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NaujoS kavINėS, reStoraNaI, parduotuvėS

Vilnius
„špunka“, alaus ir giros krautuvė,
užupio g. 9
„café montmartre“, restoranas/vyninė, 
didžioji g. 40.
„Senamiesčio šokoladinė“, vokiečių g. 6
„Soya“, restoranas, žirmūnų g. 68a.
„Food“, restoranas, gynėjų g. 16.
„taverna diaspora“, baras, 
visų šventųjų g. 7
„Q‘polo“, baras-restoranas, j. 
basanavičiaus g. 4
„coffee park“, kavos ir ledų baras, 
verkių g. 29
„gero alaus parduotuvė“, specializuota 
alaus parduotuvė, ozo g. 18 (ppc ozas).
„basilico“, restoranas, a. goštauto g. 40c.
„karavan Saray“, restoranas, pilies g. 16.
„chaika“, kavinė, totorių g. 7 
„Stop sushi“, restoranas, kęstučio g. 24 a
„uzbekistanas“, restoranas, vilniaus g. 4
„Imperial“, restoranas, Subačiaus g. 2
„glory bar by Stikliai“, baras, aušros 
vartų g. 5 
„green oasis“, restoranas, Labdarių g. 8
„Fit Food“, kavinė-baras, konstitucijos 
pr. 26 (Forum paLace)
„moon garden Hotel“, restoranas/
viešbutis, baziljonų g. 10
„takeway“, kavinė, ozo g. 25 („akropolis“)
„ozo baras“, kavinė, gelvonų g. 2
„momo grill“, kavinė, a. goštauto g. 40a
„Natali“, restoranas, vienuolio g. 4
„one two bar“, baras, a. Stulginskio g. 2
„vingriai“, restoranas, vingrių g. 25
„bistro 1 dublis“, greito maisto restora-
nas,  šopeno g. 10
„Forest“, restoranas: žirmūnų g. 2, 
Savanorių pr. 1
 „Soya“, restoranas vokiečių g. 8
„Skonio slėnis gourmet catering“, 
restoranas, mokslininkų g. 6a,
(aukštųjų technologijų centre bod)
„raw42“, žaliavalgių restoranas,
gedimino pr. 52
„drama burger“, mėsainių restoranas, 
gedimino pr. 31
„vilniaus viskio krautuvė“, viskio 
krautuvėlė, degustacijos, trakų g. 2.
„2 bistro“, restoranas, ozo gatvė 18 (ppc ozas)
„Langosh“, greito maisto retoranas, 
kalvarijų g. 174a-1
„virtuvės klubas“, kulinarijos kursai, 
vilniaus g. 22
„karmelitai“, kavinė-baras, arklių g. 5

kaunas
„uoksas“, restoranas, vilniaus g. 14.
„grill London“, restoranas, 
pramonės pr. 16b
„bronx“, naktinis klubas, kokteilių baras, 
rotušės a. 29
„chaos“, naktinis klubas, Laisvės al. 88

Nukelta į 10 psl. >
Žinote naują tašką? Atidarėte naują tašką? - informuokite el.p. elena@meniu.lt arba tel. 8-652-07522

Imperial (Vilnius)
Neseniai atsinaujinęs, pakeitęs pavadinimą ir iškėlęs kokybės kartelę dar aukščiau, 

restoranas „Imperial“ – lyderiaujantis premium klasės restoranas vilniuje ir Lietuvoje. 
prabanga restorano lankytojai apsupami vos įžengus pro duris. toks pats aukštas lygis 
išlaikomas visose smulkmenose: pagal individualų užsakymą pagaminti versace indai, 
krištolinės taurės, pagal naujausias interjero tendencijas dekoruotos erdvės.

tokiu pačiu „aukščiausios klasės“ principu dirba ir virtuvė. čia gamina tik 
profesionalūs virtuvės meistrai, o darbą jiems palengvina naujausia virtuvės technika. 
virtuvei vadovauja bene tituluočiausia gastronomijos meistrė aldona gečienė. švieži 
omarai, pačių gaminamas paštetas „Foie gras“, marmurinės jautienos didkepsniai, 
austrės „perle blanche“ ar „tsarskaya“, juodieji ikrai. greičiausiai to nerasite niekur kitur 
Lietuvoje.

„Siekiame būti geriausiu restoranu Lietuvoje ir ateityje pretenduojame į „michelin“ 
žvaigždutes, kai tik jas bus įmanoma gauti Lietuvoje“, – neslepia ambicingų planų ilga-
metis restorano vadovas marius šiškauskas.

„Imperial“, restoranas, Subačiaus g. 2

„Imperial“, restoranas, Subačiaus g. 2

„Imperial“, restoranas, Subačiaus g. 2
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NaujoS kavINėS, reStoraNaI, parduotuvėS

„Moon Garden“ (Vilnius)
aušros vartų prieigoje atidarytas 

prabangus keturių žvaigždučių art 
deco stiliaus viešbutis „moon gar-
den Hotel“, kuriame įsikūręs nedidelis 
restoranas. restorano ir viešbučio 
įkūrimas pareikalavo daug investicijų, 
ne vien tiesiogine ta žodžio prasme. 
kiekvienas daiktas, kiekvienas dekoro 
elementas turi savo idėją, savo istoriją, 
todėl ir savo dvasią – visi elementai su-
projektuoti ir pagaminti individualiai.

restoranas nedidelis. 35 vietos ir 
mažutė pobūvių salė sufleruoja, kad 
restorano tikslas nėra dideli praeivių 
antplūdžiai. tačiau čia tikrai laukiami 
gero maisto mėgėjai, o svarbiausia tie, 
kurie neskuba greitai pavalgyti ir bėgti 
toliau.

restorano meniu orientuotas į 
sveiką, sezoninę virtuvę, o tai ati-
tinka šiuometines restoranų  tenden-
cijas. restorane galima paragauti ir 
veganiškų, ir košerinių patiekalų. vyno 
gurmanams – plati neeilinių vynų kor-
ta, atitinkanti įmantrų valgiaraštį.

restorano vadovės reikalavimu, 
virtuvės personalas turi kurti ir gaminti 
maistą, būdami geros nuotaikos, kad 
maistas turėtų sielą. Ir „moon garden“ 
ją turi.

„moon garden“ restorano atskira 
salė/pasitarimų kambarys talpina 10 
asmenų, o pagrindiniame restorane 
komfortiškai susės apie 35 asmenis. pa-
gal individualius užsakymus šventėms 
vietoje kepami tortai.

„Moon Garden Hotel“, restoranas/
viešbutis, Baziljonų g. 10

„Vingriai“ (Vilnius)
pačiame vilniaus centre, ramioje vingrių 

gatvėje įsikūrusio restorano „arkliukas“ 
– kaukazietiški patiekalai. čia kaukazo 
virtuvės pasididžiavimai – charčio sriu-
ba, autentiškoje tandoori krosnyje kepti 
mėsos patiekalai, chačapuri su sūriu, 
chinkaliai, viščiukas „tabaka“  ir kiti pa-
tiekalai – patiekiami aukštame, restorano 
lygyje. daugeliui kaukazietiška virtuvė 
asocijuojasi su gausiai mėsos patiekalais 
nukrautu stalu. tačiau „vingrių“ restorane 
sočiai ir skaniai pavalgys ne tik mėsos 
mėgėjai, bet ir vegetarai ar sveikos mity-
bos šalininkai. meniu rasite su čiobreliais 
marinuotą varškės sūrį, daržovių šašlyką 
adžepsandal, baklažanų ikrą, chačapuri 
su sūriu ir žalumynais ir dar daugiau 
nemėsiškų patiekalų.  restorano virtuvėje 
šviežiai gaminamas naminis morsas, o 
saldumynų mėgėjai gali mėgautis na-
miniais šokolado triufeliais ar žymiąja 
pachlava.

„Vingriai“, restoranas, Vingrių g. 25
Nukelta į 10 psl. >

„Moon Garden Hotel“, restoranas/viešbutis, Baziljonų g. 10

„Moon Garden Hotel“, restoranas/viešbutis, Baziljonų g. 10
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„chill cafe“, greito maisto kavinė, Laisvės al. 21
„express pizza“, picerija, varnių g. 48a
„express pizza“, picerija, Sukilėlių pr. 84a.
„g. wine“, vyninė, m. valančiaus g. 27 
„gardėsio duonos namai“, duonos 
krautuvėlė, raudondvario pl. 129a
„gero alaus parduotuvė“ alaus krautuvė, 
karaliaus mindaugo g. 49 („akropolis“)
„grill London“, restoranas,
pramonės pr. 16b („urmas“)
„In Fine“ laisvalaikio kavinė, m. daukšos g. 29
„kentucky big burger“ greito maisto 
baras, kęstučio g. 41
„max’s chicken“, greito maisto kavinė, 
veiverių g. 106
„pizza to go“ picerija, vilniaus g. 13
„raudondvario dvaro oranžerija“, 
restoranas, pilies takas 1, raudondvaris
„raw Inn“ veganų maisto kavinė-
krautuvėlė, vilniaus g. 30
„republic“, užeiga, vilniaus g. 13
„rytų azija“, kinų, japonų virtuvės 
restoranas, kumelių g. 16
„Soya“ azijietiškas restoranas, karaliaus 
mindaugo pr. 49 („akropolis“)
„the crown pub“, užeiga,
šv. gertrūdos g. 39
„valick valley“, restoranas, v. kuzmos g. 8
„vero cafe“, kavos baras, Laisvės al. 86
„roll box“, pašilės g. 37

klaipėda
„Nutty Snacks“, kavinė-baras,
priestočio g. 1a
„rozmarinas“, restoranas, minijos g. 2.
„kabakas“, alaus restoranas, Sukilėlių g. 6
„amberton klaipėda“, viešbutis-
restoranas, Naujojo sodo 1
„Neringa“, restoranas, šilutės pl. 40
„Soya“, restoranas, taikos pr. 61
„klevo lapas“, restoranas, žvejų g. 2

panevėžys
„žaliogelis“, viešbutis, retsoranas, Spa, 
ščiūrių g.; barsenų k. rokiškio raj.

palanga
„amberton green apartaments“, 
viešbutis, m. valančiaus g. 1
„Fėjų vyninė“, restoranas-vyninė,
jūratės g. 2a
„a- peti“, restoranas, vytauto g. 121
„gradiali“, viešbutis, restoranas, Spa, 
vanagupės g. 15

Švenčionys
„beržuvis“, restoranas , vilniaus g. 8/2.

Visaginas
„presto“, picerija, taikos pr. 72a

Žinote naują tašką?
Atidarėte naują tašką? - informuokite
el.p. elena@meniu.lt arba tel. 8-652-07522

Atkelta iš 8 psl. >

NaujoS kavINėS, reStoraNaI, parduotuvėS

„Monte pacis“ (kaunas)
Svetingumo kompleksas „monte pa-

cis“ įsikūręs išskirtinėje Lietuvos vieto-
je – pažaislio vienuolyno ansamblyje, 
pastatytame beveik prieš 350 metų. 
„monte pacis“ erdvės: puošnus vakarinis 
restoranas, neįpareigojantis valgomasis 
bei lauko terasa šiltuoju metų laiku – 
karietų aikštė. 

„monte pacis“ virtuvei vadovauja 
darius dabrovolskas – pasaulinės virėjų 
olimpiados bronzos laimėtojas, ak-
tyviai naudojantis vietinius produktus, 
čia pat vienuolyne auginamus vaisius 
bei daržoves. tiekiamas autentiškas 
vienuolių padarytas vynas ir alus.

konferencijoms ir kitiems renginiams 
skirtos dvi salės: brandžiojo baroko sti-
liaus Fundatorių salė (120 kv. m.) ir dž. 
Fredianio salė, pro kurios langus atsiveria 

įspūdingas pažaislio bažnyčios šventorius 
bei kauno marių parko vaizdai (90 kv. m.).

Norintys pagyventi vienuolių gyve-
nimo ritmu, gali apsistoti nedideliame 
„monte pacis“ viešbutyje, kuriame įrengti 
dveji karališki apartamentai, septyni liuk-
sai ir 13 standartinių kambarių.

„Monte Pacis“, svetingumo kompleksas, 
T.Masiulio g. 31, Kaunas

„Monte Pacis“, svetingumo kompleksas, T.Masiulio g. 31, Kaunas

Nuotr. - Kęstutis Fedirkas
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Ilona Velžytė

Jūsų dėmesiui – penki visiškai skirtingi restoranai (ir ne tik): Stikliai, Balti Drambliai, Neringa, 
Žuvinė ir HBH. Atrodytų, tarp jų nėra nieko bendra, išskyrus tai, kad visi priklauso viešojo maitini-
mo verslui. Tačiau visus sieja kokybės gija – geras maistas, padorūs santykiai su kolektyvu ir pagar-
bus požiūris į klientą. Galbūt todėl jie veikia be pertraukų nuo atidarymo, o žmonės čia sugrįžta. 
Pamokos ir įžvalgos iš pirmų lūpų – ko reikia, norint tapti geriausiu?

Visų žinomi
Turbūt ne vienas, paklaustas apie 

geriausią restoraną, įvardintų „Stiklius“. 
Greičiausiai taip pat ne vienas jį susietų 
su prabanga. Žinoma, čia lankosi ir 
karališko kraujo turintys žmonės, ir poli-
tikos, ir pramogų bei verslo elitas, ir tu-
ristai iš viso pasaulio. Be abejo, restoranas 
yra viename iš prestižinių senamiesčio 
kvartalų. Tačiau turbūt vis dėlto ne vien 
tai nulėmė tokį jo įvaizdį. 

Pirmiausia – nepaprasta kokybė. 
Ne kartą bendrasavininkiai Romas
Zakarevičius bei Anna ir Aleksandras 
Ciupijai sakė, kad, vystydami verslą, 
pirmiausia jie galvoja apie save: ar jiems 
būtų gera čia gyventi, valgyti, praleisti 
laiką. Rūpintis kitu kaip savimi – tokia, 
atrodytų, paprasta idėja. Tačiau vis dėlto 
ne daugeliui ją pavyksta įgyvendinti. 

Kitas sėkmės ir kokybės kriterijus – 
žmonės. Kolektyvo kaita nedidelė, yra 
dirbančių ir apie dvidešimt metų. Kaip
jiems tai pavyksta? Tiesiog reikia abipusės 
pagarbos ir pasitikėjimo. Žinoma, turbūt 
nesunku užkrėsti visus darbu, kai rankų 

Tai kogi reikia, norint tapti geriausiu? Į šį klausimą gali atsakyti tik... geriausieji. Konsultavomės 
su šefais, restoranų verslo senbuviais ir atrinkome pen-kis, mūsų nuomone, verčiausius šio titulo. 
Ir tai buvo sunkiausia užduotis, ruošiant šį „Restoranų verslo“ numerį. Geriausieji išrinkti pagal 
šiuos kriterijus: sėkminga ilgametė nenutrūkstanti veikla, palankus vertinimas ir gera reputacija 
visuomenėje, nedidelė kadrų kaita ir išskirtinumo „cinkelis“, kuriant kažką visiškai naujo.

nesėdi sudėję patys savininkai: jie nuolat 
dirba tai viešbutyje, tai restorane, tai bare. 

Kalbant apie maisto kokybę, negalima 
nepaminėti „Stiklių“ sodo – 2,5 ha pagal-
binio ūkio, kuriame auginamos uogos, 
obuoliai, kriaušės, įvairūs prieskoniai 
ir daržovės (daugiau apie tai – 26 psl.). 

Turbūt nieko nėra gardžiau ir sveikiau už 
pačių išaugintus produktus!

Ir visgi yra dar vienas faktas, parodan-
tis visapusišką „Stiklių“ kokybę – sunku 
turbūt būtų rasti įmonę, kurioje nuo 
įsikūrimo išvien, be pykčių dirbtų keli 
bendrasavininkiai.

Dosje
Pavadinimas: „Stikliai“
Adresas: Gaono g. 7, Vilnius
Atidarytas: 1992 m. 
Faktas: 2013 m. atidarytas klubas 
„Glory Bar by Stikliai“

KO REIKIA, NORINT TAPTI GERIAUSIU LIETUVOJE
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MES NEAUKLĖJAME,
O GAMINAME GERĄ MAISTĄ

Kai ėjau susitikti su „Baltų dramblių“ direktoriumi AIVARU CIBULSKU, galvoje sukosi vaikiška pasa-
ka be galo, išvedanti suaugusiuosius ir draugus iš kantrybės: „Pirk dramblį.“ „Nenoriu!“ „Visi sako, 
kad nenori, bet tu pirk dramblį...“ Žinoma, tai tik žodžių žaismas ir nieko bendro neturi su žinoma 
vegetariško maisto kavine, veikiau priešingai – čia nėra jokios nežinomybės, tik geras maistas ir 
malonus aptarnavimas, jauki aplinka bei puiki savijauta. Svarbiausia – niekas čia tavęs neauklėja, 
kaip turėtumei gyventi: jei nori pirkti dramblį, tai ir pirk.

Esate bene seniausia vegetariško 
maisto kavinė Vilniuje. Kaip Jums 
pavyko išsilaikyti? 

Mes dirbame jau 12 metų – stabi-
liai, daug nesikeisdami, be ypatingų 
renovacijų. Kai apsidairai, senamiestyje 
nedaug liko barų ir kavinių, kurie išliko 
nepasikeitę nuo atidarymo. Sunku pasa-
kyti, bet gal išlikome dėl to, kad buvome 
pirmi Lietuvoje?

Sakyčiau, mes pradėjome dirbti gal 
penkeriais metais per anksti – prieš pat 
„sveikatinimosi“ madą: plito vegetariz-
mas, dauguma aerobikos trenerių tapo 
jogos mokytojais ir pan. Pradžia buvo 
labai sunki, žmonių reakcija irgi ne itin 
palanki – juk tuo metu pas mus jau 
buvo nerūkoma, nors kitur dar leido. 
Nerūkymas, originali muzika ir toks mais-
tas buvo drąsus žingsnis. Vėliau tai tapo 
madinga, o mes jau turėjome patirties, 
tad tuo metu jau dirbome stabiliai. 

Ar nuo pat pradžių planuota tokia 
kavinės koncepcija? Kiek pirminė idėja 

skiriasi nuo dabartinės? 
Pirminė idėja buvo visiškai aiški: Vil-

niui nereikia dar vienos tokios pačios, 
kaip daugelis, kavinės. Nuo pat pradžių 
galvojome ne tik apie vegetariško mai-
sto virtuvę, bet ir apie jaukią, originalią ir 
neformalią aplinką, orientuotą į kitokius 
žmones – atviresnius naujoms idėjoms, 
nestandartiniams dalykams. 

Iš pradžių labai trūko tvarkos ir pa-
tirties, nes rengėme daug koncertų, 
vakarėlių. Apskritai per tuos 12 metų 
visa klubinė kultūra pasikeitė. O tuo 
metu, ko gero, tik „Baltuose drambliuose“, 
„Brodvėjuje“ ir „Artistuose“ vyko gyvo 
garso koncertai. Dabar daug tokių klubų. 
Bet mes jau nutolome nuo šitų dalykų, 
nors, žinoma, retkarčiais vyksta vienas 
kitas naktinis renginys, pavyzdžiui, regio 
vakarai, kartais pagroja tie, kurie pas mus 
pradėjo muzikinę karjerą.

Ko, Jūsų manymu, reikia sėkmingam 
startui? Kokios klaidos daromos? 

Pagrindinė klaida – žmonės nebūna 

pasiruošę. Pirmus kelis mėnesius visi eina 
pažiūrėti naujienos, paskui lankytojų 
nelieka, nes kavinė nebuvo pasiruošusi 
šimtu procentų. Realus rezultatas gali būti 
matomas ne anksčiau kaip po pusmečio, 
metų ar dviejų. Pradedantiems dažnai 
atrodo, kad tai – labai paprastas ir leng-
vas verslas. Greitų pinigų reikėtų ieškoti 
kitose srityse. 

Man tai buvo pirma kavinė, tad reikėjo 
įgyti labai daug patirties, kol viskas sta-
bilizavosi. Pamokos buvo labai brangios 
visomis prasmėmis. 

Kas Jums padėjo pelnyti gerą 
reputaciją tarp lankytojų? Ar reputa-
cija tarp konkurentų – svarbi? 

Mums svetima, kai daug dėmesio ski-
riama ne savo produkto gamybai, bet jo 
pristatymui ir „įvyniojimui į popieriuką“. 
Pas mus atvirkščiai – labai svarbi maisto 
kokybė, bet galbūt ne toks prabangus 
pateikimas. Yra žmonių, kurie tai pastebi 
ir vertina, bet yra ir tokių, kurie nepaste-
bi ir neįvertina, jiems svarbiau aplinka. 

KO REIKIA, NORINT TAPTI GERIAUSIU LIETUVOJE

Dosje
Pavadinimas: „Balti drambliai“
Adresas: Vilniaus g. 41, Vilnius   
Atidarytas: 2001 m. vasario 16 d. 
Faktas: Čia galima paragauti net 26 rūšių 
plikomos arbatos: juodosios, raudono-
sios, žaliosios, baltosios, žiedinių augalų, 
Ajurvedinės, jogų ir t. t.
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mes neinvestuojame į koncepcijas ir 
strategijas, nesakome, kad gaminame iš 
ekologiškų daržovių (nes tai – visiškai ne-
realu) ar kad pas mus dirba medituojan-
tys virėjai. mes stengiamės gaminti skanų 
maistą ir gerai aptarnauti, bet nepučiame 
iš to burbulo. Nes jis greitai sprogsta, o 
tada reikia vėl pūsti naujus burbulus. 

pusiau rimtai mėgstu sakyti, kad pa-
grindinis verslo principas – kuo dau-
giau gauti ir kuo mažiau duoti. mums jo 
laikytis nelabai sekasi: duodame, kiek ga-
lime, o gauname, kiek pavyksta. 

Su lankytojais viskas svarbu. o 
konkurentai? Net ir didžiųjų tinklų tech-
nologai ėjo pas mus ragauti patiekalų. 
kitose kavinėse atpažįstu savus receptus, 
bet tai – normalu. aš labiau džiaugiuosi, 
kai kiti ima ir padaro kitaip nei mes, mielai 
nueinu paragauti. žinoma, yra klasikiniai 
patiekalai, bet vis tiek padaryk savaip. 
visiems nuo to bus tik geriau ir įdomiau. 

Ar mėgstate eksperimentuoti? 
jeigu eksperimentuojame, prieš tai 

ilgai galvojame. o jei darome, tai ilgai. 
pusę metų, metus, kol paaiškėja ga-
lutinis rezultatas. Imamės tik projektų, 
orientuotų į ilgalaikę naudą. 

visada norisi meniu naujienų, tobulėti 
ir keistis. bet labai baisu išsiplėsti, kad 
nepablogėtų retai užsakomų patiekalų 
kokybė. jei mes pradedame gaminti 

naują patiekalą, jį laikome meniu ilgai. 
kita vertus, gali prigalvoti daug patiekalų, 
bet reikia žiūrėti, ar neišaugs savikaina, ar 
pavyks išlaikyti nuolatinę kokybę. štai su 
dienos meniu leidžiame sau fantazuoti. 

kas Jus įkvepia? 
važinėju į komandiruotes, tik jose se- 

miuosi idėjų. aišku, užsienyje jau seniai 
gyvuoja vegetariško maisto kavinės. mūsų 
meniu pagrindą sudaro rytų, pirmiau- 
sia – Indijos, kurioje gilios vegetarizmo 
tradicijos, patiekalai. tačiau adaptavome 
juos lietuviškam skoniui, nes origina-
lius receptus iš pradžių žmonės sunkiai 
priėmė. greičiausiai dėl to, kad buvo 
mums visiškai svetimų prieskonių – ka-
lendros, ciberžolės, indiškojo kmyno ir 
kitų. dabar žmonės patys daug keliauja 
ir ragauja įvairių šalių virtuvių patiekalų. 

kaip apibūdintumėte savo 
lankytoją? 

jau nuo pat atidarymo supratome, kad 
mūsų lankytojai – ne vien vegetarai. tai 
žmonės, kurie gyvena kitaip, netradiciškai, 
ieško gyvenimo įvairovės ir atviri 
naujovėms. Išskirčiau kelias jų grupes. pir-
ma – aplinkinių įstaigų darbuotojai. antra 
– vegetarai. trečia – visi tie, kuriems mes 
patinkame. ketvirta – einantys pro šalį ir 
smalsaujantys. penkta – moksleiviai, vis 
dar užbėgantys išgerti arbatos. 

Ar dažnai keičiasi personalas? kas 
padeda išlaikyti stabilų kolektyvą? Vi-
ena darbuotojo savybė, kurios būtinai 
reikia, norint dirbti pas Jus. 

anksčiau keitėsi dažnai. bet pamažu 
keičiasi ekonominė situacija, dabar vis-
kas stabiliau ir aiškiau, o mes išmokome 
atsirinkti bei pažinti žmones. tad mūsų 
kavinėje maža darbuotojų kaita. pirmiau-
sia žiūrime, ar turi motyvaciją, ne vien 
finansinę. jei taip, visko galima išmokti 
ir išmokyti. ypač džiaugiamės atėjusiais 
iš didelių tinklų, nes jie labai vertina 
žmogiškus santykius. 

Ar Jūsų darbuotojai privalo būti 
vegetarai?

Ne, nerealu. pirmiausia turi būti no-
ras nuoširdžiai dirbti ir motyvacija. tai 
svarbiau nei vegetarizmas. žinoma, 
džiugu, jei padirbęs pas mus žmogus 
ima valgyti mažiau mėsos, nes supranta, 
kad tiek jam nereikia. be to, svarbu, kad 
būtų sąžiningas, padorus žmogus, kuo 
mažiau melo ir manipuliacijų. juk vis 
dėlto žmogus žmogui gamina maistą. 
mūsų tikslas nėra auklėti ar padaryti visus 
vegetarais. yra daug klientų ne vegetarų, 
valgančių pas mus kasdien. tai džiugu, 
bet nenoriu rėkti ir šaukti, nenoriu fana-
tizmo. mes tiesiog stengiamės gaminti 
gerą vegetarišką maistą. tegul žmonės 
paragauja ir patys sprendžia. 

Nukelta į 14 psl. >
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kokias pastebite kitų restoranų klaidas? 
Stengiuosi daug kur nueiti. bet mane riboja tai, kad esu vege-

taras. visada džiugina naujos ir originalios vietos. 
daugelio kavinių meniu – per daug patiekalų. kai pamatau 

didžiulę knygą, suprantu, kad negali viskas būti kokybiška, be 
to, didelė tikimybė, kad kažkurio patiekalo nebus. taip stengia-
masi įtikti visiems, o galutinis rezultatas nedžiugina. 

kartais stebina mažos porcijos. kita vertus, tai gali būti vidinė 
virtuvės problema. tarkim, virėjas padarė per daug patiekalo, 
tad prideda daugiau, juk negaila atiduoti. o kitą kartą atėjęs tas 
pats žmogus mato porciją tokią, kokia priklauso, bet jam atrodo 
mažesnė, „nei visada“. 

kartais meniu būna visiška loterija: nebūna parašyta, ar pa-
tiekale yra kiaušinio, svogūno, česnako ir panašiai. Iš tiesų norisi 
žinoti, ką gausi. 

bet, palyginus su kitomis šalimis, Lietuvoje yra tikrai gerų 
kavinių, kur gaminamas pakankamai sveikas maistas. 

kurie, Jūsų nuomone, geriausi restoranai lietuvoje? 
Negaliu būti objektyvus, nes mane domina tik vegetariški 

patiekalai. tad kai kurios vietos iškart atkrenta. gal jie puikūs 
mėsos gamintojai, tačiau nemoka gaminti daržovių patiekalų 
– tarkim, neseniai kepė mėsą, o dabar tame pačiame aliejuje – 
daržoves. Ir tu jauti tai, tad niekada čia negrįši. gal ten ir geras 
aptarnavimas, geri patiekalai, tiesiog daugiau neinu ten. Labai 
gerų vegetariškų patiekalų savo meniu turi graikų restoranas 
pilies gatvėje, armėnų „araratas“, kinų „aromatinis rūkas“. 

o malonių vietų pasėdėti ir išgerti kavos yra daug. bet aš 
išskirčiau aj šokolado kavinukę ar palangos „ramybės vilą“. tai 
– savitos vietos, kuriose – puiki nuotaika ir žmonės, dirbantys 
dėl vienos idėjos. 

Atkelta iš 13 psl. >
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JEI NEMYLĖSI ŽMONIŲ,
ČIA NEIŠTVERSI
NĖ VIENOS DIENOS

Pamenu, kai mano tėvai su draugais susiruošdavo į restoraną ar teatrą. Namie tvyrodavo šventinė 
nuotaika ir lako „Gražina“ kvapas. Vyrai nerimaudami vis taisydavosi kaklaraiščius ar varlytes. Mo-
terys rengdavosi ilgas sukneles ir, jei tai būdavo žiema, į rankinuką įsimesdavo batelius. Tai būdavo 
nepaprastas įvykis visiems: tiek susiruošusiems į šventę, tiek išlydintiems.

Tais laikais „gimęs“ „Neringos“ 
restoranas nuo pat pradžių buvo 
popu-liarus, neįtikėtinai modernus ir 
dėl to sulaukęs „centro“ kritikos. Jame 
mėgo lankytis dabar jau klasikais 
tapę žmonės. Jam jau daugiau nei 50 
metų, o legendos tebesklando. Kaip
pavyksta išlaikyti tą nuotaiką, kuo da-
bar gyvena restoranas „Neringa“, pa-
sakoja jo savininkas Andrius Tamulis.

„Neringa“ garsėjo kaip bohemos ir 
inteligentijos susibūrimo vieta. Kodėl 
tuo metu ji traukė žmones? Kas dabar 
padeda išlaikyti legendos statusą?

„Neringos“ interjeras anuomet buvo 
labai modernus, kupinas maištingų, 
drąsių ir neįprastų sprendimų. Pirmiau-
sia, žinoma, tai buvo brolių architektų 
Nasvyčių nuopelnas. Tad natūralu, kad 
tokia vieta traukė kūrybingus ir kitaip 
mąstančius žmones.

Dabar restoranas išlikęs toks pat, kaip 
ir tuomet. Bendraudami su autoriais, 
stengiamės pamažu atkurti detales ir 
išlaikyti autentiką. Tarkim, mažosios 
salės baldai jau atkurti pagal senuosius 
eskizus, ruošiamės atkurti baro kėdes 
ir didžiosios salės baldus. Iš tiesų nepa-
prasta, kai žmogus, į restoraną atėjęs po 
30 ar daugiau metų, jį mato tokį, koks 

buvo jo jaunystėje. Natūralu, kad įvairios 
čia švęstos progos ir prisiminimai kelia 
nostalgiją.

Beje, tradicinių patiekalų receptus 
saugome ir išlaikėme tokius pačius, tad 
žinomas skonis gali iš atminties kampelių 
ištraukti net pačius giliausius prisimini-
mus. Ir dabar dažnai į Vilnių atvykę 
išeiviai iš Lietuvos net neskaitę meniu 
prašo anksčiau čia valgyto patiekalo. 

Manau, drąsiai galima teigti, jog „Nerin-
ga“ – ne tik restoranas, bet ir puikūs pri-
siminimai ir emocijos, gal net savotiškas 
reiškinys.

Restoranas beveik be pertraukų dirba 
nuo 1959 m., o mes į šį verslą įsiliejome tik 
2005 metais, nupirkdami jau veikiančią 
legendą.

Bendravome su autoriais ir žinome, 
kad tik atsitiktinumo dėka atsirado 
toks išskirtinis restoranas, neįtikėtinai 
„praslydęs“ pro sovietinės architektūros 
�ltrą. Netrukus po atidarymo, Maskvos 
laikraštis „Izvestija“ išspausdino straipsnį, 
kuriame kritikuota „Neringos“ prabanga 
ir modernumas (beje, iškarpa įrėminta ir 
pakabinta koridoriuje, – aut.).

Dabar į restoraną ateina tiek meno 
atstovai, tiek verslininkai, tiek valstybės 
tarnautojai – kiekvienas atranda savo 
„Neringą“.

Kas Jums yra įkvėpimo šaltinis?
Įkvėpimo semiamės iš klientų – 

stengiamės išklausyti jų nuomonių ir 
pasiūlymų. 2009-aisiais šventėme 50-
ties metų įkūrimo jubiliejų. Sulaukėme 
didžiulio susidomėjimo ir palaikymo. Tai
buvo patvirtinimas, kad einame teisinga 
linkme. Šis pripažinimas priminė mums 
atsakomybę žmonėms, kurie jau ne vieną 
dešimtmetį yra mūsų klientai.

Kas, Jūsų nuomone, verslą daro 
sėkmingą?

Iš esmės, maitinimo verslo sėkmę 
sudaro trys dalykai: vieta, maisto kokybė 
ir aptarnavimas. Džiaugiamės, jog turime 
pirmąjį, belieka visas jėgas ir energiją 
skirti kokybiškam maistui ir aptarnavimui.

Įvardinkite tris savo stiprybes, 
padėjusias pelnyti gerą reputaciją.

Pirmiausia, esame perfekcionistai: 
visus maisto produktus renkamės tik 
aukščiausios kokybės, stengiamės išlaikyti 
gerą skonį. 

Antra, kiekvieną dieną pietų metu čia 
groja gyva muzika, kuri, persipindama 
su skambančiais indais, žmonių balsais, 
sukuria neįprastą jaukumo jausmą. To
daugiau nėra nė viename Vilniaus (gal ir 
Lietuvos) restorane. Kita vertus, gyvai at-

Dosje
Pavadinimas: „Neringa“
Adresas: Gedimino pr. 23, Vilnius   
Atidarytas: 1959 m. lapkričio 6 d. 
Faktas: 1970 m. lapkričio 5 d. 
interjeras įtrauktas į Lietuvos 
architektūros paminklų, saugojamų 
valstybės, sąrašą. Jį kūrė broliai 
architektai Algimantas ir Vytau-
tas Nasvyčiai, dailininkai Vladas 
Jankauskas, Vytautas Povilaitis 
(sienų tapyba), skulptorius Juozas 
Kėdainis.

Nukelta į 16 psl. >
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liekama muzika – kokybės garantas.
Ir trečia, vertiname tradicijas, tačiau 

nepamirštame, kad „Neringa“ atidaryta 
kaip modernaus stiliaus restoranas. todėl 
privalome rasti balansą tarp tradicija 
tapusių patiekalų ir šių dienų tendencijų.

žinoma, naujoves įdiegiame 
neskubėdami. Naujoji restorano šefė 
Honorata Lyndo į meniu įtraukė flambė 
(kulinarinis terminas, kilęs iš prancūzų 
žodžio flambé ir reiškia degti), kurie 
ruošiami salėje, stebint užsisakiusiems 
svečiams, ir slow food (angl. lėtas maistas 
– judėjimas, kilęs prieš kiek daugiau nei 
20 metų kaip priešprieša greitam mais-
tui (angl. fast food)) filosofiją atitinkančių 
patiekalų. juos pamažu pamėgsta mūsų 
lankytojai. 

verslui, siekiančiam tęstinumo, repu-
tacija svarbi kaip oras žmogui. Smarkiai 
suteršta reputacija gali būti pražūtinga. 
todėl manau, kad vienodai svarbu, kaip 
tave vertina klientai ir konkurentai.

Ar buvo nesėkmingų sprendimų? 
kokių? ko reikėtų vengti, pradedant 
(vystant) restoranų verslą?

Natūralu, kad dirbant pasitaiko ir 
nesėkmingų sprendimų, jei jie priimti 
ne laiku ar neatitinka vartotojo lūkesčių. 
Nesėkmingai bandėme įgyvendinti 
vakarinę restorano programą „du chef“, 
kuri mums atrodė labai teisinga: dažnai 
keisti meniu, siūlyti tik gurmaniškus pa-
tiekalus, kuriuos į salę atneša ir pristato 
virtuvės šefas. tai buvo nuostabi idėja, 

tačiau ji mums visiškai netiko: senie-
ji klientai priekaištavo ir pageidavo, 
kad meniu būtų tradicinis. tai puikus 
pavyzdys, kaip gera idėja, neįvertinus 
aplinkybių, įgyvendinama nesėkmingai. 
kita vertus, nepabandęs nesužinosi!

atidarant naujus restoranus dažnai 
koncentruojamasi tik į dizainą, interjerą, 
indus. Net jei viskas ir įgyvendinama, 
vistiek dažnai palieka tik „normalaus“ 
restorano įvaizdį. tačiau galima viską 
padaryti paprastai, tvarkingai ir švariai, 
jėgas skiriant patiekalams, kūrybiškumui 
ir aptarnavimo kokybei. tai suteiktų 
neįpareigojantį įvaizdį ir netikėtumo 
efektą, t. y., nustebintų kokybe iš pirmo 
žvilgsnio paprastoje vietoje. žmonės iš 
lūpų į lūpas skleistų žinią apie tokią vietą, 
tad greitu metu reikėtų rūpintis, kad dėl 
kiekybės nenukentėtų kokybė. 

prieš pradedant vieną verslą, reikėtų 
apsvarstyti, ar savęs neįsivaizduojate ki-
tame. tačiau jei sergate restorano idėja ir 
tikite, kad galite padaryti geriau nei kiti – 
pirmyn!

kaip apibūdintumėte savo 
lankytoją? Ar jo „portretas“ pasikeitė 
nuo restorano atidarymo dienos?

Lankytojo portretas keičiasi, kaip 
keičiasi ir Lietuva. Sovietmečiu nebu-
vo tiek lankytojų užsieniečių. dabar 
mus aplanko daug išeivių iš Lietuvos, 
gyvenančių Izraelyje, jav ir kitur. Natūralu, 
kad tuo metu nebuvo verslininkų. dienos 
ar verslo pietų čia renkasi tarnautojai ir 

aplinkinių įstaigų darbuotojai.
piešiant tradicinio lankytojo portretą, 

galima pasakyti, kad jis yra vyresnis nei 
30-ies. Savaitgaliais tėvai ar seneliai atve-
da vaikus ir anūkus paskanauti tradicinio 
„Neringos“ kijevo kotleto, guliašo, sulti-
nio su pyragėliu ar kito patiekalo, esančio 
meniu daugiau nei 50 metų. Smagu, kad 
svarbių progų pažymėti ateina ir jaunoji 
karta, kuri dabar turi didžiulį pasirinkimą.

Ar dažnai keičiasi personalas? 
Įvardinkite vieną darbuotojo savybę, 
būtiną, norint dirbti pas jus.

personalo kaita skirtinguose padali-
niuose – nevienoda. dažniausiai keičiasi 
padavėjai, nors yra dirbančių jau daugelį 
metų. vieną savybę sunku išskirti, 
greičiau reikalingas jų kompleksas. šiame 
darbe svarbiausia yra meilė žmonėms  
–  jei nemylėsi jų, neištversi nė vienos 
dienos, kad ir koks įdomus žmogus tu 
būtum. tačiau reikia ir sąžiningumo, ir 
punktualumo, ir paslaugumo. visa tai – 
būtina ir vienodai svarbu.

kurie, Jūsų nuomone, geriausi 
restoranai lietuvoje?

Nesu restoranų kritikas, tad sunku 
vertinti ir rinkti geriausią. turiu savo 
mėgstamų vietų. jei noriu kažko nepa-
prasto, einu į „Stebuklus“, jaukumo ieškau 
„Zoe’s“. paskutiniu metu negaliu atsižavėti 
„Sofa de pancho“. Su nekantrumu laukiu „1 
dublis“ atidarymo. visos šios vietos skirtin-
gos, tad jas renkuosi pagal nuotaiką.
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NEtIEsA, kAD LIEtUVOJE 
NEMĖGstA
ŽUVIEs

„Jei nori atidaryti sėkmingai veikiantį restoraną, nepakanka geros idėjos. pirmiausia turi būti 
profesionalas“, – sako restoranų „žuvinė“ savininkė RŪTA SAkAlAUSkIENĖ, prieš dešimt metų 
išsklaidžiusi kelis mitus apie lietuvius ir žuvį, atidariusi ne vieną kavinę, subūrusi puikų kolektyvą 
ir besidžiaugianti savo lankytojais. Nesuklysiu pasakiusi, jog ji nemėgsta kopijuoti, neieško 
konkurentų klaidų ir vertina aukštą maisto kultūros kokybę.

Esate išskirtiniai lietuvoje, nes 
siūlote tik žuvies ir jūros gėrybių 
meniu. Ar naudojate tik lietuvos žvejų 
laimikį? Ar pakanka tik lietuviškos 
produkcijos?

taip, esame išskirtiniai, bet vers-
lo taisyklės galioja tos pačios, kaip 
ir kitiems, dirbantiems šiame versle. 
atrodytų, palangoje žuvies restoranas 
– savaime suprantamas dalykas. tačiau 
po Nepriklausomybės atkūrimojo ne-
buvo 10 metų. keista, juk mes – jūrinė 
valstybė. todėl ir atidarėme „žuvinę“. 
Niekas, matyt, to nesiėmė, nes manoma, 
kad žuvis – sezoninis produktas, be to, ji 
brangi, o lietuviai žuvies nemėgsta. kai 
pradėjome dirbti, šie mitai ėmė bliūkšti.

tiesa ta, kad žuvis – iš tiesų brangi. juk ir 
ištekliai senka. taip pat santykinai brangi 
atvežtinė produkcija. žuvis greitai genda, 
jai išlaikyti reikia investicijų – nepakanka 
paprastų šaldytuvų, įrengėme žuvies ap-
dorojimo cechą. 

Dosje
Pavadinimas: restoranas „Žuvinė“
Adresas: J. Basanavičiaus g. 37a, Pal-
anga
Atidarytas: 2003 m. gruodžio mėn.
Faktas: 2011 m. gruodį to paties pa-
vadinimo restoranas atidarytas Vilniuje

vėliau paaiškėjo, kad žuvies pas mus 
yra pakankamai, nors ji ir sezoninė. mes 
iš vietinių žuvies kooperatyvų perkame 
nepramoninę žuvį. tai – dar vienas mūsų 
išskirtinumas. 

Nežinau, ar kur pasaulyje dar ruošia 
tokį patiekalą, bet mes gaminame balti-
jos uoto ikrus. tiesa, Lietuvių kalbos 
inspekcija mus už tai bara ir reikalauja 
šią žuvį vadinti „otu“. tačiau žemaičiai 
niekada kitaip jos ir nevadino. būtent ji 
gyvena baltijos jūroje ir visiškai skiriasi 
nuo atlantinio oto. tai – dvi skirtingos 
žuvys, bet ką padarysi, ištaisėme meniu. 
gruodis, sausis, vasaris – stintų sezonas. 
ruošiame išskirtinai žemaitišką patiekalą 
– marinuotą stintą, taip pat kepame 
blynelius su jos ikrais. be to, kasmet da-
lyvaujame palangoje vykstančioje Stintų 
šventėje. 

aišku, vandenynų žuvis (čilietiškus 
ešerius, jūrų velnius, doradas ir kt.) 
perkame iš pasaulinių tiekėjų, jūros 

gėrybes atsivežame iš prancūzijos. juk 
dabar atstumai tapo labai trumpi. 

pasirodo, netiesa ir tai, kad lietuviai 
nemėgsta žuvies. jie daug keliauja ir jau 
įprato ją valgyti. dauguma mūsų klientų, 
užsieniečiai, taip pat mieliau renkasi žuvį. 
taigi, paneigėme ir šį mitą, tačiau nema-
nau, kad jei visi restoranai imtų siūlyti 
žuvį, klientų užtektų. 
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žmonės vyksta poilsiauti į pajūrį, 
tad ir tikisi kitokių patiekalų, nori iš 
jūros paimti viską, kas tik įmanoma. o 
kaip Vilniuje lankytojai priėmė žuvies 
restoraną? 

Lankytojai seniai pageidavo tokio 
restorano vilniuje. tačiau svarstėme dve-
jus metus. žinoma, be prašymų, lėmė ir 
ekonominis motyvas – žiemą palangoje 
mažai klientų, o sostinėje gyvenimas 
verda visus metus. be to, labai norėjome 
būti arti kultūrinių įvykių. čia yra viskas, 
kas geriausia. vilniuje tikrai yra restoranų, 
kurių valgiaraštyje galima rasti puikių 
žuvies patiekalų. tačiau mums klientų 
netrūksta: nei lietuvių, nei turistų. 

Ar, kurdami „žuvinę“, rėmėtės kieno 
nors pavyzdžiu? 

kurdama neturėjau nuostatos eiti į 
restoranus ir žiūrėti, ką jie gero daro. kita 
vertus, palangoje ir nebuvo kur nueiti. čia 
mes nuolat buvome vieni iš pirmesnių, 
įgyvendinome savo idėjas: prieš „žuvinę“ 
turėjome „Feliksą“ – bistro su kava ir 
pyragėliais, nieko panašaus pajūryje 
nebuvo. aš nekopijuodavau – mane ko-
pijuodavo. o vilniuje, galiu pasakyti, tikrai 
yra daug gerų restoranų su puikiomis 
idėjomis. galima kai ko pasimokyti. bet 
dažnai tos puikios idėjos sublizga labai 
trumpam. 

o ko reikia, kad gera idėja taptų 
sėkmingu verslu? 

pirma taisyklė: turi būti įdomu, patikti 
tau pačiam. tačiau jei nori sėkmingo vers-
lo, galutinis tikslas vis tiek turi būti pelnas, 
tik tai neturi būti pagrindinis motyvas. 
kitaip nieko nepavyks. mūsų tikslas nėra 
kuo daugiau parduoti, mes ne tinklas, 
pirmiausia mes vis tiek žiūrime kokybės. 

antra taisyklė: turi būti ekonomi-
niai skaičiavimai, turi mokėti suvaldyti 
sąnaudas ir pajamas. Sąnaudos turi būti 
optimistinės, o pajamos – pesimistinės, t. 
y., turi įsivaizduoti, kad nuolat bus išlaidų, 
kurios mažins pajamas. dažniausiai čia ir 
suklumpama. 

trečia taisyklė: negali liautis investuoti. 
šiame versle – tai nuolatinis procesas: 
uždirbi ir iškart investuoji.

ketvirta taisyklė: kasdienis darbas. 
kruopštus ir kantrus. turi užauginti 
klientą, jam nuolat skirti dėmesį. čia 
nepakanka atidaryti, suskaičiuoti ir pa-
tiekti produktą. visada yra tikimybė 
nukrypti, juk tai – rankų darbas, kaskart 
patiekalą pagamini kitaip. todėl mūsų 
versle sunku išlaikyti kokybę, taigi pri-
valai kasdien jos siekti. arba turi surinkti 
žmones, kurie dirba sąžiningai, kaip ir tu 
pats, palaiko tavo idėjas, mato, kaip ir tu. 
o aš tokių žmonių turiu.

Na, o apie savaime suprantamus 

dalykus – gerą virtuvę, kokybišką 
aptarnavimą ir malonų interjerą – aš nė 
nekalbu. tai – privalu. 

kas tarp lankytojų padėjo pelnyti 
gerą reputaciją? Ar svarbi reputacija 
tarp konkurentų?

mes dalyvaujame rezervacijos siste-
moje, kurioje lankytojai gali parašyti at-
siliepimus, juos seku, domiuosi, kodėl 
taip vertina. draugų neprašau rašyti gerų 
atsiliepimų, man to nereikia. o dėl blogų 
– dažniausiai jie būna nepagrįsti. beje, 
vasarą tris kartus per dieną konkuren-
tai parašė blogus atsiliepimus. Nėra ką 
kalbėti! Na, parašė skundą, atėjo tarny-
bos patikrinti – ko pergyventi, jei viskas 
gerai? galiu pasakyti, kad vilniuje įvairūs 
kontrolieriai tikrai labai gerai dirba: nie-
kas specialiai nesikabinėja, netrukdo 
dirbti, patikrina ir išeina. 

aišku, kad reputacija tarp lankytojų 
– svarbu. apie 60 proc. mūsų lankytojų 
yra užsieniečiai, jie atsiliepimų neskaito. 
o lietuviai mėgsta vienas kito klausyti, 
vertinti su išankstine nuostata ir be pa-
grindo kritikuoti. bet vis dėlto dauguma 
– patenkinti. pasakysiu atvirai: aš savimi 
pasitikiu, o jei kas rado plauką – tai gali 
nutikti kiekviename restorane. Nieko čia 
nepadarysi. Svarbiausia, kad iš esmės 
būtų gerai ir teisingai. 
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O reputacija tarp restoranų? Aš žinau, 
kurioje vietoje aš esu, ir to pakanka. Man
labiau rūpi klientų nuomonė. 

Ar buvo nesėkmingų sprendimų? 
Kokių? 

Buvo daug sėkmingų projektų: ati-
dariau ir uždariau ne vieną kavinę, kai 
kurias tik vasarai, kai kurias – ne. Bet buvo 
vienas nesėkmingas sezoninis taškas – 
„Vėsuma“. Toks nuostolingas! Ir jis man 
nuo pat pradžių nepatiko, gal su tokiu 
nusiteikimu ir dirbau. Žinoma, buvo ir 
nelabai pelningų sprendimų, tik kažin ar 
galima pasakyti, kad jie yra nesėkmingi. 
Šiame versle nėra vien tik pelno, būna ir 
nuostolių, būna, kad ir nieko neuždirbi. 
Todėl reikia difersi�kuoti verslą. Manau, 
turėti du restoranus – Palangoje ir Vilniu-
je – buvo labai geras sprendimas. Palan-
goje paruošiame žuvį, apdorojame ceche 
(turime Žuvininkystės departamento 
serti�katą) ir atvežame į Vilnių. Mūsų ben-
dra buhalterija, tad mažėja sąnaudos. Ge-
rai ir tai, kad nereikia mokyti darbuotojų, 
ypač virėjų, iš naujo – vasaros sezonui į 
Palangą juos galiu pasikviesti iš sostinės. 

Ko reikėtų vengti, pradedant (vys-
tant) restoranų verslą?

Pirmiausia, reikia turėti žinių, būti pro-
fesionalu. Tuomet žinosi technologijas ir 
kitus dalykus. O to labai reikia. Aš baigiau 
visuomeninio maitinimo studijas, man 
teliko praktiškai įgyvendinti savo žinias. 
Ir tai sėkmingai darau jau 20 metų. Mūsų
šalyje labai dažnai dainininkai, muzikan-
tai, verslininkai nori turėti savo restoraną, 
nes mano, kad tai – paprasta. Nieko ne-
bus. Jei nesi profesionalas, padarysi visas 
įmanomas klaidas. O jei esi profesionalas, 
pirmiausia reikia parinkti gerą vietą ir 
tinkamai paskaičiuoti nuomą. Ji Vilniuje, 
ko gero, yra per didelė. Todėl jei pasirinksi 
blogą vietą ir mokėsi per didelę nuomą – 
padarysi didžiulę klaidą. 

Ir, kaip ten bebūtų, turi daryti kitaip nei 
kiti. O jei jau atidarai tokį patį restoraną, 
turi daryti kelis kartus geriau. O tai – ne-
paprastai sunku. Retai kam pavyksta. 

Ar mėgstate eksperimentuoti? Koks
eksperimentas Jūsų verslui buvo 
naudingiausias?

Mes nuolat ieškome naujų variantų, tik 
nedarome to drastiškai. Visada manėme, 
kad Kūčios – šeimos šventė, ne restorano 
laikas. Bent jau Palangoje taip ir buvo. 
Tačiau vilniečiams pasiūlėme išsinešti 
Kūčių vakarienę. Eksperimentas pavyko. 

Pakartosime jį ir šiemet. Be to, keičiasi 
supratimas, jog tą vakarą galima praleisti 
tik namie: žmonės ateina pas mus ra-
mioje aplinkoje pavakarieniauti, čia gali 
susikaupti ir pabūti kartu. Ne visi juk turi 
laiko ir noro gaminti. Žinoma, mes jų 
lauksime ir šiemet. 

Kaip apibūdintumėte savo 
lankytoją? 

Mano lankytojai nesikeičia nuo ati-
darymo. Vidutines ar daugiau nei vidu-
tines pajamas gaunantys lietuviai, 
ieškantys sveikesnio ir įvairesnio maisto, 
ir užsieniečiai, kuriems įprasta valgyti 
žuvį. Beje, jų čia – dauguma. Apsilanko iš 
įvairių kraštų: Skandinavijos, Vakarų Euro-
pos, Rusijos. 

Ar dažnai keičiasi personalas? Kas
padeda išlaikyti stabilų kolektyvą? 

Kaip jau sakiau, turi surinkti žmones, 
kurie palaikytų tavo idėjas ir dirbtų 
sąžiningai. Sukūriau savo sistemą. Jei tau 
gerai, tai ir žmonėms gerai, kodėl turėtų 
kas nors keistis? Kai kurie žmonės čia 
dirba 10 metų, dauguma – po 8 metus. 
Vilniuje dirbame tik dvejus metus, bet 
ir šis kolektyvas nesikeičia. Aišku, vasarą 
daug darbuotojų priimame sezoniniam 
darbui, bet ir iš jų kai kurie dirba ne vieną 
vasarą. Pastovus kolektyvas yra vertybė. 
Aš nieko specialiai nedarau, bet man 
niekada netrūko darbuotojų. Gal tiesiog 
su jais reikia kalbėtis, bendrauti ir teisin-
gai elgtis? 

Kokias pastebite kitų restoranų klai-
das?

Aš nestebiu kitų klaidų, nevertinu, 
neidenti�kuoju. Man nerūpi, ar jiems se-
kasi, ar ne. Jei jie gyvuoja, vadinasi, daug 
klaidų nedaro. 

Kurie, Jūsų nuomone, geriausi 
restoranai Lietuvoje?

Yra gerų restoranų Lietuvoje. Turbūt 
rastume kiekviename mieste. Daugiau-
siai galiu pasakyti apie Palangą: čia yra 
penki geri restoranai. Keturi viešbučiuose 
„Palanga“, „Gabija“, „Vanagupė“ bei „Pušų
paunksmė“ ir vien tik restoranas „Žuvinė“. 
Daugiau – tik įvaizdžiai. O Vilniuje tikrai, 
manau, yra daug, tik aš mažai žinau. 

Apskritai Lietuvoje yra labai aukštos 
ir geros kokybės restoranų. Lietuviai yra 
gurmanų tauta, mėgstanti kokybę ir labai 
gerai dirbanti. Daug kur keliavau, tačiau 
pas mus – stebėtinai aukštas maisto 
kultūros lygis. Ir iš kur mes tokie? 
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AKIMIRKOS
SPRENDIMAS,
LĖMĘS LIKUSĮ 
TĖVŲ GYVENIMĄ

Turbūt net nereikia abejoti, kad beveik kiekvienas, nors kartą buvęs Palangoje, žino, kas yra HBH. O
jei ir nebuvo, tai tikrai girdėjo – apie juos rašyta nemažai. Tačiau šįkart nusprendėme sužinoti, kaip 
ta vadinamoji virtuvė atrodo... iš vidaus. „Sveiki, esu Aida Matulevičiūtė, Rados Matulevičienės ir 
HBH imperijos vaikas“, – netradiciškai prisistato pašnekovė. Ji nuo mažumės matė, kaip tėvai dar-
buojasi ir kuria verslą „iš nieko – net ne iš idėjos, greičiau – akimirkos sprendimo, lėmusio jų likusį 
gyvenimą“. O dabar pati vadovauja neseniai atidarytam HBH Vilnius.

Dabar HBH Palanga – didžiausia 
Vakarų Lietuvoje pramogų ir poilsio 
imperija. Tai – puiki vieta šeimai ar 
draugų kompanijai. Gal prisimenate, 
ar pirminė idėja tokia ir buvo? 

Kiek atsimenu, iš pradžių ten buvo 
tik gamykla ir aludė, nebuvo nei stalų, 
nei kur atsisėsti. O mes, visi trys vaikai, 
dirbome pamainomis ir pilstydavome alų 
į žmonių atsineštus plastikinius butelius. 
Dar ir dabar su šypsena prisimenu tuos 
gaiviojo gėrimo „Vesta“ butelius, į kuriuos 
pildavau dažniausiai. 

Vėliau atsirado keli staliukai, aplink 
buvo daug vietos lakstyti vaikams. Tai
buvo nepaprasta, nes aplink daugiau nie-
ko nebuvo – tik laukai ir jokios civilizaci-
jos! Tik alus ir gamta. Na, taip ir prasidėjo... 
Kadangi mano tėvai kreipė dėmesį į 
ateinančių žmonių pastabas, jie iš karto 
suprato, kad reikia paklusti ateinančių 

šeimų poreikiams, ypač mažųjų narių, 
nes jie – vadovai šeimose. Taip po truputį 
pradėjo augti poilsio ir pramogų zona.

Mano tėvai, kažkur pamatę įdomių 
dalykų, iškart žiūrėdavo, kaip tai būtų 
galima padaryti ir pritaikyti. Iš pradžių 
nelabai buvo už ką rimtai statyti, tad teko 
lipdyti ir gerinti paslaugas. Apibendrinant 
tiktų pasakyti: „Lipdė plytą prie plytelės“.

Kaip HBH suderinama alaus kultūra 
ir vieta šeimai?

Tikiu, kad jeigu sukursime jaukią 
aplinką, visi joje gerbs vieni kitus. Alaus 
kultūra, mano nuomone, yra ne koks 
lėbautojų klubas, bet būtent kultūra, 
išreiškiama mėgaujantis šiuo gėrimu ir 
nepadauginant jo. Jeigu skirtingi šeimos 
poreikiai gali būti patenkinami vienoje 
vietoje, kodėl gi nepasirinkus tos vietos? 
Tada visi atsipalaiduos ir patirs džiausmą: 

kol tėvai ragauja alų su geru maistu, vaikai 
netrukdomi gali dūkti po apylinkes, o 
tėvai bet kada prie jų gali prisijungti. Netgi 
maištingasis jaunimas susidomi naminiais 
gyvūnais, pasivaikščiojimu po mišką ir pa-
prastomis sūpynėmis, o mums tai – dide-
lis įvertinimas ir paskata tęsti esamas bei 
kurti naujas pramogas ir veiklas!

Kas, Jūsų nuomone, verslą daro 
sėkmingą?

Man asmeniškai atrodo, kad svarbiausias 
komponentas yra asmeninis įsitraukimas, 
susidomėjimas bei atsidavimas konkrečiai 
veiklai. Tikiu, kad anksčiau ar vėliau gerų 
rezultatų gausime tik nuoširdžiai dirbda-
mi. Aišku, svarbu ir sunkus, kasdienis bei 
alinantis darbas, t. y., nuolatinė praktika ir 
tobulėjimas, sugebėjimas mąstyti kritiškai 
ir įžvelgiant perspektyvą, bei teisingų 
sprendimų priėmimas laiku.

Dosje
Pavadinimas: poilsio 
ir pramogų komplek-
sas HBH Palanga
Adresas: Žibininkų k., 
Palanga 
Pradžia: 1995 m. 
Faktas: 2011 m. ati-
darytas HBH Vilnius 
(Raudondvario k., 
Riešės sen.), Vilniaus r.
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kas padėjo pelnyti gerą reputaciją 
tarp lankytojų? 

Svarbu atsižvelgti į žmonių pastabas. o 
jų tikrai yra daug, ne visos jos palankios. 
kai toks didelis objektas, klaidų pasitaiko 
ir jas reikia kuo greičiau ištaisyti. tad ačiū 
visiems mūsų atviriems ir kritiškiems 
draugams, giminėms bei svečiams ir 
šiaip visiems pasisakantiems! tikiuosi, jūs 
niekada nesiliausite sakę savo nuomonių. 
mes visada stengsimės, kad jums būtų 
gera pas mus, kad norėtumėte sugrįžti. 

Ar buvo nesėkmingų sprendimų? 
kokių? ko reikėtų vengti, pradedant 
(vystant) restoranų verslą?

buvo? yra! Ir kuo sprendimų priimama 
daugiau, tuo ir klaidų pasitaiko daugiau. 
tai yra auksinės gyvenimo pamokos ir tik 
jas padaręs supras, kas turima omenyje 
ir kaip galima to vengti ateities strate-
gijose ir versluose. kartais nepasiteisina 
naujovės, kartais nepavyksta bendradar-
biauti su žmonėmis, nes gerokai skiriasi 
verslo vizijos. būtų keista, jei būtų kitaip. 

Nekurkite restorano, jei nenorite jam 
visiškai atsiduoti. juk čia – kaip ir aviaci-
joje: greitas pelnas yra tik saldi svaja, o 
streso užtenka keliems gyvenimams. 

kaip apibūdintumėte savo 
lankytoją? Ar jo „portretas“ pasikeitė 
nuo restorano atidarymo dienos? 

aš tikiu, jog kiekvienas žmogus gali ras-
ti kažką savito ir įdomaus HbH žibininkų 
kaime. jeigu klystu, norėtume apie tai 
sužinoti!

Ar dažnai keičiasi personalas? kas 
padeda išlaikyti stabilų kolektyvą? Vie- 
na darbuotojo savybė, kurios būtinai 
reikia, norint dirbti pas jus.

vasarą pasirodo nemažai naujų veidų, 
bet, atvirai pasakius, HbH yra viena 
milžiniška šeima. kolektyvas švenčia savo 
šventes pas mus, lanko savo „brolius“ ir 
„seseris“ nedarbo dienomis ir artimai 
draugauja laisvalaikiu. Nors darbas tikrai 
sunkus ir alinantis, tačiau patikėkite, kaip 
žmonės gerai leidžia laiką! darbas HbH 
suteikia savito prieskonio ir atveria er-
dves kūrybingumui. tarkim, paieškokite 
„youtube“ naujokų krikštynų: padavėjai 
įkelia juos į pintą krepšį, nuveža į krepšinio 
aikštelę, esančią priešais svečius, ir pa-
lieka! galima tai kritikuoti, sakyti, jog taip 
nedera, bet aš manau, kad mums visiems 
reikia daugiau šypsotis, paprasčiau į viską 
žiūrėti bei vieniems kitus palaikyti. 

o kalbant apie vieną būtiną darbuo-
tojo savybę – manau, jis turėtų būti 
pasiruošęs palakstyti! 

kokias pastebite kitų restoranų klai-
das?

yra daug entuziastingų, kūrybingų 
ir nuostabių žmonių, norinčių atidaryti 
restoranus. tai yra sveikintina, tačiau ne-
turint žinių ir nuostabiausią idėją sunku 
įgyvendinti, svajonės dažnai nesutampa 
su realybe. 

problemiška ir tada, kai vadovų min-
tys tarsi užsiblokuoja arba jos labai stip-
riai ribojamos. Labai svarbus dėmesys 
detalėms ir jų visumai. Svarbiausia – 

asmeniškai domėtis bei analizuoti, tuo-
met įmanoma surasti bet kokį sprendimą. 
aišku, prireikus ar pritrūkus minčių, reikia 
nebijoti kreiptis pagalbos į ekspertus, 
taip visada galima padaryti kažką labai 
kokybiško ir patrauklaus. tenka ir pačiai 
tuo užsiimti – su malonumu imuosi naujų 
objektų, nes manau, jog visada geriau, 
kai daugiau kokybiškesnių restoranų 
konkuruoja tarpusavyje: tai pakelia visų 
kartelę ir gaunamas geresnis rezultatas ar 
produktas.

kurie, Jūsų nuomone, geriausi 
restoranai lietuvoje?

priklauso nuo publikos. kiekvienas 
klientas turi savo specifinių norų, tad 
turi surasti juos labiausiai tenkinančius 
restoranus. geriausi restoranai yra jų 
įvairovė.

ko reIkIa, NorINt taptI gerIauSIu LIetuvoje
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GERIAUsIEJI LIEtUVOs ŠEfAI.
stANIsLOVAs kIzINEVIČIUs
Einant į susitikimą su vienu iš lRVVkA (lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija) 
steigėjų ir ex-prezidentu (nors prezidentai ir lieka prezidentais visam gyvenimui), buvau 
šiek tiek paveikta aplinkinių atsiliepimų – tikėjausi griežtesnio tono ir oficialesnio pokal-
bio. Griežtesnis tonas kai kur pasigirsdavo, bet jis buvo skirtas ne man, o diskutuojant apie 
jaunimą ir jo požiūrį į dabartinį virtuvės gyvenimą. Ir tai – vardan šviesios ateities. 

Urtė Mikelevičiūtė|Čiop Čiop

Stanislovas kizinevičius – vienas 
geriausių Lietuvos šefų, skaičiuojantis 
beveik 30 metų darbo virtuvėje ir 
restoranų versle patirties, Lrvvka 
steigėjas ir narys, žmogus, padedan-
tis paleisti į šviesą naujus restoranus ar 
išgelbėti likusius be tvarkos. mylintis savo 
veiklą, kurią nejučiomis šnekučiuojantis 
pavadina hobiu, šį žodį vartodamas 
kaip sinonimą darbui. malonus pokalbis 
„green Hall“ restorane, kurio virtuvei da-
bar vadovauja pašnekovas, leido pažinti 
Stanislovą kaip kūrybingą ir švietėjišką 
asmenybę bei padiskutuoti aktualiomis 
šių ir senesnių dienų temomis.

Stanislovui pasisekė – jam neteko dirb-
tinai ieškoti, kur įgyti patirties ir dirbti 
„neaiškiose“ užkandinėse ar valgyklose. 
baigęs virėjų mokslus, iškart pasinėrė į 
restoranų gyvenimą. pokalbiui nespėjus 
įsibėgėti, iškart gvildename vieną 
aktualiausių šių dienų temų – apie kuli-

narijos mokslus Lietuvoje ir už jos ribų. 

Geriausių virėjų durys atviros sieki-
antiems tobulėti 

„jaunimui nėra ko „griešyti“ dievui“, – 
drąsiai teigia Stanislovas. žinoma, tuojau 
neginčijamai argumentuoja: „jauniems 
virėjams yra suteiktos plačios galimybės 
tobulėti, mokytis ir semtis praktinės 
patirties iš geriausių šefų Lietuvoje. 
galima atlikti praktiką su profesionalais, 
susipažinti su naujovėmis ir tenden-
cijomis. tam atviros daugelio restoranų 
durys, asociacijos nariai geranoriškai 
pasikviečia kartu padirbėti ir pasiprak-
tikuoti“. teorinės žinios ir pagrindai taip 
pat reikalingi, o jeigu yra poreikis ir no-
ras – literatūros apstu, tiek knygose, tiek 
internetinėje erdvėje. Lietuvoje teori-
niams ir praktiniams virėjų mokslams dar 
tikrai yra kur augti.

Lietuvos virėjų asociacija pati organi-
zuoja seminarus, kuriuose gali lankytis visi 

norintys (daugiau informacijos – www.
lrvvk.lt), taip pat yra daug kulinarinių 
kursų, maisto ir gėrimų derinimo 
seminarų, praktikuotis siūlančių ir atvirų 
geriems žmonėms virtuvių. „Svarbiau-
sia – žinoti, ko nori, ir būti apsisprendus, 
o tada jau visos durys atviros. paskuti-
niais metais virtuvėje apskritai vis mažiau 
virėjų, dažnai sutiksi statybininką, siuvėją, 
taksistą... daug nekvalifikuotos darbo 
jėgos, žmonės tiesiog neapsisprendę 
arba taip dirbti verčia finansinė situacija“. 
turbūt nei vienas skaitytojas nedrįstų 
abejoti, jog galutiniam rezultatui 
kokybės tokia situacija neprideda. Nekal-
bama apie tuos, kurie vienais ar kitais gy-
venimo metais suvokia, jog artimiausias 
sielai darbas – kulinarijos srityje. taip, tai 
puiku, tačiau kalbama apie tuos, kurie 
neturi noro tobulėti, neturi potraukio 
ir žiūri į virėjo darbą mechaniškai, kaip 
į uždarbio šaltinį. restoranų, viešbučių 
sferoje tai opi problema, sunkumai 

gerIauSIejI
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gamybos vadovui. „Išeitis yra – visų pir-
ma, jaunimo edukacija ir švietimas. Lygiai 
taip pat restoranų, viešbučių savininkai 
turi suvokti ir įvertinti galutinio rezultato 
svarbą, leisdami šefui pačiam surinkti 
komandą“. 

Stanislovas Kizinevičius pabrėžia ir 
akcentuoja tai, jog jauni žmonės, kurie 
nori tapti virėjais, šefais, nevertina Lie-
tuvos kultūros ir iškart lekia mokytis į 
užsienį. „Mano patarimas kiekvienam, 
norinčiam „šefauti“ – visų pirma, reikėtų 
pažinti Lietuvos kultūrą: tiek vartotojišką 
kultūrą, poreikius, tiek vietinius produk-
tus, gėrybes, augančias šalia mūsų, tiek 
senąją Lietuvos virtuvę. Visame pasau-
lyje akcentuojami ir kultivuojami vie-
tiniai produktai, tėvų ir senelių žemėje 
užaugintos daržovės, grūdinė kultūra, 
vietinės žuvų rūšys. Lietuva yra tikrai pa-
kankamai turtinga ir palanki terpė rea-
lizuoti kūrybinius gebėjimus virtuvėje“, 
– šiek tiek griežtesniu tonu dėsto vienas 
geriausių Lietuvos šefų. Pritariu jo teigi-
niui ir pati nevengiu pavartyti kulina-
rines knygas, kuriose apstu receptų iš dar 
priešsovietinės ar bajoriškosios Lietuvos. 
Puikus įkvėpimo šaltinis kiekvienam.

Geriausieji „augina“ geriausiuosius
Man tampa labai smalsu, kaip pats 

Stanislovas nutarė, jog jo pašaukimas 
yra tapti šefu ir tvirtai nusprendė suk-
tis restoranų virtuvėse. Potraukis ir 

susidomėjimas konditerija, kurią drąsiai 
vadina savo pagrindiniu hobiu, susifor-
mavo dar vaikystėje. „Mano brolienė 
buvo konditerė. Tais laikais, de�citų 
laikais, žmonės lygiai taip pat mėgo sal-
dumynus, vardan jų poreikių patenki-
nimo tekdavo dirbti ir naktimis. Brolienė 
pasiimdavo mane į pagalbą, padėdavau 
gaminti. Taip ir augo nuo jaunų dienų ais-
tra ir susidomėjimas“.

Beje, aš pati labai puikiai žinau, ką tai 
reiškia. Mano senelis dirbo pieno kombi-
nato valdžioje, tad aš darželio lankymą 
iškeisdavau į sukiojimąsi tarp sūrelių, ledų 
ir sūrių. Tai nulėmė mano darbinės sferos 
pasirinkimą, tai taip pat lemia, jog vieno 
geriausių šefų teisingas mintis dvigubai 
labiau norisi išgryninti ir perteikti skai-
tantiems.  

Bediskutuojant apie daugybės 
taisyklių apribotus, de�citinius laikus 
bei plačias erdves tobulėjimui dabar, 
išsiaiškinu įdomų faktą, kuris galutinai 
patvirtina, kad gyvename puikiame 
amžiuje. Tuomet (1985 – 1988 metais) 
Stanislovas Kizinevičius dirbo „Lietuvos“ 
viešbučio restorane, kūrė patiekalus. 
Atrodytų, normalu. Tačiau tais laikais 
o�cialiai buvo leidžiama kurti patiekalus 
pagal valstybės reglamentuotą knygą 
su griežtais technologiniais aprašymais. 
„Tam, kad galima būtų patvirtinti dešrelių 
aluje, žirnių su ausimis receptus, kurie 

„Patiekalai yra kūriniai, visi ingredientai turi būti gerai apgalvoti ir derėti tarpusavyje. Labai 
mėgstu daryti šaltus užkandžius, kurie skamba lyg desertai, turi „desertišką“ pavadinimą. Naudoju 
vidutiniškai 7-8 derančius tarpusavyje ir papildančius vienas kitą ingredientus“, – teigia S. Kizinevičius.

GERIAUSIEJI
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visai neseniai lankėmės Italijoje: 
medžiojome triufelius (kasmet spalio – 
gruodžio mėnesiais į kalvotosios šiaurės 
Italijos ir prancūzijos lapuočių miškus su 
dresiruotais šunimis ar kiaulėmis lyg į 
egzotišką medžioklę išsiruošiama ieškoti 
10-20 cm po žeme augančių triufelių), 
svečiavomės pas sūrių, kumpių gaminto-
jus, restoranų ir vietinių namų virtuvėse, 
degustavome nuostabiausius patiekalus 
ir gurkšnojome kokybišką vyną“. 

po tokių kelionių, kurios yra vienas 
iš Stanislovo įkvėpimo šaltinių (kaip 
ir kulinarinės knygos, kurias be galo 
mėgsta skaityti, labiausiai – speciali-
zuotas kulinarinių olimpiadų, michelin 
restoranų knygas), lengviau kurti ir per-
duoti informaciją mokiniams. vienas 
jo mokinių, tomas rimydis (praėjusio 
„restoranų verslo“ numerio „geriausiųjų 
Lietuvoje“ rubrikos žvaigždė) – vie-
nas geriausių šių dienų Lietuvos šefų, 
žinomas ne tik Lietuvos mastu. pasak 
Stanislovo, greitai kildamas karjeros laip-
tais ir tobulėdamas, jis pasiekė aukštumų 
dar nesulaukęs 30-ties. tomas jau gerokai 
lenkia savo mokytoją gabumais ir pasieki-
mais.

geri mokiniai neišauga be gero 
mokytojo, tad ši dovana – dalintis ir 
mokyti kitus – tik prideda S. kizinevičiui 
asmenybės žavesio ir palieka tiesiog 
gero žmogaus įspūdį. „jeigu kažkas esti 
laimingas užsidaręs ir nenori priimti jam 
suteikiamų galimybių, tegul ir būna laim-
ingas užsidaręs. o atviriems žmonėms – 
atviros gyvenimo durys“.

Haute cuisine – ne tik prancūzijoje
pasidalinus savo įspūdžiais apie vi-

sai neseniai ragautas tomo rimydžio 
salotas su antiena, kuri buvo ruošiama 

tuomet atitiko visuomenės poreikius 
alaus restorane, reikėjo nueiti „kryžiaus 
kelius“: surinkti kone penkis įvairiausių 
vadovų, pavaduotojų parašus“, – teigia S. 
kizinevičius.

restoranų lankytojų, o ir visos 
visuomenės skonis ir įnoriai, palyginus 
su senesniais laikais, auga sparčiai. taigi ir 
patys šefai turi plėsti akiratį bei tobulėti. 
tai Stanislovas kartu su asociacijos nar-
iais, kuriuos drąsiai vadina artimais drau-
gais, nuolat ir daro. „vagiam iš savo šeimų 
laiką, bet nuolat važinėjame po įvairias 
pasaulio šalis, mokomės, dalinamės 
patirtimi, dalyvaujame konkursuose – 
šviečiamės, kad galėtume šviesti kitus. be 
abejo, kelionėse praleistas laikas būna be 
galo turiningas ir turtingas.

„Vagiam iš savo šeimų laiką, bet nuolat važinėjame po įvairias pasaulio šalis, mokomės, dalinamės 
patirtimi, dalyvaujame konkursuose – šviečiamės, kad galėtume šviesti kitus.“

„Kelionėse praleistas laikas būna be galo turiningas ir turtingas.“

Restoranų lankytojų, o ir visos visuomenės skonis ir įnoriai, palyginus su senesniais laikais, auga 
sparčiai. Taigi ir patys šefai turi plėsti akiratį bei tobulėti. Tai Stanislovas kartu su asociacijos na-
riais, kuriuos drąsiai vadina artimais draugais, nuolat ir daro.

gerIauSIejI
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kepant žemoje temperatūroje kelias va-
landas (sous vide technologija, – aut.) ir 
po to parūkyta rankiniu būdu, gardin-
tas šviežiu aviečių balzamiko padažu, 
pokalbis pakrypsta apie naujoves ir ban-
dymus virtuvėje. minėta maisto ruošimo 
technika sous vide – kepant ilgai žemoje 
temperatūroje – įdomiausia Stanislovui. 
šia technika ruošti patiekalai yra page-
rinto skonio, kokybiški produktai išlaiko 
vitaminus ir atskleidžia geriausias savo 
savybes.

„žinoma, tokia technologija reika-
lauja kantrybės, neseniai ruošiau ėriuko 
koją, kuri buvo ruošiama net 12 valandų. 
tokie patiekalai labiau tinka banke-
tams, privačioms vakarienėms, kai gali-
ma pasiruošti iš anksto. kalbant apie 
restoraninius patiekalus, yra tam tikros 
nuostatos. karštas patiekalas turi būti 
paruoštas per 30 minučių. jeigu tenka 
laukti ilgiau, didžioji lankytojų dalis būna 
labai nepatenkinta ir griebiasi skundo 
rašymo. Nors iš tikrųjų, kiekvienas svečias 
turėtų įvertinti tai, jog patiekalas buvo 
ruošiamas specialiai jam, su meile.“

„patiekalai yra kūriniai, visi ingredi-
entai turi būti gerai apgalvoti ir derėti 
tarpusavyje. Labai mėgstu daryti šaltus 
užkandžius, kurie skamba lyg desertai, 
turi „desertišką“ pavadinimą. Naudoju 
vidutiniškai 7-8 derančius tarpusavyje 
ir papildančius vienas kitą ingredien-
tus“, – teigia S. kizinevičius. pereiname 
prie konkrečių kūrinių pavyzdžių ir man 
susisuka galva nuo tokio meniu. trijų 
skonių crème brulee naujame amplua: 
vištienos kepenėlių crème brulee, pateik-
tas kartu su antienos kepenėlių terinu, 
ruoštu krosnyje vakuume ir atšaldytu, bei 
foie gras. užkandžiui – crème brulee su 
šokoladiniais triufeliais, keptais šampano 
tešloje, arba šefo gaminti riešutiniai ledai 
ar slyvų parfait, pateiktas su mėtų moren-
gais, šaltalankių drebučiais ir kalvadose 
mirkytais obuoliukais – desertui.

„čia tai desertas“, – garsiai komen-
tuoju. Stanislovas drąsiai pritaria ir patei-
kia švelnios kritikos tiems, kurie desertu 
vadina tiesiog ledus, tortą ar pyragą. 
„Ledai yra ledai, tortas yra tortas, o pyra-
gas yra pyragas. desertas – kūrinys, kuris 
sujungia tris ar keturis ingredientus“.

Neatsiejama gerų, skanių ir kokybiškų 
patiekalų dalis yra kokybiška produk-
cija. tad kaip vieną iš svarbių aspektų 
vienas geriausių Lietuvos šefų įvardina 
bendravimą su ūkininkais, prieskonių, 
mėsos, daržovių tiekėjais. aptariame ir 
dar visai naują dalyką Lietuvoje ir jau 

beįsibėgėjantį pasaulyje – „urban garde-
ning“ (miesto sodai, dažniausiai ant stogo, 
– aut.). pasiteirauju, ką ekspertas mano 
apie daržovių ir prieskonių auginimą ant 
stogų, kas leistų išnaudoti neišnaudotus 
plotus ir restoranams visai šalia turėti 
savų prieskonių bei daržovių. „Nematau 
nieko blogo, netgi tik gero linkiu tokiems 
projektams. puiku, jeigu prieskoniai ir 
daržovės bus lengviau pasiekiami ir pačių 
užauginti. be to, visiškai nėra svarbu, kur 
užauga pomidoras ar koks prieskonis, 
svarbu, kokioje žemėje užauga ir kaip 
buvo auginamas. chemija – „peilis“ koky-
bei ir geram skoniui“, – teigia Stanislovas 
kizinevičius.

tikriausiai kiekvienam skaitytojui be-
liko tik vienas ir paskutinis neatsakytas 
klausimas: kodėl prie daugybės restoranų 
atidarymo prisidėjęs, apkeliavęs įvairius 
pasaulio kampelius, ilgametę patirtį 
kaupęs Lietuvoje ir ne tik, baigęs šefo 
mokslus ir vadybos pakraipos mokslus 
maskvoje, kūrybingas, nuoširdus, turintis 

šeimos ir draugų, asociacijos palaikymą, 
Stanislovas neturi savo restorano? 
„restoranų verslas reikalauja labai daug 
laiko, administracinių reikalų ir popie-
rizmo atsiranda dvigubai daugiau, o tai 
daroma kūrybai skirto laiko sąskaita. 
žinoma, didelės investicijos, ne pati pa-
lankiausia valstybės mokesčių politika, 
dideli nuomos kaštai – tai dažnai nualina 
talentingus šefus ir prarandama kokybė, 
užsidegimas.“ o mano nuomone, Stanis-
lovas iš tikrųjų turi savo restoraną, ir ne 
vieną. visi restoranai, prie kurių įkūrimo, 
gyvavimo ir puoselėjimo jis prisidėjo, 
manau, drąsiai gali būti vadinami Stanis-
lovo kizinevičiaus, vieno geriausių Lietu-
vos šefų, vaikais.

Neabejokite, jog kartelė kokybei šefo 
virtuvėje užkelta aukštai. kaip jis pats 
teigia: „kuo sunkiau, tuo man įdomiau ir 
auga azartas padaryti geriau“. 

štai tokia vieno geriausių šefų 
asmenybė – švietėjiška ir gera kitiems bei 
reikli sau.

Po kelionių, kurios yra vienas iš Stanislovo įkvėpimo šaltinių (kaip ir 
kulinarinės knygos, kurias be galo mėgsta skaityti, labiausiai – specializuo-
tas kulinarinių olimpiadų, Michelin restoranų knygas), lengviau kurti ir per-
duoti informaciją mokiniams.

gerIauSIejI
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GERIAUsIOs ŽALIAVOs – 
kAs JAs tIEkIA?
O GAL UŽsIAUGINtI PAtIEMs?

Maisto kokybė ir puikus aptarnavimas 
– vienas svarbiausių kriterijų, pagal ku-
riuos pasirenkami restoranai. Šiandien 
restoranų lankytojams vis dažniau kyla 
klausimas: o iš kur ten atkeliauja maisto 
produktai? Ar žaliavos, iš kurių gamina-
mas maistas, tikrai yra aukštos kokybės?

Loreta Puskunigė

vIetINė produkcIja
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vIetINė produkcIja

Lankytojai vis labiau pradeda rūpintis, 
kokį maistą valgo, ir gana didelį dėmesį 
pradeda skirti jo kilmei, ekologiškumui, 
sezoniškumui. kai kurie restoranai, 
norėdami užtikrinti puikią maisto kokybę, 
daržoves augina patys: restoranas „Stik-
liai“, savo daržą turintis jau 15 metų, 
„burė“, „esse“ ir kauno vienuolyne įsikūręs 
restoranas „monte pacis“ – vieni iš jų. 

Restorane – tik aukščiausios 
kokybės produktai

maisto kokybė – kiekvieno restorano 
vadovo atsakomybė. pelningu siekiančio 
būti restorano tikslas – ne tik patenkin-
tas maistu bei aptarnavimu klientas, bet 
ir sugrįžtantis, lojalus klientas. šiandien 

teigimu, daugelį metų puoselėti sodai – 
labai produktyvūs ir restoranų virtuvę 
aprūpina šviežiais ir gardžiais produk-
tais. Ir kol kai kurie restoranai Lietuvoje 
išsisukinėja, išsigalvodami ir kitus klai-
dindami, jog savo auginamų daržovių 
restorano virtuvėje neleidžia naudoti 
valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
(vmvt), šiandien jau daugėja restoranų, 
kurie taip pat turi arba planuoja turėti 
savo daržą. tai daroma dėl daugybės 
priežasčių: dėl noro turėti tik pačius 
šviežiausius ir aukščiausios kokybės 
produktus, dėl to, kad rūpinamasi geriau-
siomis patiekalų skonio savybėmis, galų 
gale – dėl patenkinto ir lojalaus kliento ir 
įvaizdžio.

žmonės vis labiau rūpinasi sveika mi-
tyba ne tik namuose, bet ir pagei-
dauja to viešojo maitinimo įstaigose, 
taigi, restoranams tenka priimti naujus 
iššūkius. užsienyje jau seniai nusistovėjo 
įprotis prieskonines daržoves auginti 
patiems, kad jos visada būtų šviežios ir 
išlaikytų savo gerąsias savybes. vis dau-
giau restoranų visame pasaulyje turi 
savo nuosavus ūkius, tai atrodo natūralus 
poreikis, norint būti užtikrintu dėl žaliavų 
kokybės ir kilmės, bei puiki tema komu-
nikacijai su lankytojais.

Lietuvoje pirmieji savo daržoves 
pradėjo auginti „Stikliai“, dabar turintys 
net 2,5 ha ploto daržą. restorano vadovų Nukelta į 28 psl. >

Restoranų Stikliai daržo gėrybės.

Restorano Stikliai aviliai. Restoranas Stikliai kasmet turi savų braškių..
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Atsakingas požiūris
restoranų, turinčių savo ūkį, 

pradininkais galėtume vadinti restoraną 
„Stikliai“, kuris savo gana dideliame ūkyje 
augina daržoves (pomidorus, agurkus, 
cukinijas, moliūgus, salotas), prieskonines 
žoleles (rozmarinus, bazilikus), vaisius bei 
uogas (kriaušes, obuolius, serbentus, avie- 
tes, braškes, gervuoges, šilauoges, aroni-
jas).  dabar šio restorano daržas sieka net 
2,5 hektaro plotą.

daržovių auginimas „Stikliams“ nėra 
naujiena, restorano lankytojai jau 15 
metų gali džiaugtis patiekalais, pagamin-

tais tik iš natūralių produktų.
kaip teigia restorano „esse“ direktorė 

veronika Nevoina, idėja patiems auginti 
daržoves kilo iš noro turėti aukščiausios 
kokybės produktus: „Iš pradžių 
produkciją, pavyzdžiui, špinatus ar 
salotas, pradėjome pirkti iš ūkininkų. tada 
ir pastebėjome, jog smulkių ūkininkų 
tiekiamų produktų kokybė smarkiai 
skiriasi nuo didelių įmonių tiekėjų 
produktų. Skirtumas buvo toks didelis, 
jog nusprendėme pabandyti daržoves 
užsiauginti patys. turime tam tinka-
mas sąlygas, todėl jau kurį laiką šviežius 

produktus į restoraną atsivežame patys.“ 
tuo tarpu restorano „burė“ vado-

vas pats prižiūri savo daržą, o mintis 
ūkininkauti kilo natūraliai, siekiant, kad 
jo paties vaikai sveikai maitintųsi. daržas 
kol kas nėra labai didelis, jį sudaro 13 arų, 
tačiau to pakanka, norint užtikrinti, kad 
restorane būtų patiekiamos prieskoninės 
daržovės, šparagai ir uogos, užaugintos 
be trąšų ir pesticidų. restorano vadovas 
teigia, kad tuo tikrai neapsiribos, o atei-
tyje žada savo klientus palepinti ir darže 
užaugintais pomidorais.

restoranas „monte pacis“ turi savo 

vIetINė produkcIja

Atkelta iš 27 psl. >

Restorano Stikliai šiltnamyje kasmet dera pomidorai.

Restorano ESSE daržai. Restorano ESSE daržai.
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daržą prie pat restorano ir čia daržoves 
skina tik tuomet, kai prireikia: „daržą 
prižiūri patys virėjai. daržovės skinamos 
tik tada, kai yra poreikis, taigi taip galima 
užtikrinti, kad patiekiamos tik pačios 
šviežiausios daržovės“. Nors ši mintis kilo 
tik šiemet, to neplanuojama atsisakyti 
ir kitąmet, nes tai labai vertinama pačių 
restorano lankytojų.

Grįžtamasis ryšys
Ne visuose restoranuose akcentuo-

jama, kad maisto produktai, iš kurių 
gaminamas maistas, yra užauginti pačių, 
tačiau tai tikrai daro įspūdį lankytojams. 
restorano „esse“ klientai buvo maloniai 
nustebinti, kai buvo pavaišinti restorano 
vadovės užaugintais obuoliais. ponia ve-
ronika mano, kad dauguma klientų žino, 
kad čia patiekiami vaisiai ir daržovės yra 
iš restorano daržo, tačiau tai nėra akcen-
tuojama. o štai restoranas „burė“ sten- 
giasi gaminti maistą atsižvelgiant į 
sezoną, kad būtų galima panaudoti tik 
pačius šviežiausius produktus. Sulaukia-
ma ir grįžtamojo ryšio: lankytojai palie-
kia teigiamus atsiliepimus „Facebook“ 
puslapyje.

„Svečiams visada malonu girdėti, 
kad restorane patiekiami aukščiausios 
kokybės produktai, kurių natūralumu 
neverta nė dvejoti“, – teigia restorano 
„monte pacis“ šefas darius dabrovolskas.

Ar ūkininkauti gali kiekvienas?
vien noro tiekti restoranui savo 

produktus neužtenka – tam privalomas 
ūkininko pažymėjimas. Norint jį gauti, 
visų pirma privaloma išklausyti kursus, 
o norint įregistruoti savo ūkį, jis privalo 
atitikti ūkininko ūkio įstatymo regla-
mentuojamus reikalavimus. taigi, tai ne 
visada taip paprasta. Ir nors kartais susi-
duriama su sunkumais, tai nesustabdo 
restoranų vadovų. 

veronika Nevoina pasakoja apie pla-
nus plėsti savo ūkį: „planuojame paduoti 
paraišką dėl ekologinio ūkio statuso, o 
po dvejų metų – ir dėl biodinaminio. 
pastarojo ūkio esmė – ekologijos ir ener- 
gijos suderinimas. biodinaminiame ūkyje 
užauginti produktai suteikia daugiau en-
ergijos, juos valgantis  žmogus jaučiasi 
sveikesnis bei aktyvesnis. deja, tokio ūkio 
statusą gauti nelengva. būtina laikytis 
specialių reikalavimų, kaip ir ką auginti. 
pavyzdžiui, bulves toje pačioje vietoje 
galima auginti tik kas penkerius me-
tus. taip pat tikrinama, ar tam tikru ats- 
tumu aplink ūkį nėra gamyklų bei įvairių 
chemikalų šaltinių.“

vIetINė produkcIja

Nukelta į 30 psl. >
Restorane BURĖ naudojamos pačių  užaugintos dažovės .

Savo sodą prižiūrėti dar paprasčiau nei daržą.

Restorano Stikliai sodo gėrybės.
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valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos (VMVT) komentaras

Nemažai restoranų šefų/vadovų teigia, 
jog negali naudoti savo užaugintų daržovių 
dėl VMVT draudimų. Ar restoranas, 
turėdamas žemės sklypą, gali pats auginti 
daržoves ir naudoti jas savo virtuvėje? Jei 
taip, tai kokiomis sąlygomis, kokių reikėtų 
leidimų, patikrų ir pan.?

Į šiuos klausimus atsako Asta 
Maminskienė, Valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos maisto skyriaus vyr. 
specialistė:

„Šeimininkas, turėdamas savo žemės 
sklypą, augindamas jame daržoves ir 
norėdamas tiekti jas savo viešojo maitini-
mo įmonei (restoranui, kavinei, valgyklai 
ir pan.), turi turėti ūkininko arba sodininko 
pažymėjimą bei užtikrinti, kad daržovės, 
naudojamos patiekalų gamybai, yra 
kokybiškos (neapdžiūvusios, nesuvytę, 
nesudygusios, neapimtos puvinio, ligų ir 
pan.).“

Ar verta daržoves auginti patiems?
restoranų vadovai, paklausti, ar ver-

ta turėti savo daržą, iš kurio tiekiamos 
daržovės, vienareikšmiškai atsako, kad jei 
tik yra galimybė tai daryti, ja tiesiog pri-
valu pasinaudoti. Svarbiausia – ne vien 
tik teigiami klientų atsiliepimai. Ne visada 
galima būti užtikrintiems, kad tiekėjai 
atveža tik pačios geriausios kokybės 
produktus, o nuo to, žinoma, priklauso 
paties maisto kokybė. restoranų vadovai 
yra atsakingi už tai, koks maistas patie-
kiamas lankytojams, ir ne visada galima 
garantuoti kokybę, kai daržovės nėra 
užaugintos jų pačių. kadangi restoranų 
daržuose nenaudojamos trąšos, vaisiai 
ir daržovės tikrai yra natūralūs ir sveiki, 
o tai pastaruoju metu tampa vis aktua-
liau. restoranų vadovai prasitaria, kad 
jiems tikrai nesvetimas noras užtikrinti, 
kad daržovės būtų ekologiškos, o tą pa-
daryti galima tik dvejopai – auginant 
jas patiems arba jas perkant iš smulkių 
ūkininkų, kurie nenaudoja cheminės 
sudėties trąšų. 

Nors ir vyrauja nuomonė, kad nuosavas 
daržas atima daug laiko ar paprasčiausiai 
neapsimoka, tačiau restoranų vadovai 
prasitaria, kad auginti daržoves patiems 
netgi smagu. taigi, viskas nėra taip 
sudėtinga, kaip gali pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio. daržovių auginimas patiems 
užtikrins, kad patiekalų skonio savybės 
bus pačios geriausios, restoranai galės 
būti tikri dėl maisto produktų kilmės, o 
kiekvienas lankytojas restoraną paliks su 
šypsena ir norės čia sugrįžti.

Atkelta iš 29 psl. >

Jei norite užtikrintos kokybės bei nepriekaištingos išvaizdos - auginkitės patys.

Šviežiai nuskinti prieskoniai iš savo daržo - kas gali būti geriau patiekalų puošybai ir gardinimui.

Restorano Stikliai daržo gėrybės.

Restorano Stikliai daržo gėrybės.

Restorano BURĖ daržo gėrybės.
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ĮDOMIOs UŽsIENIO 
kONcEPcIJOs
žinote tą jausmą, kai pamatęs genialiai paprastą idėją ir gerą jos 
įgyvendinimą pagalvoji: „Gaila, kad ne man kilo ši mintis“. patei-
kiame Jums keletą sėkmingai įgyvendintų, dėmesio ir nuolatinių 
klientų srautų susilaukusių restoranų koncepcijų visame pasaulyje.

įdomIoS užSIeNIo koNcepcIjoS

pasigauk sau maistą
duok žmogui žuvį ir jis bus sotus dieną, 

duok meškerę... „Zauo“ restorano japoni-
joje pavadinimas reiškia „sėdėk ir žvejok“. 
čia atėję lankytojai sėda į didžiulę 
butaforinę medinę valtį su staliukais, 
aplink kurią tyvuliuoja skaidrus vanduo ir 
plaukioja daugiau nei 1000 žuvų. tuomet 
gauna meškerę, jauką ir laukia kibimo. 
viskas vyksta po stogu.

Iš kliento pagautos žuvies šefas čia pat 
ruošia sašimi, suši, tempurą ir kitus tradi-
cinius japonų virtuvės patiekalus. pagei-
daujantys gali čia pat su virtuvės meis-
tru patys mokytis gaminti suši. vandens 
rezervuarai, kuriuose plaukioja žuvys, 
suskirstyti pagal jų rūšis, todėl lankytojas 
gali rinktis, ar pageidaus gaudyti karpį, 
ar... omarą. pripažinkite, puikiai išspręstas 
šviežios žuvies klausimas. vienintelis 
niuansas, kurį su šypsena mini restorano 
lankytojai, „jei pasirenkate patiekalą, ku-
riame naudojama termiškai neapdorota 
žuvis, didelė tikimybė, kad jums ją beval-
gant, ji dar judės“.

beje, ar žinojote, jog pirmieji suši buvo 
gaminami iš karpio?

www.zauo.com

Ieva Malaiškaitė



restoranų verslas 2/2013        33
www.restoranuverslas.lt

Cirkas išvažiavo...klounai liko?
cirkas („Circus“) – taip vadinasi baras/

restoranas, įsikūręs Londone. pakankamai 
netradicinis azijietiškos virtuvės ir kokteilių 
baro duetas pristato dar vieną, atrodo, 
sunkiai restorane įsivaizduojamą elementą 
– cirko, kabareto pasirodymus restorano 
svečiams. Siurrealistinis interjeras perke-
lia lankytojus į dekadentišką glamūro ir 
pramogų pasaulį. dienos metu lankytojai 
aptarnaujami prie didžiulio stalo-scenos, 
kur vienas šalia kito susėda 30 žmonių. 
vakare restoranas atgyja ir, siurbčiojant 
įspūdingus kokteilius, vakarienės metu ant 
to paties stalo/scenos galima stebėti cirko, 
kabareto pasirodymus, kurie kiekvieną 
vakarą vis kiti ir laikomi paslaptyje.

Numatyta, kad vienos vakarienės 
metu lankytojas pamatytų bent vieną 
pasirodymą. tačiau dažniausiai lanky-

įdomIoS užSIeNIo koNcepcIjoS

Restoranas atsirandantis „iš niekur“
pasaulyje šis fenomenas vadinasi „pop-

up“ (angl. „nelauktai pasirodyti“) restora-
nai, jie populiarūs jau daugiau nei dešimt 
metų. pirmieji „pop-up“ restoranai at-
sirado amerikoje ir kuboje, vėliau itin 
sėkmingai prigijo didžiojoje britanijoje ir 
australijoje. visa šių restoranų esmė, kaip 
galima nuspėti iš pavadinimo, yra tai, jog 
jie niekada neturi pastovios vietos. tačiau 
nepainiokite šio reiškinio su biudžetiniais 
maisto furgonais.

tai geras, kokybiškas, kūrybingai 
pagamintas restorano lygio mais-
tas. dažniausiai – jaunų šefų, kurie eks-
perimentuoja, nenori turėti pastovaus 
restorano arba atvirkščiai, tokiu būdu 
minimaliomis investicijomis bando 
atkreipti į save dėmesį ir rasti investuotojų 
pastoviam restoranui. kartais pagal „pop-
up“ restoranų principą dirba net ir žymūs 
šefai, nes tai puiki terpė eksperimentuoti ir 
kurti, o ne dirbti pagal tą patį meniu diena 
iš dienos. tuo tarpu tokio restorano klien-
tas gauna unikalią ir visiškai naują patirtį.

tojai atvyksta anksčiau ar užsibūna po 
vakarienės, kad galėtų stebėti dar bent 
vieną pasirodymą. po vakarienės restorano 
erdvė transformuojama į klubą, kuriame 
dj dirba iki paryčių.

www.circus-london.co.uk 

vienas tokių restoranų Italijoje, Ferrara 
mieste, priima rezervacijas tik trumposio-
mis žinutėmis. vietą visuomet paren-
ka restorano „vadovai“, tai dažniausia 
netikėta, istorinė ar tiesiog išskirtinė 

miesto vieta. Nuorodą į tą vietą klientai 
gauna taip pat trumpąja žinute, valandą 
prieš vakarienę/pietus. atvykus jų jau 
laukia padengtas staliukas užsakytam 
žmonių skaičiui. Nukelta į 34 psl. >
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Maisto aukcionas
beveik visi, nors kartą valgę Ispanijos 

uostamiesčio malaga restorane „El Tin-
tero“, teigia, jog tai restoranas, geriau-
siai įkūnijantis Ispanijos dvasią, virtuvę ir 
karštą ispanų temperamentą.

kritikai „El Tintero“ vadina malagos 
simboliu. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirody-
ti, jog tai niekuo neišskiriantis chiringuito 
(isp. „paplūdimio restoranas“), tačiau 
restoranas  siūlo kItokIĄ, intriguojančią 
valgymo patirtį.

įdomIoS užSIeNIo koNcepcIjoS

„El Tintero“ patiekalų pasiūla įprasta 
Ispanijos kurortams – ant grilio kepta 
šviežia žuvis. keista tai, kad čia nėra 
meniu. Nei savaitės, nei dienos, nei 
valandos. jokio meniu. padavėjai čia 
tiesiog vaikšto, nešini patiekalais, ir 
garsiai rėkauja jų pavadinimus, bandy-
dami perrėkti „konkurentus“. „yo tengo 
calamares!“ (isp. „aš turiu kalmarų!“), 
„Quien quiere sardinas?“ (isp. „kas nori 
sardinių?“) ir pan. jei lankytojas išgirsta 
kažką jam įdomaus, kviečiasi camarero 

(isp. „padavėjas“) ir jei yra patenkintas tuo, 
ką mato, jis gauna išsirinktą patiekalą, o 
jei ne – padavėjas su patiekalu keliauja 
toliau. taigi, vyksta savotiškas patiekalų 
aukcionas. kad viskas būtų paprasta tiek 
personalui, tiek užsukusiems pavalgyti, 
kainos nustatomos naudojant skirtingų 
dydžių ir spalvų lėkštes.

tokioje vietoje nereikia tikėtis, kad at-
siskaitymas vyks kaip įprasta. kažkurią 
akimirką po salę pradeda bėgioti 
padavėjas, šaukdamas: „y yo cobro!“ 
(isp. „aš paskaičiuosiu!“). Lankytojas, 
kaip ir užsisakydamas, turi „pasigau-
ti“ tokį padavėją, kuris pagal likusias 
tuščias lėkštes apskaičiuoja čekio sumą. 
Lankytojų teigimu, restorane – didžiulis 
žuvies pasirinkimas už priimtiną kainą, 
tačiau patariama pasverti savo galimybes 
prieš užsisakant didelę lėkštę mėlynais 
krašteliais – tai brangiausia restorano 
lėkštė.

pasakojama, jog anksčiau restorano 
grindys buvo paprasčiausias paplūdimio 
smėlis, bet gana greitai jos buvo pa-
keistos į medines grindis, nes nemažai 
lankytojų tiesiog užkasdavo savo lėkštes 
smėlyje, kad nereikėtų mokėti.

kai jau atrodo, kad beprotiškiau ir 
daugiau chaoso būti nebegali, pasirodo 
gitaristas ir vaikščiodamas tarp stalų su 
camarero traukia ispaniškas balades.

www.restauranteeltintero.com

Atkelta iš 33 psl. >
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Fryganiškas, ne pelno siekiantis 
restoranas

restoranas danijoje „Rub og Stub“ 
gamina patiekalus iš produktų, ku- 
riuos išmeta maisto prekių parduotuvės. 
restoranas teigia taip skatinantis mažinti 
maisto atliekas ir siekia surinkti pinigų 
labdarai.

restorano vadovų teigimu, virtuvė gali 
pateikti įvairaus maisto – nuo ėrienos 
pjausnių ir anties krūtinėlės iki vynuogių 
ir pieno produktų. prekybos centrai 

dažnai išmeta dar galiojančius maisto 
produktus, praradusius estetinę išvaizdą 
ar artėjant jų galiojimo laiko pabaigai, 
tačiau vis dar tinkamus vartoti. visi „Rub 
og Stub“ restorane naudojami produktai 
yra tinkami vartoti ir jų galiojimo laikas 
dar būna nesibaigęs.

tiek virtuvėje, tiek prie baro ir salėje 
dirba savanoriai. kavinės savininkų 
teigimu, visas pelnas skiriamas trims lab-
daroms organizacijoms Siera Leonėje.

 www.spisrubogstub.dk

Nukelta į 36 psl. >
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Jokių šakučių
pasaulyje nemažai restoranų, kur 

valgymo įrankiai – valgytojų pirštai (toks 
valgymas vadinamas „finger food“). ką 
ten restoranai, iki šiol daugelyje kultūrų 
valgymas rankomis – neatsiejama stalo 
ritualų dalis. tarp „finger food“ restoranų 
ne vienas – premium klasės. gaila, kad 
tokių dar nėra Lietuvoje. 

vienas iš „finger food“ restoranų, pa-
vadinimu „Maggiolino“, įsikūręs milane. 
Nei šakutės, nei peilio – valgyti galima 
naudojantis tik savo rankomis. kaip 
gana dažnai yra tokio tipo restoranuose, 
šiame taip pat pagrindiniai – grilio pa-
tiekalai (mėsa, daržovės, žuvis, duona). 
greičiausiai valgymas rankomis tam 
tikra prasme valgytojus grąžina į laikus, 
kai buvo mažai taisyklių ir daugiau 
linksmybių. todėl šiame restorane galima 
sudalyvauti ir tradiciniame, be galo pop-
uliariame riešutų mūšyje, kuomet lanky-
tojai vieni į kitus svaidosi saujomis riešutų 
(tokio mūšio metu patariama užsidengti 
savo gėrimų bokalus). pastovių lankytojų 
teigimu, kiekvienam mūšiui besibaigiant, 
pradeda skambėti muzika, o lankytojai 
užsikabaroja ant stalų ir pradeda šokti.

www.ristoranteilmaggiolino.com

Carpediem
o štai dar įdomiau: austrijoje, Salsburge 

įsikūręs „finger food“ restoranas „Car-
pediem“ tituluojamas vienu geriausių 
restoranų šalyje ir yra įvertintas michelin 
žvaigžde. 

restorano išskirtinumas – gour-
met patiekalai ir maisto pateikimas 
elegantiškuose kūgiuose. Nesvarbu, ar 
tai jautienos tartaras su bulvių piurė, ar 
jūros ešerys su topinambais, ar ėriena 
su daržovių troškiniu... nuo užkandžių iki 
desertų – viskas pateikiama nedideliuose 
vafliniuose kūgiuose, sukurtuose ir paga-
mintuose pačiame restorane. kiekvienam 
patiekalui – skirtingo skonio kūgis. 

www.carpediemfinestfingerfood.com

įdomIoS užSIeNIo koNcepcIjoS

vienu žingsniu arčiau įprastos es-
tetikos – greito maisto kavinė „Stick & 
dip“ (angl. „pasmeik ir padažyk“). čia vi-
sas maistas patiekiamas ant pagaliukų. 
kavinės pagrindiniai lankytojai – tėvai 
su mažais vaikais, kadangi čia pateikia-
ma daug rūšių mažų suktinukų (plona 
tešla, įdaryta sūriu, jautiena, avokadais, 
vištiena, krevetėmis), o prie jų – galybė 

Restoranai česnakų gerbėjams
įdomių restoranų koncepcijų toli 

ieškoti nereikia. štai kaimyninės Latvija ir 
estija abi turi restoranus, kur „pagrindiniu 
smuiku groja“... česnakas!

estijoje „Balthasar“ restorano 
meniu gana nuosaikus, kad pernelyg 
nesižavintis šiuo prieskoniu lankytojas 
visvien rastų ką valgyti. tačiau netrūksta 
ir originalių idėjų: česnakų ledai ant 
obuolių pyrago su braškėmis, česnakinis 
medus ar česnakų skonio crème brûlée.

Neatsilieka ir „broliai“ latviai, kur 
česnakas – ne tik patiekalo priedas, bet 

ir dominuojantis žaidėjas: užkandžiams 
čia gausite česnakų tapas (marinuotas 
česnakas, orkaitėje keptas česnakas, 
česnakinė feta, česnakinės alyvuogės, 
česnakinis lavašas ir pan.). pagrindi-
niuose meniu patiekaluose daugiausia 
česnakinių padažų, marinatų, česnakų 
svieste keptų jūros gėrybių ar sūrių. 
įdomiausi, žinoma, desertai. čia galima 
paragauti česnakinių šokolado triufelių 
su vyšnių padažu ar ledų su medaus ir 
česnako padažu. 

www.balthasar.ee 
www.kiplokukrogs.lv

skirtingų padažų, į kuriuos galima mirkyti 
suktinukus. 

panašaus pavadinimo „dips’n Stix“ 
restoranas – pirmasis vokietijoje, kur 
valgoma tik rankomis. Nuo aukščiau 
minėtų skiriasi įmantresniais patiekalais 
ir aukštesnio lygio virtuve. čia galima ra-
gauti suši, carpaccio, Thai maisto.

www.tivoli.de/gastro/dips-n-stix.html

Atkelta iš 35 psl. >
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Maistas pagal kraujo grupę
vienas iš pačių neįprasčiausių restoranų virtuvės sprendimų 

tampa itin madingas japonijoje ir bankoke – tai maisto restorane 
pasirinkimas pagal kraujo grupę. pirmasis bankoko „kraujo 
grupės“ restoranas – „The Third Floor“ (veikia nuo 2003 m.). jis 
savo meniu siūlo aukštos kokybės patiekalus, kurie meniu sus-
kirstyti į kategorijas pagal skirtingas kraujo grupes. pavyzdžiui, 
lankytojui, kurio kraujo grupė II, bus pasiūlyti vegetariški pa-
tiekalai, tuo tarpu b grupę turintys mėgausis ėriena.

Nors vis dar dažnai sveikas maistas ir dieta siejami su riboji-
mais ir maistu be skonio, „The Third Floor“ patiekalai su šiais 
nepagįstais įsitikinimais neturi nieko bendro (kaip ir dažniausiai 
vegetarų, veganų ar gyvo maisto restoranų patiekalai). 
restorane daugiausia patiekiami thai ir europinės virtuvės pa-
tiekalai. padavėjai čia ypatingai gerai apmokyti, nes jie turi būti 
kompetentingi patarti ir pakonsultuoti lankytojus.

restorano vadovai teigia virtuvėje naudojantys tik organiškus 
produktus, miltiniai patiekalai gaminami iš speltos miltų, o ryžiai 
naudojami tik nevalyti. griežta politika ir alkoholio atžvilgiu – 
čia jo nerasite.

Mitybos rekomendacijos pagal kraujo grupes:

I kraujo grupė: galima saikingai valgyti liesą mėsą, taip pat 
žuvį (silkes, skumbres, menkes). tinka žalios spalvos ir lapinės 
daržovės, alyvuogių ir sėmenų aliejus, graikiniai riešutai, 
moliūgų sėklos, rupi duona, pupelės, porai, ananasai, slyvos 
ir kt. Nerekomenduojama: kviečiai ir jų gaminiai, pienas ir jo 
produktai.

II kraujo grupė: šios kraujo grupės žmonės iš prigimties 
yra vegetarai, tinkamiausias – šviežias, troškintas arba virtas 
vegetariškas maistas. Nerekomenduojama: pomidorai, dešra, 
kumpis, konservai, jūrų gėrybės, rūkyta lašiša.

III kraujo grupės savininkų skrandis puikiai virškina mėsą ir 
žuvį, pieno produktus, vaisius bei daržoves. Nerekomenduo-
jama valgyti vištienos, jūros gėrybių, rugių ir miežių produktų.

IV kraujo grupė: naujausia ir rečiausia, geriausiai prisitaikiusi 
prie šiandienos gyvenimo sąlygų ir mitybos. tinka įvairus mais-
tas, nors mėsą geriau rinktis kuo liesesnę. Iš pieno produktų 
tinkamiausi – rauginti ir kuo rūgštesni. Nerekomenduojama: 
pomidorai, austrės, ančiuviai, krevetės, rūkytos lašišos, mo-
liuskai, unguriai, žvėriena, antiena, kiauliena, grikiai, aitriosios 
paprikos, avokadai, pelėsinis sūris ir kt.

restorane taip pat pateikiama informacija apie žmonių, 
turinčių skirtingas kraujo grupes, charakterio bruožus bei labiau- 
siai jiems tinkančias sporto rūšis.

www.verasu.com/microsite/third_floor/
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TOBULA PORA –  
KREMIŠKA, ŠVELNU,
SALDU!

Kartais norisi kažko įdomesnio, pikantiško, visiškai naujo! Klasikinis vynų ir sūrių derinimas yra 
įprastas, tačiau ar sūris taip pat gerai dera su stipriaisiais gėrimais? Tauriųjų gėrimų ir sūrio deri-
nimas – naujas reiškinys Lietuvoje, todėl atliekant pirmuosius atradimus padeda profesionalus 
someljė Stanislav Smolskij, daugelio Lietuvos ir Baltijos someljė čempionatų dalyvis ir prizininkas, 
vyno degustacijų vedėjas, kasmetinio Lietuvos vyno čempionato degustavimo komisijos narys. 
Beieškant tobulos poros stipriesiems gėrimams, pasirinktas subtilus, brandus, kelis kartus pelnęs 
metų gaminio apdovanojimą, auksu ne vieną kartą užsienio parodose įvertintas kietasis sūris 
DŽIUGAS.

Ieškant geriausių derinių su kietuoju 
sūriu DŽIUGAS, someljė parinko klasi-
kinius stipriuosius gėrimus: viskį, romą, 
konjaką ir brendį. Sūris yra unikalus pie-
no gaminys, kuriam, kaip niekam ki-
tam, reikia daug laiko ir kantrybės. Visos

Kaip degustuoti?
Gurkštelkite gėrimo ir paskleiskite jį 

po visą burną, padengdami visus joje 
esančius skonio receptorius. Nurykite ir 
pasimėgaukite tauriojo gėrimo skoniu. 
Čiupkite gabalėlį sūrio, sukramtykite ir 
pajuskite sūrio skonį, kurį patirsite kiek 
kitokį nei įprasta dėl alkoholio paveiktų 
receptorių. Vėl gurkštelkite pasirinkto 
gėrimo – tai momentas, kuomet su-
prantama, ar tai tinkama kombinacija, 
ar ne. Jei gėrimas ir sūris suderinami, Jus
nudžiugins visiškai naujas, iki tol neat-
rastas, džiugus skonis ir puiki kreminė jo 
tekstūra.

sūrininkų sudėtos pastangos, pradedant 
brandinimo laikotarpiu, baigiant sūrio 
pateikimo temperatūra, atsispindi gau-
tojo kūrinio tekstūroje, skonyje ir kvape. 
Sūrio įvairiapusiškumas yra toji savybė, 
dėl kurios pasinerkime į sūrio ir tauriųjų 

gėrimų derinimo procesą ir atraskime dar 
nepatirtus skonio pojūčius.

Kietas sūris DŽIUGAS – subtilus, bran-
dus kietasis sūris, kulinarų, mėgstančių 
eksperimentuoti ir atrasti naujus deri-
nius, kompanionas. Dėl ilgo brandinimo 
sūris savo skonio stiprumu neatsilieka 
nuo tauriųjų gėrimų ir taip pat yra ver-
tas someljė dėmesio. Penkių brandinimo 
amžių ir kreminė DŽIUGO tekstūra leidžia 
atrasti galybę skirtingų derinių ir netikėtų 
pojūčių.

Kartais norisi kažko įdomesnio, pikantiško, visiškai naujo! 

Ruošiantis brandaus sūrio ir tauriųjų 
gėrimų derinimui, verta atkreipti dėmesį į 
gėrime vyraujančias 2-3 natas, tuomet pa-
galvoti apie sūrio savybes, galinčias žaisti 
toje pačioje lygoje. Labai svarbu yra sūrio 
skoninės savybės bei tekstūra, kurios arba 
pagerina, arba užgožia gėrimo skonį. Svar-
bu atminti, jog geras derinys yra tas, kuo-
met abu derinamieji yra lygiaverčiai part-
neriai, sukuriantys naują, ypatingą potyrį. 

Ragaukite ir atraskite savo tobulas poras.

tekstūra.

Akvilė Japertaitė
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DŽIUGAS ir ROMAS
Romas – vienišius tauriųjų gėrimų pasaulyje, priskiriamas atskirai, 

savo kategorijai. Šis ąžuole brandintas cukranendrių distiliatas yra 
praturtintas saldžiomis, vaisinėmis natomis su vos juntamomis dūmo 
užuominomis. Pasirenkant romą su kietuoju sūriu DŽIUGAS, vertėtų 
didelį dėmesį skirti maloniam gėrimo salstelėjimui. Geriausią derinį 
šioje degustacijoje sukūrė 12 mėn. brandintas DŽIUGAS ir Clement
VSOP Martinique A.C. romas, derinyje tapę lygiaverčiais partneriais. 

DŽIUGAS poroje su BRENDŽIU IR KONJAKU
Konjakas bei brendis – vyno distiliatai, išgaunami iš vynuogių. Jie turi 

degtinei būdingą kaitrumą, šerio saldumą. Dėl savo subtilių karamelės 
bei riešutų užuominų šie gėrimai itin gerai dera su skirtingo brandumo 
DŽIUGO sūriais.

Idealus brendžio Sarajishvili VSOP bei brandaus, 36 mėn. kietojo 
sūrio DŽIUGAS derinys, naują, kreminę struktūrą paįvairinęs maloniu 
grapoje mirkytų vaisių skoniu. Profesionalaus someljė teigimu, „šiame 
derinyje ypatingai džiugina bendras turtingas ir įdomus skonis“.

Gerą porą sudaro 18 mėn. DŽIUGAS bei brendis, ir nors šioje po-
roje gėrimas kiek dominuoja, sūrio dėka jis tampa maloniai saldus, su 
ryškiu džiovintų abrikosų skoniu.

DŽIUGAS ir VISKIS
Viskio skoniui didžiausią įtaką daro pirminis grūdų parinkimas bei 

brandinimas ąžuolo statinėse. Jo riešutiniai, karameliniai, sodrūs ir aro-
matingi tonai puikiai tinka derinimui su sūriais. 

Su DŽIUGU, brandintu 12 mėn. ir 18 mėn., geriausiai dera airiškas 
viskis Bushmills Original, sukūręs idealią porą su 12 mėn. brandintu 
DŽIUGU. Šiame derinyje pradeda ryškėti brandžiam sūriui įprastos 
savybės: maloniai aitrus aromatas ir lengvai pikantiškas skonis. Tvirtos, 
vientisos ir gana gerai lūžtančios tekstūros DŽIUGO sūrio ir airių klasi-
kos derinys vertas aukščiausio įvertinimo. Viskis puikiai paryškina tvirtą 
sūrio tekstūrą, suteikdamas jam kremiškumo bei išgaudamas malonų 
riešutinį poskonį.

DŽIUGAS, brandintas 18 mėn., taip pat harmoningai dera su Bush-
mills. Čia ypatingai ryškiai atsiskleidžia jo sodrus, aštrokas skonis.

Stipriųjų gėrimų ir kietojo sūrio DŽIUGAS derinime visus laurus 
susišlavė deriniai su konjaku. Su trijų skirtingų brandinimų sūriais pui-
kias poras sukūrė Chateau de Montifaud VSOP Petite Champagne A.C. 
Nors derinyje su 12 mėn. DŽIUGU konjakas yra kiek stipresnis už sūrį, 
tačiau derinys labai geras. Tuo tarpu 18 mėn. ir 24 mėn. brandinimo 
sūriai – tobulas duetas su šiuo itin tauriu gėrimu. Šie du sūriai pasirodė 
lygiaverčiai partneriai konjakui, tad duete atsiskleidė tiek sūrio, tiek 
gėrimo geriausios savybės. 24 mėn. brandinimo DŽIUGO ir konjako 
derinys sulaukė trumpo, bet labai aiškaus someljė įvertinimo: „Labai 
skanu! Kremiška, švelnu, saldu!“

DŽIUGAS, brandintas 24 mėn. ir 36 mėn., geriausiai dera su škotų 
klasika Lagavulin Single Malt 16YO Islay. Šio viskio ir 24 mėn. DŽIUGO
duetas buvo įvertintas labai gerai. Brandžiame aštraus skonio sūryje 
esančios džiovintų vaisių natos sušvelnina viskį ir suteikia salstelėjimo. 
Tuo tarpu viskio dūminė prigimtis labai maloniai išreiškiama poskonyje.

Puikiame derinyje su Lagavulin susijungė ir pats brandžiausias de-
gustacijoje dalyvavęs DŽIUGO sūris, brandintas 36 mėn., pasižymintis 
aštriu skoniu bei tvirtumu. Burnoje viskis ir sūris susiliejo į švelnią 
kremišką masę su maloniu dūmo prisotintu poskoniu.
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IsPANIŠkIEJI 
bURbULIUkAI – cAVA
Vienintelis putojantis vynas iš prancūzijos Šampanės regiono turi teisę vadintis 
šampanu. Šis putojantis vynas gaminamas laikantis griežtų technologinių procesų, 
apibrėžiamų kaip „Méthode Champenoise“. Tai dvigubos fermentacijos metodas, kai 
antroji fermentacija vyksta butelyje. Būtent tokį metodą taikant, natūraliai, gimsta 
ir „ispaniškieji burbuliukai“ CAVA, kurie verti varžytis su aukščiausios kokybės pa-
saulio šampanais.

Urtė Mikelevičiūtė | Čiop Čiop

Istorinės šaknys
Istorija prasideda XvI a. Ispanijoje, kur, 

atsidavusi vynuogių auginimui ir vyno 
gamybai, codorniu šeima pradėjo da-
bar jau 18 kartai perduotą verslą. kodėl 
tai svarbu? codorniu šeima yra seniau-
sia šeima Ispanijoje, tęsianti giminės 
verslą, ir viena seniausių iš vyndaryste 
užsiimančių pasaulio šalių 20-tuko. 

1872-uosius metus galima drąsiai 
vadinti cava gimimo metais, o joseph 
raventos iš codorniu šeimos – cava pio-
nieriumi. jis pirmasis pagamino ispanišką 
putojantį gėrimą tradiciniu šampano 
gaminimo metodu (dviejų etapų fer-
mentacija butelyje, kurios metu natūraliai 
susidaro putojančių gėrimų burbuliu-
kai), naudodamas trijų rūšių vynuoges: 
‘Xarello’, ‘Macabeo’ ir ‘Parellada’. codorniu 

šeimos rūsiai su ilgais koridoriais, tam-
sa, tinkama temperatūra ir drėgnumo 
lygis taip pat padėjo gimti kokybiškam 
gėrimui. būtent codorniu šeima įvedė 
cava kategoriją Ispanijoje.

Grįžtant į dabartį: CAVA d.o. apelia-
cija – kodėl?

cava kokybė nuo pat gamybos 
pradžios pelnė geriausius įvertinimus, 
todėl nutarta šį putojantį vyną priskirti 
prie aukšto lygio vynų bei pažymėti 
teritoriją autorine. kontroliuojamoje 
cava apeliacijoje egzistuoja griežtai 
nustatytos taisyklės, kaip ir šampanės re-
gione: kokiomis sąlygomis cava turi būti 
gaminama, kaip gaminama, koks turi būti 
laikymo periodas ir pan. cava gaminto-
jai susispietę katalonijoje esančiame 

penedes regione, o pastaruoju metu 
plečia savo valdas ir conca de barbera bei 
costers del Segre apeliacijose.

kas sukuria tą ypatingą skonį?
kaip ir gaminant pirmąją cava, taip 

ir dabar gamybos procese dažniausiai 
naudojamos trys vynuogių veislės – 
‘Xarello’, ‘Macabeo’ ir ‘Parellada’. tai ki-
taip dar vadinama „cava trilogija“. pa-
sitaiko, jog gamyboje naudojamos ir 
tradicinės prancūziškos vynuogių rūšys, 
papildančios skonines produkto savybes.

kiekvienas minėtas regionas, kur 
pagaminama daugiausia cava, kaip ir 
vynuogių rūšys, turi savą specifiką. tiek re-
gionas, tiek vynuogių rūšys lemia ir vyno 
skonines savybes, todėl šios žinios svar-
bios norint išsirinkti tinkamiausią skonį.

Kontroliuojamoje CAVA apeliacijoje egzistuoja griežtai nustatytos taisyklės, 
kaip ir Šampanės regione

„CAVA trilogija“: 
trys vynuogių 
veislės – ‘Xarello’, 
‘Macabeo’ ir ‘Parel-
lada’.



 2/2013        41
www.restoranuverslas.lt

GURMANIŠKI IEŠKOJIMAI

Apeliacijos:
Penedes – Viduržemio jūros klimato sritis, kur vyrauja molin-

gas bei kreidingas dirvožemis. Tokioms vynuogių rūšims kaip 
‘Macabeo’, ‘Xarello’ ir ‘Parellada’ tai padeda visapusiškai atskleisti 
savo geriausias savybes.

Conca de Barbera – vidutinio žemyninio klimato sritis – ideali 
zona vešėti ‘Pinot Noir’ vynuogių veislei. O vyraujantis skalūninis 
dirvožemis suteikia šioms vynuogėms minerališkumo. 

Costers del Segre – europietiškiausia Katalonijos sritis, kur 
pakankamai dideli temperatūrų svyravimai tarp dienos ir nakties 
uogoms padeda sukaupti daug aromato bei stipraus skonio – 
ideali tokioms vynuogių rūšims kaip ‘Chardonnay’ bei ‘Pinot Noir’.

Vynuogių rūšys:
- ‘Macabeo’ suteikia CAVA’i saldumo bei gaivaus citrusų aro-

mato. 
- ‘Xarello’ stipriai aromatinga, suteikia žemės kvapo.
- ‘Parellada’ sulygina ir „sutvarko“ skonio rūgštumą; suteikia 

gaivaus ir šviežio žalių obuolių bei citrusų aromato.
Codorniu šeima vadintini pionieriais ir dėl prancūziškų 

vynuogių veislių ‘Chardonnay’  ir ‘Pinot Noir’ panaudojimo CAVA
gamybai: 

- ‘Chardonnay’ – gaminant su šia veisle, CAVA tampa gilesnio 
skonio bei ilgiau jaučiamas poskonis. Burbuliukai su ‘Chardo-
nnay’ tampa mažesni ir greitesni, ypač gaivaus ir vaisiško aro-
mato (jei trumpo brandinimo); prinokusio meliono tonai at-
siranda ilgiau brandinant.

- ‘Pinot Noir’ vynuogė, kilusi iš Burgundijos regiono – labiau-
siai išskirtinė. Šiuo metu leidžiama gaminti tik rausvąsias CAVA’s 
su ‘Pinot Noir’. Ši vynuogė suteikia stipraus speci�nio aromato, 
padaro vyno skonį kompleksišku ir subalansuotu.

ABBI (Baltijos gėrimų pramonės aljansas), vykdydamas ilgalaikį 
kokybiško Europos vyno populiarinimo projektą Baltijos šalyse, organi-
zuoja straipsnių ciklą vartotojams. Šių straipsnių tikslas – supažindinti 
vartotojus su ES vynų sistema, didinti vynų, pagamintų konkrečiuose re-
gionuose ar iš konkrečių vynuogių veislių, žinomumą, skatinti vartojimo 
atsakingumą Baltijos šalyse.

Rausvasis CAVA Codor-
níu Selección Raventós 
Rosé savo kvapu primena 
vyšnias, juoduosius ser-
bentus. Vynas tinkamas 
ragauti su kepta žuvimi, 
troškinta mėsa ar su 
neriebiais užkandžiais, 
vidutinio kietumo ir 
brandos sūriais ar net 
mėlynojo pelėsio sūriu.

CAVA burbuliukai gimsta natūraliai, taikant dvigubos fermentacijos metodu.
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pakalbėkime šiandien apie aludžių 
reiškinį su konkrečiais pavyzdžiais. šiuo 
metu vykstant mažųjų aludarių ir importi- 
nio alaus invazijai į barus, pasirinkimo 
laisvė tikrai didelė, belieka tik viena – 
išlaikyti kokybę.

Neretai paklausti, ar šviežias alus, bar-
menai atsako: „ką tik prijungiau bačką“. 
Ir taip kasdien. Na, palaikyti baro įvaizdį 
reikia, bet ne tokiu būdu. aišku, teisybės 
vardan galima nakčiai atjungti įrangą 
ir iš ryto vėl ją prijungti. taip dar labiau 
užkrėsi alų mikrobais, bet drąsiai neme-
luodamas pasakysi – „ką tik prijungta“. 
Ir šiaip, vadinamieji „mikromatikai“ 
dažniausiai pamirštami išplauti ir turi 
savyje labai daug bakterijų, kurios ten 
nusėda ir išlieka ne vieną mėnesį. Na, 
bet negąsdinkime publikos tokiais baro 
užkulisių vaizdais. pereikime prie aptar-
navimo kultūros.

Bokalai, bokaliukai. alus, savaime su-
prantama, turi būti patiekiamas bokale. 
kokiame? ogi tokiame, kurį atvežė alaus 
tiekėjai. Lietuvoje kalbėti apie tai, kad 
kiekviena alaus rūšis turi būti pilama į 
skirtingas taures ar bokalus, net neverta. 
pilama į tai, kas yra. Nesvarbu, kad ant 
bokalo užrašytas kitas pavadinimas, ne-
svarbu, kad kvietinis džiaugsmas pilamas 

NEsVARbU, kAIP PAVADINsIME, 
sVARbIAUsIA, kAs VIDUJE...
Išgirdę frazę „einam alaus“, kartais net negalvodami sukame link artimiausio alubario, o ne į parduotuvę. 
Nors terminas alubaris yra barbarizmas, bet jis toks artimas sielai. Negi laužysi liežuvį, sakydamas „alaus 
baras“? „Aludė“ skamba kažkaip per daug oficialiai, bet nesvarbu, kaip pavadinsime, svarbiausia, kas 
ten viduje. o viduje – alus.

į tarybinio stiliaus bokalą su rankena – 
pabandyk pakritikuoti ir būsi išvadintas 
negerais žodžiais. kartais taip džiaugiesi, 
kad bent jau pilną bokalą atnešė. Ir ačiū, 
kad bent išplaunate bokalus. geresnėse 
aludėse, kai pilna žmonių (padavėjų 
žargonu – „zavalas“), neretai alus pilamas 
į karštą bokalą, tik iš indų plovyklos. teko 
matyti, kaip pilant šaltą alų į karštą taurę, 
ji sprogo, nulašindama balą barmeno 
kraujo ant baro grindų. auka seniesiems 
dievams, taip sakant. juk seniau, prieš 
pradėdami gerti alų, lietuviai visada 
pirmą gurkšnį nupildavo žemėn, taip au-
kodami ir atsidėkodami žemynai. dabar 
niekas to nedaro – visų pirma, gaila to 
alaus, antra, gali būti aprėktas padavėjos, 
ir šiaip nesmagu, kai po to batai limpa 
prie grindų.

Senais laikais už tokius šposus išvis 
iš smuklės išvarydavo. buvo manoma, 
kad jei jau laistai alų ant stalo ar žemės, 
tu jau, kaip sakoma, „ne kondicijoje“ 
ir niekas tau daugiau nebeįpils. tiesa, 
buvo viena taisyklė – jei išpilto alaus balą 
galėjai uždengti vienu delnu ar pėda 
(jei ant žemės) – tada nesiskaito, tada 
„netyčia“, tad gerkim broleliai ir toliau. 
dar vienas dalykas, kurio, mieli mano 
vaikai, niekada nedarykite – nelaikykite 
bokalo šaldytuve, kad po to į jį piltumėte 

alų. alus atšals, bet ne tokiu būdu, kokiu 
turėtų būti atšaldomas. geriau nerei-
kia. juk alus iš čiaupo turi bėgti šaltas, o 
bokalas turi būti kambario temperatūros. 
amen!

padėkliukai. kolekcionierių 
džiaugsmas ir barmenų prakeiksmas. 
kam jie reikalingi? Na, jų funkcija gana 
paprasta – apsaugoti stalą nuo nereika-
lingos drėgmės, subraižymų. Ne mažiau 
svarbu (o išties tai ir svarbiau) – teikti 
informaciją apie geriamą alų, o taip 
pat tai yra svarbi baro interjero detalė. 
Stalus apkrovę visokiais stoveliais su ak-
cijomis ir nuolaidomis, pamirštame, kad 
ta makulatūra dažniausiai tik užima vietą 
ant stalo ir trukdo normaliai pavalgyti. o 
vat padėkliukas – savo vietoje, po bokalu. 
barmenai ir padavėjos jų vengia duoti 
(nes po to gi tvarkytis reikia), o naivūs 
aludariai siunčia juos maišais į aludes, 
manydami, kad jei ant stalų jų nebėra, 
vadinasi, jie pasibaigę. Ne, tiesiog barme-
nai tingi surinkti juos kartu su bokalais, 
juk tai papildomas darbas – užimta 
tampa ranka, kuria įprasta tuo metu 
nosį krapštytis. Na, ir aišku, papildomas 
verslas barmenams – kiek kartų sulau-
kiau skambučių iš pažįstamų barmenų 
su pasiūlymais pirkti padėkliukus. juk jie 
tokie kolekcionieriai – jie susirinks viską, 

kam tas 
padėkliukas?

?

?

?

?

Vidmantas Laurinavičius
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kas bare nereikalinga, kolekcionierių rin-
ka pasaulyje didelė.

barai ne visada supranta, kas yra 
padėkliukas – tai yra gyva ir efektyviausia 
jūsų baro reklama. Išleidžiama daugiau 
pinigų kažkokioms vizitinėms kortelėms, 
kurios pasiimamos tiesiog iš neturėjimo ką 
veikti kol pilamas alus, o vėliau jos keliau- 
ja į šiukšlių dėžę. tuo tarpu padėkliukas 
– visai kitas reikalas. dažnai jo spauda 
net ir pigesnė nei vizitinės, jis turi ir 
gerą praktinę pusę, ir dar smarkesnę 
reklaminę. paprastas pavyzdys – galite 
panaudoti alaus padėkliuką darbe kavos 
puodukui pastatyti.

pasaulyje egzistuoja tūkstančiai alaus 
atributikos kolekcionierių klubų (vien 
Lietuvoje jų yra 3), kurie nuolat keičiasi 
tais pačiais padėkliukais tarpusavyje. tai 
geriausia nemokama reklama visame 
pasaulyje – net pačiam voko nereikia 
pirkti. tokiu būdu kažkokiame brazilijos 

miestelyje sužino apie jūsų barą. Sakysite 
– na, kas čia tokio? bet juk sumokėjote 
tik kokius 10-15 centų už padėkliuką, 
o jus jau žino brazilijoje. jėga juk… juk 
tas kolekcionierius, sužinojęs, kad kas 
iš draugų vyksta Lietuvon, parodys šį 
padėkliuką ir tas brazilas iš oro uosto 
strimgalviais lėks tiesiai į jūsų barą alaus! 
Ir tai ne mokslinė fantastika, tai tikras 
atvejis. Ne vienas taksistas pasakojo, kaip 
užsieniečiai pakiša jiems „alaus namų“ ar 
„šnekučio“ padėkliukus su žodžiais: „vežk 
čia“. vizitinių kortelių ir skrajučių nie-
kas nekolekcionuoja ir nevertina. o vat 
padėkliukus – tūkstančiai. Na, čia šiaip, 
informacija pamąstymui.

Visai kas kita yra barmenų 
išsilavinimo lygis. Nekalbu apie univer-
sitetus, kalbu apie alaus, kurį jie parduo-
da, išmanymą. Na, kam gi domėtis tuo 
su***ktu lietuvišku alumi, jei kas antras 

barmenas garsiai, girdint klientui svajoja 
apie visokias norvegijas, airijas ar net aus-
tralijas, kur už tokį darbą mokama žymiai 
daugiau, tad išties tokiu atveju jam 
užkrauti galvą nereikalinga informacija 
apie alų nėra prasmės. bet jei jau dirbi, 
būk geras – dirbk sąžiningai. Ir žinok, 
ką pili savo klientui. Ir dar – gerbiamas 
kliente, niekada neerzink barmeno to- 
kiais žodžiais kaip „stautas“ ar „aipa“. 
geriau tiesiog pirštu durti į alų pilstantį 
čiaupą ir tyliai susimokėjus nusliūkinti 
į kampą išgerti. Niekada nežiūrėkite 
barmenui į akis – jos visada pavargu-
sios ir piktos. rytais dėl to, kad reikės 
dirbti visą dieną, vakarais – kad jau teko 
atidirbti visą dieną. Saugiausia prieiti 
tuo metu, kai barmenas, prisikimšęs die-
nos pietų likučių ir sutraukęs cigaretę, 
kokį pusvalandį yra laimingas (tai vadi-
nasi „happy hour“). Ir nepamirškite pa-
likti arbatpinigių – tada jūs būsite tyliai 
nominuotas „tuo durnium, kuris kniso 
protą, ir dar tik litą paliko, ubagas“.

kitas reikalas – padavėjos. Niekada 
nedrįskite užkalbinti tos padavėjos, ku-
riai nepriklauso jūsų stalas. aludėse, 
kur pilna girtų diedų, konkurencija dėl 
geresnio stalo tokia pat arši, kaip tarp 
šiaurės ir pietų korėjų. viskas padali-
nama „zonomis“ ir, neduokdie, pamatys 
tave kitoje zonoje. juk aludėse paprastai 
mokami maži atlyginimai. todėl be-
lieka akla arbatpinigių medžioklė, dėl 
kurios dažnokai nukenčia ir vartotojas. 
ką tik atėjęs klientas padavėjai mažiau 
įdomus nei tas, kuris „praėjusią savaitę 
paliko daug „arbatos“. klientai turi būti 
visi vienodi, tiek tie „pijokai“, kurie palie-
ka visą atlyginimą, tiek tas nabagas stu-
dentas, sukrapštęs paskutinius baltus 
centus vienam bokalui alaus ir šildantis 
jį visą vakarą, saugantis jį lyg koks Frodo 
paslaptingąjį žiedą...

Su citrina ar be?

Į kokį bokalą pilti?

? ?

Nukelta į 44 psl. >
Steven Burke/Flickr
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Na, bet užteks čia beletristikos, 
pereikime prie konkrečių vilniaus barų 
(vėliau pakankinsime ir kitus miestus bei 
likusius vilniaus barus). rizikuoju už kritiką 
likti paskelbtas persona non grata, bet 
teisybė turi išvysti šviesą. todėl šiandien 
čia nieko negirsiu – bus tik kritika.

AlYNAS. gana platus pilstomo alaus 
išsinešimui (arba kaip dabar sakoma – 
„išsineštinai“) tinklas, kur galima ir vietoje 
išmaukti bokaliuką kitą. visų pirma, pils-
toma tik į puslitrinius bokalus, užsisakyti 
„mažą“ nėra šansų – tipinis alkoholizmo 
skatinimas. įdomu, kokios techninės 
galimybės neleidžia to padaryti? Na, 
ir aišku, alaus pilstytojų kompetencija. 
kai yra įpilamas „Senolių Senovinis“ ir 
pristatomas kaip „baltas“, tai jau, berniu-
kai ir mergaitės, atleiskite... „baltas“ yra 
„švyturio“ alaus prekybinis ženklas. toks 
alus apskritai pristatomas kaip „kvietinis“. 
bet jei „Senolių Senovinio“ skonis tiesiog 
panašus į kvietinį, tai dar nereiškia, mieli 
berniukai ir mergaitės, kad jis kvietinis. Ir 
po velnių – atimkite citrinas iš pilstytojų! 
tegul susideda į arbatą, o ne į alų. alus yra 
galutinis produktas ir į jį kišti visokio brudo 
nereikia! aišku, madinga dabar gerti alų su 
citrina – juk citrinos rūgštelė puikiai pasle-
pia prarūgusio alaus skonį ir kvapą. ar ne, 
berniukai ir mergaitės?

AlAUS NAMAI. kalbėti apie savo kūdikį 
visada sunku. bet pabarti reikia. Savaime 
suprantama, širdis džiaugiasi, kai, norint 
patekti į aludę, vos ne kasdien jau reikia 
išankstinės rezervacijos. Nesvarbu, kokia 
ta aludė bebūtų didelė ir dar didėjanti nau-
jos salės atsiradimo sąskaita. bet panašu, 
kad reikia dar bent tiek pat ploto šiai alu-
dei – reikia griauti instituto sienas, išvaikyti 
architektus ir žurnalistus į užmiestį (grynas 
oras labiau skatina smegenų veiklą) ir 
plėsti šį reikalą. Nes kartais net širdis ap-

siverkia, kai garsiausios ir geriausios Lietu-
vos roko grupės sulipa į tą mažą scenikę, 
daužo marmūzes vieni kitiems gitaros 
grifais, o pašokę aukščiau gauna gumbą 
į kaktą... reikia kažką daryti, reikia. bent 
jau su alumi čia viskas tvarkoje, ne veltui 
savininkas – diplomuotas aludaris, tad 
alaus klausimu tvarka čia visiškai kaip „prie 
hitleriaus“.

AlAUS koloNĖlĖ. ši aludė-alaus pils-
tykla nebetelpa į jokius rėmus, ne vel-
tui vietinė fauna ją pavadino „žirmūnų 
kultūros centru“. tai vieta, kur alus 
neužsistovi, pilamas greitai ir dideliais kie-
kiais, alaus rūšys nuolat keičiasi, nesijaučia 
jokios stagnacijos. reikėtų kažką pakri-
tikuoti, bet nerandu ką... ai va, radau – 
darbo laikas. gal žmogui būtų paprasčiau 
orientuotis, jei jis kasdien būtų toks pats, 
kad nereikėtų atsibudus ryte galvoti, nuo 
kada jie dirba? Nuo 10:00? Nuo 12:00? Na, 
bet įvairaus plauko (tiesiogine ta žodžio 
prasme) vietiniai žirmūnų „kultūristai“, 
matyt, grafiką jau senai moka mintinai.

ŠNEkUTIS. Skanus alus, ir jei seniau 
nesibodėdavo prarūgusio papilstyti, tai da-
bar šiuo klausimu čia labai griežta tvarka. 
Susitvarkė valentas, šaunuolis. maistas. o 
ką maistas? jei aš kone kasdien ateinu čia 
papietauti ar pavakarieniauti – tai jau kažką 
reiškia. truputis kritikos: apima keistas 
jausmas, toks tarp netvarkingumo ir men-
inio chaoso, kai norisi perbraukti palan-
ges ar langus pašluoste ir privesti barą iki 
tobulybės. Na, bet čia gi gaspadoriai turėtų 
tuo pasirūpinti. juolab, kad jau netrukus 
gresia trečiojo „šnekučio“ atidarymas, o šis 
turės langus tiesiai į šv. mikalojaus bažnyčią. 
ten tai tikrai žada būti rimtas reikalas. ten 
bus tai, ko neturėjo pirmi du „šnekučiai“ – 
daug sėdimų vietų! Ir didelė salė viršuje, ir 
didelis rūsys – žodžiu, manau, tai bus pati 
didžiausia ateinančių metų „bomba“!

ŠpUNkA. tai užupio angelo pašonėje 
esanti „kišenėlė“, pilna įvairaus plauko ir 
stoto alaus vertintojų. alaus pasirinkimas 
– tikrai ne pats didžiausias, bet ryškiai 
skiriasi nuo „alunamio“ ar „šnekučių“. tai 
vieta alaus snobams. Ir gerąja, ir blogąja 
to žodžio prasme. tokio rūšių pasirinkimo 
Lietuvoje matyt niekas nesiūlo, todėl šią 
vietą reikia laikyti unikalia ir lankytina. bet 
reikia įmesti ir šaukštą deguto į šią skanaus 
alaus statinę... Siūlau prie įėjimo pakabinti 
didelį varpą, kad prieš atrakindami barą, 
broliai areškos juo paskambintų ir paliktų 
visas gyvenimo problemas gatvėje. Nes 
užėjus nuolat matyti už baro susiraukusius 
veidus nėra tai, ko tikiesi iš tokio gero baro. 
Ir tai ne tik mano nuomonė – labai daug 
žmonių aplink yra sakę: „Nuostabus baras, 
tik barmenai visada kažkokie susiraukę ir 
pikti“. belieka atsakyti seno rusiško anek-
doto ištrauka: „Netikėk, petka, jų veidai 
tokie.“

13 STATINIŲ. pilies gatvės kiemelyje 
tūnantis alaus bariukas savo prerogatyva 
laiko, savaime suprantama, alų išsinešimui, 
o tai yra gerai. Senamiestyje tokių vietų 
mažoka. kokie minusai? ogi nepastovu-
mas. kaskart užėjęs gali gauti kitokios 
muzikos dozę – tai groja pikti metalistai, 
tai triukšmauja narkomanai reperiai. kar-
tais muzika groja taip garsiai, kad nelieka 
galimybių susišnekėti. Ir dar tie nuolat 
gyvenimu nepatenkinti barmenai. užeini 
ir žvilgsnis pasako tik vieną frazę: „ko čia 
atsivilkai, įsipilk alaus ir dink“. Ir nebandyk 
gerti alaus viduje, nes po to reikės nunešti 
bokalus. Na, bent su alaus pasirinkimu 
problemų nėra – visada gausi ir tamsaus, ir 
šviesaus, ir elio, ir lagerio. bet maisto nėra.

ToRES. Iš užupio išsikraustęs ir pavilnių 
regioninio parko pamiškėje įsikūręs baras 
į aludės vardą gal ir nepretenduoja – tai 
labiau jau restoranas. bet jau vien ta 
išganinga mintis, kad ten yra sumontuo-
tas alaus bravoras, yra didžiausias pliusas. 
Nors dirbama tik pusmetį ir vietinio alaus 
ne visada yra, užtat prekiaujama gerų 
mažų aludarių produkcija. ačiū, kad nėra 
„danų kiaulių“. vasarą ši vieta puikiai pa-
keis visiems nusibodusį belmontą. alus 
gamtoje, neišvažiuojant iš miesto – kas 
gali būti geriau? Ir autobuso stotelė visai 
netoli. Na, ir maistas čia jau tikrai neeilinis 
– gerą dalį meniu pozicijų sudaro čia pat 
vietoje rūkyti mėsos ir žuvies gaminiai. 
Išskirtinumas tikrai privilios žmones, tik 
reikia apie tai garsiau parėkti. bet kol baras 
rimtai neįsidirbo, tai ir kritikos didelės nėra. 
ji bus po metų... kai visko paragausime ir 
sulauksime naujų alaus rūšių.

buS dar!
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tarp trijų jūrų plytintys trys ežerai, o jų viduryje stovintis ararato kalnas, kuriame išlipo Nojus – tai etninė 
armėnų žemė, iš kurios šiandien liko tik vienas ežeras, o už sienos išdidžiai vis dar stūkso araratas. Nepaisant 
šių aplinkybių, armėnai išsaugojo beveik visą protėvių paliktą  kultūrinį paveldą. 

pirmus paminėjimus apie armėnijos 
žemę randame šumerų sukurtuose 
žemėlapiuose, kurie  išskaptuoti ak-
menyse.

armėnų virtuvė – viena seniausių azijo-
je ir pati seniausia užkaukazėje. remiantis 
archeologiniais atradimais, mokslininkai 
priėjo prie išvados, kad jau prieš 2500 metų 
armėnai turėjo ir praktikavo žinias apie fer-
mentacijos procesą maisto gamyboje. jau 
žiloje senovėje prasideda šiandien taip 
mėgiamų chorovacų (armėn. šašlykų), tol-
mos, lavašo ir kitų armėniją primenančių 
patiekalų istorija.

VIENA sENIAUsIŲ AzIJOJE
IR PAtI sENIAUsIA 
UŽkAUkAzĖJE – 
ARMĖNŲ VIRtUVĖ

Šeimos dėka išsaugota kultūros ir 
virtuvės autentika

armėnijoje gamta niekada 
„savanoriškai“ nemaitino šio krašto 
gyventojų, tad norint gauti iš žemės 
kokių nors gėrybių, reikėjo įdėti daug 
darbo. šios tautos seniausioji savybė – 
darbštumas, kuris išliko iki pat šių dienų, 
padėjo armėnams išlaikyti autentikos 
skonį, gamybos technologijas nepaisant 
nepalankių sąlygų, kurios supo armėniją 
ne tik geografiškai, bet ir politiškai.

mėsos įvairumas ir gausa ant armėniško 
stalo – tai senovės gyvulininkystės plėtros 

rezultatas, o šiandien taip garsėjantys vy-
nas ir brendis – tai prieš daugiau nei 6000 
metų susiformavusi tradicija, kuri  išliko iki 
šiol.

Senovės armėnai buvo kilnūs ir sve-
tingi žmonės, matyt dėl to, kad labai gerbė 
savo kultūrą ir buvo stipri vidumi, savimi 
pasitikinti, išdidi (gerąja prasme) tauta. ka-
dangi armėnų kultūra buvo ir yra seniau-
sia tarp ją supančių tautų, armėnai gerbė 
aplink besiformuojančias tautas, nes patys 
buvo pilnavertiški ir savarankiški. graikų 
istorikas ksenofontas (apie 450 – 354 m. 
pr. kr.) tapo vienu iš liudytojų įvykio, kai 

paSauLIo vIrtuvėS

Armine Hayk
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dešimt tūkstančių Graikijos karių traukėsi 
link Juodosios jūros per Armėnijos žemę. 
Šį įvykį jis aprašė savo garsiajame veikale 
„Anabasis“. Pasak istoriko, pas armėnus 
graikai rado didžiulius kiekius galvijų, duo-
nos, aromatinių vynų, rožių aliejų, razinų, 
ankštinių daržovių. „Daug buvo specia-
laus svaigaus gėrimo, panašaus į alų, kurį 
armėnai traukė per nendrių šiaudelius“. 
Perskaičius Ksenofonto užrašus galima 
suprasti, kad graikus armėnai priėmė sve-
tingai, tiekė ginklus, rodė kelią, o tai liudija 
Armėnijos civilizuotumą ir svetingumą. 
Armėnai šį savo bruožą iki šiol labai ver-
tina. Kiekvienas, pabuvęs Armėnijoje, 
patvirtintų tai.

Vienas ryškiausių ir svarbiausių visų 
laikų armėnų rašytojų Hovaness Tuman-
yan pasakė: „Daryk gerus darbus, tik 
besąlygiškai, ir pamiršk apie juos. Vieną 
dieną netikėtai jie sugrįš pas tave“.  Tiek 
sostinėje Jerevane, o juolab mažuosiuose 
miesteliuose arba kaimuose jūsų neišlydės 
tol, kol būsite sotus ir pagirdytas. Atėjus 
svečiui, šeimininkė sudeda ant stalo visas 
turimas atsargas ir vaišina svečius. Stalo 
šeimininkas pildo lėkštę tol, kol svečio 
lėkštė lieka pilna ir nepaliesta, tai reiškia, 
kad svečias yra sotus ir nebepajėgia su-
valgyti daugiau. Po to niekur neleis išeiti 
naktį ir pas save paguldys miegoti. Geriau-
siu atveju paleis kitą dieną.

Kaip armėnai sugebėjo iki šiol nepa-
mesti savo tradicijų, nepaisant nelengvos 

istorijos ir septynis  šimtus metų trukusios 
nuolatinės okupacijos ir genocidų? Turbūt 
pagrindinis atsakymas – šeima. Pasinėrę į 
armėnų pagonių laikus, čia pat randame 
ne kiekvienoje kultūroje turimą šeimos 
židinio deivę – Nane. Šeima Armėnijoje 
yra beveik kaip religija, kultas. Šeimos 
Armėnijoje buvo didelės, patriarchališkos 
ir labai stiprios. Štai persų karaliaus Dari-
jaus I išsireiškimas: „Armėnus įmanoma 
nugalėti tik juos išskiriant“. Tautinė legenda 
pasakoja apie karalių Ara Nuostabiausiąjį, 
kuris gauna pasiūlymą iš galingos ir nepa-

kartojamos asirų karalienės Šamiram pa-
likti savo šeimą ir susituokti su ja, tokiu 
būdu turėdamas galimybę sujungti dvi ka-
ralystes. Vardan ištikimybės ir savo šeimos 
Ara atsisako, nors ir supranta, kokios rimtos 
šio įvykio pasekmės. Ir vis dėlto ryžtasi ko-
vai prieš stipriąją Asiriją. Kitoje siužetiškai 
artimoje legendoje pasakojama apie 
karalių Arta-Vazde, kuris atsiranda priešo 
nelaisvėje pas Egipto karalienę Kleopatrą 
ir atsisako jos meilės. Atsisakęs išduoti 
savo šeimą ir tėvynę, jis pageidauja mirti. 
Būtent tokio požiūrio dėka armėnų tradici-

Vienas seniausių Armėnijos lobių – 
tai senoji raštų saugykla Matenadaran. 
Kaip žinome, senovėje pergamentą 
gamindavo iš jaučio arba avies odos. 
Tie žmonės, kurie gerai išmanė šį darbą, 
buvo vadinami „kertoh“, jie buvo savo 
srities meistrai. Vėliau šiuo pavadinimu 
pradėti vadinti rašytojai, rašantys rankų 
darbo knygas.

Atvykę į Armėniją svetimšaliai 
stebėdavosi turimo pergamento, kurį 
vietiniai gyventojai naudodavo kny-
goms rašyti, kiekiu.

Štai vieną kartą senovės mieste Dvin
susitiko armėnų �losofas ir svetimšalis 
pirklys:

– Kur veda 500 avių? – klausia 
svetimšalis.

– Į skerdyklą, pergamentui gaminti.
– Ir kiek pergamento išgausi iš tiek 

avių?
– Vienai didelei knygai.
– O ar verta šiais nederlingais metais 

knygas rašyti?
– Ne duona žmogus gyvas, – atsako 

jam �losofas. – Nuo maisto trūkumo 
miršta žmogaus kūnas, o nuo žinių 
trūkumo – siela. Sielos alkis baisesnis 
už paprastą alkį. Pergamento knygos – 
armėnų tautos maistas sielai, tai tikrasis 
jos turtas.

Armėnų tautos seniausioji savybė – darbštumas, kuris išliko iki pat šių dienų, padėjo armėnams 
išlaikyti autentikos skonį, gamybos technologijas nepaisant nepalankių geogra�nių ir 
politinių sąlygų.
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jos išlieka nepaliestos ir perduodamos iš 
kartos į kartą. taip pat ir jų maisto kultūra. 
armėnų virtuvės bruožas – gaminti ilgai ir 
įdedant daug darbo – nesukėlė sunkumų, 
didelės šeimos ir gamybos procesų pasi-
dalijimo dėka valgio gaminimas vykdavo 
visai šeimai susirinkus.

maisto gaminimas šeimoje turi sa-
vas taisykles. vyrai turi savo gaminimo 
kultūrą. pavyzdžiui, net ir šiandien vargu 
ar sutiksime moterį, kuri gamintų choro-
vac (šašlykas). armėnų moteris niekada 
nėjo medžioti, tai darė vyrai, kurie ir turėjo 
viską atlikti iki galo – sumedžioti, apdoro-
ti, supjaustyti, iškepti. o štai sūrį daro 
išskirtinai tik moteris. armėnijoje pieno 
produktus gamina iš įvairiausio pieno. Iš 
karvės, ožkos, avies, buivolo, kaimuose 
galima aptikti ir produktų iš asilės pieno. 
beje, pati atsimenu iš vaikystės, kai brolis 
labai kosėjo ir jokie daktarai nepajėgė jo 
išgydyti, tėvas iš kažkokio kaimo atvežė 
šviežiai pamelžto asilės pieno, kuris buvo 
apsuktas rankšluosčiu, kad natūrali pieno 
šiluma nepakistų. kosulys dingo.

pieno produktai yra nepakeičiami 
armėniškų patiekalų ir gėrimų gamy-
boje. visi pieno produktai labai mėgstami 
armėnijos gyventojų, jie vertinami taip 
pat kaip duona, o ypatingą vietą užima, 
be abejo, sūriai. juos čia vadina ir regionų 
pavadinimais, ir senovėje egzistavusių 

miestų pavadinimais. Sūrių rūšių čia 
daug – su žolelėmis, česnakais, įvairios 
konsistencijos ir ruošimo būdo. be to, nei 
viename regione, ką jau regione – nei vi-
enoje šeimoje, kuri gamina sūrį, nerasi 
vienodo sūrio, kiekvienas paruoštas pa-
gal savo receptūrą. armėnai labiausiai 
mėgsta sūrius, kurie „prinoksta“ sūriame 
vandenyje, kitaip ir negalėtų būti. pažinus 
armėnus, iš karto suprantama jų silpnybė 
sūriems patiekalams. tarp šių sūriame 
vandenyje „plaukiojančių“ sūrių populiari-
ausi trys: Panyr Lori, Panyr Čanach ir Panyr 
Chečil. visas tris rūšis atsiminsite ilgai, 
bet Panyr Čečil tikrai įkris į atmintį visam 
laikui. tai yra sūris iš „siūlų“. jo gamyba 
prilygsta stebuklui. Naudojant tam tikrą 
technologiją, iš šildomo pieno atsiranda 
„siūlų kuokštas“. toks įspūdis, kad sūris at-
siranda iš niekur.

armėnijoje pats populiariausias pie-
no gėrimas – macun. kaip rašo įvairūs 
tyrinėtojai, macun yra kilęs iš armėnų 
senovės kultūros. žodis „macun“, išvertus 
iš senosios armėnų kalbos, reiškia „surūgęs 
pienas“. žodis kilęs iš indoeuropiečių ka-
lbos. persų kalba „tmas“ reiškia „jogurtas“, 
sanskrito kalba „mastu“ reiškia „rūgšti 
grietinėlė“. pats žodis „macun“ vėliau iš 
armėnų kalbos paplito kartu su gėrimu į 
kitas kultūras. Macun – tai tirštas rūgštus 
grietinės konsistencijos pienas, kurį 
vėliau išpopuliarino turkai ir pavadino 

Panyr Čečil - tai yra sūris iš „siūlų“.

Naudojant tam tikrą technologiją, iš 
šildomo pieno atsiranda „siūlų kuokštas“.

...toks įspūdis, kad sūris atsiranda iš niekur.

Armėnijoje pats populiariausias pieno gėrimas – macun. Macun – tai tirštas rūgštus grietinės konsistencijos pienas.
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jogurtu. Macun būna skirtingo tirštumo. 
Jo pagrindu gaminama populiari sriuba 
– Tanov Spas. Tai rūgšti pieniška sriuba su 
kviečių grūdais. Vasaros metu, kai labai 
karšta, armėnai gamina gėrimą Tan. Tai 
nepakeičiamas gaivinantis gėrimas karštu 
paros metu. Tai pieno išrūgų gėrimas. 
Tan’o gaminimo procesas panašus į sviesto 
gaminimą – kratant macun, viršuje susi-
daro sviestas, o apačioje liekantis skystis ir 
yra Tan. Vėliau Tan išplito ir į kaimynystėje 
atsiradusias šalis. Pavyzdžiui, kai Osmanų 
imperija (dabartinė Turkija) okupavo 
Armėniją, turkai išplatino šį gėrimą po visą 
pasaulį, vadindami jį Airan.

Ankstyvas dirbamų derlingų žemių at-
siradimas Armėnijos slėniuose paskatino 
ir įvairių kultūrų – kviečių, sorų, miežių, 
ryžių bei ankštinių – pupelių, lęšių, žirnių, 
avinžirnių atsiradimą. Tradicinė kulinarija 
šių produktų daug naudoja sriubose, 
daržovių troškiniuose bei salotose. Gami-
nant Pasus tolma, naudojamas įvairių 
kruopų rinkinys – avinžirniai, raudonos 
pupelės, lęšiai. Lęšiai mirkomi 8 valan-
das, verdami atskirai, kepami kartu su 
svogūnais, tada ruošiami vynuogių lapai, 
visos kruopos sumaišomos kartu, vynioja-
mos į lapus ir galų gale paruošti balandėliai 
verdami iki pilno paruošimo.

Putuk bosbaš – tai populiari Vakarų 
Armėnijos (dabartinė Turkija) žirnių sriuba, 
gavusi tokį pavadinimą dėl molinio indo, 
kuriame ji buvo verdama senovėje.

Žaluma ir daržovės
Ar įmanoma įsivaizduoti armėnišką 

stalą be ryškių spalvų ir skonių 
suteikiančių žalumynų bei daržovių? 
Tikrai ne. Visada ant stalo pamatysite 
didelę lėkštę, prikrautą šviežių žalumynų 
– dviejų rūšių bazilikų, petražolių, ka-
lendros (armėnai ją vadina „hamem“), 
krapų, svogūnų laiškų ir peletrūno. 
O šalia – dar viena lėkštė su sultin-
gais pomidorais. Pomidoras – daržovių 
karalius, tad ne taip jau svarbu, kas šalia 
jam sudaro draugiją. Priklauso nuo to, ką 
šiandien šeimininkė įsigijo turguje. Tai gali 
būti paprika, agurkas, pipirai, ridikėliai ir 
daug kitų sezoninių daržovių. Armėnų 

stalas pradedamas ruošti su druska ir 
duona, sūriu ir žaluma; tai – kaip sudėti 
lėkštes ant stalo. Tai net ne užkanda, tai 
kaip ritualas  prieš „tikrą“ maistą.

Suklystumėte, jei pamanytumėte, kad 
vegetarams nėra vietos prie armėniško 
stalo. Aš net pasakyčiau, kad Armėnija – 
tai rojus vegetarams. Didžiulis asortimen-
tas vietinių daržovių ir žalumos suvilios 
sveikuolius. Čia juos pavaišins daržovių 
šašlyku – Adžabsandaliu. Dažniausiai tai 
baklažanas, paprika ir pomidoras, kepti 
ant iešmo. Nuėmus nuo iešmo, daržovių 
odelė nulupama, daržovės supjaustomos, 
pagardinamos naminiu sviestu ir smulkiai 
supjaustytais žalumynais. Šis patiekalas 
turi labai  švelnų ir sultingą skonį. Į lėkštę 
įdėjus lavašą, jis sugeria likusį skystį ir taip 
lėkštė lieka švarut švarutėlė.

Dar vienas įspūdingas valgis, kurio 
receptas atkeliavo iš Arcacho (Kalnų Ka-
rabacho respublika) – tai Žingialiov hac. 
Pažodžiui išvertus iš Arcacho dialekto, tai 
skamba kaip „duona su žaluma“. Tai miltų 
blynas, įdarytas 8-iomis skirtingomis 
laukinių Armėnijos žalumynų rūšimis. Jei 
kas nors pamini Arcachą, tai pirmas kvapas, 
kurį prisimeni, yra šio patiekalo kvapas. 
Vietiniai žmonės užsispyrusio charakterio 
dėka išsaugojo begalę originalių, ypatin-
gai senų receptų, kurie iki šiol gaminami 
autentiškai, kaip ir prieš porą tūkstančių 
metų. Jei reikėtų paaiškinti lietuviui, koks 
yra šio regiono žmonių charakteris, diale-
ktas ir istoriniai vietos įvykiai, tai labiausiai 
jie primena žemaičius ir Žemaitiją.

PASAULIO VIRTUVĖS

Adžabsandal - dažniausiai tai baklažanas,
paprika ir pomidoras, kepti ant iešmo.

Vasaros Tolma restorane Ararat (Vilnius, Šiauliai)

Nuėmus nuo iešmo, daržovių odelė nulupama, 
daržovės supjaustomos, pagardinamos nami-
niu sviestu ir smulkiai supjaustytais žalumynais.

Šis patiekalas turi labai  švelnų ir sultingą 
skonį. Į lėkštę įdėjus lavašą, jis sugeria likusį 
skystį ir taip lėkštė lieka švarut švarutėlė.

Žingialiov hac. - pažodžiui išvertus iš Arcacho 
dialekto - „duona su žaluma“. Tai miltų bly-
nas, įdarytas 8-iomis skirtingomis laukinių 
Armėnijos žalumynų rūšimis.
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žiemą žalumynai konservuojami 
arba džiovinami. konservuojami ne tik 
vynuogių lapai, iš kurių vėliau gamina-
mas armėnijos pasididžiavimas – tolma, 
bet ir česnakų viršūnėlės, česnakų lapai, 
stiebeliai, porų lapai, krapai, petražolės, 
burokėlių kotai, bamijos, daugybė laukinių 

žolelių bei daug kitų, kurių pavadinimų 
išversti į lietuvių kalbą nepajėgiu, nes tokie 
žalumynai šioje vietovėje neauga.

taip pat džiovinamos žolės ir žalumynai 
sriuboms virti, patiekalams pagardinti ir 
žiemą geriamoms arbatoms maišyti.

IČLI CUFTE
anksčiau užsiminiau apie kai kuriuos patiekalus, kurie reikalauja daug 

darbo. vienas iš tokių patiekalų yra Ičli cufte. Kiufta – tai dideli virtos 
mėsos kukuliai. kukulių dydis – kaip galingo vyro kumštis. kiuftai paga-
minti reikia išrinkti gerą jautieną, atsikratyti riebalais, supjaustyti mėsą 
plonais griežinėliais ir plaktuku mušti juos kelias valandas, kol visi gaba-
liukai sudarys grietinės tirštumo masę. kyla klausimas, o kam tada skirta 
mėsmalė? Iš maltos mėsos patiekalas nepavyks, nes malta mėsa jau 
nebeturi rišančios ir švelnios struktūros, kurią turi plakta mėsa. Išplakta 
mėsa marinuojama, suformuojami kukuliai ir verdami vandenyje. tuo-
met reikia atskirai išvirti parą mirkytas vandenyje kruopas. tai užima be-
veik visą dieną. užtat skonis vertas visos dienos darbo.

CHAŠ
pažvelkime į kitą pavyzdį – sriubą Chaš („chaš“ reiškia „virti“). 

pažiūrėjus į ingredientų sąrašą, atrodo nesudėtinga: jaučio kojos, 
česnakas bei jautienos skrandis. bet gaminimo procesas tęsiasi daugiau 
nei parą. beje, šį patiekalą gamina tik vyrai. mano senelis pradėdavo 
ruošti jaučio kojas, apdorodamas jas ugnimi. Senu rusišku benzininiu 
degintuvu didele temperatūra jis degindavo visus plaukelius, likusius 
tarp pirštų. kruopščiai nuplautas kojas laikydavo šaltame vandenyje, 
kas tris valandas keisdamas vandenį šviežiu. jautienos skrandį plaudavo 
dar kruopščiau kartodamas procesą ir palikdavo po tekančiu vandeniu 
nakčiai. Senais laikais ir iki šiol kaimuose tradiciškai kojas ir skrandį kiša 
po tekančio upelio srove. virti jaučio kojas reikėdavo ant silpnos ugnies 
6-8 valandas. tuo tarpu reikėjo virti ir jautienos skrandį, kol suminkštės, 
ir sudėti kartu su jaučio kojomis. pačioje pabaigoje įberti druskos ir štai 
po 32 val. chaš sriuba paruošta. šią sriubą valgo sekmadieniais apie 6 – 7 
valandą ryto, o tada eina ilsėtis kelias valandas po sunkaus valgio gami-
nimo ritualo. įdomus faktas – armėnijoje daktarai skiria valgyti šią sriubą 
kaulų lūžių atvejais, ji padeda greičiau sugyti kaulams. chaš sriuba dar 
vadinama kaulų klijais. yra žmonių, kurie prieš valgydami rankšluosčiu 
uždengia galvą ir lėkštę ir kvėpuoja garais per nosį, taip profilaktiškai va-
lydami kvėpavimo takus.

Aveluk – pinta žalumynų kasa, kurią 
šeimininkės džiovina vasarą, kad žiemą 
galėtų išvirti sriubą Avelukov apur, kurioje 
naudojami lęšiai ir ši džiovinta žaluma. 
Skonis labai neįprastas. paragavę šios 
sriubos, atrasite naują, į nieką nepanašų, 
intensyvų, įdomų skonį.

paSauLIo vIrtuvėS

Aveluk – pinta žalumynų kasa, kurią 
šeimininkės džiovina vasarą.

Tetu - raugintos daržovės. Žiemą ant stalo visada būna raugintų daržovių.
Būtiniausi ingredientai: kalafioras, salierai, morkos, kopūstų lapai, česnakai.

IČLI CUFTE

CHAŠ

Atkelta iš 49 psl. >

Nuotr. - Rachelroundtheworld.com



 2/2013        51
www.restoranuverslas.lt

Prieskoniai
Kitas armėnų virtuvės bruožas – 

daugybės prieskonių ir žalumynų nau-
dojimas patiekalų gamyboje. Armėnijos 
virėjai naudoja 300 skirtingų rūšių laukinių 
gėlių ir žolių, kurios naudojamos kaip 
prieskoniai arba net kaip pagrindinis pa-
tiekalas. Populiariausi – aštriai kvepiantys 
prieskoniai: pipirai, kinza, ožragė, kurku-
ma, paprika, juodieji pipirai, sumach (mal-
tos granatų odelės), mėtos, peletrūnas, 
šafranas, bazilikas, kuminas, barbarisas, 
čiobreliai, svogūnai ir česnakai, o kondi-
terijoje dažniausiai naudojami cinamonas, 
kardamonas, gvazdikėliai, anyžius, vanilė ir 
daugelis kitų.

Prieskonių mišinys „čamanas“, kuriuo 
tepamas kiekvienas jautienos gabalas bas-
turmai pagaminti, susideda iš įvairiausių 
prieskonių, užaugintų Armėnijos kalnuo-
se. Būtent dėl „čamano“ (o taip pat dėl 
ypatingos gamybos technologijos) 
vytinta jautiena basturma yra išskirtinis 
ir nepakartojamas produktas, daugumos 
pripažįstamas kaip delikatesas.

Nors basturma skaičiuoja tūkstančius 
metų, tačiau gamybos principas išliko 
beveik nepakitęs. Čia ir dabar naudojama 
labai daug rankų darbo. O kaip žinoma, 
žmogaus rankų šiluma kiekvienam 
daiktui suteikia ypatingos energijos ir 
išskirtinumo. 

Sviestas
Kas labai stebina armėnų virtuvėje – čia 

praktiškai nenaudojami taukai (yra tik keli 
reti atvejai). Dauguma patiekalų gamina-
mi ištirpintame svieste, sviestas naudoja-
mas sriuboms, daržovių, žuvies bei mėsos 
troškinimui ir, žinoma, konditerijoje. Auga-
liniai riebalai naudojami rečiau, o jei nau-
dojami, tai būna tradicinis sezamo aliejus.

Pagarba duonai
Armėnai, kaip ir daugelis kitų tautų, nuo 

neatmenamų laikų turėjo duonos kultą. 
Svečius sutikdavo su armėniška duona 
– lavašu ir druska; tai simbolizavo pačią 
papraščiausią, bet svarbiausią dovaną, be 
kurios žmogaus gyvenimas neįmanomas. 
Armėnai su duona elgdavosi atsargiai, 
kaip su gyva. Duonos negalima buvo dėti 
žemyn galva, mėtyti ant žemės, o juolab – 
laikyti ant žemės. Viena senovės armėnų 
legenda pasakoja, kad kai tik ant žemės 
nukrenta gabaliukas arba kruopelė duo-
nos, iš dangaus nusileidžia angelas. An-
gelas atsistoja viena kojele ant duonelės ir 
saugo, kad niekas jos neišniekintų. Ir laiko 
tiek ilgai, kiek tas duonelės gabaliukas guli 
ant žemės. Štai kodėl žmonės turi ateiti į 
pagalbą angelams, pakelti gabaliuką duo-
nos ir padėti jį aukščiau. O paaiškinimas 

tam toks – nuodėmė mesti duoną ant 
žemės, nes duona gimė krosnies ugnyje, 
ten išsivalė ir sušvito nuo ugnies, o ugnis 
– tai dalelė saulės. Duona turi tik vieną 
paskirtį – pasotinti žmogų, padaryti jį 

tvirtesniu, stipresniu ir geresniu, labesniu.
Armėnai, norėdami pasakyti „eime 

valgyti“, „ar pavalgei“, sako – „Gnanq hats 
utenq“. Tiesiogiai išvertus tai reiškia – „eime 
pavalgyti duonos“, „ar pavalgei duonos?“ 

PASAULIO VIRTUVĖS

Prieskonių mišinys „čamanas“, kuriuo tepamas kiekvienas jautienos gabalas basturmai pagaminti, 
susideda iš įvairiausių prieskonių, užaugintų Armėnijos kalnuose.

Džiovinamos žolės ir žalumynai sriuboms virti, patiekalams pagardinti ir žiemą geriamoms ar-
batoms maišyti.

Armėnija – tai saulėtas kraštas, kuris be galo turtingas savo vaisių įvairove. Visi valgomi vaisiai ir 
riešutai užauginami Armėnijos teritorijoje.
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Nepaliks ir be Čiučhelo – ant siūlo suvertų 
graikinių riešutų, kurie kaip rankų darbo 
žvakės įmerkiami į tirštas vynuogių sultis, 
o po to džiovinami ir vėl merkiami, kol 
susidaro pusės centimetro storio sluoksnis. 
Atrasite ir rūgštųjį lavašą. Tai plonas lapas, 
pilnas vitaminų žiemai. Jis gaminamas 
iš vyšnių, abrikosų, vynuogių, šilauogių, 
gervuogių.

Armėnai labiausiai didžiuojasi savo 
abrikosais. Ne veltui jie vadinami 
armėnišku obuoliu arba armėniška slyva, 
kurios tėvynė – Armėnija. Jų lotyniškas 
pavadinimas – Armeniaca vulgaris. Beje, 
iš abrikoso medžio gaminamas tradicinis 
armėnų instrumentas – dudukas. Senoji 
legenda pasakoja apie tai, kad armėnų 
pagonys švęsdavo naujų metų atėjimą 
pavasario pradžioje. Ir štai, būgnams 
mušant prasidėjo šventė, visi šventė, 
linkėjo vienas kitam derlingų metų, sveika-
tos, laimės ir tokio derliaus, kad kitais 
metais vynas būtų dar saldesnis ir aroma-
tingesnis. Atėjus vakarui, jie pradėjo šokti, 
o pastebėję, kad kažkas atsinešė iš namų 
abrikoso medį, visi drauge pradėjo šokti 
aplink jį. Kuo toliau tuo linksmesnė darėsi 
šventė ir štai jau kiti žmonės iš savo namų 
nešė abrikoso medžius, pradėjo puošti 
juos papuošalais bei gamtos dovanomis. 
Nuo to laiko kiekvienais metais armėnai 
puošdavo žalią medį arba šakelę savo 
namuose. Toks medis iki šiol vadinamas 
„tonacar“ – šventės medis.

Armėnų desertas – vaisiai
Ką armėnai valgo desertui? Armėnija 

– tai saulėtas kraštas, kuris be galo tur-
tingas savo vaisių įvairove. Visi valgomi 
vaisiai ir riešutai užauginami Armėnijos 
teritorijoje. Vaisiai maitinasi kalnų šaltinių 
vandeniu, šildosi karštoje Rytų saulėje ir 
tokiu būdu visiškai prinokę įgauna unikalų 
skonį ir aromatą. Armėnijos teritorija 
geogra�škai yra labai įvairi, tad aukštesnių 
vietovių gyventojai derlių gauna vėliau, o 
žemesnių vietovių – anksčiau. Tokiu būdu 

Armėnija ilgą laiką gali mėgautis savame 
krašte užaugintomis gėrybėmis. Ne kartą 
skirtingų laikų keliautojai savo raštuose 
paminėdavo, kad Ararato slėnio vynuogės 
ir abrikosai išsiskiria savo unikaliu sal-
dumu. Būtent iš tokių vaisių gaminami 
džiovinti vaisiai, vynai, brendis. 

Armėnai labai išradingi – čia gausite 
paragauti neprinokusių graikinių riešutų 
uogienės, arbūzų žievės saldainių, 
džiovintų vaisių su riešutais vietoj kauliuko 
ir netgi pomidorų ir baklažanų uogienės. 

Atrasite ir rūgštųjį lavašą. 
Tai plonas lapas, pilnas vitaminų žiemai. Jis gaminamas 

iš vyšnių, abrikosų, vynuogių, šilauogių, gervuogių.

PASAULIO VIRTUVĖS

Armėnai labiausiai didžiuojasi savo abrikosais. Ne veltui jie vadinami armėnišku obuoliu arba 
armėniška slyva, kurios tėvynė – Armėnija.
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garsioji pachlava tapo tarpnacionaliniu 
ginču tarp graikijos, turkijos, armėnijos ir 
Sirijos. kaip buvo iš tikrųjų, nežinau. žinau 
tik tiek, kad mano prosenelė ją gamino, 
gamino ir mama, gaminu ir aš. kiekvie- 
noje šalyje ji keičia savo receptūrą ir 
visur ji yra unikali. kokia gi ta armėniškoji 
pachlava? pagrindas – graikiški riešutai, 
medus ir cinamonas. tešlą armėnai 
gamina sluoksniuotą. kitoje armėniškoje 
valstybėje arcache (kalnų karabachas) 
pachlava gaminama iš keturiasdešimties 
sluoksnių plonytės, šiandien vadinamos 
filo tešlos, o įdaras paįvairinamas rožių 
vandeniu ir šafrano prieskoniu. pats pa-
grindinis principas – jei pachlava paduo-
dama karšta, tai medaus užpilas turi būti 
šaltas, jeigu pachlava paduodama šalta, 
tada užpilas turi būti karštas.

Gėrimai
armėnija turi nemažai argumentų, dėl 

ko ji gali vadintis žmonijos vyndarystės 
lopšiu. šiandien šios šalies kalnų slėniuose 
galima aptikti apie 500 laukinių vynuogių 
veislių, kai kurios gali pretenduoti į 
vynuogės pirmtakes – jų amžius siekia 
4,5 mln. metų. biblijoje sakoma, kad pasi-
baigus tvanui, Nojus išlipo būtent ararato 
kalno papėdėje ir čia įveisė vynuogyną, 
taip tapdamas pirmuoju vyndariu. 

armėnijos svarbą vyno istorijoje patvirtina 
pastarųjų metų archeologinių tyrinėjimų 
duomenys – čia rasta seniausia žmonijai 
žinoma vyninė, įkurta prieš 6100 metų (Iv 
tūkstantmetis pr. kr. – bronzos amžius).

Sovietmečiu, kai armėnijos vynda-
riai sulaukė didelio pasisekimo, visa 
vynininkystė buvo sutelkta „Аrarat-tresto“ 
saugyklose. būtent čia apsilankęs rusų 
rašytojas maksimas gorkis pasakė, kad 
paprasčiau įkopti į ararato kalną nei išeiti 
iš „Аrarat-tresto“ saugyklų. čia, uoloje 
iškirstoje saugykloje yra vynininkystės 
muziejus, kurio kolekcijoje sukaupta virš 3 
tūkstančių vyno, išlaikyto kelis šimtmečius, 
rūšių. panašaus masto saugyklos visame 
pasaulyje yra tik trys – prancūzijoje, Itali-
joje ir armėnijoje.

Nepamirškite paragauti vaisių vyno iš 
dviejų rūšių, neįprastų Lietuvai. pirmiau-
sia, armėnijos simbolio – granatų vy-
nas, o kitas – arcacho (kalnų karabacho) 
pasididžiavimo – gervuogių vynas. šią 
vasarą keliavome po visą armėniją, bet 
niekur nemačiau tiek daug gervuogių kaip 
šiame krašte. būtent čia gimsta gervuogių 
vynas. tai daug dėmesio ir patirties reika-
laujantis gėrimas. jo gamybai naudojamos 
gerai sunokusios, šviežios ir sveikos uogos, 
užaugintos geriausiuose armėnijos vyn-
uogynuose. gervuogių vynas pasižymi 
intensyvia, sodria rubino spalva. 

Brendis
kalbant apie armėniją, neįmanoma 

pamiršti itin gerai vertinamų brendžių, 
pasižyminčių tirštu aromatu ir švelniu 
skoniu. 50-ties laipsnių „dvin“ – pats stip- 
riausias brendis pasaulyje, būtent jį la-
bai mėgo v. čerčilis. kai šio politiko buvo 
paprašyta atskleisti ilgaamžiškumo 

receptą, jis atsakė: „reikia visada vakarieni-
auti laiku, rūkyti Havanos cigarus ir gerti 
armėnišką konjaką“. konjaką armėnijoje 
geria dažniau nei vyną. Labiausiai verti-
nami – Ararat, Noy, Mane, Armenika.

džermuk
džermuk (armėn. Jermuk) – dar vie-

nas armėnijos gamtos stebuklas. tai iš 
žemės ištekantis, silpnai gazuotas vanduo. 
džermuko gamykloje vandenį praturtina 
dujomis, gautomis iš daugiau organiškai 
gazuoto vandens, tuomet supilsto jį į 
butelius. tokiu būdu vanduo praturtina-
mas organiškai ištekančiomis dujomis, 
be jokių cheminių priedų. teigiama, jog 
šis vanduo turi gydomąsias savybes, dak-
tarai rekomenduoja jį gerti, kai pacientai 
serga gastritu, skrandžio opa, cukriniu 
diabetu. prie džermuko šaltinio įsikūrusi 
didelė gydykla, kur pagrindinis gydymo 
būdas – naudoti šio šaltinio vandenį vi-
soms procedūroms. Nukeliavę į armėniją 
pamatysite, kad visoje šalyje tai vienas 
populiariausių armėniškų mineralinių 
vandenų. turbūt net pats populiariausias. 
kiekvienuose namuose rasite labai įdomų 
prietaisą – „kamščiatraukį-atidarytuvą“, 
kuris skirtas būtent šitam gėrimui, kad 
atidarius galima būtų greitai išpilstyti į 
stiklines ir skubiai uždaryti sandariai, kad 
vanduo „neišsigazuotų“. beje, Lietuvoje šio 
gėrimo galite rasti armėnų restoranuose.

Tonyr
tonyras – tai maždaug metro aukščio 

molinė krosnis, įrengta žemėje. šios kros-
nies pavadinimas iki šių dienų nepasikeitė, 
nepasiketė ir tonyro daugiafunkciškumas. 
tonyre armėnai virė košes, vytino žuvį ar 
paukštieną, kepė daržoves, virė sriubas, 

paSauLIo vIrtuvėS

Nepamirškite paragauti vaisių vyno iš dviejų rūšių, neįprastų Lietuvai. Pirmiausia, 
Armėnijos simbolio – granatų vynas, o kitas – Arcacho (Kalnų Karabacho) pasididžiavimo 
– gervuogių vynas.

Pachlava
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kepė duoną, lavašą ir kitus patiekalus. 
Lavašas – tai didžiulis ir vienas seniausių 
stebuklų armėnų kultūroje. Tonyras įkurtas 
žemėje neatsitiktinai. Kaskart gamindami 
valgį ar duoną, armėnai dėkojo ir garbino 
žemę už suteiktą jiems maistą ir namų 
šilumą. Senovės Armėnijoje ugnį priimda-
vo taip, lyg tai būtų dalelė saulės. Kaskart 
nuleidžiant į krosnį maistą kepimui, jie tuo 
pačiu nusilenkia ugniai, lyg saulę garbintų. 
Panašiai yra senose lietuviškose trobose – 
įėjimas padarytas žemesnis, nei gyventojų 
ūgis, kad kas kartą įeidamas žmogus 
nusilenktų namui. Panašią tradiciją turi ir 
japonai.

Indus armėnai taip pat gamino iš mo-
lio. Dauguma patiekalų Armėnijoje netgi 
vadinami ne ingredientų pavadinimais, o 
pagal tai, kokiame inde buvo pagamintas 
valgis, o kartais ir pagal patiekalo ruošimo 
būdą. Pavyzdžiui, tapak (tai sunkus mo-
linis indas, iš kurio kilo „viščiuko tabaka“ 
pavadinimas. Gaminant šį patiekalą, višta 
būdavo prisuspaudžiama su šiuo sunkiu 
indu kčuč (mažas molinis ąsotis, kuriame 

buvo daromas sūris, gaminama ir pilama 
sriuba) ir putuk (į čenachinę panašus indas 
iš kurio kildinamas Putuk bosbaš pavadini-
mas).

Vėliau kepimo būdas tonyre persikėlė 
į visas Užkaukazės tautas, tapęs 
nepakeičiama nacionalinės kulinarijos dali-
mi. Kyla ginčų su Vakarų kaimynais turkais 
– jie sako, kad atsinešė tonyrą į tą vietovę 
ir išplatino. Tačiau net nežiūrint į begalę 
senovės tyrinėtojų darbų, tvirtinančių 
tonyro armėnišką kilmę, egzistuoja papras-
ta logika – klajojančios tautos akmeninių 
pastatų ir tuo labiau tonyrų, įkastų žemėje, 
nestato. O kaimynų klajojančios gentys 
atsirado ant tos žemės gerokai vėliau, kai 
armėnų tonyruose jau tūkstančius metų 
degė ugnis. 

Tais laikais Armėnija turėjo didžiulę 
kultūrinę įtaką vėliau atsiradusių kaimynų 
tradicijoms. Tuo pačiu ir Armėnijoje buvo 
pradėti praktikuoti kai kurie šalia esančių 
kaimynų įpročiai. Tokie patiekalai kaip 
charčio, chačapuri atkeliavo į Armėniją iš 
kitų Kaukazo tautų. Atsivertę Armėnijos 

istorijos puslapius pamatysime, kad iki pat 
revoliucijos, sovietų okupacijos ir net iki 
šių dienų Armėnija buvo ir yra itin nepa-
lankioje padėtyje. Armėnija jau nuo II a. 
pr. Kr. buvo padalyta į Vakarų ir Rytų dalis. 
Senovės armėnai buvo priklausomi nuo 
romėnų, persų, bizantiečių, arabų, o nuo 
VII a. keletą šimtmečių buvo užkariauti 
kitataučių, tokių kaip mongolai, ara-
bai, turkai ir persai. Nuo XVII a. Armėnija 
buvo padalyta tarp Turkijos ir Irano. 
Tais laikotarpiais Armėnijos ekonomika, 
jos žmogiškieji ir materialiniai ištekliai 
sumažėjo, bet dvasinė ir materialinė 
kultūra nepasikeitė, neišnyko ir armėnų 
virtuvė. Priešingai, armėnų įnašas į turkų 
ir persų virtuvę buvo didžiulis. Dauguma 
tikrųjų armėniškų patiekalų buvo atrasti 
Europoje per turkus (pvz., tolma). O tuo 
tarpu Armėnijos išeivija su savimi nešėsi 
autentiškas receptūras ir taip padarė įtaką 
kitoms kultūroms, pavyzdžiui, Gruzijai, Sir-
ijai, Kiprui, Libanui ir kitoms šalims.

Lavašas
Vaikystės duonos kvapas – lavašas. 

Tai Armėnijos duona – ypatingai ploni 
„paplotėliai“, kepami tonyre. Daug visokių 
tradicijų yra atkeliavę į Armėniją iš kitų 
tautų, bet lavašas – ypatingai armėniškas 
reiškinys. Turbūt lavašas atsirado su pačių 
armėnų atsiradimu. Senoji tradicija, kurią 
pavadinsiu „lavašo kepimas visai žiemai“, 
išliko iki šiol. Ir tada, ir šiandien kiekviena-
me kaime būdavo tonyras, kartais ir ne vie-
nas, o keli. Kaskart šiai tradicijai „įvykdyti“ 
susirinkdavo kaimynai, visi šeimos nariai, 
ir čia prasidėdavo stebuklas. Lavašas gal 
ir paprastas savo gamybos technologijos 
prasme, bet ne kiekvienas moka tai daryti. 
Miltai ir vanduo. Tešla gaminama iš vakaro, 
nenaudojant mielių. Naudojamas gabaliu-
kas išsaugotos tešlos iš prieš tai buvusio 
kepimo. Galvoje sukasi mintis, kad dabar-
tiniame lavaše yra dalelė to pačio pirmo 
lavašo, kurį gamino mūsų proproseneliai 
prieš kelis tūkstantmečius. Lavašą gamina 
tik moterys. Ar po nakties tešlai atėjo lai-

PASAULIO VIRTUVĖS

Tonyre armėnai virė košes, vytino žuvį ar paukštieną, kepė daržoves, virė 
sriubas, kepė duoną, lavašą ir kitus patiekalus. 

Chorovac (šašlykas)

Lavašą gamina tik moterys (priešingai, nei  mėsos patiekalus).

Atkelta iš 53 psl. >
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kas lįsti į pečių, tikrina vyriausia moteris 
kaime, kuri ir ištaria žodį – galima. Ir štai 
tonyras jau įkaitintas, apačioje liko nedaug 
žarijų. Laikas kepti. tešla iškočiojama 
taip plonai, kaip tik įmanoma. viena mo-
teris iškočioja blyną, perduoda kitai, kita 
kočioja dar ploniau ir taip toliau. vyriau-
sioji sėdi prie tonyro, užtempia ploną tešlą 
ant specialaus skydo su rankena kitoje 
pusėje ir įkišusi į įkaitintą duobę, trinkteli 
į sieną. tešla prilimpa, o po penkiolikos 
sekundžių galima išimti. paprastai lavašo 
kepimas kaime – tai šventė. Nepamiršiu 
pasakyti to, kad nuo senų laikų kepant 
lavašą visi meldžiasi, ypatingai kai vyriau- 
sia moteris įkiša tešlą į  karštą tonyrą. 
pirmuosius iškeptus dešimt, dvidešimt 
lavašų pagriebia vaikai, jie pirmieji ragauja 
šviežųjį lavašą. jie vos tik pabudę, ateina 
iš anksto pasiruošę. atsineša su savim 
sūrio, pomidorų, žalumynų. tarpusavyje 
dalindamiesi, jie susisuka sau armėnišką 
sumuštinį, kurį vadina brtuč arba durum. 
tai į lavašą suvynioti minėti ingredien-
tai – sūris, žaluma, pomidorai. kai visi 
papusryčiauja ir tuo pačiu tarsi pašventina 
žiemos lavašą, darbas tęsiamas iki pat 
vakaro.

 tik ištrauktas iš tonyro lavašas neužilgo 
išdžiūna. būtent taip jis laikosi visą žiemą. 
kai reikia namie lavašo, žmonės jį at-
gaivina, sudrėkinę vandeniu. Lavašas ste-
buklingai tampa lyg ką tik iškeptas, net 
kvapas atsinaujina. žodžio „lavaš“ kilmė iš 
armėniško „lav“ – „geras“ ir „aš“ arba „chaš“ 
– „valgis“. yra ir kita versija – kai kuriuose 
šaltiniuose jį vadina dievo dalimi arba die-
vo duona. armėnijoje sukietėjęs lavašas 
naudojamas eucharistijai. viena seniausių 
legendų apie lavašą armėnijoje pasa-
koja apie karo dievo vahagnas ir meilės 
deivės astchik vestuves. pats svarbiausias 
svečias, visų dievų dievas aramazdas 
padeda ant jaunosios peties baltą lavašą. 
pakeliui iki pilies lavašas nukrenta, bet 
jaunoji susijaudinusi to nepastebi. visų 
dievų dievas aramazdas supyksta ir pa-
sako astchik: „tas, kas nepastebi duonos, 
gulinčios ant žemės, negali būti žmona 
ir motina“. vestuvės atšaukiamos, jauni-
kiai taip ir lieka įsimylėjėliais. Nuo to laiko 
per visas vestuves jaunikių mamos visada 
uždeda ant jaunosios peties lavašą. pagal 
istorinius šaltinius, šiai tradicijai – apie trys 
tūkstančiai metų.

Lavašas yra išgelbėjęs tūkstančius 
žmonių nuo bado. plonas paplotėlis 
neužimdavo daug vietos. Iš savų žemių 
bėgdavę armėnai osmanų imperijoje 
sugebėdavo pasislėpti lavašą. tokiu būdu 
dalis žmonių, kurie buvo išvaryti į dykumas 
mirčiai,  išsigelbejo.

į lavašą galima suvynioti viską – ir mėsą, 
ir žuvį, daržoves, sūrį, žalumynus. Na, o 

senovėje lavašas buvo naudojamas vietoj 
šaukšto ir servetėlės. Lavašu semdavo sriu-
bas arba valgydavo mėsą, baigus valgyti, 
burną išvalydavo lavašu, taip pabaigdami 
savo trapezą. esu skaičiusi faktą, kad jį 
naudojo kaip vystyklus kūdikiams. Nors 
lavašo receptas visur tas pats, bet čia taip 
pat vienodo lavašo kitame regione nepa-
skanausi, kiekvienas regionas turi savo 
skonio tradicijas.

kai atvažiuoju į armėniją, dažnai atrodo, 
kad armėniško maisto dvelksmas praside-
da nuo lavašo kvapo.

Maistas su daina
armėnijoje labai paplitęs posakis: 

„pašventink maistą savo geru žodžiu“. 
dabar tai dažniau išgirsi kaimuose. Se-
nais laikais tai buvo būtina. šalia maisto, 
o ypatingai prie duonos ir vandens ne-
galima buvo keiktis. kartą svečiavomės 
viename kaime; močiutė, pakvietusi mus 
į svečius, gamindama maistą, dainavo. 
kai pasidomėjome, kas tai per daina, 
ji atsakė, kad žodžiuose slypi jėga, o 
maistas tą jėgą kaip kempinė surenka. 
Neseniai perskaičiau vieną mokslinį 
darbą apie armėnų kalbą, kuris man 
priminė apie močiutės papasakotą jėgą. 
mokslininkas georg karapetyan ištyrė ir 
atrado neįtikėtiną stebuklą, susijusį su 
armėnų kalba. Stebuklas yra toks – jo 
nuomone, armėnų abėcėlė buvo atkurta 
ir grąžinta naudojimui 401-aisiais metais. 
tai padarė vienuolis, vardu mesrop 
maštoc. armėnų abėcėlėje yra 36 raidės. 
raidės turi eiliškumą, kaip ir kitose kal- 

bose. tokiu būdu kiekviena raidė turi 
savo skaičių. jis pradėjo tyrinėti armėnų 
kalbą per išgaunamus skaičius ir čia jis at-
rado neįtikėtiną dalyką: pavyzdžiui, žodis 
„auksas“ armėnų kalboje skamba kaip 
„oski“ – keturios raidės ir keturi skaičiai. 
jis sudėjo šiuos skaičius ir gavo mendele-
jevo lentelėje esantį aukso skaičių. taip pat 
sutampa sidabras, varis ir daug kitų metalų. 
visi metalų pavadinimai, kurie taria- 
mi iki šiol senąja armėnų kalba, atitinka 
šią teoriją. tai dar vienas įrodymas, kad 
armėnų kultūra, protėvių paveldas ir, šiuo 
atveju, žodis ir kalba turi didžiulę prasmę 
ir susiję su gamta ir dvasia. tokių stebuklų, 
susijusių su kalba, manau, galima surasti 
visose senąją kalbą naudojančiose tau-
tose. Ne veltui lietuviai, dirbdami kviečių 
laukuose, traukė senovės liaudies dainas, 
taip šventindami derlių. pašventinkim 
maistą ir šiandien savo geru žodžiu.  

taigi, armėnų tauta, būdama vaišinga ir 
pati mėgsta skaniai pavalgyti ir labai ilgai 
sėdėti prie stalo. kuo didesnis stalas, tuo 
ilgiau tai trunka. Nes kol kiekvienas pasako 
ilgą tostą, niekam nepavyksta greitai aps-
vaigti. Nežiūrint į tai, kad armėnai suvar-
toja nemažai brendžio, vyno ar degtinės, 
pamatyti gatvėje einant siūbuojantį 
armėną kažin ar pavyks. būti girtam 
armėnijoje didžiulė gėda. vyrauja nu-
sistatymas, kad gerti gali tik tikri ir protingi 
vyrai. tik tokie vyrai neapsvaigsta ir laiku 
sustoja. beje, armėnija buvo vienintelė 
šalis Sovietų Sąjungoje, kurioje  nebuvo 
blaivyklų ir vaikų namų.

Vyriausioji sėdi prie tonyro, užtempia ploną tešlą ant specialaus skydo su rankena kitoje pusėje ir įkišusi į 
įkaitintą duobę, trinkteli į sieną. Tešla prilimpa, o po penkiolikos sekundžių galima išimti.

paSauLIo vIrtuvėS

Žodžio „lavaš“ kilmė iš armėniško 
„lav“ – „geras“ ir „aš“ arba „chaš“ 
– „valgis“. Yra ir kita versija – kai 
kuriuose šaltiniuose jį vadina Di-
evo dalimi arba Dievo duona.
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GERIAUsI
PAsAULYJE

Trejus metus iš eilės geriausio restorano titulas, laikytas daniško restorano ,,Noma“ įkūrėjo 
Rene Redzepi rankose, šiemet perduotas ispanų broliams Roca. pagal ,,The World’s 50 best 
Restaurant awards“ rinkimus, geriausiu 2013-ųjų restoranu buvo pripažintas Ispanijoje 
įsikūręs ,,El Celler de Can Roca“ restoranas, kuriam ir atiteko geriausio restorano apdovano-
jimas. kokios geriausiųjų paslaptys?

gerIauSIejI

Gabrielė Nečejauskaitė
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„el celler de can roca“ restorano logo- 
tipe išvysite neįprastą r raidę, kurią 
puošia trys kojelės, ir tai ne atsitiktinu-
mas. trys kojelės simbolizuoja tris brolius, 
nešiojančius roca pavardę bei įsteigusius 
„el celler de can roca“ restoraną. Iš tiesų, 
restorano veikla buvo inicijuota dviejų 
vyresnėlių brolių Joan ir Josep Roca dar 
1986 m., vėliau, 2007-aisiais, į restorano 
veiklą įsijungė ir jaunėlis brolis jordi. 
vyriausiasis iš brolių, Joan, vadovauja 
virtuvei ir yra aukščiausios klasės šefas. 
josep – vynų ekspertas, atlieka someljė 
pareigas bei pasitinka restorano svečius. 
jauniausias brolis Jordi Roca – desertų 
meistras, kurio fantazijos pribloškia net 
didžiausius ekspertus. broliai roca savo 
restoraną atidarė visai netoliese tėvų 
baro, kad nenutoltų nuo savo namų ir 
galėtų puoselėti šeimyniškus santykius 
net ir dirbdami.

restoranas ,,el celler de can roca“ 
įsikūręs Ispanijoje, šiaurės rytų katalo-
nijos mieste gironoje. po apdovanojimų 
restoranas susilaukė milžiniško dėmesio 
iš investuotojų su skatinimais bei 
pasiūlymais padėti plėtoti verslą ir atidary-
ti daugiau restoranų, kurie padvigubintų 
ar patrigubintų pelningumą, tačiau 
joan kategoriškas: „mes norime sutikti 
savo klientus, juos priimti ir asmeniškai 
užtikrinti nepriekaištingą patirtį mūsų 
restorane. turime savo filosofiją, kurią ga-
rantuoti bei prižiūrėti galime tik būdami 
savo restorane. daugybė žmonių, „el 
celler de can roca“ paskelbus geriausiu 
restoranu, skatina mus atidaryti maitini-
mo įstaigas visame pasaulyje, tačiau mes 
tvirtai atsakėme – ne, mes neplėsime 
veiklos.“

Į klausimus apie savo sėkmės formulę 
atsako Joan Roca

kokią pagrindinę tendenciją 
išskirtumėte pasaulio kulinarijoje ir ko 
turėtume tikėtis ateityje?

mano nuomone, pagrindinė tenden-
cija šiuo metu yra ta, kad šefai įkvėpimo 
gaminti ieško aplinkoje, kuri juos supa. 
mums labai svarbus ryšys su aplinka, 
atsižvelgiame į vietinę produkciją, 
sezoniškumą, jos kokybę bei remiame 
vietinius ūkininkus. pagarba ir atviru-
mas kitokiai pasaulėžiūrai visada buvo ir 
bus pagrindinis įkvėpimo šaltinis mūsų 
kulinarijoje. kūrybiškumo vystymas ir 
sugebėjimas kiekvienam svečiui perteikti 
įgytą meistriškumą bei suteikti teigiamas 
emocijas – tai rezultatas, kurio siekiame.

kaip apibūdintumėte savo kulinari-
jos filosofiją, kas daro jus išskirtiniais?

mūsų virtuvėje gerokai įsišaknijusios 
kataloniškosios virtuvės tradicijos, 
bet stengiamės jas visada sujungti su 
naujovėmis, tokiu būdu kataloniška 
virtuvė tobulėja. taip pat mums 
svarbūs vietiniai ūkininkai, kurie tiekia 
aukščiausios kokybės produktus, o jie 
yra bene svarbiausia dalis kulinarijoje. 
mes visada atviri naujovėms, tai leidžia 
tobulėti mūsų kūrybiškumui, kurį visada 
pagardiname šlakeliu magijos.

Ar yra kažkokių specifinių produktų, 
kuriuos stengiatės naudoti kuo 
dažniau?

Humoras. jis ypač svarbus, todėl 
visada dalyvauja mūsų darbe, tai mūsų 
tarpusavio santykių pagrindas. po jo – 
alyvuogių aliejus, jis pagrindinis mano 
ingredientas visuose patiekaluose. tada 
seka kiti vietiniai, sezoniniai produktai, 
tokie kaip palamós krevetės, trumai, kiti 
sezoniniai grybai, aviena iš mas marcè.

gerIauSIejI
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Viskas įmanoma
,,restorano veikla pagrįsta šeimos 

vertybėmis, atsidavimu ir sunkiu darbu – 
tai ir norime perduoti savo klientams, pa-
sitelkdami maistą bei aptarnavimą. kartu 
dirbame jau 27-erius metus ir mums tai 
labai patinka, nežinau, ką darytume vie-
nas be kito‘‘, – sako vyriausiasis brolis 
Roca. „mes niekada nesiekėme sėkmės ar 
šlovės, mes tiesiog darėme tai, ką mylime 
– tai yra mūsų koziris.“

kokį patarimą išgirstų jauni šefai iš 
brolių Roca?

„patarimas, kurį duotume jauniesiems 
šefams – mėgaukitės savo darbu. dar-
bas turėtų teikti malonumą, versti jaus-
tis laimingais, o ne skatinti susitelkti ties 
sėkmės siekimu, būti geriausiųjų sąrašo 
viršuje ar turėti geriausią reitingą. tie-
siog mėgaukitės savo darbu. Nieko nėra 
neįmanomo. jei turite svajonę, siekite jos, 
dėkite visas pastangas, kad ji taptų rea-

lybe. pažiūrėkite į mus – mes pradėjome 
nuo visiško nulio, o štai dabar mūsų 
restoranas – geriausias pasaulyje. mums 
tai pavyko, nes turėjome svajonę ir jos 
siekėme.“ joan užbaigė interviu sakiniu: 
„Siekite savo svajonių, nepasiduokite.“

po kovo mėnesį paskelbtų „the World’s 
50 best restaurants awards“ rezultatų, 
restoranas žaibišku greičiu tapo žinomas 
visame pasaulyje. po garbingos nomi-
nacijos „el celler de can roca“ tinklala-
pis per 24 valandas susilaukė daugiau 
nei 2 milijonų peržiūrų iš viso pasaulio 
bei keliasdešimt tūkstančių skambučių 
su tikslu rezervuoti staliuką ir savo 
akimis išvysti tai, ką ekspertai vadina 
aukščiausios klasės restoranu. deja, čia 
gauti staliuką – misija beveik neįmanoma, 
nes staliukai rezervuoti metams į priekį, 
tad prireiks didelės kantrybės, norint ap-
silankyti šių metų geriausiame pasaulio 
restorane.

gerIauSIejI
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Šiemet antrojoje vietoje likęs 
restorano „Noma“ savininkas titulų 
nesivaiko ir neteikia jiems pirmenybės

prieš devynerius metus rene redzepi 
įkurtas restoranas pasiekė stulbinančių 
rezultatų ir net trejus metus nuo 2010-ųjų 
didžiavosi geriausio pasaulyje restorano 
titulu. „Noma“ iš kitų restoranų išsiskiria 
savo įkūrėjo skleidžiama filosofija „Lai-
kas ir vieta“, kuri susilaukė pasaulinio 
susidomėjimo. Filosofija grindžiama prin-
cipu: „apsidairyk ir pamatyk, kur esi, kokia 
aplinka supa tave, koks tai laikas, panau-
dok tai, ką turi dabar, pasitelk fantaziją ir 
kurk.“

pats restorano įkūrėjas rene užaugo 
multikultūrinėje šeimoje, kurios indėlis 
vyro karjerai tikrai buvo nemažas. 
Sulaukęs penkiolikos metų, rene laimėjo 
kulinarijos konkursą mokykloje, kurio 
apdovanojimas buvo vieta kulinarijos 
koledže. po šešių mėnesių įvadinio kurso, 
rene nesidairė į šalis, nes atrado savo 
aistrą maistui, jam patiko mokytis įvairių 
technologinių dalykų ir kurti receptus.

„Noma“ – tai rene redzepi filosofijos 
ir stiliaus atspindys. restorano virtuvėje 
naudojami tik vietiniai produktai, kuriami 
atradimai ir eksperimentuojama, tokie 
principai pamažu plinta ir po viso pasaulio 
restoranų virtuves. Ir ne veltui, nes tai tie-

siog paprasta ir genialu, štai todėl „Noma“ 
susilaukė tokio didelio susižavėjimo. 
restorano įkūrėjas teigia, kad jis nedve-
jojo, atidarinėdamas restoraną danijos 
sostinėje kopenhagoje. anot jo, žmonės 
pasiryžę keliauti bet kur dėl gero maisto. 
rene sako nesijaučiąs pririštas prie dani-
jos ir galėtų dirbti praktiškai bet kokiame 
pasaulio krašte.

Geriausiųjų filosofja iš Rene Redzepi 
lūpų

kaip apibūdintumėte naująją 
šiaurietišką kulinariją?

mūsų restoranas rinkoje jau 9-erius 
metus, kaip ilgai kažkas gali išlikti 
nauja? Nekenčiu šios terminologijos, 
ir tai, kad ji buvo išrasta. tai, ką mes 
ruošiame, yra regioninė europos virtuvė, 

gerIauSIejI
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tik tiek. pagrindinė misija, kurią siekiu 
įgyvendinti, ir filosofija, kurios mokau 
savo komandą – leiskite svečiams pajusti 
laiką ir vietą. ar tai įgyvendinsite akcen-
tuodami tam tikrus naudojamus produk-
tus, ar kaip kitaip, bet esminė svarba turi 
būti kreipiama į atmosferą, į kurią paten-
ka svečias. jis turi žinoti, kad tai, ką jis 
patiria, gali vykti tik čia ir būtent šiuo mo-
mentu, šiame kopenhagos kampelyje.

Ar galėtumėte įvardinti specifinius 
produktus, kuriuos naudojate pas-
taruosius devynerius metus? 

rūgštynės ir actas. šie produktai nau-
dojami praktiškai visuose mūsų pagal se-
zonus sudarytų meniu patiekaluose.

pagal kokius kriterijus renkatės savo 
komandos narius?

kai samdau žmones, naudojuosi savo 
instinktais. man nėra svarbi žmogaus dar-
bo reziumė, kartais žmonės su geriausiais 
reziumė gali labai nuvilti. žmoguje, kurį 
samdau, ieškau žingeidumo, atsidavimo 
savo darbui bei geležinės kantrybės, ne-
toleruoju arogancijos.

pasenusios morkos niekam tikusios? 
Trumpa istorija iš Rene lūpų.

prieš keletą metų vienas ūkininkas 
man davė ryšulėlį morkų, porą metų 
pragulėjusių jo rūsyje, kur jis saugojo 
daržoves. jos buvo violetinės ir minkštos, 
bet ūkininkas man pasakė, jog jam atrodo, 

kad šių morkų skonis daug geresnis nei 
kitų. taigi, aš parsinešiau namo tas mor-
kas, elgdamasis su jomis taip, lyg jos būtų 
brangiausia ir geriausio skonio mėsa, ilgai 
su didele kantrybe troškinau jas svieste. 
Ir ką jūs sau manote, morkos virto tobu-
liausia tiršta, kremine, fantastiško skonio 
morkų piure. po šio eksperimento aš at-
radau naują įprastinio produkto tekstūrą ir 
skonį, tai buvo atradimas ir kartu pamoka.

rene skatina būti plačių pažiūrų ir 
nebijoti rizikuoti, nebijoti įgyvendinti iš 
pirmo žvilgsnio visiškai beprotiškų idėjų, 
kuriomis nuoširdžiai tikite. Neleiskite sau 
atsipalaiduoti ir užsnūsti ant laurų, nes 
visada yra vietos tobulėjimui ir naujiems 
atradimams, ypač kulinarijoje.

gerIauSIejI
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DIENOs PIEtŲ 
stRAtEGIJOs

daugumai dienos pietūs – vienintelis dienos maistas ne 
namie. Visi eina – eisiu ir aš. Vienoms kavinėms tai vienin-
telis būdas užsidirbti, kitoms – tik papildomas. Romantikos 
šiame dienos valgyje nedaug. 

koNSuLtacIjoS

Karolis Baleiša

kaip pasakė vienas žinomas maitinimo įstaigų 
apžvalgininkas, „lietuvis dėl 1-2 lt pigesnių di-
enos pietų važiuos į kitą miesto galą, bet po pietų 
būtinai pasiims kavos išsinešimui už 7-8 lt.“ Tokie 
jau mes, „seno kirpimo“ savininkai – svarbiausia 
pigiai, greitai ir skaniai. Neturėkite iliuzijų, kad 
yra kitaip. 

Kad Jums sektųsi, turite paisyti svarbių taisyklių:
• kaina. Skirtingai nei vakariniai ar savaitgalio lankytojai, 

dienos pietų valgytojai – žmonės praktiški. Nesuveiks tokie 
raktažodžiai kaip „naminis paštetas“ arba „antiena vyno padaže“. 
jei neplanuojate maitinti „viršūnėlių“, neturėtumėte peržengti 
13-18 lt sumos. Skirtumo tarp 14 lt ir 17 lt nėra, bet skirtumas 
tarp 11 lt ir 19 lt – milžiniškas. tai iš esmės atskiria tepaluo-
tas rankas serviso valgykloje nuo viena ranka tapšnojančio 
išmanųjį, kita valgančio iš „villeroy & boch“ indų.

• Greitis. maistą privalote patiekti per 8-15 min. jei tai pa-
darysite per trumpesnį laiką, kils abejonių dėl kokybės, o jei 
teks laukti ilgiau, tai privers ieškoti alternatyvių pietavimo vietų. 
Nesvarbu, ar jūs tiekiate maistą autoservise, ar senamiestyje. 
tai ne sekmadienio popietė, niekam neįdomu, kad turite daug 
užsakymų. Neškit greičiau!

• Skonis. Labai subjektyvu, bet taisyklė paprasta – kuo mažiau 
eksperimentų. kokybiški, tradiciniai, laiko patikrinti skoniai tiks 
geriausiai. dienos pietų valgytojai retai būna gurmanai arba 
jeigu tokie ir yra, dienos metas tam ne tas. tai nereiškia, kad rei-
kia pulti gaminti cepelinus, jeigu esate vyninė. gaminkite savo 
patikrintus patiekalus. 

be šių trijų dalykų esate kaip prekybos centras be parkavimo 
aikštelės, maišelių prekėms susidėti ar galimybės atsiskaityti 
mokėjimo kortelėmis. kaip ir prekybos centras, privalote turėti 
strategiją, kitaip pasakius – asmeninį apsisprendimą, kuo norite 
būti. 

Svarbu, kad jūsų apsisprendimas neprasilenktų su sveiku 
protu. verslo ofisų rajone nebandykite suklestėti su balta 
mišraine ir silke su burokėliais. arba autoservisų parke – su ri-
sotto ir gazpacho.
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7. – 11. 2. 2014

Parodos „Ambiente“ lankytojai atranda 
plataus vartojimo prekių pasaulį. Atranda 
progas. Galimybes. Pasaulines tendencijas, 
kurias pristato daugiau kaip 4700 dalyvių. 
Ekspozicijoje „Dining“ gausu stalo, virtuvės 
ir namų apyvokos daiktų idėjų, kurios atveria 
naujus verslo horizontus. Ateitį.
Kada šioje parodoje apsilankysite jūs? 

Papildoma informacija ir bilietai 
išankstinėmis kainomis
ambiente.messefrankfurt.com

info@lithuania.messefrankfurt.com
Tel. +370 5 213 55 34

the show

Ambiente 2014

šalis-partnerė

Japonija

Įvardinę sau, kuo norite būti, turite kelis pasirinkimus:
• „Spausti“ iš dienos pietų kuo daugiau pinigų. ypatin-

gai tinka, jeigu dirbate su dviem darbuotojais nuo 10 iki 15 
val. kirtimų gatvėje, autoserviso patalpose. tuomet gaminki-
te 3-4 karštus patiekalus už 8-10 lt, 1-2 sriubas už 2-3 lt. pasi-
likite galimybę kitą dieną juos patiekti kitu pavidalu, kad ir kaip 
žiauriai tai skambėtų. koks skirtumas, kada gamintas maistas, 
kai esate juodomis tepaluotomis rankomis? Svarbu, kad būtų 
normalus.

• pietūs, vakarienė ar desertas po pusryčių – jokio skir-
tumo. turite patalpas, personalą, „pusė velnio“ vietą, tad tai rei-
kia išnaudoti. gaminate patiekalus už gerą kainą, kuriuos gali-
te patiekti bet kada. jeigu lankytojai dievina dienos pietus, to 
paties už tiek pat gali tikėtis ir vakarienės metu. tuomet jums 
svarbiausia būti pastoviems, gaminti tuos pačius patiekalus, 
atsargiai eksperimentuoti. Savo lankytojams jūs esate įprotis 
ir neverskite jų keisti savo įpročio valgyti mėgstamą patiekalą. 
duokite man to paties ir palikite mane ramybėje. eksperimen-
tuokite namie, jei patinka.

• dienos pietų metu medžiokite vakarienių valgytojus. 
dienos pietų (kaip ir vakarienės) metu naudokite tik geriausius 
produktus, bet už mažesnę nei vakarienės kainą. Sudėtinga ir 
paprasta tuo pačiu metu. pietums patiekite maistą iš meniu, 
bet už dienos pietų kainas. tokiu būdu investuosite. daugumai 
dienos pietūs – vienintelis maistas, valgomas ne namie. galbūt 
neuždirbsite maišo pinigų pietų metu, bet klientai sugrįš po 
darbo ir savaitgaliais. tokiomis akimirkomis šypsenos platesnės 
ir piniginės atviresnės. 

Keletas papildomų patarimų, kaip dienos pietus nušviesti 
naujomis spalvomis:

• Vaišinkite nemokamais užkandžiais. atėję valgyti dienos 
pietų lankytojai – žmonės alkani, jie mielai pakramsnotų kros-
nyje keptų krekerių, kol atkeliaus sriuba.

• patiekalų rezervacijos. taupydami lankytojų ir savo brangų 
laiką, leiskite užsisakyti maistą iš anksto. Lankytojams nereikės 
ilgai laukti, o jūs sėkmingiau planuosite virtuvės darbą.

• patiekalų pavyzdžiai. turėkite „gyvus“ patiekalų pavyzdžius 
prie įėjimo. visi valgome pirmiausia akimis, vėliau rankomis, 
šakute, šaukštu ir dantimis. 

• Atsiminkite, ką valgo pastovūs lankytojai. jeigu reikia – 
užsirašykite. jeigu pirmieji pasiūlysite tai, ką klientai užsisakytų 
ir patys – oHo. tas pats puikiai tinka vakarienėms ir kitam die-
nos maistui.

• Naudokitės išmaniosiomis technologijomis. Facebook, 
Foursquare, Lunchbox – keli raktažodžiai, nuo kurių reikėtų 
pradėti. Neignoruokite to, ko nesuprantate arba kuo nemokate 
naudotis. tai pas jus atves lankytojų. Nemokamai.

taigi, pirmiausia nuspręskite, kas esate, ir apsidairę pasiti-
krinkite, ar taip yra iš tiesų. jeigu apsidairę nematote prie durų 
eilėje laukiančių lankytojų – kažkas ne taip. grįžkite prie pirmo 
straipsnio sakinio ir pagalvokite apie viską iš naujo.  

esu šventai įsitikinęs, kad, šiek tiek pasistengusi, bet kuri 
užeiga, restoranas ar kavinė sulauktų dvigubai daugiau 
lankytojų. mielai priimčiau iššūkį tuo pasirūpinti. Nemokamai. 
kodėl nemokamai? Nes gaila, kai geros idėjos ir lieka idėjomis.
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anokia čia naujiena, kad procentai 
išreiškia, kokia dalis butelyje esančio 
skysčio yra etilo alkoholis. pavyzdžiui, 
standartiniame 500 ml degtinės bute-
lyje, kuriame etilo alkoholis sudaro 37,5 
proc., minėtos cheminės medžiagos yra 
187,5 ml, o išgėrus 40 ml taurelę degtinės, 
į organizmą patenka 15 ml etilo alkoho-
lio. tarkime, 500 ml alaus bokale, kurio 
„stiprumas“ – 5,2 proc., yra 26 ml etilo 
alkoholio ir t. t. viduramžiais, išradus dis-
tiliacijos technologiją, daugybė stiprių 
alkoholinių gėrimų buvo gaminami gy-
dymo tikslais, mirkant distiliate įvairias 
žoleles. šiais laikais alkoholio vartojimas 
gydymo tikslais – retesnis reiškinys, bet 
ir to pasitaiko.

dažniau alkoholiniai gėrimai varto-
jami laisvalaikio ar pasilinksminimų 
metu ir tai vertinti galima įvairiai, tačiau 
etilo alkoholio perdozavimas kenkia 
sveikatai, o pats pirmas to požymis yra 
apsinuodijimas, kurį mėgstama vadin-

ALkOhOLIs kOktEILYJE:
„sILPNAs“ AR „stIPRUs“?

Be gilesnės analizės galima konstatuoti, kad alkoholiniai gėrimai kenkia sveikatai, kaip 
sveikatai kenkia bet kokio kito produkto ar medžiagos vartojimas, jei tai daroma dideliais kie-
kiais. kai kalbama apie alkoholinių gėrimų – degtinės, džino, viskio, vyno, alaus ir t. t. – poveikį, 
išskiriamas ne pats produktas, bet konkreti medžiaga – etilo alkoholis (etanolis (C2H5oH)), ku-
rio kiekis, išreikštas procentais, tradiciškai nurodomas gėrimo butelio etiketėje, o ,,liaudyje“ tai 
įvardijama „stiprumu“. 

ti „pagiriomis“. ypač sunkios „pagirios“ 
arba tiksliau – apsinuodijimas etilo 
alkoholiu pasireiškia suvartojus didesnį 
kiekį etilo alkoholio ir vienu metu var-
tojus iš skirtingų žaliavų pagamintą 
etilo alkoholį. Ir jei vartojant grynus 
alkoholinius gėrimus stiprumą matome 
etiketėse, o kai kurių „laipsnius“ dau-
guma vartotojų žino atmintinai, tai alko-
holio kiekis kokteiliuose, kuriuos gamina 
barmenai, dažniausiai nežinomas.

kiek lengviau įvertinti padėtį, kai 
kokteilio sudėtyje tik vienas alkoho-
linis gėrimas (kaip,  pavyzdžiui, kru-
vinoji meri – joje tik degtinė). keblu, kai 
kokteilyje su nealkoholiniais gėrimais 
sumaišomi keli alkoholiniai komponen-
tai. tokiu atveju net barmenui tenka su-
glumti, išgirdus klausimą apie stiprumą. 
tuomet dažniausiai imamasi vardinti 
kokteilio komponentus ir jų stiprumą. 
klasikinė maitinimo įstaigų, kuriose 
nėra iš anksto parengto kokteilių sąrašo, 

situacija – lankytojai prašo kokteilio, 
padavėjas sako „nėra“, o svečias prašo – 
sumaišykite. Natūralus aptarnaujančio 
personalo klausimas – kokį? žinoma, 
kuo toliau, tuo dažniau galima išgirsti 
konkretų atsakymą – Pina Colada, Mojito 
ir t. t., bet dažnai paprašoma „skanaus ir 
lengvo“. Skonis – individualus dalykas, 
dažnai barmenai „skonį“ išgauna saldin-
dami, taip „paslėpdami“ pigaus alkoho-
lio nemalonų skonį, nors maišytų gėrimų 
pasaulyje (o gal ne tik jame) plačiai 
žinoma, kad saldus skonis – tai banalus 
skonis. anoks čia menas degtinę atskie-
sti sultimis ir gėrimą pagardinti sirupu. 
Subtilių skonio kombinacijų galima at-
rasti eksperimentuojant su biteriais, ver-
mutais, trauktinėmis, medyje brandin-
tais gėrimais ir t. t., panaudojant įvarius 
prieskonius ir citrusinius vaisius. Sužaisti 
kartumo, rūgštumo, aitrumo, saldumo 
ir net sūrumo akordais – menas, nors 
visada galima atsiversti kokteilių žinyną 

Vytautas Jokubauskas
Klaipėdos turizmo mokyklos profesijos mokytojas

Horeca proFeSIoNaLamS Ir NorINtIemS jaIS taptI

Nukelta į 66 psl. >
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Už pagalbą atliekant matematinius skaičiavimus dėkoju kolegei, mokytojai Jūratei Vitkienei.

= = =

ar internetą ir pagaminti seniai žinomą 
bei išbandytą kokteilį.

Šaldymu ir saldinimu galima paslėpti 
nemalonų etilo alkoholio kvapą ir skonį, 
taigi vartojimo metu receptoriais nega-
lime tiksliai nustatyti jo kiekio. Realaus 
etilo alkoholio kiekio nustatymas koktei-
lyje – sudėtingas uždavinys, tačiau tam 
galima panaudoti nesudėtingą formulę. 
Reikia sudauginti kiekvieno kokteilyje 
naudojamo gėrimo tūrį (ml) ir stiprumą 
(%), o gautų skaičių sumą padalinti iš 
bendro kokteilio tūrio (ml). Jei kokteilio 
sudėtyje nenaudojamas ledas ir kompo-
nentai supilami pagal receptūrą, galima 
gauti gana tikslų rezultatą. Jei maišymo 
metu atšaldymui naudojamas ledas, 
kokteilis realiai bus kiek silpnesnis nei 
paskaičiuota. Kiek sudėtingiau su kok-
teiliais, į kuriuos ledas dedamas tik prieš 
patiekiant. Tokioje situacijoje iš esmės 
galioja dėsnis, kad kuo ilgiau svečias 
geria kokteilį, tuo jis darosi silpnesnis, 
kol galiausiai lieka tik vanduo ir buvusio 
kokteilio kvapas.

S – maišyto gėrimo (kokteilio) stipru-
mas (alkoholio kiekis %)

V – gėrimo tūris 
P – gryno gėrimo (komponento) sti-

prumas (alkoholio kiekis %) 
m – ledukų skaičius
12 – ledo generatoriuje pagaminto 

leduko vandens tūris ml, nors leduke 
sušalusio vandens tūris gali siekti ir iki 20 
ml ar daugiau, tai priklauso nuo gene-
ratorius gamintojo

HORECA PROFESIONALAMS IR NORINTIEMS JAIS TAPTI

Tačiau net kokteilių, ruošiamų 
ar patiekiamų su ledu, stiprumo 
paskaičiavimas prasmingas. Pirma, 
paskaičiavus kokteilio su keliais alkoholi-
niais gėrimais stiprumą ir žinant bendrą 
jo tūrį be ledo, galima įvertinti, kokio 
stiprumo bus gėrimas ir kiek ml etilo 
alkoholio svečias suvartos. Pavyzdžiui, 
klasikinis IBA kokteilis Margarita, kurio 
sudėtis: tekila – 40 ml (38 proc.), likeris 
Cointreau – 20 ml (40 proc.) ir citrinų 
sultys – 20 ml (0 proc.). Į formulę įrašę 
skaičius 

gausime, kad kokteilio stiprumas 29 
proc. arba jame 23,2 ml etilo alkoholio, o 
tai šiek tiek mažiau nei minėtame alaus 
bokale. Kitas pavyzdys – klasikinis IBA
aperityvas Kir Royal, kurio sudėtyje du 
alkoholiniai gėrimai: Crème de Casis – 10 
ml (15 proc.) bei putojantis vynas – 90 
ml (11 proc.). Paskaičiavus pagal formulę

gautume 11,4 proc. stiprumo gėrimą, 
kuriame tiek pat – 11,4 ml etilo alkoho-
lio.

Kaip jau minėta, tiksliai kokteilio su 
ledu stiprumą nustatyti sudėtingiau. 
Pavyzdys – plačiai žinomas IBA kok-
teilis White Russian, kuris gaminamas 
iš degtinės – 50 ml (37,5 proc.), kavos 
likerio, pvz., Kahlúa – 35 ml (20 proc.), 
grietinėlės – 20 ml (0 proc.), įdedant 
4 ledukus (kiekviename sušalusio 
vandens po 12 ml). Pradžioje kokteilio 
stiprumas bus 24,5%, o jei kokteilio 
svečias nevartotų tol, kol ištirps visi 

toks pats – 25,75 ml, vėlgi panašiai kaip 
išgėrus alaus bokalą. Taigi, vakarėlio ari-t-
metika paprasta – du šviesaus lager 
alaus bokalai arba dvi Margarita kok-
teilio taurės, arba trys su puse taurelės 
degtinės, arba keturi aperityvai Kir Royal.
Rezultatas panašus – Jūsų organizme 
bus apie 45–55 ml gryno etilo alkoholio; 
pasekmės, žinoma, labai individualios.

Panašius skaičiavimus būtų galima 
tęsti iki begalybės, nes kokteilių yra 
tūkstančiai ir net to paties pavadinimo 
kokteilio sudėtys baruose nevienodos, 
o ir komponentų stiprumas gali skirtis. 
Tačiau ši elementari daugyba, sudėtis 
ir dalyba, po ranka turint skaičiuotuvą, 
leidžia operatyviai atsakyti svečiui, 
„stiprus“ ar „silpnas“ kokteilis buvo pa-
tiektas, o svečias gali įvertinti, keliais 
kokteiliais gali pasimėgauti ir išvengti 
varginančių apsinuodijimo pasekmių 
kitą rytą. Antra priežastis, kodėl verta 
paskaičiuoti kokteilio stiprumą – tai 
būdas įdomiai jį parduoti, o barmenui 
–  sužibėti profesionalumu. Juk parduoti 
kokteilį su istorija bei išsamiu dosjė yra 
daug lengviau nei kokteilį tiesiog kaip 
gėrimą.

ledukai, gėrimo stiprumas 
sumažėtų iki 16,8%. Tačiau, 
nepaisant to, etilo alko-
holio kiekis, kuris pateks 
į svečio organizmą, išliks 

Atkelta iš 64 psl. >



 2/2013        67
www.restoranuverslas.lt

Pritchits kompanijos vardas ir produkcija mėgstama ir gerai 
žinoma Lietuvos rinkoje. Tai puikios kokybės produkcija subalan-
suota profesionalams, bet tinkanti ir namų virtuvėje.

Pritchits Millac kokosų pieno kremas – puiki naujiena 
azijietiškos virtuvės mėgėjams

Azijietiška virtuvė gana dideliu tempu užkariauja mūsų 
maisto racioną ir restoranų meniu. Neatsiejama azijietiškos 
virtuvės dalis - kokosų pienas. Jis plačiai naudojamas ruošiant 
egzotiškus patiekalus, taip pat naudojamas desertams ir kitiems 
saldėsiams gaminti.

Pritchits Millac kokosų pieno kremas - natūralus, išskirtinai so-
draus skonio ir tirštos kreminės konsistencijos, gaminys skirtas 
įvairių patiekalų ir desertu gamybai.

Pritchits Millac kokosų pieno kremo savybės:

Išbandykite ši produktą ir įvertinkite jo privalumus – nenu-
sivilsite!

O�ciali Pritchits kompanijos atstovė Lietuvoje - UAB Sangaida

MILLAC KOKOSŲ PIENO
KREMAS - PUIKI PRITCHITS 
KOMPANIJOS NAUJIENA

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
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GERIAUsI 2013 MEtŲ
VYNO IR DEsERtO DERINIAI

Labai įtemptose varžybose pirmą vietą 
iškovojo restorano „IdW esperanza re-
sort“ komanda – renatas jauniškis ir jus-
tinas kapkovičius, antras liko čempionate 
debiutavęs „telegrafo“ restoranas, trečias 
– „time“.

šiemet čempionate buvo skiriami ir 
specialūs prizai, kuriuos išsidalijo „time“, 
„Lauro lapas“, „vyno klubas“, „čiop čiop“ 
ir „vynas ir draugai“.

Specialios nominacijos:
- geriausias putojančio vyno derinys 

su desertu: jurgitai karinauskaitei („vy-

nas ir draugai“) ir vilgailei pavalkytei 
(vilniaus kolegija) už grietinėlės desertą 
su šokoladine šypsena ir spanguolės 
gniūžte su „champagne duval Leroy Lady 
rose sec Nv“ ir Iv vieta bendroje įskaitoje. 

- Lengviausias vynas: andriui valčiukui 
(„vyno klubas“) ir evaldui juškai 
(restoranas „Lauro lapas“) už desertą 
„pradžia“ su „reichsgraf von kesselstatt 
brauneberg juffer-Sonnenuhr riesling 
auslese 2006“ ir v vieta važybose. 

- geriausias čempionato vynas: urtei 
mikelevičiūtei ir annai baranovai (kuli-
narijos loftas „čiop čiop“) už vaisiuose 

marinuotą kriaušę su pistacijų tešla ir 
baltojo šokolado kremu su „Weingut S. a. 
prum bernkasteler Lay riesling eiswein 
1999“ ir IX vieta bendroje įskaitoje. 

- Lietuviškiausias desertas: arminui  
darasevičiui, andriui kubiliui, renatai 
ozarovskai (restoranas „time“) už desertą 
„ruduo“ su „reichsgraf von kesselstatt 
kaseler Nies’chen riesling Spatlese 2007“.

kaip pastebi varžybų iniciatorius, Lie-
tuvos someljė asociacijos prezidentas 
arūnas Starkus, šiemet čempionate yra 
bent kelios ryškios tendencijos. pirmiau-
sia, nustebino „riesling“ iš mozelio (vo-

I vieta:  moliūgų ir sūrio pyragas su „Rozes Porto White“

II vieta:  desetas „Braškė šokolade“ su „Weingut Pockl Rosso e Dolce 2010“

I vieta:  Justinas Kapkovičius ir Renatas Jauniškis („IDW Esperanza 
Resort“) už moliūgų ir sūrio pyragą su „Rozes Porto White“

II vieta:  Narimantas Miežys ir Audrius Goštautas („Kempinski Cathedral 
Square“ restoranas „Telegrafas“) už desetą „Braškė šokolade“ su „Wein-
gut Pockl Rosso e Dolce 2010“

Š.m. lapkričio 11 dieną Verkių rūmuose vyko IV Vyno ir desertų derinių čempionatas. Jame daly-
vavo rekordinis komandų skaičius: 21 someljė ir virtuvės šefų bei neprofesionalių desertų kūrėjų 
poros, geriausi lietuvos vyno žinovai, konditeriai.

Horeca proFeSIoNaLamS Ir NorINtIemS jaIS taptI
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III vieta: Arminas  Darasevičius, Andrius 
Kubilius, Renata Ozarovska (restoranas 
„Time“) už desertą „Ruduo“ su „Reichsgraf 
von Kesselstatt Kaseler Nies’chen Riesling 
Spatlese 2007“.

kietija) dominavimas: net devynios komandos pasirinko šio regiono vyną nuo pusiau sauso iki saldaus. čempionė – „reichsgraf von 
kesseltatt“ vyninė, kurios vynus deriniuose panaudojo net penkios komandos. antra tendencija – daug sauso vyno. čempionate 
trys komandos derino desertą prie sauso arba pusiau saldaus šampano, trys – prie sauso raudonojo vyno. trečia tendencija – de-
sertai įgavo dinamikos: daugelio patiekimas susijęs su papildomu veiksmu – tirpdymu, maišymu, –  todėl valgyti juos ne tik skanu, 
bet ir įdomu. 

šiemet teisėjų žiuri dirbo ir du užsienio žurnalistai. taip pradėta ruoštis varžybų tapimui tarptautinėmis: unikalios europoje 
varžybos vilioja ir kaimyninių šalių someljė bei virėjus – stebėti varžybų buvo atvykę kelių garsių rygos restoranų virėjai, varžybos 
įdomios ir estams, danams.

Vyno klubo informacija

Horeca proFeSIoNaLamS Ir NorINtIemS jaIS taptI
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KAIP IŠSIRINKTI
GERIAUSIĄ
TIEKĖJĄ?

Nuo atsakingo tiekėjo požiūrio ir darbo 
tiesiogiai priklauso restorano virtuvės 
darbo kokybė, greitis ir klientų pasiten-
kinimas maistu. Taigi, tiesiogiai priklauso 
ir restorano pelningumas. Puiku, kai yra 
galimybė dirbti išskirtinai su vietiniais 
ūkininkais, kurti sezoninius ar dienos 
meniu iš tų produktų, kurių tą rytą pavyko 
gauti turguje. O kaip išsirinkti gerą tiekėją 
klasikiniam restoranui? 

Ieškokite, kas geriausiai padės 
įgyvendinti Jūsų idėjas

Pagal savo sudarytą meniu arba jo 
koncepciją apsibrėžkite, kokių produktų 
grupių Jums dažniausiai reikia, ir 
išsinagrinėkite skirtingų tiekėjų produktų 
katalogus. Vertinkite visumą, neieškokite 
atskirai jūros gėrybių, mėsos ar duo-
nos. Dažniausiai tiekėjai gali pasiūlyti 
keletą pozicijų. Jūsų tikslas – išsirinkti 
tinkamiausią Jūsų idėjų įgyvendinimui: 

egzotiški produktai, vietinės žaliavos, 
šaldyti ir švieži gaminiai, bakalėja ir 
gėrimai.

Idealu, jei tiekėjas pats aktyviai daly-
vauja ir koja kojon eina su kulinarinėmis 
tendencijomis restoranų virtuvėse. Kar-
tais tiekėjai netgi pasikviečia žymius pa-
saulio virtuvės šefus ir organizuoja moky-
mus. Tai rodo profesionalų tiekėjo požiūrį 
į verslą.

Susipažinkite ir gaukite rekomen-
dacijas

Išsirinkus kelis ar vieną, Jūsų nuomone, 
tinkamiausią tiekėją, būtinai susitikite 
su juo. Paprašykite prisistatyti, papasa-
koti veiklos istoriją. Tegul tiekėjas Jums
duoda savo ilgamečių klientų kontaktus, 
kurie galėtų papasakoti apie darbo su 
pasirinktu tiekėju patirtį. Pabendravę su 
kolegomis, galėsite susidaryti objektyvią 

nuomonę apie tiekėjo darbo principus, 
nes Jūsų tikslas – ne tik rasti įmonę, 
pristatančią produktus, bet ir partnerį 
sėkmingam verslui.

Tiekėjas privalo užtikrinti produktų 
ir paslaugų kokybę

Geriausias tiekėjas tikrai nebūtinai tas, 
kuris siūlo mažiausias kainas. Gaunant 
nekokybiškas žaliavas arba jų negaunant 
laiku, stoja viso restorano darbas, todėl 
šioje vietoje būtinas ypatingas dėmesys. 
Paprašykite tiekėjo atstovaujamų 
produktų kokybės atitikties serti�katų 
ir produktų pavyzdžių. Išbandykite savo 
virtuvėje, ar jie atitinka Jūsų lūkesčius.

Visuomet palyginkite skirtingų 
tiekėjų kainas. Tačiau jei Jūsų tikslas – 
gera virtuvė, nereikėtų vadovautis vien 
žemiausios kainos kriterijumi. Rinkos
kainų apžvalga Jums suteiks pranašumo 
derybose.

Bet koks pelningai ir kokybiškai dirbti norintis (ar dirbantis) restoranas žino, kad maisto produktus 
ir gėrimus tiekiančių tiekėjų kokybės standartai turi būti aukščiausio lygio. 

KONSULTACIJOS

Andrius Kužulis
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Restorano „Perkūno namai“ 
(viešbutis „Daugirdas“) virtuvės šefė 
Janina Galubavičienė:

„Renkantis tiekėją, mums svarbiausi 
kriterijai – stabili maisto produktų kokybė 
ir pačio tiekėjo lankstus požiūris. Mūsų 
restoranas yra aukšto lygio, todėl ir renkan-
tis žaliavas bei produktus  pirmenybę tei-
kiame ne žemesnei kainai, o užtikrintai 
kokybei. Jei kokybė krenta, tai labai grei-
tai pastebi lankytojas. Lankytojas taip 
pat vis dažniau domisi produktų kilme, 
todėl, esant poreikiui, tiekėjas turi suteikti 
tokią informaciją. Jau 15 metų dirbame su 
Nowaco, dabartine UAB „Bidvest Lietuva“. 
Per visus šiuos metus produktų kokybė ir 
aptarnavimas išliko stabilūs. Nors per tiek 
laiko ir keitėsi mus aptarnaujantys vadybi-
ninkai, to nepajutome, nes kiekvienas šio 
tiekėjo komandos narys dirba profesiona-
liai. Sėkmingam darbui būtinas lanks-
tumas ir glaudus bendradarbiavimas tarp 
užsakovo ir tiekėjo. UAB „Bidvest Lietuva“ 
visuomet prisiima atsakomybę, o jei turi-
me kažkokių pastabų, visuomet į jas rea-
guoja ir sprendžia. Pavyzdžiui, užsisakant 
rausvąjį tuną, atidžiai tikriname, kad jis 
būtų tinkamos spalvos. Esant būtinybei, 
UAB „Bidvest Lietuva“ visuomet pakeičia 
produktą, kuris mūsų akimis nėra idealus. 
Didžiąją dalį mūsų užsakomų produktų 
iš šio tiekėjo sudaro žuvis ir įvairios jūros 
gėrybės. Labai smagu, kad tiekėjas nestovi 
vietoje ir plečia savo teikiamų produktų 
ir paslaugų spektrą. Atsiranda įdomesnių 
produktų.“

Ieškokite universalaus tiekėjo
Optimizuokite savo laiką ir darbo 

procesus, sumažindami tiekėjų skaičių 
iki minimumo. Žinoma, Jums reikės ir 
šviežios vietinės mėsos ar šaldytos žuvies 
dienos meniu, ir alkoholinių gėrimų 
vakarui, ir egzotiškų ar premium klasės 

gourmet produktų a la carte meniu. 
Ieškokite tokio tiekėjo, kuris galėtų Jus
aprūpinti jei ne visais, tai bent jau didžiąja 
dalimi reikiamų produktų.

Suderinkite sąlygas prieš pradėdami 
bendradarbiauti, o ne po to

Sąžiningą verslą turi vykdyti abi pusės – 
tiek restoranas, tiek tiekėjas. Todėl leiskite 
tiekėjui žinoti visus Jūsų reikalavimus 
ir lūkesčius maisto produktų kokybės 
(pavyzdžiui, kas bus atsakingas, atke-
liavus suvytusioms daržovėms) ir serviso 
(pavyzdžiui, ar tiekėjas gali pristatyti 
skubius, tos pačios dienos užsakymus) 
atžvilgiu. Suderinkite abiems pusėms 
patogius produktų pristatymo gra�kus, 
kad netektų priiminėti prekių piko metu. 
Apmokėjimo sąlygos taip pat yra derybų 
klausimas – įvertinkite savo galimybes 
ir suderinkite jas su tiekėjo siūlomais 
apmokėjimo terminais.

Išsiaiškinkite produkto kelią
Sužinokite, kokią pervežimo įrangą nau-

doja tiekėjas, kokiomis sąlygomis vyksta 
sandėliavimas. Iš kur ir kokiomis sąlygomis 
pas Jus atkeliauja mėsa, žuvis, daržovės, 
duona. Šiandien tai ypač aktualu restoranų 
lankytojams, todėl, žinodami atsakymus 
į šiuos klausimus, turėsite įdomią temą 
komunikacijai su jais. Šie klausimai taip 
pat lemia ir produktų kokybės užtikrinimą 
– Jums turėtų būti aktualu, per kiek laiko 
mėsa iš skerdyklos atsiduria ant Jūsų stalo. 
Gali pasirodyti (kai kuriems tiekėjams ar 
į aukštą kokybę neorientuotiems resto-
ranams), kad tokie preciziški reikalavi-
mai – tik bereikalingos priekabės, tačiau 
šiandien jau yra tiekėjų, galinčių kantriai 
atsakyti į visus šiuos klausimus. Atsiranda 
tiekėjų, tarpininkaujančių tarp restoranų 
ir gamintojo ne tik dėl kokybės, bet ir dėl 
aplinkosauginių atitikties serti�katų. 

Restorano „Molinis ąsotis“ savinin-
kas Klaidas Pakutinskas:

„Mūsų restorane „Molinis ąsotis“ mai-s-
to produktams yra taikomi aukščiausios 
kokybės standartai. Ypatingą dėmesį ski-
riame produktų kilmei, jų atsekamumui ir 
jų auginimo sąlygoms. Renkantis maisto 
produktų/žaliavų tiekėjus, mums svarbiau-
sia yra produktų kokybė, jų ekologija, kaina 
ir pristatymo sąlygos. Šiuos kriterijus atitin-
ka UAB „Bidvest Lietuva“, su kuriais dirbame 
jau 15 metų. Šiandien iš šio tiekėjo gau-
name daržoves, mėsos ir žuvies produktus, 
jūros gėrybes, prieskonius ir pieno produk-
tus. Mes pasirinkome UAB „Bidvest Lietuva“ 
savo tiekėju, nes ši įmonė yra patikima, 
lanksti, socialiai atsakinga ir gerbia savo 
klientus.“

Pristatymo greitis, apmokėjimo ter-
minai ir sąlygos, tiekėjo universalumas 
ir patikimumas

Išsirinkti tiekėją – tai beveik tas pats, 
kas pasamdyti naują darbuotoją. Idealu, 
kai surandate tiekėją-partnerį, su kuriuo 
dirbdami galite jaustis komfortiškai ir 
užtikrintai. Svarbiausia tiekėjo užduotis, 
žinoma, pristatyti Jums maisto produk-
tus, atitinkančius Jūsų turimą biudžetą. 
Tačiau nesuklyskite ir nesirinkite tiekėjo 
vien pagal kainą. Jūsų pasirinkimui 
svarbūs aspektai turėtų būti ir pristatymo 
greitis, apmokėjimo terminai ir sąlygos, 
tiekėjo universalumas ir patikimumas.

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

KONSULTACIJOS
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Nesivadovaudamas tendencijomis 
aklai, o adaptuodamas jas savo veikloje, 
viešbutis kuria unikalų ir patrauklų veidą, 
o išgirsdamas ir prisitaikydamas prie 
tendencijų, diktuojamų viešbučio svečių 
poreikių – ugdo lojalų klientą. viešbučio 
interjero dizainas turi eiti koja kojon su 
naujausiomis technologijomis, vietine 
kultūra ir klientų poreikiais.

paradoksalu, bet nors daugelis viešbučių bando sukurti savitą, unikalų „veidą“, visi jie 
turi taikytis prie naujausių tendencijų, daugumą kurių netiesiogiai diktuoja viešbučio 
svečiai. Atidžiai atrinkus pastarąsias tendencijas nuo trumpalaikių madų, viešbutis 
įgauna konkurencinį pranašumą.

Jūsų dėmesiui – aktualiausios ir 
karščiausios viešbučių tendencijos.

Fojė/vestibiulis transformuojasi į 
dinamišką daugiafunkcinę erdvę

kaip žmogų sutinka pagal rūbą, taip ir 
viešbučio fojė turi palikti malonų, gal net 
neišdildomą pirmąjį įspūdį. pastaruoju 
metu laukiamojo vaidmuo viešbutyje 

vis labiau auga: verslo susitikimai, ke-
liaujantys ir savo reikalus tvarkantys 
verslininkai – tai procesai ir klientai, prie 
kurių viešbutis turi prisitaikyti, sukurda-
mas daugiafunkcinę erdvę kasdieniams 
pokalbiams, formaliems susitikimams, 
darbui su kompiuteriu ar net konferen-
cine įranga. taigi, vien kavos staliukų ir 
fotelių nebeužteks.

būtinas kūrybiškas laukiamojo zonų 
segmentavimas, kur sau vietą rastų ir 
jaukios (į namų svetainę panašios), ir 
darbinės erdvės, komfortiški, išvaizdūs ir 
būtinai funkcionalūs baldai. 

šiandieninio viešbučio fojė akcentai 
– vertikalūs sodai, tekantis vanduo ir, be 
abejo, multimedijos stotelės.

VIEŠbUČIŲ VERsLO tENDENcIJOs

vIešbučIų verSLo teNdeNcIjoS

Ieva Malaiškaitė

Alpina Gstaad, Šveicarija

Bella Sky, Danija, nuotr. - Adam Mørk

Chicdesignideas.com
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peržiūrėkite kambarių išplanavimą
tradicinis „stalas-lova-spintelė“ 

išplanavimas jau seniai nebesukuria 
jaukaus kambario interjero ir pojūčio 
svečiui, jog jis čia laukiamas. šiandienos 
svečiai tikisi būti maloniai nustebinti, 
todėl pasaulyje šiuolaikiškų viešbučių 
kambarių interjerai dažniausiai išskirtiniai 
ir nepanašūs vieni į kitus. kūrybiškos dar-
bo zonos keliaujantiems verslininkams, 
įdomūs tv integracijos interjere sprendi-
mai, papildoma sofa prie karališko dydžio 
lovos – tai vos keletas sprendimų, ku-
rie šiuo metu „ant bangos“. kambario 
zonų atskyrimas taip pat keičiasi, erdvės 
jungiasi, sienos nyksta, palikdamos tik 
peršviečiamas pertvaras.

Be 5 minučių SpA vonioje
pasaulinėse viešbučių interjero ten-

dencijose vonios kambariai po truputį 
atsikrato iki minimumo suspaustų 
erdvių (siekiant padidinti kambario 
plotą) įvaizdžio. viešbučiuose besi-
ilsintys svečiai tikisi daugiau, nei turi 
ar gali sau leisti namuose. „kurortinė“ 
vonia su Spa elementais – pats tinka-
miausias būdas suteikti svečiams 
prabangų poilsį, kurį tikriausiai žadate 

savo reklamose. užuominos: kaskadinis 
dušas, „dvigulė“ vonia, atskiros „jo ir jos“ 
kriauklės, didžiuliai rankšluosčiai, grožio 
priemonės, daug erdvės.

dar viena įdomi tendencija – vonios 
įsiliejimas į bendras erdves. vonios kam-
barys atskiriamas stikline sienele tiesiog 
kambario zonoje.

vIešbučIų verSLo teNdeNcIjoS

Nukelta į 74 psl. >

Double Hotel

Element Hotel

Element Hotel

Bahrain From Gulf Hotel Sheraton Shanghai Waigaoqiao Hotel

Sun City Cascades Hotel
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Restoranas – kelionės tikslas
maisto gamyba – tai menas, taigi 

ir restorano interjeras turi būti kuria-
mas ne vien vadovaujantis praktiniais 
sumetimais. Ne tik maistas, bet ir pati 
restorano erdvė, jo dizainas turi palikti 
įsimintiną įspūdį viešbučio svečiams ir 
jiems nereikės ieškoti naujos vietos vaka-
rienei. pasaulinėse viešbučių restoranų 
tendencijose vyrauja teminiai interjero 
sprendimų išpildymai.

Vidus-laukas – ribos 
nyksta

visos aktualiausios vieš-
bučių interjero tenden-
cijos orientuotos į pojūčių 
sustiprinimą ar galimybes 
išplėsti įprastas ribas. 
šiuolaikinių viešbučių kam-
bariai net tik įsilieja į gamtą, 
juos transformuojant ir 
prijungiant didžiules te-
rasas, tačiau ir pati gamta 
„įvedama“ į kambarių ir 
viso viešbučio interjerą 
visais įmanomais būdais. 
medinė apdaila, akmens 
dekoras, vešli augmenija, 
stilizuoti kriokliai – tai tik 
keletas elementų, vedantys 
atsipalaidavusio ir paten- 
kinto kliento link.

kartą paragavęs...
Supratingi viešbučių ir restoranų vado-

vai žino degustacijų reikšmę sėkmingam 
verslui. galbūt dėl to pasaulio restoranuo- 
se sparčiai daugėja zonų/erdvių/salių, 
skirtų degustacijoms. viešbučio vyno ko-
rtos pristatymo ar naujo sezono meniu 
degustacijos vieta turi būti patogi ir pri-
taikyta smagiam bendravimui.

vIešbučIų verSLo teNdeNcIjoS
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Kempinski Hotel, Budapeštas

The Refinery Hotel

Hotel Du Vin
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Tvarumas
kaip ir pastarųjų trijų metų restoranų 

tendencijose, viešbučiuose taip pat 
dominuoja tvaraus verslo požiūris, 
mažinantis ne tik poveikį aplinkai, bet 
ir finansines sąnaudas. tiek restoranų, 
tiek viešbučių svečiai, vardindami 
savo pasirinkimo kriterijus, vis dažniau 
įvardija tvaraus ir atsakingo svetingumo 
verslo poreikį. dideli langai natūraliam 
apšvietimui, natūralios, vietinės 
statybinės ir apdailos medžiagos (medis, 
nendrės, molis), vertikalūs sodai ant sienų 
(galintys tapti funkcionaliais prieskonių 
darželiais), apželdinti stogai, atliekų 
rūšiavimo šiukšliadėžės kambariuose, lie-
taus vandens surinkimas ir pakartotinis 
panaudojimas – idėjos plėtoti atsakin-
gam viešbučio verslui ir konkurenciniam 
pranašumui bei išskirtinumui įgyti.

dėmesys verslo klientams ir 
technologijų bumas

yra dvi svečių kategorijos: tie, kurie 
nori per atostogas pasilikti „be ryšio“, ir 
keliaujantys verslininkai, kuriems „kaip 
oro“ reikia naujausių technologijų ne tik 
bendrose viešbučio zonose, bet ir kam-
baryje. jei jūsų viešbučio svečių kritinę 
masę sudaro pastarieji, jų lojalumą ga-
lite „nupirkti“ mažomis gudrybėmis: 
sparčiuoju belaidžiu interneto ryšiu, 
laisvai prieinamu spausdintuvu ar net 
technologiškai išmaniu kambariu, ku-
riame šviesa, temperatūra, užuolaidos/
langinės, muzika – viskas valdoma 
išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kom-
piuteriu. Svečio sukurti nustatymai 
užprogramuojami prietaiso atmintyje ir 
kito jo vizito metu kambarys paruošiamas 
būtent pagal paties svečio padiktuotus 
poreikius.

atsiminkite ir dar vieną taisyklę, 
galiojančią, jei jūsų klientas – keliaujan-

tis verslininkas. jei jūsų viešbutyje jis ras 
viską, ko reikia, kad tik nereikėtų išeiti iš 
viešbučio, jis bus laimingiausias svečias. 
todėl apsvarstykite restorano, baro, 
sporto salės, Spa, kino teatro, posėdžių 
kambarių koncepcijas.

vIešbučIų verSLo teNdeNcIjoS
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dėmesys vietos menui ir istorijai
apmaudu, bet dažnai siekiant būti 

šiuolaikišku, prarandamas tautinis ident-
itetas. dažnai viešbučių interjerai taip 
supanašėję, jog neatskirtum, kokios 
tai šalies ar kokioje vietovėje įsikūręs 
viešbutis. tuo tarpu viešbučių svečiai iš 
užsienio atkeliauja susipažinti su vietos 
istorija, kultūra, virtuve. tegul ši kelionė 
prasideda jūsų viešbutyje. 

vietos menas sukuria naujus patyr-
iminius įspūdžius viešbučio lankyto-
jams, o viešbutis įgauna unikalumo 
ir išskirtinumo. menininkų darbai iš 
viešbutyje vykusio plenero, gintaras, 
fotografijos, vietinė augmenija, raštai – 
būkite unikalūs. Interjerą turėtų padėti 
kurti ir pačios vietos istorija, tam vis dar 
sėkmingai tarnauja senų sienų frag-
mentai, lubų balkiai, seni židiniai, kros-
nys, vietiniai/istoriniai indai, staltiesės ir 
panašūs akcentai.

Baronette Renaissance Hotel, JAV

POD Boutique Hotel, Keiptaunas
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Mažiau šablonų, daugiau spalvų ir 
tekstūrų

grįžkime prie vieno iš pagrindinių 
šiuolaikinio viešbučio tikslų – svečių 
pojūčių sustiprinimo. būdami toli 
nuo namų, žmonės turi daugiau laiko 
ir galimybių tyrinėti ir atrasti naujus 
pojūčius. tegul tai būna spalvingas, 
netikėtų raštų derinių, gyvas ir įtraukiantis 
jūsų viešbučio interjeras. Svarbu neper-
sistengti – spalvos turėtų varijuoti artimų 
spalvų gamoje, o juose galėtų būti inte-
gruoti netikėti spalviniai sprendimai.

priešingybės traukia, todėl itin po-
puliaru tapo derinti urbanistinius dizaino 
elementus su senoviniais, galima sakyti, 
net folkloriniais inkliuzais. Itin populiarus 
interjere tampa medis, o savo pozicijų vis 
dar neužleidžia art deco stilius.

vIešbučIų verSLo teNdeNcIjoS

Atkelta iš 75 psl. >

Starwood Luxury Collection Hotel

Moon Garden viešbutis, Vilnius

W Opera Hotel, ParyžiusW Hotel, Honkongas
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Namai toli nuo namų
Nežiūrint į nieką, viešbutis savo kam-

bariuose turi užtikrinti komfortą ir pojūtį, 
tarsi būtum namuose. Nesvarbu, kaip 
prabangiai viskas įrengta ar kokios nau-
jausios technologijos integruotos – jau-
kumas yra pagrindinis tikslas. medžio 
dekoras, kilimai, užuolaidos, židinys, 
galimybė pasirinkti tv kanalus ar klaus-
ytis savo mėgstamos muzikos – smulk-
menos, skatinančios svečius sugrįžti.

efektas „kaip namuose“ turėtų 
prasidėti vos įžengus pro viešbučio duris. 
vadinasi, funkcionalus vestibiulis turi pul-
suoti ne vien naujomis technologijomis, 
bet ir jaukumu. pamirškite monolitinius, 
nedraugiškus registratūros barus. jūsų 
tikslas – kad svečias, peržengęs viešbučio 
slenkstį, pagalvotų: „o, panašiai planavau 
apstatyti svetainę“. eklektiškai sukomplek- 
tuoti paveikslai, antikvariniai dirbiniai ir 
minkšti baldai puikiai pasitarnaus šiam 
tikslui.

tiesa, dėl šios tendencijos sutaria ne visi 
kritikai, bandydami prieštarauti kai ku-
rioms straipsnio pradžioje išvardintoms 
tendencijoms ir teigdami, jog:  „paprastai 
namų svetainėje nepamatysi krioklio ar 
didžiulio sietyno, tai kodėl tokie turėtų 
būti mėgstamiausiame viešbutyje?“ 
tačiau, matyt, visų svetainės skirtingos. o 
tai tik įrodymas, kad kiekvienas viešbutis 
visų pirma turi gerai pažinti savo svečią.

vIešbučIų verSLo teNdeNcIjoS

Baronette Renaissance Hotel, JAV

Baronette Renaissance Hotel, JAV

Hotel Anantara, Desert Island Resort, Abu Dabis
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PRISTATOMA DAUGIAU UŽDIRBTI
PADEDANTI VALDYMO SISTEMA
VIEŠBUČIAMS
Valstybinis turizmo departa-
mentas prie Ūkio ministeri-
jos (toliau – VTD) apibendrino 
2013 metų devynių mėnesių 
apgyvendinimo rezultatus: 
sulaukta beveik 1 mln. (967,5 
tūkst.) užsienio turistų arba 7,1 
proc. daugiau nei per tą patį 
laikotarpį pernai. 
Atsižvelgę į augančią apgy-
vendinimo paslaugų rinką, 
savo paslaugas siūlo ir verslo 
valdymo sistemas diegiančios 
įmonės. Viena jų, UAB „UCS 
Baltic“, pristato sistemą, kuri 
padės daugiau uždirbti.

SPRENDIMAI

Įmonė „UCS Baltic“  daugeliui žinoma 
daugiausiai dėl R-Keeper sistemų 
maitinimo įstaigoms. Daugiau nei 1000 
restoranų ir kitų objektų automatiza-
vusi įmonė 2013-ųjų gruodį pristato 
naują sistemą apgyvendinimo paslaugas 
teikiančioms įmonėms – Shelter2.

„Pastebime, kad didelė dalis viešojo 
maitinimo sektoriaus įmonių pastaruoju 
metu steigia papildomus verslus – mini-
viešbučius, nakvynės namus – ir taip 
sumažina nepastovaus maitinimo verslo 
riziką bei užsitikrina papildomas pajamas, 
– teigia „UCS Baltic“ pardavimo skyriaus 
vadovas Julius Puidokas. – Atsižvelgę 
į rinkos pokyčius ir jos dalyvių pasta-
bas, paruošėme valdymo sistemą, kuri 
atitinka ir nakvynės namų, ir viešbučių 
poreikius“. 

Shelter2 sistema sudaryta iš dviejų 
pagrindinių dalių, kad atitiktų visų 
poreikius – mažieji klientai gali rinktis 
bazinę sistemos dalį, į kurią įeina visos 
pagrindinės sistemos funkcijos, skirtos 
viešbučio valdymui, o stambesniems 
„UCS Baltic“ siūlo papildomas programos 

funkcijas – pradedant ryšiu su telefonine 
sistema ir renginių valdymo programa, 
baigiant R-Keeper (restorano valdymo) ir 
StoreHouse (sandėlio valdymo) sistemų 
sujungimu.

„Didieji klientai nustemba sužinoję, 
kad galime sujungti viešbučio, jo 
restorano, užsakymų sistemos, renginių ir 
papildomų paslaugų valdymą ir taip supa-
prastinti viešbučio valdymą ir apskaitą“, – 
sistemos pliusus vardija produkto vado-
vas Robertas Virpša.

Padeda uždirbti
„Daugelis valdymo sistemas diegiančių 

įmonių taip susikoncentruoja į smulkme-
nas, kad pamiršta kliento poreikius. Dalis
viešbučių vis dar susiduria su informa-
cijos apie savo paslaugas paskleidimo 
viešoje erdvėje problema ir neužtikrina 
pastovių klientų srautų – kambariai stovi 
nenaudojami, o viešbutis patiria nuosto-
lius. 

Atsižvelgus į šią problemą, „UCS Bal-
tic“ pasiūlė sprendimą, kuris padeda 
pritraukti klientų ir padidinti viešbučio 

užimtumą“, – apgyvendinimo rinką 
aptarinėjo „UCS Baltic“ marketingo vady-
bininkas Žilvinas Kuprėnas.

„WuBook channel manager“ sistema, 
veikianti išvien su Shelter2, padeda 
pasiekti potencialius klientus, kurie ieško 
apgyvendinimo paslaugų stambiau-
siuose pasauliniuose kanaluose ir jiems 
automatiškai rezervuoja tam paskirtus 
kambarius. Apgyvendinimo pasiūlymai, 
naudojant šią sistemą, pasirodo Booking.
com, Hotel.de, Expedia, Agoda ir kituose 
didžiausiuose pasauliniuose tinklapiu-
ose. 

Shelter2 sistema jau naudojasi 10 
viešbučių Lietuvoje: „Congress“, „Am-
bassador“, „Medea“, „Austėja“, „SE Hotel“, 
„Moon Garden“, „Vila Levita“ ir kiti.

UAB „UCS Baltic“ informacija
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pagal Lietuvos restoranų lankytojų 
nuomonių tyrimo rezultatus, daugiau 
nei 60-čiai proc. apklaustųjų svarbu, kad 
restoranas tinkamai tvarkytų atliekas. at-
sakingai tvarkant restorane susidarančias 
atliekas ir pasirinkus tinkamiausią atliekų 
tvarkytoją, atliekų tvarkymas tampa net ir 
finansiškai naudingas.

Atsakingas panaudoto aliejaus 
šalinimas

pagal galiojančius teisės aktus, panau- 
dotas aliejus restoranuose turi būti 
surenkamas ir perduodamas atliekų 
surinkėjams. atliekų surinkėjai turi turėti 
veiklai būtinus leidimus, atitinkamos 
kompetencijos personalą, gamybinę 
bazę, kurioje būtų ir naudoto aliejaus ap-
dirbimo įrenginiai. todėl pasidomėkite, 
ar jūsų atliekų surinkėjas gali užsiimti 
atliekų surinkimo veikla ir ar turi viską, 
kas būtina tokiam darbui atlikti.

kad restorano darbas vyktų sklandžiai 
ir naudoto aliejaus surinkimas nesukeltų 
papildomų nepatogumų, reikėtų atidžiai 
pasirinkti atliekų vežėją, kuris taptų il-
galaikiu jūsų partneriu, užtikrinančiu 
sklandų, greitą ir skaidrų aptarnavimą, 
higienišką ir švarų darbą su panaudotu 
aliejumi ir, žinoma, galinčiu pasiūlyti 
finansiškai naudingą sandėrį. Ne mažiau 
svarbu išsiaiškinti, koks bus tolimes-
nis surinkto aliejaus panaudojimas, t. y. 
išsiaiškinti, ar jis bus utilizuotas, ar bus 
panaudotas kaip atsinaujinantis energi-
jos šaltinis. žinodami, kaip bus panau-
dotas jūsų surinktas aliejus, galėsite 
suteikti įdomios informacijos apie tai 
savo klientams.

fINANsIŠkAI 
NAUDINGAs
AtLIEkŲ
tVARkYMAs
Restorano atsakomybės politika, pradedant 
žaliavų pasirinkimu, baigiant tinkamu atliekų 
sutvarkymu, karaliauja pasaulinių restoranų 
verslo tendencijų sąrašų viršūnėse.

kaip suderinti atsakingą požiūrį į 
atliekas ir restorano finansinę naudą?

panaudotą aliejų superka uab „biomo-
torai“ – vienintelė įmonė Lietuvoje, jau 
beveik dešimt metų profesionaliai tvar-
kanti naudoto aliejaus atliekas. įmonė 
turi visus veiklai būtinus aplinkosaugi- 
nius ir veterinarinius leidimus. šiais metais 
uab „biomotorai“ buvo sertifikuota pa-
gal tarptautinį IScc de standartą kaip 
pirminis atliekų surinkimo taškas, turintis 
teisę jas parduoti biodyzelino gamykloms 
vokietijoje ir austrijoje. uab „biomoto-
rai“ yra vienintelė sertifikuota naudoto 
aliejaus surinkėja pabaltijo šalyse, galinti 
eksportuoti surinktą aliejų į didžiausias 
biodyzelino rinkas. įmonės sertifikavimas 
suteikė galimybę pasiūlyti pačią geriausią 
naudoto aliejaus supirkimo kainą Lietu-
voje.

Su uab „biomotorai“ bendradarbiauja 
dauguma Lietuvoje veikiančių kavinių, 
picerijų, restoranų, kepyklų, prekybos 
centrų. Naudoto aliejaus surinkimo pro-
cese suderintos visos smulkmenos ir tai 
užtikrina ilgalaikį klientų pasitikėjimą 
įmone ir jos teikiamomis paslaugo-
mis. „mes nuolat ieškome inovatyvių 
sprendimų, siekdami teikti kokybišką ir 
savalaikę paslaugą. tai leidžia mums šiuo 
metu savo klientams pasiūlyti geriausią 
kainą už naudoto aliejaus litrą, detalias 
ataskaitas apie surenkamus naudoto alie-
jaus kiekius, ypatingai švarias, sandarias ir 
nemokamai suteikiamas talpyklas naudo-
to aliejaus kaupimui“, – teigia uab „biomo-
torai“ direktorius donatas karanauskas. 

„uab „biomotorai“ taip pat vykdo 

taukų ir riebalų atliekų surinkimą, o 
glaudaus bendradarbiavimo su uab 
„Horeca sprendimai“ dėka gali pasiūlyti 
savo klientams suderintą naudoto alie-
jaus ir maisto atliekų (tame tarpe ir šgp) 
išvežimą. mūsų klientai turi galimybę 
pasinaudoti ir mūsų partnerių nuolai-
domis valant riebalų gaudykles, perkant 
chemines priemones.“

atsakingą ir profesionalų požiūrį į 
paslaugų teikimą rodo nuolatinis įmonės 
infrastruktūros ir paslaugų paketo to-
bulinimas. įmonėje įdiegta inovatyvi 
surenkamų atliekų registravimo sistema, 
leidžianti klientams kiekvieną mėnesį 
teikti detalias ataskaitas apie surinktus al-
iejaus kiekius. 2012 m. įmonė įsigijo gamy-
bines patalpas, kuriose sumontavo pačią 
moderniausią aliejaus filtravimo, šildymo, 
saugojimo įrangą. šiais metais įmonė 
įsigijo modernią automatinę konteinerių 
plovyklą, todėl klientams pristato-
mos ypatingai švarios talpyklos alie- 
jaus kaupimui. dabartiniai uab „biomo-
torai“ pajėgumai leidžia aptarnauti ne tik 
Lietuvą, bet ir suteikia galimybę plėstis į 
artimiausias rinkas Latvijoje, baltarusijoje. 

prisijungdami prie uab „biomo-
torai“ nuolat besiplečiančio klientų 
rato ne tik gausite geriausios kainos 
už naudoto aliejaus litrą pasiūlymą ir 
kruopščiai suderintą paslaugos paketą, 
bet ir prisidėsite prie šiltnamio efekto 
mažinimo biokuro gamybos procese.

UAB „Biomotorai“ informacija
Tolimesniam domėjimuisi: www.biomotorai.lt

Inovatyvūs sprendimai, idealiai suburta komanda, greitas reagavimas 
leidžia maksimaliai priartėti prie klientų kasdienybės ir pasirūpinti, kad 
aliejaus išvežimas būtų greitas ir finansiškai naudingas. 

koNSuLtacIjoS
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Internetas yra puikus komunikacijos ir informavimo ins-
trumentas. jo panaudojimo galimybės vis sparčiau plečiasi. 
aukštojo mokslo revoliucija vadinamas mokymasis internete 
arba taip vadinamos moocs studijos populiarėja ir Lietu-
voje. Lrvvka kartu su amerikos ambasada rugsėjo 23 d. savo 
nariams pristatė Harvardo universiteto mokslininkų ir garsių 
amerikos ir Ispanijos restoranų vadovų internete dėstomą kursą 
„Science & cooking“.

kurso „Science & cooking“ mokytojai – Harvardo universiteto 
profesūra ir žinomi restoranų šefai, kurie kelis mėnesius skai-
tys paskaitas ir teiks namų darbams reikiamą informaciją inter-
nete. galima mokytis, siekiant Harvardo universiteto pažymos, 
kruopščiai sekant visas paskaitas ir užsiėmimus, arba stebėti 
paskaitas laisvai, neįsipareigojant atlikti visų užduotų darbų ir 
nepretenduojant į dokumentą.

Norint prisijungti prie studijuojančių internete, reikia regis-
truotis pasirinktoje mokymosi internete svetainėje ir laisvai 
rinktis iš visų ten siūlomų galimybių. jei kuris kursas jau yra 
prasidėjęs, galima kiek palaukus prisijungti prie sekančios 
studentų grupės.

Kontaktai: Žaneta Savickienė, Studijų užsienyje informacijos 
centras, tel.: +370 5 2366274; +370 68614555

Net 10 Lrvvka asociacijos narių patvirtino ketinimą siekti 
Harvardo universiteto kurso baigimo pažymos. besimokantys 
kulinarai neslepia, kad mokslo šaknys „karčios“ – nėra lengva 
po darbo išklausyti paskaitą anglų kalba, peržiūrėti pateiktą 
video medžiagą ir atlikti namų darbus, kurie dažniausiai reika-
lauja praktinių veiksmų pačioje virtuvėje. atliktų namų darbų 
nuotraukas reikia įkelti į sistemą – taip atsiskaitoma už atliktus 
darbus.

Nuotolinių mokymų organizatoriai žada, kad kursai bus kar-
tojami, galbūt šiek tiek pakeisti ir patobulinti, tačiau mokytis, 
domėtis, gilinti savo žinias, atsiskaitinėti ir įgyti Harvardo uni-
versiteto pažymėjimą tikrai bus įmanoma ir ateityje.

Horeca proFeSIoNaLamS Ir NorINtIemS jaIS taptI

LRVVkA NARIAI stUDIJUOJA hARVARDE 
Arūnas Stoškus (restoranų grupė „Fortas“, gamybos va-

dovas):
„Science & cooking” nuotoliniai mokymai mane sudomino 

suteikiama unikalia galimybe tiesiogiai   gauti informaciją iš 
tituluočiausių pasaulio šefų, pasinaudoti proga pažinti kulinari-
jos mokslus aukščiausiame lygmenyje. pati naujausia kulinarinė 
informacija pateikiama paprastais ir lengvai suprantamais 
būdais, suvokiama pačiam atliekant elementarius eksperi-
mentus virtuvėje. Harvardo dėstytojų moksliniai laipsniai ir 
pasaulinio lygio šefų autoritetas stipriai motyvuoja siekti žinių 
ir gilintis į kiekvienos paskaitos medžiagą, stropiai atlikti namų 
darbus. Nuotoliniai kursai pagrįsti „sąžiningo mokymosi prin-
cipu“: nepadarysi namų darbų, neatliksi užduoties – spraga tavo 
žiniose ir atsakomybė gula ant tavo pečių. todėl negali mokytis 
atmestinai, nes suvoki, kad mokytojai – vieni iš geriausių pasau-
lyje ir tai kol kas vienintelis realus šansas pasiimti nemokamai tai, 
kas duodama.  kulinarijos grandai dalinasi savo praktine patir- 
timi, o mokslininkai – žiniomis, pagrindžiančiomis šefų patirtį. 
man šie mokslai reikalingi tobulėjimui, kulinaro pasaulėžiūros 
praplėtimui. Noriu išmokti daugiau virtuvinių sprendimų ir pasi-
dalinti jais su savo darbuotojais.“

Justinas kapkovičius (IDW Esperanza Resort, sous-šefas):
„pirmą kartą pasaulyje pasitaikė galimybė dalyvauti 

tikrai išskirtiniuose mokymuose, todėl net neabejodamas 
užsiregistravau. mokymų koncepcija ypač patiko, nes ne kas-
dien fizikos ir chemijos mokslai padeda pagrįsti produktų 
sudėtis, visumą, tarpusavio sąveikos procesus. mintis, kad šiuos 
kursus veda žymiausi pasaulio virtuvių šefai ir knygų autoriai, 
tokie kaip Joan Roca, Jose Andres, Ferran Adria ir Harold McGee, 
suteikė papildomos motyvacijos. galimybė kasdien stebėti vir-
tualias paskaitas, skaitomas savo srities specialistų, bei mokytis 
unikalių dalykų yra dar vienas žingsnis tobulos virtuvės link. 
žinoma, darbo įdėti reikia nemažai, tačiau nepasinaudoti tokia 
proga mums, virtuvės šefams, būtų didelis aplaidumas.“

Arūnas Stoškus ir Artūras Braslauskas
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HoReCa padaliniai:
Vilniuje eeeeeeeeeeee eee ee eeeeeee e e eeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeee
Kaune eeeeeeeee eee eeee e ee eeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeee
Klaipėdoje eeeeeeee ee eee e ee eeeeeee eeeeeeeeeeeeeeee
Šiauliuose eeeeeee ee ee e ee eeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Panevėžyje eeeeeeeee eee eee e ee eeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeee eeefeeeeeeeeee eeeeeeee 
www.indai.lt
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