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naujos kavinės, restoranai, parduotuvės

Atidaryti 2012.11 – 2013.05 mėn.
VILNIUS
„Break point“ restoranas, Ąžuolyno g. 7
„Geležinis vilkas“ restoranas,
Didžioji g. 19
„Charlie Kids” vaikams skirta kavinė,
Ozo g. 18 (PLC „Ozas“)
„Ginger“ tailando, japonų virtuvės
restoranas, Gynėjų g. 14
„King & Mouse“ viskio baras,
Trakų g. 2 / Miesto sienos g.
„Cocktailinė“ kokteilių baras,
A. Juozapavičiaus g. 4
„Juta jazz cafe“ kavinė,
Rodūnios kelias 2 (orouostas)
„Le Gout“ restoranas,
L.Stuokos-Gucevičiaus g.1
„Linas Samėnas“ restoranas,
Subačiaus g. 16
„Maghrib“ marokietiško maisto
restoranas, Totorių g. 22
„La Pasta d’Oro“ itališkų maisto
produktų paduotuvėlė, Tilto g. 3-1
„La Vinia“ - vynas ir gardėsiai specializuota parduotuvė, Kareivių g. 11A
„Pool Masters“ kavinė-baras, biliardinė,
S. Stanevičiaus g. 23
„Senoji kibininė Trakų Vokėje“ kavinėbaras, Tiškevičiaus g. 22 (PC „Maxima“)
„Senoji kibininė Ogmios mieste“
kavinė-baras, Verkių g. 29
„Valakampių terasa“ restoranas,
Vaidilutės g. 9
„Vero Cafe“ kavos baras,
Ozo g. 18 (PLC „Ozas“)
„Vero Cafe“ kavos baras,
Konstitucijos pr. 16 (PLC VCUP),
„Vero Cafe“ kavos baras,
Saltoniškių g. 9 (PLC „Panorama“)
„Vero cafe“ kavos baras,
Gedimino pr. 16 (BC Flagmanas)
„Vilnius“ restoranas, Vilniaus g. 2/15
„Viva Vino“ vyno parduotuvė,
Dominikonų g. 6
KAUNAS
„Alaus kultūra&delicatessen ÖL“ alaus
restoranėlis, Laisvės al. 61
„Babilonas“ ekoturizmo viešbutis,
restoranas, krautuvėlė,
Žalioji g. 38A / Raseinių g. 25
„Caif cafe“ kavos baras, Vilniaus g. 15
„Chef’s lounge“ restoranėlis,
Laisvės al. 71 (Dramos teatras)
„Hesburger“ greito maisto restoranas,
Savanorių pr. 222B
„Hesburger“ greito maisto restoranas,
K. Baršausko g. 66D
„Fresh MEals“ šviežio maisto restoranas, Sporto g. 3
„Yogo mojo“ šaldyto jogurto ledainė,
K. Baršausko g. 66A (PLC „Molas“)
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Vaikystės miestas (Kaunas)
Kaune neseniai atidarytas „Vaikystės
miestas“ – vienintelis toks Lietuvoje teminis šeimos pramogų ir kūrybos parkas,
kuriame vaikai ir tėvai atranda buvimo
šalia vienas kito džiaugsmą, mėgaujasi
akimirkomis praleistomis kartu, bei
švenčia gražiausias šeimos šventes –
gimtadienius, krikštynas. Čia veikia vaikų
kavinė bei įvairios teminės pramogų
zonos. Kokybiški žaislai, autentiškas interjeras ir draugiškas kolektyvas išpildo
kiekvieno vaiko svajonę, o jų tėvelius
sugrąžina atgal į vaikystę.

Pollo pizzeria (Kaunas)
Populiariausios pasaulyje – itališkos
– virtuvės patiekalai mėgstami visur ir
visada. Laiko patikrintos ir ištobulintos
28 rūšių picos, ypatingai skanus vištienos
šašlykas bei itališki makaronai su įvairiais
padažais, žuvies, mėsos patiekalai, salotos ir sriubos – visi šie patiekalai puikiai
žinomi ir išmėginti kauniečių pamėgtoje
picerijoje, esančioje miesto centre S.
Daukanto g. 17 (buvusiose „Šerno iltyse”).
Populiari picerija plečiasi nauju pavadinimu - „Pollo“. Naujoji „Pollo pizzeria“
kavinė, įsikūrė Kaune, Baltų pr.16, laisvalaikio ir pramogų centre „Oazė”. Naujoji
jaukių šiltų spalvų picerija gali priimti
iki 100 svečių ir puikiai tinka įvairioms
šventėms, nes šalia veikia ir boulingo
klubas, baseinas su pirčių zona. O nuo
rudens planuojamas vėl atidaryti ir naktinis klubas.

naujos kavinės, restoranai, parduotuvės

Babilonas (Kaunas)
Po 2012 m. atliktos rekonstrukcijos, ramioje Kauno vietoje įsikūręs viešbutis „Babilonas“ išplėtė paslaugų spektrą ir tapo ekoturizmo viešbučiu. Be tradicinių paslaugų
– nakvynės, konferencijų bei banketinės salės, viešbučio svečiams siūlomi dviračių
turai po Lietuvą. Įmonių ar draugų kolektyvams, turistų grupėms siūloma nuomotis
50 naujų kokybiškų dviračių ir visas dviračių turizmui reikalingas inventorius, taip
pat ekskursijų, transportavimo, maitinimo paslaugos. Taip pat viešbutyje „Babilonas“
veikia jauki vyno ir aliejaus krautuvėlė, kurioje prekiaujama ispaniškais, prancūziškais
ir itališkais vynais, taip pat ispanišku alyvuogių aliejumi, kumpiais.

KAUNAS (tęsinys)
„Jum jum frozen yogurt“ šaldyto
jogurto baras,
Savanorių pr. 346 (PLC „Savas“)
„Monte pacis“ restoranas, viešbutis,
sveikatingumo kompleksas,
T. Masiulio g. 31 (Pažaislio vienuolyne)
„MV gėrimų parduotuvė“ gėrimų
parduotuvė, Karaliaus Mindaugo pr. 49
(PLC„Akropolis“)
„Patata“ lietuviškų patiekalų
restoranėlis, V. Krėvės pr. 49
„Perfeco“ vyno baras, maisto krautuvė,
Ašigalio g. 2
„Pollo pizzeria“ itališko maisto kavinė,
Baltų pr. 16 („Oazė“)
„Rio smėlio arena“ paplūdimio tinklinio arena ir baras, Kaunakiemio g. 5
„Rytų manija“ rytietiškų patiekalų
greito maisto kavinė, Savanorių pr. 149
„Skanėstų namai“ kepyklėlė,
Taikos pr. 27
„Stop & go“ sumuštinių ir egzotinių
kokteilių baras, Pramonės pr. 16
(PC „Urmas“, Centrinis turgus)
„Talutti - fresh and tasty“ greito šviežio
maisto restoranas, Taikos pr. 12
„Vaikystės miestas“ vaikų užimtumo
centras, kavinė, Savanorių pr. 435
„Vero cafe“ kavos baras, Vilniaus g. 23
„Vero coffee house“ kavos namai –
baras, skrudinimas, prekyba, švietimas,
Maironio g. / Kęstučio g. 70
„Uoga frozen yogurt“ šaldyto jogurto
baras, Vilniaus g. 15
„Whisky shop W1640“ viskio
krautuvėlė, Kurpių g. 29
KLAIPĖDA
„Caif cafe“, kavos baras, Taikos pr. 61
(PLC „Akropolis“)
„Europa City Aurora“ (viešbutis),
Nemuno g. 51
„Haze“ kokteilių baras, Danės g. 15
„Mineraliniai vandenys“, alkoholinių
gėrimų parduotuvė, Šilutės pl. 35
PANEVĖŽYS
„F1 Pica“ picerja, Molainių g.11
„Vyno klubas“ specializuota vyno
parduotuvė, Respublikos g. 1

Vero Coffee House (Kaunas)
Kauno centre, Maironio ir Kęstučio gatvių sankryžoje pradeda veikti tikra kavo
mėgėjų meka – kavos namai „Vero Coffee House“. Tai vieta kavos gurmanams, kurioje kava yra skrudinama ir pateikiama įvairiais būdais (pvz. aeropress, chemex ibrik).
Taip pat didelėje degustacijų zonoje lankytojai gali pažinti kavą, atrasti kavos pasaulį,
ragaudami kavas iš viso pasaulio ir pamatyti kaip žalia kavos pupelė virsta paskrudinta
pupele kurią atitinkamai sumalus galima mėgautis įvairiais kavos gėrimais.

ŠIAULIAI
„Charlie Kids” vaikams skirta kavinė,
Tilžės g. 109 (PLC „Saulės miestas“)
„My Thai“ tailandietiško maisto
restoranas, Višinskio 41b, II a.
BIRŠTONAS
„Cafeteria Picollo Italia“ kavinė-baras,
Vaižganto g. 2
Atidarėte naują tašką? - informuokite
el.p. elena@meniu.lt arba tel. 8-652-07522
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Restoranų verslo tendencijos 2013-2014

Skaidrumas, kokybė,
betarpiškas bendravimas ir...
maisto likučiai?

Ieva Malaiškaitė

Top 3 meniu tendencijos 2013
1. Vietinės žaliavos (ypatingai
mėsos ir žuvies produkcija)
2. Sveikas vaikų meniu, didesnis
dėmesys vaikų mitybai
3. Aplinkosauga ir tvarus požiūris į
žaliavas

Top 3 gėrimų tendencijos 2013
1. Statinėse brandinti gėrimai
2. Maisto ir gėrimų derinimas
(alkoholinių gėrimų, kokteilių)
3. Vietinės gamybos gėrimai

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ 2013 m. pirmame ketvirtyje atlikta apklausa parodė, jog Lietuvos gyventojai šiemet labiausiai norėtų pasirūpinti
sveikesne mityba. Būtent tai daugiausia respondentų nurodė tarp dalykų, kuriuos šiais
metais labiausiai norėtų pakeisti savo gyvenimo būde.
10

Nuotr. - LARTA narių, restorano Terrazza patiekalas iš sezoninių ir lietuviškų produktų
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Restoranų verslo tendencijos 2013-2014
Tarp norinčių valgyti sveikesnį maistą
dažniau pasisako moterys, 18-45 m.
amžiaus
respondentai,
aukštesnio
išsimokslinimo, didmiesčių gyventojai. Ši
grupė yra ir dažniausia restoranų lankytoja.
Kitos tyrimų bendrovės „Mindshare“
gyventojų nuomonės apklausa parodė,
jog rinkdamiesi maitinimo įstaigą
didžiausią reikšmę restoranų ir kavinių
lankytojai teikia ne kainai ar akcijoms, o
maisto kokybei ir geram aptarnavimui.
Ar vis dar leidžiate sau ignoruoti tokią
informaciją? Skaitykite toliau.
Prieš kelis metus visos maitinimo
įstaigos ėjo iš proto dėl krepšinio
čempionato, kūrėsi naujos kavinės,
restoranai pirko įrangą, kūrė specialius
meniu. Šie metai ir vėl reikalauja specialaus pasiruošimo, tik su pigiais užkandžiais
ir daug alaus nei vienas restoranas
nebeišsisuks – Lietuva pirmininkauja ES
tarybai, laukiami aukščiausio lygio ES
lyderiai ir, žinoma, jų maitinimas. Ir štai
ateina tas momentas, kai nori nenori,
bet turi prisitaikyti prie užsienyje tvirtai
įsigalėjusių restoranų verslo tendencijų.
Konkursus, skirtus organizuoti susitikimų
pietus, laimi įmonės, siūlančios maisto
gamybą, paremtą „Slow food“ (lėto maisto) idėjomis, griežtai sezoninius produktus, tik lietuviškus produktus (su keletu
išimčių), iš kurių dauguma užauginti
ekologiškuose ūkiuose, tos įmonės, kurių
gamybos technologijos pasirenkamos
siekiant maksimaliai išsaugoti produktų
maistines savybes (jokių šaldytų
produktų, pusgaminių, sintetinių priedų).
Tvarus meniu tuo pačiu metu gali būti itin
kūrybiškas. ES pareigūnams bus gaminami patiekalai iš žvėrienos, upių žuvų,
natūralių kruopų, šviežiai gaminamų

LARTA inicijavo ir siūlo žymėti restoranų ir kavinių meniu vietinius, Lietuvos ūkininkų
išaugintus bei pagamintus produktus, kurie sudaro didesniąją dalį patiekalo (arba visą),
taip palengvinant vartotojui atsakingai pasirinkti (daugiau informacijos www.larta.lt).

makaronų, kiškio kopūstų, keptų ajerų,
šermukšnio uogų, girtuoklių, šilauogių,
šalpusnio, medaus žiedadulkių, agrastų
acto ir pan. Pietų metu bus aptarnaujami

nuo 100 iki 500 užsienio svečių – atsakingu būti apsimoka.
Visas pasaulis jau trečius metus
šneka apie skaidrų, atsakingą meniu.
Anksčiau ar vėliau tai taps tokia pat
norma, kaip ir rūšiavimas. Kas sugebės
prie šių tendencijų prisitaikyti greičiau,
ateityje įgaus neginčijamą konkurencinį
pranašumą.

Nuotr. - LARTA nariams, restoranui Brassiere de Verres en Vers šparagus tiekia Lietuvos ūkininkai
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Restoranų verslo tendencijos 2013-2014
Top 3 gėrimų tendencijos 2013
1. Statinėse brandinti gėrimai
2. Maisto ir gėrimų derinimas
(alkoholinių gėrimų, kokteilių)
3. Vietinės gamybos gėrimai

Bitininkavimas ant Waldorf Astoria viešbučio
stogo New York’e. Nuotr. - www.earthpm.com

Beveik 2000 šefų įvardijo ryškiausias
2013 tendencijas
Kiekvienais
metais
karščiausias
restoranų tendencijas įvardija ne vienas
maisto ar HoReCa leidinys bei restoranų
verslo konsultantai. Tačiau labiausiai
įsiklausoma į dviejų šaltinių nuomonę:
Nacionalinės JAV restoranų asociacijos kasmet atliekamas geriausių šefų
nuomonės tyrimas, kurio metu apklausiama apie 2000 vyriausiųjų virėjų, bei
pasaulinio garso restoranų konsultantų
grupės „Baum & Whiteman“ kasmet
sudaromas ateinančių metų tendencijų
sąrašas.
Jau trečius metus iš restoranų verslo tendencijų sąrašo pirmųjų pozicijų
nesitraukia dėmesys vaikų mitybai
ir tvarus meniu. Taigi, atsakingumas
restoranų versle – ne laikina mada, o atsakas į vartotojo poreikius, su kiekvienais
metais augančius reikalavimus ir naujų
sprendimų, siūlant atsakingus pasirinkimus restorano meniu, paieška.
Top 3 meniu tendencijos 2013
1. Vietinės žaliavos (ypatingai
mėsos ir žuvies produkcija)
2. Sveikas vaikų meniu, didesnis
dėmesys vaikų mitybai
3. Aplinkosauga ir tvarus požiūris į
žaliavas
12
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Iš kur iš tikrųjų atkeliauja vietinė
produkcija?
Vietinės žaliavos laikosi restoranų ir
apskritai mitybos krypčių tendencijų
viršūnėje jau keletą pastarųjų metų. Deja,
kaip ir visos mados, pastaroji taip pat
turi tendenciją nukrypti į marketinginių
triukų ir žaliojo smegenų plovimo machinacijas. Taip atsitiko su „Eko“ ar „be E“
produkcija. Gamintojams ar ūkininkams
ėmus piktnaudžiauti šiomis sąvokomis,
vartotojas netruko atsirinkti ir dabar
visą žaliomis etiketėmis paženklintą
produkciją vertina dvigubai skeptiškiau
nei įprastą. Natūralu, juk ir kaina dažnai
aukštesnė. Tokią kainą vartotojas
dažnai sutinka mokėti, tačiau su esmine
sąlyga – jis nori gauti tai, už ką moka.
Taigi, grįžkime prie vietinės produkcijos.
Neužtenka vien tik garsiai deklaruoti,
jog naudojate vietinių ūkininkų žaliavas.
Tikriausiai pamenate ne vieną skandalą,
kai išaiškėdavo, jog „lietuviška“ kiauliena
iš tiesų – daniška, arba kad „lietuviški“
obuoliai noko kaimyninėje Lenkijoje.
Būkite restoranas, kuriuo pasitiki ir
kuris eina keliais žingsniais priekyje
konkurentų. Kol vieni eina lengviausiu keliu ir teigia naudojantys vietines
žaliavas, Jūs nurodykite, iš kur tiksliai
jas gaunate. Jei tai vietinė mėsa, žuvis,
daržovės, vaisiai, medus – paprašykite
tiekėjo, kad nurodytų, iš kokių ūkių
gaunama produkcija. Dar atsakingesnis žingsnis – užmegzkite tiesioginį
kontaktą su ūkininkais. Taip neturėsite
jokių problemų, nurodydami žaliavų
kilmę. Taip, su ūkininkais užmegzti pastovius ir kokybiškus santykius sunkiau
negu su HoReCa tiekėjais, todėl pabandykite bendradarbiauti, o ne būti tiesiog
pirkėjais. Planuokite, kokių žaliavų Jums
reikės metų bėgyje, kad ūkininkas tiksliai
žinotų, ko ir kada Jums reikės, tuomet
jis užtikrintas galės auginti produkciją
Jūsų restoranui. Ieškokite bendraminčių
restoranų tarpe ir užsisakinėkite didesnius kiekius. Jei net didieji prekybos tinklai siūlo ūkininkų produkciją – viskas
įmanoma.
Užsienio šalių restoranuose vietinės
žaliavos įgauna naują prasmę – restoranai
perka žemę auginti daržovėms, viešbučių
virtuvės specialistai tampa bitininkais, kai
kurie restoranai patys augina ne tik galvijus, bet ir pašarus jiems.

Daržininkavimas ant Fairmont tinklo
viešbučio Queen-Elizabeth stogo.

Bitininkavimas ant Waldorf Astoria viešbučio
stogo New York’e. Nuotr. - www.earthpm.com

Mama, kada eisim į restoraną?
Jūsų meniu atsirado vietinės žaliavos, jį
keičiate kas sezoną, pataikaujate lankytojams, siūlydami patiekalus iš ekologiškų
žaliavų? Verčiame vieną paskutinių
valgiaraščio puslapių ir randame vaikišką
meniu: pica, bulvytės fri, geriausiu atveju – kvietinių miltų blyneliai su įdaru.
Kai vieni restoranai tiesiogine ta žodžio
prasme uždaro savo duris vaikams (vadinasi, ir jų tėvams), būkite restoranas, į kurį
tėvus tempia už rankovių jų vaikai.
Suprantama, kad sveikus vaikų mitybos įpročius formuoti nelengva ir tai
tikrai ne pagrindinis restorano virtuvės
darbas. Tačiau kas kitas, jei ne patyręs
virtuvės šefas gali paruošti namines
bulvytes „fri“ taip, kad jokių šaldytų
nebesinorėtų? Arba tokį vaisinį kokteilį ar
naminį limonadą, kad apie mazuto spalvos burbulus vaikai pamirštų?
Dėmesys vaikų mitybai nesvetimas
ir kai kuriems kokybės ir atsakingumo
srityje lyderiaujantiems restoranams Lietuvoje. Restoranas „California Gourmet“
kuria specialius vaikiškus meniu, kuriuose
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galima rasti naminių mėsainių su kalakutiena, kiaušinienės iš putpelių kiaušinių,
mielinių blynelių su namine uogiene.
Yra ir daugiau būdų prisivilioti tėvus
su vaikais – paeksperimentuokite su
„nemokamu“ vaikų meniu, tėvams
užsisakant už tam tikrą sumą ar tam
tikrus patiekalus. Taip pat nevenkite bendro meniu patiekalų pritaikymo vaikams
(mažesnės porcijos, švelnesni padažai ir
pan.).
Sezoniniai valgiaraščiai pelningesni
Turbūt nereikia sakyti, jog norint pelningai dirbti, tenka išbraukti iš valgiaraščio
pozicijas, kurios mažai pelningos ir
mažai parduodamos. Neprisiriškite prie
valgiaraščio ir, kelis kartus per metus jį
keisdami, patenkinsite savo lankytojų
poreikį ragauti patiekalus iš sezoninių
produktų. Tai absoliučios daugumos
pripažinta šių metų tendencija, tiesiogiai
susijusi su daugeliu kitų (tvarus meniu,
individualus požiūris į klientą, naujovės ir
kūrybiškumas).
Sezoniniai produktai, žinoma, pigesni.
Derinkite atsakingą restorano politiką su
pelninga veikla. Įveskite naujų patiekalų
pasiūlymus ir stebėkite, kuriuos iš jų verta
įtraukti į pastovų meniu. Taip galite išlošti
ir kaštus, išleidžiamus žaliavoms, nes
naujus meniu pasiūlymus galite sudaryti,
atsižvelgdami į tiekėjų siūlomas akcijas
ar nuolaidas. Užsienio restoranuose labai
pasiteisino keičiami meniu pasiūlymai,
dažniausiai susiję su sezoninių produktų
patiekalais. Pasiteisino jau vien todėl, kad
tokios akcijos ir nauji meniu visada patraukia dėmesį.

mas gliutenu), patiekalai be
gliuteno vis labiau populiarėja
dėl dietų ir teigiamo poveikio
sveikatai. Leiskite savo lankytojams suprasti, kad rūpinatės
jų sveikata. Šalia tradicinio
meniu įveskite nors kelias pozicijas patiekalų be gliuteno,
arba nurodykite meniu, kuriuose patiekaluose jo nėra.
Aptarnaujantis personalas
– Jūsų įstaigos reprezentacinis veidas, taigi netaupykite,
investuodami į jų mokymą
Personalas turi žinoti viską
apie patiekalų sudėtį, galimus
alergenus, produkcijos kilmę,
paruošimo būdą. Patikėkite,
investicijos atsipirks.
Aplinkosauga ir tvarus
požiūris į žaliavas – tendencija,
LARTA inicijavo ir siūlo žymėti restoranų ir kavinių
meniu sezoninius produktus ir žaliavas, kuriostaip pat paskatinta vartotojų.
sudaro didesniąją dalį patiekalo (arba visą), taip
Didelė
dalis
restoranų
palengvinant vartotojui atsakingai pasirinkti
lankytojų pageidauja turėti
(daugiau informacijos www.larta.lt).
galimybę pasirinkti ne tik
vietinį ar sezoninį produktą,
bet ir gauti informaciją, kokiomis prieskoniams, garnyrams, gėrimams. Kalsąlygomis produktas išaugintas. Šią bant apie gėrimus, Baum & Whiteman
tendenciją, kaip vieną esminių, įvardija ir ekspertų teigimu, gazuoti įvairiaspalviai,
Baum & Whiteman konsultantai, teigian- abejotinos kokybės gėrimai šiais metais
tys, kad ateis laikas, kai net greito maisto turės užleisti vietą pačių restoranų
limonadams,
sultims,
kavinės turės prisiimti skaidrumo prieš gamintiems
tirštiems vaisių kokteiliams smoothie.
savo lankytoją įsipareigojimus.
Svarbu laikytis restorano lygio ir nekeisti
Baum & Whiteman – prisiminkite gazuotų, cukrumi prisotintų gėrimų tokiais pat menkaverčiais masinės gamymočiučių gėlių darželius
Restoranų
konsultantai
šiemet bos gėrimais, kaip „šaltos arbatos“ ir pan.
ypatingą dėmesį skiria „maisto priedams“: Palikite juos greito maisto užeigoms.

Ne vienas iš populiariausių restoranų
Lietuvoje (pvz. „Time“, „Linas Samėnas“,
„Ridikai“ ir kt.) iš viso neturi pastovaus
meniu, o klientams siūlo tai, kas tą dieną
šviežia. Net toks tradicinis, legendinis
restoranas kaip „Neringa“ ar prabangusis
„Brasserie de Verres en Vers“ nebijo eksperimentuoti ir kiekvieną sezoną siūlo
naujoves. Kaip manote, kodėl ten sunku
patekti be išankstinės rezervacijos?
Pokyčių reikalauja vartotojai
Svarbiu meniu aspektu vyriausiųjų šefų
apklausos metu įvardintas ir dėmesys
alergijoms, ypatingai alergijai gliutenui.
Už tai reikėtų dėkoti gliutenui alergiškų
žmonių bendruomenėms skirtingose
šalyse, kurios teikia pasiūlymus restoranams, kaip šie galėtų atkreipti dėmesį
ir spręsti šią problemą. Nors pasaulyje
skaičiuojama tik apie 1 proc. sergančiųjų
celiakija (sveikatos sutrikimas, kuomet
neskaidomas javų glitimas, dar vadina-

Perilė

Snaputis

Kinrožė
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Gaminkite limonadus patys

Sutampa
Baum
&
Whiteman
konsultantų bei Nacionalinės JAV
restoranų asociacijos (kurie atliko tyrimą
ir barmenų tarpe) išvados dėl alkoholinių
gėrimų. Abiejų organizacijų teigimu,
„ant bangos“ bus brandinti gėrimai bei
kulinariniai kokteiliai. JAV barmenai šalia
aktualiausių tendencijų nurodė ir „vakar
dienos madas“, tarp kurių: bealkoholinis vynas, saldūs alkoholiniai kokteiliai,
šaldyti kokteiliai, lengvas alus.
Apibendrinti visas žymiųjų konsultantų
prognozes galima būtų šiuo „raktinių“
meniu elementų rinkiniu: daugiau
vištienos (nešertos GMO pašarais),
mažiau jautienos, konservuotos gėrybės,
saldus vynas aperityvui, vietinės gamybos gėrimai, sidras, aštrūs prieskoniai,
keisti ir neįprasti desertai, baltos braškės,
žali pomidorai, snapučio lapai, kinrožė,
perilės, masyvūs medžio padėklai, dešrų
asorti.

Kulinariniai kokteiliai
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Aktualiausios valgiaraščio mados
Aperityvai
1. Restorano (ar bent jau ūkininko)
gamybos rūkyti mėsos gaminiai, dešros.
2. Vegetariški užkandžiai.
3. Etniniai, gatvės maisto kultūros
įkvėpti užkandžiai, pvz. tempura, maži
takos suktinukai, humusas, kebabai.
4. Vieno kąsnio užkandėlės hors
d’oeuvres.
5. Bemielės duonelės.
Garnyrai
1. Makaronai iš ne kvietinių miltų (gali
būti iš grikių miltų ir kt.).
2. Juodieji ryžiai (kitaip dar vadinami
„uždraustieji ryžiai“, nes senovės Kinijoje
jie buvo patiekiami tik imperatoriui ir
draudžiami plačiajai visuomenei).
3. Bolivinės balandos.
4. Raudonieji ryžiai.
5. Marinuotos/raugintos daržovės.

Bolivinė balanda

Neapsiribokite raugintais agurkais...

Desertai
1. Restorane gaminti ledai.
2. Maži, kąsnio dydžio desertai.
3. Pikantiški skoniai (aštru/sūru).
4. „Išardyti“ klasikiniai desertai.
Gėrimai
1. Restorano gamybos gėrimai/gaivos.
2. Restorano gamybos gazuoti
gėrimai/limonadai.
3. Ekologiška kava.
4. Šalta arbata.
5. Kokosų vanduo.
6. Kava – stipresnė nei bet kada.
Gamybos būdai
1. Rauginimas.
2. Marinavimas/sūdymas.
Konservuotos, sūdytos, marinuotos,
raugintos, fermentuotos – restorano

Sous Vide gaminimo būdas

Nuotr. - bouffantsandbarnacles.com
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paruoštų gėrybių populiarumas antrus
metus auga kaip ant mielių. Tik neapsiribokite pomidorais ar agurkais. Sėkmingai
galima rauginti obuolius, marinuoti citrinas, daržovių asorti.
3. Sous vide gamybos būdas. Maistas
gaminamas žemoje temperatūroje itin
ilgą laiką. Pavyzdžiui, 72 valandas 55
laipsnių temperatūroje.
4. Šaldymas skystu azotu.
5. Rūkymas.

stalų – vakarienės restorane tampa vis
labiau neformalios.
7. Informacija apie patiekalus – viso
pasaulio restoranų lankytojai nori žinoti,
ką valgo. Kol Lietuvoje tik pradeda gimti
tradicijos domėtis, kur ir kaip užauginti
patiekalų ingredientai, ar patiekale yra
GMO, alergenų ir pan., užsienyje restoranai jau nebeturi kur trauktis – lankytojai
primygtinai reikalauja, kad informacija
būtų pateikta.

Ingredientai
1. Vietinių ūkininkų produkcija.
2. Vietinių amatininkų sūriai.
3. Pasaulio tautų sūriai.
4. Ne kvietiniai miltai: sorų, grikių, ryžių,
miežių, spelta.

„Vakarykštės“ naujienos
Dažnai girdime nuomonę, jog į Lietuvą
visos mados ateina pavėluotai. Todėl
svarbu ne tik žinoti, kas „ant bangos“, bet
ir ką geriau palikti praeityje, kad nepasirodytume provincialūs. Taigi, jau galima
nurašyti:
1. Įvairių skonių putas ar/ir orą.
2. Juokingų formų vaikišką maistą,
nebent tai tikrai sveiki ingredientai.
3. Mini mėsainius.

Technologijos
1. Meniu iPad’uose.
2. Išmaniųjų telefonų programėlės
maisto užsisakymui.
3. Išmaniųjų telefonų programėlės
receptų viešinimui.
Kas dar „ant bangos“?
1. Krosnyje kepti patiekalai vaikams.
2. Peru virtuvė: kukurūzai, bulvės, čili
pipirai.
3. Rūkyta druska.
4. Pasaulio virtuvių pagardai: kefyras su
prieskoniais ar daržovėmis (raita), chimichurri padažas, čili, acto, česnakų padažas
(sriracha), čatniai, sojos padažas.
5. Mažiau riebalų, mažiau druskos,
natūralios alternatyvos cukrui – iš
smulkmenų susideda visuma.
6. Pamirškite baltas staltieses, pagalvokite apie mažesnius atstumus tarp

Kai kurios praeinančios mados iki Lietuvos taip ir neatkeliavo (gal ir gerai):
desertai su... kiauliena ar net kiaulienos
skonio šokoladas.

Vis dar madingi, bet sveikesni

Raugintos ir marinuotos daržovės vis dar „ant
bangos“

Amžinai madinga
Daugelio pamėgti, įprasti, turtingo
skonio, ekonomiškai naudingi patiekalai
ir virtuvės:
1. Italų virtuvė.
2. Mėsainiai/sūrainiai.
3. Kiaušinių patiekalai.
4. Grilio patiekalai
5. Vaisiai desertui.
6. Pieno kokteiliai.
7. Meksikos virtuvė.

Restorano „Medininkai“ vienas iš išskirtinių patiekalų - keptas lietuviškas varškės sūris.
Užsienio svečių (turistų) mėgiamas bei reprezentuojantis Lietuvos kulinarinį paveldą
produktas, gaminys ir patiekalas.
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pomėgiais. Įdomiose užsienio koncepcijose, aprašomose toliau žurnale, pristatytas puikus kavinės kačių mylėtojams
pavyzdys, o Londone visus populiarumo
apdovanojimus skina kavinė Look Mum
No Hands („Žiūrėk mama, važiuoju be
rankų“), kur renkasi dviračių mylėtojai,
geria kavą, alų, užkandžiauja ir gali susiremontuoti dviračius.

Nuotr. - www.backyardtravel.com
Asia De Cuba restorano patiekalai

Azija kelionių planuose ir lėkštėse
Kalbant apie pasaulio virtuves, jau antrus metus visame pasaulyje populiarėja
Azijos skoniai. Ir nors lietuviai dar tik dabar
pradeda atrasti vis pingančius kelionių
pasiūlymus į tolimas Azijos šalis, Jūs turite galvoti greičiau už juos. Grįžę jie tikrai
bus sužavėti Azijos virtuvės, todėl ieškos
vietos, kur nors trumpam susigrąžinti
kelionės skonius ir kvapus. Norėdami
šią tendenciją sėkmingai taikyti savo
restorane, visai nebūtinai turite keisti
meniu. Tiesiog įveskite naujų patiekalų
pasiūlymus specialiame dienos/mėnesio
meniu ir žiūrėkite, kurie iš jų prigyja.
Geriausias būdas pradėti gali būti... desertai. Kaip teigia restoranų konsultantai, kuo keistesni ir įmantresni desertai
šiais metais, tuo geriau. Skelbkite apie
šias naujienas savo turimais žiniasklaidos
kanalais ir potencialūs lankytojai ne tik
ateis išragauti keistenybių, bet ir seks
Jūsų informaciją, laukdami dar ko nors
naujo ir neįprasto!
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Pavalgyti ir dviratį susitaisyti
Užsienio restoranuose pastaruoju
metu vis madingesnė tampa tendencija – mini parduotuvėlė restorane ar
kavinėje. Jei Jūs gaminate tikrai skaniai,
greičiausiai dažnai sulaukiate klausimų
– kokie čia makaronai? Kas per tešla? Iš
kur gauti tokį padažą? Arba – kas Jums
veža prieskonius? Nepražiopsokite dar
vienos galimybės duoti savo lankytojui
tai, ko jis nori. Užsienyje atidaromi net
tokie restoranai, kuriuose be a la carte
meniu ir vyno išsinešimui lankytojai gali
įsigyti muzikos įrašų ar net paveikslų. Parduoti galite bet ką – pusgaminius, indus,
produktus, prieskonius, vyną, staltieses,
kavą ar arbatą.
Ir nebūtinai turite parduoti –
socializuokitės. Tegul žmonės pas jus
ateina ne tik dėl puikios virtuvės, bet ir
dėl geriausių stalo žaidimų ar didžiausios
knygų bibliotekos (tokia yra, pavyzdžiui,
picerija su biblioteka La Pizzateca Madride). Vienykite žmones su vienodais

Maisto likučiai tampa geriausiomis
žaliavomis
Daugelyje madingų restoranų pastaruoju metu itin populiaru vakarykščius
maisto likučius panaudoti kitos dienos
pietums. Tiesa, dažniausiai tokia praktika taikoma restoranų tinkluose, kur
vieno taško likučiai tampa ingredientais
kito taško dienos meniu. Pavyzdžiui,
jei užkandžiams patiekiate sūrius sausiukus/traškučius, vakare iš jų lieka tik
nuotrupos, netinkamos užkandžiams bet
idealiai tinkančios salotoms pagardinti.
Neapsiribokite tradiciniais sprendimais ir
laimėsite tris kartus: pirma, pasiūlydami
savo lankytojams patiekalą, kuriam ingredientai buvo „prikelti naujam gyvenimui“
(žinoma, turite apgalvoti, kaip šią žinutę
pranešite savo lankytojams. Prierašas
„Meniu iš vakarykščių maisto likučių“
netinka!), antra, praturtinsite savo meniu
ypač įdomiais atradimais, kuriais galėsite
dalintis socialiniuose tinkluose ar pasikviesti žurnalistus paragauti a la carte
meniu iš „vakar dienos likučių“, ir trečia,
žinoma, sutaupysite.
Užsienyje yra net specialūs internetiniai
puslapiai, kuriuose pateikiami patiekalų
receptai iš įvairių maisto produktų likučių,
tereikia suvesti, kokius produktus turi po
ranka, ir randami receptai. Pavyzdžiui,
Nuotr. - www.brianl.me
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duona iš cukinijos likučių, vaisių duona
arba įvairių baltos duonos, kruasanų
likučių, marmelado ir viskio pyragas.
Iš mėsos ir vyno likučių pagaminkite
škotišką pyragą, iš pusryčių metu likusių
supjaustyto kumpio gabaliukų kurkite
savo firminius sumuštinius arba keptus
sumuštinius įmantriu prancūzišku pavadinimu croque monsieur. Įvairių padažų
likučius tepkite ant picos tešlos, supjaustykite mažais gabaliukais ir tiekite
kaip nemokamą užkandį lankytojams,
laukiantiems patiekalų.
Vaisių likučiai – patys dėkingiausi.
Gaminkite sveikus ir spalvotus vaisių
kokteilius ar maistingus kokteilius su
špinatais. Juk smoothies – tai dar viena
tendencija!
Ir, žinoma, sūrio likučiai. Sūris, kaip
joks kitas produktas, net likučių pavidalu
gali tapti gourmet patiekalu ar pataisyti tokį paprastą patiekalą, kaip ryžiai
(rissotto) ar makaronai. Surinkę sūrių
likučius, pakvieskite savo lankytojus į
sūrio fondiu vakarėlį, pusryčiams kepkite įspūdinguosius ir paprastučius sūrio
suflė ar tiesiog gaminkite padažus su
balto vyno likučiais, česnaku ir žiupsneliu
juodųjų pipirų. Galiausiai iškepkite
itališkąjį Timpano ar svogūnų pyragą, dėl
kurių neatsiginsite „maisto likučių meniu“
mėgėjų! Arba pagaminkite „teisingą“
kebabą! Su mėsa ir daržovėmis, tokį,
kuriam nereikėtų litro padažo, tokį, kurį
gamina Berlyno kebabinės, prie kurių
gyva eilė driekiasi ištisą parą.
Ir štai Jums paskutinė pergalė – prisitaikote prie tendencijos siūlyti naujienas
ir keisti meniu.

Žymusisi itališkas Timpano, kurį galite pagaminti iš maisto likučių

Rafinuoti užkandžiai bare
Užsienio restoranuose itin populiaru
sėdimas baras, prie kurio gali palaukti,
kol atsilaisvins stalas vakarienei. Ir nors
anksčiau baras buvo vieta aperityvui
prieš maistą ir kokteiliui po vakarienės, o
prie gėrimų užkandžiams galima būdavo
rasti sūdytus riešutėlius ar, jei pasiseks,
alyvuoges, šiandien restoranų barai, o
su jais ir tradiciniai barai persiorientuoja
ir siūlo rafinuotus užkandžius, o kartais ir
visą meniu.
Net jeigu restoranas neturi baro, būkite
originalesni ir pasiūlykite prie gėrimų ką
nors įmantresnio. Prie vyno nebūtinai
turi būti patiekiamas sūrių rinkinys, o prie
alaus – nebūtinai kepta duona. Įveskite
vieno kąsnio saldumynus, derančius
su vynu, o įvairiems užkandžiams
paieškokite idėjų pasaulio virtuvėse.

Rafinuoti tiek išvaizda, tiek ir skoniu užkandžiai
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- liet.), ūkininkų produkcija (sūriai, mėsos,
medus). Finansiniai sprendimai priimami
nebe vien pagal kainą, bet ir pagal vertybes, kurios šiuo metu turi labai aiškią ir
tendencingą kryptį – sveikesnis gyvenimas ir skaidrumas, iš čia ir sąvoka – vertė
už pinigus.

LARTA (Atsakingų restoranų ir tiekėjų tinklas) veiklos principai atitinka
pasaulio restoranų tendencijas.

Individualus požiūris į klientą
Klientai nenori daugiau pasirinkimų. Jie
nori tiksliai to, ko nori, kada nori, būtent
ten ir būtent taip. Iš tiesų, restoranai bene
vienintelė vieta paslaugų sferoje, kur
lankytojas dažnai negali gauti tiksliai to,
ko nori. Kiek yra restoranų (ar esate vienas iš tų?), kurie įsiklauso į lankytoją ir
nuoširdžiai mano, jog jis visada yra teisus?
Dėl mitybos, etinių, religinių įsitikinimų,
prietarų ar sveikatos problemų bet kuris
Jūsų lankytojas gali paprašyti vištieną jo
salotose pakeisti į jautieną ar nepaslėpti
patiekalo po sluoksniu padažo, o patiekti
jį šalia. Kaip pasielgsite? Dažnai kepsnį
pateikiantys restoranai net nepasiteirauja, kokio lygio apkepimo mėsą pageidauja ragauti lankytojas. O juk čia nėra
taisyklių „pagal nutylėjimą“.
Žinoma yra ir kita pusė – „super šefai“,
niekada nepripažinsiantys, jog klientas teisus, nes tik jis, „super šefas“, žino,
kaip patiekalas turi būti paruoštas ir
nesileidžia į jokius kompromisus su
lankytojo skoniu. Kai kam patinka tokia
šefo pozicija, kitiems tai atrodo nereikalinga arogancija.
Bet kokiu atveju, jei nesate vienas iš
tų visuomenėje gerbiamų „super šefų“,
Jūsų koziris – lankstumas ir betarpiškas
bendravimas su lankytoju, klausantis jo
nuomonės.
Tik nepersistenkite – valgiaraštyje neturi atsirasti trijų vieno patiekalo variantų,
nes lankytojas tikrai neturi pasiklysti tarp
gausybės patiekalų.
Gaminkite lankytojams prieš akis,
stenkitės perimti visame pasaulyje
propaguojamą įprotį „šefas salėje“.
Virtuvės šefas privalo bendrauti su
lankytojais tiek kurdamas betarpišką
atmosferą, tiek parodydamas, jog jam
rūpi lankytojų nuomonė, o jis pats neturi
ko slėpti ar nutylėti. Taip bus patenkintas
ir skaidrumo poreikis.
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Ar žinote sąvoką – „vertė už pinigus“?
Vienai daliai viešojo maitinimo įstaigų
lankytojų dar ilgai kainos ir akcijos bus
pagrindiniu veiksniu renkantis, kur
pavalgyti. Tokie lankytojai ir akcijų besivaikantys maitinimo taškai susiduria
su viena didele problema (aktualesne
restoranui, nes lankytojui pigus maistas,
t.y. pigios žaliavos yra jau kita problema)
– visada atsiras, kas pasiūlys mažesnę
kainą ar didesnę nuolaidą ir visi tokios
maitinimo įstaigos lankytojai perbėgs
ten. Jokio lojalumo, o jeigu vienintelis
konkurencinis pranašumas yra mažesnė
kaina – tai ir jokio pasitikėjimo ar geros
reputacijos.
Restoranų lankytojai tikrai yra
pasiruošę susimokėti, tik turi žinoti, kokia jų sumokamų pinigų vertė: skaidrumas (atviros virtuvės, higienos reitingas,
žaliavų tiekėjų viešinimas, gamybos
būdas), vietinė produkcija (susitaikykite –
kuo toliau, tuo labiau valgytojai ją norės
matyti savo lėkštėse; užsienyje restoranai šią tendenciją vadina „from farm to
fork“ arba „plot to plate“ (iš ūkio į lėkštę

Maistas vis labiau tampa ne vien
„maistu“, t.y. priemone pasisotinti. Maistas įgauna vienokias ar kitokias reikšmes,
išreiškia gyvenimo būdą, atstovauja vertybes ir praneša apie tai, kad šioje vietoje,
pavyzdžiui, 100 kalorijų ar sveiki, pilno
grūdo, daržovių užkandžiai, salotų barai,
mažos CO2 emisijos patiekalai, sveikesni pasiūlymai diabetikams, sveikesni
sprendimai vaikams, meniu pristatymas
per patiekaluose esančius vitaminus
ir jų reikšmę bei poveikį organizmui,
vegetariškos dienos restorane. Tegul Jūsų
lankytojas iš restorano išeina ne tik sotus,
bet ir žvalus, laimingas, prisidėjęs prie
jam svarbių vertybių propagavimo.
Skelbkite savo vertybes lankytojams,
tegul jie gauna visą informaciją, kuri
padėtų jiems išsirinkti. Išsirinkti Jus. Ir...
būkite pionieriais. Kažkada visi restoranai norom nenorom (išskyrus tuos
maitinimo taškus, besidraskančius dėl
kliento didesnėmis nuolaidomis) privalės
tapti atsakingais. Tuo metu Jūs jau būsite
pelnęs pasitikėjimą, gerą vardą ir būsite
keliais žingsniais priekyje.
Galbūt Jūs visa tai jau darote, tuomet
nepamirškite skirti dėmesio komunikacijai. Ir ne vien dėl to, kad parduotumėte
daugiau sveikų užkandžių, bet ir tam, kad
auklėtumėte ir ugdytumėte savo lankytojus, kurie, gavę tikrą maistą, tikrą vertę,
nebenorės rinktis nieko prastesnio.

Restorano „De Kas“ vadovų teigimu, patiekalai gali būti geri tuomet, kai yra gaminami iš šviežių
produktų, kurie auginami ir renkami atsižvelgiant ne tik į savo, bet ir į gamtos poreikius .
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Lietuviški vynai:
turime ką atrasti
Jūratė Janavičienė, Ieva Malaiškaitė

Kalbant apie gėrimus, viena iš pagrindinių restoranų verslo
tendencijų visame pasaulyje – vietinės gamybos alkoholiniai
gėrimai. Taip, bepigu prancūzams, ispanams, čiliečiams, netgi
afrikiečiams – šalims su tinkamu vyndarystei klimatu ir giliomis
šio amato tradicijomis. O ką daryti, teisingiau – iš ko daryti Lietuvoje? Ogi žaliavų lietuviškiems vynams apstu pievose nuo pat
pavasario, o daržuose – iki vėlyvo rudens.
Tūkstantmečius skaičiuojančioje vyno
istorijoje bandyta jį gaminti iš visko –
vaisių, uogų, augalų ūglių, žolelių. Ypač
vėsesnio klimato kraštuose, kur mažai
arba visai neauginamos vynuogės. Manoma, jog vynas kilęs iš Armėnijos, kur rasti
seniausi, 6-7 tūkst. m. pr. Kr. skaičiuojantys
vyno indai ir rūsiai. Vėlesniu laikotarpiu su vyno vartojimu susijusių piešinių
aptinkama senovės Egipto papirusuose.
Medicininėmis žiniomis garsėjantys
senovės egiptiečiai įvairiomis žolelėmis
paskanindavo vyną, taip jam suteikdami gydomųjų savybių. Išanalizavę
faraonų kapavietėse rastus vyno ąsočius,
mokslininkai aptiko melisos, kalendros,
mėtos, šalavijo, rozmarino bei pušų sakų
likučių.
Tai,
kad
Lietuvoje
negalime
užauginti tokių vynuogynų kaip Italijoje, dar nereiškia, kad negalime gaminti
išskirtinės kokybės, unikalaus vyno ir juo
garsėti visame pasaulyje. Pirmasis pavasario vynas Lietuvos vyndarių gaminamas
iš ką tik pražydusių pienų. Vidurvasarį iš
vynuogių lapų gaminamas vynas galėtų
varžytis su rislingu. Vynas gali būti gaminamas ir iš kvapniųjų prieskoninių žolių
– mėtų, juozažolių, šalavijų ir kt., taip
pat citrinos, vandens, cukraus, vyno
mielių. Gaminimo būdas visai paprastas.
Žoleles reikia užpilti verdančiu vandeniu,
uždengti ir palaikyti 1–3 dienas. Vėliau
užvirinti, perkošti, įmaišyti cukraus.
Atvėsinus, įmaišyti vyno mieles. Supilti į
vyno butelį ir palaikyti apie mėnesį, kol
nustos burbuliuoti. Laikyti 9–10 mėnesių,
retkarčiais perkošiant nuosėdas.

papročių perėmę iš graikų, pradėjo
vartoti Hipokrato išradimą, tačiau
jį savotiškai modifikavo – gamindami aromatizuotą vyną, jie naudojo
čiobrelius, rozmarinus, salierus ir mirtas.
Žolelėmis gardinto vyno receptas. Tam,
kad tilptų žolelės ir kiti priedai, atkimšę
vyno butelį, vieną stiklinę nupilkite
ir atidėkite. Įdėkite šakelę čiobrelių,
įberkite 1/2 arbatinio šaukštelio tarkuotų
muskato riešutų, 1/4 arbatinio šaukštelio
tarkuoto imbiero, cinamono lazdelę ir
8-10 didelių razinų. Užkimškite butelį
kamščiu ir palaikykite dvi savaites, kad
pritrauktų. Perkoškite vyną pro sietelį į
stiklinį ąsotį, kad neliktų čiobrelių ir imbiero gabaliukų. Supilkite vyną atgal į
butelį ir vėl jį sandariai užkimškite.
Lietuviškus naminius, natūraliai fermentuotus, dažniausiai vaisių ir uogų
vynus pamažu atranda ir žaibiškai
pamėgsta tiek lietuviai, tiek užsieniečiai.

Apie lietuviškos vyndarystės specifiką
ir subtilybes kalbamės su Raimundu
Nagele, Lietuvos vyndarių asociacijos
prezidentu, Algirdu Lungiu, vyndariu
ir vynuogių auginimo žinovu ir Tatjana
Ramoškiene, vyndario Česlovo Ramoškos
žmona, įmonės „Česlovo vynas“ direktore.
Raimundas Nagelė, Lietuvos
vyndarių asociacijos prezidentas
Kokius išskirtumėte naminio vyno
pranašumus?
Natūralus uogų ir vaisių vynas – geresnis už gamyklinį, nes jis gaminamas
mažesniais kiekiais, o gamybai naudojama daugiau meilės. Šie vynai mažiau
sulfituojami, tačiau kaip tik dėl tos
priežasties jie greičiau genda, nes būtent
sulfitai išlaiko vyno stabilumą. Jei kiekiai
leistini, sulfitai nėra baisūs. Kiti privalumai
– natūralesnė jų gamyba ir ekologiška
produkcija. Kai kiekiai mažesni, žymiai
lengviau užtikrinti žaliavos kokybę.

„Vyno mėgėjai ragauti vynus gali Vyndarių asociacijos šventėse“, - Raimundas Nagelė.

Žolelėmis galima gardinti tradicinius vynuogių vynus. Tokį vyną –
vermutą daugiau kaip prieš 2400 metų
paruošė Hipokratas, sumaišęs baltąjį
vyną su pelynų ir laukinių gėlių ekstraktais. Senovės romėnai, daugybę
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Algirdo plantacijoje – apie 200 įvairiausių veislių vynuogių

Kuriuos augalus galima pavadinti tradiciniais lietuviško vyno augalais, o kurie dar
tik išbandomi?
Lietuviai gamina vyšnių, juodųjų ar
raudonųjų serbentų ir agrastų vynus.
Retesni ir labai įdomūs vynai – rabarbarų,
šeivamedžio, mėlynių ar spanguolių. Aš
pats spanguoles kupažuoju su obuoliais
ir nenusiviliu.
Kaip išsirinkti gerą lietuvišką vyną ir kur
jo įsigyti?
Vyno mėgėjai ragauti vynus gali
Vyndarių asociacijos šventėse. Trečiąjį
lapkričio ketvirtadienį Zyplių dvare
rengiame Jauno vyno šventę. Jaukioje
aplinkoje vynus ragauja ir vertina ne
tik asociacijos nariai. Pavasarį, pienių
žydėjimo metu, gamtoje rengiama
Pienių vyno šventė. Kiekvieną vasarą
vyksta Vyndarių asociacijos sąskrydžiai
bei Vyndarių čempionatai. Paskutiniame
vyno čempionate Vyndarių asociacija
pristatė net 29 vynus.
Taip pat norėčiau paminėti, jog
Vyndarių asociacija, įkurta tam, kad
naminio vyno gamintojai galėtų pasidalinti žiniomis, veikia jau septynerius metus ir vienija dešimtis narių. Dabar jai
priklauso 30 aktyvių narių, kurie nuolat
ieško naujovių, kuria puikius vynus.
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Ar lietuviai vertina lietuvišką vyną?
Lietuviai mėgsta vaisių vynus. Ne kartą
teko girdėti pasakymus, jog „nusibodo
vynuogių vynai“. Užsieniečiai paragavę
dažnai labai nustemba, nes iki šiol galvojo, kad vynas gali būti gaminamas tiktai
iš vynuogių.
Vaisių ir uogų vynai būdingi ne tik Lietuvai. Jie gaminami vėsesnio klimato
šalyse, kur išaugti ir prinokti vynuogėms
pritrūksta saulėtų dienų.
Vyno darymo kryptys Lietuvoje –
skirtingos. Lietuviai mėgsta saldesnius ir
stipresnius vynus. Tačiau ne visi vyndariai juos daro. Sausą vyną žymiai sunkiau
pagaminti. Aš darau tik sausą vyną.
Kokie užkandžiai ir deriniai labiausiai
tinka prie lietuviškų vynų?
Mano gaminamas ir labai mėgstamas
spanguolių ir saldinių obuolių vynas
karštą vasaros dieną labai skanus ir vienas,
be jokių užkandžių, bet jis puikiai dera su
lietuviškais saldžiais varškės sūriais, ypač
– šviežiais.
Juodųjų serbentų vynas, tvirtas ir „su
stuburu“, tinka prie žvėrienos patiekalų.
Puikus agrastų vyno ir šviesios mėsos
– vištienos ar kalakutienos – derinys.
Vyšnių vynas puikiai dera prie mėsos ar
stipresnių sūrių, tokių kaip „Džiugas“.

Ko reikia, norint gaminti ir parduoti vyną,
kiek tai kainuoja ir kiek laiko užtrunka?
Lietuvoje licencijavimo mechanizmas
yra labai sudėtingas. Vynas – ir akcizinė, ir
maisto prekė. O reikalavimai ir mažiems,
ir dideliems vyno gamintojams – tokie
patys. Tik vienas naminio vyno gamintojas – Česlovas Ramoška turi licenciją vyno
prekybai. Mažas vyndarys, gamindamas
įdomų vyną, negali turėti savo laboratorijos, o samdytis laboratoriją ar pirkti jos
paslaugas ne kiekvienas išgali.
Kaimyninėje Latvijoje įstatymai supaprastinti ir palankesni smulkiems
vynininkams – licencijos diferencijuotos ir jas išduoda savivaldybės. Per labai
trumpą laiką daugiau kaip 30 Latvijos
vyndarių gavo licencijas. Tikimės, kad
situacija artimiausiu metu pagerės ir Lietuvoje.
Algirdas Lungis, vyndarys ir
vynuogių auginimo žinovas
„Legendų ir vyno kraštas – Joniškėlis“
Taip miestas pristatomas vyndario Algirdo Lungio internetiniame puslapyje
www.vynuoge.lt. Ir čia pat klausiama:
„Ar žinote, kad burokėlių vynas kvepia…
bananais?“ Joniškėlietis, vyno kultūros
puoselėtojas A. Lungis beveik trisdešimt
metų augina vynuoges ir daro lietuvišką
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vyną. Algirdo plantacijoje – apie 200
įvairiausių veislių vynuogių, tarp kurių ir
tokios visiems gerai pažįstamos vyninės
veislės kaip Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Riesling, PinotNoir ar Elzaso pasididžiavimas – Gewürztraminer.
Vyndarys gamina daugiau nei 20 rūšių
naminių lietuviškų vynų iš keisčiausių
žaliavų ir kruopščiai užaugintų vynuogių.
Tačiau ne skaičiai svarbu. Svarbiausia –
vyndario ir vynuogių augintojo nuoširdus
ir atsakingas požiūris į viską, ko imasi.
Juk jei apie kažką svajoji nuo mažumės,
tuomet į svajonę žiūri atsakingai.
„Vynuogės – mano gyvenimo aistra.
Jomis susižavėjau dar vaikystėje,“ - teigia
Algirdas ir priduria, jog pats nėra didelis
vyno mėgėjas. „Man malonumą teikia
pats procesas, bandant pagaminti tobulą
vyną. O tobulumui ribų nėra.“
Vynas iš... burokėlių
Vyno medžio (žr. iliustraciją) autorius,
gamindamas naminį vyną, neapsiriboja vaisiais ir uogomis. „Puikus gėrimas
gaunamas ir iš javų, morkų, burokėlių,
rabarbarų, net pastarnokų. Tinka gamtoje prisirpę šermukšniai, šaltalankiai,
bruknės, gervuogės,“ – teigia vyndarys.
A. Lungio teigimu, nereikia baimintis
stipresnių (15, 16 laipsnių) vynų, kadangi
jie gali ilgiau išsilaikyti. Tai jis įvardija kaip
vieną iš lietuviško vyno privalumų. „Kadangi lietuviškas naminis vynas iš prigimties yra „tvirtas“, sulfitų dėti reikia gerokai
mažiau nei gaminant serijinės gamybos
vyną.“ A. Lungis taip pat gamina sidrą ir
midų.
Lietuviško vyno gamyba – menas, o
ne verslas
Algirdas Lungis žiniomis ir įgūdžiais
apie vynuoges, jų auginimą ir vyno
gamybą dalinasi savo sodyboje organizuojamose degustacijose ir paskaitose. „Vyno gamybos procesas ir pati
vyndarystė – menas, ne verslas. Vyndarys
pirmiausia turi būti profesionalus savo
amato žinovas. Lietuvoje tokių tikrai yra!
Taip pat, žinoma, svarbu ir kokybiškos
žaliavos. Dabar populiarios ekologiškos,
natūralios žaliavos. Viskas įmanoma,
tačiau tokio vyno gamyba – brangesnė
nei kitų. Tai prekė ne masinei prekybai.
Manau, jog ekologiškas, biodinamiškų
ūkių lietuviškas vynas yra skirtas daugiau pažinimui, degustavimui, o ne
gėrimui. Gal todėl ir mano vyno fabrikėlis
statosi pamažu, iš lėto – nenoriu, kad
dėl masinės gamybos nukentėtų vyno
kokybė,“ – mintimis dalinasi vyndarys.

auga. „Pirmuosius du metus vesdavome
degustacijas ir ekskursijas Joniškėlyje
nemokamai, kad tik supažindintume
žmones su lietuvišku vynu ir jo kultūra.
Šiandien jau patys žmonės plūsta į tokias
ekskursijas. Per metus mano sodyboje
įvyksta apie 150 pažintinių degustacijų.
Vyno
kultūros
pažinimo
vedini,
Joniškėlyje apsilanko iki 5000 žmonių.
Žmonės domisi, ir tikiu, kad vyno kultūra
atgimsta, o aš džiaugiuosi, kad galiu prie
to prisidėti.“ Tiesa, vynuogių augintojas
ir vyndarys reprezentuoja lietuviškus
vynus ir užsieniečiams. Publikuotas ne
vienas interviu užsienio žiniasklaidoje,
nemaža dalis vyno degustacijų dalyvių
– užsieniečiai, atvykstantys ne tik iš Europos, bet ir iš viso pasaulio. „Užsieniečiai
dažniausiai vynuogių vyną nustumia
į šalį, jis jiems nebeįdomus. Jie žavisi
mūsų vaisių, uogų vynais. Degustacijų
metu patiekiu ir namie iškeptą, prie vyno
priderintą duoną. Nereikia emigruoti, turime ką veikti ir Lietuvoje, kad užsieniečiai
patys važiuotų pas mus mokytis, skanauti, atrasti.“ Bene 30 metų vynuoges auginantis Algirdas nustebina ir teiginiu, jog
tai, kad Lietuvoje neįmanoma užauginti
vynuogių – mitas. „Kažkada galvojome,
kad Lietuvoje ir pomidorai neauga, o dabar?“ – šypsosi Algirdas.

jų į vynus dedama tik siekiant išgauti
papildomą aromatą ir skonį.
Tradiciniais vyno augalais galima pavadinti obuolius, juoduosius serbentus,
vyšnias ir avietes. Jau bandoma vyną
gaminti ir iš agrastų bei rabarbarų.
Vyšnios ir juodieji serbentai yra intensyvaus skonio, atrodo – išspaudei, ir
jau beveik turi gerą daiktą. Su avietėmis
sunkiau, jų sultys tirštėja, jas reikia skiesti
vandeniu.

Tatjana
Ramoškienė,
vyndario
Česlovo Ramoškos žmona, įmonės
„Česlovo vynas“ direktorė
Teko girdėti posakį, kad vyno negalima
pagaminti tik iš akmens. Iš kokių uogų,
vaisių ar žolelių gaminami lietuviški vynai?
Kuriuos augalus galima pavadinti tradiciniais lietuviško vyno augalais?
Iš „bet ko“ ir pagaminsi „bet ką“, tik ne
gerą vyną. Iš žolelių vynas negaminamas,

Ar naminius uogų, vaisių vynus galima
vadinti išskirtinai lietuvišku produktu? Kokie vynai gaminami tik Lietuvoje?
Nors lietuviai nuo seno daro vynus ir
yra vertinami kaip vieni iš geriausių vaisių
vyno gamintojų, kurių patirtį vertina toli
už Lietuvos ribų, pasakyti, jog mes, lietuviai, anksčiau pradėjome daryti vyną iš
vaisių ir uogų, negalime.
Europoje ir už jos ribų vaisių ir uogų

A. Lungis gamina daugiau nei 20 rūšių
naminių lietuviškų vynų iš keisčiausių žaliavų
ir kruopščiai užaugintų vynuogių.

A. Lungis vynuoges augina ir šiltnamiuose

Paklaustas apie vyno kultūrą Lietuvoje,
A. Lungis sako esąs įsitikinęs, kad ji tikrai
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VIETINĖ PRODUKCIJA
seno daromi iš tokių vaisių kaip obuoliai,
abrikosai, juodieji serbentai, gervuogės,
vyšnios, spanguolės, avietės, agrastai,
mėlynės ir kt.

Raimundas Nagelė gamina tik sausą vyną

vynai yra daromi savo šeimos poreikiams, tik mes apie juos negirdime ir tuo
labiau jų neragaujame. Vokietijoje labai
mėgstami agrastų, rabarbarų, obuolių
vynai, yra net keli regionai, kur tradicinis
kalėdinis vynas yra ne raudonas, o baltas
obuolių vynas.
Kanadoje, Ontarijo regione yra vyno
fabrikų, gaminančių vaisių vyną. Jie
turi kokybės ženklą, identifikuojantį
kokybišką vaisių vyną. Šie vynai nuo

Kokius vynus gamina Jūsų įmonė?
Gaminame įvairius vynus – nuo sauso
brut obuolių vyno, sauso aronijų, pusiau
saldaus aviečių iki saldaus svarainių vyno.
Darome tai, kas mums patiems ir mūsų
vyno gerbėjams patinka, atsižvelgiame
į rinkos poreikius. Žaliavas vynui auginome patys savo ūkyje, tačiau nuo
praėjusių metų, kai galime gaminti iki 10
tonų vyno per metus, žaliavas perkame
iš kaimynų. Kuo, beje, jie labai džiaugiasi,
nes anksčiau nei raudonų serbentų, nei
svarainių niekas nepirko, daugelis net
išnaikino tuos vaiskrūmius. Populiariausi
mūsų vynai – obuolių, obuolių ir aronijų,
aviečių, svarainių, aronijų, juodųjų
serbentų, vyšnių.
Kokie užkandžiai ir deriniai labiausiai
tinka prie lietuviškų vynų?
Svarainių, obuolių ir obuolių-aronijų
vynai puikiai dera su švelnaus skonio
sūriais. Kietieji išraiškingo aromato ir
sodraus skonio sūriai dera su galingu
raudonuoju vynuogių vynu, taip pat su
svarainių vynu. Kai kuriuos derinius labai
pagerina papildomi užkandžiai – riešutai,
džiovinti vaisiai, meliono kąsneliai.
Prie kai kurių vynų labiau dera mėsa

arba rūkyta žuvis nei sūris. Raudoni pusiau saldūs aviečių ar aronijų vynai puikiai tinka prie žvėrienos, triušienos, ypač
su saldžiarūgščiais spanguolių ar vyšnių
padažais.
Ko reikia, norint gaminti ir parduoti vyną,
kiek tai kainuoja ir kiek laiko užtrunka?
Pradėti reikia nuo patalpų, atitinkančių
maisto gamybos reikalavimus – tai, ko
gero, ir yra sunkiausia užduotis. Gavus
pažymėjimą, reikia kreiptis į Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės (NTAK)
departamentą dėl Licencijos vyno gamybai, kurios kaina – apie 4000 Lt. Dar yra
akcizinių prekių sandėlio registravimo
mokesčiai. Atrodo – nedaug, bet tai
trunka beveik metus. Leistinas gamybos
kiekis per metus – 10 tonų arba 13000
butelių.
Kad pagaminti gerą, skanų vyną,
išlaikyti jį stabilų, kad butelis rūsyje
„neiššautų“,
reikia
profesionalumo,
įrangos, švaros, tinkamos temperatūros.
Ramoškų vyno galima paragauti ir kai
kuriuose restoranuose arba įsigyti vyno
parduotuvėse.
VARTODAMI ALKOHOLĮ, RIZIKUOJATE SAVO
SVEIKATA, ŠEIMOS IR VISUOMENĖS GEROVE.

„Česlovo vynas“ gaminame įvairius vynus – nuo brut obuolių vyno, sauso aronijų, pusiau saldaus aviečių iki saldaus svarainių vyno.
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Įdomios užsienio koncepcijos

nuo restorano, kuriame
maistas ruošiamas kartu
su šefu iki kačių kavinės
Agnė Vareikaitė

Populiarėjant kelionėms po
restoranus, sudėtinga prisivilioti
nuolatinius
klientus.
Šiandien madinga ieškoti naujų
vietų, kur dar nebuvo apsilankyta, kurias pagyrė draugai ar kolegos. O ir rekomendacijų sulaukti nėra lengva – preciziškai
pateikta
vakarienė,
geras
aptarnavimas ir jauki aplinka
negarantuoja laukiamo rezultato. Žmonės nori būti nustebinti, laukia kažko netikėto ar
net šokiruojančio. Atrinkome
9 įdomius restoranus su itin
įdomiomis ir pasiteisinusiomis
koncepcijomis.

„Brooklyn Fare“
Restoranas nuolatinius ir naujus lankytojus kviečia į degustacijas – kursus su
jų virtuvės šefu. 2-4 žmonių grupelės
kartu su šefu gamina maistą, jis moko
kulinarinių subtilybių, išduoda savo
gamybos paslaptis. Klientai, gamindami
kartu su šefu, mokosi, o vėliau degustuoja ir kartu aptaria skonių simfoniją.
Kiekvieną dieną gaminami skirtingi patiekalai, todėl į kursus galima eiti nors
ir kiekvieną dieną – meniu nesikartos.
Malonumas nepigus – vienam žmogui tai
kainuoja 225 dolerius.
www.brooklynfare.com
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„Aureole“
Viename iš Niujorko dangoraižių
esančiame restorane padavėjos dirba
išties ekstremaliomis sąlygomis. Šiame
restorane iš gausios vyno kolekcijos padarytas didelis stiklinis vyno bokštas,
kuris yra kelių metrų aukščio. Iš visų
bokšte esančių vynų meniu restorano
lankytojas išsirenka norimiausią. Lankytojo pasirinktą butelį paima mergina
(vadinama vyno „fėja“), kuri yra pakibusi
ant lyno, esančio virš vyno bokšto. Vien
toks šou priverčia rinktis vieną vyno
butelį po kito.
www.aureolelv.com/wine.html
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„Heart attack grill“
Dideliu cholesterolio kiekiu kraujyje arba viršsvoriu nesiskundžiantiems
žmonėms nė motais, ką ir kur valgyti. O
štai ką daryti, jei tokių problemų turi? Labai labai dideliais mėsainiais garsėjantis
restoranas „Heart attack grill“ pasiruošęs
padėti visiems. Čia prie įėjimo stovi
didžiulės svarstyklės – gali pasisverti
įeidamas ir išeidamas. Svertis tikrai

verta, nes maistas itin kaloringas, kai
kurie mėsainiai turi net 10000 kalorijų! Į
milžiniškus mėsainius dedama daugiau
nei po 4 gabalus mėsos, o padažų kiekis
neribojamas. Padavėjos, apsirengusios
kaip medicinos seselės, pasirūpins Jūsų
gerove, nes jei sveriate daugiau nei 180
kg, už maistą mokėti nereikės, nes baras
myli savo nuolatinius klientus.
www.heartattackgrill.com
„Kamayan“
Vokietijos mieste Brėmene esantis
restoranas klientus vilioja azijietiškais patiekalais ir malonumais, valgant basomis
kojomis. Egzotiškus patiekalus siūloma
ragauti sėdint minkštuose pufuose, kurie sudėti ant... paplūdimio smėlio. Taigi,
čia žmonės, prieš sėsdamiesi prie stalo,
nusiauna batus ir skanauja patiekalus,
jausdamiesi lyg pajūryje. Čia dirba įvairių
Azijos šalių virtuvių šefai, kurie siūlo paragauti filipiniečių, marokiečių, tailandiečių,
nepaliečių tradicinių patiekalų. Poilsio
ir atostogų pasiilgę klientai čia renkasi
būriais.
www.kamayan.de

28

Restoranų verslas 1/2013
www.restoranuverslas.lt

Įdomios užsienio koncepcijos
„Ed Debevic‘s“
Yra pasaulyje restoranų, kuriuose
taisyklė, jog „klientas visada teisus“ –
negalioja. Čikagoje sėkmingai gyvuojantis restoranas stebina savo drąsa ir
įžūlumu. Ši vieta garsėja savo juodu
humoru, klientų įžeidinėjimu ir niekinimu. Padavėjai šoka ant stalų, spjaudosi,
šaiposi arba patiekia sumaitotą maistą.
Tokio „humoro“ mėgėjai čia noriai renkasi
ir linksminasi. Čia ir klientai gali jaustis
laisvai – šokti ant stalo, valgyti sėdėdami
ant žemės ir nesilaikyti restoranuose
įprasto etiketo. Jei pasiilgote mokyklos
valgyklų chaoso – čia puiki vieta jį prisiminti. Konservatyvių pažiūrų lietuviams
tai, greičiausiai, nepasirodytų itin smagi
idėja.
www.eddebevics.com

Kačių kavinės
Naujausios restoranų verslo tendencijos sako – savo restorane vienykite
žmones su vienodais pomėgiais. Pasaulyje populiarėja kačių kavinės, kuriose
renkasi kačių augintojai ir mylėtojai kartu
su savo katėmis. Kol šeimininkai (žmonės)
gurkšnoja kavą ir užkandžiauja, katės
taip pat nevaržomos sau pramogauja.
Kavinėse įrengtos laipynės, nameliai,
žaidimo zonos.
Tuo tarpu Japonijoje yra virš 70 kačių
kavinių, kurios kuria dvigubą naudą.
Pirmiausia, tokiose kavinėse gyvena
katės, o lankytojai – dažniausiai kačių
mylėtojai, patys negalintys ar neturintys
laiko laikyti gyvūnėlių namuose. Tokių
kavinių lankytojai sumoka už valandą

Nuotr. - www.architizer.com, Dave Tacon, Al Jazeera

buvimo restorane ir gali džiaugtis
murkiančių gyvūnėlių kompanija, kuri,
anot mokslinių tyrimų, mažina stresą.
Antra, katės, gyvenančios kačių kavinėse,
yra buvusios benamės. Taigi tokių
kavinių dėka sprendžiama ir benamių
gyvūnų problema. Sėkmingą ir naudingą
koncepciją perima Londono ir Budapešto
kavinės.

Nuotr. - Nekokaigi, A cat cafe in Kyoto

Nuotr. - www.architizer.com, Dave Tacon,
Al Jazeera

Nuotr. - www.architizer.com, Dave Tacon, Al Jazeera
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„Karma Kitchen“
Ar įsivaizduojate restoraną, kuriame
nėra meniu, o Jūsų sąskaitą apmokėjo
prieš tai buvęs lankytojas? 2007 metais
Berklyje (JAV) duris atvėrė restoranas
„Karma Kitchen“, kurį įkūrė grupelė
savanorių. Šio verslo idėja – žmogaus
veiksmai, kurie sukelia po jų einantį
atlygį. Šiuo atveju, ateinantieji į restoraną
valgo nemokamai, nes už juos jau
sumokėjo prieš tai apsilankęs klientas.
Pasivaišinęs šefo siūlomais pietumis ar
vakariene, klientas apmoka sekančio
kliento sąskaitą. Žmonių sąžinė šiame
versle tikrai reikalinga – pavalgęs ir sotus
klientas privalo pagalvoti ir apie po jo
ateisiančius žmones ir kiek jiems pinigų
palikti.
www.karmakitchen.org
„Chodovar“
Restoranas įsikūręs dideliame alaus
SPA komplekse, vakariniame Čekijos
pakraštyje. Čia lankytojai gali mėgautis
alaus SPA procedūromis ir alumi
procedūrų metu. Šiame komplekse
esančiose alaus daryklose gaminamas
šviežias alus patiekiamas ir į viešbučio
restoraną. Jei tingisi nueiti į jį, galite
pasikviesti padavėją ir paprašyti atnešti
alaus tiesiai į procedūrų kambarį.
Procedūrų metu galite degustuoti
įvairiausių rūšių alų, o restorane skanauti
patiekalus, kurių didžioji dalis gaminama
su alumi.
http://www.praguebeergarden.
com/czech-tours/post/beer-spa-chodovar

„Opaque”
Įsivaizduokite – esate visiškoje tamsoje,
be žvakių, specialiai paruoštoje „Opaque“
restorano rūsio salėje. Ar kada bandėte
valgyti visiškoje tamsoje? Čia siūloma
pavalgyti kitaip bei atrasti maisto skonį
iš naujo! Personalas pasitinka su naktinio
matymo prietaisais ir saugiai palydi prie
staliuko.
Aplink – aklina tamsa. Grojant muzikai,
prasideda patiekalų ir gėrimų ragavimas.
Visiškoje tamsoje maistas įgauna kitą
prasmę, o klientai pajunta dar niekad
nepatirtų pojūčių.
www.darkdining.com

„Bern‘s Steak House“
Floridoje esantis restoranas garsėja turintis didžiausią privačią vynų kolekciją.
Klientams pateikiamame meniu vynų
skilčiai skirta 18 puslapių – sąraše net 172
skirtingi pavadinimai. Ir tai ne vienintelis
restorano išskirtinumas – čia galima rasti
daugiau nei 50 rūšių skirtingų desertų.
Restorano viduje yra antrasis restoranas,
kuriame siūlomi vien tik desertai, kuriuos
gamina daugiau nei 10 virtuvės šefų.
Aukšto lygio someljė aptarnavimas ir
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desertų gausa šią vietą išpopuliarino visoje Amerikoje.
Dar įdomiau – restorane galima paragauti geriausių ir prabangiausių sūrių
iš viso pasaulio, kurie yra saugomi ir
brandinami įrengtose sūrio olose/
rūsiuose. Šiuose rūsiuose palaikoma reikiama, sūrių brandinimui, temperatūra
ir drėgmė. Restorano „sūrių direktorius“
kuria ir lankytojams siūlo įvairius sūrio,
desertų ir vynų derinius.
www.bernssteakhouse.com
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Šefas, skatinantis
iš naujo atrasti lietuviškų
gėrybių skonius virtuvėje
ir asmeninėje karjeroje
Urtė Mikelevičiūtė | Čiop Čiop

Tomas Rimydis, tituluotas vienu geriausių dabartinių Lietuvos šefų – be kruopelės arogancijos, griežtas, bet teisingas, kryptingai siekiantis tikslo, altruistiškas, bet tik su tais, kurie to nori,
atsidavęs šeimai ir mylintis Lietuvą. O ypač Lietuvos žemėje užaugintas bei subrandintas natūralias
gėrybes. Jūsų dėmesiui – nuoširdus ir motyvuojantis, kupinas teisingų patarimų ir suteikiantis
peno susimąstymui Tomo Rimydžio padėkos žodis gyvenimo mokytojams ir patariamasis balsas
būsimiems šefams.
Nebijokime virtuvės šefų vadinti
menininkais. Gal kai kurių mintyse toks
teiginys sukelia daug prieštaravimų,
bet iš esmės, dėl charakterių, talentų
ir kūrinių, šefus drąsiai galima priskirti
meno atstovams.
Tad turbūt kaip ir daugelio garsių
ir daug pasiekusių dailininkų, šokėjų,
muzikantų ar kitų meno atstovų talentai,
Tomo pašaukimas šiai garbingai profesi-
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jai pasireiškė dar ankstyvoje vaikystėje.
Pašaukimas gaminti, kurti, improvizuoti.
Būdamas jaunuoliu, Tomas Rimydis pajuto, jog tokie „rimti vyriški reikalai“ kaip
remontuoti mašinas, keisti padangas ar
lipdyti stogus – ne jam. „Supratau, jog
ryškus skonio pajautimas, meilė kulinarijai, noras atrasti ir eksperimentuoti
virtuvėje buvo įaugę į kraują. Ir tai tiesiog
yra manyje, mano asmenybės dalis“.

Tomas niekada nelaikė savęs virtuvės
genijumi ir nebandė susireikšminti.
Žinojo, jog daug pasiekti galima tik atsidavimu bei nesibaigiančiu darbu.
Stebuklų nebūna. „Tiems, kas galvoja,
jog tik baigę krimsti kulinarinius mokslus
iškart taps virtuvės šefais ar atsidarys savo
restoraną bei uždirbs milijonus, dar kartą
galiu pakartoti – stebuklų tikrai nebūna.
Na, o jeigu ir būna, tai pasakose, ir jie
įvyksta pelenėms, kurios nepabijo šveisti
juodžiausių puodų ar ravėti rūtų daržo“.
Tomas net nedvejodamas išskiria keletą
aspektų, kurie turi rasti sąsajas ir susidraugauti asmenybės viduje: savimotyvacija,
noras, noras dirbti, noras tobulėti, stipri
pradinė žinių bazė ir mokėjimas teisinga
kryptimi ją pildyti bei, žinoma, skonio pajautimas. Tačiau pastarojo kolkas niekur
nemoko. „Jį turi turėti iš prigimties: jausti,
suprasti, užuosti, atrasti“, – primena Tomas. „Aš pats niekada nesimėčiau ir neabejojau dėl savo pasirinkimo. Ir kiekvienam drąsiai galiu patarti: jeigu randi savo
gyvenimo tikslą ir žinai, kas tau patinka,
teikia džiaugsmo, kursto aistras, svarbu
eiti kryptingai ta linkme. Tai – ne vien
darbas. Tai tampa ir tavo hobiu, ir tavo
laisvalaikiu, ir gyvenimo būdu, ir apskritai
motyvu judėjimui. Ir nebūtinai tai taiky-
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tina šefams, tinka daugmaž visų profesijų
atstovams“. Tomas savo praktikoje pats
keliasdešimt kartų buvo puodų šveitėju
ar bulvių skutėju, tad apie „palaidą
jaunimą“ jis turi gan griežtą nuomonę:
„Turi, privalai pajusti juodo darbo skonį.
Jeigu kryptingai, teisingai dirbsi, rodysi,
ką sugebi, tobulėsi, tave pastebės kolegos, pastebės ir šefas. Nereikia pamiršti,
kad geriausia mokykla – mokytis iš
profesionalų, turinčių patirties bagažą“.
Ne paslaptis, jog nemaža dalis baigusių
kulinarinius mokslus dėl vos pora šimtų
didesnės algos renkasi picų kepėjų ar
cepelinų lipdytojų darbą. Tačiau tendencijos nėra visiškai liūdnos, atsiranda vis
daugiau motyvuoto jaunimo, norinčio
kilti karjeros laiptais link virtuvės šefo pozicijos ir sekti geriausiųjų pėdomis. O šefai
dar labiau nori į juos investuoti, mokyti
ir perduoti žinias. Todėl Tomo receptas aiškus ir paprastas – įdėti pastangų,
paaukoti šiek tiek laiko, tikslingai judėti
pirmyn ir rezultatas bus pasiektas.
Kartais vien žodžių neužtenka, kad
būtum įtikintas, bet Tomo Rimydžio
pavyzdys kalba pats už save. Nuo
jaunystės jis turėjo savo guru, įkvėpėjų ir
mokytojų. Pasiteiravus apie juos, be jokių
ilgų pamąstymų, šiltai ir su dėkingumu
įvardijamos svarbią žymę Lietuvos kulinarijoje palikusios pavardės. „Jie man
padėjo gyvenime „įšokti“ į teisingas
roges“. Smalsiesiems paliekame vietos interpretacijoms, nes Tomas laikosi nuostatos – kam reikia, tas žino ir jaučia.
Tomas taip pat niekada nepraleisdavo
pasitaikiusių galimybių pasimokyti iš
atvykstančių užsienio svečių. „Niekada
nebuvau susireikšminęs ir nebėgau nuo
juodo darbo. Reikėjo asistento indams
plauti – ėjau. Reikėjo padėti iššveisti
pridegusį puodą – šveisdavau“. Tomo
požiūris į darbą, švarą, tvarką formavosi
nuo jaunystės. „Kiekvienam linkėčiau
pajusti tiek labiausiai prisvilusią virtuvės
pusę, tiek darbo valandas, kurios anaiptol nėra trumpos ir nesibaigia ties penkta
valanda vakaro. Virtuvės šefų gyvenime
niekad nebus taip, jog atidirbai savo laiką
ir tiek. Gyvenimas virtuvėje tęsiasi. Kai
žmonės miega, šefai dirba.“

Tęsiant apie įkvėpimo šaltinius,
paminima praktinės patirties – kaip
geriausio mokytojo – svarba. Pats Tomas
knygas visada mielai pavarto, paskaito
ir iš ten semiasi įkvėpimo. Bet didžiausią
naudą jam teikia keitimasis informacija
tarp kolegų tiek Lietuvoje, tiek visame
pasaulyje. „Stažuotės užsienyje, tarptautiniai kulinariniai konkursai – puikiausia
proga pasisemti naujų žinių, pasidalinti, pasikeisti informacija“. Štai čia ir
atsiskleidžia Tomo Rimydžio altruistiškoji
pusė. Priklausantis LRVVKA (Lietuvos
restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių
asociacija) ir aktyviai dalyvaujantis jos
veikloje, virtuvės šefas didelį dėmesį skiria ne tik mokymuisi, bet ir kitų mokymui,
švietimui. Nuoširdžiai dalindamasis ir
išsamiai pasakodamas apie savo atrastą

unikalią maisto gamybos su mineraliniu
vandeniu technologiją, Tomas skatina
ne „užsirakinti savo virtuvėlėje“, o dalintis tarpusavyje ir skleisti patarimus
kolegoms, visuomenei. „Kiek duosi, tiek
ir gausi,“ – sako Tomas. „Kalbant apie
mineralinį vandenį, jis ne tik svarbus
žmogui jį geriant. Svarbi ir jo kokybė
ruošiant maistą. Naudojau tą vandenį,
kurį galima natūralų rasti gamtoje. Taip,
jis sūrus, bet tada gaminant sriubas,
troškinius, sultinius, padažus ar mėsą
galima atsisakyti druskos“. (Galbūt Tomą
galima būtų vadinti kulinarinės SPA filosofijos pradininku Lietuvoje – aut. past.).
Dar viena netikėta naujove daugeliui
šefų galėtų tapti arbata virtuvėje. Tomas Rimydis, jau ne viename projekte

Be abejo, vienas pats lauke kariu
nebūsi. Tomas visą laiką savo aplinkoje
buvo ir yra apsuptas žmonių, kurie pataria, nukreipia ir palengvina kelią tikslo
link. „Draugų, pažįstamų ratas per metus
nepadarys tavęs tuo, kuo nori būti, nepamos burtų lazdele. Bet nukreips, patars,
pagelbės. Ypač Lietuvoje ryšiai buvo ir
yra svarbūs“.
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panaudojęs tokią technologiją, siūlo ją
išbandyti. „Atraskite naujus poskonius
su arbata. Keiskite iš druskos, pipirų ir
kaulų ruoštus sultinius į užplikytos arbatos sultinius. Nebijokite marinuoti joje
mėsos, drąsiai gardinkite salotas Ceilono
arbata“. Tomas Rimydis prasitarė, jog viena jo mėgstamiausių – pipirmėčių arbata, kurią integruoja į kulinarinius bandymus su paukštiena, aviena ir ėriena.
Žinoma, nebūtina kurti tik savas
virtuvės naujoves. Tiek Tomo Rimydžio,
tiek daugumos Lietuvos kulinarijos meistrų pasisakymuose vyrauja
nuomonė, jog verta ne tik įrodinėti
savo tiesas, bet sekti jau nusipelniusių
pėdomis ir vadovautis pasaulinėmis
kulinarijos tendencijomis. „Nors pasaulio
mastu mes esame tikrai atsilikę, ypač nuo
skandinavų, bet vejamės, tikrai vejamės,“
– kalba Tomas, neseniai lankęsis Norvegijos kulinarijos instituto stažuotėje.
Vėliau patarimai labai smagiai ir naudingai pakrypsta lietuviškumo tema.
Tomas ryžtingai nusiteikęs kalbėti
apie lietuviškų produktų kokybę ir
bendradarbiavimą su ūkininkais, kurį jis
svajingai pavadino „abipusiu pasitikėjimu
ir supratingumu“. Kurdamas restoraną, jis
drąsiai naudoja vietinių ūkininkų gėrybes
ir siūlo kiekvienam save gerbiančiam
šefui stengtis tolti nuo atvežtinių
produktų, rinktis lietuvių ūkininkų mėsą,
paukštieną, Lietuvoje pagautas žuvis, čia
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išaugintas daržoves, vietinius prieskonius,
nuostabius lietuviškus sūrius, grybus,
uogas ir kitus produktus. „Nuvažiuokite
susipažinti, pabendraukite, užmegzkite
kontaktą. Susipažinkite su tuo, ką
ūkininkas augina, kaip augina, kaip skina,
kaip sodina. Pasikalbėkite apie vienas
kito lūkesčius. Juk tai neturi būti „perkuparduodu“ principas. Reikia kurti ilgalaikius santykius“. Užmezgus kontaktą,
galima abipusiškai naudingai dirbti:
restorano šefas gali kurti meniu pagal
turimas ūkininko gėrybes, atsižvelgiant į
tas, kurių auginimas jam labiausiai sekasi.
Tuo pačiu Tomas Rimydis linki ir Lietuvos ūkininkams būti drąsesniems, nebijoti kreiptis tiesiogiai į restoranus, kurie,
didelė tikimybė, jog mielai sutiks bendradarbiauti. „Visapusiška nauda yra tikrai
pasiekiama, tačiau reikia veikti. Ūkininkas
pats jausis svarbus, jeigu žinos, kad šefas
kuria pagal jo daržo tendencijas. Šefui
visada malonu pasiūlyti ne bulvių košę iš
jau įprastų veislių, o atrasti naujoves iš jau
užmirštų“.
Diskusiją apie kelioliką rūšių bulvių
Tomas baigia smagiu teiginiu: „Jeigu
ūkininkas užaugina puikias ir kokybiškas
daržoves pagal šefo rekomendacijas,
šefas savo ruožtu sukuria puikius derinius, tai ir klientas bus labai patenkintas
ir sakys: va čia tai bulvė buvo!“
Pokalbiui pakrypus nuo bulvių prie
samdomo šefo ir komandinio darbo
praktikos, balse pasigirsta ne pati maloniausia gaidelė. Tikriausiai ji reiškia, jog
ir šefo darbas, kaip ir visi kiti, turi savų
niuansų. „Perteikti komandai tai, ko
pats mokeisi „-niolika“ metų, nėra pati
lengviausia užduotis. Supažindini su
principais, apibūdini galutinį norimą
rezultatą, pamokai, bet ar komanda
sugebės tai atkartoti? Tai visada yra
iššūkis“. Normalu, nes kiekvienas gamindamas pritaiko kažką savito ir individualaus. Juolab, kad daug kas priklauso ir
nuo restorano vadovybės. Jų nuomonė
dažnai gali būti paskutinė ir lemiama.
„Geriausias laikas improvizuoti – vakaras. Vakarais žmonės neskuba, ateina
pasimėgauti maistu, tuomet šefas gali
išbandyti save ir savo komandą“. Ne
viskas priklauso nuo pačio šefo ir jo komandos noro. Restorano svečiai patys
turėtų įsijausti į valgymo procesą ir
jausti norą ne tik pasisotinti, bet ir patirti naujų pojūčių. „Kai esame restorane,
kiekvienas pamąstykime apie tai, ką
gauname lėkštėje, kokios yra sudedamosios patiekalo dalys, kur auginta ir
pagauta žuvis, ar majonezą suplakė pats
šefas?“ Kokybiškų lietuviškų produktų

naudojimas svarbus ne tik skonio, bet ir
ekonomiu, šalies populiarinimo atžvilgiu.
„Nepamirškime lietuviškos kokybės. Taip
padėsime ūkininkams, supažindinsime
svečius su vietine produkcija, taupysime
gamtos išteklius“.
Nuoširdžiai
besidžiaugdamas
lietuviška kokybe, Tomas ir baigia dėstyti
savo mintis. Dar pabrėžia, jog džiaugiasi
lietuvių įpročių pokyčiais užsisakyti
restorane staliuką iš anksto, kurie dar
prieš du metus atrodė neįvyksiantys.
„Tikiuosi, ateis ir suvokimas, jog pietų
ar vakarienės meniu neprivalo susidaryti iš vieno ar dviejų patiekalų, o visa
paletė gali būti suformuota iš trijų ar net
septynių skirtingų šefo kūrinių, kurie leis
patirti naujų pojūčių“.
Tomas paskatina nebijoti improvizuoti, kurti ir judėti norimo tikslo link.
„Nepamirškime ir išdrįskime išbandyti Lietuvos ežerų teikiamas gėrybes: kriaukles,
pamirštas žuvis, tokius unikalius produktus kaip sraigių ikrai; apsilankykime pas
stručių augintojus, pasivaikščiokime
po mišką. Gaila, kad Lietuvoje dar nėra
savų pipirų ir druskos, bet gyvenimo
paįvairinimui jų visada galime pasirinkti
ir iš egzotinių kraštų“.
Šiltas ir motyvuojantis pokalbis
uždegė ir straipsnio autorę nenutolti nuo
mėgstamų dalykų ir kryptingai judėti link
tikslo. O kad vasara būtų dar spalvingesnė
ir dar labiau kvepėtų, Tomas rekomenduoja išbandyti ant žarijų keptą sraigę su
sraigių ikrais bei kiškio kopūstais, gardintais krapais, rapsų aliejumi ir svarainių
sultimis. Skanaus!

pasaulio virtuvės

Senosios Elados skoniai

Norėdami pažinti šiuolaikinės Graikijos virtuvę, jos skonio profilį, maisto gaminimo
techniką, valgymo kultūrą, neišvengiamai savo žvilgsnį atgręšime į senąją Eladą, jos
mitus bei tikras, nesumeluotas istorijas, tautos genialumą, sąmojį ir neišvegiamai –
maistą, kuriuo graikai tikrai mokėjo mėgautis.
Marius Zableckas
Nūdienos
muziejai,
pristatydami
antikinės Graikijos ekspozicijas, įtraukia
į programą ir to meto patiekalus, antikinius „meze“, taip supažindindami lankytojus su Antikos skoniais. Maisto antropologai kartu su virtuvės šefais dirba
aiškindamiesi senąsias maisto paruošimo
technikas, atkurdami, rekonstruodami
senuosius patiekalus iš išlikusių rašytinių
šaltinių.
Pirmiausia – Homero „Iliada“ ir
„Odisėja,“ parašytos VIII a. pr. m. e., kur
kalbama apie 1250 m. pr. m. e. vykusius
įvykius. Šiuose epuose minimas valgis,

produktai aiškiai mums leidžia suprasti,
kad jie neabejotinai buvo kasdienio
graikų gyvenimo dalis. Tą patvirtina ir archeologiniai artefaktai.
Graikų „amžinoji trejybė“, kalbant apie
maistą, buvo vynas (oinos), grūdai (sitos)
bei avyvuogės (elies). Mėsa nevaidino
svarbiausio vaidmens kasdieniame maisto racione. Tai darė žuvis: „Išdarinėkite
žuvį, nupjaukite galvą, supjaustykite į
gabalus, pagardinkite (pabarstykite sūriu
ir apšlakstykite alyvuogių aliejumi.“
Šis kuklus receptas laikomas pirmuoju
bei seniausiu iki šiol mums žinomu autoriniu receptu. Jo autorius – Mithaecus,

gyvenęs to meto graikų kolonijoje Sicilijoje apie 400 m. pr. m. e. ir dirbęs Spartoje bei Atėnuose, o šis receptas išliko
dėka Athenaeus iš Naukračio. Athenaeus
buvo rašytojas ir gurmanas, gyvenęs
apie 200 mūsų eros metais. Jo veikalas
„Deipnosophistae“ yra bene svarbiausias
šaltinis, supažindinantis mus su senaisiais
neišlikusiais klasikinės Graikijos receptais ir
gamtos dovanų gausa. Jame kalbama apie
įvairiausius patiekalus, maisto patiekimą,
įvairių vynų skonius, gėrimus, žuvį, vaisius,
daržoves, sūrio pyragus, burokus, duoną,
virėjus, šokius, gladiatorių kovas, grybus,
pučiamuosius instrumentus, vandenį...
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Štai ištrauka iš Ifikrateso vakarienės:
Sepija kepta bei virtas otas,
Varlės, ešerys ir midijos,
Rykliai, kuoja bei gružlys,
Gelmių žuvys ir gegutės buvo,
Plekšnė, raja ir krevetės.
Tada po šių gardžių žuvų
Buvo ir kitų patiekalų –
Medaus koriai, vynuogės sultingos,
Kriaušės, obuoliai ir figos,
Granatai raudoni,
Petražolės, čiobrelis ir aguonos,
Persikai, alyvuogės, slyvos ir razinos,
Svogūnas, poras ir kopūstas buvo,
Stipriai kvepianti asafetida,
Pankolis, lęšiai bei kiaušiniai,
Paskrudinti gerai skėriai...
...
Buvo vynas – ir vietinis, ir importuotas,
baltas bei raudonas, rūgštus bei saldus, putojantis, ramus.

Žinoma, tekstas kalba apie puotą. Kasdienis graikų maistas buvo kuklesnis.
Graikai paprastai valgydavo tris ar keturis
kartus per dieną. Pusryčius (κρατισμός –
akratismos) sudarydavo į vyną mirkoma
miežinė duona (ακρατος – akratos), kartais užkandama figomis ir alyvuogėmis.
Greituosius pusryčius (αριστον – ariston)
valgydavo apie vidurdienį ar vėliau. Pietus
(δεπνον – deipnon) – pagrindinį dienos
valgį – dažniausiai valgydavo temstant.
Patiekalai laikui bėgant tapo labiau
rafinuoti, o Romos imperijos laikais indai kartais būdavo gaminami iš tauriųjų
metalų ar stiklo. Stalo įrankiai vartoti nelabai dažnai. Apie šakutes nebuvo žinoma
iš viso, nes žmonės valgė pirštais. Visgi
mėsą pjaustė peiliais. Šaukštais srėbė
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sriubas bei sultinius. Vietoje šaukšto
taip pat naudoti duonos gabalėliai
(απομαγδαλία – apomagdalia) – jais buvo
kabinamas maistas ir valomi pirštai (vietoje servetėlių). Nusivalius pirštus, duonos gabalėlius numesdavo šunims.
Poliochus: „Dukart per dieną mes
abu atsilauždavome po gabalėlį juodos miežinės duonos, užminkytos su
pelais, ir suvalgydavome kelias figas;
taip pat kartais būdavo troškintų grybų,
o jei iškrisdavo rasa, mes pasigaudavome sraigių, arba valgydavome vietinių
daržovių ar smulkintų alyvuogių; ir gerdavome abejotinos kokybės vyną.“ (Ištrauka
iš Atheneaus „Deipnosophistae“)
Ankstyviausias išlikęs šaltinis, kalbantis apie tai, ką valgė olimpiados atletai,
buvo III amžiuje gyvenusio graikų
filosofų biografo Diogenes Laertius
užrašai. Jis užfiksavo Filostratą sakant: „Jų
maistas buvo miežinė duona bei bemielė
kvietinė duona. Mėsa jų buvo jautiena,
ožkiena ir elniena. Išsitrindavo jie savo
kūnus laukiniu alyvuogių aliejumi“.
Graikai dažniausiai kepdavo ant
alyvuogių aliejaus, nors pats kepimas
buvo pakankamai vėlyvas dalykas (apie
V a. pr. m. e.). Maistą jie dažniausiai
troškindavo ir virdavo.
Duona daugiausia buvo miežinė.
Kviečius dažniausiai importuodavo. 400
m. pr. m. e. Graikijoje buvo žinoma virš
50 duonos rūšių. Neretai duona būdavo
paskaninta sūriu, sezamo sėklomis, medumi. Sokratas nemėgo viso grūdo miltų
duonos. Jis ją laikė kiaulių maistu.
Pieno graikai negerdavo visai, na,
nebent kažkur kaimo glūdomoje. Tai
buvo laikoma barbariška. Pienas, paprastai ožkų, buvo naudojamas sūriams.
Mėsa buvo vartojama retai. Ji buvo
neatsiejama nuo religinių ritualų, o kaulai
deginami dievams. Pagrindą sudarė kiauliena, jautiena, aviena, taip pat laukinė
mėsa.

Žuvis – šviežia, marinuota, sūdyta –
buvo daugiau nei mėgiama. Ji buvo vienas iš graikų raciono pamatų.
Apie 350 m. pr. m. e. Archestratus –
pagarsėjęs Sicilijos-Graikijos gurmė,
dar žinomas kaip gastronomijos tėvas ir
vienos pirmųjų valgių gaminimo knygų
autorius – keliavo sausuma ir jūromis,
turėdamas vieną tikslą: atrasti, ką galima
valgyti ir kaip tai pagaminti.
Archestratus: „Rudenį, kai Plejadės
nusileidžia, gali gaminti tuną – kokiu
tik nori būdu. Tačiau yra pats geriausias būdas paruošti šią žuvį. Tau prireiks
figų lapų ir raudonėlio (nedaug), jokio
sūrio, jokių nesąmonių. Tiesiog įvyniok
žuvį į figos lapus ir surišk virve, tuomet
pakišk po karštais pelenais ir stebėk laiką:
neperkepk. Žuvį gauk iš Bizantijos, jei
nori geros.“

Taip pat buvo gausu sraigių, kurios
buvo laikomos afrodiziaku, bei cikadų.
Filosofas ir gydytojas Galenas pastebėjo,
kad „visi graikai kasdien valgo sraiges. Jų
mėsa kieta, bet išvirusi – itin maistinga“.
Senovės graikų maisto kultūroje svarbi kategorija yra opson (οψον). Opson
reiškia esminį senovės Graikijos maisto

pasaulio virtuvės
išskirtinumą: tai „pagardai“, kurie papildo
sitos (σίτος) – pagrindinį maisto produktą,
t.y. kviečius arba miežius. Todėl opson
yra lyg ekvivalentas Banchan Korėjos
virtuvėje bei Okazu Japonijos virtuvėje.
Kadangi opson buvo laikomas didesnį
pasitenkinimą suteikiančia bet kurio
patiekalo dalimi, jis ėmė kelti senovės
graikų moralistų susirūpinimą, kurie
sukūrė sąvoką opsofagija ir ja apibūdino
amoralų elgesį tų, kurie kartu su sitos vartoja per daug opson.
Simpoziumas
Šio reiškinio, vaidinusio tokią svabią
rolę socialiniame gyvenime, tiesiog
neįmanoma nepaminėti. Simpoziumas,
arba išgertuvės, buvo įprastas ir pageidaujamas dalykas graikams, kurie taip
mėgo linksmybes ir visada atrasdavo
priežastį ką nors paminėti ar atšvęsti,
pavyzdžiui, miesto šventę, draugo
išvykimą ar sugrįžimą, poetų konkursus.
Dažnas svečias simpoziume būdavo filosofas Sokratas bei to meto dendis – genialus karvedys Alkibiadas. Simpoziume
moterys negalėdavo dalyvauti, žinoma,

jei jos nebuvo heteros. Heteros buvo gerbiamos dėl savo talentų šokti, dainuoti,
muzikuoti... Moterys turėjo ir išskirtinai
savo šventę – tesmoforiją.
Graikai tikėjo, kad išgėrus pakankamai
vyno, į jų kūnus galėdavo įsikūnyti Dionisas ar mūzos. Vynas niekada nebuvo
geriamas neskiestas – tai būtų laikoma
barbariškumu. Taip darė makedoniečiai,
iš kurių graikai juokdavosi. Proporcija 1:1
buvo per daug pavojinga graikams, dvi
dalys vandens ir viena vyno irgi buvo kiek
per stipru, tačiau 3:1 buvo tobulas balansas (bent jau pasak Plutarcho).
Sudainavus
skolioną
(užstalės
dainą), buvo pradedama šventė. Buvo
išrenkamas simpoziarchas, kurio vaidmuo buvo stebėti, kaip yra geriama,
kokiomis proporcijomis krateryje skiesti vyną vandeniu bei nustatyti, kas
kiek turėjo išgerti. Už neklausymą buvo
baudžiama, pavyzdžiui, svečias turėdavo
šokti nuogas.

Taigi, prasidėjus šventei, svečiams iš viduryje kambario esančio kraterio jaunuoliai pildavo vyną į kilichus (gėrimo indus),
vergai įnešdavo propomą (aperityvą)
bei įvairiausius patiekalus, buvo linksminamasi, žaidžiamas kottabos, skambėjo
aulos, dainos, buvo karštai diskutuojama
įvairiomis temomis.

apetitą žadinančių aprašymų sužinome
apie tuo metu turėtą skonį, kuris niekur
nedingo su vienos įspūdingiausių
civilizacijų išnykimu. Jis transformavosi,
prisitaikė prie kintančio pasaulio. Jis
paveldėtas iš tos Graikijos, kurios niekada
niekas nepamirš.

Tačiau kokia šventė be maisto? Tada,
kaip ir dabar, graikams maistas buvo ne tik
valgis, bet ir socializacijos įrankis, maistas
suburdavo, tapdavo neišsemiama tema
diskusijoms. Kitaip nei romėnai, kurie
patiekalų receptūras užrašinėjo, graikai
patiekalus aprašinėjo. Iš tų vaizdingų,
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meniu,
įkvėptas
kietojo
sūrio
džiugas

Kai norisi ko nors genialiai paprasto ir efektingo, netikėto derinio
ar naujų kulinarinių atradimų, nerasite jokio kito tokio produkto, kuris leistų gurmaniškuose ieškojimuose varijuoti tiek įvairių
skonių, konsistencijų, aromatų, kaip sūris.
Lietuvos restoranų šefai išbandė įvairių
brandinimų, populiariausią 2012 m.
kietąjį sūrį DŽIUGAS. Pateikiame dalį jų
sukurtų ar visame pasaulyje populiarių,
išbandytų receptų, puikiai iliustruojančių,
kaip sūris gali karaliauti valgiaraštyje, tapdamas ir užkandžiu, ir desertu.
Geriausių derinių paieškos
Ko
gero,
skaniausia
skirtingų
brandinimų kietąjį DŽIUGO sūrį ragauti ar valgyti vieną. Tačiau restorane
ar užklupus netikėtiems svečiams pravers žinoti keletą paprastų, bet efektingų
derinių, kuomet sūris jau tampa patiekalu.
Sūris DŽIUGAS ir balzamikas
Brandžiausias, 48 mėn. DŽIUGAS
netikėtai ir neįtikėtinai gerai dera su
sutirštintu balzamiko actu. Abu skoniai
ryškūs ir vienas kitą „atlaiko“. Patiekite
balzamiką taurelėse, į kurias būtų patogu
dažyti DŽIUGO gabalėlius. Nepamirškite
bazilikų. Tai riboto kiekio sūris, kurio galima įsigyti tik sūrio DŽIUGAS namuose.
Sūris DŽIUGAS ir vaisiai
Prie vaisių rinkitės brandų, 24-36 mėn.
DŽIUGĄ. Grynas, aštrus, stiprus sūrio
skonis sukuria puikų derinį su braškėmis,
figomis, kriaušėmis ar melionais.
Originalus akcentas – prie sūrio ir vaisių
patiekiamas sutirštintas balzamiko actas.
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Sūris DŽIUGAS ir valgomi įrankiai
Dėl savo efektingo vaizdo, gero skonio
ir malonaus traškumo, sūrio krepšeliai itin
populiarūs banketų, švenčių ar a la carte
meniu. Tokiu pat principu gaminamuose
sūrio šaukšteliuose galite patiekti ožkos sūrį,
maskarponės ir DŽIUGO sūrio kremą ir įvairius
pagardus: džiovintus pomidorus, svogūnų
uogienę, baziliką, džiovintas figas.

Sūris DŽIUGAS – deserto amplua
Jeigu norite turėti savo firminį desertą, dėl kurio pas Jus
grįžtų lankytojai ir svečiai, išbandykite DŽIUGO putėsius
su raudoname vyne karamelizuotomis kriaušėmis, sūrio
traškučiu ir mėtų giminaičiu – baziliku. Kuo ilgiau brandintas sūris, tuo išraiškingesnis ir grynesnis deserto skonis.

Sūris DŽIUGAS – pagrindinio patiekalo pagrindinis herojus
Ar žinote, koks tikro, profesionalaus virtuvės šefo bruožas,
kuriant meniu? Jis būtinai naudos kuo daugiau sezoninių
produktų. Pritaikykite šią taisyklę ir Jūs, ruošdami purų kaip
debesis DŽIUGO ir šparagų pyragą arba elegantiškas braškių
ir špinatų salotas DŽIUGO krepšeliuose su aguonų ir medaus
padažu.
Sūris DŽIUGAS ir svogūnų uogienė
Prieš porą metų kėlusi nuostabą, šiandien svogūnų uogienė
užima tvirtas pozicijas gurmanų pasirinkimuose. Kartu su 24
mėn. brandinimo DŽIUGU patiekite derinį ant baltos duonos
skrebučių, pagardinkite raudonėliu.

Visus šiuos ir dar daugiau
Lietuvos šefų receptų rasite
adresu: www.dziugashouse.lt,
taip pat „Facebook“ paskyroje
„Legendinis sūris DŽIUGAS“.
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sraigės - šliaužianti
virtuvės revoliucija
Zitos ir Arvydo Siautilų sraigių auginimo ir perdirbimo ūkis, turintis ES sertifikatą, įsikūręs
Šilalės raj., Kaltinėnuose. Prieš keletą metų pradėta veikla atnešė ir nerimo, ir įvairių
pergalių. Kad įsitvirtintų rinkoje, teko įsigilinti į įvairiausias veiklos subtilybes, pasiekti aukščiausią gamybos kokybę. Tam prireikė milžiniškos kantrybės, vergiško darbo ir
besąlygiško tikėjimo savo veikla.
Pirmieji bandymai mūsų šalyje auginti sraiges prasidėjo tikriausiai daugiau
kaip prieš dešimt metų. Reikia pripažinti,
kad Lietuvai nepasisekė su mokytojais. Ilgą laiką mokomoji veikla vyko
piramidės principu. Niekas neturėjo
aiškios galutinės veiklos vizijos, niekas ir
nesistengė turėti. Nusivylusiųjų skaičius
augo, sraigių niekas neužaugino, o jei ir
užaugino – sunkiai rasdavo, kur parduoti.
Daug kam ir šiandien sunku suprasti, kad be profesionalios ir sertifikuotos veiklos esi niekam neįdomus, o
kad pasirašytum prekybinių santykių
sutartį, reikia daug ką įrodyti. Štai steigiant prekybinę atstovybę JAV, teko
atlikti ne tik mėsos mikrobiologinius
tyrimus, nustatyti energetinę vertę,
bet ir pateikti pašarų sertifikatą. Juos
domina tik augintojų auginamos sraigės.
Sertifikuotais pašarais šertos sraigės
saugios, tinka išrankiausiems gurmanams. O kas užtikrins vynuoginių sraigių
ekologiškumą? Gal jos surinktos iš
šalikelių, gal šliaužiojo šalia miškuose
suverstų šiukšlynų arba pastarąjį kartą
lankėsi ūkininko laukuose, nupurkštuose

pesticidais? Tačiau būtų kvaila ir neatsakinga įrodinėti, kad tai blogos sraigės.
Priešingai – jos puikios, turinčios savo
vartotoją ir užimančios garbingą vietą
ant virtuvės šefų stalo.
Sraigių ūkio šeimininkė Zita Siautilienė
pasakoja: „Mums patinka abiejų rūšių
sraigės. Iš abiejų gauname pelną. Helix pomatia (vynuoginė) – šiek tiek
tamsesnė, kietesnė, turinti aštresnį
specifinį skonį, taip pat ji pigesnė. Helix
aspersa maxima (afrikinė) – šviesesnė,
minkštesnė, greičiau išverda, švelnesnio
skonio. Be abejo, brangesnė. Vartotojas
pats pasirenka, kas jam tinka.
Beveik prieš dvejus metus, kai fabriko
šaldytuvuose atsirado pirmieji kilogramai mėsos, prasidėjo bendradarbiavimas
su keletu Lietuvos restoranų. Pasiūlėme
savo augintos produkcijos. Gavome
atsakymą, jog virėjai ypatingo skirtumo
tarp rūšių nejaučia ir lieka prie Lietuvoje
įprastesnės „vynuoginės“. Šiandien situacija pasikeitė. Nebereikia pristatinėti
nei rūšies, nei aiškinti apie produkcijos
skirtumus.

Šaldyta mėsa – ne vienintelis produktas. Ruošiame ir galutinį gaminį –
burgundiškai. Tai ūkyje sukurtas receptas,
turintis puikų skonį, artimą šiaurietiškai
prigimčiai. Pirkėjai pageidauja būtent
pagal šią, lietuvišką receptūrą pagamintos produkcijos. Mums tai patinka. Štai
skandinavai paprašė šios produkcijos
be kiautų. Pasistengėme ir pateikėme
produktą mažuose folijos indeliuose.
Egzotikos mažiau, bet, anot jų, saugiau. Į
rinką patiekiame ir nedidelį kiekį sraigių
ikrų.“
Sraigių mėsos per metus vien Europoje suvalgoma įspūdingai daug. Vartojimas nuolat auga, ir ne be reikalo.
Sraigės turi daug baltymų, kalcio, magnio, cinko, mangano, jodo ir labai mažai
riebalų. Teigiama, kad šioje mėsoje gausu
profilaktinių ir gydomųjų medžiagų nuo
vėžio. Yra nuomonių, kad sraigės – stiprus
afrodiziakas...
Lietuviai taip pat pamažu atranda šį
produktą. Linkime visiems bent kartą
paskanauti.
Gal tapsite tikrais gurmanais?

Sraigės burgundiškai - Helix aspersa maxima (afrikinės)

Sraigių ikrai - Helix aspersa maxima (afrikinių)
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Atrinkta atsakingai,
paruošta su meile
Dažnai net už Lietuvos ribų ieškoma tikrai
gerų Viduržemio jūros regiono produktų.
O štai krautuvėlė „La Pasta d’Oro“, įsikūrusi
restorane-viešbutyje
„Dvaras“,
siūlo
kruopščiai atrinktą kokybiškų ir natūralių
itališkų produktų asortimentą. Kiekvienas
produktas čia – aukščiausios kokybės ir
įkvepiantis gaminti.
Iš meilės Italijai
Skaičiuodama
sėkmingos
veiklos
dešimtmetį, įsiklausydama į viešbučiorestorano lankytojų lūkesčius, „Dvaro“ komanda išgrynino „Visada kaip namuose“
koncepciją, kur skoniui ir kvapui sukurti
įvestas itališkas „Verrigni“ pusryčių meniu.
„Verrigni“ meniu ypatingas tuo, kad tiek
viešbučio gyventojai, tiek restorano
svečiai įvairiems makaronų patiekalams
produktus gali išsirinkti „La Pasta d’Oro“
parduotuvėlėje bei juos išbandyti su joje
parduodamais padažais arba virtuvės šefo
rekomenduotais pagardais.
Itališkų produktų krautuvėlė „La Pasta
d’Oro“, pačių iniciatorių teigimu, gimė
iš nuoširdžios meilės Italijai, jos kultūrai,
žmonėms ir, žinoma, maistui.
Šiandien „La Pasta d’Oro“ – atvira
visiems, norintiems susipažinti su
kokybiškais, atsakingai atrinktais itališkais
produktais. „Dvaro“ restorane rengiamos
degustacijos, organizuojami specializuoti
renginiai. Užsukę visada gausite rūpimą
informaciją ir galėsite paragauti Jus
dominančių produktų.
Kokybiški ir natūralūs produktai
Visi produktai „La Pasta d’Oro“ lentynose kruopščiai atrinkti pasaulinėse
parodose, kelionių po Italijos ūkius metu,
todėl kiekvienas gamintojas ir produktas atitinka gana griežtus kokybės reikalavimus.
Visus atrinktus ir į Lietuvą atkeliavusius itališkos virtuvės produktus vienija
gamintojų požiūris į žaliavas ir gamybą.
Naudojamos tik vietinės, aukščiausios
kokybės žaliavos – dažnai iš ekologinių
ūkių, kuriuose derlius nuimamas rankomis.
ir gamybos procesą. Gaminama pagal
šimtmečius skaičiuojančias receptūras
ir tradicijas – lėtai, neskubinant procesų.
Visi gaminiai sertifikuoti pagal saugomą
geografinę nuorodą ar saugomą kilmės
vietos nuorodą.

Platus asortimentas ir geriausiais pasaulyje pripažinti produktai
Karališkiems pietums ar užkandžiams
„La Pasta d’Oro“ rasite artišokus, saulėje
pusiau džiovintus minkštutėlius vyšninius
pomidorus, kelių rūšių alyvuoges, įvairias
užtepėles (graikiškų riešutų, alyvuogių,
artišokų, gražgarsčių, pesto, pomidorų),
konservuotas daržoves. Viskas puikiai derinama su vytintu kumpiu, jūros gėrybėmis.
Gaminkitės brusketas ar karštus patiekalus su makaronais, kurių geriausius receptus, išbandytus su „La Pasta d’Oro“ asortimentu, siūlo „Dvaro“ restorano virtuvės
meistrai.
Aliejus ir alyvuogės
De Carlo aliejus, alyvuogės, užtepėlės,
konservuotos daržovės gaminamos iš
šeimyniniame ūkyje užaugintų daržovių.
Visos konservuotos daržovės iki stiklainio
viršaus užpildomos ypač tyru alyvuogių
aliejumi.
Išskirtinis De Carlo produktas – 5 skonių
aliejai, pagardinti mandarinais, citrinomis, aitriąja paprika, trumais, bazilikais,
česnakais. Tikras ir intensyvus šių aliejų
skonis išgaunamas visus prieskonius
spaudžiant kartu su aliejumi. Turėdami
virtuvėje tokį aliejų, pamiršite ne tik dekoratyvinius aliejaus buteliukus su neaiškios
kilmės žolelėmis viduje, bet ir citrinas ar
prieskonius, kuriais anksčiau gardindavote
salotas. Prieskoniai ir/ar citrusiniai vaisiai
jau yra aliejuje, todėl jų neprireiks naudoti
papildomai.
Makaronai
Ar kada teko girdėti apie auksinius
makaronus? Michelin šefams tikrai teko!
„La Pasta d’Oro“ krautuvėlėje pristatomi

„La Pasta d’Oro“ galima rasti geriausiu pasaulyje aliejaus gamintoju pripažinto „De Carlo“ aliejaus ir, žinoma, patį geriausią
pasaulyje aliejų, 2013 metais išrinktą tarptautinio ypač tyro
alyvuogių aliejaus gido – „Tenuta Torre di Mossa“ D.O.P.

būtent tokie, vieninteliai pasaulyje Verrigni makaronai, kurie gamybos metu
perleidžiami per tikro aukso formas.
Taikant tokią gamybos technologiją,
makaronai yra švelnesnės tekstūros ir
išskirtinio aromato. Gaminami su padažais
ir pagardais absorbuoja daugiau skonio.
Visi Verrigni makaronai pagaminti tik iš
aukščiausios kokybės kietųjų kviečių, kurie maišomi su ypač tyru šaltinio vandeniu
ir ilgai džiovinami pagal senąsias technologijas.
Užtepėlės, pomidorų tyrės, padažai
Daržovės,
prieskoninės
žolelės
užtepėlėms, pomidorai tyrėms ir
padažams auginami nedarant žalos
aplinkai, surenkami rankomis, o produktai iš jų gaminami pagal senąsias technologijas – lėtai, žemoje temperatūroje.
Tuo rūpinasi Italijoje žymus Rustichella
d‘Abruzzo gamintojas. „La Pasta d’Oro“
krautuvėlėje galima rasti šio gamintojo
pesto padažus (bazilikų, pomidorų),
pomidorų padažus su įvairiais priedais
(prieskoniais, kumpiu, daržovėmis, mėsa,
ančiuviais), pomidorų tyres.

Plačiau susipažinti su „La Pasta d’Oro“ asortimentu galima adresu – www.netikmakaronai.lt
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Netikėti skonio
atradimai
Prekybos centrų lentynas pagaliau pasiekė BUGA’s padažai. Daugelio
metų receptūrų kūrimo ir tobulinimo
rezultatas – unikalūs Lietuvoje ir pasaulyje aitriųjų paprikų su bruknėmis
ir kriaušėmis bei aitriųjų paprikų su
spanguolėmis padažai.
BUGA’s padažai gaminami Lietuvoje iš
miško uogų bei šviežių maltų, Dunojaus
slėnyje užaugintų aitriųjų paprikų. Šie
padažai puikiai tinka su įvairiais sūriais
(ožkos, brie ar camembert), o geriausią
derinį sukuria su lietuviškais varškės sūriais.

O prie paštetų – pirščiukus aplaižyti
galima! Ką ir kalbėti apie avieną, žvėrieną
ar keptą antį...

RECEPTĖLIS
Lietuvišką baltą sūrį pamarinuokite su alyvuogių aliejumi ir BUGA’s
kaukazietiška adžika. Kepkite 180°C
temperatūroje, kol susiformuos sūrio
plutelė. Truputį atvėsintą supjaustykite ir
skanaukite su BUGA’s bruknių padažu ir
taure gero Chardonay.

Galite varijuoti su skirtingais padažais
pateikdami keptų sūrių rinkinį, arba vien iš
padažo ir sūrio kurti patiekalą.

Rekomenduoja Lietuvos
šefai ir grilio meistrai

Nors dar visai jauni žaidėjai HoReCa sferoje, BUGA’s jau užsitarnavo
virtuvės šefų pripažinimą ir įvertinimą. Restoranų virtuvėse noriai
naudojami išskirtinės kokybės mėsos marinatai ir įvairūs padažai.
Padažai ir ingredientai
Be jau vizitine kortele tapusių
spanguolių ir bruknių padažų su aitriosiomis paprikomis, BUGA’s siūlo ir daugiau gaminių HoReCa profesionalams:
- autentišką kaukazietišką adžiką,
kurią padėjo sukurti Gruzijos kulinarai,
remdamiesi adžikos atsiradimo istorija; naminę adžiką, kuri gaminama
kaukazietiškos adžikos pagrindu;
- savo pasididžiavimą – maltas šviežias
aitriąsias ir saldžiąsias paprikas bei jų pastas;
- česnakų pastą, aukščiausios kokybės
vengriškų krienų masę.
Reikia pažymėti, kad gaminiuose naudojamos šviežiai maltos paprikos, sezono
metu užaugintos saulėtame Dunojaus
slėnyje, dar vadinamame „Paprikų rojumi“.
Šios paprikos, kitaip nei plačiai naudojamos
džiovintosios, yra aromatingos, natūralaus
skonio ir kvapo. O svarbiausia, ekspertų
nuomone, jos pasižymi „sveiku“ aitrumu.
Gaminiuose nenaudojami jokie
dirbtiniai skonio stiprikliai, dažikliai
ar aromatizatoriai, nenaudojamas ir
vanduo.

Marinatai mėsai (kiaulienai, jautienai, paukštienai)
BUGA’s mėsos marinatų pagrindą
sudaro šviežiai maltos paprikos, natūralių
česnakų pasta ir aliejus bei puikiai sukomponuoti prieskonių mišiniai. Tai baziniai
marinatai. Įgudę virėjai marinatus papildo savais komponentais, išgaudami naujus skonius. Galima dėti garstyčias, medų,
svogūnus ar net brendį.
Barbekiu patiekalų meistras, 2012
m. BBQ čempionas Simonas Beliajevas
jautieną pataria marinuoti BUGA’s jautienos marinate, maišytame su raudonu
vynu, o šonkaulius – kiaulienos marinate
be papildomų priedų, kadangi, anot
jo, „marinatui nieko netrūksta, išskyrus
geros mėsos „šmotą“, o jei norisi ypatingo skonio, kepant mėsą galima ją tepti
BUGA’s aitriųjų paprikų ir spanguolių
arba aitriųjų paprikų, bruknių ir kriaušių
padažu, sumaišytu su kokybišku aliejumi.“

Pasak Simo, BUGA‘s marinatų pranašumas - „gerai juntamas visų daržovių ir
prieskonių skonis, kuris praturtina kepsnio
skonį. Nėra mėsą minkštinančių priemaišų,
kurios, deja, dažnai sutinkamos kituose,
populiariuose marinatuose.

Fantazuokite – dėkite į sriubas,
padažus, marinatus ir Jūsų patiekalai
nustebins Jus pačius.
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Karšta saulė, šilta jūra, soti ir be galo skani virtuvė,
turkiškos pirtys ir SPA procedūros, naktiniai klubai ir kitos pramogos – visa tai vilioja žmones iš
visos Europos rinktis Turkiją. Žaismingas Lietuvos
ir Turkijos dialogas nenutrūkstamai vyksta būtent
dėl poilsinių kelionių patrauklumo. Nuvykę mielai
išmokstame pagrindinius žodžius, pasisemiame
išsaugotų egzotinės kultūros lobynų ir ragaujame
nuostabiai gardaus maisto.

Įsimylėjusius Turkiją
kviečia paviešėti „Eastanbul“

Irena Urbonavičienė

Jei Rytų aromatų ir skonių norisi čia ir
dabar, užsukite į Vilniuje „Ibrahim“ pasaže
įsikūrusią „Eastanbul“ parduotuvę, kur
galima rasti visų autentiškų, egzotiškų,
natūralių produktų rytietiškiems patiekalams gaminti, taip pat namams reikalingų
ir higienos reikmenų – iš viso net 700
skirtingų prekių.
„1995 m. gimusi verslo idėja išsivystė
natūraliai – į Lietuvą atvykstantys turkai
atsiveždavo maisto sau lagaminuose ir
dalijosi juo su draugais. Atsiradus paklausai, ėmė prekiauti ir plėsti asortimentą.
Geriausia yra reklama „iš lūpų – į lūpas“.
Produktais bei kaina patenkinti žmonės
dabar pasakoja apie mūsų parduotuvę
draugams ir jie ateina atrasti kažką naujo
sau,“ – pasakoja Ahmet Demir, prekybos
centro „Eastanbul“ generalinis direktorius,
Turkijos verslininkų asociacijos „Lituva“
tarybos narys.
Sultonų vertas maistas
Turkų virtuvė verta nagrinėjimo ir
pasimėgavimo. Ypač dėl savo natūralumo.
Sūriai, dešros, jogurtai – tik natūralūs,
organiški, be konservantų ir dirbtinių
dažiklių. Gausybė ir įvairovė: prieskoniai,
konservuotos daržovės, džiovinti vaisiai,
kruopos, saldumynai ir autentiški vaisvandeniai bei etniškas alkoholis. Čia yra
visko, iš ko galima pasigaminti dolma
– mažus balandėlius, tik ne kopūstuose,
o vynuogių lapuose. Yra džiovintų
baklažanų, kuriuos tereikia išbrinkinti ir
kepti suktinukus su graikiniais riešutais
bei česnakiniu varškės padažu. Be
džiovintų baklažanų čia galima rasti ir kitų
džiovintų daržovių: pomidorų, paprikų.
Visos daržovės nurenkamos sezono metu,
išdžiovinamos, nenaudojant cheminių
priedų. „Eastanbul“ rasite visko, ko reikia
neužmirštamo skonio auksinei baklavai
kepti. Alyvuogių, lęšių, avinžirnių, jau
paruošto humuso (avinžirnių ir sezamo
užtepas) ir net trijų skirtingo dydžio
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bulguro – kvietinių kruopų, kuriose gausu ląstelienos ir baltymų, mažai riebalų
ir kalorijų. Jos tinka ruošti maltinukus,
košes ir saldžius pudingus. Čia pirkėjas ras
ir lietuvių taip pamėgto gaivaus gėrimo
ayran, kuris plačiai paplitęs Balkanų, Turkijos, Indijos, Didžiosios stepės virtuvėse, o
geriamas gerai atšaldytas, su ledu, kartais
šiek tiek paskaninant druska, mėta ar kitais prieskoniais. Dar neragavote deserto
iš graikinių riešutų ir vynuogių sulčių?
Atrodo kaip vaškinė žvakė, o skonis vertas gurmano liežuvio. Taip pat čia kasdien vaišinama autentiška turkiška arbata, kuri patiekiama labai karšta, tulpės
formos taurelėse. Pokalbiai prie arbatos
– išskirtinis „Eastanbul“ parduotuvės
bruožas. Atvykus į „Eastanbul“, svarbu
nebijoti personalo klausti apie produktus,
receptus, gamybą. Jie mielai pasidalins
žiniomis, paslaptimis, receptais ir įdomiais
deriniais.
Degustacija „Paragauk“
Kas yra Simit, Doner, Gozleme? Be ko
neapsieina nei vieni turkiški pusryčiai,
pietūs ar vakarienė? Koks yra svarbiausias dienos valgis? Kaip vyksta valgymas
šeimoje? Apie visa tai pasakoja „Eastanbul“ vadovai, kai kartą per mėnesį vyksta
„Paragauk“ diena. Rytietiškos virtuvės
receptus bei kada tiksliai planuojamos
„Paragauk” dienos, sužinosite Facebook
socialiniame tinkle, „Eastanbul Market“
puslapyje, o savo išbandytais receptais
galite dalintis „Rytų skonis“ puslapyje.
Restoranams siūloma įsigyti produkciją
didmenine kaina - kreiptis į „Eastanbul
Rytų skonis“ administraciją.
Kontaktai:
Kalvarijų g. 24A (pasažas
„Ibrahim“), Vilnius
Tel. (8 5) 2731743
El.p. info@eastanbul.lt
Internete www.eastanbul.lt

GURMANIŠKI IEŠKOJIMAI

Naujiena: stalo vynas su
kokybės sertifikatu
Kiek kartų jums yra tekę nudžiugti dėl to, kad vyninėje ar
restorane vadinamasis namų vynas yra europietiškas? Jei
ir europietiškas, tuomet iš kaitrių pietinių regionų. Mūsų
vyninėse dažniausiai iš tokio vyno taurės pirmiausia
išraiškingai, bet visai nemielai plūsteli alkoholis, paskui
jis pasirodo per daug aromatingas ir visai negaivus, kokio
norisi karštą vasaros dieną.

Europos kraštuose per atostogas tenka ragauti paprasto, lengvo, kokybiško
vyno. Toks gėrimas neretai būna vienas skaniausių atostogų prisiminimų.
„Daugybę kartų girdėjau, kad itališkas ar
ispaniškas vynas pateikiamas ąsočiuose
buvo toks puikus, kad jam neprilygsta
parduodami Lietuvoje. Na, o jo kaina,
tiesiog stulbinamai maža!, - patirtimi
dalinasi kompanijos „Vynas ir draugai“
partnerė Jurga Karinauskaitė, savo kolegoms pasiūliusi degustuoti ir įvertinti
neseniai į Lietuvą atvežtą ispanišką kooperatyvo „La Cooperativa Agrícola de
Garriguella“ stalo vyną, kurį importuoja
mažoji bendrija „Nida LT“. Gamintojas
mums pateikė ir kokybės sertifikatą.
Degustacijoje dalyvavo keturi „Vynas ir draugai“ partneriai, vyno degustacijose dalyvaujantys dešimt ir daugiau metų: Jolanta Smičienė, Arminas

Darasevičius, Jūratė Sprindžiūnaitė ir Jurga Karinauskaitė. „Kodėl sutikome degustuoti ir įvertinti stalo vyną, į kurį, deja,
daugelsi vyno žinovų žiūri su akivaizdžia
pašaipa? Nes jis nepagamintas surinkus
perteklinį vyną iš visų Europos sąjungos
pasviečių, kuomet kilmės nuoroda būna
EU. Tai - „La Cooperativa Agrícola de
Garriguella“ vynas, kurio vynuogynai yra tiksliai apibrėžtoje Empordà DO
apeliacijoje šiaurės rytų Katalonijoje.
Pasirodo, vynuogynai čia vešėjo net VI
amžiuje prieš Kristų. Vyndarystės tradicijos senos, gilios, perduodamos iš kartos
į kartą ir labai gerbiamos. Kooperatyve
yra 50 šeimų, kurios visuose vynuogyno
ir vyninės darbuose jaučiasi lyg viena
šeima“, - paaiškina Jūratė Sprindžiūnaitė.
Viduramžiais Empordà DO apeliacijoje,
kur tėra apie 2000 hektarų vynuogynų,
vynmedžiai lyg erškėtrožių krūmai laisvai
augo ant Sant Pere de Rodes vienuolyno
terasų. Netrukus vienuoliai jais pradėjo
rūpintis ir spausti vyną. Taip pat elgėsi ir
„Sant Quirze de Colera“ bei „Santa Maria
de Vilabertran“ vienuoliai.
Dabar čia didelius plotus (apie 200
hektarų) valdo kooperatyvas „Garriguella“. Įdomiausia, kad apie 70 procentų
vynmedžių yra maždaug 50 metų
amžiaus. Tokio amžiaus medelis subrandina tik apie 2,5 kilogramus uogų.
Čia daug darbo atliekama rankomis.
Emporda vietovė garsėja stipriais vėjais,

kurie kartais pasiekia net 120 km/h greitį.
Todėl šio krašto vynas dėl lengvumo yra
gavęs vėjo vyno vardą.
Daug gerų dalykų ir kodėl tai TIK stalo
vynas? Atsakymas gali būti paprastas.
Ispanijoje, kaip žinia, labai daug vyno.
Dirvožemis (terroir) Empordà DO nėra
išskirtinis. Tiesiog čia auga paprastos
vynuogės, iš kurių paprasti, bet sąžiningi
žemdirbiai padaro paprastą, bet neprastą
vyną. Be to, dalis jo pilama į bag-in-box
talpas. Jos idealiai tinka vyninėms, barams ir kavinėms. Taip sutaupoma lėšų,
kurios aiškiai atsispindi vyno kainoje.
„Vynas ir draugai“ degustavo:
Baltasis „Macabeo“ kvepia kriaušių ledinukais, citrusiniais vaisiais, minkštas intensyvus pojūtis burnoje. Apvali, saikinga
rūgštis, greipfrutų stiliaus karstelėjimas
suteikia vynui gaivumo. Alkoholis sukuria
minkštumo, intensyvumo pojūtį.
Baltasis vynas „White Grenache“ : intensyvus aromatas, gėliškas, vaisiškas,
ledinukai, šviežių riešutų nata. Burnoje
intensyvus. Minkšta rūgštis.
Rožinis mišinys iš ‘Cariganan‘, ‘Red
Grenache‘: braškės, vyšnios, grietinėlė.
Lyg gaivus vasaros desertas.
Raudonasis ‘Carignan‘, ‘Grenache‘, ‘Cabernet Sauvingnon‘ ir ‘Merlot‘: švaraus,
išraiškingo aviečių, serbentų aromato.
Jauni malonūs, gaiviai kutenantys taninai.

Restoranų verslas 1/2013
www.restoranuverslas.lt

45

kavos kultūra

Kavos kultūros dienos virsta
festivaliu ir didina čempionų skaičių
„Kavos kultūros dienos“ Lietuvoje organizuotos jau šeštą kartą. Kasmet šis renginys sutraukia minias kavos
mėgėjų ir verslo dalyvių, o šiemet jis buvo išskirtinis – patys organizatoriai prisipažino, kad iššūkius ir tikslus
išsikėlė tikrai ambicingus: be jau tradiciniais tapusių Lietuvos Kavos ruošimo ir Piešimo pieno puta čempionatų,
vyko dar du mūsų šalyje visiškai nauji konkursai: degustavimo gebėjimų reikalaujantis Kavos ragavimo
čempionatas ir Naujas ir Kavos kokteilių su alkoholiu čempionatas (originaliu pavadinimu – Coffee in Good Spirit)

Šiemet norinčių dalyvauti čempionatuose profesionalių baristų skaičius
išaugo visu trečdaliu. Beje, nemažai jų
atvyko iš užsienio, nes daug lietuvių ten
dirba, o į gimtinę grįžta išbandyti jėgų,
pasidalinti, ko išmoko svetur.
Šių metų Lietuvos Kavos ruošimo
čempionas laimi bilietą į Pasaulio Kavos
ruošimo čempionatą Australijoje, kitų
varžybų nugalėtojai vyks atstovauti mūsų
šaliai į Nicą (Prancūzijoje).
Po intensyvių kovų, į Lietuvos kavos
istoriją įrašyti nauji vardai
Lietuvos Kavos ruošimo čempionato
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nugalėtojas – Tomas Rudys („Švieža kava“).
Lietuvos Piešimo pieno puta čempionė
– Ieva Malijauskaitė („Taste map“).
Lietuvos Kavos ragavimo čempionato
nugalėtoja – Eglė Neverauskaitė („Švieža
kava“).
Lietuvos Kavos kokteilių su alkoholiu čempionato nugalėtojas – Petras
Jarašiūnas („Mineraliniai vandenys“).
Kasmet dalyvių vertinti susirenka kompetetinga tarptautinė teisėjų komisija.
Šiemet padėti surengti turnyrų atvyko ir
vienas Europos Ypatingos Kavos Asociacijos (SCAE) įkūrėjų ir čempionatų iniciato-

rius ir sumanytojas ponas Alfas Krameris
iš Norvegijos. Pasak SCAE atstovo, tokie
čempionatai pasitarnauja puoselėjant kavos kultūrą, taip pat keliant kavos ruošėjų
kvalifikaciją, šviečiant ir lavinant kavos
vartotojus. Paklaustas, ar tikrai mes, lietuviai, turime pagrindo teigti, kad esame
Europos centras, kad ir kalbant apie kavą,
ponas A. Krameris pastebėjo, kad lietuviams jau reikia įdomios ir išskirtinės informacijos – kavos kultūros lygis mūsų šalyje
ženkliai auga ir mus domina visos naujausios tendencijos.
Ilgametė renginio organizatorė Violeta Masteikienė džiaugėsi ir išaugusiu

kavos kultūra

baristų pasiruošimo lygiu. „Buvo nemažai
momentų, kai jutau per kūną bėgantį
šiurpulį – žavėjausi visomis baristų apgalvotomis detalėmis: pradedant apranga, nepamirštant prisistatymo, baigiant
muzika, o ką jau kalbėti apie kavos skonį.
Tokiomis akimirkomis labai džiaugiuosi,
kad turiu laimės organizuoti šį renginį,“ –
dalijosi įspūdžiais Barista Mama.
„Lietuvoje situacija kasmet keičiasi, –
antrina Barista Papa vadinamas Lietuvos
Ypatingos Kavos Asociacijos prezidentas
Darius Vėželis. – Lietuviai 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 kavos pupelių ir atsirenka jas
aukštos kokybės, įsigyja ir kavos įrangą
namams, kuri taip pat nuolat tobulėja.
Džiugina atsirandantys vis nauji veikėjai
kavos rinkoje. Tai rodo ir tai, kad lietuviai vis drąsiau imasi skrudinimo verslo.
Beveik trečdaliu išaugo kavos aparatų
namams pardavimai. Visa tai įpareigoja
mus pasirūpinti, kad ir šventė, ir mugė
būtų įdomi ir turininga.“
Lietuvos Kavos ruošimo čempionatas
(Barista)
Kiekvienas Lietuvos Kavos ruošimo
čempionato dalyvis per 15 minučių
turi keturiems teisėjams patiekti ketu-

rias identiškas espresso kavos porcijas,
keturias identiškas cappuccino kavos
porcijas ir keturis identiškus pačių pasirinktus firminius bealkoholinius gėrimus.
Pateikimo tvarka laisva, tačiau tos pačios
kategorijos gėrimai turi būti patiekti vienu metu.
Pirmiausia teisėjai vertina kavos skonį,
paruošimo kokybę, identiškumą, patiekimo bei serviravimo išradingumą ir
profesionalumą.

gėrimus ir du pačių sukurtus gėrimus.
Lietuvos Kavos ragavimo
čempionatas (Cup Tasting)
Kavos ragavimo čempionato dalyviai iš
pateiktų 3 kavos puodelių, kuriuose yra
dvi vienodos kavos ir viena kitos rūšies
kava, turi išskirti, kuri yra kitos rūšies kava.
Konkurso dalyviams pateikiama po 8
„trejetukus“, iš kurių per 8 minutes jie turi
išskirti „nevienodas“ kavas.

Lietuvos Piešimo pieno puta
čempionatas (Latte Art)
Piešimo pieno puta čempionato metu
dalyviai per tam tikrą laiką turi paruošti
dvi identiškas latte kavos porcijas su
piešinėliu bei dvi identiškas cappuccino
kavos porcijas su piešinėliu. Pasirodymo
metu padarytas piešinėlis turi sutapti su
piešiniu fotografijoje, iš anksto pateiktoje
teisėjams.
Lietuvos Kavos kokteilių su alkoholiu ruošimo čempionatas (Coffee in Good
Spirit)
Kavos
kokteilių
su
alkoholiu
čempionato dalyviai per 8 minutes pusfinalyje turi paruošti ir pateikti teisėjams po
du identiškus šiltus ir du identiškus šaltus
kavos gėrimus. Finale geriausi 6 dalyviai
per 8 minutes turi paruošti ir pateikti
teisėjams du identiškus airiškos kavos
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„Dėl skonio
nesiginčijama, bet...
žudoma.“ Kavos
skonių subtilumai
Ar skiriasi kava ir jos kokybė Lietuvoje ir kitose Vakarų Europos valstybėse?
Trumpai tariant, taip, skiriasi, bet skirtumai nebūtinai yra tik kokybiniai, o
toks trumpas atsakymas greičiausiai
tik suklaidintų. Pirmiausia, kiekvienoje
valstybėje ar regione skiriasi žmonių skonio supratimas, ne tik kalbant apie kavą.
Skiriasi virtuvės ir jose gaminamas maistas, įpročiai, susiklostę dėl vienokių ar
kitokių istorinių aplinkybių. Taigi, tai, kas
skanu lietuviui, nebūtinai bus skanu anglui, ispanui ar suomiui, ir atvirkščiai. Be to,
kiekvienas žmogus turi savo asmeninį skonio supratimą, susiformavusį nepriklau-

Kylantį kavos kultūros lygį
Lietuvoje atspindi ne tik
didėjantis kokybiškos kavos pasirinkimas, kasmet
organizuojamos „Kavos
kultūros dienos“, bet ir
pačių vartotojų gilinimasis į šios temos subtilybes.
„Restoranų verslo“ skaitytojus, restoranų vadovus
domina ne tik tai, kokią
geriausią kavą galima
rasti Lietuvoje, bet ir kiek
„gilesni“ klausimai: ar
skiriasi kava Lietuvoje ir
užsienyje ir kaip restorane
ar kavos bare išugdyti
tikrą, profesionalų baristą.
Į klausimus atsako kavos
ekspertas Domas Balandis.

somai nuo jo gyvenamosios vietos. Mano
manymu, tai viena iš priežasčių, kodėl
toks gajus mitas, jog „parsivežiau kavos
iš užsienio ir ji daug skanesnė nei ta pati
ar to pačio gamintojo kava, parduodama
vietoje“.

vos rūšys bei apdorojimas ir dar nemažai
parametrų, kurie visi kartu ir atskirai sukuria nesuskaičiuojamą kavos skonių
įvairovę, net nekalbant apie tai, kaip kava
paskrudinama ir kaip pagaminamas pats
kavos gėrimas.

Kaip sakoma, dėl skonio nesiginčijama,
bet... žudoma, kariaujama, vagiama, kopijuojama ir t.t. Ir kava šiuo atveju yra toks
produktas, kuris leidžia „skonių karuose“
visiems jaustis nugalėtojais. Jau vien turint omenyje tai, keliose valstybėse kava
auginama, kiek mažyčių ūkių tai daro, kaip
skiriasi augimo sąlygos, dirvožemis, ka-

Tęsiant, galima paliesti ir kokybės
klausimą, bet negalima kalbėti apie tai, jog
Lietuvoje kava bloga, o užsienyje – vien
tik aukščiausios kokybės, nes taip tikrai
nėra. Be abejo, Vakarų Europos valstybėse
galimybė rasti geros, gerai pagamintos
kavos gal ir didesnė, bet, mano subjektyvia nuomone, Lietuvoje geros kavos tiek

Domas Balandis teisėjauja
Kavos kultūros dienose

48

Restoranų verslas 1/2013
www.restoranuverslas.lt

kavos kultūra
kokybine, tiek skonine prasme rasti sunkiau nei Vakarų Europoje, nes mes visi dar
tik mokomės atrasti ir vartoti kokybiškus
produktus. Kalbu ne tik apie kavą.
Kaip pavyzdį galiu paminėti vyną –
palyginkite, koks pasirinkimas, kokybė
bei supratimas apie šį gėrimą buvo prieš,
pavyzdžiui, 15 metų ir dabar... Tai lyg diena ir naktis. Tikiu, jog kavos kelias Lietuvoje toks pats, nes atsiranda vis daugiau
žmonių, kuriems kava nėra vien tik vienas
iš gėrimų, o ir mažas ritualas, atradimo
džiaugsmas.
Noriu visiems palinkėti ieškoti SAVO kavos, nebijoti paragauti kažko naujo ir svarbiausia – netoleruoti kavos, pagamintos
be meilės ir pagarbos tiek jums, tiek pačiai
kavai.
Į ką atkreipti dėmesį, renkantis kavą?
Manau, svarbiausia žinoti, ko jūs tikitės
iš jos ir kokios kavos ieškote. Turite žinoti,
kokį kavos gamybos būdą naudosite. Tai
žinodami, galėsite pasirinkti tinkamą kavos
skrudinimo būdą. Kaip jau minėjau, egzistuoja galybė kavos skonių variacijų, todėl,
renkantis kavą, reikėtų atkreipti dėmesį į
tai, kokie skoniniai niuansai dominuoja kavoje pagal nurodytus ant pakuotės kavos
auginimo regionus. Stebėkite pagaminimo
datą – reikėtų rinktis kuo šviežesnę kavą.
Ne paskutinėje vietoje turėtų būti ir kavos
kaina, nes jei norite įsigyti tikrai geros kavos, nesitikėkite, jog ji kainuos pigiai, nes
taip paprasčiausiai nebūna. Jei renkatės
maltą kavą, būtina atkreipti dėmesį į kavos sumalimo rupumą ir rinktis kavą, kurios malimas tiktų jūsų pasirinktam kavos
gaminimo būdui.

tokio požiūrio. Tai menininkas, nebijantis
eksperimentuoti, kuriantis įvairias kavos
ir kitų produktų skonių variacijas, suteikiantis kavai ir kavos gėrimams naujas
„spalvas“. Galiausiai, tai geras žmogus,
mėgstantis džiuginti kitus bei nuoširdžiai
mylintis kavą. Ir niekada nepailstantis
tobulėti!
Kur Lietuvoje išmokti baristos meno?
Kaip bebūtų gaila, šiuo metu nėra
mokyklos ar išsamių kursų, kuriuose būtų
galima tobulintis ar išmokti baristos darbo. Bet, kaip sakoma, svarbiausia – norėti.
O norint tapti barista, turbūt svarbiausias
dalykas yra LABAI NORĖTI.

Visiems, norintiems tapti barista, iš
pradžių patarčiau pasidomėti rimta
literatūra apie kavą ir viską, kas su ja susiję.
Siūlau neapsiriboti vienu šaltiniu. Tuomet
galima pasiieškoti kavos gamintojų ar
atstovų Lietuvoje, kurie turi savo kavos
mokymų centrus ar žmones, ir pasidomėti,
kokiomis sąlygomis galima pasimokyti
vienų ar kitų dalykų, susijusių su kava.
Galų gale, interneto platybėse galima
rasti daug informacijos apie vykusius ir
vyksiančius kavos čempionatus, apie juose dalyvaujančius baristas. Pabandykite
pabendrauti su jais. O ieškant, gilinantis
bei bendraujant net nepastebėsite, kaip
įsitrauksite į kavos pasaulį.

Someljė – žmogus, kuriuo pasitikime,
ragaujant vyną, baristos klausome
rinkdamiesi ir gerdami kavą. Koks turi
būti geras barista?
Atrodo, jog tai paprastas klausimas, į
kurį galima atsakyti keliais žodžiais, bet iš
tiesų, pasirodo, tai neįmanoma. O jei taip
ir padarytume, daug kas liktų nepaminėta,
todėl pasistengsiu atsakyti glaustai, bet
išsamiai.
Geras barista – tai „kavos žmogus“. Jis
moka ne tik puikiai pagaminti kavą ar
gėrimus su kava, bet žino, ką, kaip ir kodėl
būtent vienaip ar kitaip daro. Tai profesionalas, suprantantis kavos skonio niuansus bei gebantis juos atskleisti ir išryškinti,
taip pat puikiai dirbantis su kavos gaminimo įranga bei įrankiais. Tai žmogus,
besidomintis kavos istorija bei geografija.
Tai asmenybė, galinti diskutuoti apie skonį
plačiąja prasme bei turinti apie tai savo
nuomonę, bet nebandanti menkinti ki-
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vietiniai produktai

ALUS, GAMINAMAS VIETOJE

Ieškodami naujų potyrių alaus skoniuose, užsukame į barus ar restoranus,
siūlančius savo „firminį“ alų. Bet ar tai „naujas alus“, ar tik apgaulė jūsų skrandžiui
ir piniginei? Apie tai ir pakalbėkime. Visų pirma, reikia išskirti du tokio „firminio“ arba „vardinio“ alaus tipus, bei, savaime suprantama, visus jų privalumus ar
trūkumus ir pavyzdžius.
Vidmantas Laurinavičius
Tai turbūt paprasčiausiai apibūdinamas
ir tikriausias (alaus vartotojui) variantas,
kai restoranas turi savo alaus daryklą
ir joje verda alų savo reikmėms. Jau
senovės Lietuvoje visos karčemos darė
alų savo poreikiams – juk didesni alaus
fabrikai atsirado tik industrinės revoliucijos laikais, o alų gėrė mūsų proseneliai
nuo neatmenamų laikų.
Tokio (užsienyje vadinamo „brewpub“)
verslo tipo pionieriais Lietuvoje turime
vadinti „Būsi trečias“ Vilniuje ir „Juozo
HBH“ Kretingos rajone. Jeigu pirmasis išpopuliarėjo savo alaus kokybe ir
novatorišku požiūriu į tokio tipo verslą
didmiestyje, tai antrasis pradžioje buvo
veikiau tik Palangos linksmybėmis
persisotinusių poilsiautojų prieglobstis.
Jei pirmasis, apribotas vienu pastatu ir
kiemu, išsipletė vos keliomis salėmis, tai
pajūrio aludariai, turėdami aplinkui hektarus laisvo ploto, tikrai neturi skųstis
plėtros galimybėmis. Abiejų gaminamas
„firminis“ alus plačiai žinomas Lietuvoje
ir susilaukia tiek gerų, tiek ir prastesnių
atsiliepimų. Na, bet viskas tvarkoje – alus
gaminamas vietoje ir geriamas vietoje.
Keistesnis tokio verslo atvejis – tai
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„Memelis“ Klaipėdoje. Nors ir turėdami
galingą daryklą, jie vistiek prekiauja ir
„Švyturio“ alumi. Sako, Klaipėdoje be jo
negalima. Na, gal ir negalima, bet taip
sumenkinamas savo alaus įvaizdis, lyg
norima pasakyti – jei nepatinka mūsų
alus, gerkite gamyklinį. O juk tokio alaus
pilnas miestas. Reikia populiarinti savo
alų, o ne vaikytis pigaus pelno. Kad ir ką
filosofuotum, juk čia Lietuva – parduodama tai, kas perkama. Tačiau kaip parodo
kitų „brewpub’ų“ pavyzdys, galima puikiai išgyventi ir prekiaujant tik savo alumi.

Pavadinimą į kontraversišką „Prie Katedros“ (nors, sakyčiau, yra tolokai nuo jos)
pakeitęs Vilniaus restoranas-darykla savo
alų paskirsto tiek vietoje, tiek dukterinėse
įmonėse, t. y. kituose restoranuose.
Taip pat drąsiai žengia į pilstomo alaus
rinką kartu su „Vilniaus alumi“. Tai gerai,
nes ne kiekvienas proletariato atstovas
gali ateiti į barą, stumdytis prie baro su
užsieniečiais, tada dar susimokėti 8 litus
už puslitriuką alaus. Nors šioje darykloje
yra ir mistinė nuolaidų kortelių sistema,
kuri nuleidžia kainą ir iki 5 litų, bet jų
išdavimo tvarka lieka nesuprasta.

„Bravaria“ alaus restoranų-daryklų
tinklas pasirinkęs kitokią strategiją.
Turėdami dvi alaus daryklas Vilniuje
ir Kaune, skirtingų savo alaus rūšių
gamybą paskirsto tarp jų, o vėliau visas
pagamintas alaus rūšis paskirsto trims
restoranams (taip, taip - Šiauliuose
alaus negamina, jis čia tik parduodamas).
Alus taip pat išpilstomas į pastikinę tarą ir
vežiojamas po kitus prekybos taškus. Šios
daryklos minusas – vieta. Alus kaip kilmingas ir dvasingas gėrimas – nemėgsta
triukšmo (ypač kai mielės „vaikšto“), o čia
staiga – prekybos centro viduryje. Na,
nedvasinga, pripažinkime.

Šaunūs
alaus
daryklų-restoranų
pavyzdžiai yra tokie, kur alus ramiai
gaminamas savo reikmėms, prekiaujama
išsinešimui ar per šventes, nesitaikoma
užversti visą Lietuvą savo produkcija.
Štai kad ir „Gintaro baras“ Molėtuose
– bene mažiausia alaus darykla, kokią
teko matyti. Pačiame bare netgi įrengtos
stiklinės grindys su vaizdu į alaus daryklą.
Publika gali aplankyti alaus daryklos
užkulisius, o šelmis aludaris paganyti akis
į moteriškosios lankytojų dalies kojytes iš
kitos perspektyvos. Ir nepaisant to, alus
ten tikrai kokybiškas ir įdomus – aludaris

vietiniai produktai
nebijo paeksperimentuoti su naujomis
rūšimis ar stiliais, juolab kad vienam virimui užtenka pagaminti vos porą šimtų
litrų alaus, kurį nesėkmės atveju negaila
ir išpilti.
Nepamirškime paminėti turbūt labiausiai nestandartinio (ar „mistinio“?)
Lietuvoje „brewpub“ atstovo – Ramūno
Čižo iš Dusetų. Jis alų verda šalia namo
esančiame pastate, alaus galima paragauti vietoje esančioje kavinėje. Tiesa,
tik vasaros sezono metu ir tai tik tada,
kai šeimininkai namie, bet tai suteikia
tik dar daugiau mistikos šiai vietai. Ir
jeigu didmiesčių daryklos-barai spindi
variniais katilais, išstatytais garbingiausioje baro vietoje (kartais net ir neveikiantys) kaip kokioje parodoje, tai pas
Ramūną viskas atvirkščiai. Prašalaičiui
griežtai bus pasakyta „Ne“, jei užsimanys
apžiūrėti veikiančią alaus daryklą. Ir teisingai – tai šventa vieta aludariui ir nėra
reikalo bakterijas į daryklą nešioti. Matyt,
neapsikentęs tokių įkyruolių, Ramūnas
virš daryklos palėpėje įrengė alaus varymo ekspoziciją, kurioje su jau nebenaudojama įranga ir supažindinami smalsuoliai. Idealu!
„Firminis“ baro alus
Sunkesnis šios veiklos atvejis - bene
kas antras alaus baras dabar taikosi
pristatyti savo „firminį“ alų. Galima rasti
„Apuoko“, „Žvejų baro“, „Pogo“, „Muzikos rūsio“, „Belmonto“ (pastarasis, beje,
kažkada turėjo ir savą alaus daryklą) ar
daugelį kitų. Šio verslo principas labai
paprastas – užsakai alaus iš aludario,
teisingiau – susitari, kad jo alų parduosi
savu pavadinimu. Netgi sostinės centre
atsiradę ir turėję potencialą tapti Vilniaus
alaus mėgėjų traukos centru (bet taip to
ir neišnaudoję) „Leičiai“, tik atidarę barą
pasiūlė „Aukštaitijos bravorų“ verdamo
eilinio alaus savais pavadinimais.
Būtų gražu, jei kiekvienam barui būtų
gaminamas tik jam skirtas alus, bet
alaus pardavimai baruose ne tokie jau
milžiniški, kad alaus daryklos galėtų
virti jiems po atskirą alaus partiją. Todėl
imamas eilinis daryklos alus ir jam prilipinama nauja etiketė. Dėl to nukenčia tik
vartotojas. Žmogus nebežino, ką geria,
kokia alaus darykla. Dažnai tokiuose
baruose atvirai meluojama, kad alus verdamas vietoje. Tokiu atveju asmeniškai
aš paprašau parodyti alaus gamybos
licenziją ir primenu, kad alų be licenzijos gaminti draudžiama, o šio baro aš
licenzijuotų aludarių sąraše nemačiau.
Viename tautinio maisto restoranų tinkle
paklausus, koks yra tas „firminis gyvas“

alus, padavėja nubėgo iki baro pasiklausti. Arogantiškas barmenas išdainavo
tą pačią dainelę apie „alų, gaminamą
vietoje“. Paprašiau merginos pažiūrėti,
kas parašyta ant statinės – ji pasižiūrėjo,
pasakė alaus daryklos tikrąjį pavadinimą.
Todėl drąsiai galiu teigti, kad toks
„firminis“ alus yra tik eilinis vartotojų
mulkinimas, siekiant pritraukti neva
„lojalių“ klientų. Bet žinokite vieną dalyką
– nereti atvejai, kai šalia tikro mažųjų
alaus daryklų alaus yra pristatomas ir
„firminis“ baro alus, kuris gaminamas
stambioje alaus darykloje. Suprantamas
ir toks noras užsidirbti – didieji aludariai
gali pasiūlyti alų žymiai mažesne kaina,
gamyklinio alaus stabilumas didesnis
(dažniausiai pasterizacijos būdų „pagardintas“), distribucijos tinklas žymiai
platesnis. Žodžiu, su tokiu alumi dirbti
yra paprasčiau ir pigiau, o to mūsų tingūs
alaus barų savininkai ir tereikalauja
(dažniausiai).
Kitas didelis minusas šiam „firminio“ alaus verslui – baro savininkas bet
kada gali pakeisti alaus rūšį, nekeičiant
pavadinimo. Kiek man žinoma, tai
sėkmingai ir stabiliai yra daroma. Kai
kurių barų savininkai net ir neslepia, kad
pakeistų „firminio“ alaus rūšį, jei gautų
panašių skoninių savybių pigesnio alaus.
Tokio slapukavimo pliusas – pasibaigus
„firminiam“ alui, galima laisvai „įkišti“
klientui, ypač „papešusiam“, bet kokį kitą

alų, nepiktinant jo fraze, kad „firminis“
alus baigėsi. Juk lyg ir nemeluoji – dabar
„firminis“ yra tiesiog kitas alus!
Tokį „firminį“ alų ypač patogu imti
buteliais. Užsilipdžius savo baro etiketę,
galima didžiuotis „savo alumi“, kukliai
nutylint, kad tai tik tas pats kažkurios
alaus daryklos alus, kurį kasdien matome
parduotuvėse, tik kita etikete, išpilstytas
į kitokio dizaino butelius. Geriausi
pavyzdžiai - „Šturmų“, „Balsių malūno“ ar
kiti.
Ir bene kontaversiškiausias tokio
alaus pavyzdys – „Jovarų Šnekutis“.
Šelmiškas „Šenkučio“ savininkas Valentas
Vaškevičius išsireikalavo iš „Jovarų“ alaus
specialaus alaus. Sako, ir kita receptūra,
ir kitoks stiprumas, ir pilnas pavadinimas ant etiketės. Gražu. Ypač tai, kad
tokiu pavadinimu alus vežamas ir į kitus
barus, kur jau, nori nenori, bet turi jį pilstyti ir „Šnekutį“ reklamuoti. Gudru, kad jį
peklon!
Išvada
Būtų malonu, jei viskas būtų vadinama tikrais vardais, bet šioje pinigų
besivaikančioje visuomenėje kol kas viskas yra perkama ir parduodama... Todėl
pasvajokime, kada sulauksime to laiko,
kai aludaris aukštai iškėlęs galvą pareikš,
kad kito vardo savo alui niekada neduos.
Vesdami savo vaiką į kitą vaikų darželį,
vardo juk nekeičiame, ar ne?

„Juozo HBH“ Kretingos rajone įsikūrusios alaus
daryklos brandinimo ir saugojimo talpos.
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Kaip suderinti ir
nepersistengti

Karolis Baleiša

Įsivaizduokite sportišką aprangą dievinančių jaunuolių kompaniją su plastikine alkoholio tara, sėdinčią jums iš dešinės ir kairės “Kino pavasario” seanse. O dabar įsivaizduokite
vyninę senamiestyje, siūlančią cepelinų su kiaulės ausimis ir žirniais. Arba kokteilių barą,
siūlantį keptos duonos su sūriu. Pastarieji patiekalai, priešingai negu minėti jaunuoliai,
yra realybė.
Šį kartą pakalbėkime apie
suderinamumą.
Masačusetso universiteto atliktas tyrimas byloja, kad kuo brangesni patiekalai,
tuo labiau vertinamas aptarnavimas ir atmosfera restorane. Kuo lankytojai jaunesni, tuo mažiau svarbus maisto suderinamumas ir estetika lėkštėje. Elementaru.
Kaip ir tai, kad graikiniams riešutams ne
vieta graikiškose salotose vien dėl tokio
pat pavadinimo.
Niekaip negaliu nepasidalinti dažniausiai pasitaikančiomis lietuviškomis
derinimo subtilybėmis. Nedarykite taip,
net jeigu jūsų lankytojai ir draugai sako,
kad viskas puiku.

Kaina ir interjeras
Jeigu jūsų šviestuvai krištoliniai, sienos
marmurinės ir paveikslai iš Nacionalinės
galerijos, nebūtinai sulauksite sėkmės.
Nesulauksite, jei dienos pietus siūlote
už 11 Lt. Ar valgytumėte pietus mokyklos valgykloje už 25 Lt? Jūsų interjeras
kalba apie viena, dienos pietūs – visai
ką kita. Jeigu negalite pagaminti savo
lygio dienos pietų už savo lygio kainą
– negaminkite. Gaminkite geriausias
vakarienes mieste, pagal iš anksto
suderintą meniu ir vietas rezervavusių
lankytojų skaičių. Už savo lygio kainą.
Kuo aukštesnio lygio esate, tuo mažiau
klientų pritrauksite kaina. Skirtumo tarp
40 ir 41 Lt perkant bilietą į teatrą juk
nejaučiate. Svarbu, kad spektaklis būtų
geras. Nenusipiginkite.
Švara ir porcijų dydis
Jeigu pilstote daug alaus rušių iki pat
bokalo viršaus, rodote sporto varžybas ir
pas jus neįmanoma patekti be rezervacijų,
tai gali būti laikina. Laikina, jei siūlote
dviejų kąsnių gurmanišką užkandį prie
alaus už 15 Lt. Arba dar blogiau – keptą
neįkandamą duoną su sukietėjusiu sūriu
už 8 Lt. Čia tikrai nesilanko žmonės, kurie
nori suderinto gurmaniško skonio. Taip
pat nesilanko tie, kurie patys išsikeptų
geresnę duoną, prieš tai pusvalanduką
užtrukę aiškindamiesi, kaip įsijungia
viryklė ir kur šiuose namuose laikomas
aliejus. Jiems tikrai nesvarbu, ar dešra
itališka, ar lenkiška, kiek joje yra E priedų,
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kokia kilmės vieta, kaip ji pagaminta.
Svarbu, kad būtų daug. Po poros valandų
pasilakstymo futbolo aikštelėje labiau
norėtumėte penkių kąsnių antienos raudonojo vyno padaže ar dešimties kąsnių
tiršto čili troškinio su Ciabatta duonele?
Jie nori daug ir skaniai. Nepagailėkite ir
jie sugrįš.
Įvairovė ir vieta
Jeigu esate įsikūrę miesto centre arba
kitoje gražioje vietoje, jums tikrai nereikia
turėti cepelinų, načos, o desertui – kiniškų
sausainiukų su laimės palinkėjimais.
Tikriausiai nevaikštote po miesto centrą
apsirengę sportine apranga, kaklaraiščiu
ir guminiais botais Tą galite daryti namuose. Kad ir kokie nuostabūs bus jūsų patiekalai, retas liks sužavėtas dienos pietų
pasiūlymu, kurį sudaro gaspačo su bulviniais blynais. Gaminkite tai, ką mokate
geriausiai, bet neprieštaraukite patys sau.
Turėkite keletą tarpusavyje suderinamų
patiekalų rūšių. Nepersistenkite.
Taigi, derinkite suderinamus dalykus.
Nesiūlykite alkaniems meno lėkštėje,
nesitikėkite kainomis pritraukti brangius
klientus, o svarbiausia - nesiūlykite visko.
Siūlykite kažką ypatingo.
Esu šventai įsitikinęs, kad bet kuri
užeiga, restoranas ar kavinė šiek tiek
pasistengus sulauktų daug daugiau
lankytojų. Mielai priimčiau iššūkį tuo
pasirūpinti. Iš idėjos.

horeca PROFESIONALAMS IR NORINTIEMS JAIS TAPTI
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Atsakingas
restoranų
verslas.
Ko reikalauja
vartotojai, ką
diktuoja užsienis?

Ieva Malaiškaitė

Kuomet visame pasaulyje buvo renkami geriausi restoranai, Lietuvoje išrinktas atsakingiausias Lietuvos restoranas. Juo tapo restoranų grupė „Fortas“ ir jos restoranas „Terrazza“. „Atsakingiausias
Lietuvos restoranas 2013“ išrinktas atsižvelgiant į didžiausią pažangą, skaidrumą bei sąžiningą
požiūrį į klientą. Atsakingiausio restorano rinkimai vyko pirmą kartą Lietuvoje organizuotoje
„LARTA – atsakingas restoranų verslas“ konferencijoje, kurioje spręsti aktualius restoranų lankytojams klausimus susirinko restoranų vadovai, virtuvės šefai ir ūkininkai.
Atsakingiausias restoranas: „Kad
gera mėsa neišvažiuotų į užsienį,
įsipareigojame kiekvieną mėnesį iš
ūkininkų supirkti 500 kg mėsos.“
Anot restoranų grupės „Fortas“ tinklo marketingo vadovo Kęstučio
Markevičiaus, „atsakingas restoranas“
neturi būti vienas iš marketinginių triukų,

o sąžininga pozicija – jei sakai, taip ir
daryk, o jei darai – tai informuok. Tai yra
neginčijama restoranų verslo ateitis.
Restoranų grupė „Fortas“ ir jos valdomas restoranas „Terrazza“ nuo 2011
metų yra vienas aktyviausių atsakingų
restoranų tinklo narių, ypač aktyviai
įtraukiantis savo darbuotojus į atsakin-

go restoranų verslo vystymą. Taip pat
didelį dėmesį jie skiria ir pačių lankytojų
švietimui ir informavimui – restoranų
„Fortas“ ir „Terrazza“ valgiaraščiuose
rašoma apie restorano atsakomybės
politiką, prie kiekvieno patiekalo pateikta informacija apie jame naudojamų
produktų sezoniškumą, kilmę ir kt.
Konferencijoje susirinko per 100 dalyvių
- restoranų vadovų, šefų, virėjų, ūkininkų,
tiekėjų.
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Artūras Nečejauskas, LARTA vadovas ir Arūnas Stoškus, restoranų tinklo „Fortas“ gamybos vadovas

„Terrazza“ gamybos vadovas Arūnas
Stoškus neslepia, jog prisiėmus atsakingo restorano įsipareigojimus, teko
įdėti nemažai pastangų – atsirinkti
tiekėjus, rasti abiems pusėms naudingus sprendimus su ūkininkais, kad
užsitikrinti jų žaliavų tiekimą. „Vadovaujantis atsakingo restorano kriterijais,
iš naujo peržiūrėjome ir labai atidžiai
rinkome žaliavas savo patiekalams. Jei
kildavo klausimų dėl tam tikrų žaliavų, iš
tiekėjų išsireikalaudavome visų įmanomų
dokumentų ir/ar sertifikatų. Į meniu
įtraukėme naujų patiekalų iš lietuviškų
produktų bei žaliavų, o su tam tikromis
pozicijomis teko atsisveikinti.“
Restoranų „Fortas“ ir „Terrazza“
valgiaraščiuose tendencingai daugėja
sezoninių ir vietinių ūkių produktų, pa-

laipsniui atsisakoma nykstančių žuvų
rūšių. Restoranų virtuvėse naudojama
lietuviška jautiena, kiauliena, vištiena,
pieno produktai, sezoninės daržovės,
gaminamos natūralios arbatos. Restoranuose naudojami ekologiški natūralūs
jogurtai ir grikių miltai, sąžiningos prekybos (Fairtrade) ženkliuku pažymėtas aliejus ir cheminė produkcija.
„Kad tavimi pasitikėtų, privalai
elgtis atsakingai.“
„Pasitikėjimas – mūsų ilgalaikė strategija, kuri pradeda duoti vaisių. Kad tavimi
pasitikėtų, privalai elgtis atsakingai tiek
rūpindamasis savo personalu, tiek savo
svečiais, tiek skaidriai ir laiku mokėdamas
atlyginimus, tiek iš geriausių produktų
gamindamas valgius.

Mums rūpi, ką valgo mūsų svečiai, iš
kokių produktų ir kaip tai pagaminta.
Todėl visiškai atsisakėme produktų, savo
sudėtyje turinčių GMO, nei viename patiekale nerasite sintetinių pakaitalų, skonio stipriklių ar sintetinių maisto dažiklių.
Tai galime užtikrinti, nes viskas gaminama vietoje – jokių pusfabrikačių. Ir mes ne
tik taip sakome, o ir darome,“ – patirtimi
dalinasi restoranų grupės „Fortas“ marketingo vadovas Kęstutis Markevičius.
Atsakingiausias restoranas bei kiti nominantai atsakingo restoranų verslo srityje
buvo renkami vadovaujantis metinės
veiklos rezultatų ataskaita (įsivertinimo
anketa), kurią pildė restoranų vadovai ir
darbuotojai.

Kęstutis Markevičius,
restoranų tinklo Fortas marketingo vadovas
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Konferencijos pietų metu, restorano „Terrazza“
patiektas vienas iš patiekalų, pagamintas iš
sezoninių ir vietinių žaliavų.

Kitos nominacijos:
„Už nykstančių žuvų rūšių atsisakymą
ir nuoseklų vietinių ūkininkų produkcijos
naudojimą“
apdovanotas
restoranas „Brasserie de Verres en Vers“.
Restoranas atsisakė rajos, melsvauodegio tuno, ungurio (šios rūšys yra ties
išnykimo riba), o virtuvėje naudojamos
midijos ir škotiška rūkyta lašiša, pažymėta
tvarios žvejybos MSC ženklu. Šiame
restorane taip pat naudojamos vietinės
žaliavos: jautiena, kiauliena, rūkyti mėsos
gaminiai, obuoliai, kai kurios sezoninės
daržovės, miltai, kiaušiniai, paukštiena.
Kas sezoną keičiamas meniu, kuriame
vyrauja lietuviški, ūkininkų produktai:
šparagai, uogos, grybai, sterkas, stinta,
įvairios daržovės. „Brasserie de Verres
en Vers“ plečia ir ekologiškų produktų
naudojimą restorane, šiuo metu naudojami ekologiški makaronai, lęšiai, natūralus
jogurtas, pienas, miltai.

Gediminas Andriuškevičius,
restorano „Brasserie de Verres en Vers“
gamybos vadovas

„Už reiklumą tiekėjams ir produktų
kokybei bei už skaidrumą prieš
visuomenę“ apdovanotas restoranų
tinklas „Kinų rožė“.
Tai vienintelis Lietuvoje kinų restoranų
tinklas, nenaudojantis sintetinio skonio
stipriklio – natrio glutamato, kitaip dar
žinomo kaip E621. Per paskutiniuosius
metus restorano vadovė kartu su LARTA
ekspertais atliko žaliavų ir receptūrų
auditą, pagal kurį buvo išsiųstos užklausos
tiekėjams dėl produktų sertifikatų.
Restoranas
propaguoja
lietuvišką
ekologišką žuvininkystę – 50 proc. visų
žuvies patiekalų dominuoja šviežias karpis, o į restoranus yra tiekiamas gyvas.
Lietuvos atsakingų restoranų tinklas – aiškūs, lankytojams naudingi
kriterijai
Nugalėtojai buvo renkami, vertinant
Lietuvos atsakingų restoranų ir tiekėjų
Laima Jakovleva,
restoranų tinklo „Kinų rožė“ vadovė
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tinklui (LARTA) priklausančių restoranų
veiklą pagal šiuos kriterijus: vietinių,
sezoninių žaliavų pasirinkimas ir naudojimas, išteklių tausojimas, informacijos apie patiekalų žaliavas pateikimas
valgiaraštyje, sąžiningas atsiskaitymas su
personalu ir jo mokymai atsakingo verslo
tema, pasirenkami tiekėjai.
Lietuvos atsakingų restoranų ir tiekėjų
tinklas LARTA formuojamas ir kuriamas
pagal aukštus atsakomybės ir skaidrumo standartus, kurių laikytis pasiryžta
nedaugelis Lietuvos restoranų. Po truputį
tam tikrų reikalavimų pradeda laikytis
ir HoReCa (hotels, restaurants, catering
– angl.) tiekėjai, tiekiantys kokybišką ir
atsakingą produkciją bei paslaugas.
LARTA narystės sąlygos – restoranų
pastangos ir investicijos tik į savo
nuosavą verslą, nes už narystę LARTA
mokesčio nėra.

atsakingas restoranų verslas

Aplinkosauginė Žaliojo rakto programa
Šiuo metu daugiau
nei 2000 dalyvių 40-yje
šalių apdovanoti Žaliojo
rakto programos sertifikatais.
Lietuvoje
Žaliojo rakto programa
pradėta
įgyvendinti
2003 metais. Park Inn
Vilnius North viešbutis buvo pirmasis dalyvis šalyje, gavęs Žaliojo rakto programos
sertifikatą. Dabar Lietuvoje programoje
dalyvauja Rezidor grupės (Radisson Blue
Hotel Lietuva, Radisson Blu Astorija Hotel,
Radisson Blu Klaipeda Hotel, Park Inn Vilniaus bei Park Inn Klaipėdos), Green Vilnius
ir Europa Royale Marijampole viešbučiai.
1994 m. Danijoje buvo pradėta
įgyvendinti aplinkosauginė Žaliojo rakto
programa, kuria siekiama skatinti atsakingo verslo principus ir aplinkosaugines iniciatyvas apgyvendinimo paslaugų
sektoriaus įmonėse. 2002 m. Žaliojo rakto
programa tapo 5-ąja Aplinkosauginio
švietimo fondo (Foundation for Environmental Education – FEE) – nevyriausybinių
aplinkosauginių organizacijų tinklo –
koordinuojama programa.

Kaip gauti „Žaliojo rakto“ statusą?
Įmonė, siekianti gauti Žaliojo rakto
programos sertifikatą, privalo įgyvendinti
nustatytus reikalavimus. Programos kriterijai apima aplinkosauginį valdymą,
techninius reikalavimus bei iniciatyvas,
kuriomis siekiama į aplinkosauginę veiklą
įtraukti svečius, personalą, tiekėjus.
Pagal aplinkosauginio valdymo kriterijus, reikia turėti paruoštą aplinkosauginę
politiką, aplinkosauginius tikslus bei
veiksmų planą. Programos dalyviai turi
įgyvendinti reikalavimus atliekų tvarkymo, vandens bei energijos sąnaudų
mažinimo, tinkamų valymo ir plovimo
priemonių naudojimo, maisto produktų
naudojimo, žaliosios zonos kategorijose.
Žaliojo rakto programos kriterijai
skirstomi į privalomuosius bei rekomenduotinus. Kai kurių privalomųjų kriterijų
įgyvendinimui yra suteikiamas laiko terminas – kriterijai gali būti įgyvendinti ir
po apdovanojimo Žaliojo rakto sertifikatu.
Įgyvendinus privalomuosius reikalavimus
bei nustatytą skaičių rekomenduotinų
kriterijų, įmonė yra apdovanojama

Žaliojo rakto sertifikatu. Sertifikatas gali-oja vienerius metus, todėl kiekvienais
metais programos dalyviai turi teikti
paraišką ir įrodyti, jog ir toliau atitinka
jiems keliamus reikalavimus.
Žaliojo rakto programa Lietuvoje
nuo 2013 metų yra Lietuvos atsakingų
restoranų ir tiekėjų tinklo (LARTA) partneris.
***
Aplinkosauginio
švietimo
fondas
(Foundation for Environmental Education – FEE) – tai 1981 m. įsteigtas tarptautinis nevyriausybinių aplinkosauginių
organizacijų
tinklas, kurio tikslas –
aplinkosauginis švietimas ir visuomenės
savimonės kėlimas. FEE adminsitruoja penkias tarptautines aplinkosauginio švietimo
programas: Žaliojo rakto, Mėlynosios
vėliavos, Gamtosauginių mokyklų, Jaunųjų
aplinkosaugos reporterių bei Miškų
pažinimo programas. Visuomeninė organizacija „Lietuvos žaliųjų judėjimas“ yra FEE
narys ir koordinuoja FEE programas Lietuvoje. Šiuo metu FEE vienija organizacijas iš
65 šalių.

Restoranų verslas 1/2013
www.restoranuverslas.lt

57

horeca PROFESIONALAMS IR NORINTIEMS JAIS TAPTI

Lankytojų aptarnavimas
maitinimo įmonėse:
šešėliai ir vizijos

„Jis stengiasi kuo prašmatniau patiekti valgį, nes ir pats jaučiasi dalyvaująs valgant“ (George Orwell)
Vytautas Jokubauskas
Klaipėdos turizmo mokyklos profesijos mokytojas

Aptarnavimas – tai paslauga, o mūsų padavėjai retai gamina gėrimus ar juo labiau valgius. Tai
darbuotojai-tarpininkai tarp lankytojo ir virtuvės, lankytojo ir baro bei galiausiai – tarp lankytojo ir įmonės savininko. Tuo pačiu tai viešojo maitinimo įmonių darbuotojų segmentas, kuris
susiduria su didžiuliais iššūkiais, stresu ir nepastovumu. Dėl to iškylančios problemos – aktualios, todėl norime aptarti keletą svarbiausių, pateikti galimus jų sprendimo kelius.
Pagal ŠMM institucijų teikiamus
duomenis, šiuo metu Lietuvoje bene
37 profesinio rengimo institucijos turi
teisę rengti padavėjus-barmenus, o
tai – tūkstančiai mokinių. Regis, darbo
rinka turėtų būti perpildyta profesionaliai parengtais, puikius bazinius įgūdžius
turinčiais padavėjais-barmenais.
Reali situacija yra kitokia ypač, kai kalbame apie barmenus, kurių paruošimas
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kelia daug klausimų ir abejonių dėl draudimo profesinio rengimo įstaigoms įsigyti
ir mokymo procese naudoti alkoholinius
gėrimus. Tačiau tai siekiamybė ir iliuzija, o
praktikos spalvos gerokai kitokios.
Pirmiausia, jau priimant jaunus žmones
į mokyklas, kažkur anapus liko tokie kriterijai, kaip elegancija, kultūra, kurią
nebūtinai reikia suprasti tik mandagumo
prasme, komunikabilumas ir t. t. O tai

savybės, kurias išugdyti šešiolikmečiams
ar devyniolikmečiams jau sudėtinga,
ypač dėl jų motyvacijos stokos. Tačiau visi
sutinka, kad aptarnaujančiam personalui
– padavėjams, barmenams – šios kompetencijos būtinos ir pamatinės.
Problema Nr. 1
Lietuvoje stokojama ryšio tarp profesinio rengimo ir verslo, vengiama darbuotojus rengti ne šiaip sau darbo
rinkai pagal LR ŠMM patvirtintus
standartus, o konkrečiai įmonei, dalį
mokymo perkeliant į restoraną, kuriame
mokinys atei-tyje dirbtų. Tokiu atveju,
žinoma, būtina reformuoti formalizuotą
Lietuvos profe-sinio rengimo sistemą,
numatyti, kad mokiniai bei būsimieji
darbdaviai prisiims kad ir minimalius
įsipareigojimus.
Nepamirškime, kad gyvename laikmetyje, kai įvaizdis ir reklama formuoja
požiūrį ir elgseną. O kaip pozityviai
jaunam žmogui žvelgti į profesiją, kai
prieš gerus metus vienos nacionalinio
transliuotojo laidos anonse, suktame visą
savaitę, buvo džiūgaujama, kad gyvenime patyrus įvairių sunkumų „padavėja,
pardavėja ir valytoja vis tiek neteko dirbti“, suprask – tai profesijos, kurių net blogiausiais laikais imtis ne prestižas?
Taigi, Lietuvoje, skirtingai nei vakarų
Europoje, padavėjo ir netgi barmeno
darbas virsta, o gal jau ir virto laikinu
„studentišku užsiėmimu“. Žinoma, greito maitinimo įmonės, kurios nevengia
„pasidabinti“ net iškabomis „restoranas“,
o kai kada kartu sujungia eilę maitinimo
įmonių tipų: „baras“, „kavinė“, „picerija“ ir
t. t., puikiai verčiasi su laikinais, sezoni-
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niais aptarnaujančiais darbuotojais.
Problema Nr. 2 ir Nr.3
Tačiau maitinimo įmonės, kurios kelia
sau aukštesnius aptarnavimo kriterijus,
nori pritraukti svečius ne tik nuolatinėmis
akcijomis ar išskirtine virtuve (nes tai
neabejotinai svarbu), bet ir aptarnavimo
kultūra, patiekimo įvairove, susiduria su
kvalifikuotų darbuotojų stoka. Šias problemas galima suskirstyti į du blokus –
žinojimo ir gebėjimo.
Pirmuoju atveju, kai kada vis dar
pasireiškia ribotas požiūris į patiekalų bei
gėrimų patiekimo galimybes, antruoju –
įgūdžių stoka. Ne kiekvienas geba keisti
nusistovėjusį patiekalų patiekimą. Šias
dvi problemas paanalizuosime atskirai.
Žinojimas – būtina gebėjimų sąlyga ir
jis svarbus ne tik darbuotojui, bet ir vadovui, kuris turi imtis iniciatyvų, diegti inovacijas, organizuoti darbą.
Pirma, organizuojant darbą, dera pasirinkti aptarnavimo sistemą, kurią sudaro
aibė susijusių elementų. Galime iškirti
keturias lankytojų aptarnavimo sistemas:
individuali, komandinė, grandininė, savitarna ir mišri (1 schema). Vienos ar kitos
sistemos pasirinkimas – tai iš esmės darbo organizavimo problemos sprendimo
atsakymas. Pirmojo pasirinkimo atveju,
už visą aptarnavimo procesą nuo svečio
sutikimo iki išlydėjimo atsakingas vienas
padavėjas, kuriam keliami aukšti reikalavimai – komunikabilumas, gebėjimas
patiekti gėrimus ir valgius, užsienio kalbų
mokėjimas, darbo su elektronine kasa
įgūdžiai ir t. t.
Taikant šią sistemą, dažnai susiduriama
su aptarnaujančio personalo kompetencijos stoka, tenka stebėti padavėjus
su vardo kortele „mokinys“, kuris bando
aptarnauti svečius. Tai, kad darbuotojas
identifikuojamas kaip mokinys – pozityvus reiškinys, tačiau svečiai tokiu atveju
tampa „bandymų poligono“ objektais, kurie turi susimokėti už mokinio
aptarnavimą tokią pat kainą, kaip ir už
patyrusio padavėjo.
Kritikai pastebėtų, kad tai „snobizmas“
ir kad neišvengiamai tik darbo aplinkoje jaunas žmogus gali įgyti deramą
kvalifikaciją, ir tai būtų visiška tiesa. Tačiau
verta pastebėti, kad nutarus paeksperimentuoti su savo išvaizda ir nuėjus į
kirpyklą, kur dirba mokinys, kirpimas
kainuoja pigiau ir kliento pasiteiraujama,
ar jis neprieštarauja būti kerpamas mokinio. Kartais klientas net tikslingai eina į
kirpyklą, kur dirba mokiniai, nes žino, kad
kainos yra gerokai žemesnės nei rinkoje.
Maitinimo įmonėse pasirikimo nėra, niekas nieko neklausia, tai kaip loterija: prie
kurio stalo pateksi – mokinio ar profesionalo.

Problema Nr. 4
Kita kompetencijos problema yra
kalbų mokėjimas. Nereikia papildomos
analizės, kad galėtumėme konstatuoti, jog maitinimo įmonėse dalį svečių
sudaro turistai ir kad užsienio kalbos
išmokimas – tai ne indų nurinkimo mokymasis. Kalbai išmokti reikia ne tik motyvacijos, bet ir laiko. Tad šiame kontekste
tenka sveikinti įmones, kurios darbuotojams išduoda vardo korteles su įvairių
šalių vėliavėlėmis, pažyminčiomis, kokias užsienio kalbas moka padavėjas.
Tokia informatyvi vardo kortelė padeda
ne tik svečiui, bet ir pačiam padavėjui
išvengti nemalonių „nesusikalbėjimo“
netikėtumų. Padavėjas aiškiai deklaruoja, kokiomis kalbomis kalba, o svečias
iš anksto gali nuspręsti, kokia kalba kalbinti vieną ar kitą maitinimo įmonės
darbuotoją.
Daug minėtų problemų galima
išspręsti, taikant komandinio (apie tai
rašyta „Restoranų versle“ 2011 m. Nr. 1)
ar grandininio aptarnavimo sistemas.
Savitarnos keliu dažniausiai eina greito
maisto įmonės, valgyklos, tai taikoma
viešbučiuose ar sanatorijose, o kai kada
sujungiami kelioms sistemoms būdingi
darbo organizavimo elementai.

patys įsideda norimų valgių. Žinoma, tai
patogu pokylių metu, o padavėjų kvalifikacija, taikant minėtą metodą, gali būti
minimali.
Nesudėtingas ir lengvai įvaldomas
patiekalų patiekimas bendruose induose po vieną porciją, kai svečias gauna
patiekalą atskiroje didlėkštėje, keptuvėje
ar pan. ir persideda į užkandžių ar seklią
lėkštę, iš kurios valgo. Metodas ypač taikytinas tais atvejais, kai patiekalas ant stalo
paduodamas ruošimo inde – metalinėje
keptuvėje, iš kurios siūlyti svečiui valgyti
nebūtų itin etiškas sprendimas. Kai kada
metodas puikiai pasiteisina, siekiant atskleisti produkto estetiką ar norint siekti
patiekimo įvairovės. Beje, metodas itin
parankus svečiams tais atvejais, kai keletas žmonių vaišinasi, užsisako skirtingus
patiekalus, norėdami išbandyti virtuvę ir
paskanauti visų patiekalų. Tokia elgsena
būdinga šeimoms ir turistams iš užsienio.
Daug sudėtingesnis patiekalų patiekimo metodas, kai jie yra nešiojami.
Šiuo atveju galime išskirti du būdus
– kai svečias pageidaujamo maisto
įsideda pats ir kai įdeda padavėjai.
Daug priežasčių lemia, kad šio metodo
įmonėse yra vengiama.

1 schema. Lankytojų aptarnavimo sistemos

Problema Nr. 5
Kitas svarbus klausimas, į kurį pirmiausiai sau turi atsakyti įmonės vadovai –
kokie patiekalų patiekimo metodai bus
taikomi, siekiant pagrindinio tikslo – parduoti produktus, aptarnaujant svečią?
Metodas – tai žingsnių seka, siekiant
tikslo, ir ji gali būti įvairi, siekiant to paties
jau minėto tikslo.
Verta aptarti bent penkis patiekalų
patiekimo metodus (2 schema), kurie
dažniau ar rečiau taikomi Lietuvos ir Europos maitinimo įmonėse.
Dažniausiai taikomas metodas –
tai patiekalų patiekimas porcijomis,
kai virtuvėje patiekalai išdėliojami, o
padavėjai tik atneša ir paduoda svečiui.
Jis pats paprasčiausias ir iš personalo
reikalauja mažiausiai žinių bei gebėjimų.
Kitas plačiai taikomas metodas
– patiekalų patiekimas bendruose induose, be kurio neapsieinama pokylių
metu, ypač šeimos ir draugų šventėse.
Tokiu atveju patiekalai išdėliojami į bendrus indus (didlėkštes, padėklus, salotines ir t. t.) ant bendro stalo ir svečiai

Pirma, personalo kvalifikacija. Šiuo
atveju padavėjai turi puikiai mokėti dirbti
su įdėjimo įrankiais (šaukštu ir šakute)
vie-na ranka.
Antra, ant kairės rankos ilgesnį laiką
laikant indą su keliomis patiekalo porcijomis, svarbi padavėjų fizinė jėga.
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Problema Nr. 6
Dar viena problema, su kuria susiduriama maitinimo įmonėse – aptarnaujančio
personalo nesugebėjimas profesionaliai konsultuoti apie įmonės siūlomus
gėrimus ir valgius. Žinoma, derėtų
nepamiršti pirmiausiai svečiams pasiūlyti
gėrimų, patiekti aperityvą. Kita vertus,
svečiai mėgsta užduoti klausimą: „Ką turite skanaus?“, o padavėjai dažniausiai
atsako: „Pas mus viskas skanu...“. Abiem
atvejais tai banalu, bet padavėjas turi būti
pasirengęs siūlyti, pristatinėti patiekalus,
o ne išsisukinėti.

Galiausiai, svečiai turi valgyti vienodus patiekalus, kad aptarnavimas vyktų
pakankamai greitai. Žinoma, taikant
pastarąjį metodą, padavėjų ir svečių
santykis vadovams nėra itin „malonus“,
nes aukštos kvalifikacijos padavėjas
kokybiškai gali aptarnauti apie 6–10
svečių.
Pagaliau patiekalai gali būti patiekiami
nuo pristatomo staliuko, kai patiekalas baigiamas ruošti, flambiruojamas
ar dalinamas porcijomis svečiams stebint, ant atskiro staliuko, pastatyto šalia
patarnavimo stalo. Tokiu atveju būtina
išskirtinai aukšta darbuotojų (gali būti ir
virėjas) profesinė kompetencija, žinios
ir gebėjimai, o dažnai ir fizinė jėga.
Pavyzdžiui, pjaustant keptą paukštį,
būtina gerai išmanyti jo anatomiją bei
pjaustymo technologiją, kad darbas ir
patiekimas būtų operatyvus ir estetiškas.
Beje, visi šie metodai specializuotoje aptarnavimo literatūroje turi ir
sąlyginius „nacionalinius“ apibūdinimus,
t. y. atitinkamai iš eilės: „amerikietiškas“,
„rusiškas“, „vokiškas“, „prancūziškas“ ir
„angliškas“. Lankytojų aptarnavimui
skirtoje lietuviškoje literatūroje esama
ir terminijos painiavos, kai skirtingai
apibūdinamas terminas „metodas“, bet
tai paliksime šio teksto paraštėje. Patiekimo metodų įvairovė gali padėti net
paprasčiausio patiekalo patiekimą paversti įspūdingu ,,šou“, už kurį svečiai mielai
mokės pinigus ir paliks arbatpinigių.

Aptarnaujantis personalas turi didinti pardavimus konsultuodamas ir
siūlydamas, o ne apsiriboti „pernešimo“
funkcija. Dar kebliau būna, kai svečiai
nori gauti konkrečią informaciją apie
produktą, jo sudėtį, ruošimo būdą ir t. t.,
o propaguojant sveiką mitybą šie klausimai tampa vis dažnesni. Aptarnaujantis
personalas kai kada gūžčioja pečiais ir
sunkiai gali papasakoti apie valgius, kuriuos patiekia, bet niekada patys neturėjo
galimybės paragauti.
Pirmuoju atveju, padavėjui derėtų
pradėti nuo pasiūlymo, pvz.: „Šiandien
mūsų virtuvės šefas siūlo puikią
lazaniją...“ ir tada mandagiai pasidomėti,
o „kokį maistą Jūs mėgstate: žuvį, mėsą,
daržovių ar miltinius patiekalus, galiu
pasiūlyti salotų ar karštą patiekalą...“ ir t. t.
Antruoju atveju tai jau nebe komunikacijos, o kai kurių vadovų atsainaus
požiūrio problema. Iš esmės įmonės
turėtų nuolat organizuoti patiekalų degustacijas savo aptarnaujančiam personalui, sudaryti sąlygas galbūt už savikainą
užsisakyti kad ir pačių prabangiausių
valgių, o parengus naują valgiaraštį,
virtuvės šefą įpareigoti valgius pagaminti
ir degustacijos metu pristatyti personalui. Tai būdas, kai ilgainiui aptarnaujantis
personalas (jei įmonė sugebės išvengti
gaivališkos jo kaitos) pasieks deramą
profesinį lygį konsultavimo apie patiekalus srityje.
Kiek keblesnė padėtis – padavėjų
žinios apie gėrimus. Kaip anekdotas
skamba istorija, kai svečias prašo kokio
nors Chardonnay vyno, o padavėjas klausia: „Balto ar raudono?“. Šalyje, kur gilios
alaus gamybos tradicijos, pokalbis apie
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alų, naudojant terminus „elis“, „lageris“,
„porteris“, „stautas“ ir pan., gali sugluminti ne vieną padavėją. Tai, žinoma, jau ne
degustacijų ar bendravimo įgūdžių, bet
konkrečių žinių problema, kurią galima
spręsti, skatinant personalą domėtis
savarankiškai, pateikiant ar nurodant
dalykinę literatūrą, arba pasitelkti gėrimų
tiekėjus, kurie mielai rengia mokymus ir
prezentacijas.
Problema Nr. 7
Etiketas, pamatinės žinios būtinos
aptarnaujančiam personalui, norint deramai aptarnauti svečius. Jei pačiam „naujai
iškeptam“ padavėjui kyla klausimas, kam
valgant salotas reikia peilio ar valgant
spageti – šaukšto, kur vaišių metu dėti
servetėlę ir pan., sunku tikėtis, kad aptarnaujant svečius bus laiku ir deramai serviruojamas stalas, patiekiami patiekalai.
Taip pat svarbu yra etika ir suvokimas,
kad žodis „atsiprašau“ padavėjų darbe
nebūtinai reiškia apgailestavimą dėl
savo veiksmų, o dažniau – malonų svečio
dėmesio atkreipimą.
Gebėjimas stebėti svečių stalą, numatyti jų poreikius ir priimti sprendimus
dėl aptarnavimo veiksmų, įkyriai „nespoksant“ į valgančius svečius – tai jau
talentas arba patirties rezultatas. Nors
visi suvokia etiketo žinojimo svarbą, šioje
srityje įmonių vadovai dažniausiai gali
mažai ką racionalaus nuveikti su savo darbuotojais. Būtina kalbėti, aiškinti, diegti...
Bet paprastai kuo žmogus (darbuotojas)
mažiau žino ar išmano, tuo labiau mano,
kad yra teisus.
Svarbu akcentuoti, kad tai, kas buvo
pasakyta, jokiu būdu nereiškia, kad
padavėjai ar bet kurie kiti darbuotojai
„atleidžiami“ nuo atsakomybės ir iniciatyvos mokytis, tobulėti ir savarankiškai
spręsti problemas arba bent jau ieškoti jų
sprendimo būdų, nes absoliuti dauguma
problemų glūdi žmonių veiksmuose,
požiūryje, nuostatose.
Apibendrinant norisi pacituoti žymų
britų rašytoją George Orwell, kuris savo
pusiau autobiografiniame pasakojime
„Dienos Paryžiuje ir Londone“ padavėjo
darbą ir požiūrį apibūdino taip: „Jis stengiasi kuo prašmatniau patiekti valgį, nes
ir pats jaučiasi dalyvaująs valgant“. Iš
tikrųjų tai frazė, kuri galėtų būti kiekvieno
profesionalaus padavėjo credo, o įmonių
vadovams dera apmąstyti ir tikslingai pasirinkti aptarnavimo sistemą, numatyti
taikytinus patiekimo metodus ir nevengti
investuoti į aptarnaujančio personalo
kompetencijų tobulinimą.

SPRENDIMAI

Kaip turėtų veikti
inovatyvus restoranas?
Per pastaruosius keliolika metų technologijos žengė į priekį itin sparčiu žingsniu
ir stipriai palengvino kiekvieno gyvenimą.
Mūsų jau nebestebina penkiametis, gebantis pats susirasti savo mėgstamą
filmuką internete su planšetiniu kompiuteriu ar pensininkas, internetu apmokantis sąskaitas bei susirašinėjantis su anūkais
elektroniniu paštu. Naujos technologijos
stipriai pakeitė ir verslą – įvairūs sprendimai padeda mums sutaupyti laiko, energijos ir pinigų. UCS Baltic dirba tam, kad
restoranai, kavinės, barai ir kitos viešnagės
sektoriaus įmonės žengtų koja kojon su
naujausiomis technologijomis.
Pabandysime jums nupasakoti kaip
turėtų veikti inovatyvus šiuolaikinis
restoranas. Įsivaizduokite, kad užsukote
papietauti su savo kolega. Įeinate į
restoraną, išsirenkate patikusį stalelį
ir spaudžiate CALL mygtuką padavėjo
iškvietimo sistemoje. Sistema siunčia
signalą padavėjui, kuris savo laikrodyje
mato informaciją, jog buvo iškviestas prie
jūsų stalelio. Padavėjas prieina ir vienu
mygtuko paspaudimu sistemoje pažymi,
jog priėjo prie stalelio. R-Keeper sistema
fiksuoja priėjimo laiką, jį gali stebėti
restorano administratorius.

lega jau pristato jūsų užsakytus gėrimus.
Maloniai nustembate, paragaujate sulčių ir
dabar jau daug lengviau apsisprendžiate.
Užsisakote anties krūtinėlės kepsnį, o
padavėjas iPod‘u vėl siunčia užklausą – šį
kartą virtuvėje esančiame ekrane pasirodo užsakymas, virtuvė jau pradeda ruošti
jūsų kepsnį.

Padavėjas klausia jūsų kokius gėrimus
užsisakysite. Jūs išsirenkate, o padavėjas
su Apple iPod pagalba užsakymą iš karto
siunčia į barą ir teiraujasi jūsų ką valgysite.
Pažvelgiate į meniu, renkatės sriubą, svarstote.

Jūs vartote naujausią Verslo Žinių
numerį, diskutuojate su kolega. Padavėjas
tuo tarpu į savo laikrodį gauna informaciją,
jog jūsų anties kepsnys jau paruoštas.
Padavėjas priima kepsnį ir pristato jį jums
prie stalelio - dar nespėjo atšalti, skonis
nuostabus. Jūs pavalgote, spaudžiate
mygtuką BILL ir padavėjo laikrodis
akimirksniu rodo, kad jums reikia atnešti
sąskaitą. Padavėjas iPod programėlėje pasirenka stalelį ir siunčia čekio spausdinimo
užklausą į kasą. Priėjus prie kasos paima
čekį ir neša tiesiai jums.

Padavėjui dar nespėjus priimti
užsakymo dėl pagrindinio patiekalo, jo ko-

Padavėjui atnešus čekį nusprendžiate,
kad mokėsite kortele. Paprastai padavėjas

turėtų banko terminale suvesti sumą,
o vėliau ją dar kartą pakartoti ją kasoje,
tačiau integruoto banko terminalo pagalba to daryti nereikia. Banko terminale
pasirinkus sąskaitą informacija sinchronizuojama su kasa taip išvengiant klaidos
galimybės. Skamba puikiai, tiesa?
Manote, kad tokios sistemos - tik ateitis?
Nustebinsime jus, visos mūsų išvardintos
sistemos jau yra sėkmingai naudojamos
restoranuose. Šių sistemų nauda ne tik
spartumas, tačiau ir sumažinama galimybė
suklysti, atsiranda papildomas būdas
stebėti padavėjų darbo efektyvumą. Dėl
pastaruoju metu itin stipriai tobulėjančių
technologijų šias sistemas turite galimybę
įsigyti vos ne 4 kartus pigiau, nei tai
būtumėte padarę 2010-aisiais. Pasinaudokite šia galimybe.
Daugiau informacijos apie „UCS Baltic“
diegiamas sistemas rasite: www.ucs.lt
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DARBO ORGANIZAVIMAS
RESTORANE
Pradėsime nuo to, kam naudinga restoranų veikla. Pirmiausia, matyt, naudinga tiems, kas
gauna pelną iš restorano veiklos. Restoranų versle taip pat neretas atvejis, kai restoranas
veikia be pelno. Tais atvejais restorano savininkas būna fanatikas, neuždirbantis nieko,
Liutauras Markevičius
neturintis laisvų dienų ir netgi pakankamai valandų miegui.
Būna atvejų, kad restorano kasą reikia nuolat papildyti – restoranas nuostolingas, nes trūksta pinigų sumokėti
už nuomą, komunalines paslaugas,
darbuotojų atlyginimams, tiekėjams.
Tokie restoranai gali sėkmingai gyvuoti,
reguliariai atsinaujinti, keisti interjerą,
baldus, porcelianą, prabangią darbuotojų
aprangą, jeigu juos palaiko kitas verslas.
Dažniausiai tokie restoranai įkuriami arba
nuperkami žmonoms ir dukrelėms, kad
jos turėtų užsiėmimą ar išmėgintų savo
„verslo žinias“, eksperimentuodamos su
gyvais žmonėmis.
Taigi suprantama, kad restorano veikla
turi būti pelninga, ar bent jau nenuostolinga. Iš kur restoranas gauna pajamas, aišku – žmonės juk valgo, geria ir
kasa arba sąskaita banke pilnėja. Bėda
ta, kad dar didesniu greičiu ji tuštėja.
Paaiškinsiu, kodėl. Pavyzdžiui, jautienos
kepsniai restorane prieš 15 metų kainavo tik dvigubai pigiau, o štai jautienos
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išpjova – keturis kartus pigiau. Sumos
už komunalines paslaugas negadino
nervų. O nuoma? Buvo šioks toks balansas tarp patalpų nuomos kainos ir
restorano pelno. O dabar už patalpų
nuomą padoresnėje vietoje Vilniaus
centre arba senamiestyje tenka pakloti
10 000 – 20 000 litų. O, kad tie skaičiai
būtų restorano pelnas! Tačiau ne – kas
mėnesį vis skaičiuoji, ar gausi kokį nors
pelną, ar vėl mėnuo bus nuostolingas.
Taigi, PVM sumokėti pamiršome! O maistui Lietuvoje PVM taikomas standartinio
dydžio – 21 proc. Didesnis Europoje PVM
maistui yra tik Latvijoje – 22 proc., Rumunijoje – 24 proc. ir Danijoje – 25 proc. D.
Britanijoje ir Airijoje PVM – 0 proc., Liuksemburge – 3 proc., Italijoje – 4 proc.,
Lenkijoje ir Kipre – 5 proc., Prancūzijoje
– 5,5 proc., Belgijoje, Portugalijoje, Olandijoje ir Maltoje – 6 proc. Pastarosiose
šalyse galutinės patiekalų kainos vartotojams mažesnės, o tai nulemia didesnį

restoranų lankomumą.
Nuosavame mylimame restorane jūsų
laukia mirtis. Oi, juk užmiršome darbuotojams sumokėti atlyginimus! Jie tai jau
tikrai jūsų gyvų nepaliks, juk namuose
jų laukia alkani vaikai ir žmonos. Jeigu
jūs dar gyvi, tai jums dar pateikiamos
sąskaitos už kažkokią taisytą įrangą, už
kažkokią reklamą, kurios niekaip nepavyksta prisiminti, ir galų gale ateina pianistas, kuris pareiškia, kad jau trečias mėnuo
jis negauna atlygio ir nepasirengęs toliau
kęsti tokių patyčių. Po viso to visokios amortizacijos, kurias jums pateikė buhalterė,
jums paprasčiausiai visiškai nerūpi.
Įdomu, ar jūsų gerbiamoji buhalterė
atlyginimą išmokėjo pirmiausia sau, ar
pirma atsiskaitė su darbuotojais?
Taigi šiais laikais norint išgyventi, reikia
ieškoti būdų, kaip minėtas išlaidas eliminuoti arba bent maksimaliai sumažinti.
Žaliavos tik brangsta
Tikrai nesulauksime laikų, kad mėsa
atpigtų, ypač po to, kai ją pradėjo
masiškai valgyti kiniečiai. Įtariu, kad po
trisdešimties metų žmonės valgys mėsą
taip dažnai, kaip dabar ikrus – tikrus,
ne sintetinius. Tiesa, kasdien galėsite
nusipirkti mėsos ar žuvies su kokiais
norite skoniais, kvapais ir bet kokios
spalvos – aišku, pagamintos iš sojų arba
kolageno ir pan. Tad reikia mėginti ieškoti
pigesnių žaliavų, o visiems suprantama,
kad nuo to kenčia tik kokybė. Galite
mėginti kasdien domėtis įvairių tiekėjų
kainomis, bet suprasite, kad tai fiziškai
neįmanoma, nes jie beveik kasdien
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keičia kainas beveik viso asortimento pozicijoms, ir jūsų fizinės jėgos ir kantrybė
baigsis. Geriau pasirinkite patikimą,
garbingą tiekėją, o ne dešimt, nes kainų
požiūriu nieko neišlošite, o jūsų buhalterė
tik eis iš proto dėl įvairių tiekėjų sąskaitų
gausos. Jūsų neišgelbės net tai, jei visi 10
tiekėjų atvyktų vienu metu ar kas valandą
– vistiek virtuvėje bus trikdomas darbas.
Tiesa, būna žaliavų, kurias medžiojate
patys. Žinoma, tai kainuoja laiko, bet atsiperka, nes jos būna šviežios ir išskirtinės
kokybės atžvilgiu. Tai jau jūsų paslaptis.
Praradimai ir nuostoliai
Žaliavos dar gali būti pavagiamos ir išnešamos, suvalgomos arba
išgeriamos. Tai gali padaryti darbuotojai, jų giminaičiai, draugai ar kiti įvairūs
simpatiški tipai ir tipės, kuriuos barmenui ar padavėjui norisi pavaišinti. Su
šiomis problemomis, manau, visi esate
susipažinę ir sėkmingai jas sprendžiate.
Yra dar viena sritis, kur prarandamos
žaliavos – paprasčiausias neūkiškumas.
Dar galima suprasti, kai į porciją kažko
įdedama per daug (ne pagal kalkuliaciją)
– dėl to bent jau nenukenčia restorano
prestižas. Bet kai ant grindų barstoma
kava, uogos, riešutai – tuomet tikrai
užverda kraujas. O jeigu patys nepatikrinote šaldytuvų kurį laiką (pavyzdžiui,
buvote apsvaigęs nuo meilės ar kitų
veiksnių), po kelių dienų ten galite
rasti įvairių smirdančių, gleivėtų arba
pasidengusių švelniu pūkeliu maisto
produktų, kuriuos tuoj pat reikia išmesti.
Bet žinokite, kad virtuvės darbuotojai
šiuo atveju nekalti. Bent jau jie bandys
jus tuo įtikinti. Jeigu dar kenčiate, tada
radę šiukšliadėžėje lašišą su galva ir visu
stuburu, ant kurio dar tiek mėsos, kad
galėtumėte su partneriu papietauti (nuo
žuvies nevykusiai nupjauta file), KĄ DAROTE? Aišku, norėtųsi priploti tuos virtuvės
meistrus, bet kaip visada atleidžiate iš
darbo savo noru. O ką daryti, jeigu jūs
dirbate kurorte, jeigu tai sezoniniai darbuotojai ir tuo metu pats sezono įkarštis
ir jūs puikiai žinote, kad kito darbuotojo
paprasčiausiai NERASITE! Nesikarkite, juk,
kaip sakoma – kas mūsų nenužudo, tas
mus užgrūdina. Galvokite, kad išlaikėte
dar vieną egzaminą restoranų versle.

atšildyti šaldytus gaminius po vandens
srove. Tai todėl, kad jie užmiršta išimti
juos iš šaldymo kameros tada, kada reikia. Taigi, sąskaitos už vandenį gali būti
tokios, jog jūs pagalvosite, kad laistomas
prie restorano esantis daržas, o jei jo nėra,
tada, matyt, šaligatvis.
Nuoma
Kaip minėjau, nuomos kaina – ypač
skaudi tema. Esu paskaičiavęs, kad
nuomos kaina turėtų sudaryti ne daugiau nei 10 procentų nuo apyvartos, o
tuo labai stebisi nekilnojamojo turto
agentai. Jie klausia, kuo pagristi tokie
skaičiavimai? Ogi pasižiūrėkite į šalis, kuriose gastronominės tradicijos nebuvo
sunaikintos. Nuomos kaina ten tesudaro
5 – 10 proc. nuo apyvaros, retais atvejais, išskirtinėse vietose, tokiose kaip oro
uostas arba greitkelis, gali siekti 15 proc.
Tiesa, pasitaiko labai malonių išimčių,
kai su patalpų nuomotojais galima
susitarti, kad nuoma bus, pavyzdžiui, 10
proc. nuo apyvartos, o nuomotojas turės
teisę tikrinti apskaitos duomenis vieną
kartą per mėnesį. Susiklosčius geroms
aplinkybėms, nuomininkas gali gauti

daug didesnę nuomą, nei būtų fiksuota
suma.
Kaip ten bebūtų, nuomos kaina būna
žinoma prieš atidarant restoraną, o
pagrindinės sąnaudos yra žaliavos ir
darbo užmokestis. Reikėtų siekti, kad
didėjant nuomos kainai, mažėtų darbo
užmokestis, ir atvirkščiai – kad bendras
žaliavų ir darbo užmokesčio fondas procentaliai neviršytų, tarkime, 60 proc.:
Kepsnių namai:
žaliavos – 50 proc., darbas – 25
proc., iš viso – 75 proc.
Greito maisto restoranas:
žaliavos – 30 proc., darbas – 20
proc., iš viso – 50 proc.
Kavos namai:
žaliavos – 38 proc., darbas – 26 proc,
iš viso – 64 proc.
Tikra tiesa, kad jeigu kepsnių namuose
vyrauja jautiena ir aviena, didelių žaliavų
sąnaudų nepavyks išvengti. Kad darbo
užmokestis būtų mažesnis nei 25 proc.,

Paslaugos ir ištekliai
Toliau – komunalinės paslaugos. Jeigu
namuose už komunalines paslaugas
mokate patys, tai nėra čia ko jus mokyti.
Belieka kontroliuoti, kad elektrinė plyta
nebūtų įjungta pilnu pajėgumu, kai to
nereikia, ir priminti, kad dujinę viryklę reikia įjungti, kai verdi arba šildai patiekalą,
o ne orą. Mėgiamas virėjų užsiėmimas –
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taip pat nepasieksite. Pridėkite lietuvišką
nuomą (15 – 20 proc.), komunalinius
mokesčius (apie 10 proc.) ir jums praeis
noras dirbti.
Senai visi žino, kad pelningiausi yra
greito maisto restoranai. Jeigu jie ir moka
nemažus pinigus už patalpų nuomą
judriose vietose, tai gali samdyti mažai
kvalifikuotus darbuotojus ir nedaug
išleisti žaliavoms. Tokios ten ir žaliavos –
dažniausiai pagrindą sudaro miltai.
Darbo organizavimas virtuvėje
Kad ir ką bekalbėtume, žmonės
sugrįžta į restoraną dėl gero, skanaus
maisto. Mažesnę reikšmę turi aptarnavimas, švara, interjeras, saugumas ir t.t. Kad
restorano valgiai būtų puikaus skonio,
reikia parinkti labai geras žaliavas, mokėti
jas paruošti ir skoningai pateikti. Tai dar
ne viskas. Juk norime, kad restoranas
dirbtų pelningai. Vadinasi, restorano
virtuvėje negalime švaistytis žaliavų,
darbuotojų ar energijos sąnaudomis.
Taigi darbą virtuvėje turėtų organizuoti
gamybos vadovas ar vyriausias virėjas, ar,
kaip dabar įprasta vadinti – virtuvės šefas.
(Dabar nepelnytai TV laidose ar madinguose žurnaluose viena kita „žinomybė“
nepelnytai pavadinama virtuvės šefu. Tai
didelė klaida). Jeigu teisingai išsirinksite
virtuvės šefą, pusė darbo bus atlikta.
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Tai tas pats, kaip
išsirinkti
gerą
ministrą pirmininką.
Jis turi vadovauti
virtuvei ir glaudžiai
bendradarbiauti su
restorano vadovu.
Pirmiausia,
jis
parinks
reikiamos
kvalifikacijos ir charakterio (jis atsiskleis ne iš karto) darbuotojus, numatys
kiek jų reikia, kiek
valandų jie dirbs,
kokia jų darbo apimtis. Tai labai svarbus
momentas, nes jų
atlyginimai sudaro
nemenką išlaidų dalį.
Atkreipkite dėmesį –
šefas jau dalyvauja
sudarant darbuotojų
atlyginimų biudžetą.
Antra (ir svarbiausia), šefas yra
svarbiausias asmuo
meniu
sudaryme.
Jis siūlo būsimus
meniu
patiekalus, puikiai žino jų
receptūras, žino jų gamybos technikas.
Nemažiau svarbu žinoti, kur gauti reikiamos kokybės žaliavų ir kokios jų kainos,
nes mums reikia galutinio rezultato – puikaus skonio ir išvaizdos patiekalo. Ir be to
– sveiko, pelningo ir populiaraus. Priminsiu – padirbus kurį laiką ir panagrinėjus
parduodamus patiekalus, meniu paliekami pelningi ir populiarūs, pelningi ir
nelabai populiarūs, nelabai pelningi, bet
populiarūs patiekalai, o nepelningų ir
nepopuliarių – atsisakome.
Trečia, virtuvės vadovas prižiūri darbo drausmę, atidžiai stebi gaunamų
produktų kokybę ir tikrina kiekį, kad
jis atitiktų nurodomą dokumentuose, reguliariai atlieka inventorizaciją,
tikrina produktų laikymo sąlygas, kontroliuoja higienines sąlygas, patalpų
valymą ir dezinfekciją. Aišku, rūpinasi
virtuvės įrangos priežiūra ir dar daugeliu
kitų dalykų. Na, o galutinė virtuvės šefo
kontrolė pasireiškia patiekalą išlydint į
restorano salę: ar tinkamai jis paruoštas
ir pateiktas?
Mes kalbėjome apie beveik idealų
virtuvės vadovą. Bet, kaip žinia, tokių
Lietuvoje yra labai mažai. O kiti? LVRA
prezidentė Evalda Šiškauskienė sakė, kad
Lietuvoje trūksta apie 500 virėjų. Taigi
rinktis nėra iš ko. Ir renkamės dažniausiai
pagal mūsų sugalvotą restorano

koncepciją. Ar tai būtų kepsniai, ar itališki
valgiai, ar žuvies patiekalai, ar picerija.
Išsiaiškiname, ar pretendentai – virtuvės
meistrai daugiau ar mažiau yra įvaldę reikiamas technikas gamyboje, reikalingas
mūsų sumanymui ir... patikime vadovauti
virtuvei. Taigi pasiruoškite: didelę dalį
išvardintų virtuvės vadovo pareigų reikės
atlikti jums patiems. Manau, kad tai teks
daryti vienam iš restorano savininkų,
kuris bus ir direktorius, ir kontrolierius,
ir dalinis tiekėjas, ir meniu sumanytojas.
Manau, kad jam teks ieškoti receptūrų,
daryti kalkuliacijas ir kontroliuoti, kas iš
virtuvės patenka į salę.
Nemanau, kad neturint reikiamo
virtuvės vadovo, minėtas funkcijas gali
atlikti samdomas direktorius. Juo labiau,
kad ir jų niekas Lietuvoje neruošia. Direktoriais mėgina dirbti įvairius vadybos
ar ekonomikos mokslus baigęs jaunimas, deja, nieko neišmanantis ne tik apie
gastronomiją, bet ir apie svetingumą.
Praktikoje teko sutikti viešbučių direktorius, visai gerai besitvarkančius su
viešbučio skaičiukais, bet restorano
virtuvės išmanymas baigdavosi vietinio
viešbučio restorano meniu, kur „beveik
taip pat skanu, kaip pas mamą“.
Na, bet daugiau optimizmo. Džiugu,
kad paskutiniais metais atsidaro vis naujų
restoranėlių, užkandinių, kurių idėjiniai
vadai – jauni žmonės, pilni entuziazmo.
Kai kurie įgavę patirties užsienyje, toliau nori mokytis ir tobulėti, kuria savas
koncepcijas. Toje pačioje rinkoje dirba ir
senoji gvardija, turinti didelę patirtį, kurios mentalitetą jau sunku pakeisti. Būtų
šaunu sujungti šias pajėgas, motyvuoti
pasimokyti senuosius, o jaunesnius – perimti patirtį. To ir linkiu.
P. S. Iš tiesų, dėl daugybės restoranų
verslo sudedamųjų dalių, jis yra lyginamas su aviacijos verslu. Patirtis ateina
bedirbant. Prabėgus 3-5 metams šiame
versle, gailiesi, kad kai ko nežinojai
anksčiau. Norint įgyvendinti savo svajas
ir pasiekti, kad šis mylimas užsiėmimas
būtų ne tik malonumas, bet ir pelninga
veikla, reikalingos ne tik žinios, bet ir patirtis. Jeigu norėtumėte aptarti konkrečią
probleminę restorano sritį, ar šiaip padiskutuoti – aš visada pasiruošęs.
P. P. S. Norint aptarti visus niuansus,
liečiančius restoranų verslą, vadovėlio
neužtektų. Gal jo ir nereikia, juo labiau,
kad šiais laikais jaunimas tingi skaityti
tokios apimties medžiagą, o ir užsienio
kalbas neblogai įvaldę. Gal aptariant atskiras temas, būtų daugiau naudos?
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Kas slepiasi po
kai kurių žuvų
pavadinimais?

Kavinių bei restoranų meniu atsiranda vis daugiau žuvų
rūšių. Bet ar tikrai iš skambaus pavadinimo klientas supranta, kokią žuvį jis iš tikrųjų išsirinko?
Robertas Staponkus
LARTA siūlo žymėti restoranų ir kavinių meniu gausius išteklius
turinčius žuvų patiekalus, taip palengvinant vartotojui
atsakingai pasirinkti (daugiau informacijos www.larta.lt).

Kavinėje ir restorane užsisakius žuvį, tenka dažnai pasukti
galvą, kokią žuvį iš tikrųjų patieks. Neteisingo žuvų žymėjimo ir
klaidingų pavadinimų problema visada buvo, tačiau pastaruoju
metu didėjant importuojamos žuvies mastams, ši problema
tampa vis aktualesnė. Būtina paminėti, kad dalyje prekybos
centrų žuvis ir jos produktai pradėti žymėti tvarkingai, tačiau
situacija maitinimo įstaigose nesikeičia, tad apstu tokios klaidingais pavadinimais pateikiamos žuvies. Iš tikrųjų, sunku pasakyti, ar skirtingi tos pačios rūšies žuvies pavadinimai yra bandymas parduoti menkavertę žuvį kaip egzotišką ir gurmanišką, ar
atsainus požiūris į patiekiamą žuvį, o tuo pačiu ir į klientą.
Absoliuti dauguma Lietuvoje parduodamų žuvų turi normuotus lietuviškus pavadinimus, kurie nurodyti 2008 m. Žemės
ūkio ministerijos patvirtintame, o 2010 metais pakoreguotame
komercinių žuvų sąraše.
Šiame sąraše nerasime taip dažnai meniu pasitaikančios
„skorpionžuvės“. Žuvies pavadinimas skamba gana patraukliai, mat turi panašumo į vienos iš žuvų šeimų – skorpenžuvių
(Scorpaeniformes) pavadinimą. Skorpenžuvės dažnos pietų
jūrose ir koraliniuose rifuose, todėl natūralu, jog perkant taip
vadinamą „skorpionžuvę“ kyla asociacijos su egzotiškomis
tropinėmis žuvimis, tačiau po šiuo pavadinimu slepiasi ne kas
kita kaip mažaakis pangasijas (Pangasius hypophthalmus), geriau žinomas kaip pangasija.
Šios pietryčių Azijoje auginamos žuvys jau yra sulaukusios
neigiamo visuomenės dėmesio dėl farmacijos produktų naudojimo ir prastų auginimo sąlygų vietos ūkiuose, todėl būtų
sunku paneigti, kad kitu pavadinimu šią žuvį tiekti paprasčiau,
nei tiesiogiai ieškoti gamtosauginius ar ekologinius sertifikatus
turinčios žuvies.
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Perkant taip vadinamą „skorpionžuvę“
kyla asociacijos su egzotiškomis
tropinėmis žuvimis...

...tačiau po šiuo pavadinimu slepiasi mažaakis
pangasijas (Pangasius hypophthalmus), geriau
žinomas kaip pangasija.
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„Sviestažuvėmis“ vadinamos medūznaminių šeimos
žuvys (anglų kalboje - Stromateidae).

Po „sviestažuvės“ pavadinimu dažniausiai slypi dvi
negiminingų rūšių žuvys – geltondryžė riebžuvė
(rausva) ir taukinė skumbrė (melsvai pilka). Pastarosios mėsa yra prastesnės kokybės, todėl pirkdami
„sviestažuvę“ greičiausiai perkame kaip tik ją.

Deja, šis atvejis – ne vienintelis.
Tokių klaidingai vadinamų žuvų galima rasti ir daugiau. Pastaruoju metu
gan dažna žuvis – „sviestažuvė“. Anglų
kalboje
sviestažuvėmis
vadinamos
medūznaminių (Stromateidae) šeimos
žuvys. Ši žuvų šeima taip vadinama,
nes jų lervutės gyvena tarp medūzų
čiuptuvų, taip pasinaudodamos medūzų
suteikiama
apsauga.
Medūznamės
užauga tik iki 35 – 40 cm ilgio ir sveria 300
– 400 g, rečiau apie 1 kg, todėl natūralu,
jog iš tokios žuvies 1,5 kg filė gabalo tikrai
neišpjausi. Po „sviestažuvės“ pavadinimu
dažniausiai slypi dvi negiminingų rūšių
žuvys – geltondryžė riebžuvė ir taukinė
skumbrė. Pastarosios mėsa yra prastesnės
kokybės, todėl pirkdami „sviestažuvę“
greičiausiai perkame kaip tik ją.
Kiek kitokia situacija yra su jūrų lydekomis ir tunais. Komercinių žuvų sąraše
nurodomos net 10 jūrinių lydekų ir 8 tunų
rūšys. Realiai Lietuvoje jūrinių lydekų
galima rasti 5 – 6, o tunų 3 – 4 rūšis. Tačiau
dažniausiai nenurodomi tikslūs jų pa-

vadinimai. Anksčiau, kai buvo prieinamos
tik vietinės žuvų rūšys, ši pavadinimų
sistema buvo gana aiški ir efektyvi,
tačiau didėjant pasirinkimui šios sistemos neužtenka. Gyvūnų rūšių pavadinimai sudaromi iš dviejų arba trijų žodžių,
todėl, nežinant tikslaus įvardinimo, sunku
spręsti ir apie skonines savybes ar pačios
mėsos kokybę, kadangi net ir giminingų
žuvų, sugautų skirtinguose pasaulio regionuose, mėsa skiriasi.
Tokią situaciją palyginčiau su žvėrienos
rinkimusi iš valgiaraščio, kuriame nenurodoma, kokio konkrečiai gyvūno mėsa
patiekiama. Kita problemos pusė yra
ta, jog kai kurių jūrinių lydekų rūšių yra
išgaudyta per daug, o iš 8 tunų rūšių
net penkioms gresia išnykimas arba jos
yra išgaudytos. Taigi, nenurodant tikslaus rūšies pavadinimo, apribojamos
aplinkosauginiu požiūriu išprususių
klientų pasirinkimo galimybės, kadangi
tokiu atveju patiekalai yra automatiškai
eliminuojami iš meniu. Jūrinių lydekų pavadinimai taip pat gali būti klaidinantys:
jos vadinamos hekais (iš anglų k. hake), o
pastaruoju metu – net ir karališkosiomis
vėgėlėmis.

Realiai Lietuvoje jūrinių lydekų galima rasti 5 – 6, o
tunų 3 – 4 rūšis. Tačiau dažniausiai nenurodomi tikslūs
jų pavadinimai.

Menkė taip pat atsidūrusi panašioje situacijoje, kaip jau aptartos jūrinės lydekos
ir tunai. Tačiau verta paminėti, jog esama
ir tokių atvejų, kai ta pati žuvis vadinama
dvejopai. Ledjūrio menkė (Pollachius virens) ir amerikinis polakas yra ta pati žuvų
rūšis, tik dažnai, priklausomai nuo dydžio,
jai suteikiami ir skirtingi pavadinimai:

Ledjūrio menkė (Pollachius virens) ir amerikinis polakas yra ta pati žuvų rūšis, tik dažnai, priklausomai nuo
dydžio, jai suteikiami ir skirtingi pavadinimai.

mažesnės žuvys – amerikiniai polakai, o
didesnės – ledjūrio menkės. Perdirbėjai
įsigudrino pervadinti net ir konservuotus rūkytus Baltijos šprotus – dabar jų
jau galima nusipirkti atlantinių sardinių
pavadinimu.
Čia pateikiami tik pavieniai pavyzdžiai,
tačiau tokių klaidingo pavadinimų
suteikimo atvejų yra kur kas daugiau:
kardžuvės, paltusai, ūkiuose užauginti
upėtakiai, lašiša, šprotai ir t.t. Tai ypač
dažnas reiškinys tarp importuojamų
žuvų, kai suteikiamas pavadinimas yra
tiesioginis vertinys iš anglų ar rusų kalbos.
Žinoma, dėl riboto žuvies pasirinkimo ir augančios žuvies kainos, pagunda paprastą žuvį patiekti kaip galima
įmantriau – labai stipri. Tačiau ar dėl to
nenukenčia patys restoranai ir kavinės?
Klientai, kurie žuvį renkasi kruopščiau,
susiduria su informacijos stygiumi ar
klaidinimu ir, negalėdami pasirinkti apgalvotai, dažniausiai visai nesirenka
žuvies. Todėl teisingas žuvies vadinimas
– svarbus restorano ar kavinės reikalas. Jei bus rimčiau žiūrima į kliento
informavimą, nebus prarandami klientai,
o kartu ir ugdoma tarpusavio pagarba,
rūpinamasi klientų kulinariniu švietimu.
Tenka tik tikėtis, kad netolimoje ateityje atsivertus meniu nebereikės baksnoti
į kiekvieną žuvies patiekalą, klausti, kokia
tai iš tikrųjų žuvis ir sulaukti klausiančio
žvilgsnio ar paprasčiausio atsakymo –
„nežinau“.

Ir šaldyta žuvis gali būti kokybiška!

UAB „Euribija“ prekyba internetu:
Užsakymų tel. 8 672 57811
El.p. info@euribija.lt
Išsami informacija svetainėje www.euribija.lt
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Laikas keisti atvežtinę žuvį į
šviežią, užaugintą Lietuvoje
Sekantys aktualiausias restoranų verslo tendencijas, puikiai žino, jog jau trečius metus
iš eilės geriausi pasaulio restoranai savo
valgiaraščiuose siūlo tik šviežią, vietinę žuvį.
Šaldyta po prieskonių ar padažų sluoksniu
paslėpta prėsko skonio žuvis – neleistina klaida bet kokiame save gerbiančiame restorane.
Be to, iš tokių patiekalų pelnas mažas arba jo
nėra jokio, o įvaizdis lankytojų akyse – prastas. Sakysite, Lietuvoje nėra geros, šviežios
žuvies? Ir suklysite. Lyderiaujančių restoranų
šefai kitokios naudoti sau neleidžia ir žino, iš
kur jos gauti.
Kol visame pasaulyje įvairių rūšių žuvys
yra kritiškoje padėtyje dėl išgaudymo,
geriausias pasirinkimas kokybės ir atsakingo restoranų verslo prasme – kuo
natūralesnėmis gamtinėmis aplinkos
sąlygomis (pvz., tvenkiniuose) užauginta
lietuviška žuvis, turinti šimtaprocentinį
atsekamumą.
Apie Lietuvoje auginamas žuvis, jų
skonines, maistines savybes, paruošimo
būdus bei auginimo sąlygas klausiame
Išlaužo miestelyje esančios tvenkinius

eksploatuojančios AB „Išlaužo žuvis“ direktoriaus Dariaus Svirskio.
Ar Lietuvos rinkoje galima rasti
natūraliai užaugintų žuvų? Kokios tai
žuvys ir kokiais principais auginamos?
Šiuo metu Lietuvoje labai sumažėjo
natūralių vandens telkinių žuvų ištekliai.
Leidžiama pramoniniu būdu žvejoti tik
Nemuno žemupyje, Kuršių mariose ir
Baltijos priekrantėje. Deja, šie vandens
telkiniai labai užteršti, tad iš jų pagau-

Žuvies kokybei svarbu laikymo akvariumuose sąlygos
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AB „Išlaužo žuvis“ direktorius Darius Svirskis

tas žuvis valgyti gali būti pavojinga...
Gėlavandenių šaldytų, atšaldytų ar
rūkytų žuvų turguose, turgeliuose ir
parduotuvėlėse lyg ir apstu, bet atsekti
jų kilmės dažniausiai būna neįmanoma.
Neretai ta žuvis krikštijama kaip ,,Rusnės“,
bet iš tikrųjų į Lietuvą gali būti atkeliavusi
iš Lenkijos ar net Vengrijos.
,,Ekologiški lietuviški“ afrikiniai šamai
irgi paprastai būna iš Lenkijos purvinų
uždarų recirkuliacinių žuvų auginimo
sistemų. Dabar nepaprastai propaguojamos už europinę paramą Lietuvoje statomos uždaros recirkuliacinės žuvų auginimo sistemos naudojamos dažniausiai tik
lenkiškų žuvų sandėliavimui. Apmaudu,
ar ne?
Bet ir šiai betvarkei yra nebloga alternatyva. Lietuvoje yra 18 unikalių
pramoninių tvenkinių sistemų. Į šiuos
tvenkinius pavasarį suteka neužterštas
polaidžio vanduo. Pagrindinės tvenkinių
žuvys – karpiai auginami dažniausiai pusiau intensyviai, tai yra – kai apie 30 proc.
jų maisto yra natūraliai tvenkiniuose
gyvenanantys vėžiagyviai, uodų lervos
ir pan., o kiti 70 proc. – grūdai ar kombinuoti pašarai.
Štai Išlaužo tvenkiniuose karpiai
papildomai šeriami tik aukštos kokybės
grūdais. Su karpiais kartu tuose pačiuose
tvenkiniuose auga natūraliai žole mintantys amūrai, melsvadumblius iš vandens
košia plačiakakčiai, o lydekos, šamai,
ešeriai sėkmingai natūraliai maitinasi
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tvenkiniuose gyvenančiomis nepageidautinomis žuvytėmis. Lynai tvenkiniuose irgi
paprastai susiranda natūralaus maisto.
Tik eršketus tenka auginti atskirai nuo
kitų žuvų ir šerti dirbtiniais gerai subalansuotais kombinuotais pašarais.
Išlaužo tvenkiniuose praktiškai nenaudojami jokie vaistai, hormonai ar kitokios
kenksmingos medžiagos. Tad ekologiška
ir neekologiška gamybos sistemos skiriasi tik tuo, kad papildomam karpių
šėrimui ekologiškoje sistemoje karpiai šeriami sertifikuotais ekologiškais
grūdais, o neekologiškoje – dar geresniais, bet neturinčiais sertifikato... Paprastai 1,5 kg prekinį svorį karpiai pasiekia per 3 vasaras.
Kokios maistinės ir dietinės karpio,
lydekos, lyno, plačiakakčio ir kitų Lietuvoje auginamų žuvų savybės? Ar
šias žuvis galima prilyginti jūrinėms,
atvežtinėms?
Karpis yra riebi žuvis. Tačiau čekų
mokslininkų duomenimis, tie, kas
neretai valgo karpį, trečdaliu rečiau
rizikuoja susirgti ateroskleroze, širdies
bei kraujagyslių ligomis. Tyrimais taip
pat įrodyta, kad pakankamai riebaus
plačiakakčio polinesočiosios riebiosios
rūgštys ne prastesnės negu esančios
garsiuosiuose ,,Mioler“ žuvų taukuose.
Tvenkiniuose augusi lydeka kelis kartus
,,švaresnė“ negu pagauta Kuršmarėse. Ta
pati taisyklė galioja ir lynui.
Ar tiesa, kad dietologai (ir vartotojai) karpio nevertina kaip vertingos
žuvies, apeliuodami į dumblo kvapą/
skonį ir tai, kad šios žuvys minta
dugne nusėdusiomis atliekomis?
Karpis, kaip ir žmogus, kaip ir kiaulė, yra
visaėdis gyvūnas. Tvenkinio dugną karpiai rausia ieškodami dažniausiai uodų
lervų.
O štai išauginti karpį be dumblo kvapo
yra menas. Mes tai mokame. Tam palanki
ir mūsų tvenkinių grunto sudėtis: smėlis
ir molis. Kam tenka karpius auginti durpinguose tvenkiniuose, tiems beveik
nepavyksta išauginti žuvies be dumblo
kvapo.
Kokios karpio vartojimo mados/tendencijos Lietuvoje?
Karpis yra puiki žuvis, nepelnytai
modifikuotų, hormonais, antibiotikais
puoselėtų ir sunkiaisiais metalais „prisodrintais“ žuvų miltais nušertų, nudažytų
ir kažkodėl ilgai negendančių lašišų
nustumta į antrą planą. Aš prognozuoju
karpių renesansą Lietuvoje ir prie to
visapusiškai prisidėsiu.

Kur galima rasti kokybiškos gyvos
bei atvėsintos, Lietuvoje užaugintos
žuvies?
Viskas būtų gana paprasta, jeigu tiems,
kas tikrai augina daug ir kokybiškų žuvų,
pavyktų gauti bent minimalią europinę
paramą logistikos priemonėms. Deja,
paramą dažniausiai gauna apsišaukėliai
URS žuvų pseudoaugintojai, naujai
susikūrę alternatyvios žuvininkystės
propaguotojai
ar
perpardavėjaiimportuotojai.
Stengsimės
kiek
įmanydami, kad blaivus protas nugalėtų
ir kokybiškos lietuviškos žuvies valgytojai nebūtų nuvilti. Esame Išlauže, greitai
būsime Kaune, Vilniuje. Jei pavyks verslo
plėtra, turime planų tiekti žuvis į Klaipėdą,
Palangą, Druskininkus.
Ar galite užtikrinti nuolatinį tiekimą
tokių žuvų, kaip lynas/lydeka?
Šių žuvų gaudymas, rūšiavimas bei
transportavimas sudaro nemažas išlaidas.
Tvenkiniuose užaugintos šių rūšių žuvys
turėtų būti gerokai brangesnės, tada
apsimokėtų garantuoti nuolatinį jų
tiekimą.
Kokiomis Jūsų auginamomis žuvimis
galima būtų pakeisti restoranuose taip
paplitusias lašišas, tilapijas/pangasijas, jūros lydekas, paltusus?
Keptą lašišą sėkmingai galėtų pakeisti
geras stambus dumblu nekvepiantis
karpis. Tilapijas ir pangasijas – tikrai stambus lietuviškas, o ne lenkiškai-vengriškas
plačiakaktis „iš Rusnės“. Jūros lydekas
– mūsų tvenkinių baltasis amūras. Na,
o gerai paruošto paltuso ir stambaus
Išlaužo tvenkinių šamo paragavęs, ko

gero, neatskirtų net patyręs virtuvės
šefas. Svarbiausia, kad žuvis būtų šviežia,
tinkamai nukraujinta arba kokybiškai
užšaldyta.
Koks yra žuvų „krepšelio“ skirtumas
tarp restoranuose ir prekybos centruose parduodamų žuvų? Kas lemia šį
skirtumą?
Gaila, bet turguose ir net prekybos cent-ruose vyrauja firmų, firmelių atvežtinė,
nebe pirmos jaunystės gleivėta, dažnai
šaldyta-atšildyta ir dar kelioliką parų galiosianti žuvis. Smirda. Deja, paprastesniems restoranams tinka ir tokia, arba
tada jie geriau renkasi šaldytą metų senumo starkį iš Kazachstano arba šaldytą
pangasiją iš Indokinijos.
Tikro Lietuviško šviežio starkio net Nidos restoranėliuose reikėtų su žiburiu
ieškoti. Praktiškai visa rūkyta žuvis tiek
Vilniuje, tiek Palangoje, tiek Rusnėje pagaminta iš tos pačios lenkiškos šaldytos
žaliavos. Tik nebandykite ieškoti teisybės,
nes sulauksite atsakymo: „Viskas šviežia,
viskas iš pajūrio“.
Misija Lietuvos restoranų šefams
– kokybiška šviežia žuvimi pakeisti
šaldytas/fermų žuvis? Įmanoma!
Visa paslaptis – žuvies šviežume. 300400 gramų svorio ant grotelių keptas
lynas, amūras ar ešerys dažnam skanumu turėtų pranokti dažytą ir žuvies
miltais nupenėtą upėtakiuką. Iš didelio
Išlaužo plačiakakčio jūs galite gaminti
tai, ką gaminate iš tuno. Jeigu tinkamai
išsirinksite, tinkamai be streso paskersite
karpį, iš jo pavyks pagaminti bet kokį
patiekalą.
Daugiau informacijos: www.islauzozuvis.lt
El. p. info@islauzozuvis.lt,
Išlaužo žuvis
Firminės žuvies parduotuvės telefonas
pasiteirauti 8-319 48599

Plačiakakčiai - didelės žuvys, vidutinis svoris - apie 8 kg
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Viskas, ko gali prireikti
A la carte meniu
Naujausios restoranų verslo tendencijos rodo, jog dažnai keisdami
valgiaraštį restoranai laimi daugiau lankytojų dėmesio, užsitikrina
jų lojalumą ir turi daugiau šansų sudominti potencialius lankytojus.
Geriausia keisti valgiaraštį, iš pradžių išbandant, ar nauji patiekalai bus
priimtini ištikimiems klientams, o gal atves naujų. Tokiems bandymams
puikiai tinka specialūs savaitės ar mėnesio pasiūlymai ar besikeičiantis
a la carte meniu.
Labiausiai esamų ir potencialių
lankytojų dėmesį patrauksite įdomiais,
išskirtiniais patiekalais. Tokiam meniu
prireiks ir išskirtinės kokybės, įdomesnių
produktų. Čia restoranai gali susidurti su
problema, kaip ir kur kas mėnesį ieškoti
naujų, įdomių ar restorano lankytojų dar
neatrastų produktų tiekėjų.
Vienas tiekėjas
Yra du būdai ieškoti žaliavų. Pirmasis
labiau tinka nedideliems, šeimyninio tipo
restoranėliams, kuriuose kiekvieną dieną
keičiamas meniu užrašomas kad ir ant
sienos. Tokių restoranų šefai dažnai būna
ir šeimininkai, todėl turi prabangą ieškoti
žaliavų patys, susipažinti su smulkiais
ūkininkais ir pirkti produktus nedideliais kiekiais. Visai kitokį sprendimą pasirenka didesnį ir įvairesnį lankytojų srautą
turinčios viešojo maitinimo įstaigos. Jų
Nepamirškite ir egzotiškos mėsos. Tai
senovės lietuvių virtuvėje įprasta ir į madą
vėl grįžtanti žvėriena. „Bidvest Lietuva“ be
įprastų mėsos produktų tiekia ir antieną,
strutieną, elnieną, stirnieną, šernieną.

pagrindinis tikslas – surasti patikimą,
kokybiškų žaliavų tiekėją, kuris galėtų
pasiūlyti kuo universalesnį produktų
asortimentą. Tokiu atveju galima optimizuoti užsakymus savo tradiciniam
valgiaraščiui ir operatyviai gauti produktus a la carte meniu sumanymams.
Ieškokite tiekėjo, kuris galėtų Jūsų
restoraną aprūpinti kasdieniniais žuvies,
mėsos gaminiais, daržovėmis, bakalėja,
pieno produktais. Idealu, jei tas pats
tiekėjas turi ir įdomesnių, gurmaniškų ar
prabangos produktų linijas, pavyzdžiui,
įvairių sūrių, žvėrienos, jūros gėrybių,
miško grybų ir uogų, kepinių ir, žinoma,
prieskonių – visų, kokių Jums gali prireikti.
Ypač gerai, kai pasirinktas tiekėjas gali atsakyti į visus Jūsų lankytojams kylančius
klausimus dėl žaliavų ir produktų kilmės.
Nepamirškite nuolat sekti, ką naujo
siūlo tiekėjai. Štai vienas universaliausių
tiekėjų – UAB „Bidvest Lietuva“ (anksčiau
labiau žinoma kaip UAB „Nowaco Lietuva“) neseniai papildė savo asortimentą
didžiuliu sąrašu įvairiausių sūrių. „Vieno
universaliausių tiekėjų vardą „Bidvest Lietuva“ pelnė ir dėl kitų siūlomų produktų
linijų, puikiai tinkančių išskirtiniams
meniu
pasiūlymams. Tai
įvairios
egzotiškos žuvys, jūros gėrybių produktai, žvėriena, miško gėrybės ir kt.
Gurmaniški sūriai – patiekalams
gardinti, užkandžiams prie vyno ir
netgi desertams
Sūriai restorane tampa vienu iš
pikantiškųjų
ir „slaptųjų“
skonio
pagalbininkų. Aukšto lygio šefai iš sūrių
kuria desertus, o patyrę someljė, derindami su vynu, sukuria puikiai skambančius
derinius. „Bidvest Lietuva“ savo asortimente turi kone 60 įvairiausių sūrių rūšių,
prie kurių pataria derinti vynus, parinktus
profesionalaus someljė.
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„Bidvest Lietuva“ siūlomi baltojo
pelėsio sūriai, pateikti kaip užkandis
su restorane kepta duonele, krekeriais,
vynuogėmis, kriaušėmis, suderinti su
baltu sausu bei putojančiais vynais, yra
gana originalus pasiūlymas. Tuo tarpu
mėlynojo pelėsio sūris gali tapti pagrindiniu originalaus deserto komponentu.
Jei dar nedrąsu eksperimentuoti, šie sūriai
tiks su desertiniais (ne per daug saldžiais)
vynais, o jei pateiksite kaip užkandį su
kriaušėmis, figomis, vynuogėmis, žemės
riešutais, jis ne tik derės su raudonaisiais
sausais vynais, bet galės būti pavadintas
originaliu desertu.
Įdomus ir neįprastas sūris, įdėtas į
salotas, padažus, makaronų patiekalus
ar panaudotas apibarstyti picą, suteiks
naują skonį ir malonius potyrius klientams. Ryškaus skonio sūris taip pat gali
būti vartojamas kaip pagardas prie
mėsos patiekalų.
Prabangiam meniu – prabangūs sūriai.
„Bidvest Lietuva“ asortimente esantis
Rokforo sūris gaminamas iš neapdoroto
Lacaune avių pieno, yra trapios, kreminės
tekstūros, aštriai pikantišku kvapu bei
melsvai žalsvo pelėsio raizginiais visame
sūryje. Šis sūris puikiai tinka su vaisiais,
daržovėmis bei riešutais. Jis taip pat vartojamas pagrindiniuose patiekaluose
bei salotose, tačiau daugelis šio sūrio
gerbėjų teigia, jog jis skaniausias vartojant su riekele duonos. Rokforo sūrį
„Bidvest Lietuva“ siūlo patiekti su vynais
Porto, Bordeaux, Cabernet Savignon ir
Meritage. Prabangius risotto ar mėsos
kepsnius gaminkite su angliškų sūrių
karaliumi Stilton‘u. Šis sūris puikiai derės
prie Porto vynų.
„Bidvest Lietuva“ siūlo ir atsakingai
atrinktus kitus populiariuosius sūrius,
tokius kaip Emmental ar Maasdam. Emm-
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ental – geriausias
palydovas prie populiariosios jauno vyno
šventės ir jaunojo Beaujolais,
o Maasdam gali būti puikiai derinamas su alaus rūšimis Lager, Pale Ale
arba vynais Gewurztraminer, Chardonnay,
Merlot, Sauvignon Blanc ir Chianti. Abu
sūriai puikiai tinka žymiajam sūrio fondiu.
Kiti žymieji sūriai, kuriuos siūlo „Bidvest Lietuva“ – čederis, gouda, mocarela,
natūrali bei su įvairiais Viduržemio jūros
virtuvės priedais (džiovinti pomidorai, alyvuogės, čili) feta, kepamas sūris,
šviežias ožkos pieno sūris – natūralus ir su
įvairiomis žolelėmis ar netgi medumi. Taip
pat ilgo brandinimo, subtilūs ir aromatingi karvės, ožkos ar avies pieno sūriai,
sūriai su įvairiais priedais – šalavijais,
aštriomis paprikomis, spanguolėmis,
mango ir apelsinais, mango ir imbieru –
desertams.
Egzotika...
...itin tinkamas palydovas a la carte
meniu. Nedidelės porcijos, gryni ar
kūrybingai pateikti kokybiški produktai,
keletas skirtingų pasirinkimų – ir štai Jums
a la carte. Dėl kokybės abejoti neverta,
kadangi jau trečius metus „Bidvest Lietuva“ tiekia specialius Nowaco Exclusive
produktus, skirtus HoReCa ir mažmeninei
prekybai. Šie produktai pasižymi
mažesniu glazūros kiekiu, kokybišku apdirbimu bei produkto dydžio ir pakuotės
įvairove. Ši produktų linija idealiai tinka
aukštos kokybės patiekalų gamybai.
Kepta Viduržemio jūros barzdotės
(kefalės) filė su česnakais, petražolėmis
ir kepenėlių padažu, keptas omaras su
ikrais, kiaušiniu ir žiedinių kopūstų piurė,
omarai, ruošti su šparagais ir miško
grybais, rūkytas otas, įdarytas šukutėmis,
ikrų padaže su šokolado drožlėmis, ri-
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sotto su sepijomis ir sepijų
rašalu, ant grilio keptas
aštuonkojis vyno padaže,
karališkos krevetės su
peletrūnu ir vanilės
padažu – visi šie receptai
yra iš restoranų, turinčių
Michelin žvaigždutes, o
visi produktai pristatyti
Lietuviška pilno grūdo duonelė, itališka ciabatta
ar prancūziški raguoliai croissant tartum dar kvevieno tiekėjo – „Bidvest
pia tos šalies kulinarija. Užuosti galime iki 100
Lietuva“. „Bidvest Lietukartų daugiau skonių nei ragaujant. Ir tai nėra vien
va“ daugelis pažįsta kaip
gurmaniški išvedžiojimai – mūsų skonio receptoriai,
šaldytų žuvų tiekėją, todėl
esantys ant liežuvio, atpažįsta tik penkis skonius:
šioje produkcijos linijoje itin
sūrų, saldų, kartų, rūgštų, umami (japonų kilmės
gausu įprastų ir egzotiškų
žodis, reiškiantis „skanus, pikantiškas, malonus“).
žuvų produktų, tarp kurių raTaigi visos kitos skonio subtilybės perduodamos per
site ir baltųjų baramundžių
kvapus. Sužadinkite apetitą savo restorane kepamos duonos kvapu.
filė, doradų, sraigių, midijų,
vėžių, krabų ir kt. Tiesa, vertėtų
atkreipti dėmesį į tendenciją,
kuomet restoranai savo svečiams vis niai asortimentas papildytas šaldytais
dažniau siūlo patiekalus, vengdami nau- tortais ir pyragais.
doti nykstančias žuvies bei jūrų gėrybių
rūšis.
Tendencijos
Jau antrus metus visame pasauNatūralios gėrybės iš gamtos
lyje plinta restoranų verslo tendenUogos, vaisiai, grybai – neišsemiamas cija, virtuvės šefų įvardijama kaip viena
įvairiausių naudingų medžiagų ir pagrindinių – konservuotos gėrybės.
kūrybinių šefo idėjų šaltinis. Iš vaisių „Bidvest Lietuva“ asortimente rasite alyžmogaus organizmas gauna daugiau- vuoges, kaparėlius, marinuotas paprikas
sia vitaminų ir mineralų, o šefas turi ir česnakus, svogūnėlius ir dar dešimtį
galimybę kurti vardinius, netikėtus deser- konservuotų daržovių ir vaisių.
tus ar garnyrus. Uogos ir vaisiai bei grybai
Atsižvelgdama į vis aktualesnius
restorane gali būti siūlomi kaip atskiri pa- sveikos mitybos reikalavimus bei klientų
tiekalai, kaip užkandžiai, mėsos ir žuvies poreikius, „Bidvest Lietuva“ įdiegė platų
patiekalų garnyrai, sulčių gamybai.
bakalėjos prekių asortimentą. Populiarūs
Pavasaris, o ypač vasara ir ruduo ir aktualūs produktai – Viduržemio jūros
dovanoja mums įvairiausių uogų, vaisių ir regiono aukščiausios kokybės šalto spaugrybų, o galimybę jais ir visais jų vitami- dimo alyvuogių, saulėgrąžų, sezamo
nais bei išsaugota maistine verte džiaugtis sėklų aliejai tenkina augančią užsakovų
visus metus suteikia „Bidvest Lietuva“, paklausą. Klientų pripažinimo sulaukė
tiekianti pažangiomis technologijomis konservuotos jūros gėrybės, prieskoninės
užšaldytą produkciją.
daržovės, vaisių ir alyvuogių įvairovė
Baravykai, voveraitės, avietės, vyšnios, bei platus padažų, majonezų, pomidorų
braškės, bruknės, gervuogės, mėlynės, pastų, prieskonių asortimentas.
spanguolės, žemuogės ir įvairūs egzotiniai vaisiai – virtuvės ir restorano fantazijos „žaliava“.
Duona
Pačių kepta duona ir įvairūs kepiniai
restorane, namie ar prie švenčių stalo
– vienas populiariausių ir vis svarbesniu akcentu tampantis produktas, o kartais ir patiekalas. Savo
asortimente „Bidvest Lietuva“
turi įvairius duonos gaminius:
mažas duoneles (prie salotų,
sriubų), pikantiško skonio
pyragėlius su sūriu, kumpiu
ir kt. Platus saldžių didesnių
ir mažesnių pyragėlių asortimentas – kiekvienam pagal
poreikį ar pageidavimą! Nese-

Pilnas „Bidvest Lietuva“ asortimentas:
Interneto svetainėje www.bidvest.lt
Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. (8 37) 490790, el. p. horeca@bidvest.lt
Užsakymai:
Tel. 8 685 18228, el. p. uzsakymai@bidvest.lt
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Puikios Monin naujienos
Neseniai platus Monin sirupų asortimentas pasipildė dar
trimis skoniais, kuriais galėsime mėgautis jau ir Lietuvoje. Oficiali Monin atstovė Lietuvoje UAB Sangaida savo klientams
pristato naujus Monin sirupus: Speculos, Praline ir Rozmarino
sirupą.
Speculos – tai populiarūs sausainukai, labai mėgstami Olandijoje, Vokietijoje, šiaurės Prancūzijoje. Šiuose sausainiuose
subtiliai dera įvairūs prieskoniai: cinamonas, baltieji pipirai, imbieras, kardamonas ir muskato riešutas. Monin Speculos sirupas
- tai puikiai išreikštas šių sausainių skonis, kuris papildys jūsų
gaminamus kokteilius, kavą ar kitus gėrimus ir suteiks jiems
gurmaniško skonio.
Praline – tai prancūzų kulinarų sugalvota masė, gaminama iš migdolų ir karamelizuoto cukraus. Šis patiekalas savo
pavadinimą gavo iš 17 amžiaus cukraus pramoninko Marshal du
Plessis-Pralin vardo. Dabar šiuo pavadinimu vadinami saldainiai
įdaryti karamelizuotais riešutais. Amerikoje šis prancūzų receptas buvo šiek tiek pakeistas, vietoj migdolų pradėti naudoti pekano riešutai, pridėta grietinėlės, kuri suteikia kreminės
tekstūros ir sodresnio skonio. Monin Praline sirupas leis kurti
nuostabius gėrimus bei desertus su stipriu pekano riešutų,
karamelės ir grietinėlės deriniu.
Rozmarinas aromatinga Viduržemio jūros regiono žolelė,
ypatingai mėgstama Provanse. Rozmarinas naudojamas kulinarijoje, ruošiant įvairius mėsos patiekalus, tinka su ėriena,
veršiena, kalakutiena. Pastaruoju metu ypač ryškiai matoma
tendencija gėrimuose naudoti ir prieskonines žoleles paskatino
Monin sukurti ir rozmarino sirupą. Monin Rozmarino sirupas stipraus bet subtilaus rozmarino skonio su eukalipto užuominomis
ir šiek tiek karčiu poskoniu. Šis sirupas puikiai tiks gaminti
įvairius gaivinančius kokteilius. Šis sirupas ypatingai dera su tokiais vaisiniais skoniais kaip abrikosai, apelsinai ir kitais.
UAB Sangaida informacija

Rozmarino Mojito
• 30 ml MONIN
Rozmarino sirupo
• 40 ml romo
• 5 žaliosios citrinos
riekelės
• 5 mėtų lapelių
• Sodos vandens
Sutrinti žaliąją citriną
su mėtomis ir Monin
produktais stiklinėje,
įdėti grūsto ledo,
supilti romą, užpilti
sodos vandeniu.

Rozmarino arbata
• 10 ml MONIN
Rozmarino sirupo
• 20 ml MONIN
Šaltos arbatos
koncentrato
• 210 ml vandens
Supilti visus ingredientus į plaktuvę
su ledo kubeliais.
Suplakti. Iškošti į
stiklinę ir patiekti.

Smooth Party
• 20 ml MONIN
Praline sirupo
• 30 ml MONIN
aviečių tyrės
• 90 ml pieno
Supilti ingredientus
į plaktuvą su ledo
kubeliais. Suplakti
iki vientisos masės.
Supilti į stiklinę ir
patiekti.

Pina Praline Colada
• 15 ml MONIN
Praline sirupo
• 10 ml MONIN
Kokosų sirupo
• 30 ml romo
• 30 ml pieno
Supilti visus ingredientus į plaktuvę
su ledo kubeliais.
Suplakti. Iškošti į
stiklinę ir patiekti.

Šiam pavasariui prancūzų kompanija Monin savo
klientams parengė tikrai ne vieną puikią naujieną.
Monin produkcija Lietuvoje puikiai pažįstama ir
vertinama už savo kokybę ir inovatyvumą.
Kontaktai:
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

Specul’ Citrus
• 30 ml MONIN
Speculoos sirupo
• 60 ml raudonųjų
greipfrutų sirupo
• limonado
Supilti ingredientus
į stiklinę su ledo
kubeliais. Užpilti
limonadu ir patiekti.

Specullismo
• 10 ml MONIN
Speculoos sirupo
• 20 ml MONIN Triple
Sec sirupo
• 20 ml degtinės
• 20 ml apelsinų
sulčių
Supilti visus ingredientus į plaktuvę
su ledo kubeliais.
Suplakti. Iškošti į
stiklinę ir patiekti.
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GRILIO SEZONAS
Justas Ščiukas (kapitonas), Justinas Gečys
(antrasis šefas), pagalbininkai – Aurimas
Zakšauskas ir Klaidas Paškevičius pristato
save kaip muškietininkus, kuriuos
vienija aistra maistui bei pralietas
prakaitas, pažymėtas iešmais.
Tapę 2012-ųjų metų Lietuvos
Grilio čempionato publikos
numylėtiniais, jie dalinasi
savo įgyta patirtimi.

Straipsnis: Agnė Vareikaitė
Nuotraukos: Ieva Budzeikaitė

Vyrai virtuvėje:
svarbiausia – klausyti širdies
Pažintis su griliu
Justas Ščiukas ir Justinas Gečys yra
baigę Verslo vadybos ir turizmo mokyklą.
Pažintis su griliu prasidėjo, kai jų vadovė
pasiūlė vykti į grilio čempionatą
Ar tokia veikla populiari Lietuvoje?
„Vien tai, kad yra Lietuvos Barbekiu
kepėjų asociacija, vyksta Lietuvos grilio
čempionatai – tai parodo, jog barbekiu
kultūra Lietuvoje auga“, – pastebi jaunuoliai. Tokiuose čempionatuose jie dalyvavo
jau tris kartus. Jungiamasis šių renginių
bruožas – labai gera atmosfera, visi čia

tarsi viena šeima, kuri dalinasi ne tik gera
nuotaika, bet ir dar negirdėtais receptais.
Prieš dvejus metus jie pasižymėjo kapitono
rungtyje, o 2012-ųjų metų vasarą jie tapo
žiūrovų numylėtiniais.
„Mes nevažiuojame laimėti. Mums tiesiog svarbi virtuvė, o šioje srityje kartais
gali sulaukti visai kitokio rezultato nei tikiesi. Tau tik atrodo, jog tu gali kontroliuoti
ugnį. Iš tikrųjų, turi pajausti ir prisitaikyti
prie jos“, – pasakoja antrasis komandos
šefas J. Gečys.

Griliaus paslaptys
Patiekalas, kuris jiems atnešė žiūrovų
numylėtinių nominaciją, buvo klasikinis
grilio patiekalas – mėsainis.
Konkursas dažniausiai vyksta tokiu
principu: gauni mėsą ir garnyrą. Šįkart tai
buvo burokai; jie turėjo dominuoti patiekale. „Juos marinavome, o praėjusiais
metais garnyrui reikėjo naudoti sūrio
lazdeles. Rezultatas išėjo toks skalsus, kad
aplink mūsų stalą susirinko tiek žmonių,
jog nebeliko ką ragauti“, – džiaugėsi kulinarai.
Jiems ši sritis įdomi, nes kepsninė
– arčiau gamtos. Tačiau lietuviai šioje
srityje dažniausiai daro ne vieną klaidą.
Labai svarbu pasirinkti tinkamas malkas.
Pavyzdžiui, tam tikrai mėsai geriau naudoti obels medieną. Esminė problema
ta, kad pamirštama, jog ant grilio ruoštas
maistas skirtas valgymui lauke, ir bandoma atkartoti kulinariją, skirtą restorano
virtuvei.
„Restoranai yra savitas aukštasis
mokslas. O ant grilio ruoštas maistas
nėra tobulas, nes tu turi turėti galimybę
valgyti jį rankomis, jaustis laisvai – tiesiog
gamtos dalimi. Tad dalyvaujant tokiuose
čempionatuose nuolat kyla klausimas,
kodėl žmonės tempia nepriekaištingos
virtuvės idėją į grilio sferą?“, – mąsto J.
Ščiukas.
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GRILIO SEZONAS
Galbūt tai susiję ir su kitu lietuvių kompleksu. Lietuvoje, pasiteiravus recepto,
nesužinosi nei vieno ingrediento, o
užsienyje – visus ir dar daugiau paslapčių,
nes žmonės nebijo, jie žino, kad tik jie gali
paruošti geriausiai.
Čempionate kai kurie dalyviai netgi
kūrė šonkaulių karūnas, statė bokštus
iš mėsos, tačiau tokios idėjos, anot J.
Ščiuko, visiškai prieštarauja grilio kultūrai.
Juk tai elementari virtuvė, o svarbiausia –
klausyti savo širdies. Dažniausiai geriausia nenaudoti daugiau nei 5 prieskonių
rūšių. „Siūlome pradėti nuo druskos ir
pipirų, o marinavimui naudoti aliejų ir,
pavyzdžiui, paprikas, nes susijungus
šiems ingredientams, jie apgaubia mėsą
ir neleidžia išeiti skoniui. Pirmas patiekalas galėtų būti grilyje paruošti vištienos

Justas Ščiukas

ketvirčiai – ir skanu, ir paprasta“, – rekomenduoja vaikinai.
Jie pripažino, kad kai jie gamina,
niekuomet neturi išankstinio plano, tiesiog maišo ir improvizuoja tuo, kas pasitaiko po ranka.
Jaunieji virtuvės virtuozai yra puiki
komanda – vieni gamina, kiti pjausto,
treti tiesiog padeda. Pasak jų, negali
išskirti žmonių, kurie gamina ar plauna
indus. Juk jei lėkštė bus neplauta, iš jos
nevalgysi ir pačio skaniausio maisto, tad
svarbiausia – komanda.

Aurimas Zakšauskas

egzistuoja šios erdvės viduje. Juk svarbi
kiekviena minutė“, – savo nuomonę argumentuja Justas Ščiukas.
J. Ščiuko nuomone, virtuvė – tai sfera,
kurioje negali būti klaidų. Juk jei patiekalo laukia 6 žmonės, o vienas patiekalas
nepavyksta, likęs žmogus tikrai nelauks,
kol tik jam bus iš naujo paruoštas valgis.
Nuo klausimo, kas geresni kulinarai
– vyrai ar moterys, jaunieji virtuvės virtuozai išsisuka. Anot vaikinų, vyrai žiūri į
smulkmenas, o moterys – į visumą. Vyrai
kreipia dėmesį į skonį, poskonį ir tik tada
vertina bendrai.
Daug kas mėgsta ilgai nesvarstęs maistui kabinti etiketes „skanu“ ar „neskanu“.
Maisto į tokias kategorijas skirstyti negalima. „Tau tai gali būti pats skaniausias,
kitam – pats šlykščiausias valgis, tad
geriausia tai įvardinti tiesiog kaip gerą
maistą“, – teigia Justas.

Lietuvoje – mažai moterių šefių
Lietuvos virtuvėse labai mažai moterų
dirba šefėmis. „Norint įsitvirtinti šioje
srityje, moteriai reikia būti ypač stipriai.
Visų pirma, tai nežmoniškai sunkus darbas fiziniu atžvilgiu. Antra, tie, kurie
mato tik paradinę virtuvės dalį, visiškai
neįsvaizduoja, koks chaosas ir krūvis

Justinas Gečys
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Draugiški restoranai
Visus (su labai nesėkmingomis ir retomis išimtimis) restoranus ar kavines galima būtų vadinti
draugiškais. Jus pasitinka su šypsena, paslaugiai palydi iki staliuko, nuolat teiraujasi ar turite viską,
ko širdis geidžia... ir taip tęsiasi, kol į restoraną nesugalvojate ateiti su mažamečiu vaiku ar savo
ištikimu keturkoju draugu.
Kol vienos maitinimo įstaigos griežtai
atkerta, kad pastariesiems ne vieta
restorane, kitos tampa draugiškomis iš
esmės, atlapodamos savo duris mažiems
vaikams ir išauklėtiems keturkojams.
Tėvai su savo atžalomis galės rinktis
draugiškus mažyliams restoranus
Lietuvoje tėvai su mažais vaikais susiduria su problema, jog ne visos viešo
maitinimo įstaigos yra jiems „draugiškos“.
„Vis dažniau iš tėvų, turinčių mažų vaikų,
pasigirsta nusiskundimų, jog apsilankius kavinėse bei restoranuose nėra
galimybės saugiai pasodinti kūdikį specialioje kėdutėje, o rasti maitinimo vietą,
kurioje būtų įrengtos žaidimo vietos
vaikams, itin sudėtinga. Todėl šia iniciatyva norime paskatinti šalies restoranus atkreipti dėmesį į savo lankytojų su
mažyliais poreikius“, – sako viena iš projekto „Draugiškas mažyliui“ iniciatorių
Jekaterina Burneikienė.
Pirmieji vienuolika Lietuvos restoranų
bei kavinių pasipuošė informaciniu ski-

riamuoju ženklu, padedančiu tėveliams
atpažinti jiems ir jų mažosioms atžaloms
draugiškas vietas. Projekto partneriais
tapo restoranai, siūlantys išskirtinius patogumus šeimoms su vaikais.
Šiuo metu prie projekto iniciatyvos
prisijungė vienuolika šalies restoranų:
„Vapiano“, „Charlie Pizza“, „Pizza Jazz“,
„Veranda“, „Pinavija“ („Kibin Inn“), „Gusto
blyninė“, „Charlie Kids“, „Rib Room“, „Kompanija“ – įsikūrę Vilniuje, taip pat netoli
Vilniaus esantis restoranas „HbH“ bei „The
House“, įsikūręs Druskininkuose.
„Draugiškas mažyliui restoranas – tai
pirmiausiai vieta, kurioje kiekvienas
jaučiasi laukiamas – tiek tėvai, tiek jų
atžalos. Tuomet jau galima skaičiuoti
žaislus, apžiūrėti vystymo kambarį,
įvertinti, ar stalą patogu pasiekti su
vaikišku vežimėliu. Būtent šiais principais
turėtų vadovautis atsakingi restoranai,
kurie ne tik užtikrina mažyliams būtinus
patogumus bei jų kokybę, tačiau ir kuria
draugišką atmosferą“, – teigia draugiško
mažyliams restorano „Vapiano“ direkto-

riaus pavaduotoja Vilma Markauskaitė.
„Draugiško
mažyliui
restorano“
statusą bei specialų lipduką šiuo metu
gavę restoranai bei maitinimo įstaigos,
norinčios prisijungti prie iniciatyvos, turi
atitikti bent 3 iš 5 pagrindinių vertinimo kriterijų: turėti kūdikio pervystymo
vietą, vaikišką kėdutę, vaikišką meniu,
pramogas vaikams ir galimybę prie stalo
patogiai privažiuoti vežimėliu. Taip pat
yra vertinami tokie papildomi restoranų
privalumai kaip atskira žindymo patalpa,
lauko žaidimo aikštelė bei galimybė netoliese pastatyti automobilį.
Išsakyti savo nuomonę apie draugiškus
mažyliams restoranus visoje Lietuvoje gali
visi atsakingi ir iniciatyvūs tėvai projekto
puslapyje www.draugiskasmazyliui.lt.

MAŽYLIUI

„Eidami į kavinę ar barą, pasiimkite ir savo gyvūną, nepalikite jo liūdėti namie“, - skatina puslapis
www.manogyvunai.lt, pateikiantis draugiškų gyvūnams restoranų Vilniaus mieste sąrašą. Tiesa, šis
sąrašas sudarytas remiantis gyvūnų mylėtojų, besilankiusių tuose restoranuose, pateikta informacija. Tuo tarpu kitame puslapyje, skirtame šunų mylėtojams, www.zmogusirsuo.lt pateiktas sąrašas
restoranų, kurie raštiškai patvirtino, jog jų įstaigoje laukiami keturkojai draugai.
Kur renkasi gyvūnų mylėtojai?
Su augintiniais galima drąsiai lankytis
Vilniuje: „Užupio kavinėje“, Cafe del Arte,
Sudio9, Gringo Pub, Thierry kepykloje, picerijoje „Pas tą“, bare „O’Lounge“,
kavinėje-klube „Soulbox“, restorane
„Shanti“, kavinėje „Ad Astrum“, „Pink milk
shake“, „Debut Cafe“, Alaus studijojeboulinge, English Pub „Portobello“, bare
„In Vino“. Kaune: kavinėje „Kultūra“. Druskininkuose: kavinėje „Le Vanill“, picerijoje
„Sicilia“. Nidoje: kavinėje „Senas Žvejas“,
restorane „Kitchen“, „In Vino In Nida“.
Klaipėdoje: „Granatus“, „Balta varna“.
Panevėžyje – Gyvo alaus krautuvėlėjekavinėje,
kavinėje-bare
„Viesulas“
Švėkšnoje, kavinėje, viešbutyje „Pagėgė“
Pagėgiuose, kavinėje-bare „Pavėsis“ Jonavoje bei Paukštuko Pūgos parduotuvėjekavinėje Anykščiuose.
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„Rinkdamiesi laisvalaikį kartu su savo
augintiniu, užtikrinkite kitų žmonių
saugumą, pasistenkite, kad Jūsų keturkojis draugas neterštų ir netriukšmautų. Tik
atsakingų šeimininkų dėka pasieksime,
kad atsirastų daugiau vietų, įsileidžiančių
gyvūnus“, – pataria www.zmogusirsuo.lt
puslapio kūrėjai.

Marylanddogmag.com nuotrauka

Socialinė akcija
„Viena vakarienė restorane

=
30 vakarienių šuniukui prieglaudoje“
Meniu.lt kartu su gyvūnų prieglauda „Lesė“ inicijuoja paramos beglobiams gyvūnams projektą „Viena vakarienė restorane = 30 vakarienių šuniukui prieglaudoje“, prie kurio kviečiame prisijungti
draugiškus augintiniams restoranus ir kavines bei LARTA (Lietuvos atsakingų restoranų ir tiekėjų tinklas) narius bei ketinančius jais tapti.

Kaip galite prisidėti:
1 būdas
Skirkite tam tikrą sumą (20, 50 centų, 1 Lt) nuo konkrečių Jūsų
restorano meniu esančių patiekalų ar jų grupės (pvz. nuo patiekalų su mėsa paramai skirti 50 ct) kainos. Gyvūnų prieglauda „Lesė“
užtikrina skaidrų paramos panaudojimą. Esant pageidavimui būtų
suteikiama ataskaita, kas nuveikta už konkrečią pinigų suma.

2 būdas
Jūsų restoranas gali pasirinkti vieną (du, penkis... dešimt) gyvūnų, kurių priežiūrą galėtumėte paremti ir rūpintis jais nuotoliniu
būdu (finansuoti ar aprūpinti maistu, reikalingais medikamentais,
kasdienės priežiūros priemonėmis).
Pasirinkus tokį paramos būdą užtikrintumėm nuolatinį bendros
Jūsų restorano ir pasirinkto globotinio (-ių) istorijos viešinimą
(pvz. plakatai, stoveliai restoran, su pasirinktų gyvūnų nuotraukomis ir Jūsų atsakomybės politikos bei dalyvavimo socialinėje
akcijoje deklaracija).

Kuo Jums atsidėkosime
už pagalbą:
1. Apie restorano (kavinės) indėlį bei veiklą projekte įsipareigojame viešinti šiais media kanalais:
- Meniu.lt
- Leidinys „Restoranų verslas“
- Leidinys „Ozonas“ bei Ozonas.lt
- Ekologija.lt
- Lese.lt
2. Atvykite apsižvalgyti į Lesės prieglaudą, pamatysite kokios
dėkingos Jums bus šlapios nosytės!

Apie galimybę ir kitus būdus, kaip prisidėti ir pagelbėti beglobiams
asmeniškai, sužinosite www.lese.lt
Restoranų verslas 1/2013
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GRILIO SEZONAS

„Barbekiu šeimų turnyro“ iniciatorius Simonas Beliajevas

Grilio sezonas –
profesionalams ir
mėgėjams
Lietuvos barbekiu kepėjų asociacija (LBKA)
gegužės mėnesį paskelbė vasaros grilio sezono pradžią. Visą mėnesį asociacijos nariai,
profesionalūs grilio meistrai gamino ir visuomenei pristatė konkursinius patiekalus,
su kuriais atstovo Lietuvą Pasauliniame barbekiu čempionate Maroke.
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Šiemet LBKA ypatingą dėmesį skiria barbekiu kultūros Lietuvoje populiarinimui. Pirmą kartą Lietuvoje, kartu su lietuviškos
virtuvės restoranu „HBH Vilnius“, bus organizuojamas „Barbekiu
šeimų turnyras“ geriausios „Barbekiu šeimos“ vardui pelnyti.
Tai renginys, skirtas šeimoms, kurios savaitgalius leidžia prie
kepsninės. Šeimos, nebijančios iššūkių, naujovių ir be galo
mėgstančios ant atviros ugnies keptą maistą, kviečiamos pasidalinti savo geriausiais grilio patiekalais su gardaus maisto
mėgėjais ir grilio profesionalais. Renginys bus be galo smagus,
su daugybe atrakcijų bei geros nuotaikos užtaisu mažiesiems ir
jų tėveliams. Turnyras vyks trimis etapais: birželio 2 d., liepos 7
d. ir rugpjūčio 4 d. Iš kiekvieno etapo į finalą pateks po 2 komandas. Finalas vyks rugsėjo 1 d.
Kaip ir kiekvienais metais, LBKA visus kepimo ant grotelių entuziastus ar tiesiog skanaus maisto ir geros nuotaikos mėgėjus
pakvies į Atvirą VIII Lietuvos barbekiu kepėjų čempionatą, kuriame bus renkami geriausi šalies barbekiu kepėjai. Šiemet planuojama čempionatą organizuoti Vilniuje. Čempionatai – puiki
proga pasimokyti ir pamatyti, kaip geriausi barbekiu meistrai
gamina patiekalus ant atviros ugnies ar „medžio dūmo“, taip pat
pasisemti naujų idėjų ar tiesiog gerai praleisti laiką.
Smulkesnė informacija www.grilis.net bei www.meniu.lt

Pasaulio BBQ čempionato Maroke Lietuvos komanda
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patikimas maisto užsakymas ir
pristatymas į namus/biurą

Lekste.lt – tai internetinis tinklapis bei bendra Lietuvos ir Danijos įmonė (Danijoje veikianti jau 10
metų, kaip www.e-takeaway.dk) - plačiai naudojama idėja verslui iš vakarų. Portalas suburia daugelį
maistą į namus pristatančių ar išsinešimui siūlančių restoranų vienoje vietoje, bei vartotojui leidžia
rasti jo mėgstamą maistą žymiai lengviau ir greičiau. Tuo tarpu restoranas yra patogiai randamas
specializuotoje svetainėje ir puikiai matomas vartotojui skirtingai nei konkurentai neteikiantys
užsisakymo internetu paslaugos, taip pat turi galimybę sulaukti daugiau užsakymų į namus ar biurą
taip didinant savo pardavimų apyvartą.

Kaip tai veikia ir kuom tai patogiau
už paieškos sistemas vartotojui?
Vartotojas užsinorėjęs valgyti, nesvarbu kur bebūtų: namuose ar biure, nueina
į portalą www.lekste.lt, pasirenka rajoną,
kuriame yra ir spūsteli paieškos mygtuką.

tai pamato savo kompiuterio ekrane.
Jeigu užsakymas yra pavėlinamas, vartotojas turi teisę priimti naują pasiūlytą
restorano laiką arba atmesti užsakymą.
Šiuo technologiniu sprendimu vyksta
efektyvi komunikacija tarp restorano ir

Vartotojas užsinorėjęs valgyti, nesvarbu kur bebūtų: namuose ar
biure, nueina į portalą www.lekste.lt, pasirenka rajoną, kuriame yra
ir spūsteli paieškos mygtuką.

Po sekundės sistema rodo visus
restoranus pristatančius maistą į rajoną,
kuriame yra vartotojas. Vartotojui belieka
išsirinkti mėgiamą restoraną, susidėti į
krepšelį maistą ir vykdyti užsakymą. Tuo
metu užsakymas keliauja į restoraną , kur
specialaus aparato dėka restoranas gali
pakoreguoti pristatymo laiką:
- Priimti užsakymą.
- Atmesti užsakymą.
Restoranui atlikus vieną iš aukščiau
pateiktų veiksmų, vartotojas akimirksniu
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vartotojo, abiems pusėms suteikiama plati pasirinkimo laisvė, vartotojas yra tiksliai
informuojamas apie pristatymo laiką, o
restoranams nereikia per daug jaudintis,
kad užsakymas nebus įvykdytas laiku.
Užėjus į tinklapį Jūsų klientui reikia
atlikti keturis žingsnius:
1. Nurodyti savo lokaciją (vieta, rajonas).
2. Išsirinkti restoraną.
3. Išsirinkti maistą.
4. Suvesti pristatymo duomenis ir patvirtinti užsakymą.

Nauda restoranui
Patogumas ir netrikdomas maitinimo
įstaigos darbas
Restorano darbuotojams nebereikia
atsiliepinėti į telefono skambučius, bei
užsirašinėti užsakymo turinio. Viskas yra
atspausdinama patogiame čekyje. Taip
pat restorano darbuotojai išvengia ir
nemalonaus turinio skambučių, galinčių
įžeisti ar suklaidinti restorano darbuotoją.
Itin palankios atsiskaitymo sąlygos ir
tikslios ataskaitos
Taip pat restoranas neįsipareigoja
už paslaugą atsiskaitinėti iš anksto
ar įsipareigoti vykdyti mėnesinius
mokėjimus, nežinodamas ar investavus
tam tikrą sumą pinigų ji atsipirks per tą
laikotarpį. Paslaugos kaina yra komisinis
mokestis, kuris yra taikomas tik faktiškai
įvykusiems pardavimams, trumpai tariant, nėra užsakymų – nėra ir mokesčio.
Dar vienas privalumas restoranui – bus
pateiktos pardavimų internetu išklotinės,
kurios leis patogiai matyti įvykdytus
užsakymus ir lengvai juos suvesti į savo
apskaitą.
Nauda vartotojui, Jūsų klientui
Be prieš tai išvardintų privalumų – patogumo, greičio, bei galimybės viską rasti
vienoje vietoje vartotojai bus užtikrinti,
kad restoranų meniu yra pastoviai atnaujinamas ir prižiūrimas lekste.lt kolektyvo.
Be to - vartotojai už paslaugas galės atsiskaityti internetu.
D.U.K. (dažnai užduodami klausimai)
Ko restoranui reikia norint prisijungti
prie lekste.lt sistemos?
Reikalavimai norintiems prisijungti prie
lekste.lt sistemos yra elementarūs maisto
pristatymui: tai galimybė pačiam išvežioti
maistą vartotojui. Taip pat restoranas turi
atitikti valstybinius higienos reikalavimus
ir tinkamai supakuoti maistą išvežimui.

SPRENDIMAI
Ar gali restoranas prisijungti, jeigu
neturi savo transporto?
TAIP, restoranai gali prisijungti prie
lekste.lt sistemos, tačiau šiuo metu vartotojas galės naudotis tik išsinešimo
(takeaway) paslauga. Vartotojui taupant
laiką jis turės galimybę užsisakyti maisto
išsinešimui ir atsiimti jį restorane.
Ar lekste.lt siūlo savo išvežiojimo
paslaugą?
Greitu metu lekste.lt žada teikti ir transportavimo paslaugą, kuri leistų restoranui
atsikratyti autoparko išlaikymo kaštų
(automobilio ekplotacijos, žmogiškųjų
ištėklių kaštų ir t.t.). Dėl platesnės informacijos prašome susisiekti su lekste.lt.
Koks mokestis taikomas restoranui?
Joksai reguliarus mokestis restoranui
nėra taikomas. Restoranas moka tik
komisinį mokestį nuo sumos, kuri susidaro
įvykdant pardavimus per lekste.lt sistemą.

Po sekundės sistema rodo visus restoranus pristatančius maistą į
rajoną, kuriame yra vartotojas. Vartotojui belieka išsirinkti mėgiamą
restoraną, susidėti į krepšelį maistą ir vykdyti užsakymą.

Kuriuose miestuose veikia lekste.lt?
Paslauga pilnai veikia Vilniaus mieste

ir Kaune, o rudenį planuojama plėtra ir
Klaipėdoje.
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Virtuvės šefai siūlo įdomias
sūrio patiekimo galimybes

Darius Darovolskas

Parūkyto šamo salotos su sūrio spurgytemis,
Rita Tamašauskienė

Mažosios Lietuvos keksiukai,
Halina Višnevskaja
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Nuo 2000 m. pr. m. e. sūris buvo vartojamas ir žinomas kaip labai svarbus ir itin
vertingas maisto produktas. Jau senovės
graikams ir romėnams sūris buvo vienas
svarbesnių maisto produktų.
Ne veltui daugelyje pasaulio šalių sūrio
gamybai ir jo vartojimo kultūrai skiriamas
didelis dėmesys. Didelė sūrių įvairovė
suteikia plačias galimybes praturtinti
savo stalą pačiais įvairiausiais patiekalais.
Sūris – universalus produktas, jis naudojamas ir užkandžiams, ir salotoms, ir
karštiesiems patiekalams gaminti, taip
pat patiekiamas natūralus, su tinkamais
priedais. Tai puikus vyno, alaus palydovas, praturtina ir desertų valgiaraštį.
Lietuvoje sūrio vartojimo kultūra auga,
o sūrio skonis ir rūšis tampa vis svarbesnė
vartotojui, tačiau dar yra erdvės mokytis
ir valgytojui, ir virėjui.
Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir
konditerių asociacija (LRVVKA), sekdama
pasaulio gastronomijos mados tendencijas, skatina šiuolaikinės lietuviškos
virtuvės naujoves, taip pat prisijungia
prie sūrių vartojimo kultūros vystymo
ir siūlo įdomias ir netradicines sūrio patiekimo galimybes.
Artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, norima atkreipti dėmesį į tai, jog Lietuvos kulinarai
užsienio svečius gali nustebinti ne tik
bulvių patiekalais ir šakočiais. Su LRVVKA
bendrą lietuviškų sūrių populiarinimo
projektą vykdanti pieninė įsitikinusi, kad
Lietuvoje gaminami sūriai verti geriausių
restoranų šefų dėmesio, o pasitelkus į
pagalbą kūrybiškumą, geriausi šefai virtuozai sugebės įkvėpti kolegas taip pat
daugiau dėmesio skirti puikiems Lietuvą
ir jos modernią virtuvę atspindintiems
patiekalams. Subtilus ir elegantiškas
lietuviškumas – štai kuo galime stebinti
gurmanus.
Kuo projektas unikalus? Geriausi šefai,
LRVVKA nariai, kuria receptus, kuriuos
nevaržomai gali naudoti visi restoranai
ir kavinės. Yra net rekomenduojami pavadinimai ir patiekalų aprašymai tiek
lietuvių, tiek užsienio kalbomis. Pavadinimai – originalūs ir reprezentuojantys
ne tik patiekalą, bet ir Lietuvos istoriją,
įvykius ar unikalias vietoves, pavyzdžiui –
„Mažosios Lietuvos keksiukai“, „Tilžietiški
virtiniai“, „Rambyno šlaitai“, „Karaliaučiaus
damų pagunda“, „Nemuno pievų pyragas“, „Memel Blue ledai“ ir kt.
LRVVKA informacija
Daugiau informacijos: www.lrvvk.lt

Memel Blue ledai, Aldona Gečienė

Nemuno pievų pyragas,
Honorata Lyndo
Halina Višnevskaja
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