta mėsa, keletas rūšių sūrių, saulėje
džiovinti pomidorai, marinuoti artišokai,
pjemontietiški užtepai su itališkos duonos gaminiais, Fiorentini sausainiai.
Telieka pasikliauti intuicija ir patiems
kurti labiausiai patinkančius derinius.
„Vyninei pasirinkome neįprastą vietą
– Vilniaus oro uostą. Tai buvo drąsus
žingsnis, nes patekome su specifiniu
produktu, pakankamai ribotoje rinkos
dalyje. Tačiau manėme ir manome,
kad oro uoste trūksta įdomių vietų,
kur galima turiningai ir kokybiškai praleisti laisvalaikį, sulaukti individualaus
aptarnavimo, tie-siog maloniai persi-

Wine lounge (VILNIUS)
mesti vienu kitu žodžiu su čia dirbančiais
žmonėmis. Bene visi mūsų klientai

„išskrido“ patenkinti“, – džiaugiasi
vyninės direktorė Rūta Chadasevičiūtė.

Vyno klubas (VILNIUS)
Vyno klubas (VILNIUS)
Prieš kelis mėnesius „Vyno klubas“
pakvietė į naujo pastato sostinėje, Stumbrų
g. 15, atidarymą.
„Per aštuonerius metus išaugome
senuosius namus, todėl atėjo laikas persikelti į naujus. Savo klientams sukūrėme
išskirtinai patogią erdvę, kokios Lietuvoje
dar nebuvo“, – teigė „Vyno klubo“ direktorė
Rasa Starkus.
Naujame pastate įrengta erdvi vyno,

kitų gėrimų bei delikatesų parduotuvė,
kurios plotas daugiau nei pusantro šimto
kvadratinių metrų. O kolekcinio vyno
rūsyje sukurtos idealios sąlygos brangių
vynų saugojimui, kurių pageidavo ne vienas išskirtinio vyno pirkėjas bei kolekcininkas. Naujoje erdvėje veikia ir prieš penkerius metus įkurta Someljė mokykla.
„Šiandienos „Vyno klubo“ moto – visas
vyno pasaulis po vienu stogu. Tai reiškia,
kad užuot skaidę po visą šalį, koncentruo-

jame jėgas vienoje vietoje, sukeldami iš
kitų parduotuvių geriausių vynų kolekcijas ir surinkdami vienoje vietoje savo
gausų ekspertų kolektyvą, papildydami
asortimentą vyno literatūra, geriausių
taurių ir dekanterių, išskirtinių vyno
aksesuarų rinkiniais.
Kuriame vietą, į kurią visomis prasmėmis
būtų verta atvažiuoti ne tik iš bet kurio
Vilniaus taško, bet ir Kauno, Mažeikių, Rygos ar Minsko.“
Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012
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Atkelta iš 8 psl. >

„SINATRA“, muzikinis klubas, Upės g. 6
„SOFA DE PANCHO“, restoranas,
Visų Šventųjų g. 5
„SPOT CLUB“, naktinis klubas, Jakšto g. 9
„STUDIO 9“, restoranas, Gedimino pr. 9
„ŠV. VIETA“, vegetarų ir veganų restoranas,
Šv Ignoto 12
„THE ROOM“, restoranas, Vilniaus g. 39
„TRIP BAR“, baras, Gedimino pr. 31
„VIENUOLYNO KIEMAS“, vasaros terasa,
Trakų g. 9/1
„VISŲ ŠVENTŲJŲ BARAS“, Visų Šventųjų g. 7
„WINE LOUNGE“, vyno parduotuvėdegustacinis baras, Rodūnios kelias 2,
(Tarptautinis Vilniaus oro uostas)
„WOK & ROLL“, kavinė, Šv. Stepono g. 19
„ŽUVINĖ“, žuvies restoranas, Didžioji g. 31

La Vinia (VILNIUS)

Trakai
„PIROSMANI“, gruzinų virtuvės restoranas,
Karaimų g. 2
„BISTRO SADAF“, turkų virtuvės restoranas,
Trakų gatvė 8
Kaunas
„HESBURGER“, greito maisto užeiga,
Veiverių g. 142E
„KIEMELIS 837“, sezoninė kavinė,
Rotušės aikštė 20
„MACAO OPEN AIR“, klubas,
V. Putvinskio g. 51
„MON AMI“, kepyklėlė, Laisvės al.79
„MOTIEJAUS KEPYKLĖLĖ“, Vilniaus g. 7
„PIVORIUS“, alaus krautuvėlė,
Žemaičių pl. 66 (Šilainių turgus)
„PUB GILDIJA“, alaus rūsys, Rotušės a. 2
„SAMBARIS“, baras, Vilniaus g. 34
„TAKEWAY“, greito maisto restoranas, Karaliaus Mindaugo pr. 49 (PPC „Akropolis“)
„THE OOPEN PASTA GRILL“, viešbučio
restoranas, Vytauto pr. 28 (viešbutis „Ibis
Kaunas Centre“)
„VERO CAFE“, kavinė, S. Daukanto g. 28 (VDU)
„VOM FASS“, gurmaniška krautuvėlė,
Laisvės al. 46
„ŽALIŲ KOKTEILIŲ BARAS“, sveikuoliško
maisto baras ir krautuvėlė, Vilniaus g. 9
Klaipėda
„BALTA VARNA“, kavinė, Sukilėlių g. 18,
„BAR 4 SOUL“, baras, Turgaus g. 10
„COFFEE INN“, kavinė, Tiltų g.1 / Žvejų g.2B
„HESBURGER“, greito maisto užeiga,
Klaipėdos r., Jakų k.
„METALINĖ ŠIRDIS“, muzikos klubas-baras,
Priestočio g. 1A
„RASYTĖ LE GARDEN“, restoranas, Tiltų g. 6
„RIO PUB“, Kepėjų g. 17 / Kurpių g. 6
„TOM SUSHI“, baras Turgaus g. 20
„VERO CAFE“, kavinė, Tiltų g. 1
„ŽVEJŲ BARAS“, baras, Kurpių g. 8
Šiauliai
„POGO BARAS“, baras, Vilniaus g. 128
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La Vinia (VILNIUS)
Nauja „La Vinia“ vyno ir gardėsių parduotuvė įsikūrė Vilniuje, Jeruzalės g. 4 (Rimi prekybos centre). „La Vinia“ parduotuvių tinklo vadovės teigimu, net nieko neišmanantys apie
vyną iš parduotuvės išeis nešini puikiu gėrimu ir taikliai parinktais gurmaniškais produktais. Naujoje parduotuvėje, kaip ir kitose dvejose, vyną galima rinktis ne tik pagal etiketę,
bet ir čia vykstančių degustacijų metu. „La Vinia“ teikia naują paslaugą – su vynu bei jo
kultūra susipažinti vyno pietų-pamokų metu. Tai ne tik puikus būdas smagiai praleisti
laiką su kolegomis, tačiau ir sužinoti šį bei tą naujo.

ARARAT (Vilnius)
ARARAT (Vilnius)
Pagaliau Vilniuje atidarytas tikras armėniškos virtuvės restoranas „ARARAT“. Netoli legendinio „Kablio“ įsikūrusiame restorane „Ararat“ galėsite paskanauti armėniškų patiekalų,
paragauti net 10 rūšių šašlykų, paklausyti armėniškos muzikos ir maloniai praleisti laiką.

RESTORANŲ TENDENCIJOS

Karščiausios
restoranų
verslo
tendencijos
Ieva Malaiškaitė

Pasaulinio garso restoranų konsultantų grupė
„Baum & Whiteman“ kasmet sudaro ateinančių
metų tendencijų sąrašą. Šiemet jame – drąsūs
eksperimentai ir seni geri pamiršti sprendimai.
Visas pasaulis lėkštėje
Multinacionalinė cukinijų pica su humusu ir aštriais vasabi žirneliais, kukurūzų
paplotėliai takos ir tortilijos, kimštos feta
sūriu, aštuonkojais, skrudintais vištienos
skilveliais, gardintos tailandietišku padažu.
Įdomu, kokią virtuvę atstovauja šie patiekalai? Jokios ir kartu visas. 2012-aisiais
metais į lėkštes bus „kraunamas“ visas pasaulis. Maisto gamyba atsiduria kryžkelėje,
kurioje susiduria įvairūs skoniai ir tradicijos. Ypatingai ši tendencija bus ryški greito maisto taškuose, kur lyderio pozicijas
turėtų užimti sumuštiniai su pasaulio
virtuvių įdaru. Kuo keisčiau – tuo geriau.
Duoną keičiame į...
Pratęsiant temą apie sumuštinius,
2012-aisiais verta pagalvoti, kaip galima
pakeisti ne tik įdarą, bet ir duoną. Kaip
alternatyvos duonai, įvardijami kukurūzų
paplotėliai, vafliai, ryžių duonelės.

Iliustracija: ibreatheimhungry.com

meksikietiški pipirai, imbieras, citrusiniai
vaisiai, rūkyta paprika, žvaigždinis anyžius
– pasitelkus šiuos ingredientus, kuriami
originalūs marinatai daržovėms ir vaisiams, kurie gali būti puikiai derinami prie
aukščiau paminėtų vištienos skilvelių,
kiaulių ausų ar tapti tuo išieškotuoju įdaru
multinacionaliniam sumuštiniui.

realijomis. Geras ir nebrangus alus bei paprastas maistas baruose ir greitas gatvės
maistas – vis dar kyla populiarumo laiptais
visame pasaulyje. Vienintelė galima klaida
pasirinkus šią kryptį – požiūris „maksimalus rezultatas, minimaliomis pastangomis“, nes net paprastas maistas negali
būti prastas.

Rytų Azijos virtuvė
Pietų Korėja pradėjo aktyvią savo
virtuvės viešinimo ir populiarinimo
užsienio šalyse kampaniją. Kaip kažkada
kinų virtuvės restoranai, taip ir korėjiečių
šiuo metu dygsta vienas po kito. Daugelis
ekspertų prie itin populiarėjančių įvardija
ir Tailando virtuvę.

Naujienos maisto pateikime
Atskiri patiekalo produktai sukomponuojami lėkštės kraštuose, o ne sukraunami ar sumaišomi viduryje. Taip jau įprasta
patiekti tartar‘ą, sushi, prognozuojama,
kad tai bus populiariausias maisto pateikimo būdas net salotoms.

Alaus barai ir maistas „ant ratų“
Šios tendencijos, kaip jokios kitos, aktualios Lietuvoje. Jas jau galima vadinti

Amerikietiškas suvožtinis
Įvairios variacijos, pateikimas, ingredientai ir burger‘is grįžta į restoranų
valgiaraščius visame pasaulyje.

„Subproduktai“ – ant bangos
Ėriuko ir jautienos liežuviai, vištų skilveliai, net kiaulių ausys pradedamos vertinti
ne tik kaip priedas prie alaus, o ir kaip šefo
patiekalas. Žarnokai, vištienos kepenėlės,
jautienos širdis – prognozuojama, jog šie
ingredientai 2012-aisiais ras savo vietą ant
baltos staltiesės.
Marinuotos gėrybės „iš rūsio“
Prognozuojama, kad namų gamybos
marinuotos daržovės ir vaisiai bus vis
dažniau įtraukiami į kavinių ir restoranų
meniu. Tačiau tai ne visai tos pačios
marinuotos gėrybės, kurias metai iš metų
gamina mūsų močiutės. Kaip ir visur, taip
ir konservuojant, pagrindinis elementas
– eksperimentavimas. Azijietiški padažai,

Iliustracija: derekskitchen.blogspot.com
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Pasaulis ir Lietuva
Priklausomai nuo restorano, klientų
srautus nuo 10 iki 90% sudaro turistai,
šefai atstovauja Lietuvą pasauliniuose kulinariniuose čempionatuose, o kas jeigu dar
ir „Michelin“ ekspertas užsuks pasižvalgyti.
Prisitaikymas prie pasaulio diktuojamų
tendencijų ir madų tampa neišvengiamas,
tačiau neturi būti „vykdomas“ pažodžiui,
restorano veido išlaikymas – ne mažiau
svarbu.
Apie pasaulines tendencijas Lietuvos restoranuose kalbamės su vienais
geriausių Lietuvos šefų: Gintautu Zuikaičiu
(restoranas „Gabija“, Palanga), Gediminu
Andriuškevičiumi („Radisson Blu Astorija“,
restoranas „Brasserie de Verres en Vers“)
bei restorano „Neringa“ vyriausiuoju virėju
– Dariumi Dabrovolskiu.

TOP 10
Kasmetinės vyriausiųjų virėjų nuomonės
tyrimo duomenimis, 2012-aisiais metais
viešojo maitinimo įstaigos lankytojus, kaip
ir 2011-aisiais metais, labiausiai prisivilios,
siūlydamos patiekalus iš vietinių maisto
produktų. Nacionalinės JAV Restoranų
asociacijos atliktoje apklausoje dalyvavo
beveik 2000 vyriausiųjų virėjų.
Top tendencijos vyriausiųjų virėjų
akimis:
1. Vietinė produkcija.
2. Sveikas meniu vaikams.
3. Meniu be glitimo, dėmesys maisto
alergijoms.
4. „Naminės/vietinės gamybos“ alkoholiniai gėrimai, mažųjų aludarių,
vyndarių produkcija.
5. Dėmesys nykstančioms žuvų rūšims.
6. Viso grūdo gaminiai vaikų meniu.

7. Gatvės maistas.
8. Namų gamybos ledai
9. Vaisiai ir daržovės vaikų meniu.
10. Mini patiekalai vaikams (sumažinta suaugusiųjų meniu patiekalo porcija).
Per 2011-uosius metus įsibėgėjo
vietinės produkcijos naudojimas, nemažai
restoranų pradėjo kurti savo prieskonių
darželius, bendradarbiauti su ūkininkais.
Tuo tarpu stiprėjanti tendencija – dėmesys
vaikų mitybai. Nacionalinė JAV Restoranų
asociacija inicijavo programą „Kids Live
Well“, kurioje dalyvaujantys restoranai
įsipareigoja sudaryti ir tiekti vaikų meniu,
kuriame patiekalų maistinė vertė neviršytų
600 kalorijų. Patiekaluose turi būti vaisių ir
daržovių, naudojami pilno grūdo gaminiai, liesi pieno produktai, patiekaluose
taip pat turi būti sumažintas druskos,
cukraus ir riebalų kiekis.
Marketingas ir technologijos
Vyriausieji virėjai, kalbėdami apie reklamos ir klientų pritraukimo galimybes,
kaip pagrindines tendencijas įvardija
komunikacijos galimybes išmaniaisiais
telefonais bei planšetiniais kompiuteriais,
kuriuose galima būtų pateikti meniu, vyno
kortas, akcijas ir pan. Kita dalis restoranų
šefų, kaip efektyviausią komunikacijos ir
marketingo priemonę įvardijo specializuotus media kanalus.
Reziumuojant
Restorano vadovas (šefas), norėdamas
prisitaikyti prie kliento poreikių, turėtų
sugebėti pamaitinti greitai ir nebrangiai,
kai klientas to reikalauja; sveikai ir atsakingai – visada; prabangiai, kai tam yra
proga.
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Geri kepsniai visada bus paklausūs
Tendencijos nėra taisyklės, kuriomis
privaloma vadovautis ir tai, kas populiaru,
pavyzdžiui, Amerikoje, nebūtinai prigis
Lietuvoje. Vyriausio virėjo, Lietuvos barbekiu asociacijos buvusio prezidento Gintauto Zuikaičio, nuomone, būtina žinoti,
kokiam lankytojui ruoši maistą. „Lietuvoje
labai populiarios italų, Viduržemio regiono
virtuvės. Lietuva mėsėdžių šalis, todėl geri
kepsniai čia visada bus paklausūs. Kuo
toliau, tuo populiaresnis bus natūralus,
ekologiškas, šviežiai pagamintas maistas.
Restoranų lankytojus vis labiau domina
pasaulio virtuvės, todėl toks maistas turėtų
būti su suderintais pasaulio virtuvių akcentais. Tuo tarpu super madingi ar egzotiški
restoranai Lietuvoje ilgai „negyvena“, kadangi lietuviai pakankami konservatyvus,
kas susiję su maistu.“
Iš užsienio pasimokyti strateginio
planavimo ir darbo kultūros
Vien perimti tendencijas iš užsienio,
Gintauto nuomone, nepakanka. Būtina
keisti požiūrį į lankytoją, aptarnavimą ir
veiklos planavimą. „Lietuvoje restorano
lankytojas itin reiklus. Tuo tarpu restoranų
vadovų, kurie nusimanytų apie restoranų
verslą, svetingumą – trūksta, dažnai labai silpna ir vyriausiųjų virėjų kvalifikacija. Dažnai restorano valgiaraščiai nėra
„sąžiningi“ svečio atžvilgiu – deklaruojama viena, lankytojas gauna kitą. Žinoma,
užsienyje irgi būna visko, pažiūrėkite laidas su Gordon‘u Ramsay. Tačiau užsienio
restoranų pranašumas – kvalifikuota komanda ir darbo planavimas dienomis,
mėnesiais ir metais į priekį. Reikėtų perimti ir gerąją užsienio aptarnavimo kultūrą.
Užsienyje salės darbuotojai bendrauja su
svečiais gana betarpiškai, Lietuvoje kol
kas toks padavėjo bendravimas mažiausiai
būtų nesuprastas.“

RESTORANŲ TENDENCIJOS
Restoranas formuoja lankytojų skonį
„Visada sakau, jog geriausi bet kokių
naujovių vertintojai – lankytojai. Tačiau
restorano komandai visada reikėtų vieną,
du žingsnius eiti priekyje svečio ir formuoti
jo skonį – taip restoranas taps pranašesnis
už savo kolegas. Iš praktinės pusės
pastebėjau, kad populiarėja kokybiškas
„greitas“ maistas, nepraranda populiarumo ir nacionalinės virtuvės, tik, gaila,
šiuolaikiniai šefai silpnai ją išmano.
Kurdamas naują meniu, vadovaujuosi
tik savo patirtimi ir kulinarine nuojauta. Ne
visi mano pasiūlymai iš karto pelnė kolegų
pripažinimą, bet iš lėto, po truputį, viskas
buvo įvertinta ir pripažinta“, – pasakoja G.
Zuikaitis.
Svarbiausia – visuma
Gintauto teigimu, restoranas – gyvas organizmas, kuris turi būti įdomus svečiams
visa savo koncepcija: nuo rūbinės iki
valgiaraščio, vyno kortos ir aptarnavimo.
„Lietuvoje trūksta restorano, visus kriterijus išpildančio 100 %. Sublizgėti restoranų
versle galima visada, bet išlaikyti tą patį
„blizgesį“, kokybę yra labai sudėtinga.
Geras rezultatas įmanomas tik turint gerą
komandą.“
Atsakingai
užauginta,
vietinė
produkcija
Pasaulinio viešbučių tinklo „Radisson Blu“ restorano „Brasserie de Verres
en Vers“ vyriausias virėjas Gediminas
Andriuškevičius – vienas geriausių pasaulines tendencijas perkandusių šefų,
kadangi žinios ir pasiteisinę sprendimai į
virtuvę atkeliauja ir iš kitų tinklo restoranų,
tarp kurių ir Michelin žvaigžde įvertintos
virtuvės.

Gintautas Zuikaitis

Gedimino teigimu, Europoje šiuo metu
labai vertinama vietinė/regioninė produkcija: mažų ūkių, atsakingai užauginta. „Tai
nebūtinai turi būti su eko sertifikatu, o
tiesiog laisvėje užauginti rūšiniai galvijai,
maitinti natūraliais pašarais arba daržovės,
būdingos tam regionui (dieną, kuomet
buvo rašomas šis straipsnis, Gediminas
kartu su restorano komanda vyko į vieną
Lietuvos ūkių susipažinti su ūkininku,
tiekiančiu restoranui šparagus bei
susipažinti su auginimo sąlygomis – aut.

Gediminas Andriuškevičius

pastaba). Taip pat yra tendencija viename
patiekale panaudoti kuo daugiau gyvūno
dalių (angl. from head to toe), t. y., naudoti
ne tik populiarias dalis (filė, nugarinę), bet
ir subproduktus: pažandes, odą ir kt.
Tuo tarpu „visas pasaulis lėkštėje“ tendencija vis dar tęsiasi nuo fusion bangos
ir tai, mano manymu, bus ir toliau madoje.
Tik reikėtų atsargiau derinti produktus,
kad nesigautų „confusion“, – šypsosi Gediminas.
Nordic cuisine pakraipa ir produktų
grynumas
Tarp pasaulinių tendencijų įvardijama
Rytų Azijos virtuvės plėtra pasaulyje.
Gedimino nuomone, be šios virtuvės
Lietuvoje pradės populiarėti ir Nordic
cuisine pakraipa. „Iš Skandinavijos atėjęs
natūralumo bumas, manau, ir Lietuvoje
išpopuliarės ir restoranuose bus naudojama daugiau netradicinių laukinėje
gamtoje užaugusių gėrybių: pienių lapai,
dilgėlės, kiškio kopūstai, kadagiai, medžių
sula. Mūsų šalyje marinavimas turi gilias
tradicijas, todėl lietuviai ir toliau valgys
savo pamėgtas marinuotas/konservuotas
daržoves bei vaisius.“
Naujienos maisto pateikime
„Reikia atsisakyti patiekalų, kurie yra
užkepti ar užpilti tirštu padažu ir kuriuose sunku identifikuoti produkto kokybę.
Taip, patiekale turi būti galimybė pajusti
kiekvieno produkto skonį ir galbūt atrasti
Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012
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naują skonį, ragaujant su kitomis patiekalo
sudedamosiomis dalimis ar padažais. Taip
pat šiuo metu populiaru vienoje lėkštėje
pateikti įvairių struktūrų maistą: piure ar
musas, traškus, želė pavidale, trupiniai, putos ir t. t. Spalvinė gama, be abejo, taip pat
labai svarbi.
Straipsnyje kalbama apie kitokius
amerikietiškus suvožtinius – taip, aukštesnės klasės restoranuose ar baruose
būtų galima klientus sudominti iš rūšinės
jautienos pagamintais burgeriais (wagyu,
angus, charolais), paskaninus juos foie
gras ir šviežiais trumais, bet gera kokybė,
žinoma, atitinkamai kainuoja.
Naujovės neturėtų nustelbti to, ką
mokate geriausiai
Legendinio
restorano
„Neringa“
pristatinėti nereikia – visi žino populiariausius, jau istoriniais tapusius restorano
patiekalus, pavyzdžiui, Kijevo kotletas, befstrogenas, Neringos sultinys su
pyragėliu, natūrali plakta grietinėlė su
šokoladu ir riešutais. Atrodytų, nieko
bendro su pasaulinėmis tendencijomis,
tačiau restorano komanda šių patiekalų
kokybei skiria ypatingą dėmesį. „Taikydami
naujesnes tendencijas, siūlydami naujus
patiekalus, tiesiog norime palepinti savo
klientą, parodyti jam, jog vienodai gerai
Darius Dabrovolskas restorane „Neringa“

14

Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012

galime dirbti ir gamindami senuosius, visų
pamėgtus ir laiko išbandytus patiekalus, ir
patiekalus, gaminamus pagal naujausias
receptūras ir technologijas. Didžioji dalis
restorano lankytojų yra pastovūs svečiai,
kurie dažniausiai užsisako kažką iš jau
pamėgtų, tradicinių patiekalų, tačiau mielai paragauja ir mūsų siūlomų naujovių“,
– teigia restorano vadybininkė Agnė
Baradinskaitė.
Minimalizmas ir nauji deriniai
„Neringos“ vyriausiasis virėjas, ilgametis Lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių
asociacijos (LRVVKA) narys, dabartinės
tarybos narys, nuolatos yra naujovių
sūkuryje. Šių metų pradžioje Darius kartu
su LRVVKA komanda „Gintarinis aljansas“ Baltijos jūros regiono šalių tarptautiniame virėjų konkurse laimėjo auksą už
šiuos derinius: rūkyta elnienos išpjova su
su burokėlių traškučiu, kepta elniena su
burokėlių esencija bei elniena su šviežių
šparagų salotomis ir pavasarinėmis
morkytėmis su sūdytais agurkais. „Stebiu
pasaulines tendencijas, mano nuomone,
dabar restoranuose vyrauja minimalizmas
ir stengiamasi išlaikyti produktų struktūrą
bei jų skonines savybes jų stipriai neperdirbant. Tai pat vyrauja įvairių produktų
derinimas ieškant naujų skonio palečių“, –
teigia Darius.

Šefo teigimu, Lietuvai nesvetima ir
subproduktų tendencija „Subproduktus ir
kai kurias konservuotas daržoves naudojame restorane. Ir aš manau, kad lietuviai
nuo subproduktų labai atitolę ir nebuvo –
juk iš mūsų parduotuvių tokie produktai,
kaip įvairios kepenėlės, kiaulienos ausys
ar kojos, vištienos skilveliai ar skrandukai
tikrai nebuvo prapuolę.“
Vietiniai ir sezoniniai produktai –
ateitis
„Vietiniai ir sezoniniai produktai sveikinanti iniciatyva. Bet nežinau, ko čia
trūksta, kad ji taip sunkiai skinasi kelią į
mūsų restoranus. Manau, kad tai daugiausia yra susiję su ekonomika mūsų šalyje
ir nesusikalbėjimais tarp dviejų subjektų
– tai restorano ir ūkininko. Man teko bendrauti su Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktore Zofija Cironkiene ir mes
abu sutarėme, kad tikrai reikia į restoranus
vežti vietines kultūras. Ir ji geranoriškai
padėjo susisiekti su daržovių augintojais ir
su jais pasikalbėti apie galimybę išauginti
mano restoranui tam tikras daržoves, kad
jų nereikėtų vežtis iš Olandijos. Čia ir atsirado aktualiausios problemos – tai yra
produktų kiekis ir jų atgabenimas iki mano
restorano. Bet aš manau, kad šitoje vietoje
dar taškas nepadėtas ir jis turėtų pajudėti“,
– teigia Darius Dabrovolskas.

Kas ateityje
laukia
restoranų
verslo?
Artūras Nečejauskas
Šiandien prekes ir paslaugas padeda parduoti
marketingas, išradingumas, žaidimas su klientu,
tačiau „rytoj“ paslaugų ir prekybos pagrindu
taps pasitikėjimas, reputacija, skaidrumas ir
atsakomybė. Neretas mūsų vaikas jau įsitikinęs,
kad reklama „meluoja“, o rinkodara, orientuota
visų pirma į pardavimų skatinimą, siekia tik verslo
interesų (t.y. pelno). Versle siekti pelno – normalus
reiškinys, tačiau svarbu, kokiomis priemonėmis ir
kieno „sąskaita“.
Kas yra atsakingas verslas?
Plačiąja prasme atsakingas verslas
yra skaidrus bei maksimaliai tausojantis
aplinką, išteklius bei žmonių sveikatą.
Atsakingo verslo pagrindiniai tikslai išteklių taupymas, atsakingas vartojimas
bei procesų racionalizavimas, siekiant
užtikrinti aplinkosauginius standartus ar
įsipareigojimus.
Kai kurios įmonės jau ne pirmi metai
„juda“ link atsakingo verslo ar net vadovaujasi šiais principais nuo pat pirmų
veiklos metų. Tokios įmonės yra keli
žingsniai priekyje to nedarančių atžvilgiu,
nes atsakingo požiūrio pirmiausiai reikalauja vartotojai.
Kas vartotojui yra atsakingi restoranai?
Restoranų ir kavinių lankytojui (vartotojui) šiuo metu aktualiausia tai, ką jis
gauna lėkštėje. Žingsnius link atsakingo
verslo lengviausia pradėti nuo konkrečios
srities, todėl galima pradėti nuo atviresnio
ir sąžiningesnio bendravimo su savo
lankytojais, kad „valgytojai“ (tiek to pageidaujantys, tiek ir pačių restoranų, kavinių
ar net tiekėjų iniciatyva) turėtų galimybę

Artūras Nečejauskas

gauti išsamią informaciją apie tai, ką valgo. Ir ne tik tais atvejais, kai paklausia „atsakingo darbuotojo“.

modifikuotų pašarų vištoms ir kiaulėms!
GMO leistinų prekiauti produktų Lietuvoje
sąrašas kasmet ilgėja...

Ką turime šiandien ir kodėl apie tai
kalbam?
Žuvies ištekliai
2011 m. duomenimis 52% pasaulio
žuvies išteklių visiškai išeikvoti, dar 28%
– pereikvoti arba ženkliai sumažėję. Kasmet žuvies kaina kyla ir kils ateityje. Kai
kurie mokslininkai prognozuoja, kad jei
dabartinės žvejybos ir žuvies suvartojimo
tendencijos nesikeis, komercinių žuvų
vandenynuose neliks jau po 36 metų.

Pesticidai,
herbicidai,
toksinės
medžiagos maiste
Vandens, oro ir, atitinkamai, maisto
produktų tarša įgavo neregėtą mąstą.
Pvz. vaisiuose, daržovėse ir maistiniuose
grūduose kasmet vis daugiau nustatoma
įvairių pesticidų liekanų (apie 50% visų
maisto mėginių), o „natūraliai“ susiformavę
nitratai ir nitritai sutinkami beveik visuose produktuose: vaisiuose, daržovėse,
žuvyse ir tiesiog geriamame vandenyje.
Vis daugiau maisto produktų „užkrečiami“
toksinėmis medžiagomis...

GMO
Genetiškai modifikuoti organizmai
(GMO) – tai organizmai, kurių genetinė
medžiaga dirbtinai pakeista, naudojant
genų inžinerijos technologijas: iš dviejų
skirtingų šaltinių paimtų DNR sukuriama
nauja DNR molekulė (arba jai suteikiamos
visiškai nenatūralios savybės). Taip augalai, mikroorganizmai ar gyvūnai įgyja
naujų savybių, kurios jiems iki tol buvo
nebūdingos. JAV, Kanadoje ir Argentinoje
užauginama 95% visų GMO produktų, o
Lietuvoje atvežama apie 50% genetiškai
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Atsakingų restoranų projekto „Kas
šiandien meniu?“ tikslas
Projekto tikslas – sukurti socialiai
atsakingų restoranų ir kavinių tinklą, kuriuose lankytojai norėtų pietauti ir vakarieniauti bei kur lankydamiesi gautų
informaciją apie restorane/kavinėje naudojamus produktus, jų sudėtines dalis, alergenu, GMO naudojimą, produktų kilmę,
paruošimo būdą ir kitą svarbią informaciją
apie aplinkosauginę politiką bei vykdomus veiksmus.
Ko nori restorano lankytojai ir ką daro
atsakingi restoranai?
2012 m. kovo-gegužės mėnesiais,
atsakingų restoranų iniciatyvos dalyviams, Vilniuje pravesti 4 mokymai, Kaune
- 2, Klaipėdoje bei Palangoje 3 mokymai ir
Panevežyje 1 mokymai, įmonių socialinės
atsakomybės ir atsakingų restoranų vystymo tema. Mokymų dalyviai – beveik 200
restoranų-partnerių darbuotojų ir vadovų:
„Kinų rožė“ (Vilnius), „Fortas“/“Forto
Dvaras“ (Vilnius, Kaunas, Panevežys),
„Užupio klasika“ (Vilnius), „Brasserie de
Verres en Vers“ (Vilnius),„Diverso“ (Kaunas),
„Granatus“ (Klaipėda), „Ryžių malūno“
(Klaipėda), „Keltininkų namo“ (Klaipėda) ir
„Navalio“ (Klaipėda). Nuolat daroma vidinė
veiklos analizė, vyksta konsultacijos.
Kartu su atsakingų restoranų iniciatyvos
dalyviais buvo atliktas restoranų lankytojų
nuomonės tyrimas, kuris parodė, kas ir
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kiek restoranų lankytojui svarbu, renkantis
vietą kur valgyti bei pasirenkant, ką valgyti.
Tyrimų rezultatai parodė, kad 73% klientų
yra svarbi informacija apie GMO, 73%
klientų svarbu, kad restoranas naudotų
ekologiškas valymo/plovimo priemones,
70% aktualūs ir svarbūs sezoniniai produktai bei žaliavos, o taip pat svarbu, kad
restoranas suteiktų informaciją apie alergenus, esančius maiste. 68% apklaustųjų
yra aktualūs ekologiški ir vietiniai produktai arba žaliavos, naudojamos restoranų
patiekalų gamybai. Net 80% apklaustųjų
išsakė savo požiūrį dėl galimybės užsisakyti
mažesnę porciją.
Kaip bebūtų netikėta, tačiau net 67%
Jūsų klientų aktualu, ar rūšiuojate atliekas ir ar tinkamai jomis „atsikratote“. 62%
apklaustųjų nurodė, kad jiems svarbu, ar
restoranas, pirkdamas žaliavas ar paslaugas taip pat renkasi tiekėjus, turinčius
aiškią socialinės atskomybės politiką. Kone
50% apklaustų klientų svarbu, ar restoranas taupo elektrą ir vandenį bei, ar renkasi
tik gausius išteklius turinčias žuvų rūšis.
Tai tik keletas skaičių (išsamūs tyrimo
duomenys yra Meniu.lt redakcijoje),
tačiau jie tik patvirtina anksčiau išsakytą
idėją, kad restoranas/kavinė, kuriame
pagrindinė taisyklė – maksimalus rezultatas (pajamos) minimaliomis pastangomis (minimalia atsakomybe, pigiausiomis žaliavomis), nykstant gamtiniams

ištekliams ir gyvūnų/žuvų rūšims, didėjant
aplinkos taršai, klestint socialinei nelygybei bei žmogiškųjų resursų išnaudojimui,
nebetenkina Jūsų klientų!
Atsakingo restorano kriterijai pagal aktualiausias sritis
Siekiant palengvinti maitinimo įstaigoms
ir tiekėjams žengti pirmus žingsnius atsakingo restoranų verslo link, mes sugrupavome atsakingo restorano kriterijus pagal svarbiausias ir aktualiausias sritis.
• Žaliavos (produktai)
• Ištekliai (elektra, šiluma, vanduo)
• Meniu (valgiaraštis)
• Personalas
• Klientai
• Tiekėjai
• Komunikacija
Pagal šiuos kriterijus yra sudaryta anketa, kurią galime atsiųsti įsivertinimui
bet kuriam pageidaujančiam įsijungti į
atsakingų restoranų ir tiekėjų tinklą.
„Kas šiandien meniu?“ atsakingų
restoranų projekte dalyvaujantys restoranai prisiima atsakomybę laikytis ir plėtoti
visus ar dalį atsakingų restoranų kriterijų.
Iniciatyva vykdoma įgyvendinant projektą „Vartai:
įmonių socialinės ir aplinkosauginės iniciatyvos“.
Projektą įgyvendina Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje, kartu su Lietuvos verslo darbdavių
konfederacija, profesine sąjunga „Solidarumas“ ir
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos
centru. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas

Ekologiškos valymo priemonės
Egzistuoja labai daug termino „ekologija“ apibrėžimų ir paaiškinimų. Tik ar visi
vienodai teisingai suprantame jų prasmę.
Viena iš jų – „savų poreikių tenkinimas
nežlugdant ateities kartų poreikių“, t.y. palikti po savęs gamtą ne labiau užterštą ir
išeikvotą, o tokią, kokią radome.
Ekologiški sprendimai valymo bei kitų
švaros priemonių gamyboje - taip pat ne
išimtis. Ekologiškos valymo priemonės
yra mažiau pavojingos aplinkai ir žmogui:
daugiau kaip 99% produktą sudarančių
medžiagų yra lengvai suyrančios, numatytas minimalus, tikslus dozavimas, pakuotės
gaminamos iš perdirbamos ar greitai
suyrančios žaliavos, gaminant šias priemones minimaliai padaroma žala aplinkai.
Rinkdamiesi
ekologišką
valymo
priemonę, ieškokite ekologinio ženklo. Lietuvos rinkoje labiausiai paplitę: „Šiaurės
gulbė“ ir Europos Sąjungos „ES Gėlė“
ženklai.
Renkantis valymo priemones reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į jos cheminę sudėtį,
t.y. ar priemonė yra ekologiška ir mus sups
mažiau alergenų bei agresyvių medžiagų,
bet ir į pakuotę, t.y. kiek pakuočių „keliaus“ į sąvartyną bei kiek reikės sąnaudų

Kuriama Lietuvos Atsakingų Restoranų ir
Tiekėjų asociacija (LARTA).
Asociacijos pagrindiniai tikslai:
- Vienyti įmones, organizacijas bei asmenis
prisiimančius atsakomybę už savo veiklos
poveikį.
- Formuoti, skatinti bei plėtoti socialinę
atsakomybę, aplinkosauginę ir ekologišką
kultūrą Lietuvoje.
- Didinti Asociacijos narių aplinkosauginę
kompetenciją, prisidėti prie Asociacijos narių
veiklos tobulinimo (dalyvavimas parodose,
mokymai, seminarai, konsultacijos, kursai ir
pan.), o taip pat padėti Asociacijos nariams
keistis idėjomis, patirtimi bei informacija,
stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą.
Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai:
- Inicijuoti bei plėtoti priemones, reikalingas
atsakingos (arba „žaliosios“) komunikacijos

pakuočių atliekoms transportuoti bei utilizuoti.
Ne mažiau svarbūs veiksniai yra tinkamas dozavimas bei tikslingas naudojimas.
Chemijos perdozavimas – dažniausiai
pasitaikanti klaida. Padidinus priemonės
koncentraciją aukščiau rekomenduojamos dozės, plaunamosios savybės keičiasi
labai nežymiai. Taip tik švaistomas cheminis produktas, didinami valymo kaštai bei
teršiama aplinka.
Ekologiškos valymo priemonės kuria
sveiką, higienišką aplinką. Tai ypač svarbu zonose, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai, t.y. sveikatos priežiūros
įstaigose, visuomeninės paskirties vietose bei maisto perdirbimo ir maitinimo
įstaigose.
UAB „Manjana“ yra didžiausia tarp
prekiaujančių profesionaliomis plovimo,
dezinfekcijos, higienos priemonėmis (tarp
jų ir ekologiškomis) bei įranga. Norime
išmokyti žmones teisingai, tikslingai ir
taupiai naudoti chemijos produktus. Tai
žingsnis link saugios ir draugiškos aplinkos
ne tik žmonijai, bet ir visam gyvajam pasauliui.
Inga Talačkienė
UAB „Manjana“ Administracijos ir
kokybės vadovė
ir vartosenos stebėsenai Lietuvoje, inicijuoti
bei įgyvendinti tyrimus, apklausas ir pan.,
susijusias su „žaliuoju“ vartojimu.
- Gerinti viešųjų paslaugų kokybę socialiai
atsakingam, aplinkosaugai palankiam ir
ekologiškam verslui, veikloms bei iniciatyvoms, plėsti paslaugų spektrą.
- Bendradarbiauti su analogiškomis arba
susijusios tematikos Lietuvos ir užsienio
šalių asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis, iniciatyvomis, moksliniais institutais, ugdymo
įstaigomis ir kitomis struktūromis, rengiant
bendrus projektus.
Asociacija veiks šiose srityse:
- Organizuos ir įgyvendins projektus, renginius, diskusijas, konferencijas, susitikimus,
teiks mokymo ir ugdymo paslaugas.
- Rinks, kaups, analizuos ir skleis informaciją,
vykdys visuomenės ar tikslinių grupių tyrimus ir apklausas.
- Įgyvendins „pozityvųjį“ lobizmą, t.y. sieks
atsakingų ir racionalių įstatymų priėmimo.
- Inicijuos ir įgyvendins nepriklausomus
laboratorinius tyrimus bei ekspertinius vertinimus.
- Konsultuos Asociacijos narius verslo, projektų, švietimo, ugdymo, leidybos,
viešinimo ar kitais veiklų organizavimo
klausimais.
Informacija el.p. redakcija@meniu.lt
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ĮDOMIOS KONCEPCIJOS
UŽSIENYJE
Ieva Malaiškeitė

Unikalios koncepcijos restoranas
,,De Kas“ Amsterdame yra įsikūręs
šiltnamyje ir turi savo požiūrį į maistą.
,,De Kas“ restorano vadovų teigimu,
patiekalai gali būti geri tik tuomet, kai
yra gaminami iš šviežių produktų, kurie
auginami ir renkami atsižvelgiant ne tik į
savo, bet ir į gamtos poreikius.
,,De Kas“ – šiuolaikiškai, prabangiai
įkurtas restoranas... šiltnamyje. ,,De Kas“
istorija prasidėjo 2001 metais, kai Michelin
žvaigždutės savininkas, virėjas Gert Jan
Hageman, už simbolinį vieno euro mokestį
įsigijo keletą pramoninių šiltnamių, kuriuos
norėta nugriauti. 8 metrų aukščio stiklinis
šiltnamis po kurio laiko virto unikaliu
restoranu, kuriame vietas reikia rezervuoti
gerokai iš anksto.
Šalia restorano esančiuose kituose

šiltnamiuose auginamos daržovės, sode
prie restorano prieskoninės žolelės,
valgomos gėlės. Atokiau nuo miesto
restoranas turi didžiulius laukus, kuriuose
augina didesnius daržovių kiekius.
Visa restorano „ūkininkavimo“ veikla
yra atvira lankytojams, kurie gali apžiūrėti,
kaip auginamos šviežios gėrybės. Tuo
tarpu minėtuose laukuose netoli miesto
visiems norintiems restoranas organizuoja
mokymus, žemdirbystės ir sodininkystės
užsiėmimus.
Restoranas laikosi politikos gaminti
iš vietinių, sezoninių produktų, todėl
produktus, kurių pats neužsiaugina, perka
iš vietinių ūkininkų, propaguojančių
aplinkai draugišką ūkininkavimą.
Visos restorano sienos – stiklinės, todėl
kiekvienas jame esantis staliukas„su vaizdu
pro langą“. Restoranas pilnas augalų,
medžių, o jei žalumos per mažai – pietauti
galima lauke įsikūrusiame prieskonių
darželyje. Be abejonės, virtuvė restorane,
kaip ir visa kita – atvira.
,,De Kas“ meniu nėra. Kiekvieną dieną
kuriami patiekalai vadovaujantis turimų
produktų kiekiais ir įvairove.

Nuotraukos: delicatiq.blogspot.com
Internete www.restaurantdekas.nl
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„F-hoone“ – ne eilinis pastatas
Restoraną „F-hoone“ sunku rasti net
tiems, kurie žino jo adresą, bet ieškoti
verta. Pramoninių pastatų rajone įsikūrusi
užkandinė šiais metais tarp 50-ies geriausių
Talino restoranų užėmė aukštą 11 vietą.
Tačiau nereikia išsigąsti, čia kainos anaiptol
nėra didelės, o maisto kokybė lenkia net
gerokai brangesnių restoranų meniu.
Ši iš pirmo žvilgsnio neįmantrų vaizdą
kurianti vieta yra įsikūrusi sename pastate,
vadinamame lofte. Nors didžioji dalis
lankytojų yra jaunuoliai, menininkai,
bohemiškos sielos žmonės, per pietus čia
galima išvysti ir kostiumuotų verslininkų ar
biuro darbuotojų.
Kalbant apie interjerą – įsivaizduokite
visus senus sovietinius baldus ir aksesuarus
vienoje vietoje. Ir dar, neabejotinai, ne
pirmos jaunystės. Panašu, kad vienas iš
geriausių restoranų Taline į savo interjerą
investavo nedaug pinigų, tačiau daug
kūrybiškumo. Nors vis dažniau purtomės
sovietinio palikimo, visi šie baldai ir
rakandai sukuria lengvą, stilingą ir
neįpareigojančią atmosferą.
O dabar svarbiausia dalis – maistas.
Jis tikrai nuostabus, o porcijos prilygsta
3 lietuviškoms eilinių kavinių patiekalų

UŽSIENIO KONCEPCIJOS
porcijoms. Čia rasite įvairiausiomis
formomis patiektų jūros gėrybių, sultingų
ir sočių salotų, nuostabaus skonio crème
brûlée. O kainos, palyginus su mūsų
tradicinėmis ir anaiptol ne pačiomis
geriausiomis picerijomis ar užkandinėmis,
labai padorios. Po pietų šiame spalvingame
lofte piniginėje vėjai tikrai nepūs.

Adresas: Telliskivi 60A, Tallinn
Tekstas ir nuotraukos:
Astra Petkūnaitė, KelioniuManija.lt

„nAnO“ – gourmet rojus žemėje
„nAnO“ net restoranu negalima vadinti.
Ir kavinės pavadinimas „nelimpa“. Tai –
namai. Tiesiogine šio žodžio prasme. Garsus
Estijos modelis Beatrice ir DJ‘ėjus Priit prieš
daugiau nei penkerius metus nusprendė
savo namuose įkurti jaukią kavinę, kurioje
rinktųsi ne tik draugai, bet galėtų užsukti ir
turistai, ir miesto gyventojai. Poros namai
įsikūrę per 2 namo aukštus, tad pirmasis
tapo maisto mylėtojų kampeliu. Tiesa, jei
nuspręsite tiesiog imti ir užsukti, mažai
galimybių, kad būsite pavaišinti pietumis,
nes šių namų šeimininkai dažniausiai
priima tik grupes, o vietą užsirezervuoti
reikia mažiausiai prieš parą ar dvi. Tačiau,
jei susitarėte iš anksto, spauskite durų
skambutį ir jus pasitiks šeimininkai.

– yra staigmena. Kai paskambinate
užsisakyti pietų ar vakarienės, „nAnO“
šeimininkai jūsų paklaus, ko nevalgote ir
kokiems produktams esate alergiškas. Visa
kita – jų valioje, tad ateidami nežinosite,
ką teks ragauti. Būtina paminėti, kad šioje
vietoje dažnai lankosi ir šalies prezidentas
Toomas Hendrikas Ilvesas su žmona Evelin.
Ant sienos kabo net šios poros portretai.
Norėčiau pasakyti, ko paragausite šioje
namų kavinėje, tačiau patiekalai retai
kartojasi. Vieną kartą gali tekti ragauti
vištienos šokolade, kitą kartą – pievagrybių
ir daržovių sriubos su kokosų pienu, crème
brûlée su rabarbarais ir kitų, pripažinsiu,

ne visada suprantamų ir priimtinų skonių.
Jei mėgstate tik lietuvišką maistą ir jokie
eksperimentai jūsų skrandžio nedžiugina,
tai nebus pati puikiausia vieta, tačiau, jei
maistas jums – malonumas, o neatrasti
skoniai gyvenimo džiaugsmas, jau dabar
rezervuokite vietas šiame gurmanų rojuje.
Ir pasiruoškite kiek paploninti piniginę,
mat pietūs vienam žmogui kainuoja apie
30-35 eurus. Bet maistas to vertas.

Adresas: Sulevimägi 5, Tallinn
Internete www.nanohouse.ee
Tekstas ir nuotraukos: Astra Petkūnaitė,
KelioniuManija.lt

Būsite pakviesti į spalvų, stilių ir tekstūrų
pasaulį. Visos namų sienos nukabinėtos
paveikslais bei nuotraukomis, kėdės
išdažytos
skirtingomis
spalvomis,
kambarių kampuose pūpso krūvos
žurnalų bei muzikos įrašų. Ant stalo
nerasite ir vienodų lėkščių ar dubenėlių.
O pagrindinis viešnagės tikslas – maistas
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,,Chez rotisseur“ (Marokas). Kiekvieną
vakarą Djemaa el-Fna aikštėje įsikuria
šimtai maisto stelažų savo meniu
siūlančių viską nuo sriubos iki deserto
– tai viena mėgstamiausių turistų
vietų. Bet juk mes su Jumis žinome,
kad skaniausia ir įdomiausia ten, kur
valgo vietiniai. O marokiečiai, paėjėję
keletą metrų nuo pagrindinės miesto
aikštės, mono „restorane“ mėgaujasi
mėgstamiausiu berberų patiekalu
krosnyje – kepta ėriuko galva.

Nuotrauka: thebusinessofgiving.wordpress.com

Vieno patiekalo restoranai – Mono
Tokių restoranų meniu galima rasti
vieną vienintelį patiekalą, tačiau šefų
ir (dažniausiai) lankytojų teigimu, tas
vienintelis patiekalas būna „atidirbtas“ iki
tobulumo. Ši koncepcija nėra vienetinė.
Pasaulyje nemažai tokių restoranų –
žemiau populiariausi, kuriuose ne visada
rasite laisvą vietą:
- ,,Cha Ca La Vong“ (Vietnamas). Cha ca
reiškia ,,ant ugnies kepta žuvis“, todėl labai
aišku, ką ragausite šiame restorane. Visada
tik ant žarijų kepta žuvis ir visada tik 9
doleriai. Restoranui vadovauja jau ketvirta
karta, o naudojami tik proproprosenelių
receptai.
- ,,Lawry’s the Prime Rib“ (JAV) – jei esate
jautienos šonkauliukų mėgėjai. 4 dydžių
porcijos, bulvės, špinatai ir pupelės arba
Yorkshire pudingas garnyrui. Kaina – apie
30 dolerių.
- ,,Kyushu Jyangara Ramen Akihabara“
(Japonija) – mono restoranas, tapęs
tinklu. Restoranuose galima išsirinkti
kelias populiariųjų japoniškų makaronų
variacijas su įvairiausiais ingredientais
patiekalo ramen.
- ,,Chez rotisseur“ (Marokas). Kiekvieną
vakarą Djemaa el-Fna aikštėje įsikuria
šimtai maisto stelažų savo meniu siūlančių
viską nuo sriubos iki deserto – tai viena
mėgstamiausių turistų vietų. Bet juk
mes su Jumis žinome, kad skaniausia
ir įdomiausia ten, kur valgo vietiniai.
O marokiečiai, paėjėję keletą metrų
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nuo pagrindinės miesto aikštės, mono
„restorane“ mėgaujasi mėgstamiausiu
berberų patiekalu krosnyje – kepta ėriuko
galva.
- ,,Le Relais de Venise arba L’Entrecote
de Paris“ (Prancūzija) – 46-erius metus
veikiantis restoranas, kasdien gaminantis
tą patį patiekalą: salotas su žemės
riešutais, jautienos steiką ir keptas bulves
su ypatinguoju padažu, dėl kurio, sakoma,
prie restorano, pietų metu, visuomet
driekiasi eilės.
Restoranų vadovai sutartinai teigia, kad
vienas geras pasirinkimas yra geriau nei
dešimt prastų.
Mokėk už valandas
Maskvoje atidaryta unikali kavinė
„Butterfly“, kurioje moki ne už tai, ką
užsisakai, bet už tai, kiek laiko joje praleidai.
1,5 rublių (13 ct.) per minutę, 90 rublių (8
Lt) už valandą.
Kavinėje įrengtas nedidelis susitikimų
kambarys, patalpa su minkštais baldais,
galima naudotis stalo žaidimais, visada
rasti naujausią spaudą ir nemokamai
prisijungsi prie interneto. Tokia kavinė
puiki išeitis freelancer‘iams be nuosavo
biuro ar verslo susitikimams.
Kavinėje veikia ir baras, kuriame nėra
alkoholio bet galima rasti nemažai rūšių
arbatos, kavos, įvairių desertų. Įdomiausia,
kad į šią kavinę galima atsinešti ir savo
gėrimus bei maistą.

Kas dieną po naują šefą
„Un Jour, Un Chef” (liet. „Viena diena,
vienas šefas“) – tai Paryžiaus restoranas,
kuriame kiekvieną vakarą dirba vis skirtingi,
jauni ir kūrybingi virtuvės meistrai.
Kiekvieną vakarą restorano šeimininkai
leidžia naudotis visa turima restorano
įranga bei produktais, o „vieno vakaro
šefas“ turi visiška meniu koncepcijos,
patiekalų paruošimo ir pateikimo būdų
laisvę.
Jei to vakaro šefas nepakankamai
patyręs, kad „suktųsi“ virtuvėje vienas, jis
gauna padėjėjų. Tokia koncepcija ypač
patogi restoranui. Jauniesiems virtuvės
talentams – tai savęs realizacija ir šansas
pabūti vyriausiuoju virėju, o restorano
vadovams – nemokamas darbuotojas.
Tuo tarpu lankytojai kasdien gauna
„vakarienę siurprizą“ už protingą kainą.

Internete www.1jour1chef.com
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Pusryčiams šviesos?
Šviesos terapija, medikų teigimu, sukelia biocheminius pokyčius
smegenyse, taip pakeldama nuotaiką, stiprindama imuninę
sistemą, atpalaiduoja. Šia informacija pasinaudojo švedai,
Stokholme atidarę „Iglo ljuscafe“ – šviesos terapijos kavinę.
Baltos sienos, balti baldai, visas aptarnaujantis personalas ir
lankytojai apsivilkę baltai (pastariesiems balti apsiaustai duodami
vos įėjus į restoraną). Jokios muzikos, jokių mobiliųjų telefonų –
tik šviesa ir geras maistas. Šiuo metu kavinė ieško naujų patalpų.

Nuotrauka: blog.schwedenstube.de

„Atviras“ restoranas
Olandijoje esantis „Instructables“ restoranas vadina save
pirmuoju visiškai atviru restoranu pasaulyje. „Lankydamiesi
restoranuose mokate už paruoštą patiekalą, bet nežinote, už
ką tiksliai. Jei patinka baldai, galbūt galite nusipirkti tokius ar
panašius. Mūsų restorane Jūs gaunate instrukcijas, kaip pasidaryti
patiems patiekalus, kuriuos pas mus valgėte ir kaip susikonstruoti
baldus, ant kurių pas mus sėdėjote“, – pasakoja restorano
šeimininkai.
Visos „instrukcijos“ yra talpinamos internetiniame puslapyje, o
įdomiausia, kad bet kas ten gali talpinti savo receptus ir idėjas ir
stebėti, kaip jos virsta realybe restorane.
Internete www.instructablesrestaurant.com

Pasaulio geriausieji
2012 m. balandžio mėn. paskelbti 50 geriausių pasaulio
restoranų. Juos atrinko žurnalo „Restaurant magazine“ suburta
komisija, kurią sudaro apie 800 restoranų vadovų ir ekspertų
iš įvairių šalių. Šiemet geriausių restoranų trejetukas lieka
nepakitęs.
Geriausias pasaulio restoranas – „Noma“ (www.noma.dk).
Restoranas įsikūręs 18 a. statytame sandėlio pastate, Kopenhagoje. Skandinaviškos pakraipos virtuvėje naudojami daugiausiai
vietiniai ar gretimų Skandinavijos šalių produktai (pvz. varškė iš
Islandijos, Grenlandijos jautiena, Atlanto otas, miško uogos,
vietinės daržovės ir žalumynai), o tradiciniai gamybos metodai
paįvairinami moderniais gastronomijos atradimais.
Restorane gaminami nuosavi actai, trauktinės, taip pat reikalingi produktai vietoje sūdomi, rūkomi, džiovinami. Norintiems
apsilankyti restorane „Noma“ būtina rezervuoti staliuką iš anksto.
Pietūs arba vakarienė iš 7 patiekalų vienam asmeniui kainuos
apie 500 Lt, dar maždaug tiek kainuos ir prie kiekvieno patiekalo
siūloma atskiras vynas.
Antroji ir trečioji vieta geriausiųjų restoranų sąraše atiteko Ispanijos restoranams „El Celler de Can Roca“ ir „Mugaritz“.
Daugiau informacijos: www.theworlds50best.com

Nuotrauka: www.bestourism.com
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„Michelin“
žvaigždės
Rytų
Europoje
Meniu.lt informacija

„Michelin“ restoranų gidas viešojo maitinimo įstaigas vertina kasmet. Ne visi restoranai, anksčiau įvertinti daugiausia – 3 žvaigždutėmis – sugeba jas „apginti“ ir kitais metais.
„Michelin“ gido suteikta žvaigždutė – restorano virtuvės kokybės ženklas.
Šiemet „Michelin“ gide galima rasti
įvertintus kaimyninių šalių: Lenkijos bei
Čekijos restoranus. Skelbiama, kad geriausieji buvo atrinkti įvertinus 2100 restoranų
ir 1500 viešbučių.

„Michelin“ taip pat turi specialų „Michelin Rising Star“ apdovanojimą, kurį
gauna pretendentai į realią žvaigždutę.
Šiemet tarp tokių restoranų – Lenkijos
„Atelier Amaro“.

Nuotrauka: michellejerson.com
Internete:
www.alcron.cz
www.ladegustation.cz
www.atelieramaro.pl

,,Michelin“ žvaigždutėmis nuo šiol puikuojasi du Prahos restoranai – „Alcron” ir
„Degustation Boheme Bourgeoise”.
Prahos viešbutyje „Radisson Blu Alcron
Hotel” esantis „Alcron”, gavęs pirmąją „Michelin“ žvaigždutę – mažas, vos 24 vietų
restoranas, kurio valgiaraštyje vyrauja
patiekalai iš jūros gėrybių. Restoranas
veikia nuo 1932 metų. Prabangaus senovinio art deco stiliaus interjero akcentai: aštuoniasdešimtmetį skaičiuojantis
autentiškas židinys bei Tamaros de Lempickos paveikslai.
Restorano vyriausiojo virėjo filosofija
– maistas turi būti skanus ir „smagus“.
Virtuvėje galioja itin griežti reikalavimai
maisto produktų kokybei ir šviežumui.
„Degustation Boheme Bourgeoise” koncepcija atsispindi pavadinime. Restorano
virtuvės komanda siūlo septynių patiekalų
degustacines vakarienes. Populiariausias pasirinkimas – 19 a. tradicinių čekų
patiekalų degustacija, kuri trunka keletą
valandų.
Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012
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Autentiški
Florencijos
skoniai

Jūratė Janavičienė

„Fiorentino“ išvertus iš italų kalbos –
visa tai, kas iš Florencijos. Tai skoniai
ir kvapai, maisto vartojimo įpročiai bei
nuoširdus ir gyvas bendravimas – kuriuos galėtume rasti jaukiuose Italijos
Toskanos regiono sostinės – Florencijos
– restoranėliuose.
Toskanos virtuvė labai turtinga. Čia gimė visame pasaulyje
mėgstami patiekalai: tagliata –jautienos kepsnys, supjaustomas
tik prieš patiekiant, bruschetta – ant grotelių kepta itališka
duonelė, valgoma su šviežių pomidorų, vištų kepenėlių ar tradiciniu, česnaku ir aliejumi pagardintu padažu.
Toskanos virtuvę pristatantis restoranas „Fiorentino“ duris
atvėrė prieš ketverius metus. Jį rasite Vilniaus senamiestyje, šalia
Prezidentūros ir Vilniaus universiteto, 16 a. italų architekto projektuotame pastate su didžiuliu Alumnato kiemu. Šį restoraną atidarė
italai, trokštantys pristatyti vilniečiams bei miesto svečiams tikrąjį,
naminį itališką maistą.
Maistas
„Fiorentino“ maistas – kasdieniškas, bet subtilus, be ypatingų
dekoracijų, bet lygiai toks pats, kokį rastume nedideliuose ir jaukiuose Italijos restoranėliuose.
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Itališkų patiekalų skonis bei valgymo kultūra skiriasi nuo lietuviams įprasto. Italai valgo daug, jų pietūs ir vakarienės dažniausiai
susideda iš kelių patiekalų, o kiekvienas patiekalas turi savo subtilų
skonį. Tradiciškai daug prieskonių naudojantiems lietuviams subtilūs
italų patiekalai gali pasirodyti netikėtai švelnaus skonio, o mėsa ar
žuvis patiekiama be garnyro visiškai „išmušti iš vėžių“. Juk nenori,
valgydamas švelnią žuvį, jausti prieš tai valgyto pirmojo patiekalo
su česnaku skonį... Šefai virtuvėse nenaudoja aitrių prieskonių, kiekvienas prieskonis turi papildyti ir pastiprinti svarbiausio patiekalo
ingrediento skonį, o ne jį užgožti. Pagrindiniai „Fiorentino“ virtuvėje
naudojami prieskoniai – druska, pipirai ir česnakas; taip pat žolelės:
bazilikas, raudonėlis ir šalavijas, žinoma, viskas saikingai ir po vieną.
Pasak „Fiorentino“ vadovės Vilmos, patiekalai šiame restorane
gaminami pagal originalias italų receptūras. „Stengiamės parinkti
itališkus patiekalus, kurie savo skoniu būtų sodresni, neimame pačių
švelniausių, tačiau receptų nekeičiame, dirbtinai nesitaikstome prie
lietuviško skonio“, – pasakoja Vilma.
Tikriausiai dėl šios priežasties dažniausi „Fiorentino“ svečiai –
Vilniuje viešintys užsieniečiai: nuo paprastų turistaujančių šeimų,
verslininkų iki pasaulinio garso garsenybių. Patiekalų autentiškumui
ir kokybei „Fiorentino“ įkūrėjai dar reiklesni už lankytojus. Vienas iš
„Fiorentino“ įkūrėjų, Roberto Febbrari, trejus metus diena po dienos
po kiekvieno savo valgio eidavo tiesiai į virtuvę ir kalbėdavosi su personalu apie maisto gaminimo subtilybes, nes tarp gero ir labai gero
– nežymi riba, galbūt tik vienas žiupsnelis druskos, bet jis – esminis.
Produktams, kurie naudojami „Fiorentino“ patiekalų gamyboje,
keliami ypatingai aukšti reikalavimai, tai, kas naudojama patiekalų
gamyboje – labai reikšminga. „Pakeiti pomidorą, reikia keisti visą
patiekalo receptūrą“, – pasakoja Vilma. Didžiąją dalį produktų„Fiorentino“ gauna tiesiai iš Italijos – vežasi patys arba perka iš tiekėjų. Iš
vietinių gamintojų įsigyja tik šviežias daržoves, žalią mėsą ir žuvį.
Pasak Vilmos, Toskanos patiekalai, kuriuos labiausiai lietuviai
pamėgo – lazanija ir „Minestrone“ – itališka daržovių sriuba su
skrudinta duona. Beje, tradiciškai lietuvių mėgstamų picų šiame
restorane nerasite, nes ir Italijoje picos valgomos picerijose, ne
restoranuose. Patiekalai, kurių „Fiorentino“ išties verta paragauti,
tačiau kuriuos dažniau renkasi svečiai, o ne vilniečiai – jautienos
kepsnys „Tagliata“, pomidorų sriuba, dėl kurios pamišęs žymusis
virėjas Jamie Oliver – „Pappa al pomodoro“, tradiciniai švelnaus
skonio kukurūzų miltų paplotėliai „Polenta“, kurie, sakoma, vienas
mėgstamiausių Anglijos karalienės patiekalų. Gurmaniškieji trumai,
marinuoti artišokai ir šparagai – taip pat verti dėmesio.
Vynai
„Fiorentino“ rasite apie 30 rūšių vyno. Vynų kolekcija atkeliavo
tik iš Toskanos – raudonųjų vynų sostinės, garsėjančios prestižiniais
Chianti, Montalcino, Montepulciano, Bolgheri, Scansano ir Maremma
Toscana vynais. Visi vynai tradiciškai sausi. „Fiorentino“ – viena iš
nedaugelio vietų Lietuvoje, kur galimą paragauti geriausiųjų Chianti
vynų, paženklintų juodojo gaidžio ženklu, žyminčių, kad jie yra sertifikuoti ir atitinka rūšinę sudėtį. Čia taip pat galime rasti BolgheriSassicaia – vieno iš brangiausių Toskanos vynų, kurio gaminama
ypatingai mažai, o butelio kaina siekia apie 800 Lt.
Pasak Vilmos, Toskanos vynai puikiai dera su maistu, neišskiriant
ir desertų. „Italijoje viešpatauja maisto kultas, o vynas yra neatskiriama šio kulto dalis, gerai parinktas vynas padeda atskleisti maisto
skonį, kaip ir tinkamas maistas išryškina paslėptus vyno privalomus. Ko gero, ši vyno ir maisto harmonija ir lemia valandų valandas
trunkančias vakarienes.“
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Pakvieskite mus į savo
šventę ir ji taps
išskirtinė!
Restoranas „Aloha“ nenusileidžia geriausiems Vilniaus restoranams,
propaguojantiems tiek Viduržemio jūros regiono, belgų ir graikų virtuves (be abejo – turintis eilę klasikinių europietiškų patiekalų), tiek ir
turintiems įprastą lietuviškai-itališką picų meniu.
Kodėl tokia įvairovė? Todėl, kad „Vichy“
parko lankytojai – tai margos žmonių norų
ir lūkesčių mozaikos dalelės. Kiekvienas
su savo mėgiama virtuve, sveikuoliškais
įpročiais ir gurmaniškais ieškojimais...
Savo atradimams nebūtina ieškoti itin
prašmatnios bei prabangios vietos, nes
geri virtuvės meistrai ir restoranų amato
žinovai dirba čia!
O jei planuojate jaukią šventę šeimynai
ar didžiulį furšetą įmonei ne restorano
patalpose - Jūsų paslaugoms – profesionali restorano „Aloha“ išvežamųjų furšetų

ir banketų komanda. Restoranas „Aloha“
rengia išvažiuojamąsias iškylas, banketus ir
furšetus jau 5 metus, todėl jie ne tik 100%
pasirūpina maisto tiekimu, serviravimu,
aptarnavimu, bet ir pradžiugins bet kurioje vietoje pramogaujančius Jūsų svečius
tokio pat lygio patiekalais, kaip ir pačio
restorano patalpose.
„Aloha“ stipriosios pusės:
• Restorano aptarnavimo kryptis – visur
arba bet kur! Tiek išskirtinės vakarienės,
tiek iškylos gamtoje maisto rūpesčius

patikėkite mums. Skaniai pamaitinsime
Jus visur, kur tik galima pastatyti stalą, o jei
stalo negalėsime pastatyti – paserviruosime dar originaliau ir įdomiau...
• Nuo 4 iki >1000. Mielai aptarnausime
tiek jaukiai vakarieniaujančią draugų
ketveriukę, tiek kelis tūkstančius Jūsų
svečių.
• Nuo dešrelių iki austrių. Mėgstate
europietišką virtuvę? Patieksime Jums šios
virtuvės šedevrų. Norite šio to egzotiško?
Ant stalo spindės polinezietiškos kulinarijos „perlai“.
• Kūryba! Gerai pagamintu maistu gera
mėgautis, o kūrybingai patiektam – tiesiog neįmanoma atsispirti.
• Maisto kokybė ir profesionalus aptarnavimas - tai „Aloha“ antras vardas.
Pakvieskite mus į savo šventę ir ji taps
išskirtinė!

Restoranas „Aloha“, Ozo g. 14C
(„Vichy“ vandens parkas), Vilnius
Tel.: 8 612 31241, internete: www.aloha.lt
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„Skristi“ su šypsena
Vilniaus oro uoste praėjusių metų
pabaigoje duris atvėrė degustacinis vyno
centras „Wine Lounge“, išlydintis keliautojus
su kruopščiai atrinktais vynais ir kokybiškais
gourmet užkandžiais. Čia rasite skirtingų
skonių, regionų, brandinimo laiko vynus, o
dėl unikalios pilstymo įrangos galėsite būti
užtikrinti, jog geriate šviežią vyną.

„Ten pirmą kartą sužinojau apie specialias vyno taures, galinčias keisti vyno
skonį!“
Taip apie vyninę atsiliepia lankytojai.
Taurės, apie kurias eina kalba, tai Riedel –
skirtingų formų vyno taurės, pritaikytos
pateikti skirtingų vynuogių vynams. „Nuolat savo klientams siūlome aštuonių rūšių
vyną taurėmis – keturias rūšis baltojo ir
keturias raudonojo vyno. Stengiamės vienu metu turėti kuo įvairesnį vynų rinkinį
– kuo įvairesnių šalių ir regionų, skirtingų
vynuogių, brandinimo, taip pat ir kainų.
Galime pasiūlyti tiek taurę jaunojo Vinho
Verde, tiek ir elegantiško Montrachet vyno,
raudonųjų mėgėjai gali rinktis tarp energingojo Chianti ir brandaus Barolo. Norime, jog
kiekvienas klientas galėtų rasti sau tinkantį
skonį. Tiems, kuriems sunku išsirinkti,
siūlome visų rūšių trumpąją degustaciją
(kiekvieno vyno po 20 ml). Kaip tik jos
metu pajuntamas tikrasis vynų įvairovės
žavesys“, – pasakoja vyninės direktorė Rūta
Chadasevičiūtė.
Vynas visada šviežias
„Wine Lounge“ – pirmoji vyninė Lietuvoje, vyno pilstymui naudojanti Enomatic
įrangą. Tai vienintelis sprendimas, gavęs
Chianti Classico vynų konsorciumo bei
Amerikos Someljė asociacijos sertifikatus,
patvirtinančius vyno kokybės stabilumą, kurį

Ieva Malaiškaitė

Enomatic išlaiko ne mažiau kaip 3 savaites.
Taigi, Jums nereikės pirkti viso butelio norint
paragauti vieną taurę vyno, o atidarytas vynas išliks šviežias net 21 dieną.
„Kurdami vyno degustacinį barą „Wine
Lounge“ norėjome, jog jame būtų visos
priemonės tinkamai ir profesionaliai patiekti
vyną, kuo ilgiau jį išlaikyti tinkamos kokybės
ir patiekti klientui taip, kad jis galėtų pajusti specifines konkretaus vyno savybes.
Vedami šio tikslo, pasirinkome pasaulyje
profesionalų pripažintą įrangą bei įrankius“,
– patirtimi dalinasi R. Chadasevičiūtė.
Vyno ir maisto dermės atradimai
Kurie meniu pasirinkimai galėtų labiau
tikti prie vieno ar prie kito vyno, kompetentingai patars nuolat besitobulinantis personalas. Tačiau tikrasis atradimo džiaugsmas
– Jūsų pasirinkimas.
Šviežiai atpjautas Prosciutto kumpis,
kokybiška vytinta mėsa, keletas rūšių sūrių,
saulėje džiovinti pomidorai, marinuoti
artišokai, pjemontietiški užtepai su itališkos
duonos gaminiais, Fiorentini sausainiai.
Telieka pasikliauti intuicija ir patiems kurti

labiausiai patinkančius derinius.
„Didelę dalį maisto produktų patys
kruopščiai atsirinkome ir su mūsų pagrindinio tiekėjo pagalba parsigabenome į
Lietuvą. Tad esame 100 procentų tikri dėl to,
ką siūlome klientui. Turime įvairaus skonio
intensyvumo maisto, tad klientas turi laisvę
pasirinkti, kas jam tiesiog skaniau prie vieno
ar kito vyno“, – pasakoja vyninės direktorė.
Diktuojantys naują lygį
„Vyninei pasirinkome neįprastą vietą –
Vilniaus oro uostą. Tai buvo drąsus žingsnis,
nes patekome su specifiniu produktu, pakankamai ribotoje rinkos dalyje. Tačiau
manėme ir manome, jog oro uoste trūksta
įdomių vietų, kur galima turiningai ir
kokybiškai praleisti laisvalaikį, sulaukti individualaus aptarnavimo, tiesiog maloniai persimesti vienu kitu žodžiu su čia dirbančiais
žmonėmis. Jau dabar kaupiame nuolatinių
lankytojų ratą ir juo labai didžiuojamės!
Bene visi mūsų klientai „išskrido“ patenkinti“, – džiaugiasi vyninės direktorė Rūta
Chadasevičiūtė.
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IR NAMAMS, IR RESTORANAMS - PRODUKTAI

PAKYLĖTI
VIRŠ
DEBESŲ

Upė Katinaitė

Kada taip jaučiatės? Kai malonumas toks stiprus, kad net prisimerkiate? Kai jaučiatės komfortiškai ir visa aplinka prisideda prie pakilios nuotaikos? Kai į viską galite pažvelgti iš paukščio skrydžio? O jei
viskas iš karto? Restorano„Horizontas“ meniu naujienų išieškoti deriniai privers Jus prisimerkti iš malonumo, mėgaujantis romantiška
aplinka bei žvelgiant į Vilniaus panoramą iš padebesių.
Viešbučio „Crowne Plaza“ panoraminis
restoranas„Horizontas“ kiekvienam sezonui
paruošia vis kitas meniu naujienas, kuriomis
praskaidrina pastovių klientų skonio jutiklius bei kviečia dar nesilankiusius išbandyti
virtuvės šefės, auksinio peilio savininkės Rasos Kibildytės, išmonę.
„Kas pusmetį pilnai pakeičiamas meniu,
paliekant tik kelis užkandžius bei populiariausius patiekalus. Vasarą „Horizonte“ rasite
lengvesnius patiekalus, žiemą – sotesnius“,
– teigia virtuvės šefė.

tu žolelėmis ir paprika, čili bei kakava. Jei
esate lengvų sriubų gerbėjas paragaukite
trintą pankolių sriubą pagardintą skrudinta
antiena.
Lengvai vakarienei ar vytintos mėsos
šalininkams virtuvės komanda siūlo originalias salotas: lietuviškas sūdytas varškės sūris,
lietuviškos vytintos kiaulienos nugarinės
griežinėliai, salotų asorti su vyšniniais pomidoriukais, gaivų ansamblį pabaigiant
šviežiomis braškėmis. Viską kulminuoja medaus ir figų padažas.

Šiam sezonui virtuvė siūlo itin išieškotus
derinius ir netikėtus sprendimus lėkštėse.
Maloniam vakarui pradėti labiausiai tiks
sūdytos lašišos tartaras duete su rūkyto
uoto filė. Prie pagrindinių skonių subtiliai
priderinti kapariai kartu su šviežių salotų
puokštele, pagardinta padažu bei saulėje
džiovintais pomidorais. Paskutinis štrichas
išpildantis patiekalą – skrudintos duonos
riekelės su skirtingų rūšių sviestu, pagardin-

Nesąmoningai kalbant apie „Horizonto“
meniu naujienas, į galvą lenda įvairios
asociacijos su menu: „paskutinis štrichas“,
„duetas“, „ansamblis“, „kulminacija“. Ne
veltui, nes restorane kiekvienas patiekalas – kūrinys. „Visos receptūros – autorinės.
Mėgstu užsiimti kūryba, ieškoti ir atrasti
ypatingas receptūras, kurių nebūtų niekur
kitur. Prieš įvedant naujienas į meniu,
dažniausiai užsidarau restorane ir kuriu.

Tikriems gurmanams virtuvės meistrė siūlo
keptas triušių kepenėles kartu su karamelizuotomis obuolių ir persikų skiltelėmis bei
spanguolių padažu.
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Visą savo įkvėpimą „išlieju“ lėkštėse“, – pasakoja restorano šefė.
Po lengvos uvertiūros išbandykite
lašišos kepsnį, marinuotą žolelių, alyvuogių
aliejaus ir prieskonių marinate. Kepsnys kepamas ant grilio, patiekiamas su karštomis
špinatų, morkų ir cukinijų salotomis, ryžių
perliukais ir keptais vynuoginiais pomidorais. Skonių derinį išpildo citrininis sviesto
padažas. Mėsos mėgėjai privalo paragauti
švelnaus skonio vištienos krūtinėlės kepsnį
su ant griliaus keptomis daržovėmis, kuriam išskirtinumo suteikia karamelizuotų
graikinių riešutų padažas.
„Horizontas“ žymus savo desertais. Šio
sezono naujiena „Creme Brulee“ pagardintas aviečių įdaru.
Ir nors „Horizonto“ virtuvė nuolat
atsižvelgia į restoranų tendencijas, čia
svarbiausias – valgytojas. Todėl restorano
virtuvė nesistengia vaikytis madų ir kurti
parodinių patiekalų. Kaip juokauja virtuvės
šefė, „kuriame valgomus patiekalus“.
Patiekalas, kurį prisiminsite ilgam ir
greičiausiai bandysite atkartoti namuose.
Traškus obuolių desertas, kurio gamybai
tinkamiausi obuoliai atrinkti iš tuzino
rūšių.

GURMANIŠKI IEŠKOJIMAI

Benvenuto
e buon
appetito
Evelina Kužulytė

Arba – sveiki atvykę ir skanaus! Vokiečių g. 20, Vilniuje, atsidariusi gourmet krautuvėlė-kavinė „Buon Giorno“ pasitinka
svečius su ką tik iškeptų cantuccini kvapu, šviežiai gaminamų
panini aromatu ir tyliu garsu čia pat malamos espresso kavos.
Taip, nusiteikite čia užtrukti ilgam ir sugrįžti dažnai.
Prigimtinė teisė į puodelį geros
espresso
Nors Italijoje kavamedžiai neauga, būtent
ši šalis tituluojama kavos namais. Juokaujama, jog ženkliai pabrangus kavai, italai išeitų
į gatves streikuodami už savo prigimtinę
teisę į puodelį geros espresso kavos.
„Buon Giorno“ – meka tikros, ką tik sumaltos, profesionaliai paruoštos espresso kavos mėgėjams.„Lietuvos rinką užkariavo specializuotos kavinės, kuriose geriami įvairiausi
kavos ir pieno kokteiliai, o espresso gėrimo
kultūra stumiama į šoną. Mes manome, kad
žmogus privalo rasti laiko sau pasimėgauti
kava. Jaukioje, neįpareigojančioje aplinkoje
priglausti prie lūpų akmens masės puodelį
ir gurkštelti ypatingos kokybės kavos, o ne
lakstyti su kavos gėrimu popieriniame puodelyje po miestą“, – pasakoja „Buon Giorno“
vadovas Egidijus Trumpa.
„Buon Giorno“ siūlo ypatingą kavos rūšį,
kurios nėra daugiau niekur Lietuvoje, 100%
arabica kavų mišinys iš rinktinių pupelių,
tobulai paskrudintas ir malamas čia pat, tik
svečiui užsisakius kavos. Ragautos kavos
galima nusipirkti ar užsisakyti į biurą.

Prie kavos
Lietuvoje dar nedaug užsienyje taip
pamėgtų kavinės ir gourmet krautuvėlės
duetų. „Buon Giorno“, atradusi dar
neužpildytą nišą, būsimiems rinkos dalyviams aukštai iškėlė kartelę. Jauki senamiesčio
atmosfera jaučiama vos įžengus pro duris.
Masyvus ąžuolinis stalas, prie kurio vyksta įdomiausi pokalbiai apie krautuvėlės
skanumynus ar jų degustacijos. Receptorius
sužadinantys, visada šviežio maisto kvapai ir
šiek tiek bohemiška salytė su namų atmosfera. Čia prie kavos būtinai turite paragauti
panini sumuštinių su vietoje kepta focaccia
duona arba kvapnių cantuccini ir itališkų
šokoladinių saldainių su vyšnių, mėtų,
lazdynų riešutų, pistacijų, viskio, kavos, vyno
Chianti ir kitais įdarais.
Gurkšnodami kavą, nepraleiskite progos
susiplanuoti gurmanišką vakarienę namuose, nes produktų gausa „Buon Giorno“
– geriausias fantazijos šaltinis. Lentynose
čia šviežia, tikroji mozzarella, gaminama iš
buivolų pieno, Parmigiano, Grana Padano,
šeimyninių Italijos ūkių ožkų ir karvių pieno
sūriai. Pasirūpinta ir tikros mėsos gerbėjais:
vytintas Parmos kumpis, virtos dešros –
viskas gaminama iš aukščiausios kokybės
mėsos. Makaronai ravioli, saulėje džiovinti
pomidorai, kaparėliai, risotto ryžiai ir žinoma
itališki vynai, Limoncello, Grapa ir kiti taurūs
gėrimai.
„Buon Giorno“ Vokiečių gatvėje – ne
vienintelė. Kaune taip pat įsikūrė krautuvėlė,
taverna ir trattoria. Kiekvieną savaitgalį visose „Buon Giorno“ erdvėse vyksta degustacijos, kurių metu ragaujama ir dalinamasi
žiniomis.

Buon Giorno taverna, Vilniaus g. 34, Kaunas
Buon Giorno krautuvėlės:
V. Putvinskio g. 72, Kaunas ir Vokiečių g. 20, Vilnius
Buon Giorno trattoria, S. Daukanto g. 14, Kaunas
Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012
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VISKIS IR FANERA
Jonas Malinauskas

Žodis „siela“ sostinės kavinės „Sou Box“
pavadinime figūruoja neatsitiktinai: pasak direktoriaus Aurelijaus Marudino,
pradėti kavinės verslą jį paskatino nuotaikingas turkų kilmės vokiečių režisieriaus
Fatih Akin‘o filmas „Virtuvė sielai“ („Soul
Kitchen“). Kitą pavadinimo sudedamąją
dalį, atspindinčią jaukaus, nedidelio tūrio
įvaizdį – direktorius parsivežė iš Berlyno,
garsėjančio originaliomis barų bei kavinių
koncepcijomis.
Dėžės arba kubo motyvas buvo įkūnytas
ne tik pavadinime, bet ir „firminiame“
grafiniame ornamente. Patalpos naujajai įmonei buvo išnuomotos strategiškai
palankioje vietoje buvusiame „Telekomo“
pastate Vilniaus gatvėje, kur jau sėkmingai
veikia keletas populiarių kavinių bei klubų.
Dvejose salėse yra apie 150 vietų, tačiau
„naktį iš penktadienio į sekmadienį“ jos
sutalpina daugiau nei 200 žmonių, kurių
dalis netgi neturi, kur prisėsti. Kuo gi „Soul
Box“ sugeba prisivilioti lankytojus?
Bendrą kavinės koncepciją Aurelijus
apibūdina kaip kelių akcentų, kuriančių
bendrą atmosferą, visumą. Pirmasis jų
– muzika, skambanti čia kas vakarą nuo
pirmadienio iki sekmadienio. Savaitės
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pradžioje rengiami džiazo vakarai skiriami vyresnio amžiaus publikai, tuo tarpu
savaitgaliop Funk, Hip Hop, Drum & Bass,
Electro, House, Beats ir kita stiliaus muzika
privilioja būrius jaunimo. Visus kūrinius
atlieka profesionalūs didžėjai, pavyzdžiui,
Tomas Boo, garsiųjų Boogaloo vakarėlių
rengėjas.
Čia taip pat galima klausytis dažnai
grojančių komandų: Partyzanai, Minimal.
lt, Miesto Muzika, Monday Jazz, Amenu
Broliai, Rootslive ir daug kitų. Gyvo garso
koncertuose dažnai dalyvauja jauni, bet
talentingi Muzikos akademijos studentai.
Periodiškai rengiami teminiai vakarėliai,
pavyzdžiui, Balkanaktis, paverčiantys
kavinę tikru muzikos klubu.
Antrasis akcentas, be abejo, yra virtuvė.
Kaip dabar yra priimta, jos meniu nėra
susietas su konkrečiu pasaulio regionu ar
patiekalų kategorija. „Nenorime įsisprausti
į rėmus ir kasdien pasiūlome lankytojams
kažką naujo“, – teigia A. Marudinas. „Netgi dienos pietų meniu yra ruošiamas tik
savaitei į priekį ir nuolatos atnaujinamas.“
Pastebėsime, kad šis meniu niekados
neverčia rinktis „vieną iš vieno“ – svečiams
siūloma bent keletas patiekalų, kurių kiek-

vienas turi intriguojančių priedų, padažų
ar ingredientų. Atskiros patiekalų grupės
pagrindas – įvairiaspalviai savos gamybos makaronai. Pageidaujantiems kažko
ypatingo pasiūlomi kur kas egzotiškesni
patiekalai – pavyzdžiui, strutienos sriuba
arba kengūrienos troškinys.
Skirtingai nuo daugelio kavinių,
puoselėjančių vyno kultūrą, „Soul Box“
propaguoja stipriuosius gėrimus, visų
pirma viskius – vien tik single malt
rūšių čia yra apie 20. Kavinės barmenai
nepiktnaudžiauja flairing’o triukais, užtat
rimtai užsiima miksologija – išbando vis
naujus kokteilių ir gėrimų receptus. Tyrimų
lyderis – Vaidotas Vyšniauskas, pernai
pelnęs bronzą Europos klasikinių kokteilių
čempionate, tad greta populiariųjų miksų
bare siūlomi ir senųjų receptų kokteiliai,
skaičiuojantys jau antrą šimtmetį.
Na, o trečiasis akcentas – interjero
architektūra. Grupės A01 architektai,
sukūrę jau ne vieną kavinės interjerą,
šįsyk pabandė kurti paprastą, laisvą ir
neįpareigojančią aplinką, kavinės erdvę
aiškiai padalinę į dvi zonas – pagrindinę ir
šokių sales. Pailgoje didžiojoje salėje architektai pagrindinį vaidmenį skyrė 8 m ilgio
baro kontuarui, kurio struktūroje, kaip ir
sėdimų baldų konstrukcijoje, išryškino
natūralią medžio fanerą. Kitas žingsnis
buvo dar įdomesnis: didžiulė baro lentyna buvo sumontuota iš stačiakampių
fanerinių modulių, kurių dalis taip pat
buvo pakabinta ir baro palubėje.
Galima teigti, kad sėkmingai sutapus
visiems trims minėtiems akcentams,
pačiame sostinės centre – dar vienas
traukos objektas, suteikiantis džiaugsmo
miestelėnų širdims ir skrandžiams.

Daugiau informacijos: www.soulbox.lt
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Kukliai pusryčiaukite,
sočiai pietaukite ir
2 kartus vakarieniaukite
Andrius Kužulis

Tai ta pati, žymioji Viduržemio jūros dieta, po nedidelių ispanų korekcijų. Ispanijos
virtuvė – tai užkandžiai žadinantys apetitą,
kalnai daržovių, jūros gėrybių ir geras vynas. Kuri dar virtuvė tokia dėkinga, kai nori
sočiai ir skaniai pavalgyti?
Viskas, ką rastumėte Ispanijoje
Ispaniją Vilniuje atstovauja restoranas
„Barcelona“. Paella su šafranu, daržovėmis,
vištiena, krevetėmis, jūros gėrybėmis, kiauliena, triušiena, kalnų paella, devynios
tapas variacijos, tuzinas įvairių žuvų ir jūros
gėrybių patiekalų. Tai tik visiems žinomi
ispaniškos virtuvės pasididžiavimai, kurių
galima paragauti restorane, tačiau „Barcelonoje“ visas meniu nuo užkandžių iki
desertų persismelkęs Ispanijos skoniais bei
aromatais. Deja (o gal ir džiugu), tai – ne
lietuvaičių virėjų nuopelnas. Meniu nuolatos peržiūri ir tobulina profesionalus ispanų
virėjas, konsultuojantis ispaniškos virtuvės
restoranus visame pasaulyje.
Visi specifiniai, ispanų virtuvei charakteringi maisto produktai į restoraną atkeliauja iš Ispanijos. Makaronai, paella, keptas
viščiukas, kiaušinienė – pagal ispaniškas
tradicijas gaminami krosnyje ir pateikiami
špižinėse keptuvėse, kuriose kepė.

Kiekvienas prisėdimas prie stalo –
maža šventė
Visi nors kartą pabuvoję Viduržemio jūros
regiono šalyse, žino, jog maistas ten – tam
tikras ritualas. Valgoma lėtai, prie stalo tiek
pat šnekų kiek ir maisto, pradedama nuo
užkandžių ir su vyno taure lėtai keliaujama
– sriuba, pirmas patiekalas, antras patiekalas, desertas.
Pirmieji patiekalai ant ispanų stalo –
daržovių, mėsiškos sriubos ir ypač sultiniai.
Vasarą neįmanoma atsispirti šaltai sriubai
su pomidorais gazpacho. Be šios klasikinės
šaltsriubės „Barcelonoje“ ragaukite ir
žuvienę su lašiša ar sriubą „Castellana“ su
česnakais.
Antrieji paprastai patiekiami daržovių
ir mėsos patiekalai. „Dietiškai“ nusiteikusiems „Barcelona“ restorane tinkamiausias
pasirinkimas – vištiena su įvairiais įdarais,
o užkietėjusiems mėsėdžiams siūlomi
kepsniai su tradiciniais ispaniškais padažais
ir garnyrais, pavyzdžiui, ispaniškų omletu ar
įvairiomis daržovėmis.
Joks stalas neapsieina be užkandžių.
Ispanijoje labiausiai mėgstamos salotos, keptos bulvės. Tuo tarpu tapas įprasta

valgyti priešpiečių metu ir prieš vakarienę.
Pasakojama, kad tapas atsirado, kai Ispanijos karštyje dirbantys barmenai, siekdami baltą vyną apsaugoti nuo dulkių ir
vabzdžių, taures uždengdavo riekele duonos, gabalėliu sūrio, dešros ar kumpio. Tapa
ispanų kalboje reiškia „dangtį“.
Na, ir, žinoma, vynas. Vynas – svarbiausias visų regioninių Ispanijos virtuvių
komponentas. „Barcelona“ vynų kortoje –
aukščiausios rūšies, ąžuolo statinėse brandinti, ispaniški vynai, kuriuos rasite prabangiausiuose restoranuose Ispanijoje.
Ugningi gyvos muzikos ir šokių vakarai
Jau tradicija tapo „Barcelonoje“ penktadienio vakarais rengiami nemokami merginų
egzotiškų šokių grupės „Venus“ arba
ispaniškų šokių grupės „Solea“ pasirodymai. Restorano šeimininkai žada išlaikyti
šią tradiciją gyvą, o norintiems ispaniško
karščio savo vakarėlių ar pobūvių metu,
padės suorganizuoti visą programą.

Dėl renginių kreipkitės telefonu 8 638
11118 arba apsilankykite internetinėje
svetainėje www.barcelona.lt
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Naujas meniu
iš vietinių
produktų

Upė Katinaitė

Sūris „Memel blue“ yra išskirtinės
struktūros: balto sūrio masė išraižyta
mėlynojo pelėsio gijomis. Tai puikus lengvas užkandis, derantis su
vynuogėmis, alyvuogėmis, melionais,
riešutais bei vynu.

Vietiniai ir sezoniniai produktai
karštuose patiekaluose
Ne mažiau už vietinius produktus vertinami sezoniniai. Taigi, stebėkite gamtą ir
jos teikiamas gėrybes. Pavasaris ir vasara –
saldžiųjų uogų metas: žemuogės, braškės
vyšnios, mėlynės. Rudenį – bruknės,
agrastai, avietės, gervuogės. Panaudokite
šias uogas savo patiekaluose - ir sėkmė garantuota.
Skaniausia ir sočiausia uogas derinti
su blyneliais, įdarytais mascarpone sūriu.
Švelnaus skonio mascarpone sūrio istorija
prasidėjo Italijoje, Lombardijos regione,
kur jis gaminamas nuo pat viduramžių.
Iš natūralios grietinėlės ir citrinų rūgšties
pagamintas sūris, italų itin vertinamas kaip
deserto tiramisu sudedamasis produktas.
„Vilkyškių pieninės“ gaminama „Mascarpone“ puikiai tinka saldiems patiekalams
gaminti, suteikia naujų skonio atspalvių

Suflė neįtikėtinai greitai
pagaminamas gurmaniškas
užkandis, kurio savikaina
labai nedidelė. Sūrio suflė
gali tapti puikiu užkandžiu
su vynu arba paįvairinti
pusryčių meniu, pakeisdamas omletą. Rekomenduojame gaminti su
„Vilkyškių pieninės“ kietuoju
sūriu „Žalgiris“.

„Vilkyškių pieninės“ „Mozzarella“
gaminama iš itin aukštos kokybės pieno.
Minkštas, švelnaus skonio šviežias sūris
jau yra užkariavęs ne vieno smagurio širdį. Šis sūris taip pat puikiai tiks
gaivioms salotoms, šaltiems ir karštiems
sumuštiniams ruošti, picoms, padažams.
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Jau ne tik pasaulio bet ir Lietuvos vyriausieji
virėjai pritaria pagrindinei restoranų verslo tendencijai, tai – vietinės gamybos, kokybiškos
žaliavos. Planuodami naujus patiekalus (ar tobulindami esančius) įvedant daugiau vietinės gamybos produktų ieškokite labiausiai mėgstamų ir
pripažintų Lietuvos gamintojų gaminių. Keletą
naujų idėjų siūlo originalių receptūrų pieno
produktų gamyba garsėjanti „Vilkyškių pieninė“.

moderniajam rizotui, padažams, makaronų valgiams, taip pat ir
minėtajam tiramisu.
Gurmaniškas užkandis soufflé au fromage
Suflė, kaip ir daugelis prancūziškų kulinarinių terminų, iš pirmo
skamba itin sudėtingai ir įmantriai. Čia ir visa gudrybė – paprastus produktus paversti gurmanišku kūriniu greitai, nebrangiai ir
lengvai.
Soufflé au fromage arba sūrio suflė gaminama bešamelio padažo
pagrindu, ištirpinant jame mėgstamiausią sūrį, ir sumaišant su
standžiai išplaktais kiaušinio baltymais. Labiausiai suflė gamybai
tinka kietas, parmezano tipo sūris, pavyzdžiui išraiškingo aromato
bei sodraus vaisių skonio „Žalgiris“. Šio sūrio brandinimas trunka
nuo pusės iki dvejų metų. Brandinimo metu susiformuoja lūžtanti,
trapi sūrio struktūra, o ilgiau brandinant „Žalgirio“ sūris tampa
trapesnis, labiau juntamas vaisių skonis.

IR NAMAMS, IR RESTORANAMS
Gerai vištienai ieškokite švelnaus ir minkšto sūrio
Lengvas ir dietinis patiekalas nebūtinai turi būti prėskas ir
neįdomus. Vištienos krūtinėlė įdaryta mozzarella sūriu ir saulėje
džiovintais pomidorais, puikuojasi geriausių Lietuvos vyriausiųjų
virėjų restoranų meniu. Orkaitėje ar ant grotelių – toks patiekalas
visada bus klasika.

„Vilkyškių pieninės“ gaminama
„Mascarpone“ puikiai tinka saldiems
patiekalams gaminti, suteikia naujų
skonio atspalvių moderniajam rizotui,
padažams, makaronų valgiams.

Gurmaniški deriniai desertams
Vos prieš porą metų vos vienas kitas Lietuvos restoranas nedrąsiai
eksperimentavo su netradiciniais desertais: čili ir šokoladas,
pelėsinis sūris ir saldi tešla. Šiandien netgi vyksta desertų ir vynų
derinimo čempionatai, kuriuose šefai demonstruoja originaliausius sprendimus.
Vienas idealiausiai skirtingus skonius suderinantis desertas –
keptos kriaušės įdarytos pelėsiniu sūriu. Tokį desertą per kelias
minutes visada galima pagaminti šviežią ir jis visada bus kvapnus,
o pagardinę spanguolėmis ir šakele rozmarinų tikrai sulauksite
„linkėjimų virtuvės šefui“.
Šiam desertui pagaminti puikiai tiks pirmasis ir vienintelis Lietuvoje rankomis gaminamas sūris su mėlynojo pelėsio Penicillium
roqueforti kultūra - „Memel Blue“. Šio sūrio gamyboje nenaudojama jokių konservantų ar dažiklių. Sūris nokinamas nuo šešių iki
aštuonių savaičių ypatingomis sąlygomis, padedančiomis sūryje
išauginti mėlynojo pelėsio kultūrą. Mėlynasis pelėsis iš kitų pelėsių
rūšių išsiskiria švelniu aromatu, minkštam sūriui suteikia subtilų
skonį. Sūris„Memel Blue“ yra išskirtinės struktūros: balto sūrio masė
išraižyta mėlynojo pelėsio gijomis. Tai puikus lengvas užkandis,
derantis su vynuogėmis, alyvuogėmis, melionais, riešutais.
„Memel Blue“ taip pat tinka prie vyno ar kaip ingredientas ruošiant
gurmaniškas salotas, padažus, desertus, kitus patiekalus.
Klasika
Pieno ir ledų kokteilis, ko gero, paprasčiausias ir visų mėgstamas
desertas – pagaminamas vos per porą minučių. Pagrindiniai
ingredientai – kokybiškas pienas, ledai ir fantazija. Niekada
neprašausite vaikams pasiūlę tradicinį kokteilį su uogomis, kurias
galite naudoti pagal sezoną. Tuo tarpu suaugusiems pasiūlykite
ką nors netikėto – šokoladinį tonizuojantį kokteilį paskanintą
kava. Vakariniam meniu išmėginkite pieno-ledų kokteilį su lašeliu
brendžio ar mėgstamo likerio. Ieškant naujų skonių, svarbiausia
rinktis kokybiškus produktus. Pieno ledų kokteiliui siūlome naudoti „Vilkyškių pieninės“ pieną.

Pieno ir ledų kokteilis, ko gero
paprasčiausias ir visų mėgstamas desertas – pagaminamas vos per porą minučių.
Pagrindiniai ingredientai – kokybiškas
pienas, ledai ir fantazija.
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IR NAMAMS,
IR RESTORANAMS - PRODUKTAI
pasaulio
virtuvės

SAULĖTI SKONIO
ATRADIMAI IŠ
BALIO SALOS
Indrė Ramanavičienė, specialiai RESTORANŲ VERSLUI iš Indonezijos

Šiltuose saulės spinduliuose besimaudančiose
ryžių terasose auginami raudonieji, juodieji ir
mums įprasti baltieji ryžiai.

Prisipažinsiu, jei dirbčiau kelionių agentūroje, savo klientams Balio salą pradėčiau girti
būtent dėl puikios virtuvės. Keliautojams akcentuočiau ne išvykas į šimtmečius menančias
garsiąsias salos šventyklas, neįtikėtinai šiltą Indijos vandenyną ir begėdišką tingėjimą saulės
atokaitoje, tačiau puikų šios salos žmonių gaminamą maistą, gurmaniškus atradimus ir tai,
kad Balyje maistas yra tai, dėl ko mielai ten grįžčiau dar kartą.
Sakau užtikrintai, nes visų atostogų metu
šiame Indonezijai priklausiančiame turistų
rojuje mažiausiai po du kartus per dieną
traukdavome ragauti vis naujų patiekalų ir
per dvylika viešnagės saloje dienų pabuvojome tiek restoranuose su „baltomis
staltiesėmis“, tiek šeimos užeigose, kur maisMažų šeimos restoranėlių šeimininkai
zvimbiančiais motoroleriais šviežių vandenyno
dovanų kasdien vyksta į Kutos miestelio žvejų
turgavietę, kurioje
prekystaliai lūžta nuo dėžių su dar krutančiais
krabais,
baltuojančiais
kalmarais
ir
karališkosiomis krevetėmis.
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tas ruošiamas varganoje pašiūrėje, dengtoje
senais lentgaliais, o ant aslos visai šalia tingiai blusas rakinėja sulysęs šuo. Ne, šlykštu
nebuvo. Anaiptol! Į tą, užeigėlę, kurioje širdies smūgį gautų ne vienas restoranų
higienos inspektorius sugrįžome ne vieną
kartą, nes tik ten nuolat besišypsanti

pusamžė moteriškė virdavo burnoje
tirpstančią ir tirštą tirštą pomidorų sriubą,
pagardintą traškančiais, česnako skiltele
patrintais, duonos skrebučių gabalėliais.
O visuotinai priimta lietuvaičių taisyklė
pietų šalyse išgerti ugninio vandens prieš
valgymą ir po jo idant nesubloguotų viduriai, Balio saloje buvo sulaužyta ir pamiršta.
Skrandžiai veikė idealiai ir atostogų nesugadino nė karto.
Į Indijos vandenyno skalaujamą krantą
„aptūpusius“ restoranėlius kasdien keliaudavome tarsį į naują gurmanišką turistinį
žygį, kaskart tikėdamiesi atrasti naujų
gomurius lepinančių patiekalų ir, turiu
pripažinti, nenusivylėme nė karto. Maisto
šviežumas karščiu deginančioje aplinkoje
išties buvo stulbinantis. Nuolat nepalioviau stebėtis, kaip, regis, net normalios
viryklės neturinčio restoranėlio šefas į stalą
patiekdavo nepriekaištingai pagamintą
šviežutėlaitę žuvį.
Nesuklysiu sakydama, kad čia tikras rojus įvairiausių vėžiagyvių, midijų, krevečių,
kurias vietiniai traukia iš dosnaus ir gausaus
šių gėrybių Indijos vandenyno, mėgėjams.

pasaulio virtuvės
Sunku atsivalgyti vos vos ant ugnies
paskrudintų krevečių, siūlomų valgyti
apšlakščius žaliųjų citrinų sultimis, krosnyje
žolelėmis užkeptų moliuskų, pagardintų
keptų pomidorų ir aitriųjų paprikų padažu,
kokosų piene troškintų krabų kojelių, ant
grotelių iškeptų raudojojo arba baltojo
jūrų ešerių išklotinių ir nuodėmingai skanių
tuno didkepsnių.

Raudonojo jūros ešerio išklotinė restorano
svečiams patiekiama su aitriųjų paprikų,
česnako ir žaliųjų citrinų sulčių bei svogūnų
padažais. Daržovių visada patariama užsisakyti
papildomai.

Kadangi pasitaikė saloje viešėti kaip tik
per pilnatį ir vakarais eidami vakarieniauti
vandenyną „rasdavome“ atsitraukusį už
kelių dešimčių metrų. Smagu buvo stebėti
vietinius vaikinukus, varlinėjančius per
žliugsintį atoslūgio atvertą dugną ir sparčiai
renkančius nespėjusius pasislėpti krabukus,
kurie, galimas dalykas, dar šį vakarą pasieks
pakrančių restoranėlius.
Mėsos nepasiilgome, nors vyriškoji
mūsų kompanijos dalis vakarienei kartais
rinkdavosi jautienos arba kiaulienos didkepsnius ir teigė, kad šie sultingos mėsos
gabalėliai, užpilti grietinėles ir grybų arba
vyno ir pipirų padažu, ir spirgantys karštoje
lėkštėje galėtų konkuruoti su ne vienu
Vilniaus restoranu.
Su prieskoniais Balio gyventojai tikrai
nesusipykę, deda jų, žinoma, ir nemažai,
tačiau su protu. Dėl drėgno ir šilto klimato saloje gerai dera gvazdikėliai, pipirai, česnakai, imbieras, ciberžolė ir karis.
Todėl jais ir skaninami troškiniai, sriubos ir
padažai. Saloje gerai derantys kokosai taip
pat pasitarnauja kaip puikus pagardas, o
kartais pagrindinis pateikalo ingredientas.
Beveik kiekvienoje užeigoje jums
pasiūlys kvepiantį daržovių troškinį Cap
Cay, pagardintą kokosų pienu ir patiekiamą
su garuose virtais ryžiais. Ir net ne lėkštėje,
o kokoso riešuto kevale, nuo kurio šonų
suvalgę troškinį patiekalo ragautojai
turi galimybę nugremžti skanų kokoso
minkštimą. Tiesa, padavėjai pataria geriau
to nedaryti, motyvuodami, jog „mes tai šito
nevalgome“, o greičiausiai tai dėl to, kad
negrabūs turistai begramdydami kokosą
nesulaistytų troškinio likučiais staltiesės ir
nepridarytų personalui papildomo darbo,
kurio jiems ir taip netrūksta užsieniečių perpildytuose restoranuose.
Sąskaitas apmokėdavome su kaupu ir
nesiderėdami. Nes buvo daugiau nei verta.
Juolab, kad kainos čia tikrai nesikandžioja,
nors ir atrodo įspūdingai.
Gardus jūros gėrybių troškinukas
įkainuotas vos 35-36 tūkst. rupijų (apie 3
eurus). Ant grotelių pačirškinta vištiena,
jautiena ar žuvis kainuoja apie 30 tūkst.
Sultys – 10 tūkst., alus (0,65 talpos buteliukuose) – 29 tūkst. Jei palieki butelį pardavėjui

Nepamirštama šypsena pirkėjus viliojantis tunų prekeivis.
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pasaulio virtuvės

Kaimo turgelio prekystaliai pavergia spalvomis ir
dailiomis prieskonių pakuotėmis.

(neįsivaizduoju, kur juos galėtumei neštis) –
iš karto nuleis iki 25 tūkst. Ir visa tai nors ir
ne ištaigingame, bet pakankamai jaukiame
restoranėlyje ant vandenyno kranto!
Už įprastą vakarienę keturiems (keturi
karšti, pora porcijų salotų, pora stiklinių
šviežiai spaustų ir tirštų kaip sriuba vaisių
sulčių ir pora butelių, beje, visai neblogo
pilsnerio „Bintang“) išrašoma 200-300
tūkst. rupijų sąskaitėlė. Skamba solidžiai,
ar ne? Gera švaistytis tūkstančiais, kai šimtą
eurų prieš porą valandų iškeitei į 1 milijoną
200 tūkst. rupijų. Todėl, jei svajojate tapti
milijonieriais – Indonezija bus tobuliausia
vieta jais pasijausti.
Kiekvienų atostogų metu leidžiame sau
bent vieną, bet tikrai prabangią vakarienę.
Balyje mums ja tapo iškyla į netoli Kutos miestelio esantį žuvies turgelį ir jūros
gėrybių restoranų gatvę, ką ten gatvę –
ištisą pakrantę, tiesiog ant smėlio nuklotą
baltomis staltiesėmis plėvesuojančiais staliukais.
Atėjome valandėlę per anksti, tad
restorane buvome tik keliese, tačiau vos už
pusvalandžio pakrantė šurmuliavo vakarieniauti susirinkusių žmonių. Vietiniai salos gyventojai rekomendavo šią restoranų
gatvę žadėdami, kad čia rasime didžiausią
jūros gėrybių įvairovę visoje saloje. Todėl
spirgėjome iš nekatrumo išragauti kuo
įvairesnių vandenyno dovanų.

Įdomu, kiek pažeidimų šio restorano virtuvėje
surastų Lietuvos higienos inspektoriai?
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Aštriai paruoštos krevetės su pomidorų,
česnakų ir čili padažu, žolelėmis ir sviestu užkepti moliuskai, riebūs „pagrilinti“
kalmarų gabalėliai, didžiulis raudonasis
ešerys, ant žarijų pačirškintas krabas, kuris
dar prieš 20 min. plaukiojo akvariume,
bambukų ūgliukų salotos, pasak vietinių,
puikiai tinkančios prie žuvies – nuklojo
mūsų stalelį kaip pasakoje. Neskaitant,
žinoma, visur pateikiamų ryžių, šviežių
vaisių sulčių ir šalto alaus. Patiekalų teko
palūkėti gerą pusvalandį, kuris žvelgiant
į vandenynan grimztančią saulę ir maloniai šnekučiuojantis visai neprailgo. Dar
gavau progą žvilgtelėti į virtuvę, kur ant
įkaitusių žarijų jauni virėjai čirškino žuvį ir
čia pat iš akvariumo ištrauktus krabus. Nors
virtuvė, pripažinsiu, toli gražu nepanešėjo
į metalu tviskančias Lietuvos restoranų
maisto gaminimo patalpas, o virėjų apranga atrodė senokai nebuvusi skalbyklėje,
mūsų stalą pasiekęs, įgudusiomis (tačiau
nepirštinėtomis) jaunųjų virėjų rankomis
pagamintas, maistas stebino skoniu ir buvo
išties neprilygstamas.
Vakarienė šiame restorane dviems atsiėjo
apie pusę milijono rupijų arba apie 50 eurų.
Ir tai buvo prabangiausia, ką suradome.
Juokinga. Praktiškai, jei Indonezija būtų
kiek arčiau, palėktume čia pavalgyti...

pasaulio virtuvės
O vynas mano rašinyje nepaminėtas
neatsitiktinai. Rodos, vos kelios valandos iki
Australijos ir čia turėtume rasti įvairiausio
šio krašto vyno, tačiau, restoranai siūlo
nedidelį asortimentą, prekybos centruose butelis kainuoja nuo maždaug 15-20
eurų. O ir tas pasitaikė toks rūgštus, kad
daugiau pirkti nesiryžome. Maisto kainos
čia tikrai nesikandžioja, tačiau alkoholio
mėgėjams Balis nebus ideali vieta apsistoti.
Vietiniai gamina tik Arakį – ryžių degtinę,
o, pavyzdžiui, už butelį martinio prekybos
centre paklosite apie puse milijono, t.y. apie
50 eurų. Degtinė Absoliut – apie 70 eurų.
Akivaizdu, kad europietiškas produktas čia
įvertintas. Gal net per daug.
Tad norintiems pigiai svaigintis liks tik
vietinė ryžių degtinė. Paragauti kokteiliukų
su Araki, kurią čiabuviai verda kaip pas
mus naminukę ir savo kioskeliuose puse
lūpų (jokiu būdu ne atvirai) siūlo turistams
išpilstytą į plastikinius vandens butelaičius,
aišku, buvo mūsų garbės reikalas. Šlykštoka,
pripažinsiu. Įmanoma gerti su daug ledo,

Indijos vandenyno skalaujama Balio salos vakarinė
pakrantė. Dieną čia kiek per karšta, tačiau saulei
leidžiantis surasti laisvą staliuką nėra paprasta.

žaliųjų citrinų sultimis ir šiek tiek Sprite. Grynos bandyti nerekomenduočiau.
Iš Indonezijos parsivežti saulėti įspūdžiai
lietuviškoje darganoje, tikiu, neišblės dar
ilgai. Prisodrinti kvepiančių augalų, šilto In-

dijos vandenyno bangų, nuoširdžių žmonių
šypsenų, odą glostančios saulės spindulių ir
labiausiai – burnoje ištirpusių gurmaniškų
atradimų, pavertusių įprastas atostogas
puikia skonio švente. Terima kasih, Bali!

Rūpestingo veido padavėjas tiekia į stalą Indijos
vandenyno gėrybes.
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TENDENCIJOS
ISTORIJA

IŠ
KAVINĖS
Į KAVINĘ
Atsiminimai (tęsinys iš Nr. 36)
Rapolas Mackonis
(kalba ir stilius netaisyti)
<...> Pavyzdžiui, nieko nežinome, kaip
mūsų veikėjai caro laikais gyveno Vilniuje,
kaip atrodė, amžininkų akimis žiūrint, jų
veikla kovojant dėl lietuvių tautos teisių, kokiomis sąlygomis teko dirbti vokiečių okupacijos metu. Nesvarbu čia visiems žinomi
istoriniai faktai, likę dokumentai; svarbu
įvairios būdingos smulkmenos, kurios kur
kitur stropiai renkamos, rūšiuojamos, tikrinamos ir skelbiamos.
Pagaliau imkime nors ir tarpukario ir Lietuvos gyvenimo laikotarpį, kuriame pagrindinį vaidmenį vaidino Kaunas. Provincijos
miestui, neturinčiam jokių tradicijų, sunki
buvo sostinės našta ir užkrautos pareigos,
bet kaip mokėdamas Kaunas jas atliko.
Kaip atliko, iš dokumentų žinome. Bet kur
smulkmenos, kurios bendram ir neklastotam vaizdui susidaryti yra lygiai vertingos ir
būtinos, kaip ir oficialūs dokumentai? Turiu
galvoje ne politiką, bet meno pasaulį. Kas
per tą laikotarpį buvo sukurta – žinome, bet
bėda ta, kad neturime jokių pėdsakų, kaip
buvo kurta.
Kaune per du dešimtmečius centrine
bohemos brolių šventykla buvo „Konrado“
kavinė. Joje daug laiko praleido beveik visi
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rašytojai, dailininkai, aktoriai, muzikai. Toje
nuo ryto iki vakaro prirūkytoje kavinėje jie
broliavosi, diskutavo, riejosi ir vėl taikėsi,
kiekvienas jų į lietuvių tautos meno rūmus
įdėjęs savo plytelę. Kaip jie tas plytas gamino, kaip savo rankomis šlifavo, dilino, kaip
ant savo nugarų nešė, kaip dėjo – nieko
nežinome ir, kertu lažybų, niekuomet nesužinosime. O juk vieni per tuos du istorinius
dešimtmečius kaip bitės iš žiedų medų,
rankiojo visoje Lietuvoje gimtosios kalbos
deimantus ir iš jų kūrė lietuvių literatūrą, kiti
drobėse teptukais įamžino gražiausius Lietuvos gamtovaizdžius, dar kiti scenose tobulino lietuvių kalbą, ketvirti savo talentus
atidavė tautinės muzikos veikalams.
Nesvarbu, kad dauguma turėjo savo silpnybių, kartais atrodančių juokingomis, kad
vieni nuo kitų skyrėsi pažiūromis, kartais
sunkiai sutaikomomis, bet visi jie prakaitavo
Lietuvos gerovei.
Ir ką gi? Viso to kaip ir nebuvo.
Kaune susibūrusios geriausios meno jėgos per du dešimtmečius sielvartavo dėl
laikinai prarasto Vilniaus, o mes, vilniečiai,
sukruvintais pirštais laikydamiesi įkibę į pavergtą sostinę, giliai tikėjome, kad košmaras
pranyks.
Kartas nuo karto pavykdavo išprašyti
leidimą demarkacinei linijai peržengti. Sustojus Kauno stotyje traukiniui, pirmą vizitą
visada padarydavau „Konrado“ kavinei. O,
kiek būdavo džiaugsmo! Ir broliams menininkams, ir man, svečiui nebuvėliui. Sustumiame kelis staliukus ir, paskendę cigarečių
dūmuose, kalbame, kalbame... Nesvarbu,

kad dauguma asmeniškai buvo nepažįstami. Svarbiau tai, kad visi buvome lietuviai ir
dirbome vienodą darbą. Jie kviesdavo ilgiau
paviešėti Kaune, dar pabendrauti prirūkytoje „Konrado“ kavinėje, aš primindavau, jog
kam tik pavyks būti Vilniuje, tegul nepamiršta užsukti į „Rudnickio“ kavinę, kur geriausia
proga susitikti su vilniškiais plunksnos žmonėmis. Drauge vieni kitiems linkėjome kuo
greičiau nevaržomai šnekučiuotis ne tiek
„Konrado“, kiek „Rudnickio“ kavinėje.
<...>
Pirmaisiais tarybinės santvarkos metais
Vilniaus kavinių gyvenimas nustojo savo
patrauklumo. Viena – per du dešimtmečius
dominavę jose lenkų žurnalistai vis dar koncentravosi Kaune, o Vilniuje būdavo tik kaip
svečiai. Antra – šio žanro atstovai daugiausia pradėjo dirbti įstaigose, tapo valdininkais, visą priešpietį ir pietų metu negalėdami atsitraukti nuo darbo. Buvo ir dar viena
priežastis. Nemaža plunksnos brolių labiau
buvo ir, turbūt, tebėra linkę laisvalaikį praleisti, konsumuodami laipsniuotą baltą gėrimą.
Aš vis dėlto kartas nuo karto įlįsdavau
čia į vieną, čia į kitą kavinę. Ieškojau, kur
gamina geresnę kavą. Kasdien nueiti į kavinę negalėjau. Dirbdamas naktiniu „Vilniaus
Balso“ redaktoriumi, į darbą eidavau apie
17 valandą ir grįždavau 3-4 valandą ryto.
Aišku, pietų metu galėjau iškirpti vieną kitą
valandą, bet retai pasinaudodavau, nes kaip
minėta, tuo metu kavinės kaip tyčia būdavo
apytuštės. Be to, beveik visose šalia kavos
atsirado balti buteliai, šilti ir šalti užkandžiai.

TENDENCIJOS
istorija
Kavinės keitė savo profilį. Lankytojų prigūžėdavo į jas tik vakarais, ir triukšmingi pobūviai užtrukdavo iki gilios nakties. Grįždamas
iš darbo apie 4 val. ryto, mėgindavau užeiti
į „Bristolio“ (dabar „Vilniaus“ viešbučio 2-as
korpusas) restoraną-kavinę. Nepavykdavo,
nes tuo metu kavinė būdavo jau uždaryta.
Joje slankiodavo kaip dūmeliai negausūs
spiritualijų mėgėjai, naudodamiesi teise
būti restorane-kavinėje iki 5 val. ryto.
Tiesa, laužant numerį, kartais pusvalandžiui įšokdavau į tuo metu jau merdinčią
„Rudnickio“ kavinę, bet vakarais ji būdavo
dažniausiai apytuštė. Be to, negausūs svečiai neatrodė panašūs į plunksnos žmones.
Išgėręs puodelį kavos, grįždavau į spaustuvę lyg musę kandęs.
Mėgindavome dar kartas nuo karto užeiti „Pas Velfkę“. Šio romantiško restorano, iš
dalies – ir kavinės, iki šiol neminėjau. Ilgus
dešimtmečius Vilniuje veikė ir tokia užeiga.
Buvo ji siauroje Žydų gatvėje, priešais šv.
Mykalojaus gatvę. Šiandien nėra nei šios
tipingos senamiesčio gatvės, nei „Velfkės“
restorano-kavinės. Vidutinio amžiaus savininkas pasakojo, kad restoraną įsteigė jo
senelis, laikė tėvas ir perleido sūnui. Restoraną-kavinę lankė daugiausia jo tautiečiai,
bet retkarčiais užeidavome ir mes. Malonus
savininkas mielai mus priimdavo ir stalą paruošdavo už bufeto atskirame kambaryje.
Vaišindavo žydiškai įdaryta lydeka ir žydiška
stipria degtine „Peisachuvka“.
Pridėjus prie to sporadiškus apsilankymus „Teatro“ kavinėje, bus aišku, kad senam
prisiekusiam kavininkui nebuvo kur tenkinti
įgūdžių.
Su šia kavine (pradžioje „Cafe-Club“) susipažinau prieš pat karą, čia, kaip minėjau,
atbėgdavome „gelbėtis“ spirito taurele nuo

siaučiančios vidurių šiltinės. Kavinė buvo
įrengta skoningai, jaukiai, bet tuo metu ją
buvo apsėdę pasimetę lenkų menininkai.
Nepasitenkinę teatru, mėgino steigti visokius atrakcionų tipo teatrėlius, kaip „Ali
Baba“ ir „Miniatiūrų teatrą“, stengdamiesi
juose prakišti sudužusių svajonių šūkius.
O ir patys aktoriai, spiesdamiesi „Teatro“
kavinėje, laikėsi pernelyg įžūliai, kerštingai
nusiteikę, nesugebėdami suprasti įvykusių
esminių pasikeitimų. Jei dar iki karo „Rudnickio“ kavinėje galėdavome diskutuoti, tai
dabar apie tai negalima buvo ir svajoti.
Kalbant apie kavinių išsiblaškymą tuo laikotarpiu, negalima nepaminėti dar vienos
vietos, kur galima buvo užeiti išgerti puodelį
kavos ir susitikti su plunksnos draugais. Turiu galvoje Rašytojų namus. Buvo tai dviejų
aukštų medinis namas, šalia jaunimo sodo,
už Vilnelės, prigludęs Trijų kryžių kalno papėdėje. Antrame aukšte susiorganizavusi iš
naujo Lietuvos rašytojų draugijos valdyba
turėjo savo raštinę ir didoką salę, pirmame
aukšte buvo valgykla-kavinė.
Bet kaip visur, taip ir čia, netrūko spiritualijų, ir mėgėjai nesivaržydami galėjo jomis
naudotis. Rašytojų namuose ypač dažnai
būdavo dailininkas Justinas Vienožinskis.
Jis būdavo apygirtis, ateidavo baigti dienos
planą, jei blaivus – ramioje vietelėje paskubomis atlikdavo kasdieninę apeigą.
Atsirado salėje minint Gegužės pirmąją.
Atsilošęs kėdėje, visą laiką kažką po nosimi
murmėjo ir, kiek įmanydamas plojo kiekvienam kalbėtojui. Į estradą išėjo pagarsėjęs
savo ideologiniu blaškymusi rašytojas. Linkčiodamas į visas puses, pradėjo skaityti eilėraščius lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Visi
plojome, bet labiausiai Vienožinskis. Plojo
be pertraukos. Poetas kelis kartus išėjęs į

estradą linkčiojo, dėkodamas, bet Vienožinskis nenustojo plojęs. Publika pradėjo
skirstytis, o tasai toliau ploja. Neatsimenu
kas, paėmęs už rankų, poezijos entuziastą
išvedė iš salės, bet ir eidamas nenustojo
plojęs. Galas davė atsisėsti prie to paties
stalo. Sėdėjome keturiese. Kažkas dailininką
paklausė:
- Kodėl, maestro, taip ilgai ir karštai plojai?
Nejaugi esate poezijos mėgėjas?
Vienožinskis, vienu ypu išgėręs šimtą gramų, neskubėdamas užsirūkė ir ramiai atsakė:
- Aš mėgstu ne poeziją, bet senas k....s.
Tų metų vasara atėjo anksti, ir aš vėl pradėjau lankyti „Rudnickio“ kavinę. Užėjau
priešpiet ir birželio 22 dieną, juo labiau,
buvo sekmadienis. Negausių svečių tarpe
radau prie lango besėdintį Borisą Dauguvietį. Pasisveikinę užsirūkėme, ramiai laukdami užsakytos kavos. Netikėtai ant miesto
pasipylė bombų kruša.
Kavos neišgėrėme.
Pabaiga.
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IR NAMAMS, IR RESTORANAMS - PRODUKTAI
žėja. Pasaulyje jau 2003 m. per metus tokiose sistemose išauginamas žuvies kiekis susilygino su kiekiu pagaunamu natūraliuose
vandenyse. Šiandien jį jau viršija. Lietuvoje
toks auginimo būdas dar tik populiarėja. Yra
žinoma, kad tokiose sistemose lietuviai taip
pat augina ungurius, eršketus, upėtakius.

LIETUVIAI PAMAŽU
ATRANDA ŠAMO SKONĮ
Iveta Stukaitė

Renatos Rapalavičiūtės nuotrauka

Neretai lietuvis pasiskundžia, kad sunku
surasti tikrai šviežios, ekologiškai užaugintos ir kokybiškos žuvies mūsų šalyje. O
ir bene kas antrą dieną galime išvysti po
naują straipsnį spaudoje apie nekokybiškos
žuvies pardavimo atvejus, mažėjančius pasaulinius žuvies išteklius ar tai, kaip sunku
surasti šviežios žuvies. Tačiau dar pesimistiškesnį vaizdą atskleidžia statistika. Vienas
lietuvis suvalgo vidutiniškai tik 8,4 kg žuvies
per metus: 43 proc. lietuvių žuvies valgo
kartą per mėnesį, 12 proc. – 2 kartus per
metus ir tik 10 proc. lietuvių valgo žuvies du
kartus per savaitę (toks kiekis yra optimalus
žmogaus organizmui). Nežinia, ar tai lemia
palyginti aukštos žuvies kainos, ar įsitikinimas, kad kokybiškos žuvies parduotuvėse
nebėra, tačiau šįkart papasakosime apie
Lietuvių pamažu atrandamą žuvį – šamą.
Šamų rūšys
Dažnas Lietuvis prisimena senelio pagautą šamą, kuris buvo neįtikėtino dydžio,
labai riebi ir ištverminga žuvis, turinti mažai
kaulų ir gana ryškų dumblo skonio prieskonį. Tačiau retai kuris iš mūsų esame ragavę
paprastojo šamo giminaičio, kilusio iš šiltųjų kraštų – Afrikinio šamo. Kas įdomiausia, ši
žuvis, priešingai nei paprastasis šamas, yra
labai liesa ir neturi jokio žuvims būdingo
nemalonaus kvapo ar dumblo prieskonio, o
ir laikoma delikatesine žuvimi.
Afrikinio šamo kilmė
Afrikiniai šamai Europą pasiekė iš Afrikos
žemyno bei artimųjų rytų, kur natūraliai
gyvena gėlo vandens upėse ir ežeruose.
Tai – labai gyvybingos žuvys, kurios sugeba
Riebalų
Baltymų
Angliavandenių
Kalcis (100 g)
Energetinė vertė

Afrikinis šamas	Ungurys
1.2%
24.5%
19.6%
15.0%
0.0%
0.0%
63.7 mg
17.0 mg
90 Kcal
278 Kcal

*Kalakutienos file, Jautienos file, Kiaulienos nugarinė
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išgyventi itin sudėtingomis sąlygomis. Afrikoje, kurioje nuolat kyla sausros ir išdžiūsta
upės bei ežerai, šios žuvys išlipa į krantą ir
sausuma nukeliauja į kitus vandens telkinius, esančius iki 4 km atstumu. Dėl savo
gebėjimo kvėpuoti oru šios žuvys priskirtos
oru kvėpuojančių šamų šeimai.
Europoje, kur natūraliai upėse ar ežeruose augti šiems šamams per šalta, jie
jau dešimtmečius auginami patalpose, kur
kontroliuojama aplinka taip, kad geriausiai
atitiktų žuvies poreikius.
Pačios žuvys savo išvaizda mažai skiriasi
nuo Lietuvos ežeruose ir upėse augančių
paprastųjų šamų. Afrikinio šamo galva
didelė, iš viršaus plokščia, oda be žvynų,
minkšta. Ties burna ši žuvis turi 4 poras ūsų,
jais šamas jaučia skonį ir kvapą. Neatsitiktinai angliškai ši žuvis vadinama katžuvė
(angl. Catfish), sudurtinis žodis iš „katės“ ir
„žuvies“ – viskas dėl tų gražiųjų ūsų.
Maistinė vertė
Maistine prasme Afrikinis šamas yra ypač
vertinga žuvis – liesa (iki 1.5% rieb.), turi
daug naudingų omega-3 polinesočiųjų riebalų rūgščių (mažina kraujospūdį ir cholesterolio kiekį), ypač daug kalcio, amino rūgščių ir vitaminų. Ji yra lengvai virškinama,
puikiai tinka nėščiosioms bei vaikams.
Auginimo technologija
Šios žuvys yra išauginamos Lietuvoje,
uždarose patalpose, panaudojant moderniąsias akvakultūros technologijas. Uždaro
vandens ciklo sistemos žuvininkystė darosi
vis svarbesnė, nes kasmet natūraliuose vandenyse pagaunamų žuvų kiekis stipriai ma-

Karpis
6.0%
17.1%
0.1%
33.0 mg
123 Kcal

Kalakutiena* Jautiena*
2.4%
2.2%
21.5%
20.4%
0.3%
0.2%
2.0 mg
7.0 mg
109 Kcal
103 Kcal

Kiauliena*
10.0%
21.0%
0.0%
15.0 mg
174 Kcal

Pašarai ir augimas
Afrikiniai šamai - itin jautrios žuvys, patyrusios stresą galinčios nevalgyti keletą savaičių, todėl jos yra auginamos su labai daug
priežiūros ir atkartojant sąlygas artimas natūralioms. Pašarai yra gaminami tik iš žuvies
miltų, aliejaus, vitaminų ir baltymų. Vienas
šamas iki patekdamas ant pietų stalo auga
nuo 9 iki 12 mėnesių ir tai pasiekiama be jokių dirbtinių augimą skatinančių pašarų! Taigi, galite įsivaizduoti kiek pastangų ūkininkui
kainuoja užauginti vieną šamukų kartą.
Žuvies paruošimas
Ši žuvis yra labai lengvai paruošiama. Ji
neturi žvynų, mažai kaulų, ją lengva išdarinėti, greitai įsigeria prieskoniai, trumpai
kepa/ verda (pašovus į orkaitę, idealiai iškepa per 40 minučių 200°C temperatūroje),
tinka įvairūs žuvies receptai, daug erdvės
jūsų improvizacijoms. O taip pat šios rūšies
rūkyta žuvis yra viena iš gardžiausių.
Pirmenybė šviežiai žuviai
Kaip ir dauguma maisto produktų, šamas
yra žymiai gardesnis šviežias. Dažnam šviežios žuvies įsigijimas yra savotiškas iššūkis.
Parduotuvėje ant ledo laikomą žuvį leidžiama pardavinėti iki 2 savaičių, o istorijos apie
turguje kasryt nuprausiamas žuveles laikas
nuo laiko pasikartoja. Ir ne be pagrindo.
Tie, kas yra daugiau pasidomėję, žino, kad
į turgų dažniausiai patenka bene žemiausios kokybės žuvis. Ta, kurios neišpirko, kol
ji dar buvo šviežia, ta, kuri apsirgo arba jau
buvo užšaldyta. Žmogui, ieškančiam šviežios žuvies, patartina pirkti ją gyvą ir iš patikimų rankų. Tai galėtų būti patikima žuvies
krautuvėlė arba žuvis gaunama tiesiai iš
patikimo augintojo ar ūkininko. Pastarasis
variantas yra pats patikimiausias.
Rekomendacija įsigyjant
Šiuo metu Lietuvoje didžiausią paklausą
šamų tarpe turi Merkio Šamai, kuriuos augina Utenos rajone įsikūrusi moderniosios
akvakultūros įmonė. Tiesiai iš augintojo
galite gauti gyvos, skrostos arba karštai rūkytos žuvies. Kiekvienas šamukas užauginamas pagal aukščiausius kokybės kriterijus ir
yra pagaunamas diena prieš pristatant klientams. Todėl kiekvienas galime būti užtikrintas, jog nupirkta žuvis bus 100 procentų
kokybiška ir šviežia.

Daugiau informacijos: www.noriusamo.lt

horeca PROFESIONALAMS IR NORINTIEMS JAIS TAPTI

PROFESIONALŲ TURINYS

• KAIP ATIDARYTI SAVO RESTORANĄ
• RESTORANŲ VERSLO PRADŽIAMOKSLIS
• VALGIARAŠČIO SUDARYMAS
• KAIP IŠSUKTI RESTORANĄ
• KOKIĄ VALDYMO SISTEMĄ PASIRINKTI
• IŠKABOS
• MUZIKA BE MOKESČIŲ
• PRODUKTAI IR ŽALIAVOS
• TECHNOLOGIJOS IR ĮRENGIMAI
• RESTORANO VIEŠINIMAS IR REKLAMA
• KAVOS KULTŪROS DIENOS
• BARMENO ENCIKLOPEDIJA
• BARBEKIU SEZONAS IR ĮRENGIMAI
• ASOCIACIJŲ INFORMACIJA

Sauliaus Simonavičiaus nuotrauka
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atidarome restoraną

ar tikrai Atidarome
savo Restoraną?

Liutauras Markevičius

Ar tikrai jūs tam pasirengę? Kaip tokia
mintis jums šovė į galvą? Gavote palikimą ir
nusprendėte skaniai valgyti, nerūpestingai
leisti dienas restorane prie vyno taurės apsuptyje jus garbinančių draugų? Gerai pagalvokite, paskaitykite, ką apie restoranų
verslą rašo patyrę vilkai, o ne entuziastingi jaunuoliai, kurie ne tik neturi patirties
šiame versle, bet ir gyvenime, t. y., nėra dar
sukūrę nė vienos šeimos, nežino, ką reiškia
užauginti ir išleisti į gyvenimą vaikus, o ką
jau kalbėti apie restoraną.
Negąsdinu, tik įspėju, kad restoranų
verslas pagal kažkokį vertinimą yra antras
pagal sudėtingumą po aviacijos, jau nekalbant apie pelningumą. Taip, jūs būsite skaniai pavalgęs, dažniau nei visada išgėręs.
Knygos apie restoranų verslą įspėja, kad
restoranų savininkams, direktoriams gresia
nutukimas, alkoholizmas, fizinis ir psichinis
išsekimas, depresija. Na, taip pat galite
netekti visų investuotų pinigų. Manoma, kad
po metų veiklos pusė restoranų užsidaro, o
po dešimties lieka 1 iš 10. Galiu paguosti,
kad statistiškai, jeigu restoranui gerai sekasi,
tai jis atsipirks vidutiniškai po 6 – 7 metų.
Aišku, maža paguoda, kai suprasite, kad už
atgautus pinigus galite įrengti tik pusę tokio
pat restorano – infliacija.
Primenu, kad mes kalbame apie tikrą
restoraną. Tai vieta, kur žmonės ateina
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pasimėgauti maistu ir gėrimais, skiria pasimatymus, šnekučiuojasi su draugais, aptaria
verslo klausimus, švenčia svarbių datų sukaktuves. Šiame restorane dirba ir tuo džiaugiasi
šio verslo entuziastai – profesionalai. Entuziastai todėl, kad kai visi ilsisi, restorano
darbuotojai sukasi kaip bitutės, ar tai būtų
savaitgalis, ar švenčių dienos (Naujieji Metai
ir pan.), ar karšta vasara. Miegoti grįžta vėlai
naktį, o per šventines dienas miega tik po
kelias valandas. Profesionalai todėl, kad
puikiai išmano savo darbą iki smulkmenų.
Jeigu galvojate, kad to neįveiksite, geriau
nusipirkite greito maisto frančizę.
Jeigu vis tik tvirtai pasiryžote atidaryti
tikrą restoraną (nekalbame apie greito
maisto tinklus, kur pusfabrikačiai ruošiami
kur nors kaimo ceche ir išvežiojami po visą
Lietuvą), matyt turite kokią nors idėją arba
turite patalpas. Jeigu turite pastarąsias, reikia
joms pritaikyti koncepciją. Jeigu turite idėją
– koncepciją, reikia ieškoti restoranui tinkamos vietos. O ją rasti labai sunku. Nuo 1998
metų kasmet kreipiuosi į NT agentūras ir
prašau surasti tinkamas patalpas restoranui:
tinkamas išplanavimas, pakankami energetiniai resursai, dujų įvadas, parkavimas,
galimybė lauko terasai, taip pat nekaprizingi kaimynai – galimybė netrukdomai
gauti licenziją prekiauti alkoholiu ir kilusius
nesutarimus spręsti taikiai – tokių patalpų
niekas nepasiūlė.

Literatūroje rašoma, kad sėkmingai
restorano veiklai svarbūs 3 faktoriai: pirmas – vieta, antras – vieta, trečias – vieta.
Bet patys matome, kad vietos gali būti ir
sukuriamos, kur žmonės specialiai važiuoja
pasimėgauti maistu, aplinka, gera kompanija ir aptarnavimu.
Daug paprasčiau įrengti patalpas
restoranui pagal higienos normas ir jūsų
reikalavimus yra naujai statomose ar rekonstruojamose patalpose. Tik nepamirškite,
kad tas patalpas pageidautina surasti kol dar
galima koreguoti išplanavimą ir energetinius
resursus, kad nereiktų gaišti laiko perdarymui ir papildomai švaistyti pinigus. Dažnai
nutinka, kad pastato savininkas, nusprendęs,
kad išnuomos patalpas restoranui, pirmiausia tariasi su architektu ar dizaineriu ir tik
vėliau ieško nuomininkų. Žinoma, tada klaidos neišvengiamos. Literatūroje aprašytas
atvejis Paryžiuje, kai žymus dizaineris bare
suprojektavo peleninės dydžio kriauklę, nes
jam taip gražu.
Baro vietą salėje taip pat dažniausiai
parenka dizaineriai, kartais labai nevykusioje vietoje, vėlgi pagal savo supratimą. O
juk yra tam tikros taisyklės susiklosčiusios
per daugelį metų, kur patalpoje yra geriausia baro vieta. Ne paslaptis, kad dizaineriai
visai neišmano, kaip projektuoti virtuvę ir
pagalbines patalpas. Taigi, patalpas planuoti reikia patikėti ne tik architektui, bet
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pasitelkti ir gastronominės srities profesionalus – technologus, virėjus, barmenus,
žinoma, suformulavus užduotį.
Paprastai technologinį projektą atlieka
virtuvės įrangos tiekėjai, jei pas juos perkate įrangą – „nemokamai“. Taigi, patartina
virtuvės technologinį projektą ir virtuvės
įrangą užsakyti pas tą patį tiekėją. Jis jums rekomenduos ir virtuvės smulkųjį inventorių.
Be abejo, ne visi įrangos tiekėjai turi viską,
arba neturi įrangos būtent tokių techninių
parametrų, kokių reikalauja virtuvės vadovas. Ne problema tam tikrą įrangą nusipirkti
kitur. Pavyzdžiui, norite pasipuikuoti „Ferrari“ lygio kavos aparatu, kurį eksploatuosite
daugelį metų be jokio vargo, teks pirkti „La
Cimbali“, nes ne visi tiekėjai gali jį pasiūlyti
arba negali suteikti serviso. Taip pat gali
būti su konvekcinėmis krosnimis, įranga su
varikliais. Dar geriau dėl minėtų projektų
pasitarti su patyrusiais restoranų konsultantais, kurie praktikoje yra įgyvendinę ne
vieną sėkmingą projektą, išmano ir teoriją,
ir praktiką.
Paprastas pavyzdys – nagrinėjant vieno banko maisto bloko projektą Vilniuje, pastebėjau, kad darbuotojų rūbinės
suprojektuotos vienodo dydžio tiek
vyrams, tiek moterims. Turint omenyje
darbo specifiką, tokio pobūdžio maitinimo
įstaigoje aišku, kad vyrų ir moterų santykis bus maždaug 1:5, o gal ir 1:10. Vyrukai
galės persirengimo kambariuose žaisti mini
futbolą, o moterys trinsis užpakaliais. Dar
kvailiau – visi maisto sandėliai suprojektuoti
ilgo koridoriaus gale, o ne prie iškrovimo
rampos – tokiu atveju reikės išlaikyti krovėjų
komandą. Taigi, kiekviename projektavimo

žingsnyje reikia atsižvelgti į ergonomiką,
nes kitu atveju virėjai ir padavėjai per dieną
suvaikščios vietoje 5 kilometrų, visus 10,
o tai ne į naudą nei jiems, nei restorano
savininkui.
Interjero projektą reikėtų patikėti patikrintiems, praktiškiems projektuotojams,
kurie pirmiausiai atsižvelgs į ergonominius,
praktinius patalpų ir baldų priežiūros aspektus, aišku, nepamiršdami pagrindinės
restorano temos ir jaukumo. Iš patirties
galiu pasakyti, kad pusfotelius į restoraną
„Markus ir Ko“ 1994 metų pabaigoje pirkome po 300 dolerių – jie tarnauja iki šiol, o
jų gobelenas buvo pakeistas tik pernai – 16
metų atitarnavo. Nemažai pavyzdžių galiu
išvardinti, kai gobelenus reikėdavo keisti
jau po metų – dviejų, vien dėl dizainerių
kaprizų įgyvendinimo. Restorano savininko
aiškinimai iš patirties, kad baldai greitai
dėvėsis, nusitrins, reikės remontuoti, valyti,
keisti gobelenus sulaukia atsako, kad tai
normalu, bus galima suremontuoti, pertraukti gobeleną, padažyti. Nejaugi jie nesupranta, kad tai gamybos priemonės, kurios
naudojamos kasdien ir savininkas neturi
laiko užsiimti jų remontu. O jų priežiūra –
būtina. Manau, kad geriausia patikėti baldų
priežiūrą padavėjams, kurie turi paruošti
savo darbo vietą. Jie nušluostys dulkes,
nupoliruos medinius paviršius, išvalys
suteptą gobeleną, patikrins, ar nekliba stalai ir kėdės. Jie geriausiai žino, kur susirenka
daugiausia maisto trupinių. Ne paslaptis,
kad ten kartais užkrenta ir koks damos
papuošalas.
Be galo svarbūs yra stalo indai ir įrankiai.
Dar visai nesenai stiklo indus „Arcoroc“,

„Luminarc“ buvo galima rasti solidžiuose
restoranuose. Dabar jau – tik užeigose.
Tai gerai, nors ir praėjo nemažai metų, kol
atsirado supratimas, kad jeigu įstaigą vadiname restoranu, tai ten maistą gamina
specialiai po svečio užsakymo, iš šviežiausių,
geriausių produktų ir gamina žmonės, kurie
tą daro su meile (vis tik didelė neteisybė, kad
„McDonald‘s“ gali vadintis restoranu). Taigi,
indai turi būti porcelianiniai, ne keramikiniai, nors jie ir būna puikiai išpuošti. Keramika be galo greitai dūžta, jau nekalbant,
kad vos užkabinus nudūžta indų krašteliai
(yra porceliano indų, kuriems suteikiama
amžina garantija kraštelių nuskilimams).
Gero porceliano indas nesuduš, nukritęs
ant medinių grindų. Tokie indai gerai išlaiko
šilumą, tai reiškia, kad patiekalai ne taip
greitai atšąla. Tokie indai yra daug kietesni,
jie mažiau braižosi, ypač tai svarbu, kur meniu dominuoja kepsniai. Aišku, tokie indai
nesuskilinėja indaplovėje.
Apie sidabro ar pasidabruotus stalo
įrankius – atskira šneka. Nors jie ir prestižiniai,
bet kasdienei praktikai netinkami. Apie juos
gali papasakoti Vaclavas Kontrauskas ir Romas Zakarevičius, kuriems teko garbė ruošti
vaišių stalus Vyriausybės svečiams. Porceliano indai nenusileido stalo sidabrui.
Taigi, kasdienai restoranuose naudojami
stalo įrankiai, pagaminti iš aukštos kokybės
nerūdijančio plieno, žymimo 18/10. Jis dar
vadinamas medicininiu plienu. Jam gaminti
naudojama 18 procentų chromo ir 10
procentų nikelio. Tokie įrankiai ilgaamžiai,
jie mažai braižosi, gerai plaunasi, jeigu
įsigysite juos lygaus paviršiaus. Sunkiau
plauti įrankius, kurie yra klasikinio stiliaus,
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su įvairiais ornamentais. Masyvesni įrankiai
bus brangesni, ypač originalaus dizaino,
parodų laureatai. Įrankiai turi būti malonūs
laikyti rankoje, puikiai išbalansuoti. Tai ypač
pastebi mikrochirurgai.
Kiek bekalbėtume apie interjerą, indus ar
baldus, restoranas bus tuščias, jeigu jame
nebus profesionalių virėjų, kurie rūpinasi
žaliavomis, žino tradicines ir modernias
maisto gamybos technologijas. Be abejo,
jiems turi diriguoti gamybos vadovas – šefas,
kuris turėtų pats suburti komandą, planuoti
darbus, ieškoti naujovių. Ypač svarbi jo pareiga – patiekalų, išeinančių iš virtuvės į
lankytojų salę, kontrolė. Lietuvoje dar retas
atvejis, kai virtuvės šefas išeina į restorano salę pas svečius. Nesvarbu, ar svečiai
norėtų jam padėkoti, ar papriekaištauti, ar
paprašyti kai ko specialaus. Iš patirties galiu
pasakyti, kad jauni virėjai netinka vadovauti
virtuvei. Jeigu jie ir dirbo už Lietuvos ribų, tai
nereiškia, kad jie moka atrinkti personalą,
parinkti tiekėjus, taupyti žaliavas, prižiūrėti
produktus, laikytis tvarkos ir švaros.
Konsultuojant vieno Vilniaus viešbučio
restoraną, pasitaikė atvejis, kai į virtuvės
vadovo pareigas buvo įdarbintas vyras,
„turintis patirties“ Vokietijos restoranuose.
Pasirodo, kad jis ten dešreles kimšo į žarnas.
Kitu atveju, į virtuvės vadovus veržėsi jaunas
vaikinas, dirbęs geruose Danijos restoranuose. Aišku, kad atėjo diena (kuri buvo sutarta
prieš savaitę), kai jis turėjo pristatyti patiekalus. Įsivaizduokite vaikino organizacinius
sugebėjimus – pristatymo metu jis 5 kartus
lėkė į „Maximą“, nes pritrūkdavo produktų.
Neimčiau į darbą virtuvės vadovo, kuris
nesigaudo vynuose. Dar visai neseniai,
dažna virtuvės vadovė pareikšdavo, kad
nemėgsta sauso vyno, nes jis rūgštus.
Štai kur bėda – išsilavinimas. Pretenduojant į virtuvės vadovus reikia žinoti, kad
vyno sausumą apibūdina cukraus kiekis, o
rūgštumą – rūgšties kiekis.

vesti duomenis. Jeigu norite šį darbą patikėti
virtuvės vadovui, tai būtinai nukentės
patiekalų kokybė.
Apie meniu. Manau, kad meniu jau
glūdėjo restorano koncepcijoje, taigi, beliko
surasti kokybiškas žaliavas. Apie meniu apiforminimo specifiką daugiau verta kalbėti tik
vadinamiems greito maisto restoranams, o
mūsų atveju gali tekti pasikliauti žodinėmis
padavėjo rekomendacijomis ir virtuvės
vadovo profesionalumu. Meniu gamybai
galite pasisamdyti geriausius dizainerius,
panaudoti odą, paauksavimus, bet jeigu
bus neskanu – niekas pas jus negrįš. Taigi
pirmoje vietoje – patiekalų kokybė, antroje
– švara, trečioje – saugumas ir ketvirtoje –
interjeras.
Nesąžiningos apskaitos, darbuotojų
piktnaudžiavimo ypatybės aprašytos žurnale
„Restoranų verslas“ Nr. 1/2010 (leidinį galite
atsisiųsti iš www.restoranuverslas.lt).
Na, ir visiškai aišku, kad šis verslas turi
tiesioginį ryšį su ekonomine šalies padėtimi.
Būtinai reikia turėti finansų rezervą ekonominio nuopolio metu, nes kai restoranams
sekasi, pelnas gali būti 10-20 procentų, bet
ekonominei situacijai blogėjant, išlaidos
viršys pajamas.

Tikri restoranai reikalingi ekonominio
klestėjimo metu, kai vyrai ieško, kuo pamaloninti savo mylimąsias, draugai kviečia
svečius gimtadienio proga, dalykiniai susitikimai neapsiriboja sumuštiniais ar susitikimais picerijose. Dabar žmonės buriuojasi
įvairiose užeigose, daugiausia tai – jaunimas,
jau išaugęs coca-colos ir picų-hamburgerių
aplinkoje. O pasiturintys verslininkai, kurie savaitgaliais su šeima pietaudavo, o
eilinėmis dienomis aptarinėdavo verslo
klausimus restoranuose, dabar pietauja namuose, nes visur „brangu“ ir „mano žmona
gamina skaniau“ (ko gero, daugeliu atvejų
jie teisūs), o verslo klausimų sprendimas
persikraustė į picerijas.
Bet jeigu vis tiek yra nenumaldomas noras
įkurti savo restoraną – būtinai tai padarykite.
Tai būs jūsų svajonės įgyvendinimas,
džiaugsmo ašaros, pasididžiavimas ir,
aišku, bemiegės naktys. Pirmyn! Mes jums
padėsime. Su malonumu.
Taigi, kuriant restoraną, svarbu viskas.
Kaip sakė Europos viešbučių vadybininkų
asociacijos prezidentė Johanna Fragano,
svarbu viskas: architektūra, interjeras, indai,
iš kurių valgome, mada, aišku, kompanija
su kuria mėgaujamės patiekalais ir, žinoma,
virtuvė, kuri šioje visumoje yra svarbiausia.

Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie salės
administratorių arba vyresnįjį padavėją.
Žinoma, patyrę profesionalai kainuos žymiai
daugiau, bet tai atsipirks.
Su patyrusiais virtuvės ir salės vadovais
bus žymiai lengviau planuoti, pasiskirstyti
pareigomis, apmokyti nepatyrusį personalą.
Profesionalai būna tikra atrama kritinėmis
situacijomis, jie nepasimeta, mobilizuoja
kolektyvą.
Šiuolaikinės kompiuterizuotos apskaitos
sistemos leidžia pakankamai tiksliai atlikti
žaliavų, produktų, finansų apskaitą. Patartina neeksperimentuoti, geriau iš karto
gerai apmokyti apskaitininkę, pasitarti su
patyrusiais praktikais, kaip į programą su-
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Atidarome naują
restoraną:
pradžiamokslis
Vaidas Kavaliauskas

Atidarant naują restoraną, visų pirma, reikėtų pradėti nuo
koncepcijos. Užduokite sau paprastus, bet esminius klausimus: kokie mes būsime? Ką pasiūlysime klientui? Kas bus
mūsų „arkliukas“? Kaip patei-ksime patiekalą? Vizualizuokite
busimo restorano erdves, interjerą. Ką reikia žinoti ir kam
pasiruošti atidarant naują restoraną ar kavinę pataria viešojo
maitinimo įstaigų konsultantas Vaidas Kavaliauskas.
Formalioji pusė ir jos kaina
Jei jau apsisprendėte atidaryti restoraną
ar kavinę, turėsite pasirinkti, kokios rūšies
įmonę ketinate steigti. Nuo to priklauso
steigimo procedūros, kainos. Paprasčiausia
ir pigiausia yra steigti individualią
(personalinę) įmonę (IĮ), tačiau kurdami IĮ
rizikuojate savo turtu. Kurdami uždarąją
akcinę bendrovę, privalėsite turėti bent
minimalų įstatinį kapitalą – 10000 Lt. Individualias įmones bei uždarąsias akcines
bendroves registruoja vietos savivaldos registro tarnybos.
Įrengiant bet kokią viešojo maitinimo
įstaigą, Jūs privalėsite nusipirkti kasos
aparatą ir užregistruoti jį mokesčių inspekcijoje. Vidutinė aparato kaina – 1200 Lt. Jeigu
orientuositės į protingesnius programinius
įrengimus su visa apskaita, sandėlio likučiais,
kalkuliacijomis, klientų srautais ir t. t. – ribų
kainoje nėra.
Restoranas privalo turėti mokesčių inspekcijoje registruotą kasos knygą, RVSVT
arba GHP žurnalus (priklausomai nuo vidinio įmonės įsakymo) pastarasis GHP atsirado
ne taip seniai ir yra supaprastintos formos.
Taip pat kiekvieno patiekalo kalkuliacines
korteles, metrologų patikrintus šaldytuvų
termometrus. Ventiliacinės sistemos, garso
tyrimus, darbo vietų apšvietimo tyrimus bei
vietinio kavinės vandentiekio vandens biologinius tyrimus (skamba baisiai, bet viskas
įgyvendinama).
Jeigu kuriatės visiškai naujose patalpose,
priešgaisrinei tarnybai būtina priduoti
priešgaisrinės signalizacijos planus/schemas.

Teisiniai reikalavimai
Teisiniai reikalavimai, palyginti su buvusiais prieš 15 metų, yra nesunkiai
įgyvendinami. Visų pirma, restorano erdvės
turi atitikti miesto veterinarijos tarnybos
reikalavimus (reglamentus galite rasti www.
vmvt.lt arba gauti visą informaciją telefonu
8 5 240 4361).
Kuomet gaunamas veterinarijos leidimas numatytose erdvėse kurti viešojo maitinimo įstaigą, su minėtu leidimu teks eiti į
savivaldybę, užpildyti keliais anketas dėl
alkoholio ir/ar tabako leidimų, jeigu Jūsų
veikla su tuo susijusi. Jeigu šių leidimų nereikia, tuomet Jums reikės gauti tik iškabos –
pavadinimo leidimus. Jie turi atitikti miesto
įvaizdžio reglamentą. Tas pats liečia ir lauko
kavinių terasas, kurios taip pat turi atitikti
miesto įvaizdžio reikalavimus.
Alkoholio licenzija kainuoja 1300 Lt, tabako – 500 Lt. Svarbu – gyvenamuosiuose
patalpose alkoholio licenzija išduodama
tik iki 24-os valandos. Savivaldybės ekonomikos skyrius licenzijas privalo išduoti per
30 darbo dienų. Bet praktikoje viskas vyksta
greičiau. Jeigu visi Jūsų dokumentai atitinka reikalavimus ir išsamiai sukomplektuoti –
gausite 2 savaičių laikotarpyje.
Atidarydami restoraną, susidursite su
Lietuvos autorių teisių gynimo agentūra
„LATGA“ ir Lietuvos gretutinių teisių asociacija „AGATA“, kuriems privalėsite mokėti
mokesčius, jei norėsite transliuoti muziką.
Tiesa, yra ir kitokių sprendimų, kaip nelikti
tyloje ir išvengti nemažų mokesčių. Restoranas gali nenaudoti kolektyvinio teisių administravimo organizacijų atstovaujamų
kūrinių, o rinktis neregistruotų „LATGA“ ir

„AGATA“ organizacijose autorių muziką,
visiškai teisėtai išvengdamas mokesčių.
Didžiosios dalies rūpesčių, susijusių
su teisiniais leidimais, ventiliacijos,
priešgaisrinės sistemos ir kitais techniniais
klausimais atidarant restoraną išvengsite,
jei atidarinėsite jį prieš tai viešojo maitinimo
paskirtimi veiku-siose patalpose arba prekybos centre.
Svarbiausia atidarant restoraną
Mano manymu, yra 3 svarbūs faktoriai
pradedant viešojo maitinimo ar paslaugų
verslą. Tai vieta, vieta ir dar kartą vieta.
Didelė dalis šio verslo sėkmės priklauso nuo
strategiškai geros vietos, kurioje didžiausi
potencialių lankytojų srautai. Kitas variantas,
tai vietos, į kurias Jūsų tėvai jaunystėje eidavo
suvalgyti „Kijevo“ kotleto ar pakeliui būtinai
su-stodavo paragauti koldūnų, o gal „įkalti“
firminės giros, o po to vesdavosi ir Jus.
Jei neturite ar negalite sau leisti tokios
vietos – privalote būti kitokie, netradiciški,
kad pas Jus važiuotų iš visų miesto galų,
pavyzdžiui, dėl Jūsų nerealios žuvies ir
ypatingo aptarnavimo.
Teko būti ne vienoje šalyje, kur dėl
kažkokio patiekalo ar įmantraus pateikimo žmonės važiuoja didelius atstumus.
Pavyzdžiui, Floridoje yra krabų restoranėlis,
kuriame krabai patiekiami paprastame kibire su mediniu plaktuku (praskelti šarvą) ir
valgomi ant „šviežių“ (tos dienos) laikraščių,
arba restoranas Lugane, kurio kieme auga
magnolija ir tiesiai nuo jos yra skabomi
žiedai bei kepami įkaitintame aliejuje.
Klientų srautai, kaip ir bet kokia srovė,
turi savo vagą. Daugeliui atrodo, kad seRestoranų verslas / meniu.lt 1/2012
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namiestyje ar centre yra geras biznis, bet
tendencijos rodo, kad ir miegamųjų rajonų
kavinės puikiai gyvena. Klausimas, ko Jūs
norite? Jeigu neturite nuosavų patalpų centre ar senamiestyje, mokėsite didelę nuomą
ir greičiausiai būsite brangesnis nei vidutinis
restoranas. Kita vertus, atidarę maitinimo
įstaigą miegamajame rajone orientuositės į
vakarinius valgytojus bei alaus gėrėjus ir, ko
gero, būsite pigesni. Abiem atvejais svarbu
pajamos ir kaifas nuo įgyvendinto projekto.
Jei pastebėjote, tiek senamiestyje, tiek centre,
pagrindinėse miesto gatvėse yra ir klestinčių
kavinių, ir mirštančių, nors jos viena šalia kitos. Manau, viskas priklauso nuo šeimininkų
gudrybių, geros virtuvės, malonaus aptarnavimo ir nuo bendros erdvių „auros“.
Įsikūrę kažkurioje miesto vietoje, Jūs
nežinosite klientų srautų ir pačioje pradžioje
optimizuoti užsakymus bus sunku.
Dažniausiai klientų srautai ir užsakymai iš
tiekėjų nusistovi 6 mėn. laikotarpyje (be
ypatingai intensyvios rekla-mos). Tokiu
atveju, geriau turėti daugiau nei kažko
pritrūkti. Smagu, jeigu turite papildomas
sandėliavimo erdves, šaldytuvus, šaldiklius
bei lėšų juos užpildyti – dabar Lietuvos
tiekėjai yra pakankamai sukalbami dėl
apmokėjimo atidėjimo, tai priklauso nuo
Jūsų derybinių sugebėjimų.
Visiškai kitokios taisyklės atidarant
restoraną prekybos centre, kur žmonių
srautus Jums beveik tiksliai pasakys centro

administracija, nes jie atlieka gana išsamius
tyrimus.
Visi prekybos centrai (PC) vykdo
centralizuotą marketingą ir įvairias reklamines akcijas, taip pritraukdami klientus
visiems centro nuomininkams, aišku, ne už
dyką. Pliusai – Jums garantuoti vartotojų
srautai, stovėjimo aikštelės ir dažnai dalis investicijos į Jūsų būsimo restorano
erdves, t. y. grindys, lubos, komunikacijos
ir t. t. Daug kas verslo susitikimus ar šiaip
papietavimus renkasi prekybos centruose, nes čia visada rasite kur nemokamai pasistatyti automobilį, o tai svarbu.
Minusai – Jūs nesavarankiški. Dažnai
PC administracija nuomininkams diktuoja
savo sąlygas, t. y. darbo laiką, marketingines
išlaidas, prisitaikymą prie vietinių renginių
(norite to ar ne) ir kitus reikalavimus. Atidarant restoraną mieste, Jūs patys sau
šeimininkai, tik patarčiau ieškoti erdvių be
nuolatos gyvenančių kaimynų, nes ankščiau
ar vėliau atsiras nesutarimų.

abejo, jau kūrimosi pradžioje turėtumėte
pagalvoti ir apie pagrindinį virėją, kuris
atitiktų Jūsų restorano koncepcinius reikalavimus ir tiesiogiai dalyvautų meniu kūrime
(jeigu tai ne „frančizė“). Beje, dažnas patyręs
virėjas gali Jums pasiūlyti ir visą eilę maisto
produktų tiekėjų.

Svarbiausia restorane
Be abejo – meniu. Nepradėsite viešojo
maitinimo veiklos be apgalvoto meniu, nes
nuo jo praktiškai priklauso viskas: virėjai,
tiekėjai ir net interjero bei dizaino detalės.
Meniu siūlyčiau ypatingai neišplėsti, geriau
jį dažniau „atnaujinti“. Yra restoranų, kurie
meniu keičia kas dieną, t. y. jie neprognozuojami kaip ir jų meniu – tai irgi „veža“. Be

P. S. Ieškokite geros, su teigiama „aura“ vietos,
įsijunkite visą savo fantaziją, būkite kitokie, įdomesni
ir kaifuokit nuo savo veiklos! Turėtų sektis... Taip pat
atsiminkite, kad restoranas – tai gyvenimo būdas.
Pradėję dirbti restorane patys, Jūs turėsite tapti minimalios teisės, rinkos, kainodaros, apskaitos, valgių,
vynų ir dar daugelio sričių žinovais. Tame labai
daug romantikos. O aš... savo restorano nekurčiau,
nes noriu gyventi namie. Nors niekada nežinai, kas
bus rytoj.

Zwiesel Kristallglas vyno gurmanams
pateikia dar daugiau atradimų
Schott Zwiesel SENSA – dekantuojančios vyną taurės su „Airome“ efektu
Schott Zwiesel SENSA tai tarsi mažytė revoliucija taurių pasaulyje. Ši nauja serija buvo
sukurta specialiai somelje, vyno gamintojams ir degustavimo meno mokytojams. Tai
taip pat puikus įrankis vyno žinovams norintiems išbandyti skirtingus vynus.
Aromato ( „Airome“ ) banga taurės sienelėje padeda atskleisti visas vyno skonio natas ir kvapų paletę, greitai bei patikimai atrakina visus vyno poskonius tiek gaiviame
gerai atšaldytame baltajame, tiek sodriame
ir pilname raudonajame vyne.
Geriausias efektas išgaunamas laikant
taurę kampu ir pilant į ją vyną per „Airome“
bangą ir švelniai pasukus vyną taurėje. Kaip
ir dekantuojant, tai leidžia vyno skoniui visiškai atsiskleisti ir išsivystyti. Elegantiška
„Airome“ banga suteikia vynui didesnį plotą
kvėpuoti, sumažina rūgštumą ir akcentuoja
svarbiausias skirtingų vyno rūšių savybes.
SENSA leidžia pilnai išsiskleisti Riesling, Pinot Blanc ar Chardonnay vaisiškumui, taip
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pat sodriam raudonajam vynui padeda išvystyti nepakartojamą jo aromatą, atskleisti
Bordeaux ar Rioja savybes.
SENSA tai puikios taurės tiek privačiam
vyno ragavimui, tiek naudojimui profesionaliose somelje mokymuose. Šios taurės
greitai išlaisvina visus vyno kvapus bei skonius ir leidžia degustatoriui atrasti individualų vyno skonį ir aromatą. Šios taurės, nors
visai neseniai atsirado rinkoje, jau tapo oficialiomis degustavimo taurėmis Vokietijos
somelje mokykloje.
Oficiali Zwiesel Kristallglas AG atstovė
Lietuvoje UAB „Sangaida“, tad šio gamintojo produkciją galite įsigyti UAB „Sangaida“
prekybos salonuose.
VILNIUS: Panerių g. 20a, tel. (5) 2161223,
mob. tel. (612) 85384, info@sangaida.lt
KLAIPĖDA: Daukanto g. 13, tel. (46) 313080,
mob. tel. (616) 81011, klaipeda@sangaida.lt
KAUNAS: Statybininkų g. 7a, tel. (37) 32 38 02,
mob. tel. (682) 54520, kaunas@sangaida.lt

Nebūtina vaikytis madų, jei esi
išskirtinis
Jeigu savo restoraną taikysite prie einamo meto bangos, būkite atsargūs, viena
kita detalė ne taip valgiaraštyje (virtuvėje) ar
interjere ir Jūs jau ne ant bangos, juolab, kad
viskas gana sparčiai keičiasi, kol atsidarysite,
bus jau kitos bangos. Kažkada ant bangos
buvo picerijos, po to kinų virtuvė, dabar sushi ir vyninės. Taigi, labai sunku pasakyti, kur
ir į ką orientuotis. Pasikliaukite savo fantazija, o jeigu jos nėra – kopijuokite įdomius,
sėkmingus užsienio modelius. Būkite saviti
ir originalūs, nes visada imponuoja netradiciniai požiūriai.
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MAITINIMO ĮMONĖS
VALGIARAŠČIO
SUDARYMAS
Valgiaraštis – tai lyg jungiamoji grandis tarp maitinimo įmonės ir lankytojo. Pateikiamų patiekalų asortimentas, kokybė tarsi sudaro maitinimo įmonės įvaizdį. Paprastai maitinimo įmonės darbuotojai, vadovai
keičiasi, o valgiaraščio pobūdis, labai svarbus įmonės įvaizdžiui, išlieka,
jeigu turimos įmonės tradicijos puoselėjamos ir tobulinamos. <...>
Valgiaraščio reikšmė
Maitinimo įmonei valgiaraštis – tai priemonė lankytojui patraukti, įmonės rinkodarai
formuoti, tai – lankytojo poreikių ir maitinimo įmonės galimybių santykio indikatorius.
Be to, valgiaraštis – tai ir finansinių sprendimų
priemonė. Gamybos darbuotojų kvalifikacija
taip pat turi atitikti valgiaraščio sudėtingumo
lygį.
Lankytojams valgiaraštis padeda išsirinkti patiekalus ir kontroliuoti atsiskaitymą; tai rodiklis, pagal kurį netgi galima
spręsti apie maitinimo įmonės lygį, teikiamų paslaugų kokybę.
Valgiaraščio turinys
Maitinimo įmonės valgiaraštyje, be įprastų duomenų, t. y. patiekalų asortimento ir
kainos, gali būti pateikta ir kitokios, naudingos lankytojui informacijos. Pavyzdžiui, labai
patogu, kai valgiaraštyje nurodytas laikas,
kurį reikės laukti, kol bus pateiktas išsirinktas
patiekalas. Lankytojams dažnai gali būti svarbi maisto (patiekalo) energinė vertė, todėl
naudinga nurodyti ir patiekalo kaloringumą,
kurio apskaičiavimo metodikos studentai
mokosi pratybų metu.
Maitinimo įmonėse, kurios specializuojasi ruošti nacionalinius patiekalus, dažnai
nurodoma patiekalą gaminusio virėjo pavardė. Tai ypač aktualu maitinimo įmonėms,
siekiančioms formuoti tam tikrą įvaizdį, priėmusioms dirbti gamybos darbuotojus iš
užsienio šalių. Maitinimo įmonės, siekdamos
gauti papildomų pajamų, dažnai dalį valgiaraščio skiria kurių nors produktų (paprastai
alkoholinių gėrimų) reklamai. Tokia reklama
tik pagyvina valgiaraščio turinį.
Prielaidos, į kurias atsižvelgiama sudarant valgiaraštį ateinančiam laikotarpiui
Sudarant valgiaraštį ateinančiam laikotarpiui reikia atsižvelgti į tai:

a) kokių žaliavų yra sandėlyje, kokių dar reikėtų ir ar yra galimybių jų gauti;
b) ar yra reikiami įrenginiai tam tikriems
patiekalams gaminti;
c) kokia gali būti jau gaminamo patiekalo
paklausa;
d) koks metų laikas;
e) ar pakankama gamybos darbuotojų
kvalifikacija;
f) ar patiekalo kaina skatins patiekalo paklausą. <...>
Kaip lankytojas skaito valgiaraštį
Įsivaizduokime atverčiamą valgiaraštį, kurį
sudaro 2 lapai (kaip pavaizduota 12.1 paveiksle). Padalykime atverstus puslapius į 1,
2, 3, 4 zonas. JAV psichologų nustatyta, kad
lankytojo žvilgsnis pirmiausia krenta į 2 zoną,
paskui į 4 zoną, grįžta į 2 zoną, tada nukreipiamas į 1 zoną ir į 3 zoną. Išvada: 2 zonoje
lankytojo žvilgsnis per trumpą laiką apsilanko 2 kartus.

Valgiaraščio apiforminimo rekomendacijos
1. Geriausiai pastebimoje valgiaraščio
vietoje siūloma rašyti pelningiausius, bet
nebrangius patiekalus. Remiantis pateiktų
tyrimų rezultatais, 2 zona yra labiausiai pastebima tokio tipo valgiaraščiuose.
2. Jeigu maitinimo įmonėje prietema, valgiaraštį siūloma rašyti ryškesnėmis, didesnėmis raidėmis.

3. Patiekalų pavadinimus siūloma rašyti
lengvai skaitomu, nesudėtingu, neįmantriu
šriftu.
4. Priklausomai nuo įmonės lygio valgiaraščio lapus siūloma laminuoti dėl geresnių
sanitarijos ir higienos sąlygų.
5. Lėšos, skirtos valgiaraščiui apiforminti,
paprastai greitai grįžta.
6. Maitinimo įmonė gali turėti papildomų
pajamų, organizuodama valgiaraščių pardavimą (jau minėta, kad jų gali būti ir suvenyrinių).
7. Patiekalų nuotraukos labai paįvairina
valgiaraščio apiforminimą. Patiekalų vaizdas
nuotraukose neturėtų skirtis nuo natūralaus patiekalų vaizdo.
Patiekalų asortimento valgiaraštyje
formavimas ir struktūros analizė
Kiekviena maitinimo įmonė turi savą patiekalų asortimento formavimo politiką, kuri
išreiškiama suskirstant patiekalus pagal tam
tikrus požymius:
- pagal žaliavas (miltiniai, varškės, kiaušinių
ir kt. patiekalai);
- pagal tam tikras patiekalų grupes (šaltieji,
sriubos, karštieji, desertai, alkoholiniai gėrimai ir pan.);
- pagal pateikimo temperatūrą (šaltieji: užkandžiai, desertai, sriubos ir kt.; karštieji: užkandžiai, pagrindiniai, sriubos ir kt.);
- pagal kainų lygį, t. y. akivaizdžiai išskiriamos brangesnių ir pigesnių patiekalų grupės;
- pagal vartojimo būdą (gėrimai, valgiai).
Maitinimo įmonėse formuojant patiekalų asortimentą tikslinga atlikti asortimento
pardavimo pajamų analizę. Ji parodo, kokią
patiekalų pardavimo pajamų dalį duoda kiekvienas patiekalas. Visų įmonės pagamintų
ir parduotų patiekalų pardavimo pajamos
per tam tikrą laikotarpį (savaitę, mėnesį) yra
prilyginamos 100 % ir nustatomos atskirų
patiekalų atneštų pajamų dalys procentine
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išraiška. Galima nubrėžti atskirų patiekalų
ir pajamų kiekio priklausomybės kreivę, iš
kurios būtų matyti, kuris patiekalas kokią
pajamų dalį procentine išraiška duoda įmonei. Patiekalams, kurių pardavimas sudaro
pagrindinę pajamų dalį, reikia skirti ypač
daug dėmesio. Pavyzdžiui, pablogėjus tokių
patiekalų kokybei, sumažėtų pirkimas ir labai
kristų įmonės ekonominiai rodikliai. Tikslinga
nusistatyti pajamų ribą, žemiau kurios patiekalų gaminimo vertėtų atsisakyti. Patiekalų,
kurie atneša įmonei santykinai mažai pajamų
(žemiau nustatytos ribos), tikslinga atsisakyti,
valgiaraštyje juos pakeičiant naujais.
Atliekant patiekalų asortimento struktūros
analizę naudinga žinoti, koks yra gaminamų
patiekalų pelningumas , t. y. atlikti patiekalų
pelningumo analizę. Patiekalo pelningumą
išreiškia pelningumo padengimo dydžio
rodiklis. Padengimo dydis − tai pardavimo
pajamų dalis, kuri lieka, atėmus kintamąsias
sąnaudas (išlaidas patiekalo gamybai). Taigi,
pelningu galime vadinti ne tą patiekalą, kuris labai populiarus, bet tą, kuris ne tik populiarus, bet ir reikalaujantis nedaug gamybos
sąnaudų. Maitinimo įmonei, norinčiai gauti
daugiau pelno, tikslinga nuolat analizuoti
informaciją apie gaminamų patiekalų pelningumą ir pagal analizės išvadas koreguoti
valgiaraštį.
Pelningiausi patiekalai paprastai valgiaraštyje rašomi matomiausioje vietoje,
kartais net išskirtiniu šriftu, kad lankytojas atkreiptų dėmesį rinkdamasis.
Naujų patiekalų receptūrų kūrimas ir
įgyvendinimas maitinimo įmonių veikloje
Naujų patiekalų idėjos
Naujo patiekalo kūrimas prasideda nuo
idėjos. Nuo idėjos iki realaus naujo patiekalo kartais būna ilgas kelias. Dėl įvairių priežasčių idėjos kartais netgi nebūna įgyvendintos. Idėją dažniausiai pasiūlo:
• Maitinimo įmonės lankytojai .
Jų pasiūlymai ar nusiskundimai dažnai atskleidžia patiekalų kokybės ar aptarnavimo
tobulinimo kryptis, kurios gali būti konkretizuojamos net ir iki naujo patiekalo idėjos.
• Didmeninės ar mažmeninės prekybos
atstovai, prekių gamintojai.
Aštri konkurencija tarp tiekimo įmonių
(ypač gamintojų) taip pat skatina tobulinti
esamus bei kurti naujus produktus, kurių atsiradimas gali būti tarsi stimulas ir maitinimo
įmonėms atnaujinti asortimentą naudojant
ką tik gamintojų sukurtus naujus produktus.
• Maitinimo įmonės darbuotojai .
Praktika rodo, kad daugiausia naujų patiekalų receptūrų sukuria ir išbando išmoningiausi, kūrybiškiausi maitinimo įmonių
darbuotojai. Jie puikiausiai žino savo įmonės
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lankytojų poreikius, geriausiai gali numatyti,
ar naujas patiekalas gali tikėtis sėkmės. Šią
darbuotojų veiklos sritį būtina skatinti.
Gaminant visiškai naujus patiekalus,
dažnai reikia daug eksperimentuoti, paruošti bandomųjų patiekalų pavyzdžių,
juos degustuoti.

– parengti naujų patiekalų technologijas ir
jas įdiegti per tam tikrą periodą – paskirstymą. Tokiu būdu planuoja daugelis inovatyvių
maitinimo įmonių. Bet svarbiausi darbai šiame etape yra atlikti maitinimo įmonės produkto vartotojų patenkinimo tyrimus ir apsispręsti dėl naujų patiekalų kūrimo poreikio.

Pasiekus tinkamiausią rezultatą naujas patiekalas pateikiamas vertinti kitiems
maitinimo įmonės darbuotojams, įmonės
vadovams, kartais degustuoti kviečiami ištikimiausi įmonės lankytojai. Lankytojų vertinimas neretai būna lemiamas. Gavus minėtų
asmenų pritarimą dėl naujo patiekalo tinkamumo, apskaičiuojama pardavimo kaina, jis
įtraukiamas į valgiaraštį ir tik po to pradedamas gaminti. Naujo patiekalo kūrimas neišvengiamai susijęs su tam tikromis išlaidomis.
Šios išlaidos atsiperka, kai sukuriamas pakankamą paklausą turintis naujas patiekalas. Be
to, tai procesas, skatinantis personalą tobulinti gamybinius įgūdžius bei kūrybingumą.
Vadovaujantis siūloma metodika kuriant
naują patiekalą, tikimybė pasiekti tinkamą
rezultatą yra daug didesnė.
Atsakingi maitinimo įmonės darbuotojai
turi teisę nustatyti nuostolių, atliekų normas
ir naujoms, ir jau naudojamoms žaliavoms,
keisti, įtraukti žalumynus, prieskonius ir kitus
nepagrindinius produktus, nustatyti padažų,
garnyrų išeigas ir laisvai juos parinkti. Šiuo
atveju nustatytus nuostolius ir atliekų normas reikia įforminti laisvos formos aktu.
Naują patiekalo receptūrą galima registruoti patentų biure pagal LR patentų įstatymą. Naują patiekalo receptūrą ar jos pakeitimus savo parašu turi tvirtinti maitinimo
įmonės vadovas. Šiuo patvirtinimu jis atsako
už patiekalo saugumą, nekenksmingumą
lankytojų sveikatai. <...>. Toliau pateikiami
naujų patiekalų kūrimo bei gamybos įsisavinimo etapai.

Lankytojų patenkinamumo tyrimo rezultatai paprastai atsakingiems įmonės darbuotojams pasufleruoja naujo patiekalo
idėją, kurią konkretizuoti iki koncepcijos yra
įmonės darbuotojų uždavinys. Vien todėl
maitinimo įmonių darbuotojai turi nuolat
tirti, kaip patenkinami lankytojų poreikiai.
Pavyzdžiui, tyrimais nustačius, kad lankytojai
pasigenda naujų žuvies ar daržovių patiekalų, atsakingų darbuotojų laukia nelengvas ir
atsakingas sprendimas dėl idėjos konkretizavimo, t. y. patiekalo koncepcijos parinkimo.
Pagal pateiktą pavyzdį šis sprendimas galėtų
būti susijęs su tinkamiausio turimomis įmonės sąlygomis apdorojimo proceso nustatymu ar žaliavų parinkimu naujam patiekalui.
Taigi, naujo patiekalo koncepcija yra keliais
kiekybiniais rodikliais konkretizuota jo idėja.
Kadangi kiekviena koncepcija gali būti įgyvendinta keletu technologinių sprendimų,
reikalingas koncepcijos vertinimas.

Naujų patiekalų planavimas
Maitinimo įmones, siekiančias kurti ir gaminti naujus patiekalus, veikia daugybė veiksnių: ekonominių, technologinių, socialinių,
psichologinių ir kt. Be to, rinkoje susiduriama
su konkurencija, žaliavų stygiumi, įvairių interesų konfliktais ir daugybe kitų problemų,
kurios gali lemti tiek naujų patiekalų diegimo
sąlygas, tiek jų sėkmę. <...> Naujų patiekalų
diegimo plano tikslas yra suteikti jų kūrimui
bei gamybos įsisavinimui nuoseklumo, logiškai pamatuotų veiksmų tęstinumo, nurodyti
veiksmų kryptį, siekiant išvengti netikslingų
sąnaudų ir padidinti sėkmės tikimybę. <...>
Naujų patiekalų kūrimo ir ruošimo planas
gali būti traktuojamas tiek laiko, tiek naujų
žaliavų naudojimo poreikių ir galimybių požiūriais. Pavyzdžiui, naujų patiekalų diegimo
laiko planavimas apima maitinimo įmonės
vadovų užduočių tam tikriems padaliniams

Paprastai naujovių diegimo dažnumas priklauso nuo įmonės inovatyvumo, finansinių
galimybių, lankytojų poreikių patenkinimo
laipsnio. Vienos įmonės naujus patiekalus
kuria nuolat, kitos – vos vieną–du per metus
(ar rečiau!). Savaime aišku, kad įmonės, nusistačiusios naujų patiekalų kūrimo tvarką, įsisavinusios kūrimo metodus bei žinančios reikiamus veiksmų etapus, šioms procedūroms
skiria mažiau sąnaudų ir paprastai pasiekia
geresnių rezultatų.
Taigi, parengta (sukurta) naujo patiekalo
koncepcija yra pagrindas tinkamai jo technologijai sukurti. Apibendrinus jau išsakytas
mintis, galima pateikti naujų patiekalų kūrimo modelį, kuriame numatyti ir tolesni naujų
patiekalų kūrimo etapai (10.1 pav.).
Lankytojų poreikių tyrimas
Lankytojų poreikių patenkinamumo tyrimo rezultatai gali leisti įmonei numatyti
verslo plėtros kryptis, o kartu ir nurodyti
galimybes didinti apyvartą, kokybiškai
aptarnauti daugiau lankytojų, gerinti patiekalų kokybę ir atsakyti į klausimą, ar
tikslinga kurti naujus patiekalus.
Lankytojų poreikių tyrimo rezultatai turi
įtakos ir vadybiniams sprendimams, todėl
šie tyrimai vienokia ar kitokia forma turi būti
vykdomi nuolatos. <...>
Siekiant išsamesnių tyrimo rezultatų
dažnai atliekamos anketinės apklausos.
Reikia pasakyti, kad tokio pobūdžio tyrimas
reikalauja daugiau sąnaudų ir geresnių įmo-
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nės personalo gebėjimų. Anketų sudarymo
būdus, galimas klausimų rūšis bei pateikimo
metodus nagrinėja rinkotyros mokslas. Tinkamai parengtų anketų atsakymai, ypač apdoroti statistiškai, pavyzdžiui, atlikus koreliacinę
regresinę analizę, gali suteikti ypač vertingos
informacijos tiek strateginiams, tiek operatyviniams sprendimams ir taip padėti tinkamai
administruoti maitinimo įmonę <...>.
Dažniausiai lankytojų poreikių tyrimų rezultatai jau padiktuoja idėją, kokių patiekalų
jie pageidauja. Kartais idėja gali būti labai neapibrėžta, pavyzdžiui, lankytojai pageidauja
daugiau lengvų (mažai kalorijų turinčių),
pigių (pagamintų mažomis sąnaudomis) ar
sveikatinamųjų patiekalų. Geriau, kai tyrimo
rezultatai kiek konkretesni, išreiškiantys idėją
su konkrečiu pageidavimu, įvardijantys poreikį, pavyzdžiui, naujų žuvies patiekalų ar
įvairesnių šokoladinių desertų. Turint naujo
patiekalo idėją, kuriama jo koncepcija.
Naujo patiekalo koncepcijos formavimas
Jau minėta, kad naujo patiekalo koncepcija – tai idėja, konkretizuota bent keliais
kiekybiniais ar kokybiniais parametrais. Pavyzdžiui, idėją sukurti naują žuvies patiekalą,
konkretizuotą nurodant, kokios žuvies ir kaip
termiškai ji bus apdorota, galima laikyti naujo
patiekalo koncepcija.
Labai paprastų patiekalų idėjas netikslinga plėtoti iki koncepcijų, nes jau pati
idėja nusako patiekalo esmę. Pavyzdžiui,
egzotiškai skambantis naujos jogurtinės
želės su šeivamedžio uogomis pavadinimas jau nusako visą patiekalo esmę, kurią
labiau konkretizuoti netikslinga.
Jau minėta, kad idėjas gali siūlyti ne tik
lankytojai, bet ir įmonės darbuotojai, tiekėjai,
kitų įmonių atstovai. Idėjų šaltiniai gali būti
moksliniai pasiekimai naujų maisto technologijų kūrimo bei diegimo srityje, konkurentų
veiklos rezultatai, dalyvavimo parodose, konkursuose įspūdžiai, kitų įmonių, pavyzdžiui,
užsienio restoranų valgiaraščių peržiūros,
žiniasklaidos informacija ir kt.

Naujų patiekalų kainos planavimas
<...> Nustatant naujų produktų kainas, atsižvelgiama į bendruosius kainodaros veiksnius: produktų charakteristiką, paklausos
elastingumą, vartotojus ir sąnaudas (Vijeikienė, Vijeikis, 2000). Nuo paklausos paprastai
priklauso maksimali produkto kaina, o minimalią kainą nulemia produkto gaminimo ir
pateikimo sąnaudos. Taigi, ir maitinimo įmonėms šiuos klausimus tikslinga išsamiau išsiaiškinti: atliekant rinkos tyrimus, įvertinti naujų patiekalų galimą paklausą ir apskaičiuoti
pajamas, kurias gautų įmonė, esant didesnei
kainai, bet mažesniam parduodamų patiekalų kiekiui, ir mažesnei kainai, bet didesniam
parduodamų patiekalų kiekiui.
Taigi, patiekalų kainos dydis turi įtakos
ir kitiems su patiekalų paklausa susijusiems rodikliams: darbuotojų skaičiui,
reikiamam žaliavų kiekiui, įrenginių našumui, technologijos parinkimui. Tai tik patvirtina teisingos naujo patiekalo kainos
nustatymo svarbą. <...>
Taigi, nustatant naujo patiekalo kainą,
tikslinga vadovautis šiais principais:
1. Išsiaiškinti galimus produkto (patiekalo)
vertinimo nukrypimus. Diferencijuodama kainas įmonė gali gauti daug didesnes pajamas.
2. Įvertinti vartotojų jautrumą kainos pokyčiams. Dolan (1995) siūlo išsiaiškinti kainos
jautrumo veiksnius 3 srityse:
1) vartotojų ekonomikos (t. y., ar patiekalų
kaina sudarytų didelę bendrų išlaidų dalį, ar
pirkėjas lengvai gali nustatyti patiekalų kokybę ir be kainos indikatoriaus);
2) produkto ieškojimo ir vartojimo (t. y., ar
vartotojams reikės daug sąnaudų patiekalui
gauti alternatyvia kaina, ar vartotoją veikia
įsigijimo laikas, t. y. laukimo trukmė, ar pirkėjas gali laisvai pasiekti kitą panašių patiekalų
teikėją nepatirdamas papildomų išlaidų);
3) pačios konkurencinės situacijos (ar egzistuoja kainos kitimo apribojimai, ar svarbūs
ilgalaikiai santykiai tarp vartotojo ir maitinimo įmonės).
3. Nustatyti optimalios kainos struktūrą.
Čia svarbu nuspręsti, ar siūlyti nuolaidas

vartotojams, kokias nuolaidas siūlyti ir kokia
tvarka tai daryti.
4. Svarstyti konkurentų reakciją. Vadybininkams būtina įvertinti, kaip naujo patiekalo
kaina gali turėti įtakos konkurentų produkto
kainoms.
5. Išsiaiškinti emocinę vartotojų reakciją. Dolan (1995) teigia, kad vadybininkams
tikslinga analizuoti vartotojų reakciją į naujo
patiekalo kainą. Jei vartotojai pajunta, kad
kaina neteisinga (t. y. neleistinai viršija sąnaudas), jų neigiama reakcija naujam patiekalui
gali būti pragaištinga. Todėl įmonė privalo
nuolat bendrauti su vartotojais ir teisinti savo
kainas.
Negalima sutikti su Dolan (1995) išsakyta
nuomone, kad neteisinga pagrindiniu kainos nustatymo veiksniu laikyti sąnaudas.
Autoriaus nuomone, Dolan (1995) paminėti
žingsniai (kiti autoriai taip pat siūlo panašius
veiksmus) leidžia tikslingai įvertinti galimo
antkainio dydį, kurį autorius siūlo pridėti prie
naujo patiekalo gamybos sąnaudų. Beje,
tokios nuomonės, kad sąnaudos yra pagrindinis kainos nustatymo veiksnys, laikosi ir
daugelis kitų autorių. Antkainio dydis tokiu
atveju ir lems naujo patiekalo pardavimo
kainą. Amerikiečių ekonomistas Deano siūlo
tokias kainų (antkainio) nustatymo alternatyvas (Virvilaitė, 1996):
• nustatyti palyginti didelę kainą;
• nustatyti mažą – „prasiskverbimo“ kainą.
Galima pritarti Deano nuomonei, kad
dideles kainas tikslinga nustatyti tiems produktams, kurie, palyginti su kitais produktais,
naudojami naujoms funkcijoms kokybiškai
atlikti. Tai gali būti patiekalai, gaminami naudojantis visiškai naujomis technologijomis,
arba visiškai naujai pateikiami vartotojams.
Didelių kainų nustatymas paprastai lėtina
prasiskverbimą į rinką. Mažos naujų produktų (patiekalų) kainos nustatomos, kai norima
prasiskverbti į rinką per kuo trumpesnį laiką.
Taigi, galima apibendrinti, kad naujų
patiekalų kainoms nustatyti tikslingiausia įvertinti sąnaudų dydį, o prie jo pridėti
antkainį, kurio dydžiui gali turėti įtakos
penki paminėti veiksniai.
Be to, autoriaus pastebėjimais, galima
tvirtinti, kad naujiems patiekalams pradžioje
tikslingiau nustatyti didelę kainą todėl, kad
didelės kainos greičiau padengia įmonės
išlaidas, o mažos kainos ir didelė naujų patiekalų paklausa padidina įmonės sąnaudas:
darbuotojų skaičių, žaliavų sunaudojimą patiekalams gaminti, sąnaudas įrangos eksploatavimui ir kitiems materialiniams ištekliams,
be to, padidina vadybininkų atsakomybę už
intensyviau vykstančius patiekalo teikimo
procesus.
Parengta pagal R. Drejerio knygą
„Maitinimo įmonių veiklos vadyba“.
Knygą galima įsigyti: www.baltoslankos.lt
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Principo „Nustebink arba patylėk” šalininkas, įsitikinęs,
kad verslo sėkmės reikia ieškoti ne gausaus rinkodaros
biudžeto eilutėse. Dirbantis rinkodaros srityje, o po
darbo propaguojantis veiklą „Pasidalink idėjomis”. Pokerio, skvošo, bėgimo propaguotojas. Balto sauso vyno,
lengvo alaus bei itališkos, ispaniškos, meksikietiškos ir
įvairios azijietiškos virtuvės mylėtojas.
Karolis Baleiša

Kaip išsukti
restoraną
Vienoje judrioje Niujorko gatvėje buvo atidarinėjamas restoranas. Restorano fasadas buvo įrengtas ir
paruoštas, tačiau užtruko vidaus įrengimo darbai. Kadangi iš išorės restoranas atrodė veikiantis, sumanieji
restorano savininkai ant durų pakabino užrašą „Atleiskite, šiuo metu laisvų staliukų nėra“. Kai restoranas
buvo paruoštas darbui ir pradėjo veikti jame keletą pirmųjų savaičių laisvų staliukų beveik nebuvo. Visai
tai, dėl paprasto užrašo ant durų, kuris skatino susidomėjimą. Sumanu, nemokama, dešimt balų.
Lietuvoje turime apie 3500 restoranų,
kavinių, barų, užeigų. Oho! Ir tai tik oficialiai besiskelbiančių. Jeigu esate puikioje
vietoje ir gaminate puikų maistą, tai dar
nereiškia, kad būsite sėkmingi. Gera vieta
ir geras maistas yra pats, kas prekybos
centras su stovėjimo aikštele ir maišeliais
prekėms susidėti. Tai yra privaloma, kad
išgyventumėte. Norint nuo išgyvenimo
pereiti į sėkmingą verslą, reikia kai ko
daugiau. Maistas ne namie – tai kai kas
daugiau nei „tingiu gaminti, skubu, noriu sutaupyti laiko, susitinku su draugais
išlenkti po bokalą ar su draugėmis po
vyno taurę“. Juk į kino teatrus neinate vien
dėl filmo, nes jį galite parsisiųsti. Galvokite
plačiau. Galvokite. Galvokite nuolat.
Šiek tiek pagalvojau už jus ir mintimis
dalinuosi nemokamai. Tikiuosi už tai gauti
bent vieną asmeninę padėką. Tik tiek.
Reklaminė kampanija be biudžeto
Neturite galimybių paleisti televizijos
kampanijos, reklaminių skydelių internete
ar spaudos maketų lauko stenduose. Tai
kainuoja, dažnai nemažai ir ne visada yra
efektyvu. Yra begalės nemokamų arba la-
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bai pigių būdų apie save papasakoti. Kaip
ir daugelyje industrijų, manau restoranų
kavinių ypatingai, svarbiausia, kritiškai
svarbu ir be to neįmanoma sulaukti sėkmės
– mano aplinkos rekomendacijos. Šiuo
metu žinau bent kelias vietas, kuriuose yra
skanu, bet nesu jose buvęs. Ten skanu, nes
tą esu girdėjęs iš trijų, keturių žmonių. Ten
tikrai skanu. Nors dar neragavau.
Dauguma žmonių pas jus užsuks pirmą
kartą. Pirminį srautą jūs turėsite vien dėl
to, kad esate nauja vietelė. Tikėtina, kad
ją atidarėte ten kur praeina žmonės. Ką iš
jūsų vietelės išsineš pirmieji žmonės, nuo
to priklausys, ar jie grįš ir atsives draugų.
Pirmieji lankytojai taps jūsų reklaminiais
skydeliais, televizijos klipais ar lauko reklamos maketais. Jus galite tiek suformuoti
jų nuomonę, tiek paskatinti tą nuomonę
skleisti. Apie tai rašo dauguma rinkodaros genijų, bet kaip tą padaryti? Keletas
paprastų ir nieko nekainuojančių triukų:
- Duokite ką nors, ko nepažadėjote.
Jeigu esate pub’as – iškvieskite taksi nemokamai, jeigu esate restoranas – įdėkite deserto išsinešimui nemokamai, jeigu kavinė
– prisiminkite, ką dienos pietums valgė

tam tikri žmonės ir kitą kartą paklauskite
tiksliai atsiminę: „Jums to paties? Brokolių
sriubos su vištienos salotomis ir kava?“.
Skatinkite apie jus kalbėti, suteikite tam
pagrindo.
- Pavadinkite patiekalus garsenybių
vardais, gatvių pavadinimais, automobilių
markėmis, išmaniųjų telefonų pavadinimais, spalvomis ar kt. Turėkite kažką
crazy agresyvaus, jeigu esate orientuoti į
jaunesnę auditoriją. Tai skatins kalbas apie
jus. Vyresnei auditorijai tai neatrodys labai
įdomu, o labiau trikdančiai.
- Paprašykite savo artimiausių draugų
parašyti Facebook’e, kad atrado smagią
naują vietą, kurioje skanu, gražu, jauku
ar kt., ką norite pabrėžti. Svarbu, kad tai
atrodytų nesuplanuota, natūralu. Keliems
jūsų draugams ir jums patiems tai padarius,
apie jus sužinos keli tūkstančiai žmonių.
- Kalbėkite apie savo restoraną kaip eilinis vartotojas viešose vietose. Važiuojate
visuomeniniu transportu? Sėdite kitoje
kavinėje ir geriate kavą? Stovite prekybos
centre eilėje? Apsimeskite, kad kalbate
mobiliuoju telefonu ir pasakojate draugui,
kaip vakar skaniai pavakarieniavote naujoje kavinėj, bare, restorane.
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Taip pat svarbu, ko nedaryti:
- Nesiūlykite specialių kainų pirmąją
savaitę. Nuo pirmų dienų darydami nuolaidas pritrauksit nuolaidų medžiotojų
ir taupuolių auditoriją. Vėliau pigumos
įvaizdžio neatsikratysite, o grįžtančius
taupuolius nuvilsite ir apie nusivylimą
jie kalbės garsiai. Labai garsiai, nes tokie
taupuoliai dažniausiai kalba garsiai, jeigu
jiems kas nors nepatinka.
- Nekabinkite balionų ant fasado, nedalinkite skrajučių mieste, nesiuntinėkite
SMS. Tai tas pats, kas dalinti nuolaidas. Nebent esate kebabų kioskas arba
čeburėkų mašina ant ratų. Tai nėra nieko
originalaus ir neužsitarnausite išskirtinumo
lankytojų galvose, o priešingai – įstosite į
eilinių užeigėlių sąrašą.
- Neužkniskite savo Facebook’o fanų.
Dažnas naujos vietelės noras bet kokia
kainą patraukti dėmesį per Facebook’ą
rašinėjant kasdien, kartais ir po kelis kartus
su veikla nesusijusius dalykus. Pavyzdžiui,
kaip nuotaikos? Ką šiandien nuveikėte?
Gražios šiandien buvo varžybos, ar ne? Tai
yra labai blogai. Tas pats, kas dalinti lankstinukus su 50% nuolaida dienos pietums.
- Nepaleiskite netyčia užklydusių.
Dažnai atsiradus naujai vietai smalsu,
kas tai per vietelė. Pasakokite visiems
užėjusiems apie save, bendraukite, o ne
stovėkite vandens prisemtomis burnomis.
Jie neturi apie jus nuomonės. Padėkite ją
susidaryti.
Išsukote? Nesustokite galvoti
Dienos pietūs elektroniniu paštu
Neužtenka apie savo dienos pietų meniu paskelbti vien tik iškaboje prie durų ar
savo Facebook profilyje. Palikite lapukus
ant stalo su užrašu „Mielai jums pranešime
apie dienos pietų meniu jūsų nurodytu
el. pašto adresu“. Galima suformuluoti
gražiau, žaismingiau, bet mintis tokia: 10 –
11 val. gavęs laišką apie tai, kas man skanu,
daug šansų, kad daugiau nesvarstysiu kitų
variantų. Būsite pirmi man priminę, kad
reikės tuoj pietauti.
Dienos pietų rezervacija
Dienos pietūs, tai ne vakarienė su
gera draugų kompanija, kai laiko niekas neskaičiuoja. Suteikite galimybę
savo klientams iš anksto prieš atvykstant
užsisakyti maistą. Klientai iškart atvykę
galės pietauti, o jūs lengviau planuosite
porcijas.
Nemokami užkandžiai belaukiant
maisto
Taip, tai papildomos išlaidos, bet
įtraukite tai į reklamos sąnaudas, nes po
šito apie jus kalbės ir prisimins. Kadangi
dauguma nevalgo pusryčių, tai dažnai
pietų sulaukti nėra lengva. Pavaišinkite

lankytojus elementariais sūrio, svogūnų
ar kumpio skonio sausainukais (geriausia
pačių keptais), kol jie laukia maisto. Jums
tai nekainuos daug, bet patikėkite, sulauksite grįžtančių klientų.
Dienos vakarienės meniu
Formuokite klientų įprotį vakarieniauti
ne namuose, nes taip pigiau ir, svarbiausia,
susitaupo laikas. Kaip ir dienos pietums,
ruoškite dienos vakarienės meniu. Kaip ir
dienos pietus, tai gali sudaryti keli patiekalai su vyno taure arba alaus bokalu. Apie
tai informuokite dienos pietų metu. Kasdien keiskite patiekalus.
Vakarėlio pakuotės
Jūsų kavinėse kasdien lankosi žmonės,
kurie vakare dalyvauja vakarėliuose,
įmonių baliuose ir pan. Pasiūlykite jiems
vakarėlių maisto ir užkandžių pakuotę
6-8 žmonėms. Apie tai informuokite savo
klientus lankstinukais ant staliukų. Būkite
pasiruošę vakarėlio pakuotę pagaminti
per vieną valandą, nes dažnai geros mintys kyla spontaniškai.
Tai tik keletas minčių. Kas sėkminguosius
skiria nuo likusių? Jie mintis įgyvendina,
o ne sako „Nu jo, gal ir nieko, reikės gal
pabandyt“.
Išvardintos mintys galėtų išplėsti jūsų
verslo galimybes, jeigu:
- Jūsų kainos bus
geros. Nėra tikslo
būti
pigiausiais.
Vienas ar du litai
esmės nekeičia. Tai
ne benzinas, duona,
kiaušiniai ar dešra.
Tai šiek tiek prabangiau – maistas ne
namie. Jeigu būsite
labai pigūs, tapsite ne kokybiški ir
jumis pradės abejoti. Nenusipiginkite.
Tai nepatiks vartotojams ir jūsų akcininkams ar jums
patiems.
Kažkuo
garsėsite. Turėkite
unikalų
skonį,
skonių
derinius,
unikalius patiekalus. Tą turite jausti,
kas jus išskiria. Jeigu
neturite – eksperimentuokite, susikurkite ir pasinaudokite tuo. Šašlykai
– restoranas Molėtų

plente, kibinai – Senoji kibininė Trakuose,
cepelinai – užeiga Karmėlavoje. Tai sėkmės
pavyzdžiai.
- Neklauskite, ar buvo skanu. Tai yra
bereikšmis klausimas, kurio atsakymas
dažniausiai keliauja į šiukšlių dėžę. Jeigu
skanu nebuvo, klientas jausis nepatogiai,
nejaukiai. Jeigu ir atsakys, kad buvo neskanu, bus sukelta nereikalinga įtampa. Šis
klientas niekada negrįš.
- Nesukelkite įtampos. Jeigu pats klientas sako, kad buvo neskanu, mažiausia
ką jūs galite padaryti – atsiprašykite ir
padarykite nuolaidą arba pavaišinkite
nemokamu desertu. Tai privaloma. Kitaip
jis niekada negrįš ir apie jus papasakos
visiems savo draugams, bendradarbiams,
giminėms.
Tai gi, mielieji, neužtenka daryti vien to,
ką darote kasdien, kad būtumėt sėkmingi.
Tai tik keletas idėjų jūsų naujoms
galimybėms. Jų yra begalės. Atsitraukite
nuo produktų užsakymų ir nuveikite kažką
naudingesnio ir prasmingesnio savo pačių
labui.
Esu šventai įsitikinęs, kad bet kuri užeiga,
restoranas ar kavinė šiek tiek pasistengus
sulauktų dvigubai daugiau lankytojų.Mielai priimčiau iššūkį tuo pasirūpinti. Nemokamai. Kodėl nemokamai? Nes gaila, kai
geros idėjos ir lieka idėjomis.
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Į ką svarbu atkreipti dėmesį
renkantis tinkamą valdymo
sistemą savo restoranui

Greitas klientų aptarnavimas, patogus personalo darbas, ryšys tarp kliento, salės ir virtuvės darbuotojų,
likučių valdymas, tikslios ataskaitos – tai pagrindiniai veiksniai, lemiantys sklandų restorano darbą.
Tam, kad minėti procesai funkcionuotų be priekaištų, restoranui reikalinga protinga valdymo sistema.
Be to, sistema turėtų būti tarsi vienas įrankis, kontroliuojantis visus restorano procesus. Taigi, į ką
būtina atkreipti dėmesį renkantis tinkamą sistemą savo restoranui?

Norint optimizuoti restorano darbą,
šiandien jau nepakanka vien patogaus
užsakymo įvedimo per kasą ir pardavimų
fiksavimo. Restorano našumui yra svarbūs
tikslūs duomenys, reali situacija ir jos (su)
valdymas, supaprastintos verslo operacijos, automatinis papildomų paslaugų/
pramogų fiksavimas, integracija su
išoriniais įrenginiais ir programomis.
Restorano darbas vyks sklandžiau
kontroliuojant šiuos procesus:
• Įstaigos vadovams turi būti patogu
kontroliuoti restorano veiklą – stebėti
darbą nebūnant restorane, žinoti dienos
apyvartas ar svečių skaičių, kurti ataskaitas.
Šiuolaikinės sistemos leidžia internetu prisijungusiems vartotojams net ir nebūnant
restorane žinoti realią situaciją, gauti dienos ataskaitas, patiems formuoti ataskaitas
pagal konkrečius savo poreikius.
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• Automatizuota sandėlio sistema padeda vesti tikslią sandėlio apskaitą, žinoti
trūkumus ir perteklių. Bet kuriuo metu
galima atlikti inventorizaciją ir patikrinti
likučius.

• Kasų sistema turėtų turėti pilstomo
alkoholio kontrolę. Restoranų patirtis
rodo, kad pats populiariausias personalo
vagystės būdas – nepripilti reikiamo kiekio
alaus/sidro. „Sutaupytą” kiekį barmenai
arba padavėjai panaudoja savanaudiškais
tikslais, o pelnas nusėda į barmeno kišenę.
Todėl protingos kontrolės sistemos
skaičiuoja visą išpilstyto alkoholio kiekį ir
pateikia tikslias ataskaitas, kuriose matomas trūkumas arba perteklius – nesutapimas su parduotu kiekiu kasoje.

• Patogu turėti bendrus prekių sąrašus
apie žaliavas, pusgaminius, parduodamus
patiekalus, paslaugas; susidaryti patiekalų
kalkuliacines korteles; apskaityti prekių
judėjimą (pajamavimą, išlaidavimą, komplektacijas). Operatyvios kontrolės metu,
vidury darbo dienos, yra efektyvu patikrinti tuo metu esančius sandėlio likučius ir
sulyginti su apskaičiuotaisiais.

• Kavinėse, restoranuose yra įprasta
turėti vaizdo sistemą, kuri atlieka apsauginę
funkciją bei bendrą darbuotojų veiksmų
kontrolę. Visgi šiai dienai tik apsauginių
stebėjimo sistemų jau nepakanka. Sparčiai
vystantis technologijoms rinkoje, siūlomos
intelektualaus vaizdo stebėjimo sistemos.
Tokios vaizdo sistemos yra suintegruotos
su kasomis ir leidžia stebėti kasų darbą,
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nustatyti personalo piktnaudžiavimą bei
detaliai pateikti vaizdą ir kasos veiksmus
tiek realiu metu, tiek už praėjusius laikotarpius. Pavyzdžiui, kasos ataskaitose galima
peržiūrėti visus nuolaidų kortelių pritaikymo vaizdo fragmentus, kurie parodo, ar
nebuvo sukčiaujama pritaikant nuolaidą
po svečio atsiskaitymo.
• Jei Jūsų įstaiga turi apmokamas pagal
laiką paslaugas (biliardas, pulas, boulingas,
žaidimų automatai), efektyviai žaidimo apskaitai yra tiesiog būtina, kad žaidimo laiką
kontroliuotų kasų sistema. Pasisavininti
klientų už žaidimus duotus pinigus – taip
pat populiarus, o be to labai nesudėtingas
piktnaudžiavimo būdas. Protinga sistema
turi pati paskaičiuoti žaidimo sumą ir kontroliuoti žaidimo įrenginių veikimą tam,
kad kasininkas neturėtų galimybės įjungti
paslaugą be jokios kontrolės, o gautus
pinigus įsidėti į savo kišenę.
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Dažniausiai pasitaikančios klaidos,
kurias daro sistemą besirenkantys
įstaigų šeimininkai
• Pasirenkama netinkama sistema.
Dažnai būsimo restorano šeimininkai
neįvertina sistemos funkcijų ir po kurio
laiko jiems tenka pirkti papildomus modulius sistemai pagerinti arba keisti visą
sistemą. Neįvertinamas poreikis plėstis.
Rinkdamiesi sistemą, įsivertinkite, ar pasirinkta sistema galės funkcionuoti augant
verslui ir atidarant papildomus įstaigos
padalinius.

• Pavėluotai pradedama rinktis restorano valdymo sistemą. Kai iki restorano
atidarymo lieka viena ar kelios dienos
– nebelieka laiko nei deramai pasirinkti
sistemą, nei ją įdiegti ar suderinti pagal
restorano specifiką. Taip pat pavėluotai
pradedama ruoštis sezoniniams pasikeitimams. Turėkite omenyje, kad dauguma
restoranų atidaro lauko terasas vasarą,
todėl visiems vienu metu prireikia papildomos įrangos.

užtikrinsite geresnį virtuvės darbo
organizavimą, monitoriuje darbuotojai
matys visus (einamus ir atidėtus) virtuvės
užsakymus, nereikės virtuvės spausdintuvo užsakymų spausdinimui.
• Planšetiniai savitarnos kompiuteriai gali ne tik sutrumpinti aptarnavimo
laiką, užsakymo procesą perleisti valdyti
ir kontroliuoti pačiam lankytojui, bet ir
akivaizdžiai sumažinti išlaidas restorano
personalui – jų tiesiog reikės mažiau.

• Neatsižvelgiama į funkcijas ar
patogumą, o žiūrima tik į kainą. Atminkite, kokybiškas produktas ir paslauga
negali kainuoti pigiai. Nors tokių sistemų
įsigijimo išlaidos yra nemažos, bet atsiperka greičiau, leidžia efektyviau kontroliuoti visus procesus bei generuoja didesnį
pelną.

Sekite pasaulines tendencijas. Jei kokia
nors užsienyje pritaikyta idėja Jums patiko ir manote, jog prigytų Jūsų restorane,
realizuokite ją savo maitinimo įstaigoje.
Neįgyvendinami projektai neegzistuoja!
UAB USC Baltic informacija

Nebijokite naujovių - išnaudokite
technologijas.
•
Darbui
pagreitinti,
įsigykite
nešiojamuosius padavėjų terminalus, kuriuos naudojant užsakymas priimamas tiesiai prie kliento staliuko ir nukeliauja iškart
į virtuvę.
• Su virtuvės informavimo sistema

Naujoji Monin
kivi vaisių tyrė –
stulbinantis
vasaros
atradimas!
Išraiškingas ir egzotiškas Monin Kivi tyrės
skonis Jūsų gėrimams suteiks tropinio
prieskonio ir vasariškos gaivos! Atraskite
gaivinančią naujieną!
Kivi Daiquiri
15ml Monin Kivi tyrės
70ml Monin Sweet & Sour koncentrato
40ml romo
Supilkite ingredientus į plaktuvę
su ledo kubeliais.
Suplakite ir perkoškite į atšaldytą taurę.
Kivi Energija
30ml Monin kivi tyrės
50ml šviežių apelsinų sulčių
40ml šviežių greipfrutų sulčių
10ml citrinų sulčių
Supilkite ingredientus į plaktuvę
su ledo kubeliais.
Suplakite ir perkoškite į atšaldytą taurę.

VILNIUS: Panerių g. 20a, tel. (5) 2161223,
mob. tel. (612) 85384, info@sangaida.lt
KLAIPĖDA: Daukanto g. 13, tel. (46) 313080, mob.
tel. (616) 81011, klaipeda@sangaida.lt
KAUNAS: Statybininkų g. 7a, tel. (37) 32 38 02,
mob. tel. (682) 54520, kaunas@sangaida.lt
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Būkit matomi!

Sakykime, Jūs esate marketingo genijus ar turite tokių
draugų ir „išsukote“ savo restoraną taip, kad apie Jus
žino daugelis potencialių lankytojų Jūsų mieste. O kaip
prisikviesite pas save užsieniečius, atsitiktinius praeivius
galinčius tapti nuolatiniais lankytojais arba tuos, kurie
ignoruoja reklamą medijose? Jūsų restorano iškaba –
viena svarbesnių Jus „parduodančių“ įvaizdžio dalių.
Restoranas be visų kitų reklamos formų
gali (ir turėtų) išnaudoti išorinę reklamą,
pritraukiančią potencialius lankytojus ir
išreiškiančią individualų stilių. Laikykite
išlaidas, susijusias su iškabos gamyba
ir įrengimu, reklaminės kampanijos
biudžeto dalimi. Jei nesate vyriausiasis
virėjas, valgiaraščio nekuriate patys, taip
pat ir su iškabomis. Jei norite išbaigto,
kokybiško sprendimo, sklandaus darbo ir
pogarantinės priežiūros – patikėkite visą
iškabos gamybos ir įrengimo darbą profesionalams.
Nuo leidimų iki iškabos dizaino ir
priežiūros
Kaip ir restorano interjero negalima
patikėti vien dizaineriui neįtraukiant
baldininkų ir įrengėjų, taip ir iškabos
dizaino nereikėtų patikėti vien dizaineriui. Įmonė gaminanti iškabą, gali geriau įvertinti sprendimų galimybes, taigi
projektai yra realesni. Neretai dizaineriai,
neturintys sąsajų su gamyba, kuria sunkiai
arba visai neįgyvendinamus projektus.
Rimtų reklamos įmonių paslaugos rūpinantis Jūsų iškabos gamyba ir
įrengimu dažniausiai būna kompleksinės:
nuo sukūrimo, derinimo iki pagaminimo.
Derinti iškabas būtina su vietos savivaldybe. Orientacinė derinimo kaina, patikėjus
tai iškabą gaminančiai įmonei, apie
500 Lt. Patys mokesčiai savivaldybei už
iškabas skiriasi priklausomai nuo miestų.
Pavyzdžiui, Vilniuje – jei traktuojama, kad
tai iškaba ir dydis iki 25 kv. m, kaina metams
100 Lt, jei traktuojama, kad tai reklama –
365 Lt už kvadratinį metrą metams. Visose
šiose subtilybėse Jums taip pat padės susigaudyti profesionalai.
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„Iškaba – tai kaip kaklaraištis prie kostiumo“
Ką žinoti planuojant savo iškabą, pataria
reklamos įmonės „VDI reklama“ direktorius
Virginijus Šukys. „Šiuo metu populiariausios iškabos dėl plačių galimybių ir santykinai mažos kainos – plastikinės. Neonas
užleidžia pozicijas LED apšvietimui (mažos
energijos sąnaudos ir labai paprastas naudojimas). Renkantis medžiagas negalima
pamiršti jų ilgaamžiškumo. Ilgesnis gyvavimo laikas iškabų iš „tikrų medžiagų“,
tačiau jos brangesnės. Plastikinių vidutinis tarnavimo laikas penki metai – vėliau
iškabą reikia atnaujinti.
Patys sprendimai daugumoje atvejų
priklauso nuo dizainerio ir šeimininko
vizijos, taip pat ir skirto biudžeto. Iškabos
dydį, komponavimą sąlygoja architektūra

ir tam tikrais atvejais subjektyvi asmeninė
nuomonė bei galiojančios normos.
Pavyzdžiui Vilniaus senamiestyje taikomi papildomi, griežtesni reikalavimai:
kameriškumas, taurios medžiagos (metalas, stiklas, medis, keramika ir t. t.). Mažai
toleruojami plokštuminiai sprendimai,
rekomenduojama naudoti turinius elementus. Negalima naudoti plastiko.
Apšvietimas – „aureolinis“ į pastato fasadą.
Nerekomenduojama, kad reklama šviestų
į gatvės pusę.
Galima pasakyti, kad iškaba – kaip
kaklaraištis prie kostiumo. Tik gaila, kad
daugeliu atveju šeimininkai į tai mažai
kreipia dėmesio, palikdami paskutinei
minutei.
„VDI reklama“ informacija

Keistas dalykas – Tarybų Sąjungos laikais spjaudėmės matydami užrašus rusų kalba, norėjome tik lietuviškų,
o dabar patys stačia galva neriame į anglikonizmą. Apeiti reikalavimus dėl kalbų galima dviem būdais:
savavališkai rizikuoti (gali gauti baudą) arba norimus kitakalbius užrašus kartu su logotipu registruoti kaip
prekinį ženklą – šiuo būdu galima oficialiai gauti leidimą naudoti ne lietuviškus žodžius iškaboje.

Leiskite klientams
jus pasiekti
Nepraraskite pirkėjų, norinčių atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. Tyrimų
duomenimis*, net 25 proc. klientų
yra atsisakę pirkinio ar paslaugos,
nes neturėjo galimybės atsiskaityti
kortele, o 45 proc. apklaustųjų atsiskaitydami kortele yra linkę išleisti
daugiau!
Daugiau informacijos apie atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslaugą
tel. 1633 arba www.swedbank.lt
* „Spinter“ 2010 ir 2012 metų
tyrimai.
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„Cherry Music“ –
išsilaisvink nuo LATGA-A ir
AGATA mokesčių!
Šarūnas Meškys

Šiandien viešojo maitinimo, paslaugų, aptarnavimo ir kitų sričių verslas išgyvena iššūkių kupinus laikus. Verslininkai, norėdami savo komercinėse patalpose (t. y. kavinėse, restoranuose,
baruose, viešbučiuose, parduotuvėse ir kt.) sukurti klientams malonią akustinę aplinką, už
viešai transliuojamą muziką privalo mokėti mokesčius kolektyvinio administravimo organizacijoms LATGA-A bei AGATA...
Dalis jų, dėl didelių mokesčių, yra priversti ieškoti būdų, kaip taupyti ir sumažinti
išlaidas, kad turėtų galimybę lengviau
išlaikyti ir vystyti savo verslą. Jau antrus metus veikianti muzikos paslaugų kompanija
„Cherry Music“ siūlo alternatyvią paslaugą,
kuri ne vienam verslininkui suteikė puikią
galimybę atsisakyti mokesčių LATGA-A ir
AGATA organizacijoms.
Kokybė už dvigubai mažesnę kainą
„Cherry Music“ per muzikos tiekimo
platformą Lietuvos ir užsienio šalių verslininkams teikia kolektyvinio administravimo organizacijų (Lietuvoje LATGA-A ir
AGATA) neapmokestinamą muziką. Įmonės
klientai, naudodami išskirtinai „Cherry Music“ muzikos paslaugą, nebeprivalo mokėti
mokesčių LATGA-A ir AGATA organizacijoms.
„Cherry Music“ muzikos platforma
pasinaudojo ir savo klientus puikiais
grojaraščiais jau nustebino nemažai Lietuvos verslininkų iš pačių įvairiausių verslo
sričių – prekybos ir paslaugų, sporto, maitinimo, pramogų ir kt. Kauno mieste
įsikūrusios picerijos „Picadelija“ savininkas Nerijus Giniūnas neslėpė džiaugsmo,
pasiteiravus apie „Cherry Music“ platformos naudą: „Šia paslauga pradėjau
naudotis prieš daugiau nei mėnesį ir iš
karto pastebėjau platformos privalumus:
kokybiška ir klientų poreikius atitinkanti
muzika, ypatingai gausus muzikos kūrinių
asortimentas, ir, žinoma, mokesčiai už šią
paslaugą yra dvigubai mažesni, nei kad tekdavo mokėti LATGA-A ir AGATA organizacijoms kartu sudėjus!“
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Picerijos „Picadelija” savininkas pridūrė,
jog nereikėjo išleisti nei vieno papildomo
lito, kad galėtų pradėti naudotis „Cherry
Music“ muzikos platforma: „Man nereikėjo
jokios papildomos investicijos ir jau per
pirmąjį mėnesį pastebėjau, kad išlaidos
sumažėjo ženkliai. „Cherry Music“ platformos paslauga leidžia taupyti pinigus ir kelti
verslo lygį bei įvaizdį, o muzikos kūrinių
kokybė idealiai tenkina lankytojų poreikius.
Kai pradėjome naudotis „Cherry Music”
platforma, netgi nebeliko priekaištų, kurių
sulaukdavome iš savo klientų dėl netinkamo muzikinio fono. Be jokios abejonės,
rekomenduoju šia paslauga naudotis ir kitiems verslininkams.“
„Cherry Music“ – puiki alternatyva
Per tokį trumpą laiką pajutęs naudą, Nerijus jokiu būdu nebegrįžtų prie mokesčių
sistemos, kuomet reikia mokėti kolektyvinio administravimo organizacijoms LATGAA ir AGATA: „Per dešimt metų sumokėjau
neįtikėtinai didelius pinigus, kurie, pagal
mano verslo dydį, yra neadekvatūs. Ta
sustabarėjusi sistema, kuomet privalu
mokėti mokesčius LATGA-A ir AGATA organizacijoms, mane privertė ieškoti alternatyvos, tad be galo džiaugiuosi, jog radau
„Cherry Music”.
Platus muzikos asortimentas
Jau daugiau nei pusmetį „Cherry Music“ paslaugomis naudojasi ir Kretingoje
esančios picerijos „Ekspress pica“ savininkas Algimantas Maziliauskas. Klientų poreikius atitinkanti„Cherry Music“ platformos
muzika leido ne tik sutaupyti pinigus, bet ir

laiką: „Cherry Music“ paslauga naudojuosi
jau gerą pusmetį. Galiu tik pasidžiaugti šia
alternatyva, kuri mane maloniai nustebino:
mokėti reikia perpus mažiau nei anksčiau
reikėjo, nereikia rūpintis muzikos parinkimu ir rūšiavimu. Tai labai patogi muzikos
transliavimo sistema pritaikyta verslui. Platformoje esančius grojaraščius galiu rinktis
iš įvairių muzikos stilių ir taip patenkinti
klientų poreikius. Kai pajutau šios paslaugos vertę, nebeliko nė minties, jog norėčiau
mokėti mokesčius LATGA-A ir AGATA organizacijoms.“
Legalu, teisėta, šiuolaikiška
Pasak advokatų kontoros „Foresta“ advokato padėjėjos Elenos Smilgevičiūtės,
„Cherry Music“ muzikos platforma yra
šiuolaikiška
alternatyva
norintiems
išsivaduoti iš LATGA-A ir AGATA mokesčių
sistemos: „Lietuvoje esančios kolektyvinio
administravimo organizacijos LATGA-A ir
AGATA nėra valstybinės institucijos. LATGA-A ir AGATA atstovauja tik tuos muzikos
kūrinių autorius, kurie tiesiogiai arba per
kitas panašias organizacijas yra sudarę su
jomis narystės sutartis ir jiems paskirsto
surinktas lėšas. „Cherry Music“ platformos
turinys sudarytas iš muzikos kūrinių, kurie
nėra atstovaujami kolektyvinio administravimo organizacijų LATGA-A ir AGATA, tad
naudojantis „Cherry Music“ platforma Jums
nebereikia mokėti mokesčių šioms organizacijoms. Sistema, pagal kurią kuriama
„Cherry Music“ platforma, yra paplitusi ir
dažnai naudojama visame pasaulyje.“
Plačiau apie „Cherry Music“ paslaugas:
www.cherrymusic.lt
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Lavazza ¡Tierra! gera karma, gera kava

Didžiausia Italijos kavos gamintoja Lavazza, daugiau nei prieš 8 metus inicijavo projektą ¡Tierra!, kurio
pagrindinis tikslas - remti vietinių bendruomenių smulkųjį verslą Kolumbijoje, Hondure ir Peru bei gerinti
kavos kokybę. Projekto metu investuojama Pietų Amerikos šalių regionuose: statomos ir renovuojamos
vietinės mokyklos, medicinos punktai bei namai. ¡Tierra! projektu stengiamasi pagerinti vargingai gyvenančių
bendruomenių gyvenimo sąlygas bei jų auginamos kavos kokybę ir parduoti šią kavą už konkurencingą kainą
rinkoje.
¡Tierra! kava pelnė geidžiamiausią „100% ekologiškos kavos” sertifikatą iš Rainforest Alliance. ¡Tierra! yra
„draugiška“ žemei kava. Šis sertifikatas suteikiamas projektams, kurie vykdo socialiai atsakingus ir ekologinius
projektus, ¡Tierra! - viena iš jų.
„Dėl savo išskirtinės kokybės ¡Tierra! kava yra itin populiari Šiaurės Amerikoje bei Europoje. Žmonės supranta
ir vertina tai, jog ši kava yra ne tik kava, tačiau ir socialinės programos Hondure, Peru ir Kolumbijoje variklis“.
Faktas, jog ¡Tierra! projektą tiesiogiai valdo Lavazza kompanija, daro jį neįprastai lankstų – nuolat galima
stebėti vykstančius procesus, pažangą ir kontroliuoti tikslų siekimą. Mario Cerruti, Lavazza pirkimų departamento
direktoriaus ir projekto vadovo teigimu, projekto tikslas yra suteikti žinių vietinėms bendruomenėmis apie kavos
auginimą ir tokiu būdu pagerinti produkto kokybę bei kavos augintojų gyvenimo sąlygas.
Lavazza ¡Tierra! yra nuostabaus kvapo ir aromato itin aukštos kokybės kavos pupelių mišinys. Šis mišinys
ypatingas tuo, jog yra pagamintas iš trijų rūšių plautos, žalios Arabika kavos pupelių. Kava pasižymi stipriu
aromatu ir gėlių saldumu bei turi ilgai išliekantį poskonį. Nors Arabika kava yra brangiausia, tai neįtakoja ¡Tierra!
kainos, nes ji yra subsidijuojama Lavazza kompanijos kaip įmonės socialinės atsakomybės programa.
Lavazza ¡Tierra! produktų sprektras platus - siūloma ne tik profesionaliam HoReCa, bet ir namų vartojimui.
HoReCa segmentui siūlomos dvi ¡Tierra! pupelių rūšys – „¡Tierra!“ ir visiškai nauja „¡Tierra! Intenso“. ¡Tierra! 100%
Arabikos pupelės auginamos Pietų Amerikos bendruomenėse Hondūre, Peru ir Kolumbijoje. Šis kavos pupelių
mišinys pasižymi švelniu salstelėjusiu skoniu. Lavazza „¡Tierra! Intenso“ – Brazilijoje rinktų pupelių kava. Šis
naujas ¡Tierra! produktas išsiskiria savo skoniu, kuris pasižymi ilgai išliekančiu šokoladiniu poskoniu ir sodriu
aromatu.
¡Tierra! bei ¡Tierra! Intenso taip pat galimos Lavazza Blue aparatais kavą gaminti skirtomis kavos kapsulėmis.
Beto, Lavazza ¡Tierra! kavos galima įsigyti ir didžiuosiuose prekybos centruose (malta kava skardinėje). Visi
perkantys ar vartojantys kavinėse Lavazza ¡Tierra! kavą, tiesiogiai prisideda prie vargingai gyvenančių Pietų
Amerikos bendruomenių gyvenimo sąlygų gerinimo bei šių bendruomenių vystymo.
Nuo ¡Tierra! projekto pradžios, gražiausias akimirkas įamžina vienas iš žinomiausių šiuolaikinių foto žurnalistų
Steve McCurry, kuris yra žinomas dėka savo reportažų žurnalui National Geographic. Dirbdamas su dar trim
talentingais fotografais (Guia Besana iš Italijos, Carlos Alberto Zuluaga iš Kolumbijos bei Eduardo Hirose iš Peru), Steve
McCurry sukūrė nuostabią, kultūros principus atspindinčią, nuotraukų kolekciją ( http://www.tierra.lavazza.com).
UAB „Amoka“ informacija
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Šaldytų maisto
produktų nauda

Maisto laikymas žemoje temperatūroje ir užšaldymas yra vienas seniausių maisto laikymo būdų. Tokį maisto laikymo
metodą žmonės naudojo net tada, kai dar niekas nežinojo tokių
technologinių priemonių, kaip šaldytuvas ar šaldiklis. Dar mūsų
seneliai rinko ledą nuo užšalusių ežerų ir upių ir laikė jį giliai po
žeme esančiuose rūsiuose. Kai maistas buvo saugomas tokiu
būdu, ledas išlikdavo visą vasarą.
Atvėsintas ir užšaldytas maistas nėra
kažkas naujo. Mes su jumis gyvename
tokioje klimato juostoje, kur šaldymas yra
viena patogiausių maisto žaliavų laikymo
formų. Šiuo metu, šaldyto maisto suvartojama vis daugiau. Šaldytų produktų skyriuje
parduotuvėse siūloma daugybė šaldytų
ir iš anksto paruoštų produktų. Galima
pastebėti vis labiau augantį šaldyto maisto populiarumą ir šiandien, šie produktai
prekių sąrašuose yra nuolat.
Siūlome jums pažvelgti į šaldyto
maisto privalumus.
1. Užšaldymas yra geriausias maisto
laikymo būdas
Užšaldymas
esant
labai
žemai
temperatūrai yra vienas iš geriausių būdų
laikyti produktus. Kai maistas užšaldomas,
išlaikomas jo šviežumas. Žema temperatūra
sulėtina už produktų irimą atsakingų
fermentų veiklą, kai maistas laikomas
reguliarioje temperatūroje. Kai produktai
šaldomi, juose esantis vanduo tampa neprieinamas bakterijoms, kurių augimui ir
dauginimuisi reikia drėgmės. Skirtumas
tarp užšaldyto ir šviežio maisto yra tik minimalus. Tai vitaminų ir mineralinių medžiagų
bei kitų svarbių maistinių medžiagų kiekis.
Labai svarbu įsitikinti, kad būtų palaikoma
reikiama šaldymo temperatūra. Maisto,
kuris buvo atšildytas, pakartotinai užšaldyti
nebegalima.
2. Lengvas ir greitas paruošimas
Bet koks šaldytas maistas prieš supakuojant vienaip ar kitaip iš anksto apdorojamas. Mėsa supjaustoma porcijomis, vaisiai ir daržovės nuplaunami ir supjaustomi,
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o bulvių produktai - iš anksto apkepami.
Šiandien, galima įsigyti daugybę šaldytų
patiekalų. Naudojant tokius produktus,
galima ženkliai sumažinti laiką, kurio reikia
patiekalui paruošti
3. Visada po ranka
Didžiąją dalį šaldytų produktų galima laikyti mūsų šaldikliuose iki dviejų metų, nerizikuojant, kad jie suges ar, kad dings svarbios maistinės medžiagos. Dėl to, šaldytus
produktus labai patogu naudoti, nes jie
visada po ranka. Maksimalus rekomenduojamas laikymo laikas, kuriam pasibaigus,
produkto kokybė gali suprastėti, turėtų
visada būti aiškiai nurodytas ant pakuotės, o
produktų niekada nereikėtų atšildyti.
4. Įperkamas vitaminų šaltinis
Kai užšaldoma, žuvis, mėsa ir paukštiena
išlaiko praktiškai visas maistines medžiagas,
nes baltymai ir vitaminai A, D, randami
šiame maiste, gali išgyventi šaltyje. Verdant
vandenyje, garuose ar kaitinant mikrobangų
krosnelėje vaisiai ir daržovės apdorojami
aukštoje temperatūroje. Apverdama tam,
kad būtų nukenksminti fermentai ir mielės,
kad nesuardytų vaisiaus ar daržovės ląstelių
net ir laikant ypač aukštoje temperatūroje.
Nors virimo metu nedingsta vitaminas C bei
kiti karščiui neatsparūs vitaminai, tokie kaip
folio rūgštis ir vitaminas B, šaldytų produktų
maistinė vertė paprastai yra didesnė nei tų,
kurie laikomi kitokiu būdu. Taip yra todėl,
kad vaisiai ir daržovės, įskaitant bulves, po
truputį netenka vitamino C tuojau pat po
nuskynimo. Maisto gamintojai gali užšaldyti
nurinktą produkciją arba tokius produktus,
kaip bulvių šiaudeliai, tuojau pat po nurinkimo arba pagaminimo. Pavyzdžiui, bulvės

gali netekti iki 15% vitamino C per dieną,
jei yra laikomos kambario temperatūroje.
100 gramų bulvių šiaudelių porcijoje yra 5
miligramai vitamino C, t.y. tiek pat, kaip ir
šaldytose daržovėse. Vaisiai ir bulvių produktai gali būti labai nebrangus vitaminų,
mineralų ir skaidulų šaltinis.
5. Be natrio
Ne taip kaip konservuoti vaisiai ir daržovės,
šaldytos daržovės, vaisiai, bulvių produktai
ir mėsa yra be natrio (nėra druskos) ir turi
tokį patį kiekį kalio kaip ir švieži analogai.
Daugelis žmonių suvartoja daugiau druskos
nei turėtų. Pasaulinė sveikatos organizacija
rekomenduoja suvartoti 6 gramus natrio
kasdien. Didelis natrio vartojimas šiomis dienomis yra siejamas su padidėjusiu aukšto
kraujo spaudimo paplitimu mūsų populiacijoje. Taigi, pirkti ir vartoti šaldytą maistą
ne tik patogu vartotojui, bet ir sveika organizmui.
Bulvytės ir kiti populiarūs garnyrai
Kas yra garnyras?
Terminas „garnyras“ (pranc. garnir papuošti, papildyti) - kito patiekalo ar maisto produkto priedas prie mėsos ar žuvies
patiekalų. Tačiau toks pagrindinio patiekalo
patiekimas, apjungiant kelis elementus,
nėra įprastas visur. Tai daugiausia priklauso
nuo geografinės padėties, ekonominio statuso bei pietų valgio tradicijų skirtingose
pasaulio šalyse.
Kaip pasirinkti tinkamą garnyrą?
Renkantis garnyrą visada reikėtų
atsižvelgti į pagrindinį patiekalą, į ingredientus, kurie buvo naudojami jo paruošimui,
bei paruošimo būdą. Nors garnyrų būna
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įvairiausių, reikėtų žinoti kelias derinimo
prie patiekalo taisykles. O tuomet ir akiai
bus malonu, ir skrandžiui gardu.
Pirma taisyklė :
Garnyro ir patiekalo temperatūra turi būti
vienoda - karštas patiekalas (kepsnys, žuvis),
karštas garnyras, šaltas patiekalas, šaltas
ir garnyras. Priešingu atveju, kai garnyro ir
patiekalo temperatūros skirtingos, šaltojo
garnyro sultys patiekalą gali atšaldyti ir jis
taps ne toks skanus.
Antra taisyklė :
Turi derėti patiekalo sunkumas ir lengvumas - kai patiekalas sunkus, garnyras
turėtų būti lengvai virškinamas. Tam tinka daržovės, šviežios, truputį apkeptos,
troškintos ar virtos, lengvai paruošta bulvių
košė su įvairiais prieskoniais (aliejumi, bazilikais ar sūriu), ryžių apkepai. O jei ruošiamas
kepsnys skrudintomis bulvytėmis, galima
patiekti taurę vyno.
Koks yra populiariausias garnyras?
Šiuo metu populiariausias lengvai
paruošiamas garnyras. Per pastarąjį
dešimtmetį pastebėtas makaronų bei
šaldytų, iš anksto apkeptų bulvių produktų
vartojimo padidėjimas. Tokia tendencija
ryškėja todėl, kad tokį maistą galima lengvai
ir greitai paruošti. Frazė „laikas- tai pinigai“
tampa vis populiaresne.
Koks garnyras gali būti laikomas
sveikiausiu?
Sveikiausiu garnyru yra laikomos šviežios
daržovės. Vidutiniškai iš 100 gramų šviežių
daržovių gaunama 100 kJ energijos,
nežymus kiekis riebalų, jose nėra cholesterolio ir yra daugybė skaidulų. Vitaminų
kiekis, esantis daržovių salotose arba garnyre, priklauso nuo metų laiko ir daržovių
laikymo iki maisto paruošimo.

Tačiau nepainiokime sąvokų „šviežios
daržovės“ ir „neperdirbtos daržovės“. Iš
tiesų šviežiomis galime laikyti tik daržoves
užaugusias natūralioje aplinkoje jų augimo
sezono metu, o ne augintas pramoniniu
būdu ar importuotas iš kitos klimato juostos šalių. Ilgėjant jų transportavimo ar
sandėliavimo laikui, maistinė daržovių vertė
mažėja eksponentiškai.
O kaip dėl kito garnyro?
Antrosios vietos „laimėtojos“ (po šviežių
daržovių) yra šaldytos daržovės (žinoma,
išvirtos) ir bulvės bei jų gaminiai. Po jų eina
ankštiniai augalai, ryžiai ir nesijotų kvietinių
miltų makaronai. Deja, pastarasis garnyras
nėra pats populiariausias.
Ar galima restorane patiekti bulvyčių
ir nesijausti kaltam?
Atsižvelgiant į skirtingas nuomones
dėl garnyro prie pagrindinio patiekalo, atsakymas tikrai yra „taip“. Bulvių šiaudelius,
pavyzdžiui, galima patiekti su žuvimi, liesa
troškinta mėsa ir, svarbiausia, daržovėmis.
Sveikam žmogui porcija tinkamai paruoštų
bulvių šiaudelių nesukels jokių problemų,
jei toks garnyras bus vartojamas du-tris kartus per savaitę. Mes tikimės, kad restoranai ir
kitos maitinimo įstaigos naudoja kokybiškus
bulvių šiaudelius, o šiandieninės bulvyčių
gamybos technologijos garantuoja greitą
paruošimą – tai neleidžia, kad į jas prisigertų
daug riebalų. Gruzdinimo riebalų pasirinkimas ir grynumas priklauso nuo virtuvės
darbuotojų požiūrio ir žinių.
Bulvių šiaudelių vartojimas dietinėje
mityboje
Neseniai spaudoje buvo minima sveikatos ir greito maisto vartojimo priešpriešos
problema. Manome kad dėl to ir jūs galite
nerimauti, ar bulvių šiaudeliai yra tinkami
dietai, ar ne.
Reguliarioje mityboje bulvytės ar bulvių

gaminiai lėkštėje turėtų sudaryti maždaug
vieną trečdalį. Taip pat lėkštėje turėtų būti
daržovių, o trečdalį lėkštės turėtų užimti
žuvis arba paukštiena. Mėsa neturėtų būti
kepta aliejuje. Vegetarai gali rinktis tofu
arba sojos mėsą. Jeigu norite rinktis tarp
pomidorų padažo ir majonezo, su bulvių
šiaudeliais vartokite pomidorų padažą.
Bulvių šiaudeliai nerekomenduojami,
jeigu laikomasi lieknėjimo dietos, sergama
II-ojo tipo diabetu arba kraujyje yra aukštas
lipidų lygis. Bet jei neįmanoma atsispirti, rekomenduojame orkaitėje keptas bulvytes ar
bulvių gaminius, kuriuose yra 40% mažiau
riebalų negu gruzdintuvėje paruoštuose
šiaudeliuose.
Keptas maistas nerekomenduojamas
besilaikantiems dietos dėl tulžies pūslės
problemų. Tačiau, jeigu yra ši problema, bet
nenorima atsisakyti savo mėgstamo garnyro, galime pasiūlyti mažą gudrybę. Tuojau
pat išėmus bulvių šiaudelius iš gruzdintuvės,
pamerkite juos trumpam į verdantį vandenį.
Bulvių šiaudelių ar kito kepto maisto riebalai liks vandenyje ir bus galima valgyti
mėgstamus bulvių šiaudelius nesirūpinant.
Be to, pacientams, kuriems reikia priaugti
svorio, gali būti rekomenduojami kepti
orkaitėje bulvių gaminiai. Šie pacientai gali
vartoti daug kalorijų turintį maistą, tačiau jie
neturėtų pamiršti vaisių ir daržovių.
Taigi, nėra jokio konkretaus atsakymo į
klausimą apie tai, ar bulvių šiaudeliai yra tinkami jūsų dietai, ar ne. Atsakymas priklauso
nuo jūsų sveikatos ir jūsų dietos sudėties.
Tačiau, jeigu valgote bulvių šiaudelius,
rinkitės kokybiškus produktus ir remkitės
paruošimo instrukcijomis.
„Farm Frites“ informacija
Internete: www.farmfrites.lt
Platintojas Lietuvoje - UAB „Sanitex“
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„Nowaco Lietuva“ –
universalus tiekėjas
„Nowaco Lietuva“ įmonė jau 18 metų dirba Lietuvos rinkoje ir visą tą laiką stengėsi patenkinti vartotojo poreikius, todėl ir dabar ne tik suteikia pilną informaciją apie siūlomą produktą,
bet ir savo asortimentą derina, pildo ir formuoja pagal klientą. Besikeičiančios verslo sąlygos
bei kylantis vartotojo reiklumas žinoti, ką jis perka, ką valgo ir kiti reikalavimai palietė ir šią
įmonę. Persiorientuoti sudėtinga, tačiau lošti atviromis kortomis – sudėtinga, bet sąžininga.
Kokią žuvį šiandien siūlo „Nowaco
Lietuva“
Tvenkiniai, kur auginama „Nowaco
Lietuva“ tiekiama žuvis yra sertifikuoti pagal SQF -1000 standartą (SQF
- Safe Quality Food instituto parengtas
kokybės standartas yra kodeksas, kurį
priėmusios įmonės įsipareigoja laikytis
nustatytų rekomendacijų). SQF-1000 yra
rekomendacinė sertifikavimo sistema

(angliškai vadinama SQF Code) ir siekia, kad
produktas, šiuo atveju – žuvies gaminys,
kuris bus pagamintas iš tokiuose tvenkiniuose užaugintos žuvies, bus saugus.
Žuvininkystės ūkiai, kurie sertifikuoti
SQF-1000, laikosi kokybės valdymo ir maisto saugos programų visame žuvies auginimo periode. Tokiu būdu žuvis išauginama
taip, kad iš jos galima būtų gaminti aukštos
kokybės gaminius, atitinkančius Europos

Sąjungos standartus ir pirkėjų poreikius.
Tai nėra itin griežtas standartas, tačiau tai
puiki iniciatyva, skatinanti pakelti kokybės
„kartelę“ besivystančiose šalyse, kuriose
auginama ar gaminama produkcija tiekiama į Europos rinką.
Pvz., remiantis šiuo standartu vanduo
tvenkiniuose, kuriuose auginama žuvis, yra
nuolat besikeičiantis ir aeruojamas, tam,
kad išlaikyti pastovią vandens kokybę – t.y
šviežią vandenį. Kitas standarto reikalavimas numato, kad daugkartinio naudojimo
tara (talpos) būtų tinkamai skalaujamos,
o po skalavimo likusiuos nuotėkos būtų
saugiai sutvarkomos, bet neišpilamos į
aplinką.
SQF 1000 sistemų sertifikavimas –
tai gamintojo deklaracija, kad jo, kaip
tiekėjo, maisto saugos planai buvo/yra
įgyvendinami pagal RVASVT metodus ir
galiojančius norminius reikalavimus ir, kad
jie buvo įteisinti ir patikrinti pagal nustatytas veiksmingas maisto saugos valdymo
taisykles.
Daugiau informacijos apie SQF kodeksą
http://www.sqfi.com/wp-content/uploads/SQF-1000-Code.pdf
Kaip žuvis patenka į restoranus?
Iš Mekongo deltoje, Vietname esančių
žuvininkystės ūkių pagauta žuvis nedelsiant
keliauja į žuvies perdirbimo įmones kur yra
išdorojama ir filetuojama pagal klientų
poreikius ir/arba konkrečius užsakymus.
Norint išlaikyti šviežios žuvies kokybę, labai svarbu pagavus žuvį ją kuo greičiau
pristatyti pirminiam išdorojimui. Kadangi
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žuvies perdirbimo įmonės įprastai yra netoli tvenkinių, o žuvis į gamybą yra pristatoma leduose, jos šviežumas išlieka beveik
toks pat kaip ir tik ką pagautos žuvies.
Perdirbimo įmonės, kuriose pagauta
žuvis yra išdorojama ir filetuojama, turi Europos Sąjungos patvirtintus veterinarinės
priežiūros numerius. Paruoštą produktą į
ES galima importuoti tik iš tų įmonių, kurios turi tokį numerį. ES institucijos, kurios
suteikia minėtą numerį žuvies perdirbimo
įmonėms nuolat jas audituoja.
Kadangi žuvies produktai iš šių įmonių yra
tiekiami ne tik ES, bet ir į kitas šalis, gamyklos yra sertifikuotos tokiais sertifikatais
kaip HACCP (rizikos veiksnių analizės ir
svarbiųjų valdymo taškų audito sistema),
ISO 9001:2000, taip pat BRC (maisto standartas – BRC/British Retail Consortium).
Perdirbimo įmonėse žuvis yra filetuojama, pagal „Nowaco Lietuva“ reikalaujamas
specifikacijas. HoReCa klientams gaminama pagal „Nowaco Horeca Exclusive“
specifikaciją. Jos skirtumas nuo įprastinio
žuvies išpjaustymo yra tas, kad išfiletavus
žuvį yra pašalinamos papilvės (mažiausiai
vertinga žuvies filė dalis arba ta dalis, kurioje linkę kauptis kenksmingos medžiagos),
taip pat nuimtas poodinis rausvas sluoksnis.
Labai svarbu tai, kad filetuojant žuvis nėra
apdirbama jokiais priedais, todėl išlaiko
savo natūralią struktūrą ir natūralų vandens
kiekį. Gaminant patiekalus iš tokios žuvies,
filė išeigos yra žymiai geresnės - iš tokio
pačio kiekio šaldytos žuvies po atlaidinimo
ir terminio apdorojimo gaunama apie 20%
žuvies svorio daugiau, nei iš kitų, rinkoje
randamų analogų. Ši linija žymima, kaip
„HORECA EXCLUSIVE“ ir patvirtina, kad tai
patys kokybiškiausi žuvies produktai, jūros
gėrybės. Tokią pačią kokybę „Nowaco Lietuva“ siūlo ir pirkėjams, kurie perka žuvį
parduotuvėse.

metrai. Taip pat yra daromi žuvies cheminiai, parazitologiniai bei sunkiųjų metalų
tyrimai.
Iš gamyklos žuvį galima išsiųsti tik gavus nepriklausomos laboratorijos aukščiau
minėtų tyrimų rezultatus, patvirtintus sertifikatais ir įrodančius, kad gaminys tinka
žmonių maistui.
Tyrimais ir sertifikatu patvirtinus, kad
žuvis buvo pagaminta pagal „Nowaco Lietuva “ reikalavimus ir laikantis ES standartų,
ji pakraunama į jūrinius konteinerius, kurie
kraunami į laivus ir pristatomi į Lietuvą. Visos kelionės metu žuvis yra laikoma -18 ºC
temperatūroje. Atvykusi į Lietuvą ji yra
sandėliuojama -18 ºC bei pirkėjams pristatoma įmonės autotransportu, kuris taip pat
išlaiko -18 ºC temperatūrą. Todėl galime
teigti, kad pirkėjai gauna tokios kokybės
žuvį, kokia ji buvo prieš pat užšaldymą.
Per 18 metų praktiką, kuomet „Nowaco
Lietuva“ importuoja žuvį, nebuvo jokių
reikšmingų VMVT pastabų dėl įmonės
produkcijos (net nekalbant apie atvejus, kai
atlikus tyrimus neleidžiama įvežti produkcijos į Lietuvos rinką arba ji utilizuojama).
„Nowaco Lietuva“ – universalus
tiekėjas
Įmonė, iki šiol žinoma, kaip žuvų ir
jūros gėrybių produktų tiekėja, plečia
savo asortimentą ir gali pasiūlyti plačią
produktų paletę: nuo paukštienos ir mėsos
iki daržovių ir pieno produktų. Asortimente
yra uogos ir grybai, miltiniai ir bulviniai pusgaminiai, duonos gaminiai, ledai, bakalėja.

Visa produkcija atrenkama pagal „Nowaco
Lietuva “ kokybės standartą – kokybiški, patikimi ir skaidrūs gamintojai bei tiekėjai.
Sparčiai gausėjantį produktų krepšelį
2012 metais papildė kokybiški vynai
„Nowaco Lietuva“, sudarydama vynų
asortimentą, rėmėsi vynų eksperto-konsultanto Edgaro Plauškos rekomendacijomis.
„Nowaco Lietuva“ vežami į Lietuvą vynai
yra parinkti geriausiu kokybės ir kainos
santykiu. Šių vynų nerasite prekybos centruose, todėl šiai dienai toks asortimento
sudarymas yra restorano pranašumas prieš
„universaliuosius“ vynų vardus.
„Nowaco Lietuva“ vyno klientų ratas sparčiai plečiasi, dirbama lanksčiai,
atsižvelgiant į kliento poreikius. Pagrindinį
HoReCa‘i siūlomą asortimentą šiandien
jau sudaro 17 skirtingo vyno rūšių. Pasiūla
sudaryta, remiantis prekybos patirtimi ir
rinkos žinojimu, t.y. tai ką mėgsta ir perka
vartotojai.
Siūlomi įvairių šalių ir regionų vynai:
Prancūzija - Elzasas (švelnūs vynai), Bordo
regionas (kaip klasikinis pasirinkimas), Naujoji Zelandija (išskirtiniai „Invivo“ vynai),
Italija (Sicilijos regiono, Veneto vasarinis
vynas), Ispanija (nebrangūs, bet kokybiški
vynai iš Carinena regiono).
„Nowaco Lietuva“ “ informacija

Išfiletavus žuvį, ji nedelsiant sušaldoma
žemesnėje nei -40 ºC temepratūroje
(„smūginiu“ šaldymu) tam, kad žuvies
kokybė nuo jos pagavimo ir po filetavimo
nekistų viso žuvies tinkamumo vartoti termino metu. Taip paruošta šaldyta žuvis laikoma -18 ºC temperatūroje ir tinka vartoti
18 mėnesių nuo sušaldymo datos.
Po sušaldymo žuvis yra glazūruojama,
tai yra ant žuvies filė uždedamas apsauginis ledo sluoksnis, kuris apsaugo žuvį nuo
drėgmės netekimų, kurie gali susidaryti
žuvį laikant -18 ºC.
Po žuvies gamybos proceso ir pakavimo,
tam kad dar kartą įsitikinti jog žuvis yra saugi ir tinkama vartoti, yra atliekama 12 testų.
Testų metu yra tiriama pagamintos žuvies
mikrobiologija (testuojami 6 parametrai)
tame tarpe E.coli, salmonella ir kiti paraRestoranų verslas / meniu.lt 1/2012
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NAUJAI ATRASTAS
GAMINIMO BŪDAS –
SOUS VIDE
UAB „MBR parduotuvių ir restoranų įranga“ informacija

Šiandien vis labiau populiarėja maisto ruošimo technologija keistu pavadinimu Sous Vide (išvertus iš prancūzų kalbos reiškiantis
„vakuume“). Ši maisto ruošimo technologija dažniausiai naudojama restoranuose, tačiau pasaulyje yra keletas gamybos įmonių,
ruošiančių Sous Vide pusgaminius dideliais kiekiais ir parduodančios
juos viešojo maitinimo įmonėms. Nors daugumai Lietuvoje Sous
Vide dar naujovė, šios technologijos istorija skaičiuoja jau ne vieną
dešimtmetį.
Pirmą kartą metodas buvo aprašytas
sero Benjamin Thompson net 1799 metais,
1960-ųjų viduryje metodas buvo iš naujo
atrastas prancūzų inžinierių, kaip puikus
maisto konservavimo būdas. Populiariojoje
virtuvėje šį metodą pirmas pritaikė Georges
Pralus 1974 metais, restorane „Troisgros“, Ruanoje, Prancūzijoje. Jis pastebėjo, kad Sous
Vide būdu pagamintos anties kepenėlės
(foie gras) išsaugojo savo natūralią išvaizdą,
jos neprarado didelio kiekio riebalų, o
produkto struktūra tapo net geresnė. Kitas
Sous Vide pionierius – Bruno Goussault, kuris
atliko daug bandymų šioje srityje, nustatė
tinkamiausią gaminimo temperatūrą bei
laiką daugumai produktų. Bruno Goussault
tapo žymus mokydamas virėjus technologijos Sous Vide.
Sous Vide technologija virtuvėje teikia kelis privalumus:
• Pirmiausia, tai žymiai ilgesnis galiojimo
laikas absoliučiai visiems Sous Vide būdu apdorotiems produktams. Šis metodas ir buvo
atrastas, siekiant surasti būdą kuo ilgiau
išsaugoti šviežias anties kepenėles. Sous
Vide produktų galiojimo laikas svyruoja nuo
10 dienų (pvz., virtos krevetės) iki 1 mėnesio
(pvz.: bulvių gratinas ar English cream) ar net
2 mėnesių kai kuriems produktams, produktus laikant +2 - +5 ºC temperatūroje.
• Antra, gaminant mėsą Sous Vide būdu,
palaipsniui „kietasis“ kolagenas hidrolizuojamas į želatiną. O tai reiškia, kad mėsoje
esančios gyslelės palaipsniui „ištirpsta“,
nepažeidžiant produkto struktūros.
• Sous Vide būdu pagamintos mėsos,
vištienos ar žuvies struktūra tampa „šilkinė“,
o skonis ir aromatas - ypač išgryninti.
Klasikinis Sous Vide gaminimas susideda
iš trijų pagrindinių etapų:
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1. Produkto paruošimas (prieskoniavimas ir pan.) ir vakuumavimas į specialius
maišelius, kurių struktūra nekinta iki 115 ºC.
Tokie Sous Vide gaminimo maišeliai kainuoja
truputį daugiau už standartinius vakuumo
maišelius.
2. Produkto gaminimas. Sous Vide
produktai gaminami nuo 44 iki 100 laipsnių
temperatūroje nuo 5 minučių iki 48, kartais
net iki 72 valandų. Gaminimui naudojamos
specialios Sous Vide vonelės, kurių konstrukcija garantuoja, kad vandens cirkuliacija tarp produktų bus puiki, o gaminimo
temperatūra bus pastovi (tai labai svarbi
sąlyga).
3. Produkto atvėsinimas. Tai labai svarbus
etapas, siekiant apsisaugoti nuo botulizmo
bakterijų augimo produkte. Seniau vėsinama
buvo šaltame vandenyje su ledukais, šiais
laikais šį darbą atlieka „šokofrosteriai“.
Taigi, norint virtuvėje
įdiegti Sous Vide, reikia
pasirūpinti sekančiais
įrengimais – vakuumavimo aparatu, Sous
Vide vonele bei greito
vėsinimo įrengimu.
Tikriausiai vienintelė
priežastis,
dėl
ko
Sous Vide nėra naudojamas kiekvienoje
virtuvėje – gaminimo
vonelės kaina. Sous
Vide vonelės kainuoja
tikrai nemažus pinigus
tačiau jų panaudojimas
virtuvėje labai ribotas.
Taigi, dažnas restorano
savininkas susimąsto
prieš
pasiryždamas
tokiai investicijai.

Tačiau BĮ UAB „MBR parduotuvių ir
restoranų įranga“ specialistai Jums gali
pasiūlyti puikų sprendimą – vokiškas konvekcines garo krosnis „MKN HansDampf“.
Šių krosnių privalumai:
• ypatingos talpos ir lankstumo sistema
FlexiRack, kurios dėka GN skardas galima
dėti skersai arba išilgai, ;
• garų generavimo sistema PHI su DynaSteam;
• automatine ventiliatoriaus reverso
sistema;
• automatine gaminimo sistema AutoChef
(„Gold“ serijos krosnys);
• automatine plovimo sistema WaveClean
• ir daugybe kitų papildomų funkcijų
(plačiau – internete: www.mbr.lt)
Šios krosnys patentuotos PHI Eco garų
generavimo sistemos dėka gali gaminti Sous
Vide produktus! Kadangi joje nėra boilerio, tačiau vanduo garams yra pašildomas,
o specialios formos ventiliatorius šį šiltą
vandenį paverčia rūku, garantuodamas
100 % drėgmę net ir 30 ºC temperatūroje
Įrodymus šiam teiginiui Jūs galite rasti
Heiko Antoniewicz knygoje „Sous-vide“, kur
šis žymus vokiečių virėjas ir Sous Vide specialistas pateikia produktų gaminimo rekomendacijas ir Sous Vide vonelėms, ir konvekcinei garo krosniai („MKN HansDampf“).
Įsigijus universaliausią virtuvės įrengimą
– konvekcinę garo krosnį – Jūs galite be
papildomų sąnaudų gaminti ir Sous Vide
produktus.
Be abejo, BĮ UAB „MBR parduotuvių ir
restoranų įranga“ Jums gali pasiūlyti ir kitą
reikalingą įranga – ir inovacinius vakuumavimo aparatus „ORVED“, ir puikius greito
atvėsinimo įrengimus „IRINOX“ (apie juos
rašėme žurnalo „Restoranų verslas“ praeitame numeryje).
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Vakuumavimo
įrenginiai
virtuvėje

UAB „MBR parduotuvių ir restoranų įranga“
informacija

Kas yra vakuumas ir kaip jis
išgaunamas?
Vakuumas išgaunamas mechaniniais
veiksmais, kurie sukelia oro išretėjimą.
Vakuuminio pakavimo aparato kameroje
procesas vyksta gana paprastai – vakuumo pompa ištraukia orą iš maišelio, kuriame yra įdėtas produktas. Ištraukus orą,
maišelyje nebelieka deguonies, kuris yra
gyvybiškai svarbus ne tik žmonėms, bet
ir mikroorganizmams – bakterijoms ir
pelėsiams. Jų dauginimasis būna sustabdomas ir mikroorganizmai ar jų išskiriami
produktai nebegadina maisto. Svarbu, kad
plastikinis maišelis ar vakuumavimo indas
būtų visiškai nelaidūs orui, siekiant sukurti
ilgalaikį ir veiksmingą vakuumą.
Kodėl oras kenkia?
Ore esantis deguonis yra būtinas
pelėsiams ir daugeliui bakterijų daugintis,
kurios (jų išskiriami metabolizmo produktai) gadina maisto produktus – riebalai
tampa apkartę, vaisiai ir daržovės pūva,
prarandamas skonis ir aromatas. Vakuuminis supakavimas, pašalinant orą, sumažina
ir atitolina šiuos paminėtus nepageidaujamus reiškinius. Taip akivaizdžiai prailginamas produktų galiojimo laikas, išsaugoma
maistinė vertė, o taip pat užtikrinama
higieninė sauga.
Maisto produktų kokybė ir ilgesnis
galiojimas
Naudojantiems vakuumavimo aparatus yra daug paprasčiau išspręsti maisto
produktų sezoniškumo klausimą. Sezonines
uogas, grybus, daržoves ar prieskonines
žoleles galima nusipirkti didesniais kiekiais
ir, supakavus vakuuminiuose maišeliuose,
išsaugoti šiuos produktus ilgą laiką šviežius.
Restorano lankytojai tikrai įvertins šviežius
ir aromatingus ingredientus. Šviežumas
labai svarbu, bet ne mažiau svarbu, kad
reikalingų produktų nepritrūktumėte.
Vakuuminio konservavimo dėka, galima
išvengti nereikalingo iš anksto paruoštų
patiekalų ar jų komponentų išmetimo.
Net ir išvirtus ar iškeptus maisto produktus galima užkonservuoti vakuuminėse
pakuotėse ir juos vėliau patiekti vartojimui,

užsitikrinant, kad produktai nei suges, nei
praras savo skonį. O naudojant specialius
(iki 115 °C atsparius) maišelius, vakuumuotus produktus galima virti ar žemose
temperatūrose Sous Vide – taip gaminant
skonio, aromato ir maistingų medžiagų
prarandama mažiau. Šviežumas, skonis,
saugumas ir patogumas – tai žodžiai, kurie
geriausiai apibrėžia vakuuminio įpakavimo
privalumus. Tai padeda sutaupyti laiką ir
pinigus.
Kodėl verta virtuvėse naudoti vakuumavimo įrenginius?
Maisto vertė – vakuume supakuoti
maisto produktai net ir išvirti žemoje
temperatūroje išlieka tokie patys kaip ir iki
apdorojimo, nes vakuume organoleptinės
savybės lieka nepakitusios.
Skonis – vakuumas sustabdo oksidacijos
procesą, todėl vakuume supakuoti maisto
produktai išsaugo skonį ir aromatą, o kartais jie netgi pagerėja.
Sauga – vakuumas saugo nuo pelėsių
ir kitų kenksmingų mikroorganizmų, kurie
dažnai randami ryžiuose, kruopose, makaronuose, riešutuose, džiovintuose vaisiuose ir kituose sausuose produktuose. Taip
pat vakuumas apsaugo riebius produktus
nuo riebalų oksidacijos ir pelėsių ar gleivių
ant riebių produktų atsiradimo (pvz., ant
sūrių, dešrų ar rūkytų mėsos gaminių).
Laikas – laiko sąnaudos yra labai svarbios ruošiant maistą. Naudojant vakuuminio pakavimo technologijas yra daug lengviau suplanuoti maisto ruošimo procesą,
pasiruošti pusgaminius ir juos iš karto
panaudoti būtent tada, kai tik jų prireiks.

Higiena – oro pašalinimas visiškai
sustabdo
aerobinių
mikroorganizmų
(tų, kuriems gyvuoti būtinas deguonis)
dauginimąsi. Todėl jie nebekelia pavojaus
maisto kokybei. Vakuumuotus produktus
laikant šaldytuve ar šaldiklyje, jų galiojimo
terminas žymiai pailgėja, o organoleptinės
savybės nekinta.
Kvapai ir šerkšnas ant šaldytų produktų
– pašaliniai kvapai šaldytuve ar sandėlyje jau
nebegresia, nes visi kvapai lieka sandariai
uždarytame maišelyje ar vakuumavimo inde.
Šaldikliuose laikomi vakuumuoti produktai nepasidengia šerkšnu, todėl produktų
kokybė išlieka geresnė. Šerkšnas susidaro
vandens lašeliams sušąlant ore – vakuume
nėra oro, todėl nėra ir šerkšno.
Platus pritaikymas – be jau paminėtų
įvairių (žalių ar jau apdorotų) maisto
produktų
konservavimo,
vakuuminis
pakavimas gali būti naudojamas ir kitose
srityse, jeigu siekiama išvengti deguonies
ar jį naudojančių mikroorganizmų poveikio. Pavyzdžiui, vakuume supakuoti sidabro įrankiai nepatamsės. Oras kenkia ilgai
saugomiems dokumentams, foto juostoms
ar garso bei vaizdo įrašams – vakuume jie
nepraras kokybės ilgus metus. Vilnonius
rūbus vakuuminis pakavimas apsaugos nuo
kandžių, o vakuume supakuotos pagalvės
ar antklodės užims daug mažiau vietos.
Paprastumas – italų gamintojo „Orved“
vakuuminio pakavimo mašinos turi automatines kontrolės funkcijas, kurios leidžia
supakuoti produktus trimis paprastais
veiksmais. Taip pat yra galimybė kuri leidžia
supakuoti skistus produktus (pvz., sriubos,
padažai). Paprasta ir patogu!
Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012
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PORTALO „MENIU.LT“ PAGRINDINĖS
SRITYS, KURIAS REIKIA ŽINOTI
RESTORANŲ IR KAVINIŲ VADOVAMS
Savitarna
(http://www.meniu.lt/savitarna)
Savitarna yra kalendoriaus pildymas ir
restorano, kavinės, picerijos parduotuvės
ar įmonės informacijos atnaujinimas,
nuotraukų bei visų kitų svarbių duomenų
tvarkymas!
Meniu.lt komanda kaip ir iki šiol visomis
išgalėmis padeda susitvarkyti aibę Jums
rūpimų klausimų ir darbų (maisto bei interjero fotografavimas, straipsnių ir naujienų
rašymas), tačiau jau galite administruoti
patys tiek, kiek Jums reikia operatyviai
atnaujinti ar pakeisti reikiamus duomenis
portale!
Tai ne tik nesunku, bet labai smagu –
ypač, kai lankytojai mato, kad Jūsų profilis atnaujinamas kone kasdien. Visagalis
Google‘as tai pas mus irgi mato...
Skelbimai Meniu.lt portale
(http://www.meniu.lt/skelbimai)
Populiarūs, nemokami ir paprasti skelbimai svarbiausiose kategorijose, todėl galite
drąsiai skelbtis. Neketiname apmokestinti
„Skelbimų“, tad bendraukite, parduokite,
ieškokite sau reikalingų darbuotojų ir dar-

bo (ar įrangos ir inventoriaus).
Skelbimai veikia greitai ir paprastai,
todėl lengva rasti tai ko Jums reikia. Ne
veltui sakoma „kas ieško, tas ir randa“, todėl
„kas skelbiasi, tą ir suras“!
Rubrika „Rekomenduojame“
Rekomendacijos
tituliniame
puslapyje (bei visoje portalo aplinkoje),
reitingai
(atsiliepimai),
reklaminiai
skydeliai netikėtose, bet veiksmingose
vietose, naujienų sąsajos su miestais,
kuriuose veikia Jūsų įmonės, ekspertų
nuomonės ir pan. Google paieškoje Jūsų
restoranas ar kavinė taip pat turi reitingą,
tad jei dirbate gerai – tai žino visi!
Facebook.com profilio integravimas
„Meniu.lt“
Jei vistik turite aktyvų profilį Facebook.
com aplinkoje ir jame viešinate savo naujienas, akcijas ar pan. – jis bus integruotas į Jūsų įmonės (restorano, kavinės,
parduotuvės) pristatymą „Meniu.lt“ portale.Tokiu būdu galėsite plėsti savo fanų,
narių ar draugų ratą.
Pobūviai, šventės, konferencijos

Pobūviai pristatomi specialiose rubrikose „Pasiūlymai pobūviams“, „Išvežamieji
pobūviai“ ir „Konferencijų vietos“ (ne visai
pobūviai, bet vis dažniau pageidaujama).
Kai lankytojai ieško pobūvio (šventės vietos), jie gali pasirinkti pagal pagrindinius
reikalavimus: ar tai „sėdimas“ banketas, ar
furšetas, ar pirtis, ar tik salė/patalpa, ar tai
sodyba/vieta gamtoje, ar kitoks pageidavimas.
Įstaigos, kurios išsamiai pristatytos kataloguose, išsamiai pateiktos ir pobūvių rubrikose, o tarpusavio sąsajos suteikia galimybes potencialiems užsakovams lengvai
ir patogiai matyti visus restorano, kavinės
ar kitos įstaigos pasiūlymus, naujienas,
renginius, dienos pietus ir t.t.
„Šventiniai pasiūlymai“
Būtiniausia
visų
nacionalinių
ir
tarptautinių artėjančių švenčių rubrika.
Tai žino visi Meniu.lt lankytojai, tai „primename“ jiems ir Jums prieš kiekvienas
šventes ir progas. O pagrindinių progų
nepraleiskite ir patys: šv. Kalėdos ir Naujieji
metai (ir visos lydinčios šią progą šventės),
šv. Valentino diena, Kovo 8-oji, šv. Velykos,
Joninės ir t.t. Kai tik „užuodžiate“ švenčių
kvapą, iškart duokite žinią visiems, kurių
laukiate ar norite pakviesti!
Žemėlapis (www)
Šiuo metu projektuojamas turiningo laisvalaikio gidas interaktyviame žemėlapyje,
kuris netrukus pakeis iki šiol leistus spausdintus ir PDF leidinukus, Jums pažįstamus,
kaip „Meniu kelyje“ (arba „Turiningo laisvalaikio gidas“). Jau rengiama integracija
į išmaniuosius telefonus bei iPad tipo
įrenginius, tad jau laikas tapti Meniu.lt nariais, jei dar to nepadarėte!
Integracija į mobiliuosius telefonus
Žemėlapiai su juose nurodytomis
įstaigomis (tiek pagal adresą, tiek ir pagal
geografines, GPS koordinates) ar nacionalines virtuves palengvins paiešką. Apskritai,
tai patogus būsimas įrankis integracijai į
iPhone tipo mobiliuosius telefonus ar iPad
tipo kompiuterius (dar vadinama mobiliomis aplikacijomis). Čia numatytos
įvairios filtravimo ir paieškos galimybės
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pagal šalia veikiančias įstaigas ar tuo metu dirbančias, esančias
netoliese, jei ieškosite, kur užkąsti vėlyvu metu ar pan.
Įstaigų katalogas (rubrikos)
Meniu.lt katalogas suskirstytas į patogias ir aiškias temas: „Maitinimo įstaigos“, „Pobūviai“, „Apgyvendinimas“, „Specializuotos
parduotuvės“, „Pramogos ir poilsis“. Kiekvienoje temoje yra detalus (bet ne per smulkus ir ne per painus) suskirstymas – t.y. lankytojas, ieškodamas pagal kriterijus, gaus 100% tai, ko ieško!
Specializuotos parduotuvės dabar tiksliai suskirstytos pagal
Jums aktualias (užimamas) sritis: gėrimai, kava/arbata, indai/įrankiai, gurmaniški produktai, mėsa/paukštiena, žuvis, duona, saldumynai/šokolado gaminiai ir t.t.

Google paieškoje Jūsų restoranas ar kavinė taip pat turi reitingą, tad jei
dirbate gerai – tai žino visi! Nepamirškite, kad svečiams svarbus kitų žmonių
vertinimas/nuomonė, kuria kai kurie klientai šventai vadovaujasi.

Bendraukime!
Meniu.lt – objektyvi ir tiksli, lengvai pasiekiama informacija.
Daugiau detalių, sprendimų, idėjų ir paslapčių - asmeniniuose
susitikimuose, todėl kvieskitės mus pas Jus – mums malonumas
ir garbė su Jumis bendrauti! Tik žinodami, ko Jums reikia ir kokia
Jūsų įmonės specifika, stipriosios pusės, mes patarsime tiksliausiai. Juk ir Jums, ir mums to reikia...

MENIU.LT– ŽINIŲ PORTALO
15MIN.LT PARTNERIS
Nuo 2012 metų specializuotas portalas „Meniu.lt“ ir vienas didžiausių žinių portalas „15min.lt“
tapo partneriais. „15min.lt“ portale, pagrindinėje meniu juostoje, patalpinta nuoroda į „Meniu.lt“
portalą, o pagal pasirinką temą kiekvieną savaitę bus publikuojamos naujienos iš „Meniu.lt“ portalo tituliniame „15min.lt“ lange. Ši partnerystė užtikrins dar didesnį ir efektyvesnį „Meniu.lt“ klientų
pasiekiamumą bei matomumą.
Informacija apie maitinimo, pramogų
ir apgyvendinimo aktualijas pasieks tiek
didmiesčius, tiek ir atokiausius Lietuvos
kampelius bei „15min.lt“ vartotojus, kurie
naudojasi „kompaktiškaja“ mobilia portalo
aplikacija.
2008 m. rugpjūtį startavęs gyvų žinių
portalas „15min.lt“ (www.15min.lt) yra
antras didžiausias naujienų portalas Lietuvoje. Per mėnesį „15min.lt“ sulaukia beveik
843 tūkstančių realių lankytojų, kurie portalo puslapius atverčia daugiau kaip 61
mln. kartų.
„Meniu.lt“ portalas veikia nuo 2000
metų ir yra patikimiausias restoranų ir
kavinių partneris, todėl, kad per visą veiklos laikotarpį nuosekliai ir stabiliai plėtoja
ir plečia paslaugas savo klientams, neignoruodamas visų kitų maitinimo ir pramogų
įstaigų, kurios nėra portalo „Meniu.lt“
klientai. Daugelis (jei ne visos) Lietuvos
pramoginių-informacinių svetainių naudojasi nuolat atnaujinama „Meniu.lt“
restoranų ir kavinių duomenų baze.
Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012
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„Kavos
kultūros
dienos 2012“
Monika Drungilaitė

Sausio pabaigoje Vilniuje, prekybos ir pramogų
centre „Ozas“, įvyko jau VIII-tasis Lietuvos kavos
ruošimo čempionatas ir III-asis Piešimo pieno
puta (Latte Art) čempionatas. Tai 2 dienas trunkantis, kupinas jaudulio, įtampos, aistros ir varžybų dvasios, renginys. Geriausi Lietuvos baristos
rungėsi dėl kelialapių į Pasaulinius čempionatus:
Kavos ruošimo Vienoje ir Piešimo pieno puta Pietų Korėjoje.
Abiejų čempionų veidai kavos pasaulio
publikai gerai pažįstami. Geriausiu barista
pripažintas Mindaugas Ryškus („King Coffee Service“), 2011 metų vicečempionas,
dalyvaujantis čempionatuose jau ketvirtą
kartą. Antrą kartą atstovauti Lietuvai vyks
geriausias piešėjas pieno puta – Seivijus
Matiejūnas („Bewley’s“, Airija). Seivijus
2011 metais čempionate Vienoje puikiai
pasirodė: nors finale liko šeštas, tačiau
pusfinalyje buvo antras ir privertė konkurentus gerokai pasitempti.
Ieškantys išskirtinės kavos buriasi po
SCAE vėliava
Žmones, ieškančius aukščiausios kokybės kavos, vienija SCAE (angl. Speciality
Coffee Association of Europe). Tai yra nuolatos auganti organizacija, kurios tinklas
driekiasi ne tik per Europą – daugiau nei
70-yje pasaulio šalių yra registruotų narių, kurie aktyviai dalyvauja renginiuose,
domisi kavos pasaulio naujienomis, tendencijomis ir raida, tuo pačiu dalindamiesi
savo kraštų patirtimi.
SCAE koordinatorius Lietuvoje Darius
Vėželis supažindina su pagrindiniais asociacijos uždaviniais. „Tai oficiali ir daugelio
šalių vyriausybių pripažįstama organizacija. Kartu su Amerikos ypatingos kavos
asociacija užsiima lobistine veikla, gindama kokybiškos kavos pozicijas rinkose ir
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siekdama pašalinti iš jos prastos kokybės
gaminius. Daug dėmesio skiriama edukacinei veiklai. Sukurtos mokymo ir atestavimo programos visiems kavos verslo sektoriams – nuo kavos skrudinimo iki darbo
bare. SCAE inicijavo ir prižiūri 6 pasaulinius
čempionatus, kuriuose dalyvauja nacionalinių čempionatų nugalėtojai.“
Čempionatuose svarbi kiekviena
smulkmena ir jų visuma
Lietuvoje vykstančiame Kavos ruošimo
čempionate dalyviai turi per 15 minučių
paruošti po 4 identiškus espreso, kapučino
ir savos kūrybos gėrimo puodelius. Kompetentinga teisėjų komisija vertina skonį,
kokybę, techninį darbą ir kavos skirtinguose puodeliuose identiškumą.
Lietuvos Ypatingos Kavos Asociacijos
vadovas Darius Vėželis atskleidžia vertinimo kriterijus: „Teisėjai ragaudami vertina
kavos aromatą, ilgai išliekantį skonį ir techninį pasiruošimą. Svarbu yra viskas: profesionalumas, kavos technikos išmanymas,
aistra kavai, sugebėjimas laiku ir tobulai
paruošti keturis identiškus skirtingų rūšių
gėrimus. Teisėjai yra kelių kategorijų: skonio ir technikos. SCAE reglamentavo daugybę techninių detalių: nuo kavos malūno
nustatymo parametrų, kavos dozuotės
iki kavos išbėgimo laiko. Vertinant skonį
– esmė yra balansas: puodelyje turi būti

saldumo, rūgštumo ir juodojo šokolado
kartumo. Šių trijų elementų dermė vadinama kavos kūnu.“
Piešiant pieno puta siekiama, kad piešinėlis puodelyje kuo tiksliau atitiktų piešinį
iš anksto pateiktoje nuotraukoje. „Šiemet
sąlygos buvo sugriežtintos – surengtas
specialus turas fotografavimui, dalyviai turėjo naudoti organizatorių tiektą kavą ir in-
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dus, o tai reiškia, kad barista turi būti tikrai
profesionaliai pasiruošęs ir sugebėti atlikti
viską preciziškai tiksliai netikėtai pasikeitusioje situacijoje,“– pasakoja D. Vėželis.
Lietuvos pripažinimo ženklai
Į Lietuvą šiemet teisėjauti atvyko tikrų
kavos pasaulio grandų komanda. Jai vadovavo išskirtine išvaizda ir pedagoginiu talentu garsėjanti SCAE senbuvė iš Islandijos

Sonja Bjork Grant. Paminėtinas ir Edgaro
Bressani – Pasaulio baristų čempionato taisyklių ir reglamento komiteto, Pasaulio baristų čempionato mokymo komiteto nario
ir WCE (World Coffee Events) valdybos nario,
Brazilijos kavos ir baristų asociacijos prezidento – vizitas. Kiti profesionalai atvyko iš
JAV, Austrijos, Olandijos, Švedijos, Belgijos,
Airijos, Lenkijos ir Latvijos. Į teisėjų komandą įsiliejo ir buvusių Lietuvos čempionatų
nugalėtojai ir laureatai: Domas Ivonis, Domas Balandis, Laimonas Kubilius.

galiu panaudoti savo žinias bei patirtį. Kai
įsteigėme pirmąją „Šviežia kava“ kavinę –
norėjome parodyti, kad tai yra tikra Kavos
iš didžiosios raidės, vieta.
Kavos ruošimo čempionatus organizavau ir 2000-aisiais, kurį tik stebėjau, ir
2001-aisiais metais, kuriame dalyvavau ir
nugalėjau. Tiesa, tada jie labiau priminė
kovas be taisyklių, tikri laukiniai vakarai:

„Garsūs prekiniai technikos ženklai, automobilių pramonėje prilygstantys mersedesams, yra pripažinimo ženklas,“ – sako
šventės kuratorius D. Vėželis. ,,Lietuviškas
čempionatas atitinka pasaulinius standartus ir iš atvykstančių teisėjų girdime, kad
organizavimo lygis yra labai aukštas, vertinimas korektiškas ir teisingas, nes teisėjauja ne tik Lietuvos teisėjai. Taip išvengiame
bet kokio protegavimo ar interesų susikirtimo. O išaugęs čempionato lygis įpareigoja ir baristas puikiai pasiruošti.“
O buvo visaip...
Lietuvos Ypatingos Kavos Asociacijos
vienas įkūrėjų ir idėjinis vadas Vytautas
Kratulis su šypsena prisimena nueitą kelią.
„Prieš daugiau nei 13 metų vienos parodos metu paragavau ypatingos kavos ir
supratau, ką turiu veikti ir kur geriausiai
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apžvalga
Latte Art FINALAS 2012
1. Seivijus Matiejūnas („Bewley’s“, Airija)
2. Ina Poderytė („Vero Cafe“)
3. Ramunė Bielskytė („Šviežia kava“)

rėmėjai ciniškai diktuodavo savo sąlygas,
komisijos nariai buvo žurnalistai ar kažkieno draugai, atrankos kriterijai gana migloti – gal labiau buvo vertinamas estetinis
vaizdas, o ne paruoštos kavos skonis.
2004-ieji buvo proveržio metai – įvyko
tikras čempionatas, Lietuvoje apsilankė
kavos legenda Trygve Klingenberg, vienos
didžiausių skrudinimo įmonių Norvegijoje savininkas ir vienas iš SCAE įkūrėjų. Jis
davė pakankamai gerą toną teisėjavimui,

bendram reikalo skaidrumui.
Šiemet čempionato lygis buvo geras,
bet pamenu ir 2006-uosius, kai vienas teisėjas šveicaras man sakė: „Viskas, Vytai, aš
išgėriau 15 puodelių ir daugiau negersiu,
nes man skauda pilvą.“ Visko yra buvę.“
Čempionatas – ne tik geriausiųjų rinkimai, bet ir stimulas kavos kultūrai augti
Pasak kavos ruošimo čempionatų iniciatoriaus Vytauto Kratulio, Lietuva yra labai

347 taškų
279,5 taškų
273,5 taškų

geroje pozicijoje. Profesionaliai organizuotas čempionatas Lietuvoje vyksta yra
ketvirti metai iš eilės. Pavyzdžiui, Estijoje
čempionatų tradicija nutrūko negrįžtamai.
„Galime būti regiono lyderiais, jei ir toliau dirbsime ta linkme,“ – svarsto V. Kratulis. ,,Pats čempionatas man, kaip verslininkui, atnešė daugiau konkurencijos nei
ko nors kito. Tačiau aš žiūriu į tai plačiau:
jei bus konkurencija ir ji bus kokybiška, tai
išloš rinka.“
„Čempionatus organizuojame ne tik
tam, kad norime išsirinkti geriausią, ar
mums rūpi sužinoti mūsų baristų pasiruošimą. Dalyvaudami tarptautiniuose turnyruose, bendraudami su patyrusiais teisėjais, baristos pasisemia neįkainojamos patirties, kad kavos mėgėjai galėtų mėgautis
tik gera kava,“ – sako SCAE koordinatorius
Lietuvoje Darius Vėželis. „Dalyvavimas
suteikia pasitikėjimo savo jėgomis, taip
pat atveria naujus kelius ir pažintis su pasaulinio lygio kavos meistrais. Matomos
tendencijos, kaip vystosi ir kur eina kavos
pasaulio bendruomenė. Džiaugiamės, kad
tiek daug žmonių šiemet stebėjo konkursus. Tai puiki galimybė vartotojams susipažinti su baristos darbu, išmokti pažinti gerą
kavą, pamatyti, kaip kava turi būti ruošiama ir patiekiama, kad vėliau kavos pardavimo vietose galėtų reikalauti geriausios
kokybės.“
Lietuvoje situacija keičiasi – lietuviai
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Šių metų čempionato rengėjai džiaugiasi atradę naujų talentų.
Tomas Chodakovas iš Vero Cafe Klaipėda finale pelnė garbingą
bronzinę poziciją – trečiąją vietą. Ir prisipažino, kad barista dirba tik
pusmetį. Tomą nuo antrosios vietos nugalėtojos Ievos Kakariekaitės
iš „Šviežios kavos“ skyrė vos vienas taškas!

Lietuvos kavos ruošimo čempionato finalas 2012:
1. Mindaugas Ryškus („King Coffee Service“) 633,5 taškų
2. Ieva Kakariekaitė („Šviežia kava“)
560 taškų
3. Tomas Chodakov („Vero Cafe“)
559 taškų
4. Matas Jovaiša („Šviežia kava“)
535 taškų
5. Tomas Rudys („Šviežia kava“)
513 taškų
6. Matas Janušaitis („JJ kava“)
393,5 taškų
geria daugiau kavos ir atranda kavą lyg iš
naujo. Ir tai nėra tik populiarioji kava, kurios reklama nuolat sukasi TV ekranuose.
Vartotojai atranda daug kavos rūšių, domisi, daugiau perka ir atsirenka aukštos kokybės kavos pupeles, įsigyja ir kavos įrangą
namams, kuri taip pat nuolatos tobulėja.“
Su čempionu: iš pirmų lūpų
Nugalėtojų turnyrinė patirtis rodo, kad
į sėkmę einama palengva, nuosekliai dirbant. Tačiau pats charizmatiškasis čempionas Mindaugas šypsosi prisiminęs savo
varžybų patirtį bei mielai su mumis pasidalina čempionato įspūdžiais tvirtindamas, kad talentas – ne mažiau svarbus.
,,Prieš ketverius metus buvau studentas,
ieškantis papildomo darbo“, – pasakoja
Mindaugas. „Baristos darbas man pasirodė idealiai tinkantis: daug besikeičiančių
žmonių, maloni atmosfera. Dirbdamas
ėmiau godžiai gilintis į visus niuansus,
begalę smulkių detalių, kurios turi daug
įtakos. Jau pirmąją savaitę pradėjau domėtis, ką galimą būtų pakeisti, kaip padaryti
geriau, nei mane mokė kolegos. Vakaro
draugu tapo visagalis internetas ir nuolatinė užklausa „How to“. Po kelių savaičių
pagaminau kapučino gėrimą kavinės vadovui ir jis nustebęs pasiūlė man pereiti
nuo automato iki rankinio kavos aparato,
o po poros mėnesių ir galimybę dalyvauti
čempionate.
Pirmas kartas dabar kelia juoką – krūva

techninių klaidų. Atrodė, kas čia sudėtingo
– kapučino juk padaryti moku, espreso padaryti irgi moku. Su savo kūrybos gėrimu
visai kuriozas buvo – paskutinę naktį supratau, kad jis net negeriamas ir galutinai
sustygavau tik likus pusvalandžiui iki čempionato pradžios. Tačiau visų ir savo paties
nuostabai iš dvidešimt kelių tapau šeštas
– finalo laureatas. Ši sėkmė turbūt ir buvo
tas spyris domėtis dar labiau. Ir to užteko –
tapau priklausomas nuo čempionatų.
Po čempionato jau pernai sulaukiau
penkių įdomių darbo pasiūlymų. Su kiekvienu pasirodymu vis ėjau į priekį, bet iš tikrųjų tai buvo pirmasis čempionatas, į kurį
ėjau laimėti.
Šiemet labai užtikrintai jaučiausi visose
trijose gėrimų srityse. Ir buvau labai tvirtas
dėl savo kūrybos gėrimo, nes man tai atrodė tikrai originalu – panaudojau šaldančius akmenukus. Ieškojau sprendimo, kaip
atšaldyti gėrimą, jo neatskiedžiant. Visur
žiūrėjau, niekur nemačiau jų naudotų su
kava, teisėjai taip pat tai labai įvertino.
Bet viso šou pagrindas – susirasti kavą.
Techniniai dalykai jau neturi kelti klausimų, tokie kaip rankenėlės valymas, ar panašiai, tai turi būti kraujyje. Turėjau labai
gerą kavą, kuria labai tikėjau. Gerai buvau
ją išstudijavęs ir žinojau kaip paruošti. Aš
net sąmoningai pakeičiau rekomendaciją
reglamente, kad estrakcija turi būti 20-30

sekundžių. Nusižengiau ir padariau 16-17
sekundžių, o pasirodymo metu teisėjams
savo sprendimą paaiškinau ir jie jį priėmė –
mano viziją rado puodelyje. Svarbu apgalvoti, kaip malsi, kokios trukmės estrakciją
darysi, kokį paskrudinimą rinksiesi. Labai
daug turi žaistis su savo kavos mišiniu.
Dažniausiai čempionatuose dalyvauja
žingeidūs baristos, kurie nori tobulėti, dalinasi su teisėjais informacija. Pastebėjau,
kad čempionatų lygis kyla. Šiemet buvo labai įdomūs seminarai ir paskaitos, kuriuos
vedė teisėjai. Tai labai padeda kavos kultūros vystymuisi.
Visame pasaulyje kyla tiek maisto, tiek
alkoholio vartojimo kultūra, o ir kava neatsilieka. Daug prisideda žmonės, dirbantys
šioje srityje, visų pirma keldami savo kvalifikaciją, veždami kokybišką produktą. O ir
patys vartotojai ieško kokybiško produkto,
nebijo sumokėti daugiau už kokybę.
Džiaugiuosi, kad čempionatai yra atviri,
žmonės gali domėtis, o nauji rinkos žaidėjai stengiasi būti išskirtiniai. Ir vienintelis
teisingas kelias – išsiskirti kokybe.“
Organizatoriai dėkoja visiems rėmėjams,
dalyviams ir žiūrovams, kurių dėka kasmet
vyksta „Kavos kultūros dienos“.
Daugiau informacijos:
www.kavosdienos.lt
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barmeno enciklopedija

Legendos
apie gėrimus:
„Iš kur
atsirado“
kokteiliai?
Vytautas Jokubauskas

Klaipėdos turizmo mokyklos profesijos mokytojas

Maišytus gėrimus žmonės gamina ir vartoja nuo
civilizacijos pradžios. Teigiama, kad pirmasis kokteilio receptas buvo citrinos sultys su priedais
miltelių pavidalu. Šis gėrimas labai patiko imperatoriui Komodai (Commodus), kurį jis gėrė kaip
aperityvą.
Galima teigti, kad pirmoji knyga apie
maišytus gėrimus buvo išleista XVII a.
Londone Distillers Company, šioje knygoje buvo aprašyta daug keistų spiritinių
gėrimų mišinių ir aiškinamos jų gydomosios savybės. Pirmiausiai, norėtųsi aptarti
termino kokteilis (Cocktail) genezę.
Manoma, kad Cocktail (liet. ,,gaidžio uodega“ ) – tai maišytas gėrimas, gaminamas
įvairių stiprių alkoholinių gėrimų, vynų,
alaus ir kitų gėrimų pagrindu, maišant juos
tarpusavyje bei su papildomais komponentais: sultimis, sirupais, pieno produktais,
vaisiais, uogomis ir t. t. Pirmą kartą terminas „kokteilis“ rašytiniame šaltinyje buvo
paminėtas 1803 m. balandžio 28 d. JAV
The Farmer’s Cabinet leidinyje, o 1806 m.
gegužės 13 d. The Balance and Columbian
Repository laikraštyje buvo rašoma, kad
kokteilis – tai spiritas (alkoholinis gėrimas),
cukrus, vanduo ir trauktinė (biteris). Pirmąją
knygą apie barus 1862 m. parašė amerikietis
barmenas Jeremiah P. Thomas (Džeremėjus
P. Tomas, 1830–1885, Bartenders Guide).
Iki XIX a. pradžios žodis „kokteilis“ naudotas kalbant apie mišrios veislės arklius,
ypač Jorkšyre (Anglija), nes negrynaveislių
arklių uodegos buvo nukerpamos, kad
juos lengvai būtų galima atskirti nuo
grynaveislių. Buvo sakoma, kad tokie arkliai turi „gaidžių uodegas“. Galbūt maišytų
gėrimų pavadinimui ir buvo panaudotas šis
žodis.

Manoma, kad Cocktail (liet. ,,gaidžio uodega“ ) – tai maišytas gėrimas,
gaminamas įvairių stiprių alkoholinių gėrimų, vynų, alaus ir kitų gėrimų
pagrindu, maišant juos tarpusavyje bei su papildomais komponentais: sultimis, sirupais, pieno produktais, vaisiais, uogomis ir t. t.

Kitas populiarus žodžio „kokteilis“ kilmės aiškinimas siejamas su JAV
nepriklausomybės karo XVIII a. laikotarpiu. 1779 m. tavernos Yorktown savininkė
Betsy Flangan (Betsė Flangan) pergalės
proga surengė puotą, kurioje dalyvavo
amerikiečių ir prancūzų kariai, paruošė
paukštienos patiekalą, o gėrimų taures
papuošė paukščių plunksnomis. Pakėlus
taures, svečiai prancūzai sušuko – „Viva le
cocktail“.
Kitoje to paties laikotarpio istorijoje
teigiama, kad patriotiškai nusiteikęs smuklės
savininkas turėjo labai gerą gaidį, kurį pavadino Vašingtonu, pirmojo JAV prezidento
garbei. Kai gaidys dingo, savininkas paskelbė,
kad savo dukrą Bessie išleis už to vyro, kuris
ras gaidį. Tačiau gaidį gražino jaunuolis, kurį
merginos tėvas ankščiau atmetė, kaip žentą,
manoma, kad Bessie gerbėjas ir surengė
gaidžio dingimą. Gaidžio atsiradimo proga
buvo surengtos vaišės, o susijaudinusi Bessie sumaišė gėrimus, svečiams jų skonis
patiko ir jie jį pavadino cock tails, nes puota
buvo gaidžio garbei.
Trečia istorija skelbia, kad britų jūreiviai,
atvykę į Meksikos įlankos miestą Campeche,
gerdavo ten populiarų dracs punšą (tikriausiai susijusį su kapitonu Frensiu Dreiku). Šį
punšą maišydavo specialios formos mediniais šaukštais, kuriuos vadino cola de
gallo (gaidys). Vėliau šiuo pavadinimu imta
vadinti ir patį gėrimą.

Meksikoje kilo ir kita istorija, kurioje
teigiama, kad JAV karinio jūrų laivyno karininkai lankėsi vietinio didiko rūmuose.
Po oficialaus pokalbio miela šeimininko
dukra juos pavaišino egzotišku gėrimu.
Dukros vardas buvo toks sudėtingas, kad
jie suprato tik paskutinį skiemenį x-octl.
Atsidėkodami už vaišes svečiai sakė, kad jie
niekada nepamirš nei žaviosios šeimininkės,
nei jos gėrimo, kurį jie pavadino Cocktail.
Tai buvo panašus žodis į tą, kurį jie suprato
girdėdami mergaitės vardą.
XVIII a. Anglijoje besipešančius gaidžius
vadindavo cock ale, t. y. gaidžių alumi.
Kartais gaidžio nugalėtojo garbei būdavo
keliamas tostas ir geriamas gėrimas susidedantis iš tiek dalių, kiek būdavo plunksnų
nugalėtojo uodegoje. Ilgainiui tokie gėrimai
galėjo būti pavadinti cock tails.
1871 m. buvo užrašyta istorija, kurioje
teigiama, jog Misisipės garlaivių jūreiviai,
kad nuvytų nuobodulį, pramogaudavo laive
gerdami visų laive esančių gėrimų mišinį.
Tą baisųjį gėrimą pildavo į stiklus, kurių
forma priminė gaidžio krūtinę, o maišydavo
jį gaidžio uodegos formos lazdele. Britų
rašytojas William Makepeace Thackeray
(Takerėjus) savo kūriniuose minėjo žodį
kokteilis, kurio prasmė „maišytas gėrimas“.
Yra aiškinimų, kad žodis kokteilis kilo
iš prancūzų kalbos žodžio coquetel,
reiškiančio „maišytų vynų taurė“ (terminas
plačiai naudojamas Bordeaux regione).
Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012
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Antras aiškinimas siejamas su ekscentrišku
prancūzų gydytoju, gyvenusiu Naujajame
Orleane (JAV). Jis gėrimus patiekdavo
taurėse turinčiose dvigubą kiaušinio pavidalo dugną, kurias vadino coquetiers, o
amerikiečiai šį žodį išsivertė kaip cock tails.
Šiandien ne taip ir svarbu, kur ir kokiomis
aplinkybėmis pirmą kartą kelių gėrimų
mišiniui apibūdinti buvo panaudotas žodis
„kokteilis“, daug svarbiau, kad barmenas
ar baro savininkas sugebėtų šias legendas
išnaudoti siekdamas sudominti svečią kokteiliais ir „priversti“ užsisakyti bei paragauti.
Žinoma, šalia reiškinio ir termino kilmės
būtina gebėti įdomiai papasakoti ir apie
konkretų kokteilį. Svarbu atminti, kad istorijos pasakojimas turi tik sudominti ir daugeliu atveju yra tik legenda, o apie gėrimo
sudėtį svečią reikia informuoti, todėl ją
reikia pateikti tiksliai. Pradžiai pristatysime
septynis pasakojimus apie kokteilių, kurių
sudėtyje yra putojančio vyno arba džino,
galimas atsiradimo aplinkybes ar su tuo
susijusias legendas.
Kokteilių Kir Royal ir Mimoza kilmė
Teigiama, kad plačiai žinomas aperityvas su putojančiu vynu Kir Royal pradėtas
gaminti Prancūzijoje, pagerbiant Antrojo
pasaulinio karo pasipriešinimo didvyrį Feliks Kir (Feliksas Kiras, 1876 – 1968), kuris
po karo buvo Dijono miesto meru, kur
buvo gaminamas likeris Cassis de Dijon.
Kitas klasikinis IBA kokteilis su putojančiu
vynu – Mimoza buvo sugalvotas apie 1921
m. Didžiojoje Britanijoje – Londono klubo
Buck’s Club barmeno McGarry.

Martini Dry kokteilio kilmė
Vienas žinomiausių pasaulio kokteilių
neabejotinai yra Martini Dry, kurį mėgo
filmų herojus Džeimsas Bondas, JAV prezidentas Franklinas Ruzveltas bei D. Britanijos ministras pirmininkas Vinstonas Čerčilis
– ir tai tik keletą legendinių asmenybių
garsinusių šį kokteilį. Nors kokteilio kilmė
nežinoma, tačiau legendinis barmenas
Jeremiah P. Thomas (Džeremėjus P. Tomas),
kuris 1862 m. parašė pirmą knygą apie kokteilius ir dirbo bare Occidental („vakarietis“)
San Franciske (JAV) aprašė kokteilį Martinez. Kitas barmenas – Hulio Rachele (Chuljo
Rašelė) apie 1870 m. kokteilį papildė alyvuoge. 1911 m. jau buvo užfiksuotas Martini, kurio sudėtyje buvo džinas, vermutas,
apelsinų trauktinė ir alyvuogė. Nuo XX a.
8-ojo dešimtmečio vietoj džino į kokteilį
pradėta pilti ir degtinę. Vien istorija byloja, kad auksakasiui iš Martineso miesto
Kalifornijoje (JAV), barmenas J. P. Thomas
pateikė šį kokteilį. Kita versija teigia, kad jį
sukūrė italų barmenas Martini di Arma di
Taggia Niujorko viešbutyje Knickerbocker
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1912 m., o jo svečias buvo didysis finansininkas John D. Rockefeller (Džonas Rokfeleris).
Dabar šio kokteilio receptas skiriasi nuo
pirminių variantų, ypač proporcijomis.
Ankščiau jį sudarė lygiai džino ir vermuto,
bet ilgainiui džino vis daugėjo, o vermuto
mažėjo. Anot Ernest Hemingway (Ernestas Hemingvėjus), ideali džino ir vermuto
proporcija – 64 ir 1. Antrojo pasaulinio karo
laikų D. Britanijos feldmaršalas Bernard Law
Montgomery (Bernardas L. Montgomeris)
visuomet gėrė Martinį santykiu 9 ir 1, nes,
eidamas į mūšį, manė, kad toks tinkamiausias jo karių ir priešų santykis.

Gibson kokteilio kilmė
Kitas, savo sudėtimi labai panašus į
aptartą Martini Dry, kokteilis Gibson buvo
sukurtas amerikiečių dailininko Charles
Dana Gibson (Čarlzo Dano Gibsono) (1867
– 1944 m.), paveiksle esančio personažo
Gibson Girl (Gibsono mergaitė) garbei.
Piešinys buvo nupieštas 1900 m., o kokteilis pirmą kartą buvo paminėtas 1904
m. Atlantoje (JAV). Pagal vieną iš versijų
svogūnėliai kokteilyje simbolizuoja merginos krūtis. Teigiama, kad pats C. D. Gibson
užsisakydamas Martinio tradicinę alyvuogę
prašydavo pakeisti svogūnėliu.
Bronx kokteilio kilmė
Oficialia Bronx kokteilio sukūrimo data
laikomi – 1900 m. ir praktiškai tuoj po
sukūrimo įgavo dabartinę savo sudėtį, 1934
m. kokteilis buvo pripažintas 3-čiasis pagal
populiarumą, po Martini Dry ir Manhattan, sudarytame pasaulyje populiariausių
kokteilių dešimtuke. Pats kokteilis buvo
sugalvotas Filadelfijoje, o jį išgarsino 1905
m. Quaker City atidarytas Joseph Sormani
(Džosefas Sormani) baras Bronx. Anot kitų
šaltinių, kokteilį sugalvojo Johnnie Solon
(Džonis Solonas, Waldorf-Astoria Hotel,
Niujorke barmenas). Tokiu atveju, kokteilis
turėjo būti sukurtas tarp 1899 m. ir 1906
m., kai pirmą kartą pavadinimas minimas rašytiniame šaltinyje. Pasak Niujorke
įsikūrusio baro Waldorf atstovo ir Senosios
Valdorfo–Astorijos baro knygos autoriaus
A. S. Crockett, Bronx, kokteilį apie 1900 m.
sukūrė viešbučio barmenas Johnnie Solon
(Džonis Solonas). Teigiama, kad pats barmenas buvo abstinentas, gebantis paruošti
puikius kokteilius.
Negroni kokteilis
Ne tik britų feldmaršalas ar žymusis
rašytojas ir Ispanijos pilietinio karo dalyvis garsina kokteilius, vienas iš klasikinių
kokteilių yra pavadintas Italijos generolo
pavarde ir teigiama, kad jo garbei. Tai kokteilis Negroni, sukurtas 1920 m. italų grafo
Pascal Oliver de Negroni (Paskalis Oliveris de Negroni), kuris jį mėgo gerti, o kad

atskirtų savo gėrimą vakarėlio metu, prašė
jį papuošti žievele, tačiau pats generolas
gyveno 1829 – 1913 m., taigi aiškus gėrimo
pavadinimo ir grafo pavardžių etimologijos bendrumas leidžia teigti, kad gėrimas
siejasi su minėtu jo autoriumi, tačiau buvo
sukurtas gerokai anksčiau. Pats generolas prancūzų kariuomenėje padarė puikią
karjerą ir buvo ne kartą apdovanotas. O šitą
kokteilį jis dievino.

Long Island Ice Tea kokteilio kilmė
Dažniausiai maišant kokteilius būna
apsiribojama 1 ar 2 alkoholinių gėrimų
sumaišymu tarpusavyje ar su nealkoholiniais komponentais, kai kada panaudojami 3 alkoholiniai gėrimai, tačiau ne Long
Island Ice Tea kokteilyje, kurio sudėtyje
net 5 stiprūs alkoholiniai gėrimai. Šio stipraus alkoholinio kokteilio pavadinimas kilo
nuo salos Long Island Atlanto vandenyne
Niujorko pietuose pavadinimo. Šis gėrimas
pagal skonį artimas arbatai, nors sudėtyje
jos nėra. Vieni šaltiniai sako, kad kokteilis atsirado 1920 m. JAV „sausojo“ įstatymo,
kontrabandininkų metu. Kokteilis yra arbatos spalvos, patiekiamas stiklinėje tinkamoje ir arbatos patiekimui. Jokia policija
neuždraus gerti vakarais bare tokį gėrimą.
Šį kokteilį autorius bijojo užpatentuoti. Tik
1930 m. degtindaris iš Tenesio valstijos
(JAV) – Charles Bishop (Čarlzas Bišepas)
prisipažino sugalvojęs šį gėrimą, o 1970 m. ir
barmenas Robertas Botas buvo pripažintas
šio kokteilio autoriumi.
Nesvarbu, kurią iš šių legendų Jūs prisiminsite, svarbu, kad įdomiai ją pasakosite
ir ne tik palaikysite pokalbį su savo svečiu
bare, bet ir parduosite puikų gėrimą su „istorija“.
Autorius už pagalbą rengiant šį straipsnį
širdingai dėkoja Klaipėdos turizmo mokyklos
profesijos mokytojai Virginijai Beleckienei.
Tęsinys kitame žurnalo numeryje.

vynų rinkos tendencijos

Parodoje „Prowein“ – ne tik vynas
Kovo pradžioje Diuseldorfe (Vokietijoje)
vykusioje kasmetinėje tarptautinėje vyno
ir gėrimų parodoje „Prowein“ rinkosi ne tik
vokiško vyno gamintojai ir prekeiviai. Parodoje dalyvavo apie 4000 įmonių iš 50-ies
šalių, per 3 dienas apsilankė apie 40 000
profesionalių lankytojų. Parodoje apsilankę
vyno ir kitų gėrimų prekeiviai ar restoranų
atstovai galėjo susipažinti su įvairių šalių
vyno gamintojų produkcija, o taip pat ir
stipriaisiais ar gaiviaisiais gėrimais.
Vyno rinka Vakarų Europoje yra didžiulė
ir turinti senas tradicijas. Kitose šalyse,
neišskiriant ir Lietuvos, tradiciškai buvo
paplitę įvairūs kiti gėrimai ir vyno vartojimo
kultūra vis dar yra besiformuojanti. Didžiulės
augančios Azijos, Rytų Europos ar Pietų
Amerikos rinkos skatina įvairius gamintojus kurti naujoves ar savo tradiciniams
produktams ieškoti naujų užsienio rinkų.
Tad tarptautinėse gėrimų parodose visada
šalia tradicinių ir gerai žinomų gaminių galima pamatyti įvairių naujovių. Pavyzdžiui,
prancūzai pristatė konjaką, tinkamą
patiekti su ledukais, gruzinai – putojančius
vynus ir brendžius, kokybe prilygstančius
prancūziškiems, slovakai demonstravo
vermutą su šafranu, o „Monin“ sirupų
gamintojas – kokteiliams puošti skirtus aromatinius „perlus“.
Žinoma, vynas parodoje grojo pirmu
smuiku – galima buvo lankytis atskirų

šalių paviljonuose ir bendrauti tiesiogiai su
gamintoju arba degustacinėje zonoje ramiai studijuoti kiekvieno vyno subtilumus, kurie pateikiami šalia butelio esančioje vyno
skonių ir aromatų di-agramoje, o pastabas
pasižymėti specia-liame kataloge. Suprantama, ieškantiems išskirtinių gėrimų savo
verslui ar kolekcijoms, tokios parodos yra
ideali vieta.
Lietuvoje įsisukęs vyno pažinimo ir vartojimo bumas jau mažina apsukas, o labiau išprusę vartotojai jau pageidauja ne
tik vyno, bet ir kitų gėrimų platesnio asortimento, aukštesnės kokybės, priderintų
ir įdomių užkandžių. Parodoje nustebino
vaisių ir uogų vynai, kai kurie jų gaminami
ir putojantys.
Daug kam atrodo keista, bet kokybiškas
šokoladas ir prie jo priderintas vynas gali
būti puikus derinys. Naujausias taurių
kolekcijas demonstravo žinomi stiklo
gaminių fabrikai.
Neabejotina nauda (ypač restoranų,
vyninių ar vyno krautuvėlių savininkams)
– vyno eksponavimui skirtų baldų ar
aksesuarų stendai, taip pat prie vyno
siūlomų maisto produktų ir delikatesų
ekspozicijos, maisto ir vyno derinimo
paskaitėlės.
Kitais metais paroda „Prowein 2013“ vyks
kovo 24-26 dienomis, Diuseldorfe.
„Restoranų verslas“ informacija
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Barbekiu
sezonas –
visus metus

Andrius Kužulis

Šią žiemą pirmą kartą vyko net 2 barbekiu
čempionatai. Palangoje –„Žiemos žuvies barbekiu
turnyras“, o Vilniuje – Ėriuko kepimo čempionatas.
Buvusiems ir mačiusiems barbekiu meistrų darbus, šie čempionatai tapo įrodymu, kad gaminimui ant ugnies sezono nėra. Čempionato metu
išrinkti geriausi Lietuvoje barbekiu kepėjai. Jūsų
dėmesiui, auksinių čempionų receptai.

Ėriuko kepimas šulinyje: žemėje iškastas šulinys yra išmūrijamas molinėmis plytomis, apačioje uždegamos malkos. Susidarius žarijoms, į šulinį stačiai nuleidžiama
norima kepti mėsa, šulinys uždengiamas dangčiu ir paliekamas per naktį.

Pristatome „Barbekiu meisterių“ receptus.
Auksinei žuvienei Jums prireiks:
Svogūnų, morkų, česnakų, imbie-ro,
špinatų, bulvių, saliero stiebų, citrinų
sulčių, graikinių riešutų aliejaus, degtinės,
anyžiaus, druskos, juodųjų pipirų ir keptos/rūkytos menkės filė.
Daržovės supjaustomos kubeliais, ap-

Pirmą vietą, įtikinančia taškų persvara, laimėjo ilgamečiai
barbekiu čempionatų dalyviai „Barbekiu meisteriai“. Komandą
atstovavo profesionalūs virėjai Simonas Bieliajevas ir Andrius
Malaiška. Iki pat čempionato pradžios abu virėjai kaip menininkai – kūrė. Receptą komanda perkūrė keletą kartų, tobulino iki
mažiausių smulkmenų, o paskutinę naktį prieš čempionatą, Andrius netgi paruošė patiekalų brėžinius. Taigi, komanda pasiruošė
nuoširdžiai ir po apdovanojimų dažniausiai girdėti sveikinimai
buvo „Jūs to nusipelnėte“.

kepinamos ant graikinių riešutų aliejaus. Į
verdantį vandenį dedama rūkyta menkės
galva bei uodega, lauro lapai, žvaigždinis
anyžius. Paverdama, kol įgauna dūmo
skonį, perkošiama. Sudedamos kepintos
daržovės, pilamos citrinų sultys, degtinė,
paskaninama druska, pipirais, sudedama
atskirai kepta ar rūkyta menkė. Paklausti,
kokie visų išvardintų daržovių, prieskonių

„Barbekiu meisteriai“ -komandą atstovavo profesionalūs
virėjai Simonas Bieliajevas ir Andrius Malaiška.
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ir kt. Kiekiai, virėjai tik šypsojosi „Reikia
jausti!“.
Karštas stintų patiekalas
Stinta (išdorota), graikinių riešutų aliejus,
graikiški riešutai, česnakas, druska, kmynai,
juodieji pipirai, mėlynieji svogūnai, citrina,
bulvė, cukinijų griežinėliai, poras, vyšniniai
pomidorai.
Mėlynuosius svogūnus perpjauti pusiau, užberti cukraus. Cukiniją supjaustyti
juostelėmis, virtą bulvę įpjauti ties viduriu,
porą supjaustyti griežinėliais, daržoves
paskaninti prieskoniais bei aliejumi ir kepti
uždarame grilyje, kol daržovės suminkštės.
Apkepti citriną bei vyšninius pomidorus.
Į įkaitintą keptuvę pilame aliejų, beriame
graikiškus riešutus bei česnaką, apkepiname. Riešutus ir česnakus išimame.
Dedame sūdytame vandenyje mirkytą
bei nusausintą stintą. Apkepiname iš
abiejų pusių. Ir patiekiame su keptomis
daržovėmis. Skanaus!
Antrąją vietą užėmė „Barbekiu ambasadoriai“ iš Kauno. Komandos atstovas Vidmantas Alaveckas pasakojo apie keptą
stintą. Gamindami ją, virėjai stintą įtrynė
druska, įdėjo jūros dumblių ir lydyto sūrio,
susuko, persmeigė mediniais pagaliukais,
apkepė ir parūkė rūkykloje.
Trečiąją vietą iškovojo žuvies barbekiu

barbekiu sezonas
čempionato naujokai – Meniu.lt komanda, į pirmąjį trejetuką patenkantys jau
antrąjį kartą. Komandoje dirbo Artūras
Nečejauskas ir Ieva Malaiškaitė. Komanda
gamino pelėsiniu sūriu ir pesto padažu
įdarytas stintas, pagardintas keptais apelsinais.

Karštas stintų patiekalas („Barbekiu meisteriai“)

Ką reikia žinoti kepant žuvį ant ugnies?
Patarimais dalinasi pirmos vietos
nugalėtojai, „Barbekiu meisteriai“.
Pirmiausia, reikia pasirinkti tinkamą
ant grotelių kepti žuvį. Geriausia rinktis
skumbrę, silkę, upėtakį. Ant žarijų labai tinka kepti lietuvišką žuvį: lyną, starkį, šamą.
Rinkitės tik šviežią žuvį ir nepersistenkite
ją marinuodami. Užteks mėgstamiausių
žolelių ir druskos, kurią berkite baigdami
kepti. Prie žuvies puikiai dera čiobrelis,
krapai, petražolės, česnakas. Jei norite
rytietiškų aromatų – imbieras išryškins
žuvies skonį.
Kad žuvis nesutrupėtų, kepkite ją su oda
arba folijoje. Dar galima kepti ant medinės
juodalksnio lenteles arba ant sudrėkinto
pergamentinio popieriaus (tokiu atveju
temperatūra turėtų neviršyti 100 laipsnių).
Kepdami cielą žuvį, įpjaukite jos odą,
taip žuvis prisigers dūmo kvapo ir žolelių
aromato. Beveik niekada, kepant žuvį,
nereikia nulupinėti žvynų. Su žvynais kepusi žuvis bus sultingesnė, nelips prie
grotelių.
Cielo ėriuko kepimo čempionatas
Antrasis barbekiu kepimo renginys
šią žiemą – ėriuko kepimo čempionatas
pritraukė dar daugiau mėgėjų komandų.
Aiški tendencija, jog kepimą ant ugnies
atranda vis daugiau žmonių. Ir ne tik kaip
maisto gamybos būdą, bet ir kaip pramogą
ar savirealizaciją.
Varžytuvėse dalyvavo keturios komandos. Užduotis, kaip visada, visiems vienoda – iškepti 15 kg ėriuką su sugalvotu
garnyru.

Ėriuko kepimas šulinyje
5 teisėjų komanda vienbalsiai 1 vietos
nugalėtojais išrinko „Barbekiu indėnus“.
Nenuostabu, jog ši komanda laimėjo vienbalsiai. Profesionalūs virėjai ne kartą kepę
„cielus mėsos šmotus“ buvo ramūs, užtikrinti
ir dar spėjo padėti kitoms komandoms.
Tiesa, laimėtojai ėriuko kepimui yra
išbandę ne tik tradicinį grilių, bet ir visiškai
nestandartinį/originalų kepimą –„šulinyje“.
Žemėje iškastas šulinys yra išmūrijamas
molinėmis plytomis, apačioje uždegamos
malkos. Susidarius žarijoms, į šulinį stačiai
nuleidžiama norima kepti mėsa, šulinys
uždengiamas dangčiu ir paliekamas per
naktį. Pusryčiams – nuo kaulų krintanti,
sultinga mėsytė.

Barbekiu sezonas po šių renginių tapo
reliatyvia sąvoka. Nespėję prisijungti prie
karščiausių visomis prasmėmis maisto
gaminimo renginių, kur nebūtinos baltos
staltiesės, maistas gaminamas „valgomas“, o
ne „parodinis“, kur viskas vyksta su šypsena,
dar turi progų sudalyvauti LBKA organizuojamuose čempionatuose: 7-ąjame Lietuvos
barbekiu čempionate gegužės mėnesį ir
žuvies čempionate – rugsėjo mėnesį. Tuo
tarpu profesionalai jau pradėjo ruoštis Europos barbekiu čempionatui, vyksiančiam
rugpjūčio mėnesį.
LBKA dėkoja asociacijos ir renginių
rėmėjams, kurių dėka čempionatai vyksta
sklandžiai ir efektingai!

Kas nors kartą bandė (ar bent galvojo)
apie viso ėriuko kepimą ant žarijų, žino,
jog tai užtrunka mažiausiai keletą ar net
keliolika valandų. Taigi, šių varžytuvių dalyviams atiteko jau termiškai kiek apdoroti
(iki 60 laipsnių) ėriukai, kad spėtų iškepti.
Pasak LBKA prezidento, Juozo Kaminsko, iškepti ėrieną taip, kad būtų skanu,
reikia mokėti. Anot jo, didžiausia paslaptis – mėsos marinavimas. „Būtinos marinato sudedamosios dalys – druska, pipirai, žolelės ir fantazija. Vieniems skaniau
marinatą ruošti su medumi, garstyčiomis,
aliejumi, kitiems – su alumi ar vynu“, –
teigė J. Kaminskas.

Profesionalūs „Barbekiu indėnai“ ne kartą kepę „cielus mėsos šmotus“ buvo ramūs, užtikrinti.

Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012

75

barbekiu sezonas

Geras įrankis
gerai komandai
Andrius Kužulis

Įmonė „Stropuva“ yra labiau žinoma kaip katilus gaminanti bendrovė – dažnas girdėjęs arba žino žvakės principu degantį „Stropuvos“ katilą. Įvaldžiusi ugnį ir pavertusi ją naudinga šiluma, įmonė
užsimojo liepsnai suteikti ir puikaus maisto skonį...
Universali lauko virtuvė - rūkykla
su sukiojamu stogu bei reguliuojama rūkyklos padėtimi.

Vertikali
šašlykinė
NIAMDAR’as

Siekiant įvertinti naujausius gaminius,
„Stropuva“ kelioms komandoms davė pabandyti dirbti su savo griliais per čempionatus. Kelioms iš daugiausiai dirbusių komandų – „Barbekiu meisteriams“, „Meniu.
lt“ komandai ir „Barbekiu ambasadoriams“
– pavyko perprasti šių grilių savitumą, kas
leido įgudus dirbti su šiais įrenginiais ir
netgi laimėti prizines vietas. Peršasi išvada, kad grilis – ne paskutinėje vietoje, kai
reikia pagaminti kokybiškus ir skanius patiekalus.
„Barbekiu meisterių“ komandai yra tekę
dirbti su visomis „Stropuva“ gamintomis
kepsninėmis, todėl šios komandos kapitonas, Simas Beliajevas, pateikė savo vertinimą apie kiekvieną iš jų.
Turistinė viryklė-kepsninė
Praktiška bei kompaktiška kepsninė,
telpanti į bet kurią automobilio bagažinę,
lengvai išsiardo. Naudoja nedaug malkų ar
anglių lyginant su kitomis kepsninėmis, t.
y., vieno glėbio malkų ar 2,5 kg anglių užtenka, kad iškeptum apie 30 – 40 porcijų
patiekalų. Dėl uždaro tipo pakuros ilgesnį laiką išsilaiko karštis. Ji atlieka dvi savo
funkcijas, t. y., galima kepti įvairiausius
kepsnius, užkandžius ir tuo pačiu metu virti sriubą, padažą, kepti daržoves ar blynus
keptuvėje. Vienu metu galima iškepti apie
15 – 20 porcijų patiekalų su garnyru.
Šalykinė
Tai tradicinė kepsninė, kurią rekomenduoju turėti kiekvienam mėgstančiam
kepsnius ant žarijų. Ji praktiška, kompaktiška yra negili, tad sunaudoja nedaug malkų
ar anglių, t. y., vieno glėbio malkų ar 2,5
kg anglių užtenka, kad iškeptumėte apie
15 – 20 porcijų patiekalų. Galima lengvai
uždėti bet kokias groteles ar iešmus. Taip
pat galima primontuoti horizontalų iešmą
su fiksavimo ir sukimo mechanizmu, kurio
pagalba galėsite kepti patiekalus stambiu
gabalu (pavyzdžiui, vištas, nedidelius kiaulienos kumpius, sprandinę, nugarinę su
kaulu ir t. t.).
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Vertikali šašlykinė – NIAMDAR’as
Naujo tipo šašlykinė, kurioje kepimas vyksta šalia žarijų ar liepsnos. Vienu metu galima iškepti šašlykų bei išsivirti garnyrą, sriubą
ar iškepti blynus – tai kiekvienos šeimininkės svajonė. Paprastas
naudojimas: kojelę smeigiate į žemę ar kelmą, ant kojelės užsukate pagrindinį korpusą – ir ji paruošta. Iš viršaus užkraunate nedidelių sausų lapuočių malkų, užkuriate iš viršaus arba iš apačios
ir – smagaus kepimo!
Šašlykinė sumanyta ne tik iškylai, bet gali būti naudojama kieme, sode ar kitoje Jūsų pamėgtoje gamtos vietoje. Niamdar‘as labai kompaktiškas ir patogus transportavimui.

Kepsninių ekonomiškumas, sunaudojamų malkų
atžvilgiu, maloniai stebina ir šiek tiek primena
ekonomiškus „Stropuvos“
šildymo katilus.

Universali lauko virtuvė - rūkykla
Ši kepsninė, jei galima taip pavadinti – tai visa lauko virtuvė, kurioje vienu metu galima rūkyti įvairius mėsos ar žuvies „šedevrus“,
nes reguliuojasi rūkyklos temperatūra bei grotelių aukščiai, taip
pat kepti įvairiausius kepsnius ar užkandžius, virti sriubas, karštus gėrimus, padažus, kepti keptuvėje daržoves, įvairius blynus
ar „flambiruoti“ vaisius. Ji yra praktiška, nes ją galima perstumti į
bet kurią barbekiu vakarėlio vietą, o, nuėmus rūkyklą, nesunkiai
telpa į šeimos automobilį. Naudoja pakankamai nedaug malkų ar
anglių. Dėl uždaro tipo pakuros ilgesnį laiką išsilaiko karštis. Vienu
metu galima gaminti apie 40 – 50 porcijų patiekalų. Rūkoma dažniausiai nuo 50 °C iki 90 °C temperatūroje, t. y., karštuoju būdu.
Priklausomai nuo produkto rūšies ir jo svorio, parenkame temperatūrą ir laiką. Rūkymui siūlome naudoti vandenyje brinkytas
vaismedžių drožles.
„Kepdami ant pastarosios kepsninės, esame laimėję 2011 m.
atviro grilio čempionato garbingą 3–ają vietą, o 2012-aisiais metais stintos šventės metu Palangoje, užėmėme 1–ają vietą“ - sako
S.Beliajevas. Tai rodo, kad kepsninė yra verta dėmesio, žinoma, nereikėtų pamiršti ir žinių bagažo, patirties bei fantazijos.
„Meniu.lt“ komanda pirmą kartą susidūrė su „Stropuvos“ griliais
2011 metais „Atvirajame grilio čempionate“, kuriame tuo metu
dirbo su kito gamintojo prietaisu. Tuomet akį patraukė patogus
ir funkcionalus grilio sprendimas – viryklė su rūkykla. Sekančiais,
2012-aisiais metais, žuvies čempionato metu mūsų komanda nusprendė išbandyti šį grilį ir nenusivylė.
Artūras Nečejauskas ir Ieva Malaiškaitė, pagrindiniai „Meniu.lt“
komandos kepėjai, be dalyvavimo čempionatuose dažnai savo
malonumui ir poreikiams (o kartais – pagal draugų „užprašymą“)
gamina maistą ant „gyvos“ ugnies ar žarijų, todėl bet kokius įdomesnius ir praktiškesnius įrankius yra įdomu išbandyti.
Žuvies čempionate teko išbandyti universalią kepsninę (universali lauko virtuvė - rūkykla), kuri atitiko tuometinius poreikius
ir, beje, pateisino
lūkesčius. Gan kompaktiškas lauko virtuvės „kombainas“
leido vienu metu gaminti patiekalus trijuose gan dideliuose
induose (įmantrius
žuvies
kepsnelius
dviejuose marokietiškuose tadžinuose
ir komandos-konkurentės žuvienę špižiniame dubenyje) bei
karštai rūkyti (o tiksliau – kepti karštame
ore) pomidorus, įdaŠašlykinė
rytus sūriu.

Universali lauko virtuvė
- rūkykla su stacionaria
rūkyklos padėtimi.

Universali orkaitė-kepsninė NIAMDAR’as.
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Lengva,
paprasta,
gardu
Prasidėjus šiltajam metų sezonui
nieko nėra smagiau už maisto
gaminimą gamtoje. Todėl norime pristatyti garsiuosius rankų
darbo „Grill garvežius“, kurių
dėka maistas išlieka be galo
sultingas ir kvapnus, kepsniai
įgauna gardų dūmo skonį, nepridega, bet gražiai apskrunda.
„Grill garvežiai“ – tai prekinis ženklas,
kuriuo nuo 2006 m. yra ženklinami įmonės
Roberto Melėno įmonės „Atlantika“ gaminami griliai, kepsninės, kepimo krosnys,
rūkyklos. Šių gaminių iniciatorius ir autorius yra Robertas Melėnas. Anot autoriaus, šiuos grilius geriausia išbandyti
pačiam. Tik paragavus ant „Grill garvežio“
paruošto maisto, taps aišku, kuo tokio tipo
kepsninė-rūkykla skiriasi nuo kitų maistui
lauke kepti skirtų gaminių.
Būtent dėl to šiuos „Grill garvežius“ vertina ne tik mėgėjai, bet ir profesionalūs
virtuvės šefai tiek Lietuvoje, tiek užsienio
šalyse.
„Grill garvežių“ gamybai naudojamos
žmogaus sveikatai nekenksmingos šilumą
kaupiančios medžiagos, tokios, kaip
šamotas, granitinė lava, pemza, kurios
garantuoja greitą ir tolygų kepimą. Grilis
kūrenamas lapuočių malkomis. Įkaitus
granitinei lavai, kepimo zonoje pasiekiama
400 °C temperatūra, kuri išsilaiko iki 2 val.
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„Grill garvežių“ gamybai naudojamos žmogaus sveikatai nekenksmingos šilumą kaupiančios
medžiagos, tokios, kaip šamotas, granitinė lava, pemza, kurios garantuoja greitą ir tolygų kepimą.
Grilį rekomenduojama kūrenti tik lapuočių malkomis.

Norint išlaikyti temperatūrą ilgiau, tereikia
į pakurą įdėti keletą malkų. Tai vis kartojant kepimo laikas gali būti neribotas. „Grill
garvežyje“ aukštoje temperatūroje greitai ir paprastai ant grotelių iškepsite tobulus jautienos, kiaulienos ar kitos mėsos
kepsnius, daržoves, vaisius. „Grill garvežys“
gerai sulaiko kaitrą ir drėgnumą, todėl
mėsa neišsausėja. Vištiena, aviena, jautiena ir daržovės bus natūraliai skanesnės,
nes viduje išliks
sultys ir skonis
dėl
pakankamai
trumpo
(5-10 minučių)
kepimo laiko.
„Grill garvežio“ kamine yra
galimybė karštuoju
būdu
rūkyti žuvį, vištieną, kiaulieną,
sūrius.
Karštį sulaikanti
granitinė lava
leidžia tiksliai

kontroliuoti netgi žemą temperatūrą. Kontroliuojama 60–90° C temperatūra padeda
puikiai iškepti paukštieną, avieną, kumpį,
šonkaulius ar kitus pjausnius, suteikdama
jiems aromatingą medžio dūmo skonį.
Temperatūrą galima stebėti griliaus kamine ir ant kepimo dangčio
įmontuotuose termometruose ir ją reguliuoti oro sklendėmis. Dviem sklendėmis
galite sumažinti karštį iki žemesnės
temperatūros ir kepti kitus produktus.
Naudodami kepimo plokštę iš talko ir
magnezito mineralo, galėsite kepti picą,
maltos mėsos gaminius, blynus, kiaušinius.
Galėsite gaminti tortilijas, kebabus.
Visi Roberto Melėno sukurti gaminiai
ženklinami registruotu prekiniu ženklu –
autorystę patvirtinančiu herbu, kuris yra
tapęs patikimumo bei kokybės garantu.
Daugiau informacijos:
Robertas Melėnas, Beržų g. 44,
Panevėžys, mob. tel. 8 687 30068
el.p. grillgarveziai@omnitel.lt
www.bbqlocomotive.lt

Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012

79

ASOCIACIJŲ INFORMACIJA
Lietuvos VYRIAUSIŲJŲ VIRĖJŲ IR KONDITERIŲ asociacijos informacija
Baltijos jūros regiono šalių tarptautiniame „Baltijos kulinarinės žvaigždės“
taurės konkurse absoliutūs nugalėtojai –
LRVVK asociacijos komanda
Jau aštuntą kartą LRVVK asociacijos komanda „Gintarinis aljansas“ vyko į Sankt
Peterburgą, kuriame kovo 1 – 3 dienomis
„ExpoHoReCa 2012“ parodos metu vyko Baltijos jūros regiono šalių tarptautinis „Baltijos
kulinarinės žvaigždės” taurės („Baltic Culinary Star“ Cup) virėjų konkursas, kuriame
šiais metais rungėsi šešios virėjų komandos
iš Rusijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos, Estijos
bei Lenkijos.
Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir
konditerių asociacijos (LRVVKA) komandą
„Gintarinis aljansas“ sudarė: Darius Dabrovolskas (restoranas„Neringa“), Deivydas Praspaliauskas (restoranas „Lauro lapas“) bei Tomas
Rimydis (restoranas „Diverso“), komandos
teisėjas – LRVVKA tarybos narys Stanislav
Kizenevič, komandos vadovas – LRVVKA tarybos narys Leonardas Maceikanec.

žolelėmis. Deivydas garnyrui patiekė marinuotus burokėlius, šviežius šparagus, špinatų
tyrę, japonišką ridiką, rudojo sviesto padažą
ir karšto majonezo espumą. Šis patiekalas
Lietuvos komandai pelnė pirmąjį aukso
medalį.
Antrąją konkurso dieną dalyviai turėjo
pagaminti karštąjį patiekalą iš marmurinės
jautienos. Tomas Rimydis pagamino jautieną
dviem būdais – keptą žemoje temperatūroje
bei apvirtą svieste bei patiekė su pamarinuotomis morkytėmis, svieste apvirtomis
bulvėmis, moliūgų – čili tyre, daržovių – sūrio
suflė. Atsilikęs vos keliais taškais nuo Suomijos atstovės, Tomas pelnė sidabro medalį.
Trečiąją dieną konkurso dalyvių laukė
sunkiausia užduotis – „Juodoji dėžė“. Vos per
2 valandas virtuvės meistrai turėjo pagaminti
banketinį patiekalą 6 asmenims ir 6 porcijas
teisėjams paragauti. „Juodąsias dėžes“, kuriose buvo privalomi panaudoti produktai,
virėjai galėjo atidaryti likus vos 10 min. iki
darbo pradžios. Šiemet konkurso rengėjai
pateikė elnieną, grybus bei miško uogas.

Konkurso dalyviai 3 dienas varžėsi specialiai įrengtose virtuvėse-ringuose, kuriuose per 2 valandas turėjo pagaminti po 7
patiekalo porcijas – 1 parodomąjį patiekalą
ir 6 porcijas teisėjams paragauti.
Pirmąją konkurso dieną virėjai gamino
savo šalies nacionalinį karštąjį užkandį iš
lašišos. Ši užduotis atiteko Deivydui Praspaliauskui. Jaunasis virtuvės meistras pagamino lašišą dviem būdais – virtą su burokėlių
milteliais bei keptą su prieskoninėmis

Darius Dabrovolskas elnienos išpjovą
patiekė trimis būdais – rūkytą su burokėlių
traškučiu, keptą žemoje temperatūroje
bei tartarą su burokėlių esencija. Puikiais
elnienos palydovais tapo šviežių šparagų
salotos su jogurto espuma ir pavasarinės
morkytės su sūdytais agurkais. Konkurso
teisėjus sužavėjęs nepaprastu patiekalo skoniu, maisto gaminimo technologijomis bei
estetika Darius Dabrovolskas pelnė aukso
medalį.

LRVVKA prezidente balsų dauguma 2012
metų pradžioje buvo išrinkta Rūta Šiušienė
– konditerijos cecho „Beatričės saldumynai“
gamybos vadovė.

Pavasarį perrinkta LRVVKA taryba ir
prezidentas
LRVVKA ataskaitinio susirinkimo vasario
mėnesį metu buvo pateiktos 2011 m. veiklos ir finansinė ataskaitos, pristatyti 2012-ųjų
metų planai, taip pat buvo išrinkti nauji šių
LRVVKA institucijų nariai. Asociacijos Taryba ir Prezidentas renkami kas treji metai.
Šiemet Tarybos bei Prezidento pasikeitimai
kardinalūs. Asociacijos vairas pirmąkart LRVVKA istorijoje patikėtas moteriai – Prezidente
balsų dauguma buvo išrinkta Rūta Šiušienė
– konditerijos cecho „Beatričės saldumynai“
gamybos vadovė. Į naują Tarybą šį kartą
išrinkta neįprastai daug vyrų: Darius Dabrovolskas, Tomas Rimydis, Stanislav Kizenevič,
Leonardas Maceikanec; jiems talkins Tarybos narės-senbuvės: Aldona Gečienė ir Ona
Jurkšienė.
Daugiau informacijos: www.lrvvk.lt

Lietuvos Barbekiu Kepėjų asociacijos informacija
Lietuvos barbekiu kepėjų asociacija
(LBKA) metus pradėjo aktyviai kaip niekada ir neplanuoja sumažinti tempo. Išrinkta
nauja valdyba, suorganizuoti 2 barbekiu
čempionatai,
suplanuotas
barbekiu
mokomųjų seminarų turas po Lietuvą.
Darbas vyksta, kaip sakoma, kad „net
dūmai rūksta“.
Naujoji LBKA valdyba nuo 2012m.
Prezidentas Juozas Kaminskas, direktorius Aurelijus Bagočiūnas, Gintautas Zuikaitis, Veronika Grigoravičienė, Simas Bieliajevas, Galina Bovševič, Donatas Beinoras,
Vida Bingelytė.
2012 metų pagrindinė LBKA veikla
Vieni didžiausių LBKA planų 2012-iesiems metams – tai 2 kasmetiniai
čempionatai: 7-asis atviras Lietuvos barbekiu čempionatas (gegužės 25 – 26 d.,
Druskininkai) bei barbekiu žuvies turnyras
Palangoje rugsėjo mėnesį.
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Barbekiu kepėjų asociacija siekia suvienyti aktyviausius Lietuvos virėjus ir suteikti
jiems galimybes tobulinti žinias, įgūdžius
bei siekti gerų rezultatų Lietuvos, tarptautiniuose ir pasaulio lygio renginiuose.
Asociacija jau ruošia kepėjus Europos barbekiu čempionatui vyksiančiam rugpjūčio
24 – 26 d. (Torhout, Belgija).
Asociacija skleidžia barbekiu idėjas ne
tik profesionalų, bet ir visų gero maisto
mėgėjų tarpe. 2012 metais LBKA organizuoja turą per Lietuvą, kurio metu mokys
kepimo ant ugnies subtilybių. Taip pat
planuojamas šeimos barbekiu turnyras
HBH taurei laimėti vyksiantis birželio –

rugsėjo mėnesiais.
Daugiau informacijos: www.grilis.net

UAB Hotel Technology Solutions prekiauja: viešbučiui skirta programa Amadeus
Hospitality, SPA programa Premier SPA, elektroninėmis spynomis, minibarais, seifais,
televizoriai Samsung, televizinėmis stotimis, plaukų džiovintuvais ir kitomis prekėmis
skirtomis viešbučiams ir SPA.
Bendras telefonas: +37065592111, faksas: +37052739440
el. paštas: info@hts.lt, internete www.hts.lt

ASOCIACIJŲ INFORMACIJA
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Lietuvos Somelje Asociacijos informacija
Paskutiniąją balandžio mėnesio dieną Someljė asociacija organizavo „Louis Roederer Grand Prix“ Lietuvos someljė čempionatą,
kuriame, nurungęs aštuonis konkurentus, pergalę šventė restorano „Saint Germain“ someljė Narimantas Miežys, kuris be pagrindinio rėmėjo prizo šampano „Cristal“ iškovojo teisę atstovauti Lietuvai Pasaulio someljė čempionate Tokijuje. Antra vieta džiaugėsi
vienas aktyviausių Someljė čempionatų dalyvių Albertas Koncijalovas iš bendrovės „Liviko“, o trečioje liko pirmą kartą tokiose
varžybose dalyvavęs „Vyno klubo“ konsultantas Andrius Pagojus.
Kaip ir visame pasaulyje, tokiuose čempionatuose dalyvavo
su vynu dirbančių restoranų, viešbučių, vynų mažmena ir didmena prekiaujančių įmonių darbuotojai bei nepriklausomi vyno
žinovai. Tituluočiausias šalies someljė, kuris didžiuojasi net penkiais čempiono medaliais, yra „Vyno klubo“ ekspertas Arminas
Darasevičius. Šiemet čempionate jis nebedalyvavo.
Dėl garbingo titulo taip pat rungėsi: Redas Norkeliūnas
(restoranas „Stikliai“), Žydrūnas Našlaitis (restoranas „Apvalaus
stalo klubas“), Laurynas Einas („Vyno klubas“), Andrius Valčiukas
(„Vyno klubas“), Dariuš Miller („Eugesta“), Darius Lazutka („Kurorto
vyninė“).
Čempionate teisėjavo Aivaras Vipper (Estija), Marcis Mitrevics (Latvija), Lietuvos someljė asociacijos prezidentas Arūnas
Starkus, Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos narė Ona Jurkšienė, Someljė asociacijos valdybos narė Rasa
Starkuvienė, Someljė mokyklos direktorė Jurgita Karinauskaitė.
Keturi finalistai dalyvavo aklojoje stipriųjų gėrimų ir vyno degustacijoje, vyno ir maisto derinimo užduotyje, vyno meniu turėjo
rasti ir ištaisyti klaidas, taip pat aštuoniems svečiams per šešias
minutes turėjo patiekti šampaną, vėliau jie gavo keturis sūrius.
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Lietuvos someljė asociacija šį renginį organizuoja pagal Tarptautines someljė asociacijos (ASI) taisykles. Vidurdienį jie
dalyvavo teorinio testo ir aklosios vyno degustacijos rungtyje, vėliau sekė praktinė rungtis: brandaus vyno butelio
atkimšimas, perpylimas į dekanterį ir patiekimas svečiams.
Juos varžybų finalistams reikėjo apibūdinti, pasakyti, iš kokios jie
šalies bei pasiūlyti tinkamiausią gėrimą.
Nepatekę į finalą, rungėsi šampano pilstymo rungtyje. Tiksliausiai šį gėrimą išpilstė restorano „Stikliai“ someljė R. Norkeliūnas.
Trys prizininkai atstovaus Lietuvai rudenį vyksiančiame Baltijos
Vanna Tallinn someljė čempionate Vilniuje.
Daugiau informacijos: www.somelje.lt.

Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012

83

84

Restoranų verslas / meniu.lt 1/2012

