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

Kultūra, kelionės, virtuvė
projekte „Pasaulio virtuvės“
www.pasauliovirtuves.lt
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Vilnius
„EDO Grill“, restoranas, Saltoniškių g. 34A
„Soul & Pepper“, restoranas, Gedimino pr. 9
„Kukumuku“, restoranas vaikams,
Vokiečių g. 6
„Jurgis ir drakonas“, mobili picerija
„Express pizza“, picerija/restoranas,
Savanorių pr. 12
„Indie Bar“, lounge/restoranas, Pylimo g. 23
„Taste“, korėjiečių virtuvės restoranas,
Vokiečių g. 2
„Ticket to the Kitchen“, restoranas, Trakų g. 9
„Sushi stop“, greito maisto restoranas,
Kęstučio g. 24 a
„Baras ŠUO“, baras, Gedimino pr. 39/
Ankštoji g. 1, Vilnius
„Apynio triumfas“, kavinė-baras,
Vydūno g. 4 (PC RIMI)
„The Smoke House“, restoranas,
Vokiečių g. 18 a
„Mon Ami“, kepyklėlė,
Gedimino pr. 9 (P.C. „Gedimino 9“)
„Mon Ami“, kepyklėlė, Bieliūnų g. 1/
Ukmergės g. (P.P. „DomusPro“)
„Buon Giorno taverna“, itališkas restoranėlis,
Vokiečių g. 20
Ajuverdinė virtuvė, kavinė-baras,
Šv. Stepono g. 31
„Pank’olis“, restoranas, Verkių 25 C
„Sandwiches Cafe“, kavinė-baras,
Konstitucijos pr.23
„Miyako“, restoranas, Kauno g. 1A
„Shark tail sushi“, restoranas, Pylimo g. 43
„Garlic“, restoranas, Kalvarijų 272a
„La Cave“, restoranas, „Amberton hotel“
„Vanille Lounge“, restoranas, Vilniaus g. 29
„Natali“, restoranas, Vienuolio g. 4
„Liverpool indie“, rock baras, Gynėjų g. 14
„MetroClub“, sunkios muzikos klubas,
Pamėnkalnio g. 13
„Kaverno“, kavinė-baras, Gedimino pr. 2
„Lizzaran“, retoranas, Vilniaus g. 27
„Laika“, restoranas, Gedimino pr.
„Skonio Slenis“, restoranas,
Mokslininkų g. 6A
„Sigmutė“, kavinė, A. Juozapavičiaus 13
„Take away“, greito maisto restoranas,
Ozo g. 25
„Chebros picerija“, picerija, Kalvarijų g. 174a
„Murrr cafe“, kačių restoranas, Pylimo g. 38
„Čiop čiop“, kulinarinė studija, Žvejų g. 2
„Maghrib“, Maroko virtuvės restoranas,
Užupio g. 22
„Kinza“, vidurio Azijos virtuvė,
Naugarduko g. 14
Kaunas
„Siesta“, restoranas-viešbutis, Pakrantės g. 4,
Vareikonių k., Babtų sen., Kauno r.
„Ošia“, restoranėlis, Vilniaus g. 14
„Uoksas“, restoranas, Maironio g. 28
„Sodelis 1934“, restoranėlis,
K. Donelaičio g. 66
„Viva Kaunas“, panoraminė kavinė,
Tvėrių g. 23

Nukelta į 10 psl. >
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EDO Grill, Vilnius
„EDO Grill“ – naujas, neįprastos išvaizdos restoranas. Restorano koncepcija buvo ilgai brandinta ir mąstyta, kaip sujungti į vieną vietą skirtingas idėjas: futuristinio stiliaus
interjerą su tradiciniais europietiškais patiekalais. Futuristinio stiliaus restorano interjeras, parengtas pagal Zaha Hadid braižą, leis patekti į „rėmus” ir tradicijas neįspraustą
aplinką. Bene svarbiausios interjero ir virtuvės detalės yra du ugnimi alsuojantys griliai.
Vienas iš jų – žinomas amerikietiškas, keramikinis „Big green egg“. „EDO Grill“ meniu –
tai tradiciniai europietiški patiekalai. Meniu nuolat keičiamas, kad atspindėtų kiekvieno sezono galimybes. Restorano tikslas – tiekti šviežią, ekologišką maistą.
Restorane galima rengti pobūvius (salėje telpa iki 70 žmonių, o renginių metu – iki
90) bei konferencijas (įrengtas didžiulis projektorius).

„Buon Giorno“ Taverna, Vilnius
Vietoje itališkų gardumynų „Buon Giorno“ krautuvėlės Vokiečių gatvėje atsidarė
jauki „Buon Giorno“ Taverna. „Maisto siūlysime galbūt nedaug, bet labai skanaus ir
kokybiško. Gaminame nuostabias picas su visais tikrais itališkais šedevrais: buivolės
pieno mocarela, Parmos kumpiu, saliamiais, „Grana Padana“ sūriu, rankų darbo
makaronais ir visais kitais stebuklais, be kurių itališka virtuvė neišsiverčia... O kur
dar mūsų desertukai – jie praskaidrins Jūsų nuotaikas ir suteiks gyvenimui daugiau
spalvų!“
Jauki, senamiesčio dvasia pulsuojanti „Buon Giorno“ Taverna erdvė skirta bendravimui, pokalbiams, mintims, posmams ir kūrybai, kurią tavernos šeimininkai
renka ir kas mėnesį skelbia nugalėtoją.
Tavernoje galima rasti sūrio ar vyno išsinešimui krautuvėlės kainomis, o visą
itališkų delikatesų asortimentą – adresu www.buongiorno.lt.
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„Maghrib“ – marokietiška virtuvė.
Vilnius
Naujose patalpose Užupio gatvėje
duris atvėrė vienintelis ir jau puikiai vilniečiams bei Vilniaus svečiams
pažįstamas tradicinės ir moderniosios
marokietiškos virtuvės restoranas –
„Maghrib“. Restorano svečiai kviečiami
įvertinti naujojo interjero jaukumo,
paragauti tiek jau pažįstamų, tiek naujų
patiekalų, nustebinsiančių skonių gausa,
autentiškumu, skonių įvairove bei
prieskonių viliokišku aromatu.
Spalvingumo marokietiškiems patiekalams suteikia dažniausiai naudojami prieskoniai ir pagardai: cinamonas,
kuminas, ciberžolė, imbieras, raudonasis ankštinis pipiras, paprika, anyžiai,
sezamas, petražolė, kalendra, mairūnas,
svogūnai, česnakas, medus, muskatas,

Netradicinės kulinarinės pramogos naujoje ČIOP ČIOP studijoje, Vilnius
Mėgstantiems skaniai valgyti ir
ne visai tradiciškai švęsti, ČIOP ČIOP
kulinarinė studija paruošė naujienų.
Prie profesionalių šefų komandos
– prancūzo Marc D’Erceville, Annos
Baranavos, Jono Jonušo ir italo Riccardo Bondini – prisijungė Jure Glumac
– talentingas, jaunas ir perspektyvus
slovėnas. Padidėjus komandai ir stengiantis
patenkinti
įnoringiausius
klientų poreikius, ČIOP ČIOP persikėlė
į visiškai naują studiją prie upės su
pasakišku vaizdu į pačią Gedimino pilį.
Prasidėjus pavasario/vasaros sezonui buvo pasiūlyti nauji pramogų
kompleksai: „Antra vestuvių diena“
jaunavedžiams ir „Ponai artišokai
ir ofiso braškės“ bendradarbiams.

„Kulinarinių vakarėlių ir kursų idėją
nutarėme praplėsti ir kviesti svečius
į įvairių Pasaulio virtuvių kulinarinius
vakarus. O „ANTRA VESTUVIŲ DIENA“ –
tai pramogų kompleksas ką tik susituokusiems, kuomet siūlome antrą dieną
atšvęsti netradiciškai: surengti barbekiu vakarėlį draugams pačiame Vilniaus centre, ant stogo, padaryti savo
kieme nediduką gatvės maisto festivalį
ar prie upės pasikepti ant grotelių
šviežios žuvies. O desertui – ant laužo
paskrudinti šviežių zefyrų“, – komentavo ČIOP ČIOP studijos vadovė Urtė
Mikelevičiūtė. „OFISO BRAŠKĖS IR PONAI ARTIŠOKAI“ – pramogų paketas,
skirtas svajonių komandai, kuri visą
žiemą pražiemojo ofise ir dabar nori
atnaujinti gerus santykius tarp kolegų
bei smagiai praleisti laiką naujoje mūsų
studijoje su didesne virtuve.“

čili pipirų pasta „Harissa“, sūdytos citrinos. Tradicinė ir moderni marokiečių
virtuvė kontrastinga, todėl viename patiekale dažnai yra ir saldaus, ir sūraus,
ir aštraus skonio. Maroko virtuvės simbolis yra „Tajine“. Tai įvairiausiais prieskoniais gardinti, aromatingi ir sultingi
troškiniai su daržovėmis ir vaisiais, mėsa
– aviena, vištiena, jautiena, žuvimi ir
jūros gėrybėmis – nuostabaus skonio
ir minkštumo, tiesiog tirpsta burnoje.
Pastaraisiais, be abejonės, bus vaišinami
restorano svečiai.
Svečiai kviečiami ne tik pasimėgauti
įvairiaspalvio skonio Maroko virtuvės
patiekalais, bet ir išmokti gaminti
marokietiškus valgius, švęsti šeimos bei
verslo šventes, paįvairinti ir nuspalvinti renginius bei sudalyvauti Maroko
kultūros vakaruose.

Restoranas pasitinka 40-ties vietų
jaukia autentiška aplinka, kurią, tikimasi,
atras ir pamėgs kiekvienas apsilankęs.
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„Barbarisinė antis“, kulinarinė studija,
Donelaičio g. 91
„Chrispy chic“, greito maisto kavinė,
Savanorių pr. 149
„Mon Ami“ kepyklėlė, Veiverių g. 150B (PC
„Maxima bazė“)
„Mon Ami“ kepyklėlė, Pramonės pr. 29
(PC „Maxima“)
„Alaus krautuvė“, Veiverių g. 134
„Kavos bankas“, kavos baras, Laisvės al. 46
„Šamas“, žuvies patiekalų užeiga, Vingio
g. 13, Naujieji Muniškiai, Kauno raj.
„Food box“, greito maisto restoranėlis,
Laisvės al. 84
„Food box“, greito maisto restoranėlis,
Griunvaldo g. 18
„Papa Jazz“, restoranas-klubas,
Savanorių pr. 178 („Artis“),
„Saulės kepyklėlė“, bistro, Vilniaus g. 23
„Radharanė“, vegetariškas restoranas,
Daukšos g. 28
„Startas“, baras, Vilniaus g. 43
„Rock pub“ baras-klubas, Rotušės a. 29
„Sushisushi“, sušių baras, Vilniaus g. 4
„Skanėstai“, šokolado krautuvėlė-baras,
Vilniaus g. 4
„Malūnininko bokštelis“, alaus ir viskio
baras, Kęstučio g. 86
„Nopisnopi“, desertų baras ir vaikų kambarys, Jonavos g. 60 (PC „Prisma“)
„Vero cafe“ kavos baras, Karaliaus Mindaugo 50 („Žalgirio arena“)
„Amber grill“, grill-baras, Tvirtovės al. 37
Klaipėda
„DOMA“, restoranas, Sukilėlių g. 8
„Leika“, restoranas, Tomo g. 7
„Hot Wok 2go“, greito maisto restoranas,
Žvejų g. 10
„Pankolis“, restoranas, H. Manto g. 4
„Meat Lovers“, restoranas, Danės g.1
(Šiaurinis ragas - Senoji Perkėla)
„Coffee Port“, kavinė baras, H. Manto g. 13
„Suktinukas“, sushi baras, H. Manto g. 22 ,
(„Herkaus Galerija“)
„Marseille“, restoranas, Žvejų g. 4A
„Vinvino“ , vyninė, Turgaus g. 33
„Biskvitas“, restoranas, Priestočio 30
„LaTerrasse“, restoranas, Žvejų g 10
„IQ“, baras, Didžioji vandens g. 20
Palanga
„Gradiali“ viešbutis, restoranas,
konferencijų centras, Vanagupės g. 15
Mažeikiai
„Rosso Steak House“, restoranas/
viešbutis, Laisves g. 7
Biržai
„Bookafe“, kavinė, Vytauto g. 26
Žinote naują tašką?
Atidarėte naują tašką? - informuokite
el.p. elena@meniu.lt arba tel. 8-652-07522
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Kavinė „Sigmutė“, Vilnius
Naujoji kavinė „Sigmutė“ atidaryta dešiniojo Neries kranto verslo rajone,
Juozapavičiaus gatvėje. Čia tęsiamos patikrinto ir sėkmingo „Sigmutės“ amplua
tradicijos – sotūs dienos pietūs jaukioje ir kultūringoje aplinkoje, kuri puikiai transformuojasi į erdvę šventėms. Be viso to, puiki multimedia įranga, itin patogi vieta ir
didelė salė leidžia suorganizuoti čia modernią konferenciją ar seminarą.
Kaip ir visuose tinklo taškuose, šeimos verslo etika bei kavinės valdymo taisyklės čia
galioja be išimties: dėmesys klientui, skaidri ir kokybiška veikla (kavinę VMVT įvertino
maksimaliu higienos ir švaros balu – 5 puodeliais), sočios porcijos.

Puikios Monin naujienos!

BARO PRODUKTAI

Naujasis Monin Žemuogių sirupas – prisirpusios
žemuogės Jūsų gėrimuose
Saldžios, kvapnios, sultingos, raudos žemuogės – šioms
uogoms atsispirti beveik neįmanoma. Dabar žemuogės gali pagardinti ir jūsų gaminamus gėrimus! Naujas Monin žemuogių
sirupas perkelia šias nuostabias uogas ir į gėrimų pasaulį. Šis
sirupas puikiai tiks visų rūšių gėrimas. Su juo pagaminsite ir
gaivinančius vyno kokteilius ir šildančius stipresnius gėrimus.
Taip pat jis puikiai tiks lediniams šerbetams ar pieno kokteiliams
ruošti.
Naujasis Monin Morello Vyšnių sirupas – gaivinantis
vyšnios prisilietimas
Vyšnios - mėgstamos ir populiarios uogos, šimtmečiais naudojamos ruošiant tiek maistą, tiek gėrimus. Morello vyšnių
pavadinimas kilęs iš Italijos, tai šiek tiek rūgštesnės, gaivesnės
vyšnios. Taigi ši vyšnių rūšis puikiai tinka ruošiant gėrimus ir ar
desertus. Jos suteikia švelnaus rūgštumo ir pikantiško gaivumo.
Atraskite Monin Morello Vyšnių sirupą, kuriame gamintojui pavyko atskleisti vidurvasarį prisirpusių vyšnaičių skonį ir
aromatą. Jums tikrai patiks galimybės, sukurti naujus ir unikalius gėrimus. Šis sirupas puikiai tiks tiek kokteiliams, tiek kavai,
tiek ir šerbetams ruošti.
Naujasis Monin Baltųjų persikų sirupas - egzotiško skonio prisilietimas
Baltasis persikas kilęs iš Kinijos. Tai subtilaus, rafinuoto skonio vaisius, simbolizuojantis amžinąją jaunystę. Ši persikų rūšis
gaivinanti ir sultinga, intensyvaus aromato ir malonaus saldumo. Monin Baltųjų persikų sirupas puikiai tiks tiek rūgštesniems,
tiek saldesniems gėrimams ruošti. Išbandykite Monin Baltųjų
persikų sirupą, kuris suteiks Jūsų ruošiamiems gėrimams
neužmirštamą skonį.
Oficiali Monin atstovė Lietuvoje – UAB Sangaida.

Keletas receptų su Morello Vyšnių sirupu
Morello Vyšnių
Gin & Tonic
• 20 ml MONIN Morello
Vyšnių sirupo
• 60 ml džino
• Toniko
• 1 Žaliosios citrinos
riekelė
Sumaišykite ingredientus stiklinėje su ledo
kubeliais, išmaišykite,
papuoškite citrinos
riekele.

Morello Vyšnių
limonadas
• 30 ml MONIN Morello
Vyšnių sirupo
• 20 ml citrinų sulčių
• 130 ml vandens
Supilkite ingredientus
į plaktuvą, įmeskite 3
ledo kubelius, plakite
15 sekundžių, perpilkite
išplaktą masę į stiklinę
pripildytą ledo kubelių.

Keletas receptų su Baltųjų persikų sirupu

Keletas receptų su Monin Žemuogių sirupu
Žemuoginis Limonadas
• 30 ml MONIN Žemuogių
sirupas
• 20 ml apelsinų sulčių
• Gazuoto vandens
• 2-3 mėtų lapeliai
Sumaišykite ingredientus
stiklinėje su ledo kubeliais,
išmaišykite, užpilkite
gazuotu vandeniu ir
papuoškite mėtų lapeliais.

Žemuogių Hugo
• 20 ml MONIN Žemuogių
sirupas
• 120 ml putojančio vyno
• Gazuoto vandens
• 8 mėtų lapeliai
• 2 žaliosios citrinos riekelių
Sumaišykite ingredientus
stiklinėje su ledo kubeliais,
išmaišykite, užpilkite gazuotu
vandeniu ir papuoškite mėtų
lapeliais.

Baltųjų persikų Mojito
• 30 ml Monin baltųjų
persikų sirupo
• 40 ml romo
• gazuoto vandens
• 8 mėtų lapeliai
• ½ žaliosios citrinos
Sugrūskite stiklinėje
mėtas, žaliąją citriną
ir sirupą. Įdėkite ledo,
supilkite romą Užpilkite
viską gazuotu vandeniu.

Baltųjų persikų ir
obuolių limonadas
• 20 ml MONIN baltųjų
persikų sirupo
• 100 ml obuolių sulčių
• 60 ml gazuoto
vandens
Sumaišykite ingredientus stiklinėje su ledo
kubeliais, išmaišykite,
papuoškite obuolio
riekele.

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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Pasaulinės restoranų verslo
tendencijos, subalansuotos
lietuvai
Ieva Malaiškaitė

Lietuvos gastronominiuose (ir ne tik) media kanaluose – žurnaluose, dienraščiuose ir net kulinarinėse
televizijos laidose tapo populiaru įvardinti pasaulyje madingiausias kulinarijos tendencijas. Deja,
dažniausiai tai tik žymių restoranų verslo konsultantų metinių pranešimų vertimas. Taip, jie įvardija
(o gal ir diktuoja) madas, tačiau nereikėtų aklai vadovautis tuo, kas „ant bangos“ Niujorke ar
Paryžiuje, nes Lietuvoje yra savitos restoranų kultūros tradicijos, perkamoji galia ir kiti faktoriai.

„Restoranų verslo“ redakcinė kolegija
jau ketvirtus metus apžvelgia ir analizuoja lyderiaujančių pasaulio restoranų
verslo konsultantų metines tendencijų
prognozes, tyrimus, kuriuose dalyvauja
virš tūkstančio vyriausiųjų virėjų, ir, konsultuodamiesi su geriausiais Lietuvos
šefais bei Lietuvos restoranų verslo konsultantais, pristato pasaulines tendencijas, pritaikytas Lietuvos restoranų verslui.
Vos prieš dvejus metus vienos
žymiausių
pasaulyje
restoranų
konsultantų grupės „Baum & Whiteman“

prognozėse karaliavo dėmesys pasaulio
virtuvėms ir ne itin brangiam, sočiam
maistui. Pripažinkite – neprašauta pro
šalį. Turbūt reikalai tikrai gerėja, o tarp
valgytojų grįžta kiek primirštas kulinarinis
snobizmas, nes šiemet į madingiausiųjų
gretas žengia prabangūs (ir brangūs) degustaciniai meniu, prabangūs vištienos
kepsniai už didkepsnio kainą, įmantrūs
interjerai, teatrališkas maisto pateikimas,
skirtas intriguoti ir patenkinti visus, o ne
vien tik ragavimo pojūčius. Ateina laikas,
kai žmonės į restoranus eina ne tik sočiai
pavalgyti.

Vien maisto negana
Restoranai visame pasaulyje persiorientuoja iš tiesiog vietos pavalgyti į
vietą, kur galima ypatingai praleisti laiką ir
pasisemti netikėtų įspūdžių. Pasitelkiant
meną, netradicinius renginius, išskirtinius
patyrimus, maistas paverčiamas tik dalimi viso performanso, kurio tikslas – stimuliuoti visus 5 (6?) pojūčius.
Restoranas Ultraviolet Šanchajuje (Kinija) kiekvieną vakarą (restoranas dirba
tik vakarais) rengia išskirtinių potyrių
vakarienes dešimčiai žmonių, kurių
metu atmosfera kardinaliai keičiama su-

Ultraviolet

Ultraviolet
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lig kiekvienu patiekalu: iš grindų į viršų
nukreiptas apšvietimas, 360 laipsnių projekcijos, besikeičiančios temperatūros,
keturi skirtingi kvapai, skleidžiami vakaro
metu, padavėjai, derinantys aprangą
prie patiekalų. Svečiams susirinkus,
čia įjungiama 3D projekcija, sukurianti
skęstančio kambario iliuziją, vaizdui
akompanuoja griūvančių akmenų ir
bažnyčios varpų garsas. Ir tik po tokio intro pasirodo padavėjai, nešini pirmuoju
patiekalu, kurių vakaro metu per 4 valandas patiekiama 22. Omarai čia ragaujami
bangų apsuptyje, pučia lengvas brizas ir
sklinda jūros aromatas. Restorano vadovas ir šefas tokias vakarienes vadina „psychotasting“.
Kaip antipodas tokiems sudėtingiems
išpildymams gali būti vakarienė tamsoje ar tyloje (kavinės, aptarnaujamos
kurčiųjų, straipsnis „Įdomios koncepcijos“,
26-31 psl.), kur atsisakius vieno pojūčio,
stiprinami likusieji.

El Somni

The Pass

Restoranas Niujorke The Pass turi
didžiulį ekraną, kuriame restorano
svečiai gali tiesiogiai stebėti ar net bendrauti su ūkininkais ar vynininkais, kurių
produkciją naudoja restoranas.
El Celler de Can Roca, restoranas,
2013-aisiais išrinktas geriausiu pasaulyje, sukūrė „sapną“ – „El Somni“. Tai 12-os
dalių, 12-os patiekalų vakarienė-opera,
kurios pagrindas – kulinarija, istorija,
prisiminimai, gamta ir poezija. Restorano svečiai vakarienės metu pasineria į
skirtingų menų instaliaciją, kurioje persipina vizualinės projekcijos ant stalų ir
didžiulių stiklo plokščių, specialiai parinkta muzika.
Taigi, kulinarija pagaliau pradedama vertinti kaip meno forma, galinti
sėkmingai žengti šalia kitų meno rūšių ir
jas papildyti.
Visi išskirtiniai patyrimai, atradimai
ir stiprios emocijos sukuria nematomą
emocinį ryšį tarp restorano ir jo svečio.
O tai yra žymiai stipriau nei akcijos ir jas
„medžiojantys“ lankytojai.

El Somni

El Somni
Nukelta į 14 psl. >
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Degustaciniai meniu – madai ir saviraiškai
Užsienyje degustacinius meniu dažniausiai sau leidžia
aukštesnės nei vidutinės klasės restoranai, tokie meniu čia
kainuoja 100 ir daugiau eurų. Tačiau degustaciniame meniu nebūtinai turi būti triufeliai, molekulinė virtuvė ar meno
kūriniai lėkštėje. Degustacinis mini picų rinkinys, degustacinis
vegetariškas/veganinis ar net termiškai neapdorotas, gyvo
maisto meniu. Į restoranus vis dažniau einama ragauti, atrasti,
mėgautis. Žinoma, tai ne „dienos pietų“ formatas, tačiau paklauskite savo padavėjų, ar dažnai vakarienės atėjusi kompanija
arba porelė užsisako keletą įvairių patiekalų ir dalinasi jais? Atsakymas – vis dažniau. Todėl būkite žingsniu priekyje ir siūlykite
savo svečiams tai, ko jie nori. Tai juk ir puiki proga saviraiškai ir
kūrybai virtuvėje.

Chateau restorano degustacinis meniu

„Teisinga“ vištiena – teisingas pasirinkimas
Vištiena iki šiol buvo tarp kuklių pasirinkimų, net ne visuomet
laikoma mėsa. Dabar ji stoja ant aukštosios kulinarijos laiptelio.
Jau keletą pastarųjų metų pasaulinėse tendencijose kiaulieną
ir jautieną keičianti vištiena (sriuba, kepsniai, salotos, grill)
tampa vienu pagrindinių ir populiariausių žaidėjų aukšto lygio
restoranų valgiaraščiuose. Kartu su populiarumu kyla ir vištienos
patiekalų įmantrumas ir kainos: vištiena, marinuota ančiuvių ir
žalumynų padaže, kepta višta (ypatingai populiaru gaminti visą
vištą ir patiekti ją nepjaustytą keliems svečiams), pagaminta
sous vide principu, arba višta dviems su voveraitėmis ir figomis...
Įmantrūs priedai ir gamybos būdai – puiku, tačiau jei pagrindinis ingredientas sudaro 95% patiekalo, jis turi būti išskirtinės
kokybės. Derinkite madingas kryptis tarpusavyje – rinkitės
vietinių ūkininkų, atsakingai užaugintą vištieną.
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Humusas

Maroko virtuvė

Užtepai,
užtepėlės
–
kuo
kūrybiškiau, tuo geriau!
Kai kurie restoranai ir kavinės Lietuvoje itin sėkmingai taiko praktiką prieš
atnešant pagrindinius patiekalus ar prie
užsakytų patiekalų vaišinti svečius šviežia
duona su savo gamybos sviesteliu su
žolelėmis. Tobulėkite. Žolelių sviestus
keičia užtepėlės: česnakinė užtepėlė
su vaisiais ir garstyčiomis, pomidorų
uogienė, rozmarinų humusas, rūkytų
česnakų sviestas, rūkyta ricotta, burokėlių
sviestas, rūkytų baklažanų užtepėlė ir t. t.
Užtepėlės gali tapti ir puikiu pagrindinio
patiekalo akcentu ir deriniu prie vyno ar
kito gėrimo taurės.
Nauja kryptis pasaulio virtuvėse –
Artimieji Rytai
Nors jau trečius metus pirmose „pasaulio virtuvių“ pozicijose tvirtai laikosi
Azijos virtuvė, nauji vėjai pradeda pūsti
iš Turkijos, Maroko, Irako, Irano, Izraelio,
Tuniso, Egipto. Išmokite valdyti kuminą,
išmėginkite straipsnio pradžioje minėtą
shakshuka, falafelius, tabbouleh, Baba
ghanoush, harisą ar humusą.
Artimieji Rytai, Azija ar Lotynų
Amerikos virtuvė – galima apibendrinti,
jog restoranų lankytojams vis įdomesni
tampa nauji, drąsūs ir ryškūs skoniai.
Maistas tampa nuotykio dalimi ir tarsi
nukelia kažkur, padėdamas pažinti nematytas šalis ir kultūras.

Kibkit žuvytės, didelės ir mažos...
Madai
būdingas
cikliškumas,
kulinarinės mados – ne išimtis. Žuvų
patiekalai buvo ypatingai vertinami
Lietuvos bajorų ir didikų laikais, po
to didysis bumas buvo „pasirodžius“
lašišai. Šiandien žuvis ir jos patiekalai vėl
išgyvena kulinarinį renesansą, o smagiausia, jog visame pasaulyje labiausiai pradedamos vertinti vietinės žuvys.
Įdomu, jog Lietuvoje taip pat yra tikrai
skanių ir vertingų žuvų: seliava, lydeka,
menkė, lynas.
Atsakingas restoranų verslas
Prieš porą metų, kuomet Lietuvoje tik
pradėta šnekėti apie atsakingą restoranų
verslą bei vietines ir sezonines žaliavas,
tai atrodė nišinė ir sunkiai įgyvendinama
idėja. Šiandien sukurta (ir toliau kuriasi)
ne viena sėkminga restoranų ir ūkininkų
bendradarbiavimo schema, priemonės
restoranui užsidirbti iš rūšiuojamų
atliekų, po truputį restoranai pradeda
įkūrinėti savo daržus, aprūpinančius
virtuvę sezoniniais maisto produktais.

Tabbouleh

Vis dažniau restoranų svečių pasirinkimas, kur pavalgyti, įtakojamas jų
vertybių, įsitikinimų, mitybos specifikos.
Todėl atsakinga žaliavų pasirinkimo
sąvoka pasipildo produktais be gliuteno,
vegetariškais/veganiškais, žaliavalgiškais
patiekalais, sumažintu cukraus/druskos/
riebalų kiekiu ir pan. Po truputį sveikos
dietos (ne maisto ribojimo, o sveikų ir
pilnaverčių mitybos įpročių) taisykles
pasaulyje pradeda sekti ir greito mais-

to taškai. Kodėl? Todėl, kad to reikalauja vartotojai, už atsakingą ir sveiką
sprendimą balsuojantys savo pinigais.
Kad išsiaiškintumėte, ką Jūsų svečiai labiausiai vertina, puikiai tinka anksčiau
minėti degustaciniai meniu.
Pop up ir vieno patiekalo restoranai
Praėjusiuose „Restoranų verslo“ numeriuose pristatytos pop up ir vieno
patiekalo restoranų koncepcijos sparčiai
populiarėja visame pasaulyje. Tik savaitgaliais veikiantys, vis kitoje vietoje atNukelta į 16 psl. >
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Teavana

sirandantys restoranai arba restoranai,
prekiaujantys tik koldūnais, sriuba, desertais, kepsniais – išbandytos ir pasiteisinusios idėjos, tereikia išsirinkti labiausiai
tinkančias savo laikui ir vietai.
Aiški ir skaidri produktų istorija
Formuojantis naujoms restoranų verslo, kaip ir kitų vartojimo sferų, tendencijoms, labai ryški yra tiesioginė sąsaja
tarp pasirinkimų ir finansinių vartotojo/
restorano lankytojo pajėgumo. Augant
ir didėjant pastarajam, ambicingesnis
tampa ir restoranų verslas. Restoranų
lankytojai gali sau leisti ir sutinka mokėti
aukštesnę kainą, jei ji yra pagrįsta
adekvačia kokybe. Kol kas aktualiausias
klausimas – kur ir kaip užauginta produkcija. Pirmenybė, žinoma, teikiama vietinei,
atsakingą ūkininkavimą propaguojančių
ūkininkų produkcijai.

Deja, lozungai „Švieži produktai“, „Sveikas maistas“, „Lietuviška produkcija“ vis
dažniau tampa spekuliacija, nebeveikia
ir nesukelia laukiamo efekto. Pagrįskite
ir įrodykite savo teiginius, komunikuodami su savo lankytojais apie Jūsų
naudojamų produktų istoriją: virtualiai
„supažindinkite“ juos su ūkininkais,
kurių produkciją naudojate, pristatykite
savo šviežių produktų ar sveiko maisto
gamybos būdų politiką – suteikite savo
svečiams informaciją, kurios jie nori, dar
prieš tai, kai jie jos pareikalaus (arba jos
negavę, išeis ieškoti pas konkurentus).
Arbata – ne tik gėrimas,
bet ir ingredientas
Išmušė arbatos šlovės valanda. Nors
sunku tuo patikėti, kavai ir kavinių tinklams
patogiai įsitaisius rinkoje, bet vis garsiau ir
dažniau visame pasaulyje kalbama apie

Nuotrauka: Chad Chisholm
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arbatos gėrimo kultūros populiarėjimą.
Net tokie kavos milžinai kaip Starbucks
prisitaiko prie besikeičiančių vartotojų
poreikių. Šis, vienas žymiausių pasaulyje kavinių tinklas įsigijo arbatos barų
ir parduotuvių tinklą Teavana ir pernai
atidarė pirmąjį arbatos barą. Generalinio
Starbucks direktoriaus teigimu, „arbata –
antras pagal populiarumą gėrimas pasaulyje, nusileidžiantis tik vandeniui, o Teavana tikslas – pasiekti, kad arbata taptų
neatskiriama amerikiečių kultūros dalimi,
kaip kad anksčiau Starbucks pavyko to
pasiekti didinant kavos populiarumą.“
Arbata tampa ir šefų mėgstama
sudėtine patiekalų dalimi: arbatoje virta
lašiša, su arbata rūkyta vištiena, mėsos
marinavimas su arbatos lapeliais, arbata
kepiniuose, arbatos pagrindu virtos sriubos ir troškiniai – panaudojimo galimybės
beribės.

restoranų verslo tendencijos
Mobiliosios technologijos
„Išmanūs“ klientai tampa neišvengiama
realybe, todėl prie jų prisitaikyti turi ir
restoranai. Jei prieš metus ar dvejus
mobiliosios aplikacijos ir technologijos,
kompiuterizuotos klientų aptarnavimo
ar virtuvės/baro darbo valdymo sistemos
buvo technologinė naujovė, šiandien tai
– būtinybė. Restorane turi atsirasti interaktyvus bendravimas su lankytoju: maisto užsakymai ir apmokėjimai išmaniaisiais
telefonais, darbo organizavimas naudojantis mobiliosiomis technologijomis
ir kt. Plačiau apie technologijų taikymo
tendencijas restoranų versle skaitykite
straipsnyje 74-75 psl.
Maistas sveikatai
Patiekalai be gliuteno, sumažintas
druskos/cukraus/riebalų kiekis, maistas
be skonio stipriklių ar sintetinių dažiklių,
nefiltruotas nerafinuotas aukščiausios
kokybės aliejus, maisto ruošimas žemoje
temperatūroje ar termiškai neapdorotas
maistas – prieš porą metų buvę nišiniai
sprendimai, šiandien – vyraujanti kryptis tiek restoranuose, tiek greito maisto
užkandinėse visame pasaulyje. Sveikesnis maistas gali būti ne tik salotos, bet ir
kepiniai su natūraliais dažais (iš tam tikrų
uogų ar daržovių), citrina, naudojama
kaip pagardas, kompensuojant mažesnį
druskos kiekį, natūralus medus vietoje
cukraus, šviežias nefiltruotas alyvuogių
aliejus tiesiai iš ūkininkų ir pan. Deja,
žodis „sveikas“ daugumai žmonių vis
dar susijęs su prėsku, neišraiškingu ar
net beskoniu maistu, todėl kai apie tai
kalbame, vertėtų akcentuoti produktų
šviežumą, sezoniškumą, natūralumą,
maistines medžiagas tausojantį gamybos
būdą.
Aktualiausios valgiaraščio mados
Produktai
• Netradicinės prieskoninės žolelės
(daržinis builis, gelsvė, melisa...)
• Netradicinės salotos (kale, lapinis
kopūstas, garstyčių lapai...)
• Natūralūs saldikliai (medus, agavos
sirupas, klevų sirupas...)
• Nerafinuotas, nefiltruotas alyvuogių
aliejus
• Rauginti, rūkyti produktai
• Netradiciniai grūdai (spelta, burnotis,
kamut kruopos)
• Augalinis pienas (kokosų, sojos, ryžių)
• Vietinės, nenykstančios žuvų rūšys
• Bolivinės balandos
• Ekologiškas vynas ir alus
• Kuskusas
• Laukiniai ryžiai
• Subproduktai

Netradocinės salotos

Deca restorano sumuštinis už 100 dolerių

Lankstumas
Vartotojo taisyklė „noriu čia ir dabar“
vis labiau pradeda galioti ir restoranų
versle. Lankytojams patinka galimybė
užsisakyti patiekalus iš pusryčių meniu
vakare arba gauti mažesnę patiekalo
Gamybos būdas
• Šaldymas azotu
• Sous vide
• Garuose gamintas maistas
• Maisto gamyba ant „gyvos“ ugnies
Patiekalai
• Vegetariški užkandžiai
• Užtepėlės iš įvairių pasaulio virtuvių
• Maisto ir alaus deriniai
• Įvairių daržovių piurė (kalafiorų, salierų...)
• Grill daržovės
• Gatvės maistas kaip pagrindinis patiekalas
restorane
• Gourmet sumuštiniai
• „Namų gamybos“ actas
Artimiausių metų kulinarinių madų pasaulio
„kodai“
Nukaulintas ėrienos kaklas, stiprieji alkoholiniai gėrimai, veršiuko užkrūčio liauka, grikiai,

porciją, taip pat gauti norimą patiekalą
be tam tikrų ingredientų (pavyzdžiui, be
gliuteno ar alergenų), taigi didėja lankstumo poreikis, svarbu prisitaikyti prie individualaus vartotojo.

plekšnė, upėtakis, Kale salotos, naminis vaisių
actas, Teres major didkepsniai, vegetariškas
degustacinis meniu, „namų gamybos“
rauginti produktai, maisto atliekų vengimas,
rožinis vynas, Azijos virtuvė, džinas (džino
barai), žydų fusion virtuvė, meksikietiški
sumuštiniai, kokosų aliejus, pienas, sviestas ir kiti kokosų produktai, ledai, užšaldyti
azotu, artišokai, maistas be gliuteno, aukštos
kokybės greitas ir į namus pristatomas maistas, shakshuka (šiaurės Afrikos kiaušinienė) iš
pat ryto ar vėlyvų pusryčių metu.
Ankstesniuose „Restoranų verslo“ numeriuose įvardintos tendencijos, – atsakingas
restoranų verslas, vietinė/sezoninė produkcija, sveikas vaikų meniu, nenykstančios žuvų
rūšys, sveikesnis meniu (mažiau druskos/
riebalų, pilno grūdo gaminiai), patiekalai be
gliuteno), – teigiama, išliks populiarios ir stabilios restoranų verslo kryptys artimiausius
kelerius metus.
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gurmaniški ieškojimai

Gatvės
maistas
restorano
lėkštėje
Andrius Kužulis

Gatvės
maistas
–
neabejotinai
viena
dinamiškiausių ir progresyviausių šių dienų
maitinimo sferos tendencijų. Kelionėse po svečias
šalis prisiragavę paprastų, bet egzotiškų patiekalų
ir netradicinių derinių, restoranų lankytojai ieško
kažko TOKIO ir namuose. Etninė virtuvė iš pasaulio gatvių atkeliauja į restoranų lėkštes.
Taco dog su Santa Maria „Ranch style“ padažu, Santa
Maria „Bourbon BBQ“ padažu, Santa Maria „Piri Piri“
padažu ir Santa Maria jelapenų padažu.
Grasūs šefai adaptuoja gatvės maistą restoranams
Patenkinti šiuos klientų poreikius siekia ne tik restoranai,
į savo valgiaraščius įtraukdami įvairius gatvės maisto patiekalus iš skirtingų pasaulio virtuvių, bet ir gamintojai, kurdami naujas produktų linijas, kurios atspindėtų naujausias
maitinimo sektoriaus tendencijas.

Aštrus meksikietiškas troškinys
su Nachos traškučiais ir Santa
Maria salsa padažu.

Gaminant gatvės maistą svarbiausi vaidmenys atitenka
žaliavoms, pagaminimo kokybei ir šviežumui, o sustiprinant skonius reikšmingiausią akcentą atlieka padažai.
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Gatvės maisto entuziastas,
garsus indų kilmės Švedijos
šefas Erik Brannstrom sukūrė
daugybę
gatvės
maisto
receptų, pritaikytų restoranams. Lengvai paruošiami,
skirtingų etninių virtuvių patiekalai gaminami naudojant
tradicinio gatvės maisto iš
įvairių pasaulio šalių virtuvių
įkvėptą padažų liniją.

gurmaniški ieškojimai

„Gatvės maistas visada buvo mano
įkvėpimo šaltinis. Jį gamina meistrai, maisto gamybos patirtį perimdami iš kartos į
kartą. „Gatvės maisto šefai“ gali koncentruotis ties vienu dalyku, bet tai, ką daro,
daro geriausiai. To įrodymas – dabartinė
padėtis Jungtinėje Karalystėje. Čia gatvės
maisto šefai leidžia savo kulinarines knygas ir atidaro restoranus, prie kurių nuolat
išsirikiavusios lankytojų eilės. Gaminant
gatvės maistą svarbiausi vaidmenys
atitenka žaliavoms, pagaminimo kokybei ir šviežumui, o sustiprinant skonius
reikšmingiausiu akcentu tampa padažai.
Padažai mano patiekaluose – kaip glajus
ant torto, užbaigia ir išpildo skonį, be to –
suteikia erdvės kūrybai.“
Gatvės maisto taisyklės
Tik atsakingai ir sąžiningai paruoštas
gatvės maistas gali turėti pasisekimą ne
tik gatvėje Londone, bet ir restorane. Tėra
laiko klausimas, kuomet ši politika atkaks
į Lietuvą ir taps gatvės maisto standartu.
„Restorano svečiai nori žinoti, kad patiekalui naudojami atsakingai parinkti
produktai iš patikimų tiekėjų, o maistas jų lėkštėje pagamintas su atsakingu požiūrių į aplinką“, – teigia gatvės
patiekalų receptų autorius šefas Erik
Brannstrom, sukūręs gatvės maisto
manifestą, kuriame skelbiamos šios
taisyklės:
• Maisto gamybai naudokite tik sertifikuotas, gausius išteklius turinčias
žuvų rūšis.
• Stenkitės naudoti vietinius ir sezoninius produktus, turėkite omenyje,
kad sezonai galioja ne tik daržovėms,
bet ir mėsai bei žuviai.
• Jei įmanoma, naudokite
ekologiškus produktus. Jei ne – bent
jau artimiau susipažinkite su savo
tiekėjais.
• Ruošdami mėsą, vadovaukitės
devizu „nuo kanopų iki ragų“.
• Venkite atliekų susidarymo,
rūšiuokite.
• Nebijokite papasakoti apie savo
požiūrį ar nuveiktus darbus savo
lankytojams.
• Nesistenkite patiekti kuo didesnių
porcijų, venkite maisto atliekų.
• Pasirūpinkite, kad organinės atliekos taip pat būtų perdirbamos.

Šoninės kepsnys tortilijoje su Santa
Maria „Bourbon BBQ“ padažu ir
Santa Maria „Guacamole“ padažu.

Gaminkite iš širdies ir su sąžine!
Koncepcijas Lietuvos rinkai sukurs, sudėtines
dalis (padažus, pagrindus ir prieskonius) patieks Santa Maria specialistai.
Kreiptis: Artūras Braslauskas, tel. 8 620 67306

Kokosų pieno blyneliai ir jų priedai – krevetės su Santa Maria „Sweet chili“ padažu,
vėžių uodegėlės su Santa Maria „Chipotle“ padažu, rūkyta lašiša su Santa Maria
„Teriyaki“ padažu, midijos su Santa Maria „Mexican Hot“ padažu.
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Netradiciniai sprendimai
restoranų versle

Ilona Petrovė

Atrodytų, kavinių ir restoranų pasaulyje tiek daug, kad jau neįmanoma pasiūlyti kažko originalesnio. Vieno patiekalo restoranas – sakysite, neįmanoma? Tokių pasaulyje yra ne tiek jau daug,
tačiau gyvuoja ne vieną dešimtmetį, jie perduodami iš kartos į kartą, o dėl jų vienintelio patiekalo
nutįsta eilės...
Niekuo iš kitų neišsiskirianti Paryžiaus
kavinė „La Petite Syrah Café“ tapo
išskirtine, kai nusprendė paauklėti nemandagius klientus, priversdama brangiau
mokėti už kavą. Amsterdame vienišiai
jaučiasi pilnaverčiais tik jiems dedikuotoje kavinėje – čia visi staliukai skirti tik vienam asmeniui. O štai Dubajus nusprendė
išmokyti taupyti ir prižiūrėti savo linijas:
moki tik už suvalgytą kiekį, o ne viso patiekalo kainą. Pastaraisiais metais vis daugiau žmonių kamuoja alergija maistui,
tad prancūzai nesnaudė ir atidarė kavinę,
kurios gaminamų patiekalų sudėtyje
nėra jokių ingredientų, keliančių alergiją.
Tailande kilus mezgimo madai, atidaryta
kavinė, kurioje ne tik galima skaniai pavalgyti, bet ir vietoje nusipirkti siūlų,
megzti, o numezgus – čia pat gaminį parduoti.
Lietuvoje ne tiek daug netradicinių
kavinių ir restoranų – juk ekonominis
efektas ne toks greitas, kaip atidarius
„standartinę“ užeigą. „Čiop čiop“ kulinarinio lofto pardavimų ir projektų vadovė
Urtė Mikelevičiūtė sako, kad vien tik
išskirtinės paslaugos nepakanka. Reikia
dar ir išskirtinio požiūrio į ją ir žmones.
Be to, svarbu suteikti ne tik paslaugą, bet
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ir šviesti žmones. O salotų baro „Mano
guru“ vadovė Reda Sutkuvienė mano, kad
maitinimo įstaigai svarbiausia – kokybė:
tiek maisto produktų, tiek personalo darbo. Tačiau jie išsiskiria ir netradiciniu kolektyvu: čia pagal integracijos į visuomenę
programą darbuojasi žmonės, ketinantys atsisakyti priklausomybių, grįžę iš
įkalinimo įstaigų ir pan.

„Čiop čiop“: neformalus kulinarinis
švietimas ir netradiciniai vakarėliai
netradicinėse vietose
Pardavimų ir projektų vadovė Urtė
Mikelevičiūtė sako, kad „Čiop čiop“ – tai
kulinarinis loftas, rengiantis netradicinius virtuvės vakarėlius. „Yra vakarienės,
yra ir vakarėliai. Mes sujungiame abu
šiuos dalykus į vieną. Be to, rengiame ir
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kulinarijos kursus, tad užsiimame neformaliu kulinariniu švietimu. Bendrai mūsų
veiklą galima pavadinti kulinarinėmis
pramogomis“, – sako U. Mikelevičiūtė.
„Čiop čiop“ paslaugos bendrame
maitinimo sferos kontekste dar tikrai
netradicinės. Tačiau vien to sėkmingai
veiklai nepakanka. „Jei koncentruosies
tik į netradiciškumą, jis veiks tol, kol
žmonėms atsibos. O tai reiškia – pakankamai greitai. Visi dalykai, kurie
būna „ant bangos“, greitai praeina. Bet
jei pridėsi netradicinį požiūrį į darbą (to
Lietuvoje labai trūksta) ir žmones, jei
darysi viską nuoširdžiai ir atsidavęs – tai
bus populiaru. Nė viena paslauga nebus
išskirtinė, kol nebus išskirtinio požiūrio
į ją“, – įsitikinusi „Čiop čiop“ pardavimų
vadovė.
Pasak jos, žmonės jau pavargo nuo
tradicinio šventimo, jie ieško įdomesnių
koncepcijų. Tad „Čiop čiop“ siūlosi
surengti vakarėlį sau ir artimiesiems ar
kolektyvams, kurio metu žmonės ne tik
kartu leistų laiką, pasilinksmintų bei skaniai pavalgytų, bet ir gautų papildomos
patirties ir naujų pojūčių.
Paklausta, kaip tai atrodo realiai, Urtė
Mikelevičiūtė sako, kad tereikia žinoti,
kada ir kurios šalies virtuvės patiekalus
nori gaminti ir su kokiu virtuvės šefu. O
toliau jau viskas – nuo produktų supirkimo iki svečių sukvietimo – jų rūpestis,
klientams dėl nieko nebereikia sukti galvos.
Beje, lietuviai pamėgo vakarėlius
netradicinėse vietose. „Tarkime, neseniai organizavome klubą už bibliotekos
sienos. Ten net nebuvo elektros. Bet
mes padarėme įdomų vakarą. Žinoma,
tokiems vakarėliams reikia daugiau
ruoštis, galbūt sunkiau techniškai pasirengti, tačiau jie daug malonumo suteikia ir mūsų svečiams, ir mums patiems“,
– pasakojo U. Mikelevičiūtė. Ji priduria,
kad labai smagu surengti pasisėdėjimą
ant stogo, organizuoti maisto kepimą ant
laužo prie upės ir pan.
Pasak Urtės Mikelevičiūtės, vakarėlių
metu svarbu ne vien geras šefas. Geras
virtuvės meistras nebūtinai mokės bendrauti su publika, bus komunikabilus
ar išmanys psichologinius dalykus. Juk
vakarėlio sėkmė labai priklauso nuo to,
kokias emocijas iš jo išsineš žmonės.
Tiesa, teigiamų emocijų vakarėlio svečiai
gauna dar iki jo pradžios, el. paštu jiems
primenama apie renginį ir suteikiama
įvairios informacijos.
„Iš tiesų mes nenorime pataikauti
masiniam skoniui, tačiau siekiame šiek
tiek paauklėti ir suteikti kulinarinių žinių
neformalioje aplinkoje“, – džiaugėsi Urtė
Mikelevičiūtė.

„Mano
guru“:
integracija
į
visuomenę
Salotų baro „Mano guru“ vadovė Reda
Sutkuvienė pasakojo, kad nuo pat atidarymo 2004 m. ši kavinė buvo išskirtinė
– joje vienintelėje Vilniuje nebuvo galima
rūkyti. Nors daugelis abejojo, ar neatbaidys šis draudimas klientų, nutiko
priešingai: lankytojams, net ir rūkaliams,
būtent dėl to ši vieta ir patiko.
Be to, tai buvo pirmoji kavinė, kurioje meniu pagrindas – salotos. Da-

bar valgiaraštyje jų – per 60 rūšių. R.
Sutkuvienė sakė, kad šį lengvą maistą
greitai pamėgo aplinkinių biurų,
ministerijų, bankų darbuotojai ir tarnautojai. Daugelį metų mielai lankosi ir
vyresnio amžiaus žmonės. Tačiau, pasak
„Mano guru“ vadovės, tai „greičiausiai ne
tiek dėl maisto, kiek dėl jiems skiriamo
dėmesio ir personalo“.
Vadovė papasakojo apie nuolatinį
klientą, kuris mėgsta sakyti, jog po pietų
„Mano guru“ grįžęs į biurą jis nenori
Nukelta į 22 psl. >
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miegoti, jam netrūksta energijos. „Tai – geras komplimentas, – sako Reda Sutkuvienė. – Suvalgęs patiekalą tu turi gerai
jaustis. Mes niekada netaupėme žaliavoms ir nenaudojome
produktų pakaitalų, tarkime, vietoje sviesto – riebalų mišinio.
Juk kokybiškas, sveikas maistas ir geras aptarnavimas yra svarbiausi maitinimo įstaigai. Jei sugebi tai užtikrinti ir dar papildomai kažkuo išsiskirti – tuomet ir sekasi.“
Be to, salotų kavinėje jau penktus metus kiekvieną sekmadienį
vyksta ūkininkų turgeliai. Daugėja ir lankytojų, ir produkcijos tiekėjų. R. Sutkuvienė džiaugėsi, kad neseniai užsuko net
Žemaitijos ūkininkai. Jos teigimu, tikrai smagu, kad Lietuvoje
populiaru sveikai maitintis.
Tačiau bene labiausiai iš kitų kavinių „Mano guru“ išsiskiria
savo kolektyvu. Čia darbuojasi žmonės, turintys įvairių
priklausomybių, grįžę iš įkalinimo įstaigų ir norintys integruotis
į visuomenę. Šešis mėnesius (tiek trunka integracijos projektas „Mano guru“: naujos galimybės darbo rinkoje“) jie mokomi
darbo įgūdžių, jiems suteikiamos nemokamos psichologų,
socialinių darbuotojų konsultacijos, padedama susirasti darbą
ir pan.
Reda Sutkuvienė pasakojo, kad dažniausiai šiems žmonėms
tai būna pirmasis darbas, todėl nelengva pradėti ir įgyti įvairių
įgūdžių. Kita vertus, dabar darbdaviai nori tik „geriausių“ ir
„gražiausių“. „Todėl mes stengiamės sukurti aplinką, kurioje
žmogus be baimės galėtų integruotis į visuomenę, taptų laisvas ir atsakingas. Mūsų tikslas – išmokyti ir išleisti į atvirą darbo rinką, sukurti tą „geriausią“ ir „gražiausią“ darbuotoją. Mes
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patys nesirenkame geriausių, tiesiog suteikiame žmonėms
galimybę“, – teigia R. Sutkuvienė.
Ji džiaugėsi, kad labai gera matyti vykstančius pokyčius.
„Žmonių gyvenimuose vyksta didžiuliai lūžiai, kai jie suvokia, ką
gali. Atrodo, visuomenės nurašyti žmonės, o dirba sąžiningai,
sukuria šeimas. Šitų pokyčių jokia išraiška neįvertinsi. Jie išėjo
iš tos visuomenės, bet sugebėjo labai sėkmingai grįžti į ją“, –
džiaugėsi „Mano guru“ vadovė. Jos nuomone, kavinė – tam labai tinkama vieta, nes čia ir dabar gaunamas grįžtamasis ryšys,
kurio besiintegruojančiam į visuomenę žmogui labai reikia. Jis
iškart pajaučia, kad į jo mandagų elgesį atsakoma gerumu, ir
tai priima, keičiasi.
„Buvo vienas darbuotojas, beveik 30-ties metų. Šis darbas – jo pirmasis. Iki tol – kolonijos, kalėjimai. Po savaitės jis
džiaugėsi, kad moka kavą paruošti. O po mėnesio pasakė:
„Dirbti yra lengviau nei vogti“. Įsivaizduokite, tie žmonės
anksčiau nuolat jautė stresą, baimę ir nerimą. Pas mus atrado ramybę. Kartą vienas darbuotojas pasidžiaugė, kad
dabar jis gali namie daryti, ką nori, ir sėdėti nugarą atsukęs į
duris. Žinoma, iš pradžių nesupratau, tačiau jis paaiškino, kad
anksčiau turėdavęs nuolat stebėti duris: jei ateitų jo išsivesti,
jis spruktų pro balkoną“, – apie visai kitokį žmonių pasaulį pasakojo Reda Sutkuvienė.
„The Smoke house“ – šeimyninis restoranas, siūlantis
patiekalus, gaminamus neįprastoje kepsninėje
Restorano vadovas Algirdas Gedvilas sako, kad tik jų
restorane yra vienintelė tokio tipo uždara kepsninė Vilniuje.
Joje tarsi orkaitėje patiekalai kepami ant natūralių medžio
anglies žarijų. Todėl, pasak A. Gedvilo, patiekalai tampa sultingi, maloniai persismelkę dūmo kvapu. Maisto gamybos
ant žarijų tradicijos, sujungtos su šiuolaikinėmis technologijomis, sukelia neįprastą efektą: mėsa, žuvis ar daržovės atrodo
tarsi rūkytos, tačiau maloniai švelnios ir minkštos, kaip keptos
orkaitėje, be to, kvepiančios laužo dūmeliu. Beje, ,,The Smoke
house“ išvertus iš anglų kalbos reiškia „rūkyklą“.
Restorane naudojami tik švieži ir natūralūs produktai,
atvežami iš Lietuvos ūkininkų: mėsa pristatoma kasdien, žuvis
– kelis kartus per savaitę. Vienintelis šaldytas produktas – ledai
ir šerbetas.
Algirdas Gedvilas pasakoja, jog patirties įgijo Lietuvoje ir
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Gyvas maistas

Olga Dzindzeleta

užsienyje, prisidėjo prie daugiau kaip 30 restoranų atidarymo.
Tačiau, pasak virtuvės šefo, kai atidarai savo šeimyninį restoraną,
viską darai daug nuoširdžiau nei dirbdamas samdomą darbą. Jo
žmona padeda aptarnauti klientus.
Restoranas neseniai atidarytas, tačiau A. Gedvilas tiki, kad
greitai jį pamėgs vilniečiai ir miesto svečiai. Daugiausia jų sulaukia vakarais, mat dieną nėra tradicinio pietų meniu. Tiesa,
nors virtuvė – ne atvira, daugeliui restorano svečių leidžiama
pažiūrėti, kaip ir iš ko jiems ruošiamas maistas. „Pasitikiu
produktais, žinau, ką darau, todėl neturiu ko slėpti“, – sako naujo
restorano vadovas.

jog stereotipas „sveikas maistas negali būti skanus“ yra neteisingas. Ir apskritai daugėja žmonių, norinčių ir ieškančių sveiko,
šviežio, originalaus maisto, galvojančių, ką deda į burną. Juk
nuo mitybos įpročių priklauso ir gyvenimo kokybė. Būtent tokie
yra šio restorano lankytojai.
Netradicinis sprendimas gaminti tik termiškai neapdorotą
maistą (žaliavalgiško maisto taisyklės leidžia naudoti ne didesnę
kaip 42°C temperatūrą (pavyzdžiui, duonelių džiovinimui)), pasirodo, pasiteisino tiek, kad neprireikė net reklamos. „Žinia apie
restoraną sklido iš lūpų į lūpas. Bet gal čia ir geriausia reklama,
– svarstė žaliavalgė, – jei paragauja ir vėl sugrįžta.”

„RawRaw“: žalio maisto restoranas
Olga Dzindzeleta sakė, kad 2009 metais jos šeimai kilo idėja
atidaryti žalio maisto restoraną, kokio nebuvo ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse. Ji ne vienerius metus domėjosi
žaliavalgyste, sukaupė nemažai žinių, todėl nusprendė pasidalinti jomis ir idėjomis su kitais. O. Dzindzeleta didžiuojasi, jog jų
svečiai sako, kad šiame restorane yra išskirtinė energetika, be
to, šviesu ir ramu. Ji pridūrė, kad be išskirtinių lankytojų vargu
ar tvyrotų ši energetika. Nenuostabu – juk viskas kurta su meile,
kruopščiai sudarytas valgiaraštis ir rinkti indai.
Be abejo, restoranas „RawRaw“ labiausiai išsiskiria
žaliavalgiškais patiekalais, tai yra termiškai neapdorotu maistu. Tačiau net ir ne žaliavalgis restorane ras skanių, sočių ir
originalių patiekalų. Ką jau kalbėti apie smagurius – tortų ir
įvairių desertų be cukraus bei miltų saldumas ilgai kutens
gomurį ir kvies sugrįžti.
Olga Dzindzeleta džiaugėsi, kad vis daugiau žmonių įsitikina,
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„linassamėnas“: netradicinis darbo laikas ir nė lašo alkoholio
Tai mažas šeimos restoranas, kuris veikia tik darbo dienomis
nuo 10 iki 16 val. Tačiau žmonių čia nuolat pilna, tad pietums
staliuką reikėtų rezervuoti. Pietų meniu nedidelis, patiekalai –
paprasti, tačiau pateikti labai rafinuotai. Tiesa, jei prie gero maisto norėsite užsisakyti taurę gero vyno ar alaus – nepavyks, nes
alkoholiu čia neprekiaujama.
Restorano koncepcija – geras, kokybiškas, profesionaliai
paruoštas ir į mūsų regiono virtuvę orientuotas maistas. Patiekalams naudojami sezoniniai produktai, kurie atvežami iš Lietuvos
miškų, laukų, ežerų ir ūkių. Restorane patiekiama vaistažolių ir
žolelių arbata taip pat rinkta tik Lietuvos laukuose ir miškuose.
Monika Samėnienė sako, kad ne jie patys pasirinko tokį darbo laiką, tiesiog susiklostė tokia situacija. Baimindamiesi dėl
darbuotojų atsakingumo, nusprendė nesamdytų jų, o dirbti
patys.
Ne visi kaimynai sutiko, jog šalia esančiame restorane būtų
prekiaujama alkoholiniais gėrimais, todėl Samėnai ir neįsigijo
licencijos. Kita vertus, M. Samėnienė sako, kad ir nenorėtų, jog į
jų restoraną žmonės eitų gerti alaus.
Be to, Monika ir Linas Samėnai labai vertina šeimos buvimą
kartu vakarais. Juolab, kad turi rimtai sportuojantį sūnų.
M. Samėnienė juokiasi, kad „realiai dirbame ledo rituliui“.
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Taigi, aplinkybės padiktavo tokį keistą restoranėlio konceptą.
Tačiau, pasak Monikos Samėnienės: „Viskas išėjo netyčia, taip
pripratom. Mums taip tinka ir patinka. Jei kas paklaustų, ar darytume kitaip, atsakyčiau: „Galbūt“. Viskas gimsta iš situacijos“.
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Netradicinių sprendimų
idėjos iš užsienio

Ieva Malaiškaitė, Ilona Petrovė

3 meniu – 3 darbo valandos
Savo nišą visame pasaulyje sėkmingai randa restoranai,
dirbantys griežtai pagal pusryčių, pietų, ir vakarienės arba a
la carte meniu. Negana to, restoranas tarp pusryčių, pietų ir
vakarienės kartais netgi ir užsidaro. Restorano darbo laiko
pavyzdys:
Pusryčiai: 8:00-11:00 val.
Pietūs: 12:00-14:00 val.
Vakarienė/a la carte meniu: 17:30-23:00 val.
Priežastys įvairios – pagal tokį grafiką skirtingu laiku gali
dirbti skirtingi virėjai, pusryčiams nebūtina kurti visų restorano
krosnių, taip racionaliai naudojama energija, skirtingi meniu sukuria unikalią atmosferą. Galima įterpti ir popietės arbatą arba
kokteilių valandą, o sekmadieniais lankytojus kviesti vėlyvųjų
pusryčių.
„La Petite Syrah Café“: kova su nemandagumu
Prancūzijoje, kavinės „La Petite Syrah Café“ terasoje
užsisakant kavą, gali tekti sumokėti gerokai brangiau, jei pro šalį
bėgančiam padavėjui šūktelėsite: „Vieną kavos!“, nepridėję net
formalaus „Prašom!“. Ką jau kalbėti apie akių kontaktą!
Blogiausia, kad savo nemandagumą mes dažnai dangstome skubėjimu ir užimtumu. Tačiau tai yra elementarus
nekultūringumas. Juk kas yra geros manieros? Tai – sugebėjimas
pasidalinti kažkuo ar iš dalies atsisakyti savo patogumo, kad
ir su tavimi bendraujantis nejaustų diskomforto. Tarkim,
pastatyti automobilį taip, kad kitas galėtų laisvai išvažiuoti, yra
geros manieros. Arba taip pat geros manieros yra pakelti akis
nuo savo išmaniojo telefono (laikraščio), pažiūrėti į padavėją,
nusišypsoti ir tarti: „Laba diena, man vieną kapučino, jei galima
– be cukraus“.
O juk padavėjai – taip pat žmonės. Jie nusipelno, kad su
jais būtų elgiamasi mandagiai. Kita vertus, įsivaizduokite, kiek
kilometrų jiems reikia sulakstyti į terasą ir atgal! Tad kavinės „La
Petite Syrah Café“ vadovybė nusprendė su visuotine nekultūra
kovoti kainomis. Nauda dviguba: ir pinigų daugiau, ir klientą
sugėdina.
Kavos meniu atrodo taip:
„Laba diena, vieną kavos, prašom!“ – 1,40 euro;
„Kavos, prašom!“ – 4,25 euro;
„Kavos!“ – 7 eurai.

„Eenmaal“: gina vienišus žmones
„Eenmaal“ Amsterdame – pirmasis pasaulyje restoranas,
kuris gina vienišus žmones. Šio restorano staliukai – tik vienam
asmeniui. Jo įkūrėja – Marina Van Goor, architektė, dizainerė,
dailininkė ir tiesiog intelektualė. Ji sako, kad visuomenė labai
spaudžia ne tokius kaip visi. O jei jis nenori ar negali gyventi
„kaip visi“, sulaukia didelės kritikos. Tad vienišiai – ne išimtis.
Dailininkė sukūrė nepriekaištingą interjerą, sumaniai į jį
įterpdama garsių žmonių mintis. Tarkim, priminė Omaro Chajamo eiles:
„Tu verčiau badauk, nei valgyk kas papuolė,
Ir verčiau lik vienas, nei būk su bet kuo“.
Ir interjeras, ir kavinės filosofija leidžia komfortiškai jaustis
vienišiems žmonėms. Net jei tik kuriam laikui norėsite pabūti
vienas, „Eenmaal“ tam puikiai tiks.

Nuotr. Jaap Scheeren

„Gramo“: mokėk už suvalgytą kiekį
Dubajuje plinta nauja mada. Jau atidarytas restoranas, kuriame sąskaita pateikiama už suvalgytą kiekį. Labai paprasta: suvalgei du šimtus gramų salotų – mokėk už du šimtus. Tačiau jei
tavo salotų porcija – vieno kilogramo, būk malonus, sumokėk už
kilogramą. Taip tikimasi kovoti su žmonių godumu, kvailumu ir
rajumu, o šios savybės ypač pasireiškia, kai perkamas poilsis su
paslauga „viskas įskaičiuota“.
Restoranas „Gramo“ įsikūręs viešbutyje „Al Jawhara“. Ir nieko
keisto, kad dosnieji arabai ėmėsi europietiško taupumo. Juk pagrindiniai JAE klientai – verslininkai europiečiai.
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„Superklubai“
Renkantis restoraną, kuriame valgysite, svarbu, kad jis būtų
patogioje vietoje, kad jame būtų jauku, geras aptarnavimas,
tačiau svarbiausia – maistas. Tuo tarpu nors maistui „superklubuose“ taip pat skiriama daug dėmesio, ne mažiau svarbiu
čia tampa ir kitų pojūčių lavinimas. „Superklubas“ – tai ir restoranas, ir klubas, ir kunkuliuojantis meno, kultūrų bei performansų
mišinys. Teisingiausia būtų tai vadinti socialiniu reiškiniu, kuris
tampa atsaku didėjančiai masei žmonių, kurių nebetenkina vien
skani vakarienė ir jauki aplinka.
Pats pavadinimas „superklubas“ skamba super intriguojančiai
ir super solidžiai. Tačiau žaviausia tai, jog kalbant apie „superklubus“ nėra jokių apibrėžimų ar normų. Štai Pret a Diner (www.
pretadiner.com) „superklubas“ – Michelin lygio virtuvė ir maistas, meistriškai suplakti kokteiliai, menas, muzika ir žmonės –
viskas sumaišyta ir persipynę, siekiant sukurti kultūrinį reiškinį

Yellow Treehouse – vaikystės svajonė
Apie namelį medyje svajoja visi vaikai. O apie vakarienę medyje svajoja ir suaugusieji! Naujojoje Zelandijoje iš ekologiškų
medžiagų tiesiog medyje, 10-ties metrų aukštyje įrengtas kokono formos restoranas. Į jį patekti galima įveikus 60-ties metrų
tiltelį. Restoranas suprojektuotas taip, jog būtų apšviestas
saulės ir pilnas gryno oro.
Namelis medyje iš pradžių buvo 2008-ųjų metų marketingo
kampanijos „Yellow Pages“ (liet. „geltonieji puslapiai“) dalis. Ši
kampanija atkreipė dėmesį į tai, jog kasmet vien JAV išleidžiama
apie 500 milijonų telefonų ir adresų knygų – kiekvienam gyventojui tenka po dvi. Šiam tikslui iškertama 9 milijonai medžių.
Šiandien Yellow Treehouse – sėkmingas restoranas, į kurį
patekti įmanoma tik iš anksto rezervavus staliuką. Ar matėte
lietuvišką filmą „Aš esi Tu“, kur svajotojas architektas pasistato
stiklinį namelį medyje? Puiki idėja restoranui Lietuvoje – šalyje,
dar turinčioje nemažai miškų.
www.yellowtreehouse.co.nz
Pret a Diner vakarienė, nuotr. Amanda Nikolic

ir sukelti naujus, daugialypius pojūčius valgymo kultūroje. Pret
a Diner neturi adreso ir gali atsirasti bet kurioje pasaulio šalyje.
Esminis tokio „superklubo“ skirtumas nuo „pop-up“ restorano
(koncepcija aprašyta „Restoranų verslo“ Nr. 40) – maistas yra
tik dalis performanso, kuriame susipynę įvairios meno rūšys.
Vakarienės metu gali vykti madų pasirodymas, gyvos muzikos
vakaras ir šokių pamokos, pasaulio virtuvių pristatymas ir
keliautojų įspūdžiai, išskirtinai moterų vakarėliai ir t. t. Svarbiausia – naujos ir unikalios patirtys.
Per daug vargo? Galima ir kitaip! The Endless Meal (www.
theendlessmeal.ca, Kanada) „superklubas“ siūlo išskirtinių
patyrimų vakarienes 8-10-čiai žmonių. Čia maistas patiekiamas
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šeimyniškai, didžiulėse lėkštėse stalo
viduryje, nedalinamas į porcijas. Pagrindinis tikslas – naujos pažintys ir aktyvi
socializacija vakarienės metu, mat į tokias vakarienes prie vieno stalo susirenka nepažįstami žmonės. Din din (www.
dindinportland.com, JAV) „superklubas“
rengia vakarėlius tris kartus per savaitę,
jų metu ragaujami 23 mini patiekalai
arba 6 patiekalų, suderintų su vynais,
vakarienės, maistas ruošiamas iš vietinių,
sezoninių žaliavų. Tokie vakarėliai
dažniausiai trunka visą naktį.

Inamo – subalansuota no-lifer’iams
Ar teko girdėti šiandien populiarią sąvoką – no-life’nimas? Internetiniame jaunimo žodyne šis žodis turi tokį apibrėžimą: „Žaisti su kompu wisa para ir pns. (netureti
gyvenimo)“ (kalba netaisyta – aut.past.). Azijietiškos virtuvės restorane Inamo Londone galima nolife’inti į valias. Čia beveik visi procesai ir pramogos kompiuterizuoti:
maisto užsakymas vyksta be padavėjų, per interaktyvų meniu, kuris projektuojamas
net ne kompiuteryje, o tiesiog ant stalo. Visi patiekalai, esantys valgiaraštyje, atvaizduojami ant stalo lėkštėje, todėl nekyla klausimų apie porcijos dydį ar serviruotę. Naudojantis šia išmania projekcija, galima susikurti sau patinkančią „staltiesę“, išsikviesti
taksi, patyrinėti vietos apylinkes ar žaisti kompiuterinius žaidimus su pietų kompanionu. Prie staliukų įrengti lietimui jautrūs ekranai, kuriuose galima stebėti, kas vyksta
virtuvėje, kurioje įrengta kamera, fiksuojanti veiksmą realiu metu.
www.inamo-restaurant.com

Din Din

Din Din

Din Din

„Keičiu trijų patiekalų vakarienę į
kilimų valymą!“
„Ilgokai užtruko, kol apsisprendžiau ir
pradėjau vystyti idėją, ir dabar vietoj to,
kad už maistą imčiau grynuosius pinigus, savo restorane praktikuoju barterinį
atsiskaitymą“, – pasakoja James Verano,
Black-Eyed Sally barbekiu restorano Konektikute (JAV) šeimininkas. Ir nors restorane
pageidaujant tikrai galima atsiskaityti pini-

gais, dažnai atsiskaitymas vyksta barterinių
mainų pagrindu. Internetinės svetainės
sukūrimas, kilimų ir krosnies valymas,
dantisto paslaugos, grynaveislis kokerspanielis, net atostogos – visa tai restorano
šeimininkas gauna mainais už maitinimo
paslaugas. Šeimininko skaičiavimais, taikant
barterinį atsiskaitymą jis sutaupo apie 40
tūkst. dolerių per metus.
www.blackeyedsallys.com
Nukelta į 28 psl. >
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„Ši vieta visiškai chaotiška, čia viskas vystosi spontaniškai vis pridedant kažko naujo, visai
kaip gaminant maistą“, – pasakoja populiaraus restorano šeimininkas. Norėdami patekti į šį
restoraną, turėsite užsirašyti į eilę, o jei jos ir sulauksite, reikia tikėtis, jog šeimininko nuotaika
bus tinkama, kad jis apskritai nuspręstų atverti restorano duris!
Nuotr. Dianne Flor Reyno adventuresofgastronome.com
„Maisto gamyba yra dalis mano terapijos,
gamindamas aš išsilaisvinu ir priimu save
tokį, koks esu. Gamindamas supratau, kad
yra tam tikras maistas, produktai, kurie
veikia nuotaikos pokyčius.

Nuotr. Littlegirltravels.com

Van Gogh is Bipolar (Filipinai) – maistas bet kokiai nuotaikai ir pagal
nuotaiką
Tiek pavadinimas, tiek pačio restorano
koncepcija įkvėpti garsiojo impresionisto Van Gogh‘o, kurio žymiausieji darbai,
kaip teigiama, gimdavo jo nuotaikoms
svyruojant nuo didžiulio entuziazmo iki
maniakinių akimirkų, išsekimo ir depresijos. Restoranas – vakare, o dieną tai yra
tiesiog jo įkūrėjo, kelionių fotografo Jetro
Rafael namai. Atradau, jog kai esu blogos
nuotaikos, neramus ar susijaudinęs, tam
tikras maistas gali nuraminti arba pakelti
nuotaiką“, – teigia restorano vadovas ir jo
šefas tuo pačiu metu, kuriam diagnozuotas bipolinis sindromas (dar vadinamas
maniakine depresija, kuria serga apie 2
proc. žmonių ir kuri lemia kardinalius nuotaikos pokyčius nuo euforijos iki depresijos).
Restorane maistas gaminamas siekiant
padidinti dopamino, serotonino (laimės
hormono), adrenalino kiekį smegenyse,
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Nuotr. Dianne Flor Reyno

Nuotr. Dianne Flor Reyno adventuresofgastronome.com

Kadangi restoranas yra ir šefo namai, ant lentos čia surašytos 12 taisyklių lankytojams (tiesa
jos keičiasi). Kelios iš jų: už durų palikti batus, susivaržymą ir lūkesčius; įeiti į namus basomis
ir būti pasiruošusiam kitokiam valgymo patyrimui; jokių padavėjų; užsakymus reikia patiems
surašyti ant lapelio, arbatą gamintis taip pat patiems.

jis taip pat padeda nusiraminti ir tapti...
laimingesniems. Restorano vadovo ir
šefo teigimu, tam tikri maisto produktai,
pavyzdžiui, juodieji ryžiai, lašiša ar otas,
dėl juose esančių medžiagų gali padaryti
žmones džiugesniais, o, tarkim, valgant
kalakutieną lengviau valdyti pykčio priepuolius. Kopūstai, anot šefo, didina
laimės hormono serotonino kiekį smegenyse ir padeda įveikti depresiją, o medus
nuveja nerimo priepuolius. Nuotaikos
svyravimus reguliuoti padeda ir mango
vaisiai.
Daugelis restorano patiekalų pavadinti žymių žmonių, kuriems diagnozuotas
bipolinis sutrikimas, garbei: „Prezidento
Ruzvelto norvegiška lašiša“, „Prezidento
Klintono australietiška ėriena“, „Prezidento Linkolno ekologiškas kalakutas“.
Vienas dažniausiai užsisakomų patiekalų
– „Larry Flynt‘o kopūstų patirtis“, gaminamas iš kopūstų, kiaušinio, mango, bananų
traškučių, šviežio baziliko, anakardžių,
kaparių ir mažyčių keptų žuvelių „dilis“.

Šios salotos pagardinamos slaptuoju Van
Gogh‘o juoduoju padažu.
„Virginia Woolf ašaros“ – ekologiškos
kalakutienos
sriuba
su
bananų
traškučiais, žolelėmis, morkomis ir valgomomis gėlėmis. „Courtney Love stebuklingas gėrimas (arba dienos dozė)“ – tai
sultys, pagamintos iš šviežių mangų ir
citrinų, su agurkais, mėta ir medumi.
„Mel‘o Gibson‘o juodžiausia nuodėmė“
– alkoholinis desertas/gėrimas iš tamsaus belgiško šokolado, medaus,
Jägermeister‘io ir graikinių riešutų.
Be abejo, yra ir vienos žymiausių bei
gražiausių
svyruojančių
nuotaikų
savininkės Marilyn Monroe desertas,
gaminamas iš sušaldyto buivolės pieno.
Nors restorane yra nuolatinis meniu,
nemažai patiekalų gimsta spontaniškai
iš produktų, kuriuos virėjas tiesiog turi po
ranka (žinant restorano istoriją, negalima
tikėtis nieko pastovaus ir įprasto.
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Vizitinė restorano kortelė – ožkos
ant stogo
Al Johnson’s – autentiškas švediškų
tradicijų šeimos restoranas Viskonsine (JAV), kur galima pamatyti ožkas,
besiganančias tiesiog ant restorano stogo.
Įdomus vaizdelis, išgarsinęs restoraną
visoje šalyje, nors viduje tai tiesiog
įprastas restoranas su tradiciniais
švediškos virtuvės patiekalais. Restorano
šeimininkas Al Johnson viename interviu
pasakojo apie ožkų indėlį populiarinant
restoraną: „Nesvarbu, kur nuvažiuočiau
– visame pasaulyje visi žino apie ožkas.
Jei kam užsimenu, kad esu iš Viskonsino, Door apygardos, visuomet sulaukiu
klausimo: „A, iš tos vietos, kur ožkos ganosi ant stogų?“ Visi mūsų lankytojai tiesiog
įsimyli ožkas ir visuomet labai rūpinasi jų
sveikata ir saugumu. Klausinėja, kaip jos
kiekvieną dieną patenka ant stogo, kur
jos nakvoja, ar jos nenukris nuo stogo“.
Restorane įrengtos vaizdo stebėjimo
kameros, tiesiogiai transliuojančios
ožkų ganyklas, kad restorano svečiai net
namuose galėtų stebėti, ar ožkytės sveikos ir gyvos.
www.aljohnsons.com

Wall street’as prie baro
Baras Exchange Niujorke, ko gero, yra
vienintelis pasaulyje, kur prie baro, realiu
laiku veikia gėrimų birža. Čia, kaip ir tikroje biržoje, gėrimų kainos svyruoja priklausomai nuo to, koks yra pasiūlos ir paklausos santykis. Lankytojai stebi ir laukia
momento, kuomet niekas neužsisakinėja
jų mėgstamo gėrimo, „čiumpa“ sulaukę
akimirkos, kai kaina nukrenta (kartais
net iki neįtikėtinai mažos), arba gali pasinaudoti „slaptais“ informatoriais, kad
sužinotų apie „rinkos žlugimą“, kada visi
gėrimai išparduodami pusvelčiui.
www.exchangebarandgrill.com

Sparnuotosios sūpynės ir masažas
Ar dar prisimenate, kiek džiaugsmo
ir krykštavimų sukeldavo kiekvienas
atsisėdimas ir pasisiūbavimas sūpynėse
vaikystėje? Sur un Arbre perché (liet.
„Užsilipus medyje“) restoranas Paryžiuje
atgaivina tą vaikišką džiaugsmo ir
laisvės pojūtį. Čia lankytojai sodinami į
sūpuokles, pakabintas ant butaforinio
medžio šakos, o vakarienės ar pietų
metu galima mėgautis Shiatsu masažu.
Masažas paprastai atliekamas prieš patiekiant maistą ir gali trukti 15 minučių
arba valandą. Restorano šeimininkai
siūlo užsakyti „masažą-siurprizą“ savo
vakarienės kompanionams.
www.surunarbreperche.com

Barbekiu ant vandens
Originalus sprendimas sezoniniam verslui – plaukiojantis kepsnių ant grotelių
vakarėlis. Apvalios valties (vadinamos
„BBQ donut“) su elektriniu varikliu viduryje įmontuota kuo tikriausia kepsninė!
Vienu metu plaukioti ir gaminti maistą
ant žarijų gali 10 žmonių. Tokioje valtyje taip pat įmontuota garso aparatūra,
šaldikliai po sėdynėmis ir didžiulis skėtis.
Reikia tik gero šefo ir pelningas vasaros
verslas garantuotas!
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Elegantiškas baltas spektaklis
Prieš 25-erius metus Paryžiuje įvyko
pirmoji didžiulės apimties flashmob’asvakarienė Le Dîner en Blanc (liet.„vakarienė
baltai“). Dabar kiekvienais metais ji vyksta daugelyje pasaulio šalių. Paryžiuje
susirenka daugiau nei dešimt tūkstančių
baltai apsirengusių žmonių ir vakarieniauja prie Eifelio bokšto, Luvro ar Noterdamo katedros. Visi vakarienės dalyviai
atsineša savo maistą ir gėrimus. Kiekvienais metais renginys vyksta vis kitoje
vietoje ir yra kruopščiai slepiamas nuo
Paryžiaus valdininkų, todėl vakarienės
vieta paaiškėja tik likus pusvalandžiui iki
pradžios. Įstoti į „baltąjį vakarienės klubą“
galima tik gavus kvietimą iš jame jau
esančio nario.

Kavinė, kur būsite suprastas iš
pusės... gesto
Tokios kavinės-restorano išskirtinumas
– aptarnaujantis personalas. Šiose vietose (pavyzdžiui, Café Signes) padavėjais
dirba kurtieji, o bendraujama gestų kalba,
taigi paprastas pasisėdėjimas prie kavos
puodelio virsta naujų patyrimų ir įgūdžių
vakaru. Tai iš dalies ir socialinis verslas,
kai kuriamas dialogas tarp kurčiųjų ir
girdinčiųjų. Iš pirmo žvilgsnio užduotis
atsisakyti įprasto bendravimo ir bendrau-

30

Restoranų verslas 1/2014
www.restoranuverslas.lt

ti be žodžių atrodo „misija-neįmanoma“.
Tačiau kavinėse pateikiami keli patarimai lengvai pradžiai, pavyzdžiui, kaip
prisišaukti padavėją: mojuoti ranka
žiūrint į padavėją, trepsėti (taip sukeliama vibracija, kurią jaučia kurčiasis), bendradarbiauti, t. y. paprašyti kaimyninio
stalelio, kad tas paprašytų kaimyninio
stalelio, kad šis pakviestų padavėją (!),
mesti smulkų daiktelį į padavėją ar naudotis signaline lempele prie stalo.
www.cafesignes.com

ĮDOMIOS UŽSIENIO KONCEPCIJOS
Nelegalūs ir namų restoranai
Tai sparčiai populiarėjanti tendencija
restoranų ir maitinimo sferoje. Virtuvės
šefai ar tiesiog kulinarijos entuziastai atidaro „slaptus“ restoranus savo namuose
ar kitose vietose. Patekti į tokį restoraną
įmanoma tik gavus kvietimą iš restorane
jau apsilankiusio svečio arba iš pačio
šeimininko. Kai kurie „slaptieji“ restoranai
žymūs dėl savo virtuvės, kiti ypatingai
vertinami dėl laisvos atmosferos. „Slaptas“
restoranas gali būti puiki išeitis šefui, kuris
ne visiškai realizuoja save nuolatiniame
darbe, ar tiesiog virėjui, svajojančiam apie
nuosavą restoraną.
Tiesa, tokius restoranus nuolat kritikuoja higienos priežiūros tarnybos, motyvuodamos tuo, jog gali būti pavojinga valgyti
vietose, kurios neturi patvirtintų higienos
normų. Turint tokį restoraną visada yra
rizika, kad jei jį suseks tam tikros tarnybos,
restoranas bus uždarytas, o savininkas
gaus baudą.
Pasitaiko ir drąsesnių „slaptų“ restoranų,
turinčių net internetinį puslapį ir liberalesnes patekimo į lankytojų sąrašus
taisykles. Vienas iš tokių restoranų – The
Ghetto Gourmet, kurį savo namuose (JAV)
įkūrė Jeremy Townsend, dabar Ghetto
Gourmet vadinamas pats principas, kuomet profesionalūs šefai ruošia maistą ne
restorano aplinkoje. The Ghetto Gourmet
organizuojamos BYOB (Bring Your Own
Bottle – kuomet alkoholinius gėrimus su
savimi atsineša pats svečias) vakarienės
20-30-čiai žmonių, kainuojančios 25
dolerius. Pradžioje čia valgydavo šeima
ir draugai, vėliau lankytojų daugėjo ir
metų bėgyje susibūręs naujų klientų
būrys tik didėja. Štai kas pasakojama
apie šį restoraną: „Gourmet Ghetto“

nėra telefonų knygoje, restoranas neturi
iškabos, jame nėra vynų kortos, o kartais net ir kėdžių. Tačiau čia yra pitbulių
veislės šuo, vardu Shinobi, ankšta virtuvė
su daugybe buitinių prietaisų, kurių daliai
skubiai reikalingas remontas, ir vakaro bei
vietos siela – visuomeniškas restorano
šeimininkas, kuris visada pašoks su savo
svečiais ir pagros lūpine armonikėle.
Visiškai aišku, jog žmonės čia renkasi dėl
puikios atmosferos.“
Tuo tarpu yra ir ne vienas rafinuotesnis „slaptas“ restoranas, kuriame reikia
laikytis šeimininkų padiktuotų taisyklių,
tačiau galima mėgautis unikalia vakariene prie bendro stalo su nepažįstamais
žmonėmis, ragaujant gurmaniškas vaišes

Vieno stalo restoranas
„La Tete dans les Olives“ – alyvuogių aliejaus butikas, kuris be
didelių sunkumų transformuojasi į vieno staliuko restoraną, kuriame tarp nuostabių alyvuogių aliejaus aromatų pietauti ar vakarieniauti gali 6 svečiai. Sicilietis butiko-restorano šeimininkas

su priderintais gėrimais. Kai kurie iš tokių
„slaptų“ restoranų įteisina savo veiką,
gauna leidimus iš higienos tarnybų, moka
mokesčius ir tampa legaliais restoranais
namuose.
Vienas tokių – Casa SaltShaker restoranas, įkurtas gyvenamajame name.
Į jį patekti galima tiesiog iš anksto
užsirezervavus vietą prie stalo, kur vakariene rūpinasi namų šeimininkė. Svečiai
prašomi susirinkti likus pusvalandžiui
iki vakarienės. Šis laikas skiriamas
susipažinimui ir bendravimui prieš sėdant
prie stalo. Vakarienės metu patiekiami 5
patiekalai ir prie jų priderinti vynai, o tokios vakarienės kaina – 70 dolerių.
www.casasaltshaker.com

Cédric Casanova surengia teatrališką maisto gamybos ir pateikimo reginį, ruošdamas Viduržemio jūros virtuvės patiekalus ir
neatskleisdamas vakarienės meniu iki pat jos pradžios.
www.latetedanslesolives.com
Restoranų verslas 1/2014
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Gastronomijos
primadona –
ALDONA GEČIENĖ
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GERIAUSIEJI
Aš tikiuosi, jog pristatyti, kas yra Aldona Gečienė,
Jums, mieli restoranų verslu besidomintieji,
nereikia. O jeigu reikia, tai apibūdinčiau trumpai
– „gastronomijos primadona“.
Pagerbta tarp vyrų
Viena iš „Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių
asociacijos“ steigėjų, tarybos narių ir vienintelė dama tarp asociacijos iniciatorių ir idėjinių autorių (Gintauto Zuikaičio, Valiaus
Čepanonio, Arnoldo Čižo ir Stanislovo Kizenevič, – aut.). Aldona
taip pat yra viena iš nedaugelio šefių Lietuvoje, besisukančių
aukščiausio lygio restoranų virtuvėse ir viena iš nedidelio
skaičiaus šefių, vadovaujančių didelei restorano komandai.
Ji – viena iš mažumos šefių, keliaujančių kartu su asociacijos
nariais į kulinarines keliones, komandiruotes ir tarptautinius
konkursus. Ji yra ta šefė, kuri kūrė ir kuria kulinarinius stebuklus
bei prisidėjo prie restoranų „La Provence“, „Medininkai“, „Borsch“
sėkmės, o šiuo metu diriguoja restorano „IMPERIAL by California
Gourmet“, įsikūrusio viešbutyje „Ramada“, virtuvei.
Lydi sėkmė
Tai, kad ponia Aldona – sėkminga moteris, byloja faktai:
daugybė titulų tarptautiniuose konkursuose, sėkmingi pasirodymai su Lietuvos šefų komanda ir, žinoma, ilgus metus
išlaikoma vieta Lietuvos kulinarinės spaudos puslapiuose. Pasiteirauju apie jos sėkmės paslaptį. Kiek pamąsčiusi, Aldona
laurus atiduoda likimui. Bet ne tiesiog likimui, o būtent tam,
kuris ją suveda su įvairiais žmonėmis, su skirtingais, bet itin
savitas pažiūras turinčiais restoranų savininkais, bendradarbiais.
„Žinoma, kai restoranų šeimininkai yra labai reiklūs, nėra taip

Nuotr. Darius Gumbrevičius

lengva. Kone kasdien reikia įveikti naujus iššūkius, atnaujinti ir
taip dažnai atnaujinamą meniu, rengti išskirtines vakarienes.
Bet tai mane stumia į priekį, neleidžia plaukioti toje pačioje
sriuboje.“ Iš tikrųjų, juk vadovavimas iš dalies skirtingas koncepcijas turintiems restoranams, tokiems kaip „La Provence“
Nukelta į 34 psl. >

Nuotr. Darius Gumbrevičius

Nuotr. LRVVKA archyvas
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(10 metų), „Medininkai“ (5 metai), „Borsch“ ir „IMPERIAL by
California Gourmet“ (3 metai), reikalauja plataus suvokimo,
nuolat keliamos kompetencijos ir didelės kantrybės. „Jei ir atrodo skirtingi, visi restoranai, kuriuose dirbau ir dirbu, turi daug
bendro. Su kiekvieno jų šeimininku atrandu bendrą požiūrį,
kryptingumą, visuose dirba puikiai atrinkta, aukštus standartus
atitinkanti komanda. Į kiekvieną jų renkasi publika, įpratusi prie
aukščiausios kokybės.“
Ar Lietuva gaus „Michelin“?
Prakalbus apie visas restorano sudedamąsias dalis, imame
diskutuoti apie „Michelin“ žvaigždutes. „Ar tai gali pasiekti Lietu-

Nuotr. Dmitrij Matvejev
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vos restoranai?“ Ponia Aldona kantriai ir išsamiai dėsto: „Manau,
jog kiekvieno gero restorano savininko viena iš svajonių yra
turėti „Michelin“ žvaigždę. Tačiau tai reikalauja labai daug
investicijų, sunkaus darbo iki ir griežto darbo po to, pasiekto
tikslo išlaikymui. Teko lankytis „Michelin“ žvaigždę turinčio
restorano virtuvėje – visi net pradėjome maloniai juoktis. Ten
vienoje mažytėje virtuvėje dirba didžiulė komanda ir kiekvienas turi savo darbą: kas skabo kotelius nuo špinatų lapelių, kas
kruopščiai renka dailiausias avietes, kas minko tešlą, kas prižiūri
padažą. Ties vienu patiekalu dirbama labai daug. Be to, turi veikti atskiras konditerinis cechas, daržovės ir visi maisto produktai
turi būti tik tos dienos.“

GERIAUSIEJI
Mados ir įkvėpimas tiesiai iš gastronomijos sostinių
Pokalbis pakrypsta link kulinarinių madų (nors šefėms ir
„šefiškoji“ apranga yra svarbus akcentas). Pažvelgus į Aldonos Gečienės patiekalus, akivaizdžiai jaučiama pasaulinių
tendencijų įtaka.
Šefė prisipažįsta, jog keliones dažniausiai planuoja
atsižvelgdama į madą, stengiasi neatitrūkti nuo naujienų,
knygas laiko pasenusiu šaltiniu (nes jos spėja pasenti dar iki
išleidimo, – aut.), o vienu iš įkvėpimo šaltinių vadina gastronominius žurnalus, kuriuos bent kartą per mėnesį jai siunčia dukra,
gyvenanti Paryžiuje.
Lėkštėje – visa, kas geriausia
Kol patiekalas atkeliauja iki lėkštės, kaip jau supratote, padaroma daug. „Labai svarbi yra komanda, ne mažiau svarbu, kad
tai suprastų ir restorano šeimininkas bei laiku mokėtų atlyginimus, rūpintųsi apranga ir pan. Be abejo, labai daug lemia ir komandos mokėjimas dirbti kartu. Įvykus force major, aš visiškai
ramiai galiu patikėti sprendimus savo virtuvės komandai.
Kita svarbi pusė, žinoma, yra tiekėjai. Gal tikrai esu sėkmingas
žmogus, nes su tiekėjais problemų neturiu. Reikia Velso ėriuko
– gausime Velso ėriuką. Reikia omarų, langustinų – bus rytoj. O
seniau net midijų nebuvo kur nusipirkti. Tai dar kartą parodo,
jog padėtis Lietuvoje gerėja visomis prasmėmis.“
Kone Velso princo verti vakarai
Pagalvojau, jog ta padėtis tikrai gerėja, nes ponia Aldona
labai skubėjo. Ir ne bet kur, o ruoštis rytojaus renginiui, kurio
metu bus ruošiamas specialiai atgabentas Velso ėriukas, gyvi
omarai, šviežios austrės, langustinai, antienos pašteto trio su
figomis ir daug kitų skanių gėrybių. O viskas turi būti pateikta
ne taip ir paprastai, mat vakaras – užsakomasis, lauke, terasoje.
Tad, mielieji skaitytojai, viskas priklauso nuo požiūrio – jei gali
mėgautis savo darbu, pozityviai žvelgti į iššūkius ir esi motyvuotas, kelias ves tik į sėkmę.
Priklausomybė Vilniaus senamiesčiui
Tiesa, pirmas mano klausimas Aldonai apie beprasidedantį
rytą ir besitęsiančią ponios dieną susilaukė gan keisto žvilgsnio.

Išsiaiškiname, jog diena prasideda ne nuo kavos, o nuo stiklinės
karšto vandens, ir baigiasi ne 17 val. užvėrus ofiso duris kaip daugumos. Tuomet paaiškėja įdomus faktas: jau kone 20 metų šefė
Aldona dirba senamiestyje ir tiesiog dievina vėlyvus pusryčius,
vakarais traukti link namų jau degant miesto žibintams ir mielas kavinukes, pripildytas kompanijų ar pavienių personų,
besimėgaujančių taure vyno. Nors pati Aldona pripažino,
kad pačiai aplankyti visus norimus restoranus laiko nelieka, ji
mieliau keliauja namo, ir vėl gaminti, tik šį kartą – šeimai.
Ačiū už įkvėpimą ir kviečiu vakarienės.

Nuotr. LRVVKA archyvas
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Geriausieji
pasaulio restoranai
Ieva Malaiškaitė
„Maniau, kad mūsų 15 minučių šlovės
geriausiųjų pasaulio restoranų sąraše
jau baigėsi, tad laimėti tikrai nesitikėjau.
Kiekvienais metais artėjant rinkimams
pradeda sklandyti gandai apie tai, ką
išrinks geriausiu, o šiemet niekas net
nedrįso spėlioti. Žinau, kad šis įvertinimas
svarbiausias mano komandai“, – su geriausio pasaulyje restorano apdovanojimu
rankose ir vėl džiūgavo restorano „Noma“
(Kopenhaga) vadovas Rene Redzepi.

• Rene Redzepi su komanda jau
ketvirtą kartą švenčia „Noma“
patekimą
į
geriausių
pasaulio
restoranų viršūnę.
• Tarp 50-ies geriausiųjų pasaulio
restoranų – 28 Europos restoranai.
• Iš geriausių pasaulyje dešimtuko –
3 restoranai įsikūrę Ispanijoje.
• Jordi Roca iš „El Celler de Can Roca“
(geriausias 2013 m. restoranas pasaulyje, 2014 m. rinkimuose – antra vieta)
išrinktas geriausiu konditeriu pasaulyje.
• „Azurmendi“ restoranas (Ispanija)
nugalėjo Atsakingų restoranų nominacijoje.
„Noma“ geriausiu pasaulyje išrinktas
jau ketvirtą kartą (2010 m., 2011 m., 2012
m., 2014 m.). 2 Michelin žvaigždutes turintis restoranas labiausiai garsėja originaliomis Šiaurės Europos (Skandinavijos) virtuvės interpretacijomis. Virtuvės
šefas ir restorano vadovas Rene Redzepi smulkmeniškai kurdamas patiekalus
siekia atspindėti Danijos gamtą ir kultūrą.
Čia galima paragauti samanų, jūrų ežių ir
austrių, marinuotų ir parūkytų putpelių
kiaušinių.
Apdovanojimų metu Rene visus laurus atidavė savo komandai: „Jūs esate
mano svajonių komanda ir įkvėpimas“, –
negailėjo pagyrų virtuvės šefas.
Per 12 metų, kiek vyksta geriausių pasaulio restoranų apdovanojimai, geriausio restorano pasaulyje titulą yra turėję tik
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penki restoranai: Ispanijos „El Bulli“ (2002,
2006-2009 m.), Kalifornijos „The French
Laundry“ (2003-2004 m.), Didžiosios Britanijos „The Fat Duck“ (2005 m.), „Noma“
(2010-2012, 2014 m.) ir „El Celler de Can
Roca“ (2013 m.).
„Noma“ šefas Rene Redzepi dirbo visuose šiuose restoranuose, išskyrus „El
Celler de Can Roca“.

Restoranų verslas 1/2014
www.restoranuverslas.lt

37
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Vyninių mados ir
klasikinės vietelės
Urtė Mikelevičiūtė Čiop Čiop ir Supperlithuania.com

Jau kuris laikas terminas „mada“ vis plačiau ir plačiau vartojamas
restoranų verslo sferoje. Kažkas tampa madingu, kažkas išeina iš
mados, kažkada madinga tampa klasika, o kažkada į madą ateina modernumas. Pasiaiškinkime, kokios mados vyrauja užsienio
šalyse ir kas klasiško Lietuvos vyninių pasaulyje.

Ar užtenka tiesiog vyninės?
Užsienio koncepcijos byloja, jog tam, kad mėgautumeisi vynu ir pritrauktum
jo mylėtojų auditoriją, nebeužtenka tiesiog atsidaryti įprastą jaukią vyninę, kur
prie stalų, pagamintų iš vyno statinių, vakarais svečiai kvatojasi, grauždami
grissini lazdeles ir užsikąsdami prosciutto riekele. Tose naujose madingose vietose integruotos išskirtinio vyno parduotuvės (angl. boutique), organizuojami
mokymai, degustacijos įgauna naują pagreitį ir sujungia interaktyvias kelių
ekspertų diskusijas, svečiuose nuolat sutiksi kviestinius vyndarius, mados egzistuoja net ir taurėse – įpilama daugiau vyno nei įprasta degustacijų metu. Ir visai
neseniai buvo pareikšta, jog dabar madinga šampaną gerti iš taurių, skirtų baltam vynui, o dar madingiau – iš skirtų Pinot Noir vynui. Pasižvalgykime tolėliau
ir pasvarstykime, ar mums, lietuviams, reikia to paties.

Mėsainiai vyninėje ir „pasikaustęs“
someljė prie baro
Prekybinė oazė Stokholmo senamiestyje jau kelinti metai yra laikoma pagrindiniu mėgstančiųjų kulinarines
pramogas traukos centru (angl. hotspot).
Čia įsikūrusi vyninė „Gaston“. Labai
svarbu paminėti, jog jos įkūrėjas – garsus šefas Bjorn Frantzen, kuriam taip pat
priklauso dviem Michelin žvaigždutėmis
pažymėtas restoranas bei gastro-baras
(angl. gastropub).
Kas įprasto? Įkūrėjai norėjo, jog
vyninėje tinkamo vyno rastų tiek ekspertai, tiek tiesiog užsukę pasimėgauti
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taure vyno. Vyninės interjeras modernus, o valgiaraštyje puikuojasi prie vyno
pamėgti užkandžiai, taip pat, žinoma,
madingieji „naminiai“ mėsainiai ir fish &
chips (klasikinis angliškas patiekalas).
Kas neįprasto? Ten nesutiksite barmenų
– jus aptarnaus „pasikaustęs“ someljė.
Nieko formalaus, priešingai – kuriama
labai jauki ir neįpareigojanti atmosfera.
O socialiniame tinkle ir internetiniame
puslapyje vykdoma komunikacija – labai
vientisa ir moderni.
Daugiau: www.gastonvin.se
www.facebook.com/gastonvin

Stokholmo senamiestyje įsikūrusi vyninė „Gaston“
Nuotr. Martin Batvidsson

Pasimėgaukite prabangiu vynu
prieš skrydį!
Dar viena įdomi vyninės koncepcija
Skandinavų šalyse – Helsinkio oro uoste
įsikūręs vyno baras „Wine & View“. Jis stebina asortimento gausa, moderniu ir stilingu interjeru. Laukiantieji skrydžio čia
gali pasilepinti vynais tiek iš Europos, tiek
iš Naujojo Pasaulio.
Įdomu, jog vyno kortoje galie rinktis net iš 60(!) rūšių, o tai net daugelyje
vyninių yra didelis skaičius.
Kas įprasto? Šampanas, vynas ir kitoks
alkoholis nėra neįprastas reiškinys oro

uostuose. Ir turbūt nieko neįprasto,
kad daugiausia pardavimų sudaro
šampanas ir putojantys vynai.
Kas neįprasto? Įsikurti oro uoste
ir siūlyti labai platų asortimentą,
siūlyti skirtingas vyno rūšis profesionaliai ir specialiai parinktose
taurėse bei į meniu įtraukti „prabangius“ sumuštinius, užkandžius
ir specialius pusryčių pasiūlymus su
taure cavos.
Daugiau:
www.sspfinland.fi/fi/etusivu/

Helsinkio oro uoste įsikūręs vyno baras „Wine & View“
Nukelta į 40 psl. >
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Pasipildykite vyno tiesiai iš statinės
Pamenate,
kai
keliaudavote
į
parduotuvę pasipildyti gazuoto vandens?
Dabar tokiu pačiu principu galite pasipildyti vyno, ir ne bet kur, o prestižiniame
Londono rajone. Savo lokacijos prasme ši
vyninė nėra netradicinė, nes sutikite, jog
vyninė oro uoste ar ant stogo skamba labiau neįprastai nei prabangus Londono
rajonas. Bet kai vyno parduotuvė turi
specifinę koncepciją – ji tampa neįprastu
reiškiniu. Vyno baras, restoranėlis ir vyno
parduotuvė „Toasted“ atidaryta 2013 m. ir
labai sėkmingai vykdo savo veiklą. Klientai čia priimami nuo 8 val. ryto iki vėlyvo
vakaro.
Kas įprasto? Čia galima įsigyti šviežių,
tiesiai iš fermerių atvežtų užkandžių,
sūrių ar krosnyje keptos duonos. Vyno
asortimentas (pilstomo ir buteliuose) –
daugiau nei 200 rūšių.
Kas neįprasto? Klientai čia gali
įsigyti išskirtinio vyno ne tik buteliuose. Pagrindinė atrakcija ta, kad galite
atkeliauti su savo buteliu ir pripildyti
jį vyno, alaus, taip pat vynų, atvežtų iš
biodinaminių, organinių ir tiesiog mažųjų
vyndarių ūkių, kurie talpinami 300 l
plieno statinaitėse.
Daugiau: www.toastdulwich.co.uk
Keliaujanti vyninė
Ypač populiarūs vienadieniai popup restoranai, kavinės ar keliaujantys
furgonėliai neaplenkia ir vyno mylėtojų. Į
Lietuvą tik šiais metais atkeliaujanti tokių
koncepcijų mada Didžiojoje Britanijoje jau penktus metus yra „ant bangos“.
Negaišdami laiko spėliojimams, ar toks
stilius sudomins ir vyno mėgėjus, vieni
Jungtinėje Karalystėje dirbantys vyno
tiekėjai Bibendum ėmėsi šios veiklos
ir 2011 m. įkūrė keliaujančią vyninę –
furgonėlį „The Wondering Wine Company“. Atnaujinę ir sumoderninę vintažinį
Citroen furgonėlį ir surinkę tam tinkamą
komandą, jie sėkmingai keliauja po sporto renginius, įvairius koncertus ir festivalius.
Kas įprasto? Pati vagonėlio koncepcija
sporto renginiuose ar įvairiuose festivaliuose nėra visai neįprastas dalykas, juk
hot dog’ų kioskeliams – jau daugiau nei
pusšimtis metų!
Kas neįprasto? Integruoti vyninę į seną
vintažinį Citroen automobilį atrodo gan
rimtas išbandymas, juolab, kad tokių
švenčių, į kurias furgonėlis keliauja, metu
vynas prieš tai nebuvo pardavinėjamas.
Savo vežiojamame asortimente turint
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ne pigiausio pilstomo vyno, o kokybiškų
Chateau Margaux ar net tikro šampano,
galima nustebinti kone kiekvieną.
Daugiau: www.wonderingwine.com
Paprastumas laimi?
Žvelgiant į pasaulines tendencijas
ir naujienas, Lietuvoje veikiančioms ir
besikuriančioms vyninėms tikrai yra kur
tobulėti. Atskiros diskusijos reikalautų
pamąstymai, ar Lieuvos rinkoje sėkmingai
veiktų „keliaujantis vyno furgonėlis“ ir
ar visi pagrindiniai lankytojai lankosi
vyninėse dėl išskirtinių degustacijų. Dauguma, ypač kalbant apie daug dirbančius,
daug bendraujančius ir nemažai po
kasdien vykstančius pristatymus ir atidarymus lakstančius miestiečius, ilgisi
neįpareigojančių pokalbių, paprasto, bet
skanaus vyno ir elementaraus meniu, kuriame ieškoma tiesiog šviežių užkandžių,
derančių prie vyno
„Tappo D’oro“ – jau daug daug metų
Vilniuje veikianti vyninė, įsikūrusi netoli
Katedros. Maža, jauki, su tipišku, vyninei
būdingu interjeru.
Kas įprasto? Įprastas interjeras su
vyno dėžių, statinių elementais. Neperkrautas nebrangaus vyno meniu, įprasti
užkandžiai prie vyno: marinuotos
daržovės, kelių rūšių sūriai, kumpis, Caprio salotos ir panini. Ilgus metus ten pat

dirbančios padavėjos, kurios lengvai
galėtų atkartoti, ką dažnas klientas sako
apie geriamą vyną.
Kas neįprasto? Neįprasta, jog veikia
įprastumas. Jokių naujovių (išskyrus
meniu,
papildytas
salotomis
ir
sumuštiniais), neatnaujinamas interjeras,
tik sumažintas užkandžių ir net vyno
asortimentas.
Tikriausiai kartais elementarumas ir
lieka klasika, nes klientų visada čia buvo
ir yra apsčiai.
Įsikurti vyninę sau
Nebūtų ponas Arūnas Oželis naujovių
nešėjas mums, lietuviams. Nepaisant to,
jog pirmasis įkūrė pranzūciškos virtuvės
restoraną „La Provence“, pirmasis atidarė
ir šviežių produktų krautuvėlę. Ne tik
šviežios duonos ar sūrio, bet ir šviežių
jūros gėrybių ir neįprastų mėsos gaminių.
Virš restorano „Marche de Provence“ ir
šviežienos parduotuvės – dar visai neseniai, tik prieš metus įkurta vyninė ir vyno
parduotuvė „Wine&Fire“. Pasikvietęs

vieną geriausių Lietuvoje vyno asortimento derintojų, A. Oželis surinko
nepriekaištingą kainos ir kokybės santykį
atitinkantį vyno asortimentą.
Kas įprasto? Pasikviesti gerą ekspertą,
surinkti puikų asortimentą ir tiekti
gardžius prie vyno tinkančius užkandžius.
Kas neįprasto? Palyginus su kitomis
Lietuvos vyninėms, tikrai išskirtinis ir prabangus interjeras – aukščiausios kokybės
mediena, modernios detalės, židinys,
specialiai šaltesnė ir tamsesnė zona vynui
laikyti, aukštos kokybės taurės. Neįprasta
– gana žemos kainos, lyginant su kitomis
vyninėmis ar vynų kainomis restoranuose.
Įdomu, ar ši vyninė labiau įgyvendina
poreikį turėti individualiai atrinktą
asortimentą šalia restorano, ar kurta tam,
kad praturtintų „La Provence“ tinklą? Vis
dėlto, ten labai gražu, jauku ir galima
išgerti skanaus vyno, tačiau kolkas ji
netapo nauju mados klyksmu.
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Italija. Burbuliukai.
Prosecco

Ieva Malaiškaitė

Prosecco – gėlių aromatais ir originaliu skoniu išsiskiriantis itališkas putojantis vynas. Nepaisant
to, jog Prosecco gaminamas ne tradiciniu „Méthode Champenoise“ metodu, kaip prancūziškasis
šampanas ar ispaniškoji cava, 2013 metais šio putojančio vyno pasaulyje parduota daugiau nei
žymiojo šampano. Kodėl? Geras skonis? Skonio universalumas? Gera kaina? O gal – viskas kartu?
Geriausias Prosecco gaminamas Italijos šiaurės rytuose, Veneto regione, Valdobbiadene ir Conegliano miestų apylinkėse. Šių vietovių klimatas švelnus,
jos išsiskiria vidutinio aukštumo metine temperatūra, dažnais ir gausiais
krituliais. Kalvų šlaituose daug saulės ir puiki, molinga dirva vynuogėms.
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Italų išrastas putojančio vyno gamybos metodas
Putojančio vyno gamyba Italijoje siekia Romos imperijos laikus. Jau tuomet
romėnai mokėjo išgauti ir išsaugoti
burbuliukus vyne. Šiandien Prosecco,
putojantis vynas, pasižymintis gėlių ir
vaisiškais aromatais, dažnai su obuolių,
kriaušių, persikų ir abrikosų užuominomis
kvape, gaminamas Charmat metodu (taip
pat žinomu kaip Metodo Martinotti, taip
pavadintu jo išradėjo italo Federico Martinotti garbei). Taikant šį metodą, putojantis
vynas turi pereiti dvi fermentacijas, tačiau
antrinė fermentacija vyksta ne buteliuose (kaip gaminant šampaną ar cava
putojančius vynus), o didelėse plieninėse
talpose. Būtent antrinės fermentacijos
metu vyne ir gimsta burbuliukai.

gurmaniški ieškojimai

Prosecco Lietuvoje
Rekomenduojame
paragauti sauso Botter
Prosecco Spumante DOC iš
Veneto regiono, Treviso
provincijos, kur vyndaryste nuo 1928 m. užsiima
trečioji Casa Vinicola Botter
vyndarių karta. Šis putojantis vynas pagamintas
vien tik iš Prosecco (Glera)
vynuogių, yra žvilgančios
šviesiai gelsvos spalvos,
švelnaus vaisių bei gėlių
aromato, gerai subalansuoto skonio. Patiekiamas atšaldytas, tinka prie
įvairių užkandžių, ypač
jūros gėrybių; galima vartoti ir vieną.

Charmat gamybos būdas leidžia maksimaliai išsaugoti vynuogių skonines
savybes ir aromatą. Paprastesnė gamybos technologija lemia ir konkurencinį
pranašumą – mažesnę nei šampano ar
cava putojančių vynų kainą.
Prosecco vynuogė
Prosecco – tai ir vynuogių, kurios naudojamos gaminti putojančiam vynui, pavadinimas (už Prosecco apeliacijos ribų
jos dar žinomos kaip Glera). Teigiama,
jog tai viena seniausių Itališkų baltųjų
vynuogių veislių. Geriausieji Prosecco
putojantys vynai gaminami vien tik iš
Prosecco veislės vynuogių, vertinamų dėl
savo delikataus skonio ir aromato. Tiesa,
taisyklės leidžia vyno sudėtyje naudoti iki
15 proc. Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot
Bianco ar Verdiso veislės vynuogių.
Geriausias Prosecco gaminamas Italijos
šiaurės rytuose, Veneto regione, Valdobbiadene ir Conegliano miestų apylinkėse.
Šių vietovių klimatas švelnus, jos išsiskiria

vidutinio aukštumo metine temperatūra,
dažnais ir gausiais krituliais. Kalvų
šlaituose daug saulės ir puiki, molinga
dirva vynuogėms.
Prosecco pateikimas
Prosecco pasižymi išraiškingu pirminiu
aromatu, todėl puikiai tinka aperityvui,
bet savo skoniu dera ir prie pagrindinių
patiekalų ar net desertų.
Lyginant su kitais putojančiais vynais,
Prosecco dažniausiai turi kiek mažiau
alkoholio – 11-12 proc. Dažniausiai
Prosecco pateikiamas atšaldytas iki 6-8
laipsnių. Nors įprasta ragauti vieną, Prosecco taip pat naudojamas ir maišant kokteilius – visame pasaulyje žinomą Bellini
(su persikų nektaru), Spritz (su campari ir
gazuotu mineraliniu vandeniu), Mimosa
(jame Prosecco gali pakeisti šampaną).

universalumo jis derinamas ir prie aštrių
Azijos virtuvės užkandžių ar net naminių
bulvių traškučių ir sviestu pagardintų
spragėsių.
Prosecco putojančio vyno skonis taip
pat puikiai tinka gaminant maistą (kaip
ingredientas padažuose, sriubose ar gardinant daugiaryžį (risotto)).

ABBI (Baltijos gėrimų pramonės aljansas),
vykdydamas ilgalaikį kokybiško Europos vyno
populiarinimo projektą Baltijos šalyse, organizuoja straipsnių ciklą vartotojams. Šių straipsnių
tikslas – supažindinti vartotojus su ES vynų sistema, didinti vynų, pagamintų konkrečiuose
regionuose ar iš konkrečių vynuogių veislių,
žinomumą, skatinti atsakingą vartojimą Baltijos
šalyse.

Su Prosecco skoniu puikiai dera itališki
užkandžiai: prosciutto, įdaryti grybai,
migdolai, jūros gėrybės. Tačiau dėl skonio
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Alus ir maistas – kaip sukurti
harmoningą porą?
Ieva Malaiškaitė
„Pasiūlykite, ko man atsigerti prie grill šonkauliukų, o
mano damai – prie šokoladinio pyrago?“ Ką padavėjas
restorane atsakytų į šį prašymą? Prieš kelerius metus būtų
pakvietęs someljė arba, vadovaudamasis rekomendacijomis, pasiūlytų vieną ar kitą vyno rūšį.
Tačiau laikai keičiasi, restoranų lankytojai – taip pat.
Jie vis dažniau pageidauja kažko naujo ir įdomaus, kažko
TOKIO, pavyzdžiui... šokoladinio pyrago su alumi.
Pristatome Jums trumpą alaus derinimo pradžiamokslį ir
patikrintus derinius su skirtingų rūšių „Vilkmergės“ alumi.

Vilkmergės KVIETINIS ir grill krevetės ant rozmarino šakelės.
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Pagrindinės alaus ir maisto derinimo
taisyklės
Pamirškite klaidingą įsitikinimą, jog
alų tinka patiekti tik prie keptos duonos
ar picos. Banalu, nebeįdomu – neveikia.
Daugelio someljė nuomone, alus yra
žymiai universalesnis gėrimas deriniams
su maistu nei vynas. Tinkamai parinkus
alaus rūšį prie patiekalo, sukursite
nepaprastą kulinarinį potyrį.
Norint sukurti gerą derinį, prireiks ne tik
pagrindinių derinimo taisyklių išmanymo,
bet ir, atrodytų, labai paprastų, bet esminių
komponentų – gero maisto ir... gero alaus.
Toks yra „Vilkmergės alus“ – sodraus
skonio, ale tipo nepasterizuotas alus, verdamas pagal XVIII a. tradicijas. Nors dėl
išraiškingo ir sodraus skonio „Vilkmergės
alų“ skanu ragauti ir vieną, jis ypač geras
kompanionas ir valgio metu. Tinkamai
parinktas, paryškina maisto skonį ir padeda atrasti naujus poskonius bei aromatus.

Eksperimentuokite
Išsirinkite mėgstamiausią alų ir ieškokite
labiausiai tinkančių derinių. Kai kurios
alaus rūšys yra itin universalios. Viena iš
tokių rūšių yra „Vilkmergės“ SENOVINIS –
alus, derantis prie įvairaus maisto: keptos
mėsos, paukštienos ar riebesnių žuvų.
„Vilkmergės“ SENOVINIS – vienintelis
Lietuvoje verdamas vokiško altbier stiliaus
alus, išsiskiria sodriai tamsia vario spalva
ir išraiškingu kartumu, kuris harmoningai maišosi su karameliniu saldumu. Net
5 skirtingi salyklai suteikia alui subtilų
vaisių aromatą, subalansuotą karstelėjimą
ir riešutinį poskonį, todėl prie šio alaus
idealiai tiks riešutinės masės desertai:
šokoladinis riešutinis tortas ar madingieji
macaroons. Tirštumas ir karamelės natos
aluje puikiai derės prie keptos antienos,
žąsienos, rūkytos lašišos. Klasikinis derinys
– SENOVINIS alus su jautienos ir aitriųjų
paprikų troškiniu „chili con carne“.

Ieškokite bendrybių
Ruoškite maistą su alumi
Rinkitės alų su panašiomis į patiekalą
Alus vyną dažnai gali pakeisti ne tik prie
skoninėmis savybėmis, kad sukurtumėte maisto, bet ir jį gaminant. Alus gali būti
tobulai subalansuotą porą. Paragavus pa- puikus marinatas mėsai ir jūros gėrybėms.
tiekalo ir gurkštelėjus gėrimo turėtų jaustis Vyną alumi galima pakeisti ir ruošiant klaskonių aidas, pratęsiantis prieš tai buvusį sikines midijas. Tuomet prie maisto deriskonį. Pavyzdžiui, prie ant grotelių keptos namas tas pats alus, kuris buvo naudojamėsos ar aromatingų grybų patiekalų dėl mas gamyboje.
savo sudėtyje esančių net
keturių išraiškingą skonį
Vilkmergės SENOVINIS ir grill
kuriančių salyklų idealiai
avienos išpjova su karamelitiks „Vilkmergės“ TAMSUSIS
zuotu alaus padažu.
alus. Šis salstelėjęs alus sukurs harmoningą porą ir su
šokoladiniais desertais!

Vilkmergės TAMSUSIS
ir grill šonkauliukai,
marinuoti aluje, su
kepsnių padažu.

Vilkmergės ŠVIESUSIS ir ant
grotelių kepta skumbrė su
mangų ir čili pipirų salsa.

Kontrastų harmonija
Kontrastingos
poros
būdamos kartu pabrėžia
geriausias savo savybes
arba užmaskuoja nepageidaujamas. Pavyzdžiui, lengvas, šviesus alus gali tapti
puikia atsvara aštriems,
(pavyzdžiui, Azijos virtuvės)
patiekalams. Tuo tarpu
lengvai karstelėjęs alus,
toks kaip „Vilkmergės“
ŠVIESUSIS, prislopins per
didelį patiekalų riebumą.
Sodrus šio alaus apynių
aromatas pabrėš sočių
valgių skonį. Prie šviežių
ant kepsninės ar garuose
paruoštų jūros gėrybių puikiai tiks salstelėjęs, gaivus
„Vilkmergės“ KVIETINIS –
gyvas, nefiltruotas ir nepasterizuotas, unikalaus aromato alus.
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Meniu idėjos su
„Bidvest lietuva“

Įkvėpti straipsnio „Kaip išsirinkti
geriausią tiekėją“ („Restoranų verslas“
Nr. 40) žurnalo „Restoranų verslas“ komandos šefai nusprendė „išbandyti“
UAB „Bidvest Lietuva“ kaip tiekėją ir
partnerį atnaujinant meniu.

Upėtakio filė su šonine,pesto
ir brokoliais pagaminti reikės:
upėtakio su galva , šaltai rūkytos šoninės ,
brokolių , bazilikų , alyvuogių aliejaus ,
česnakų, parmezano, citrinos
46
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Kuprės ir krevečių vėrinukams su apelsinų padažu reikės:
kuprės filė , didžiųjų tigrinių krevečių , apelsinų sulčių,
krakmolo
, cukraus, druskos, pipirų
, sviesto, laimo
sulčių.

Marokietiškam skumbrių tadžinui su daržovėmis reikės:
atlantinės skumbrės
, brokolių
, įvairių spalvų pjaustytos
paprikos
, alyvuogių
, alyvuogių aliejaus
, pomidorų,
svogūnų, citrinos/laimo, druskos, pipirų

Upėtakiui su smidrais, svogūnų uogiene ir bulvių laiveliais, rozmarinų,
česnakų, citrinos ir kiškio kopūstų padažu, reikės:
upėtakio su galva , smidrų
, bulvių laivelių su lupena
, alyvuogių
aliejaus , modenos balzaminio acto , sviesto, svogūnų, česnakų,
citrinos, rozmarino, kiškio kopūstų.

Nukelta į 48 psl. >
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Tvari žuvininkystė
Vadovaujantis pastarųjų kelių metų tendencijomis,
pagrindiniu motyvu kuriant receptus ir pasirenkant
patiekalus tapo tvari žuvininkystė, t. y. iš UAB „Bidvest
Lietuva“ asortimento pasirinktos tik nenykstančios žuvų
rūšys, o jei įmanoma – ir produktai, atrinkti vadovaujantis
tvarios žuvininkystės politika (pavyzdžiui, moliuskų žaliu
kiautu tiekėjas „Sanford Sustainable Seafood“ laikosi itin
griežtos tvarios žuvininkystės politikos).
Beveik visi reikalingi produktai – iš vieno tiekėjo
Jūros gėrybių sriuba, marokietiškas žuvies tadžinas, du
užkandžiai ir du patiekalai su upėtakiu. Tokių patiekalų
gamybai suformuotas užsakymas UAB „Bidvest Lietuva“. Asortimento gausa ir tiekėjo universalumas išties
džiugina. Produktai, kuriuos ruošiant patiekalus pristatė
vienas tiekėjas, receptuose pažymėti ženklu.
O svarbiausia...
Svarbiausią kriterijų ir UAB „Bidvest Lietuva“ produktų
bruožą atskleisime pagaminę naujus, įdomius patiekalus,
galinčius tapti ir Jūsų restorano meniu dalimi.

Kuprės, midijų, šukučių sriubai su grietinėle ir vynu reikės: kuprės filė ,
moliuskų žaliu kiautu , jūros šukučių , didžiųjų tigrinių krevečių ,
grietinėlės virimui , luptų, pjaustytų pomidorų savo sultyse , citrinos
žievelės, šviežios kalendros, svogūnų, česnakų, alyvuogių aliejaus , sauso
baltojo vyno, vištienos sultinio , džiovintų: bazilikų, čiobrelio, raudonėlio,
sviesto, lauro lapų .

Upėtakiui su smidrais, svogūnų uogiene ir bulvių laiveliais,
rozmarinų, česnakų, citrinos ir kiškio kopūstų padažu, reikės:
upėtakio su galva , smidrų , bulvių laivelių su lupena , alyvuogių
aliejaus , modenos balzaminio acto , sviesto, svogūnų, česnakų,
citrinos, rozmarino, kiškio kopūstų.
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Šefui gaminant, o restorano svečiui ragaujant, tenka
pripažinti, jog svarbiausias kriterijus pasirenkant tiekėją
– produktų kokybė. Labiausiai maloniai nustebino
UAB „Bidvest Lietuva“ jūros gėrybės ir žuvis, turėjusios
šviežioms gėrybėms būdingą puikų jūros aromatą, o
pagaminti moliuskai ir šukutės buvo minkšti ir sultingi,
kas, deja, vis dar retas malonumas daugelyje Lietuvos
restoranų. Daržovės, bulvės, bakalėja ir duona taip pat
buvo puiki žaliava kūrybai.

GURMANIŠKI IEŠKOJIMAI

Vanilinių krevečių crostini pagaminti reikės:
prancūziško batono , didžiųjų tigrinių krevečių ,
vanilės ankščių , čederio sūrio , sviesto, sauso
baltojo vyno, kajeno pipirų.

Pilnas „Bidvest Lietuva“
asortimentas:
Interneto svetainėje
www.bidvest.lt
Kontaktai pasiteiravimui:
Tel. (8 37) 490790,
el. p. horeca@bidvest.lt
Užsakymai: tel. 8 685 18228,
el. p. uzsakymai@bidvest.lt
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Lietuviško kietojo sūrio
etalonas – DŽIUGAS
Upė Katinaitė

Kietasis sūris DŽIUGAS – idealus profesionalių ir atsidavusių mėgėjų kulinarų kompanionas. Jį
galima ne tik universaliai panaudoti, bet daugelyje patiekalų ar komponavimo derinių jis netgi
„groja pirmuoju smuiku“ ir atlieka pagrindinę skonio partiją.
Daugelis Lietuvos kulinarų (šefai, virėjai, mėgėjai) ne kartą yra išbandę sūrio DŽIUGAS pranašumus,
tad šio sūrio galimybių sąrašas yra išbandytų ir patikrintų atradimų rezultatas. Labai dažnai tik viena receptų knyga iš 10-ies yra išties gerų, patikrintų ir skanių patiekalų šaltinis. Todėl norint, kad
kulinarija vystytųsi, įsitvirtintų naujausiose tendencijose, kurios ilgainiui galėtų virsti moderniosiomis lietuviškomis tradicijomis, būtini geri, išbandyti receptai.
DŽIUGAS – pagrindiniuose patiekaluose
Tiek mėsos, tiek paukštienos, net kai kuriuose žuvies patiekaluose
(kepsniuose, troškiniuose, suktinukuose, grill kepiniuose ir pan.) kietasis
sūris DŽIUGAS neturėtų konkuruoti su pagrindiniu ingredientu, tačiau
šiuo sūriu pagardintas ar papuoštas maistas įgaus turtingesnį aromatą,
patiekalas bus estetiškesnis. Tiesa, persistengti neverta – juk patiekalo
tikslas yra ne tik pasotinti valgytoją, bet ir suteikti jam skonio ir atradimo
malonumą. Pavyzdžiui, nebūtina užkepti sūrio kartu su mėsa – pakaks jo
patarkuoti lėkštėje, patiekus patiekalą.
Formuojant naujas tradicijas, sūris DŽIUGAS galėtų tapti didžiosios
restorano pipirinės „partneriu“ – patiekęs patiekalą, virtuvės šefas prie
stalo jį „pabaigia“ šviežiai maltų kvapniųjų pipirų žiupsneliu bei šviežiai
tarkuoto sūrio DŽIUGAS pabarstuku. Argi ne originalu?
DŽIUGAS – vegetariškame meniu
Salotos, troškiniai, daržovių sriubos, lakštiniai, miltiniai, kruopų patiekalai… Visus šiuos patiekalus galima būtų pagaminti ir be sūrio
DŽIUGAS, jei jo nebūtume išbandę ir nežinotume, koks jis ypatingas. O
kadangi žinome, išbandėme, ir pamėgome – nebegalime be jo išsiversti,
jei norime, kad mūsų patiekalas turėtų ne tik skonio akcentą, bet ir būtų
įvertintas! Kad kietąjį sūrį DŽIUGAS galėtų įvertinti ir vegetarai, verta akcentuoti, jog jo gamyboje naudojamas negyvūninės kilmės fermentas.
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DŽIUGAS – desertas
Visiškai naujas, netikėtas, bet jau išbandytas ir pamėgtas sūrio
DŽIUGAS vaidmuo. Čia tikrai reikia fantazijos ir atviro kūrybiško
požiūrio, tačiau rezultatas atperka viską.
Atlikus daugybę bandymų, sūrio DŽIUGAS putėsiai su karamelizuotomis kriaušėmis nuskynė visus degustacijų laurus.
Tokio patiekalo norisi dar ir dar, nors restoranuose jis vis dar
mažai žinomas. Toks patiekalas gali tapti Jūsų restorano ar
kavinės išskirtine vizitine kortele, o Jūs įgautumėte unikalų
pranašumą!
DŽIUGAS ir vynas – klasika!
Vyno ir sūrio DŽIUGAS deriniai jau tapo klasikiniais.
Dažniausiai su skirtingo brandinimo sūrio DŽIUGAS gabalėliais
derinami raudonieji vynai, bet išbandykite derinius ir su baltaisiais ar rožiniais vynais. Dar įdomiau – su Madera, Porto, Jeres ir
kitais stipriaisiais vynais.
Patiekdami vyną su skirtingo brandinimo sūrio gabaliukais
savo svečiams, galite pažaisti vyno ir sūrio derinimo žaidimą
– tai bus įdomi pamoka, o svarbiausia – skonių ir derinių atradimai. Restoranuose tokį derinimo būdą galite taikyti dar
patrauklesne forma – duonos skrebučiai su užkeptu tarkuotu
sūriu DŽIUGAS (galite pagardinti prieskoninėmis žolelėmis ar
šlakeliu nefiltruoto šaltojo pirmo spaudimo graikiško alyvuogių
aliejaus). Tokius užkandžius lengvai pagaminsite tiek namuose,
tiek ir aukšto lygio restorano virtuvėje, o Jūsų svečiams tai bus
neužmirštama patirtis, kurią, patikėkite, jie išbandys patys su
savo draugais!
DŽIUGAS ir stiprieji gėrimai – nauja tradicija
Stipriaisiais gėrimais mėgautis reikėtų saikingai, gurkšnoti nedideliais gurkšneliais, siekiant ne apsvaigti, bet pajusti gėrimo
aromato ir skonio dermę. Panašiai rekomenduotume „elgtis“ ir
su sūriu DŽIUGAS – ragauti nedideliais kąsneliais ir leisti sūriui
atskleisti aromato ir skonio ypatybes... Drąsiai galima derinti
šiuos abu kruopštaus triūso kūrinius drauge.
Naujas ir netikėtas sūrio DŽIUGAS ir stipriųjų gėrimų komponavimas kai kam gali pasirodyti per drąsus. Tačiau tai nėra
vien tik teorija ar spėjimas, tai – vieno geriausių Lietuvos
someljė S. Smolskij atradimai, kuriuos jis dėmesingai patikrino
su įvairaus brandinimo sūriais bei stipriaisiais gėrimais. Drąsiai
derinkite kokybišką brendį ar net konjaką su sūriu DŽIUGAS, o
jei esate viskio ar romo mėgėjas, deriniai bus sėkmingi ir su šiais
gėrimais.
Tačiau būtinai ieškokite Jums tinkamiausio derinio, nes
kiekvieno žmogaus skonio receptoriai išlavinti skirtingai, o ir
mėgiami gėrimai skiriasi.

su palaužytais sūrio DŽIUGAS gabalėliais, keliomis alyvuogėmis
ir kumpio riekelėmis ar skrudintos duonos skrebučiais... Beveik
nesvarbu, kuo vaišinsite svečius – vynu, stipriaisiais gėrimais ar
tik arbata bei kava – sūrio DŽIUGAS gabalėliai „dingsta“ vieni
pirmųjų. Net jei užkandžių lėkštėje bus ir kitokios rūšies sūrio,
DŽIUGAS neabejotinai bus patraukliausias tiek savo forma
(gabalėliais, primenančiais gintarus), tiek serviravimo patogumu (nebūtini smeigtukai ar krekeriai po jais, galima tiesiog imti
pirštais ir mėgautis).
Visame pasaulyje vis labiau vertinama vietinė produkcija,
senosios gamybos technologijos ir receptūros. Kietasis sūris
DŽIUGAS tapo vienu Lietuvos kulinarijos simbolių, nes dažnai
vežamas kaip gardi dovana į svečias šalis draugams, verslo
partneriams, išvykusiems artimiesiems.

Primename, kad ruošiantis brandaus sūrio ir tauriųjų gėrimų
derinimui, reikia atkreipti dėmesį į gėrime vyraujančias pagrindines skonio ir aromato natas, į sūrio savybes, galinčias „žaisti
toje pačioje lygoje“. Labai svarbios yra sūrio skoninės savybės bei
tekstūra, kurios arba pagerina, arba užgožia gėrimo skonį. Svarbu atminti, jog geras derinys yra tas, kuomet abu derinamieji yra
lygiaverčiai partneriai, sukuriantys naują, ypatingą potyrį.
DŽIUGAS kaip savarankiškas užkandis
Visgi didžiausias malonumas – ragauti sūrį DŽIUGAS vieną,
kaip atskirą patiekalą. Dar smagiau – degustuoti iš karto visas
4 jo rūšis, bandant atskirti skonio ir aromato niuansus, tekstūros
skirtumus ir mėgautis kiekvienu kąsneliu.
Pripažinkite – juk žinote, kad visada verta turėti sūrio
DŽIUGAS gabalėlį šaldytuve, vien dėl to, kad netikėtiems (ar
lauktiems) svečiams apsilankius Jūsų namuose, pakaks lėkštės
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Tikrasis Lietuvos kulinarijos
paveldas, arba...
valgiaraštis tikram lietuvių
virtuvės restoranui
Vincentas Sakas

Tautos kulinarijos paveldas visame pasaulyje laikomas viena reikšmingiausių kultūros dalių. Yra ir dar
viena įdomi ir svarbi sąvoka, kuri turėtų būti itin aktuali maitinimo įstaigoms – kulinarinė komunikacija.
Protingi restoranų vadovai ir šefai sujungia kulinarijos paveldą ir kulinarinę komunikaciją. Rezultatas?
Milijonai gastronomų ir gurmanų kasmet traukia į Prancūziją, Italiją, Graikiją, Ispaniją, Suomiją, Švediją,
Norvegiją ir kitas šalis pasimėgauti išskirtiniais valgiais ir gėrimais. Kodėl ne į Lietuvą? Sakysite, jog
lietuvių virtuvė – negurmaniška?

O kaip Jums tokie patiekalai: lydekos vyniotinis su raugintais
agurkais, riešutais įdarytas karpis, išrūkyta ir kanapių aliejuje
išnokinta seliava, briedžio liežuvis su riešutų padažu, stirnos balnas su laukinių serbentų padažu, troškintas kiškis su grietinėje
troškintais burokėliais, elnio kepenys, troškintos su gervuogėmis,
kadaginėje naminukėje marinuota ir lašinukuose kepta putpelė
su bobausių padažu?
Visa tai – autentiški Lietuvos kulinarinio paveldo patiekalai,
kruopščiai atrinkti ir susisteminti nepriklausomo mitybos ir kulinarijos eksperto Vincento Sako. Tai, ko gero, ilgiausiai ir nuodugniausiai lietuvių virtuvę išstudijavęs autorius. Straipsnyje rasite V.
Sako pasakojimus apie tikrąjį Lietuvos regionų kulinarinį paveldą
su labai konkrečiais receptais ar net gamybos būdais.
Pagal V. Sako pateiktus receptus kiekviename mieste ir miestelyje, kaime ir pakelės užeigose, kaimo turizmo sodybose ir
ypač dvaruose galėtų būti sukurtas Lietuvos kulinarijos paveldo restorano, kavinės, valgyklos arba svetainės valgiaraštis su
išskirtiniais, nepasikartojančiais valgiais ir gėrimais.
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Aukštaičių valgiai – karalių stalui
Aukštaičiai gali stebinti visus užsieniečius miltiniais patiekalais, ypač virtiniais su mėsa, paukštiena, žuvimi, varške; švilpikais
su uogomis; šaltanosiais su mėlynėmis; koldūnais (jokiu būdu
koldūnų nevadinkite virtiniais, nes koldūnai skiriasi nuo lietuviškų
virtinių, komių-rusų pelmenių, italų raviolių, kinų dimsumų,
domplingų, juipao ir vantonų, armėnų boranių, gruzinų chinkalų,
rytietiškų čiučvarų, balik-berekų, diušbarų, mantų ir podkogiljų).
Kuo koldūnas skiriasi nuo paprasto virtinio? Visų pirma
savo dydžiu – jis yra didelės plaštakos su visais pirštais dydžio,
todėl tampa aišku, kad stambus, valgus vyras vienu prisėdimu
įstengdavo suvalgyti ne daugiau 4-5 koldūnų.
Kad tokį dičkį pagaminti, reikėdavo ir specialios tešlos, kad
būdama plona, virdama neištežtų, kad gaminant būtų lengvai
kočiojama, kad formuojant koldūną tešla nebūtų tąsi, nesitrauktų,
todėl ją gamindavo iš viso grūdo kvietinių miltų su kiaušinių tryniais ir plikydavo dilgėlių aliejumi.
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Nuotr. Renata Ničajienė Sezoninevirtuve.lt

Beje, lietuviai nuo seniausių laikų mityboje vartojo dilgėlių
aliejų (dilgėlėse yra 32 proc. aliejaus, o vėliau (XIX amžiuje)
pradėtose kultivuoti saulėgrąžose – 38 proc.).
O štai lietuviškų koldūnų įdaras yra išskirtinis, supergurmaniškas,
šiandien galima teigti – fantastiškas, niekur kitur pasaulyje
nežinomas ir negirdėtas. Tai džiovinti baravykai, šutinti svogūnų
sultinyje. Tiesa, Vincenta Zavadskienė savo knygoje „Lietuvos
virėja“ 1862 m. dar talpina grafo Tiškevičiaus koldūnų receptą,
kurių įdaras yra džiovinti baravykai su rūkytu kumpiu...
Aukštaičiai gali didžiuotis įsnauja (prieskoniuota ir rūkyta
kiaulės taukinė, kuria gardinamos sriubos, troškiniai, košės) – tokio gaminio niekur pasaulyje nėra; garsiuoju lydekos vyniotiniu
su raugintais agurkais; aukštaitiškai riešutais įdarytu karpiu; tikru
aukštaitišku karvojumi. Pyrago pavadinimas „karvojus“ atsirado
iš senojo pavadinimo „kurvojus“ – pyrago su vištienos įdaru, nes
kurvomis gilioje senovėje Aukštaitijoje buvo vadinamos vištos.
Iš lietuvių auginti vištas išmokę lenkai ir vištoms, ir gaidžiams
įvardinti perėmė šį pavadinimą Taigi, tikrasis karvojus nėra pasninko valgis ir būtinai turi būti prašmatnių vaišių, ypač vestuvių
pyragas su vištienos ir kiaušinių įdarais.

Visi valgantieji aikčios iš nuostabos ragaudami virtinius su
įvairių įvairiausiais įdarais; švilpikus su uogomis (aukštaičiai virtinius su uogomis vadina švilpikais todėl, kad kandant jie „švilpia“);
šaltanosius su mėlynėmis, vaivorais arba juodaisiais serbentais;
skrylius su aguonomis ir rūkytų lašinukų su grietine padažu;
žavėsis pasakišku skoniu įvairių įvairiausių blynų su galybe
mirkalų; blynelių su dar įvairesniais įdarais ir padažais; sklindžių
gardybe.
Visiškam užganėjimui galima patiekti įvairiausias alaus sriubas; pienišką daržovių, pienišką miltinių leistinukų (zacirką) arba
aukštaitišką vėžių sriubą; karališkąją žuvelę seliavą, kuri išrūkoma
ir išnokinama kanapių aliejuje su peletrūnu; lietuviškai su obuoliais keptą žąsį arba aukštaitiškai grietinėje troškintą gaidį;
Čičinsko kepsnį; agurkų rasale troškintą jautieną; jautienos zrazus su rūkytų lašinukų ir raugintų agurkų įdaru; žagarėlius arba
aukštaitiškas burnoje tirpstančias varškės spurgas su džiovintų
kriaušių gira ir t.t. Ir būtinai – tikro naminio alaus, to, nuo kurio
galva lieka blaivi, bet kojos nebeklauso...

Nuotr. Renata Ničajienė Sezoninevirtuve.lt
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Dzūkai - pasaulinio lygio miško gėrybių kulinarijos
čempionai
Dzūkai visus privers aikčioti vaišindami džiovintų baravykų
maltiniais; grybiene, balinta grietinėle; grybų slėgtainiu; marinuotais baravykėliais; raugintais kelmučiais su grietine ir svogūnėliu;
sūdytais grūzdais; svieste keptomis rudmėsėmis; grietinėje
troškintomis lepeškomis (voveraitėmis); grietine apkeptais
gudukais ir visaip kitaip keptais, virtais, troškintais, taip, kaip jie
nuo amžių amžinųjų moka, cikriniais, bobausiais ir briedžiukais,
raudonikiais, šilbaravykiais, ūmėdėmis, gudukais ir t. t. – čia jie
nepralenkiami, nes grybų patiekalų gamyboje jie yra pasaulio
čempionai per amžius.
Svečius pavaišinkite fantastiško skonio dzūkiška vytinta dešra,
kuri vienintelė Europoje gaminama pagal kelis tūkstančius metų
skaičiuojančią receptūrą; prieskoniuota vytinta stirnienos išpjova;
rūkyta šernienos dešra; tetervino slėgtainiu. O garsieji dzūkų bulviniai svilbikai (neišmanėlių vadinami švilpikais), patiekiami su
sočiai užpiltu džiovintų baravykų padažu, sužavės net prie visokių
skanskonių įpratusias karališkas asmenybes.
Mano supratimu, reikėtų prisiminti senovinį pasakymą apie
Dzūkiją – „biednas kraštas, tačiau labai turtingas“, kuris ypač gerai
apibūdina dzūkų mokėjimą suprasti juos supančias girias, mokėti
iš jų gauti daug naudos, mokėti naudoti maisto ruošimui visas
girios duodamas gėrybes, ko tikrai nemoka kitos Lietuvos gentys.

Nuotr. Renata Ničajienė Sezoninevirtuve.lt

Turbūt niekas kitas Lietuvoje nemoka išsikepti tiek daug duonos gaminių, kaip dzūkai. Tai ne tik visiems žinomi kepiniai, bet
ir grikių duona, morkų duona, žirnių duona, duona su elniena,
duona su kerpenomis, rūgštynėmis. Ypač daug bandų, ragaišių,
papločių, pyragų, pyragėlių, tešlainių kepdavosi iš bruknių,
erškėtuogių, gervuogių, ievų, mėlynių, putinų, raugerškių,
spanguolių, šermukšnių, vaivorų (šios miško gėrybės buvo ne
kepinių įdaras, bet pagrindinis ingredientas, o miltai (daugiausia grikiniai) – mažesnioji rišamoji dalis), iš šių uogų darydavosi
įvairiausių uogienių ir slėgtainių.
Gurmanus sužavėsite raugintų, sūdytų, keptų, virtų grybų
užkandžiais; džiovintų baravykų sriuba; dzūkiška žuviene
(mekšriene su lepeškomis, užkulta grietinėle); šutinta raugintų
kopūstų sriuba su rūkytais šonkauliukais ir džiovintais baravykais,
patiekta juodos duonos kevale (paprotys sriubą patiekti duonos
kevale yra atsiradęs neturtingoje javų Dzūkijoje ir aprašytas XVIII

Nuotr. Renata Ničajienė Sezoninevirtuve.lt
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amžiuje. Šiandien šį paprotį pasisavino kai kurios maitinimo
įmonės, į duonos kevalą pildamos kitokią sriubą, net žuvienę.
Reikia būti visiškais kulinarijos nežiniukais, kad nesuprastų, kuo
skiriasi žuvienė nuo šutintos raugintų kopūstų kopūstienės, kas
prie ko tinka ir kas su kuo nedera. Ruginė duona šutintai raugintų
kopūstų sriubai suteikia įdomesnių skonio ir kvapo pojūčių, o
tuo tarpu švelnią žuvienę užgožia, permuša jos skonį ir kvapą);
grietinėje slopintu mekšru; virtiniais su miško grybais; balandėliais
su kepintų grybų įdaru; svieste skrudintais baravykais; grietinėje
troškintais baravykais; aliejuje gruzdintais raudonikiais; briedžio
liežuviu su riešutų padažu; stirnos balnu su laukinių serbentų
padažu; troškintu kiškiu su grietinėje troškintais burokėliai; elnio
kepenimis, troškintomis su gervuogėmis; kadaginėje naminukėje
marinuota ir lašinukuose kepta putpele su bobausių padažu;
arkliauogių gira; spanguolių kisieliumi arba čiobrelių arbata su
viržių medumi. Išdidžiai svečių stalan galima nešti kiečiais kimštą
keptą antį, prie jos būtinai patiekti gerai atšaldytos naminukės
(tos tikrosios dzūkiškos) – ot tai būtų dzyvai, ir lietuviams, ir
užsieniečiams.
Na, o kas paragaus grikinių blynų (pats laikas lietuviams būtų
vėl sužinoti, kas yra blynai, blyneliai ir sklindžiai – skirtumas tarp
jų yra didžiulis, kaip tarp automobilio, vežimo ir dviračio), iškeptų
ant lydyto sviesto, pašutintų pečiuje su grietine ir patiekiamų su
džiovintų baravykų mirkalu, tas ne tik amo neteks – amžinai taps
dzūkiškos virtuvės garbintoju.
Suvalkiečiai – gardžiausių Europoje mėsos gaminių specialistai
Dar ir dabar sūduviai, zanavykai ir kapsai moka pagaminti tikrą
skilandį.
Lietuvos baltųjų veislės kiaulę skilandžio paruošimui reikia ne
skersti, o „padurti“, „nusmeigti“, ir tai atlikti privalo ne bet kas, o
tik specialistas skerdėjas (jų senais laikais būdavo reta – vienas
kitas apylinkėje, o jų paslaugos gerai apmokamos skerdiena), nes
kiaulę paskersti reikia taip, kad ji nesikankintų, nepajustų savo
galo, net nežviegtų...
Kiaulę, o ne paršą, „padurti“ reikia lapkričio mėnesį (kai kas
kiaulę durdavo ir prieš Kalėdas), atsižvelgiant į Mėnulio fazes.
Geriausiai tinka priešpilnis arba pilnatis. Tuomet vėsdama mėsa
„pučiasi“, būna skani ir minkšta. O ne laiku paskerstos kiaulės
mėsa susitraukia kaip naginė. Lietuvos baltųjų veislės kiaulė prieš
pjaunant turi būti visą mėnesį maitinama tik ąžuolo gilėmis, negalima duoti bulvių ir miltų, nuo kurių kiaulė prisiaugina neskanių
taukų ir patižusių lašinių. Skilandžiui imti tik kumpinę mėsą ir kietuosius lašinius.

Jūratės Vytėnienės duona

Kulyta

Mėsa Sūduvoje kapojama ką tik šviežiai specialiai šiam tikslui
išskobtoje ir tik žaljovario (taip gluosnį vadina sūduviai; gluosniai
būna ir žaliais lapais, ir „sidabriniais“, tai pastarieji netinka) geldoje
– žaljovario syvai išlaiko mėsos raudoną spalvą (pagal sūduvius,
salietrą skilandin deda tik visiški vėplos). Stambiai kapota mėsa
išmaišoma su stambiai kapotų kietų lašinių gabalais, pagardinama druska, stambiai grūstais pipirais ir kulytos sėklelėmis
(sūduviai puikiai pažįsta šią prieskoninę žolelę, juolab kad jos
grūdeliai mėsai suteikia saikingai jaučiamą česnako aromatą ir
negadina mėsos, kaip tikras česnakas. Kitiems pranešu, kad kulyta yra dirvinė čiužutė (lot. Thlaspi arvense) – bastutinių (Brassicaceae) šeimos augalas. Ši žolelė gavo kulytos pavadinimą todėl,
kad nuo neatmenamų laikų yra naudojama vyrų potencijai gydyti.).
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Nuotr. Valstybinis turizmo departamentas

Pagal senasias technologijas gaminamas skilandis

Skilandžiui taip paruošta mėsa sukišama į gerai išplautą ir
išsausintą kiaulės skrandį, surišama taip, kad gautųsi du ragai,
suveržiama medinėmis lentutėmis, šaltoje vietoje savaitei gerai
prislegiama (didžiausia gėda tiems namams, kurių skilandyje
būdavo likę oro tarpai) ir kabinama ant namo (stubos) aukšto į
šalia kamino pastatytą žaljovario (gluosnio) lentų spintą (kitas
medis netinka).
Spintos apačioje iš kamino yra skylė, pro kurią įeina dūmai,
ir tokia pat skylė į kaminą yra spintos viršuje, pro kurią dūmai į
kaminą išeina.
Jau pati skrandžio ar kiaulės pūslės plėvė apsaugo nuo gyvių
ar bakterijų patekimo į mėsą, bet neblogai padeda ir aitrūs dūmai
(sūduviai žinojo, kaip ką vadinti: aštrūs būdavo daiktai, aitrūs
dūmai, graudūs valgiai, gaižūs gėrimai...).
Nedaug į spintą dūmų pakliūna, bet jų pakanka, kad nuo
nepageidaujamų gyvių apsaugotų, ir taip šaltų dūmų apgaubtyje
skilandis fermentuojasi (rauginasi) kelis metus.
O kiaulės pūslėje yra gaminami darata arba kindziukas – jiedu
yra ovalinio lašo formos, taip pat fermentuojami šaltų dūmų apgaubtyje, tik trumpiau.
Daratas, kinziukus ir skilandžius šaltai rūko rūkyklose tik visiški
neišmanėliai ir tinginiai, „goželiai“, kaip sako sūduviai, arba
sukčiai, kurie nesupranta, kuo skiriasi fermentuotos ir rūkytos
mėsos skoniai, kvapai ir netgi konsistencijos, kuriems svarbiau
ne skonis ir kvapas, o tik kad greitai pasigamintų ir būtų galima
parduoti turguje, apmulkinus neišmanantį pirkėją.
Kas yra ragavęs šio sūduvių neįprasto skonio fermentuotos
(raugintos) mėsos gaminio, plonytėmis juostomis supjaustyto
(beveik du metus rauginta fermentuota mėsa įgauna ne tik
savaimingą, nepakartojamą skonį, aromatą, bet ir konsistenciją
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Obuoliai įdaryti faršu, su vaniliniu padažu

– jo mėsos gabalai tarpusavyje taip susijungia, susiklijuoja, kad
tampa lyg vientisi), patiekiamo su juoda rugine duona (kai kurie
sūduviai prie skilandžio dar duoda ir kietos rūgščios grietinės), tas
jau amžiams nebeužmirš jo fantastiško skonio ir kvapo.
O jau kas nepatingės gaminti skilandį, kas Europos vartotojams
pateiks jį žaljovario (gluosnio) medinėse skrynelėse, nes būtent
jose perpjautas skilandis būdavo išlaikomas net iki penkerių
metų, tas tikrai taps pirmuoju savo sąžiningu darbu užsidirbusiu
Lietuvos milijonieriumi.
Visus šiandien maisto prekių mėsos gamintojų-gadintojų
niekalus-rūkytus „skilandžius“ vadinu tikruoju jų vardu – rūkytos
mėsos-nemėsos su salietra gumulais.
Tikro skilandžio atpjauta net ir ploniausia riekė nesuyra, nes ilgai besifermentuojanti mėsa ir lašinių gabalai tarpusavyje gerai
sulimpa, jokių tarpų ir skylių nebūna, o jei būna, tai skilandis buvo
neteisingai pagamintas arba dar blogiau suslėgtas.
DARATA yra dedama ant stalo per bulviakasį arba šienapjūtę
(ne rūkoma, bet fermentuojama 6-7 mėnesius), daratos mėsa yra
švelnaus fermentuotos mėsos skonio.
KINDZIUKAS pjaunamas per bulviakasį (ne rūkomas, bet fermentuojamas 10-11 mėnesių). Malonus liesti, žavėtis jo ovalumu
gaminys yra ryškesnio raugintos mėsos skonio, stalan patiekiamas bulviakasio talkų metu.
Na, o pats karalius – gero vyro glėbio apimties SKILANDIS
su dviem ragais pjaunamas tik per kitų metų rugiapjūtę (ne
rūkomas, bet fermentuojamas 21 mėnesį!!!).
Suvalkiečiai, be jokių dvejonių, labai didžiuodamiesi ir riesdami
nosį bet ką gali vaišinti savo nepakartojamu šaltai rūkytu kiaulienos kumpiu, įvairiomis, galinčiomis pakerėti žymiausius pasaulio
gourmet gastronomus, rūkytomis dešromis.
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Baršteliai su auselėmis; virtas lynas su antaninių
obuolių padažu; svieste skrudinti gružliai; keptas veršienos kumpis su krienais; suvalkietiškai su
vyšniomis kepta antis; pyragas su įkeptais karosais ir
bruknių uogiene su kriaušėmis; aitrieji suvalkietiški
ruginių miltų meduoliai; obuolių sūris su liepžiedžių arbata ir liepų medumi; burokėlių gira – ką nori sužavės.
Ir būtinai – nepaprastai kvapnus, rubino spalvos,
garsusis naminis suvalkiečių juodųjų serbentų vynas,
traukintas ant juodųjų serbentų lapų pumpurėlių.
Žemaičių senieji patiekalai
Žemaičiai turi ypatingą, išskirtinį maisto produktą,
kokio nerasime pasaulyje. Tai – užtrinas, kuris gaminamas iš kiaulės taukinės su plėvele nuo žarnų.
Taukinė išskleidžiama, sočiai pagardinama česnaku,
druska, grūstais juodais ir kvapiais pipirais, susukama,
standžiai suvyniojama į sviestinį popierių ir šiltai laikoma 5-6 mėnesius. Užtrinas pageltonuoja ir įgauna
specifinį kvapą. Taip paruoštą užtriną vėsioje, gerai
vėdinamoje patalpoje galima išlaikyti visus metus, o
šaldytuve – net porą metų.
Žemaitiškų barščių, bulvienių, daržovienių,
kopūstienių (ypač raugintų kopūstų), rūgštelynių,
žirnienių, košių, šiupinių skonis ir kvapas ryškiai skyrėsi
nuo aukštaičių, kuršių, dzūkų, sūduvių panašių valgių,
nes žemaičiai šiuos valgius užkuldavo savo nepakartojamo skonio ir aromato užtrinu.
Žemaičiai iškart turėtų dėti ant stalo kastinį su
virtomis bulvėmis – šitokio originaliai šviežiai gaivaus
skonio grietinės plakinio nemoka gaminti jokia tauta
pasaulyje, net ir lietuviai.
Ne mažiau pasaulio gurmanai stebėsis,
gardžiuodamiesi bulvėmis, išvirtomis su lupena,
pasidažydami į kanapių arba sėmenų spraginį.
Lietuviškos kanapės, kurias tūkstantmečiais ir audiniams, ir maistui naudojo ir vartojo lietuviai, narkotinio
poveikio, kaip rytietiškos kanapės, neturi.
Gaila, kad mūsų dienomis retas bemoka pagaminti
smetoną ir smetonos sviestą: tai visai kitokio skonio,
kvapo ir konsistencijos gaminys nei grietinė ir grietinės
sviestas (skiriasi ir gamybos būdas, kurio nūnai nežino
pienininkai technologai).

Žemaitiška kanapių spirgynė
Nuotr. Madamos.wordpress.com

Gurmanus žemaičiai nustebins, patiekę žymųjį
rūkytą avienos kumpelį, žemaitišką „palendvicą“
(žemaitiškai rūkyta nugarinė), žemaitiškai kraujyje
nokintą, kadagiais gardintą rūkytą jaučio liežuvį ir
naminę su bulvėmis duoną, keptą ant ajerų, su naminiu sviestu, pagardintu diemedžiu ir laikomu sūryme.
Visi mėgausis vaišinami aluje virtais vėžiais; keptu
šapalu su rūgštoku vašoklių padažu; aluje virtu karpiu;
žemaitiškai su džiovintais obuoliais troškinta jautiena;
aluje su slyvomis troškinta veršiena; kepta medumi
įtrinta antimi, įdaryta lazdyno riešutais; grietinėje
troškinta višta su bruknėmis; kiaušinių trynių boba
su agrastų uogiene; nuo senų senovės garsiais
žemaitiškais plokštainiais, gausiai apkrautais uogomis,
ir žemaitiška vyšnių gira.
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Sezono metu galima pasiūlyti reliktinių žagarvyšnių arba
garsiųjų Platelių juodųjų trešnių, kurių Rusijos imperijos okupacijos laikais vietiniai gyventojai neturėdavo teisės net ragauti, nes
visas derlius būdavo pristatomas Rusijos caro dvarui. Ir būtinai –
gerai atšaldytos ruginukės, tos nuo Plungės krašto.
Kuršiški rūkyti unguriai – pasaulio gurmanų svajonė
Pajūrio gyventojai pirmiausia turėtų dėti ant stalo kuršiškai
rūkytą ungurį. Kuršiai ungurį nuvalydavo, nulupdavo, išmetę vidurius, visą ungurį įtrindavo ir dar į vidurių ertmę įdėdavo ajero,
kadagio uogų, čiobrelių ir druskos mišinio, atgal užtraukdavo
odą, apvyniodavo špagatu ir taip laikydavo dvi paras, kad ungurys prakviptų prieskoniais, ir tik po to visą parą šaltai rūkydavo
juodalksnio malkomis, pagardindavo tiktai čiobrelio dūmeliu,
nes joks save gerbiąs nei kopininkas, nei žemininkas žvejas tiek
žemai nepultų, kad jo paruoštas ir išrūkytas ungurys, lyg kokie
būro nupenėtos kiaulės lašiniai, kadagiais atsiduotų.
Kuršiškai rūkytas ungurys net ir savaitę laikytas šaldytuve nepraranda savo skonio ir kvapo savybių.

Žiobriai, nuotr. Algimantas Petraitis
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Japonijoje pabuvę lietuvaičiai giriasi ragavę sašimių ir sušių,
bet jie niekada nėra bandę žalios perpelės, syko, žiobrio,
kurių gabaliukus, pašlakstę trupučiu obuolių acto, pagardinę
peletrūno, kraujažolės, bitkrėslės arba čiobrelio lapeliais
(Šventosios ir Palangos kuršiai gardindavo rūtomis) su keliomis
sutrintomis kadagio uogomis ir prieš du tūkstančius metų, ir dabar valgo kuršiai.
Beje, kuršiai, tiek kopininkai, tiek ir žemininkai, žuvis kepdavosi krosnyje ant medinių lentų (padėklų) – kiekvienai žuvies
rūšiai būdavo priskiriamas ir atitinkamos rūšies medis, nes kas
tinka lydekai, tai nedera menkei, o kas gerai karšiui, jokiu būdu
nepritampa ešeriui ir t. t. Žuvys būdavo kepamos ir su įdarais, ir
be įdarų, kaip kokia proga, kaip koks metas.

Ajero ir česnako dėdavo prie karpinių žuvų, menkę išklodavo
krapais, sterką – svogūnais, ešeriui, lydekai, lašišai, perpelei, uotui ir plekšnei palikdavo jų skonį ir aromatą. Taip keptos žuvys
stalan būdavo paduodamos su visa lenta – nėra gurmaniškai
akiai ir uoslei malonesnio vaizdo, kaip ką tik iškepta žuvis
su visais savo syvų nuvarvėjimais, gardžiaisiais prikepimais,
parausvėjimais, ir viskas čia, viskas ant vienos lentos...
Kažin, ar teko kam nors ragauti ką tik pagauto ir prie laužo ant
vytelių arba ant grotelių iškepto žiobrio, kurį valgant reikia net
rankoves atsiraityti – toks jis riebus, gardus ir burnoje tirpstantis.
Maisto vertintojai ir žinovai ypač gerai įvertins lydytame svieste skrudintas strimeles su bulvių koše; keptą plekšnę su rūkytos
šoninės spirgučiais; marinuotas su svogūnais stintas; su kadagio uogomis marinuotas nėges; užšaldytą žalią prieskoniuotą
menkę; džiovintos menkės su šviežiomis bulvytėmis troškinį;
sterko suktinukus su mažulyčių kazlėkiukų padažu; lydytame svieste keptas vėgėles su obuolių koše; orkaitėje keptą
karpį, įdarytą juoda rugine duona, rūkyta kiaulienos šonine ir
svogūnais; orkaitėje keptą karšį, įdarytą bulvių tarkiais ir t. t.
Visi kuršiai ir kiti senieji Lietuvos pajūrio gyventojai žinojo
ir tebežino, kad visoms jūrų žuvims, prieš ruošiant iš jų valgius, būtina nulupti odą. Oda privalo būti nulupta nuo alsių,
brėtlingių, kilkių, makrelių (skumbrių), menkių, perpelių, silkių,
strimelių ir net lašišų jas garinant, verdant, kepant ir apkepant,
gaminant frikadeles, maltinius, paštetus, teftelius, užpiltinius,
vyniotinius. Jokiu būdu negalima konservuoti nenuluptų jūrinių
žuvų, kaip dabar daro beveik visi žuvies gamybos fabrikai, nes
nuo jūrinės žuvies odos žuvies konservai būna kartūs, prastėja
jų kokybė ir jie greičiau genda. Būtinų būtiniausiai reikia nulupti
viršutinę plekšnių ir uotų odą, kuri labai lengvai nusilupa, tik
reikia žirklėmis nukirpti pelekus, iš baltosios odos pusės įpjauti
iki pusės uodegą, ją nulaužti ir kartu su tamsiąja oda nulupti.
Taip jau susiklostė, kad žuvį valgyti lietuviai mokėjo tik
senovėje, vėliau gėlavandenes žuvis valgė ir vertino tik Lietuvos didikai ir bajorai, aristokratai ir ponija, nes šias žuvis reikėjo
mokėti valgyti, jų nebuvo galima nekramtant ryti, šlemšti
kąsniais. Prie ašakotos žuvies ir laiko daugiau sugaištama, čia
reikia ne tik mokėti išrinkti ašakas, bet ir mokėti gardžiuotis
švelniu žuvies skoniu, jos kvapu, nes kiekviena žuvis turi tik jai
būdingą švelnų aromatą.
Deja, šiais laikais retas lietuvis minta šviežia žuvimi, dažniausiai
savo mityboje vartoja šaldytą menkavertę žuvį arba cheminiais
pašarais tukintą „lašišą“.
O jei jau norisi tikrų lietuviškų cepelinų...
Pamėginkite, mielieji, į cepelinus įdėti naminėje grietinėje
troškintų tarkuotų burokėlių arba apkepintų svogūnų su
morkomis, arba geros grikių košės su kepintais baravykais, tuomet juos patiekite su tikra kaimiška grietine. Įdėkite kaimiškame
svieste paskrudintų bobausių ar rudmėsių, skėtabūdžių
ar kazlėkų, lepeškų (voveraičių) ar raudonikių, kelmučių ar
pievagrybių ir patiekite su užpiltu karštu lydytu sviestu, arba
įdarykite net tarkuotais obuoliais, pagardintais cukrumi su maltais cinamonais, ir patiekite juos su saldžiu vaniliniu kaimiškos
grietinėlės padažu – štai Jums keli tikrai lietuviški cepelinų receptai...
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„Lietuvių
virtuvę
galime
drąsiai
pristatinėti
pasauliui
kaip
gurmanišką“
Ieva Malaiškaitė

Darius Dabrovolskas – žmogus, kurio žodžiais tikrai galima pasitikėti. Jis – vienas geriausių Lietuvos
virėjų, komandos „Gintarinis aljansas“, pristatančios Lietuvą tarptautiniuose kulinarijos konkursuose užsienyje, narys ir medalininkas, virtuvės šefas, vadovaujantis restoranui, įsikūrusiam
Pažaislio vienuolyno ansamblyje. „Lietuvių virtuvė turi išskirtinius produktus ir receptūras, tereikia tai žinoti ir tinkamai pristatyti“, – teigia Darius, kūrybinių ieškojimų virtuvėje metu vis dažniau
atsigręžiantis į lietuvišką virtuvę.
Lietuviškos virtuvės išskirtinumai ir
neišnaudojamos stiprybės
„Dabar labai madinga ieškoti, ką
valgė bajorai, tačiau, mano manymu, labiausiai išlikęs ne aukštuomenės, nors ir
labai norima taip manyti, bet paprastų
žmonių kulinarinis palikimas. Taip yra
todėl, kad receptai, gamybos technologijos perduodamos iš kartos į kartą. Ir tai
tikrai nebūtinai paprasti, tačiau tradiciniai valgiai, kurie ir sudaro lietuvių kulinarijos paveldą. Tikras skilandis, vytinta
mėsa, rūkyta žuvis – visi šie receptai
išlikę. Žinoma, nereikia manyti, kad visi
skilandžiai ar rūkyti unguriai Lietuvoje
gaminami pagal senąsias, tikrąsias technologijas. Bet atrasti tikrų, kokybiškų
produktų tikrai galima“, – įsitikinęs Darius.
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Vis dar įprasta lygiuotis į Prancūzijos,
Italijos ar kitų šalių, turinčių gilias kulinarines tradicijas, virtuves. Garbindami
Parmos kumpius ir prancūziškus sūrius,
kartais net nežinome, ką išskirtinio turi
Lietuvos virtuvė. Galingas įrankis – tas
marketingas!
„Italų kumpiai, prancūzų sūriai, kuriais
šios tautos taip didžiuojasi – tai ne kas
kita, kaip paprastų žmonių neypatingas
maistas. Žinomiausios savo kulinarinėmis
tradicijomis šalys save pristato ir ragauti
pasauliui siūlo ne tik tai, ką valgydavo
karaliai (nors pasitaiko ir tokių produktų
ir patiekalų, dažniausiai desertų) – jie
pristato kasdienines regionų virtuves ir
jų produktus. Tą patį gali ir turėtų daryti
Lietuva. Esu ragavęs lietuvišką vytintą

kiaulienos kumpį, ir tikrai – tokio skonio
neradau net pas italus. Turime puikių
produktų, belieka juos tik populiarinti“, –
teigia virtuvės šefas ir vardina produktus,
kuriais pristatytų Lietuvą užsienio svečiui:
juoda duona, pagal senąsias technologijas pagamintas skilandis, kastinys,
slėgtiniai varškės ar saldaus pieno sūriai.
„Paragavę šių gaminių užsienio svečiai
dažniausiai būna apstulbę ir vežasi namo
lauktuvių. Tokių skonių pasaulyje reta.“
Nemažai unikalių produktų Lietuvai dovanoja gamta. Vis dar turime
neišnaikintus miškus, todėl ant Lietuvą
reprezentuojančio stalo galima dėti
įvairiai paruoštas miško gėrybes.
Užsienyje laukiniai grybai pamažu tampa
ypatingu delikatesu dėl dviejų priežasčių

LIETUVOS virtuvė - GURMANIŠKA

– arba jie tiesiog neauga (Italija, Graikija, Ispanija ir kt.), arba jų yra, tačiau
nebelikę grybavimo kultūros (Anglija,
Vokietija, Prancūzija). Lietuvių virtuvės
išskirtinumas – sūdyti, marinuoti grybai.
Ruošiant maistą, gardinti jį galima ir
laukinėmis uogomis ar kiškio kopūstais.
Pavyzdinis lietuviškos virtuvės degustacinis meniu
Kaip smagu būna klausyti gerai atliekamo muzikos kūrinio ar žavėtis puikiu dailininko darbu! Tokia pati emocija apima
klausantis, kaip Darius pasakoja, kokius
patiekalus pasirinktų, pristatydamas
lietuvių virtuvę, ir čia pat mintyse dėlioja
produktus į lėkštę. Žinant tikros lietuvių
virtuvės bruožus ir produktus, gimsta
įspūdingi (nors ir pakankamai paprasti)
patiekalai.
Užkandis. Rūkyto ungurio terinas, patiekiamas su ridikėliais, 65°C
temperatūroje virto kiaušinio trynio kremas, pasukų sferos ir krapų ikrai.
Sūdyti grybai, patiekiami su pastarnokų
kremu, bulvių traškučiais, grietinės
kilimėliu ir čiobrelių aliejumi.
Skilandis su juodos duonos žeme,
lengvai sūdytais agurkais, marinuotais
pomidorais ir confit česnakų kremu.
Sriuba. Džiovintų grybų ir burokėlių
sultinys su džiovintų grybų pyragėliais

(autentiškas Dzūkijos šeimos receptas).
Pagrindinis patiekalas. Lynas su
obuolių sultyse marinuotomis morkomis,
svarainių kremu, pastarnokų ir petražolių
šaknies košele (iš lietuviškų žuvų šefas
taip pat rekomenduoja rinktis upinę
lydeką).
Žvėriena (stirniena, šerniena, elniena) su kvietinių kruopų daugiaryžiu,
burokėlių kremu arba keptais/rūkytais
burokėliais, keptu griežčiu ir spanguolių/
bruknių padažu, virtu iš mėsos kaulų.
Desertas. Varškė su keptu medaus
kremu ir miško uogomis.
Gėrimas. Midus
obuolių gira.

arba

džiovintų

Sezoninė lietuvių virtuvė
Daug ką gąsdina lietuvių virtuvės
produktų pasirinkimas ne sezono
(vasaros/rudens) metu. Tačiau virtuvės
šefas Darius didelių sunkumų nemato:
„Žiemą galima kurti puikius patiekalus iš marinuotų, sūdytų, džiovintų
grybų, burokėlių, moliūgų, kopūstų, visų
šakniavaisių. Visos daržovės gali būti
rauginamos ar marinuojamos. Gal kiek
sudėtingiau būna pavasarį, tačiau ir tada
jau yra ridikėlių, salotų, dilgėlių ar net
pienių. Įdėjus šiek tiek meilės ir pastangų

net ir „piktžolės“ tampa puikiu patiekalu.
Pavyzdžiui, dilgėlių kremas – plikytos
dilgėlės su česnaku ir sultiniu, pakepinti
svogūnai, viskas sumalta. Genialu tai, kas
paprasta.
Šiuolaikinės virtuvės ir vienuolių
tradicijų sandūra
Pagrindinis šiuolaikinės virtuvės (taip
pat ir lietuviškos) bruožas – naudoti tai,
kas auga aplinkui, kuo mažiau įvežtinių
produktų. Pavyzdžiui, jei renkamės sūrį,
tai pagamintą iš pieno, surinkto netoliese.
Dar viena šiuolaikinės virtuvės tendencija – iš maisto skonio ir spalvos turi suprasti, ką valgai. Galima žaisti su tekstūra
ir forma, tačiau skonis turi būti aiškiai
atpažįstamas.
Šiuolaikinės virtuvės madas ir žinias
apie tradicinę lietuvių virtuvę Darius sujungia restorane „Monte pacis“,
įsikūrusiame Pažaislio vienuolyno ansamblyje. „Mano pareiga – pratinti lankytojus
prie vietinių produktų bei šviesti žmones
šia tema. Kai kurias receptūras ir produktus gauname iš vienuolių: obuolius,
medų, prieskonines žoleles, slyvas. Labai
įdomu, kad daugumoje receptų dominuojantis prieskonis – cinamonas. Patys
mes taip pat turime darželį, kuriame
auginame prieskonius, ridikėlius, salotas.“

Nuotr. LRVVKA archyvas
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aLAUS KULTŪRA

koks alus turi
būti aludėje?
Vidmantas Laurinavičius (nuotraukos autoriaus)

Didieji (arba „corporate“) aludariai.
Na, čia viskas aišku – yra penki Lietuvos
alaus gigantai, iš kurių keturi priklauso
užsienio koncernams, o vienas sėkmingai
prie jų prisijungęs – Biržų aludaris
„Rinkuškiai“, iš mažos šeimyninės alaus
daryklos pavirtęs gigantu. Visi jie priklauso Lietuvos aludarių gildijai. Šis alaus
segmentas yra visišai neįdomus, todėl jo
plačiau neaptarinėsime...
Vidutinio dydžio (arba „middle size“)
aludariai.
Ši alaus rinkos dalis yra labai neaiški
įvaizdžio prasme. Teoriškai tai yra vidutinio dydžio alaus daryklos, tokios kaip
„Vilniaus alus“, „Kauno alus“, „Biržų alus“
ir kt. Šiame segmente yra tiek nuo
tarybinių laikų likusių ir privatizuotų
daryklų (Kauno ir Biržų), tiek sukurtų
jau nepriklausomybės metais. Dalis šių
alaus daryklų yra susijungę į vadinamąją
„Mažųjų aludarių asociaciją“. Žiūrint pasauliniu mastu, gal ši asociacija ir vienija
mažus aludarius, bet Lietuvos mastais
pavadinimas „mažųjų“ visai neprilimpa.
Mūsų šalyje tai yra „vidutinio dydžio“
alaus daryklos.
Šiems aludariams būdingos didelės ambicijos kovojant su didžiaisiais aludariais.
Tokios ambicijos veda į prastą marketingą
ir į, panašu, kad vienintelį ginklą, naudingą
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Kadangi jau pažadėjau, tai tęsiu traktatą apie
lietuviškas aludes. Šiandien pakalbėsime apie
alų jose. Visiems suprantama, kad aludė be alaus
– tai... valgykla. Taigi, koks alus turi būti aludėje?
„Naminis alus!“ – sušuko Ostapas. „Naminis! Naminis!“ – paantrino jam minia. O gal
kaimiškas? O gal „mažųjų“, o gal „šeimyninių“
aludarių? Arba net (visiškas naujadaras lietuvių
kalboje) „kraftinis“... Pabandykime išsiaiškinti
situaciją, kas yra kas alaus rinkoje.

šiam segmentui – mažesnę kainą. Taip pat
panašu, kad čia išliks tik kainų kovos laukas. Na, iš kitos pusės – tai naudinga vartotojui. Nors alaus kokybės sukritikuoti
nedrįstu (jei ir pasitaiko parduotuvėje
užsistovėjęs butelis kreivai užsuktu
kamšteliu). Šio segmento alus yra ne tik
pigus kainos atžvilgiu, bet, kas svarbiausia – kokybiškas, šiuolaikinis, nes visos šio
segmento alaus daryklos yra inovatyvios,
visos piniginės investicijos „sukištos“ į
naują, kokybišką įrangą. Bet per visus remontus pamiršta, kad troškulys – dar ne
viskas, yra dar ir įvaizdis...
Šeimyniniai (arba „family“) aludariai.
Bene įdomiausias istorijos atžvilgiu
segmentas. Tai alaus daryklos, atsiradusios jau po nepriklausomybės paskelbimo ir plėtojančios senąsias šeimos
tradicijas. Lietuva buvo bene vienintelė iš
TSRS respublikų tais laikais, kur buvo pro
pirštus žiūrima į alaus gamybą kaimuose
savo reikmėms, todėl išliko ir mielės, ir
gamybos tradicijos. Tiesa, šie aludariai irgi
galėtų būti skirstomi pagal dydį, bet taip
giliai gal nekaskime.
Iš didesnių tokių šeimos aludarių reiktų
vardinti tokias daryklas kaip Daujotų
šeimynos „Davra“ (gaminanti garsuosius
„Varniukus“), Perevičių šeimos „Piniavos
alutis“ (gamina „Raudonuosius dobilus“

ir „Laukines avietes“), Rimkevičių „Joalda“
(„Joniškėlio respublika“ ir „Karpių dvaro“
alus), brolių Gūrų „Su puta“ („Senolių“
ar „Putos“ alus). Jų pajėgumai ir įranga
gal ir neleistų jų vadinti mažomis
šeimyninėmis daryklomis. Mažomis – ne,
bet šeimyninėmis – taip.
Kitas šių aludarių segmentas – tai, ką
jau tikrai reikia vadinti šeimyninėmis
daryklomis. Tai tokios šeimos kaip Udros,
Čižai ar Morkūnai. Visi išsaugoję savo
senelių receptūrą, alus daromas visai
mažais kiekiais, bet visada taip pat, todėl
iš tolo atpažinsi bet kurį iš šių aludarių
alučių. Ir nereikia mąstyti apie naujas rūšis
ar pavadinimus. Viskas jau seniai ir gerai
žinoma.
Na, dar prie šio segmento reiktų prijungti, kaip aš vadinu, „turginius“ aludarius...
Tokius, apie kuriuos sužinome tik įvairiose
mugėse – „Linkuvos“, „Dvareliškių“, „Rozalimo“ ar kiti. Nors ir šie gamina alų pagal
šeimos receptus, bet tas jų alus toks vienodas, kad lengvai gali susipainioti. Ir dar
ta klasikinė formulė – šviesus, tamsus ir su
medumi. Jau pradeda nusibosti...
Smulkieji (arba „craft“) aludariai.
Tokių įmonių specifika panaši į
šeimyninių daryklų, bet yra esminis
skirtumas – tai komercinės įmonės,
nepriklausančios
vienai
šeimai.

aLAUS KULTŪRA
Dažniausiai tai alaus darykla, kelių
akcininkų įkurta kaip UAB’as ir bandanti
plėtoti alaus verslą. Bene geriausias
pavyzdys – „Dundulio“ koncernas, kuriam
priklauso dvi alaus daryklos – „Širvenos
bravoras“ (buvusi „Dalitas“) ir „Panevėžio
alus“ (buvusi „Taura“). Šį koncerną sukūrę
jauni ir ambicingi vyrai padarė tai, kas
pasaulyje daroma jau seniai – surado talentingus vietinius aludarius ir pasamdė
juos daryti alų. Ir ne bet kokį alų, o tikrus
eksperimentus. Būtent jie pirmieji Lietuvoje išvirė stout ir IPA stiliaus alų. Kaip ir
daugybę kitų eksperimentinių gaminių.
Taip pat pagirtina jų marketingo linija – alaus pavadinimai neapsiriboja
„šviesiuoju“ ar „tamsiuoju“, o etiketės irgi
vertos atskiro pagyrimo.
Šiai aludarių serijai teoriškai turėtų priklausyti ir „Aukštaitijos bravorų“ koncernas, tačiau su šiomis alaus daryklomis yra
nemažai problemų. Nuolat besikeičiant
tiek valdžiai, tiek darbuotojams, šioje
įstaigoje vyrauja chaosas ir visiškas
nenuoseklumas. Kartkartėmis į rinką
„išmetamos“ naujos alaus rūšys, atsiranda nemažai eksperimentų. Bet nuo seno
daromas „I.O.Boiko“ alus vis dar žymimas
Kurklių vardu, nors alaus darykla ten ilgą
laiką stovi neveikianti. Ant etikečių tikras
chaosas – neaišku, kur verdamas alus,
nes deklaruojamas tik platintojas. Arba
„Naujo alaus“ serija – negi visi naiviai galvoja, kad tai specialiai išvirtas naujas alus?
Tai tiesiog alus, kuris nenusisekė verdant
tam tikrą alaus rūšį, tada yra spausdinama
nauja etiketė ir alus leidžiamas į rinką.
O kai kurie ant nuotraukų pavaizduoti
aludariai netgi nestovėjo prie katilų, o
buvo parinkti tik tam, kad etiketės būtų
įvairesnės. Tikiuosi, naujas „Krafto“ serijos
alus nėra tokia pat afera.
Pradedant vertinti konkrečias aludes,
noriu pagirti beveik visas praeitame
straipsnyje minėtas aludes – kritika buvo
išgirsta. Ir broliai Areškos su šypsenomis, ir
„Alaus kolonėlė“ padidėjo bemaž du kartus (sėdimų vietų atžvilgiu), o ir „Alynas“,
kurį dabar prižiūri tikras alaus ekspertas,
o ne eilinis samdytas vadybininkėlis be
jokio supratimo apie alų.

REPUBLIC (Kaunas). Laisvės al. 57 ir
Vilniaus g. 13, Kaunas.
Dviejų barų Kauno centrinėse gatvėse
tinklas. Teko lankytis viename jų, išgirta
virtuvė tikrai pasirodė aukšto lygio, netgi pigiausia pica prie alaus buvo ne užkandžio,
bet normalaus patiekalo dydžio. Alaus
pasirinkimas geras, daug užsienietiškų,
kelios lietuviškos rūšys. Vienintelis minusas
– padavėjai. Netgi sėdėdamas prie baro esi
beveik nepastebimas. O kažkam užsisakius
„Varniukų“ alaus, barmenai, nesibodėdami
prie baro sėdinčių nepažįstamų žmonių,
garsiai rėkia vienas kitam – „Durniukų
alaus!“ Suprask – įpilk alaus durneliams...

„Dundulio“ produkcija, tiek pilstoma, tiek
buteliuose. Maistas – simbolinės užkandos
prie alaus. Gera vieta užsukti bokaliuko kito.

ALAUS SAPNAS (Kaunas). Gedimino g.
30, Kaunas.
Aludė, kuri savo „aludiškumu“ matyt
lenkia visas matytas aludes Lietuvoje. Ne
veltui ją atidarė garsių alaus atributikos
kolekcionierių Širmenių šeima. Sienos, lubos
ir viskas, kas tik įmanoma, išpuošta įvairiais
alaus atributais, pasijauti kaip nedideliame
muziejuje. Alus – iš mažųjų Lietuvos alaus
daryklų, kartais pasitaiko parūgusio, bet
kai pabari, pakeičiamas šviežiu. Virtuvės
darbas galėtų patobulėti – miesto centre
gaminti maistą kaip namie ar profesinės
mokyklos valgykloje... Truputį ne tas lygis...
O visa kita – puiku.

ALAUS KELIAS (Biržai). Alyvų g. 8,
Biržų k., Biržų raj.
Alaus daryklai priklausantis monstriškas
(kaip tokiam mažam miesteliui) dviejų
aukštų restoranas su daugybe salių, su
alaus muziejais ir kitomis atrakcijomis.
Labiausiai pritaikytas daryti alaus degustacijas po ekskursijos po alaus daryklą.
Degustacija tikrai įdomi ir ilga (siūlomos
ragauti bent 6 alaus rūšys), gidai smagiai
papasakoja alaus daryklos istoriją ir alaus
gamybos subtilybes. Maistas degustacijų
metu gan monotoniškas (bet ką tu sugalvosi, kai autobusai stoja vienas po kito). Teko
važiuoti ramesnę dieną ir kol gidai buvo
užsiėmę su mano grupe ekskursijoje, nutariau papietauti. Buvo žiema, šalta, todėl
meniu surastas alaus grogas buvo būtent
tai, ko man ir reikėjo. Visi alubariai turi turėti
tokį vietoje arbatos! Užsakytas kepsnys
– sakau negirdamas, o konstatuodamas
faktą – buvo pats skaniausias, kokį tik teko
ragauti Lietuvoje! Kitą kartą užsuksiu tik dėl
šio kepsnio su teisingai iškeptu kiaušiniu
(gaila, kad pavadinimą pamiršau, o internete šis restoranas prisistato, sakykim, tikrai
labai prastai, labai labai).

ŠUO (Vilnius). Gedimino pr. 29 (įėjimas
iš Ankštosios g.), Vilnius.
Naujausias (kol kas) Vilniuje „kraftinio“
alaus ambasadorius. Mažas jaukus bariukas (gal 15 žmonių ir tilptų), bet svarbu,
kad tokioje aplinkoje tu niekada nepasijausi vienišas – visi užėję tampa vienos
bendros kompanijos dalimi ir užsimezga
įdomios diskusijos su visiškai nepažįstamais
žmonėmis. Jei jų nėra, kompaniją palaikys šeimininkų šuo, vardu Baras. Alus –

AKIVARAI (Vilnius). Jakšto g. 5, Vilnius.
Jau kelerius metus veikiantis pogrindinis
(nes rūsyje) bariukas su alternatyvia muzika, smagiu alumi (tiek geru lietuvišku, tiek
užsienietišku), smagiais alko-šotais, šokiais
tam tikromis progomis, sakoma – gera
virtuve (kiti sakė, pats dar neragavau, bet
pažįstu virtuvės šefą kaip tikrai gerą virėją).
Iš šono atrodytų, kad tai vienos jaunimo
grupuotės baras, bet užeiti gali visi ir tikrai
niekas jūsų neišvarys...

ŠNEKUTIS III (Vilnius). Šv. Mikalojaus
g. 15, Vilnius.
Tai, apie ką ūžė visas alingasis Vilnius
jau beveik metus, pagaliau įvyko! Naujas
„Šnekutis“ Šv. Mikalojaus gatvėje atsidarė.
Kol jis dar tik pradeda dirbti, kritikos nebus.
Bet netgi be iškabos šis baras jau pilnas
vakarais. Alaus pasirinkimas didesnis nei
pirmuosiuose baruose, maisto meniu vienodas visuose trijuose baruose.
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KAVA

Lietuvos kavos ruošimo
čempionų gretas papildė
nauji vardai
Balandžio 11–13 dienomis Vilniuje
vyko „Kavos kultūros dienos“ – didžiausia
kasmetinė kavos šventė Lietuvoje,
organizuojama nuo 2008-ųjų metų.
Bėgant metams, renginys labai išaugo,
tačiau pagrindiniai šventės akcentai
liko tie patys: tradiciškai vyko Kavos
ruošimo čempionatas, Piešimo pieno
puta čempionatas ir Kavos ragavimo
čempionatas. Nugalėtojai laimėjo kelialapius į pasaulinius čempionatus,
vyksiančius Italijoje ir Australijoje.
Šiemet renginys buvo tarptautinis, o
Vilnius tapo sąlygine Baltijos šalių kavos sostine. Be Lietuvos kavos ruošėjų
čempionatuose rungėsi ir svečių teisėmis
dalyvavo baristos iš Latvijos ir Estijos. Pasak Europos ypatingos kavos asociacijos
atstovų Lietuvoje Dariaus Vėželio ir Vio-
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letos Masteikienės, susidomėjimas kavos
kultūra auga ne tik mūsų šalyje, tačiau
ne visur baristos turi galimybių išbandyti
save ir tobulinti savo meistriškumą. Organizatoriai džiaugiasi, kad Lietuva tampa
ta šalimi, kur renkasi geriausi, dalijamasi
naujausiomis žiniomis ir tendencijomis.
Pasaulio kavos bendruomenė į
savo ratą priėmė jau septintą kavos
ruošimo čempioną iš Lietuvos
Daugiausia aistrų ir dėmesio kasmet
sulaukia Kavos ruošimo čempionatas,
kuomet renkamas geriausias šalies barista. Lietuva yra SCAE (Speciality Coffee Association of Europe) asociacijos narė ir visi
čempionatai vyksta pagal SCAE ir WCE
(„World coffee events“ – bendros Europos
ir Amerikos ypatingos kavos asociacijų

įmonės) reglamentuotas taisykles. SCAE
koordinatorius Lietuvoje Darius Vėželis
pasakoja, kad tai yra nuolat auganti organizacija, kurios tinklas driekiasi per
daugiau nei 70 pasaulio šalių. Jos nariai
aktyviai dalyvauja renginiuose, domisi
kavos pasaulio naujienomis, tendencijomis ir raida, tuo pačiu dalinasi savo kraštų
patirtimi, puoselėja nacionalines kavos
vartojimo tradicijas.
„Dalyvavimas čempionate ne tik
padeda baristai pasitikrinti savo profesionalumo lygį – bendraudami su patyrusiais tarptautiniais teisėjais, kolegomis,
baristos pasisemia neįkainojamos patirties, pasitikėjimo savo jėgomis, jiems
atsiveria nauji keliai ir užsimezga pažintys
su pasaulinio lygio kavos meistrais“, –
sako Darius Vėželis. Pasak renginio koor-

KAVA

dinatoriaus, čempionatai pasitarnauja
baristos amato populiarinimui ir tuo
pačiu praplečia šios profesijos suvokimą.
Geriausia Lietuvos barista – Londone dirbanti Vaiva Maškovaitė
„Kai kava atsirado mano gyvenime, buvau Lietuvoje, – šypsosi naujoji
čempionė Vaiva Maškovaitė. – Kai baigiau mokyklą, nusprendžiau, kad nereikia stoti į universitetą tik dėl to, jog
taip visuomenėje priimta, ir pradėjau
dirbti viename iš kavinių tinklų. Mane
pasamdę Ieva Malijauskaitė ir Domas Ivonis („Taste Map“) įkvėpė savo meile kavai
ir pasakojimais apie baristų čempionatus,
kuriuose patys dalyvavo (I. Malijauskaitė
– daugkartinė čempionatų finalininkė
ir 2013 metų Lietuvos Piešimo pieno
puta čempionė, D. Ivonis – 2011 metų
Lietuvos kavos ruošimo čempionas,
kitų čempionatų teisėjas ir dalyvis –
red. past.). Po pusės metų mano karjera
baigėsi, bet meilė kavai liko, taip pat kaip
ir įdirbis, kuris pravertė ieškant darbo
Londone prieš pusantrų metų. Vos atvykusi į Angliją, pradėjau dirbti „Harris
+ Hoole“ ypatingos kavos tinkle. Gavau
išskirtinę galimybę dirbti su kavos industrijoje gerai žinomais vardais, kurie dar
plačiau atvėrė duris į kavos pasaulį.“

yra vieta, kur gali susipažinti su tarptautiniais teisėjais, pasikeisti kontaktais su jais
bei kitais žmonėmis iš tavo industrijos.
Manau, kad klientas, sužinojęs, jog
dalyvavai baristų čempionate, o ypač –
jei jį laimėjai, labiau pasikliaus tavo nuomone ar rekomendacija. Taip pat tampi
atsakingesnis už kiekvieną išsiųstą kavos
puodelį, nes žinodamas apie tavo pasiekimus, žmogus pradeda tikėtis daugiau.
Kavos kultūra pasaulyje smarkiai
keičiasi, ir į gerąją pusę. Labiau vertinama
kokybė, baristų darbas tampa lygiaverčiu
rimtoms profesijoms, o ne trumpalaikiu pinigų prasimanymu. Džiaugiuosi,
būdama šio pokyčio dalimi, o dalyvavimas pasaulio čempionate tik dar labiau
skatina prisidėti prie kavos kultūros ugdymo“, – sako Vaiva Maškovaitė, geriausia
2014 metų Lietuvos barista.

Lietuvos kavos ragavimo čempionas
– Arnas Urbanavičius
Čempionatuose baristos ruošia savo
pasirinktą kavą ir pasirinkimą turi argumentuoti, tačiau šiemet pastebėta nauja
tendencija – ne vienas dalyvis pristatė
kavą, kurią pats ir skrudino. Tokiu tikslu
vedinas čempionatuose dalyvavo ir Arnas Urbanavičius iš „Coffee Inn“: „Vienas
motyvas buvo grąžinti „Coffee Inn“ vardą
tarp ugdančių geriausius kavos ruošėjus,
– sako Arnas, – nes ilgą laiką mūsų įmonei
čempionatuose niekas neatstovavo. O kitas,
labiau asmeninis mano tikslas – prisistatyti
visuomenei, kaip kavos skrudintojas ir
supažindinti su sava kava“. Nors Arnas Kavos ruošimo čempionate liko trisdešimtuko
viduryje, tačiau naujo skonio paieškos jam
padėjo laimėti kelialapį į Australiją, kur vyks
Pasaulio Kavos ragavimo čempionatas.
Nukelta į 66 psl. >

Vaiva mato didžiulę dalyvavimo
čempionatuose naudą, o tuo pačiu ir su
pergale gaunamą atsakomybę:
„Ruošdamasis turi iš naujo peržvelgti
savo darbo techniką, – vardina čempionė,
kuri savo pasirodymui pradėjo ruoštis
dar lapkričio mėnesį. – Informacijos apie
pasirinktą kavą paieška papildo žinių
bagažą, originalaus gėrimo kūrimas
priverčia ieškoti įkvėpimo kitose, nesusijusiose su kava srityse. Tokie čempionatai
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KAVA
Atkelta iš 65 psl. >

Kavos ragavimo čempionato esmė yra
iš trijų vienodai paruoštų kavų išskirti
tą, kuri yra kitos rūšies. Čempionato
nugalėtoju tampa tas dalyvis, kuris
per trumpiausią laiką teisingai išrenka
skirtingą kavą iš 8 komplektų. „Ragaujant
svarbu rasti giminingą skonių ryšį tarp
kelių kavų, tada natūralu, kad trečioji bus
kitos rūšies“, – savo metodiką atskleidė
skonio čempionas.
Beje, naujų skonių paieškõs malonumams neatsispiria vis daugiau žmonių.
Kita ragavimo čempionato staigmena
– apylygėje kovoje baristoms teko susikauti su dalyvauti panorusiais dizaineriais, kuriems naujų skonių atradimas
yra savotiškas hobis ar laisvalaikio leidimo būdas. Organizatoriai juokauja,
kad šią naują tendenciją reikia išlaikyti,
tad kitąmet susirungti su profesionaliais
baristomis pakvies visus norinčius.
Geriausia Lietuvos pieno putos
dailininkė – Ramunė Turlienė
Ramunė kava susidomėjo būdama
kokių 12-kos metų, nes norėjo būti panaši
į savo impozantišką tetą. „Šviežioje kavoje“ atrado, kaip pati sako, tikrą kavą,
pradėjo gilintis į jos subtilybes ir niuansus. Tai jau trečias Piešimo pieno puta
čempionatas Ramunei ir antras Kavos
ruošimo, beje, šiemet atnešęs bronzą.
Nors Ramunė – tikrai patyrusi barista
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ir per ilgus darbo metus klientams yra
nupiešusi daug įvairiausių piešinių, tačiau
scenos baimė yra pagrindinis sunkumas
kelyje į sėkmę. „Kai žinau, kad mane stebi
ir vertina, man sunkiausia kažką daryti,
nes širdis daužosi, rankos dreba...“ – dalinasi įspūdžiais čempionė. Tačiau priduria,
kad kiekvienas atradimas, susijęs su kava,
kelia džiaugsmą: „Nesvarbu, ar tai akimirka, kai atrandi naują mėgstamiausią
kavą, ar kai supranti, kaip kava atsiveria,

skirtingai paskrudinus, ar, galų gale, kai
pamatai, kad kiekvienas piešinys skirtinguose puodeliuose piešiasi skirtingai –
visi šie atradimai džiugina. Manau, kad
kavos žmonės turi dalintis savo žiniomis,
gebėjimais. Čempionatuose visada gali
pasisemti naujų idėjų ir kartu didžiajai
žmonių auditorijai parodyti, kad kava
nėra tik gėrimas – tai nemažos grupės
žmonių (kartu ir mano) gyvenimo būdas.“

AT RAS K

ga i v ų i r į kv e p i a n t į
vasa ro s s ko n į
Pasilepink gaiviais kavos kokteiliais karštomis vasaros dienomis!

svaigioji mėlynė

raudonoji gėlelė

280 ml taurei gėrimo reikės:

250 ml taurei gėrimo reikės:

30 ml
100 ml
100 g
30 ml
20 ml
Papuošimui:

150 ml
20 ml
50 ml
30 ml

„Paulig Espresso Orginale” kavos
vanilinių ledų
mėlynių
likerio „Cointreau”
mėlynių sirupo
kelios mėlynių uogos, mėtos lapeliai

Paruoškite espresso kavą. Ją ir kitus
ingredientus supilkite į plakiklį. Viską gerai
išplakite. Tuomet kokteilį supilkite į taurę ir
papuoškite keliomis mėlynių uogomis bei
mėtos lapeliu. Skanaus!

„Paulig Classic“ kavos
burokėlių sulčių
obuolių sulčių
cukranendrių sirupo
ledukų

Plikydami puodelyje arba filtriniu būdu
paruoškite „Paulig Classic“ kavą. Atvėsinkite
ją šaldytuve arba šaldymo kameroje. Kavai
praaušus, ją ir likusius ingredientus supilkite į
kokteilių plakiklį ir lengvai suplakite. Įberkite į
taurę ledukų, pilkite gėrimą ir mėgaukitės gaiva!
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gurmaniški ieškojimai

Kavos kokteiliai
– milijonas
galimybių
ir jokio
reikalo būti
banaliems
Kava – tai galybė skirtingų skonių,
poskonių, aromatų, todėl uždavus sau
klausimą: „Kokie produktai dera su
kava?“, atsakymas būtų – praktiškai visi.
Na gerai, gal koks šviežias česnakas ir
nebūtų pats tinkamiausias ingredientas.
Apie kavos kokteilius neformaliai – kavos
ekspertas Domas Balandis.
Kalbino Ieva Malaiškaitė
Ar yra produktų, kurie dera/nedera, maišant kavos
kokteilius? Kokie tinka labiausiai?
Kavos kokteiliams tinkami daugybė produktų. Esminis
dalykas čia yra sinergija su kava, kai produktai papildo ar
užbaigia vienas kitą, o ne slepia.
Taigi, pagalvokime, su kokiais produktais prie kavos
susiduriame kasdien, ar, kitaip sakant, kas pirmiausia ateina į galvą, sau sakant: „Kava su ...“. Žodžiai, besisukantys
ant liežuvio galo, yra karamelė, šokoladas, cinamonas, kardamonas, koks nors sirupas, pavyzdžiui, lazdyno riešutų,
migdolų ar koks egzotiškesnis – cinamono ir aitriųjų
paprikų.
Šių ingredientų gėrimuose su kava galime rasti daugelyje kavinių, barų bei degalinių ir tai nėra blogai, tik jau
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Vaisinė Meksika
220 ml taurei gėrimo reikės:
• 200 ml „Paulig Mexico“ kavos, paruoštos
„Prancūziško preso“ būdu
• 20 ml persikų sirupo arba džemo
• Ledukų
• Šviežio persiko skiltelės papuošimui
Paruošimas:
Pasigaminkite kavą, perpilkite ją į metalinį
indą ir padėkite atvėsti ledukų vonelėje arba į
šaldytuvą. Iš anksto atvėsintą taurę pripildykite
smulkinto ledo ir supilkite atvėsusią kavą
bei persikų sirupą. Viską gerai išmaišykite ir
papuoškite gėrimą persiko skiltele.

gurmaniški ieškojimai
šiek tiek kasdieniška. Tačiau sakinio
pradžioje neatsitiktinai pavartojau frazę
„gėrimuose su kava“ – dažnai tai ir yra
gėrimai, kuriuose kitų ingredientų yra
tiek, kad kava paprasčiausiai pradingsta,
o tai jau, mano subjektyvia nuomone, yra
blogai.
Turbūt ne vienas galėtų man oponuoti, sakydamas, jog jam patinka vienas
ar kitas ingredientas, todėl gerdamas
kavą jo naudoja daug, bet gal tada net
nereikia pačios kavos? Mes juk būname
nelabai patenkinti, kai kokios nors dešros
sudėtyje sunkiai galime rasti mėsos, nors
to labai norėtųsi. O ir skonis tokiu atveju
vargiai primena mėsą. Bet ko gi aš čia
apie dešrą pradėjau kalbėti, grįžkime prie
kavos kokteilių ir jų ingredientų.
Taigi, ką naudoti, kai norite kavos kitaip?
Ogi iš pradžių pabandykite „paklausinėti“
kavos, kokia ji, tai yra – kur ji užaugo, kokiais skonio niuansais didžiuojasi ir kaip
mėgsta būti gaminama. Skamba gal ir
keistai, bet tai padeda nuspręsti, kokius
ingredientus būtų šaunu naudoti kokteilyje su šia kava – raudonas ar mėlynas
uogas ar jų sultis, tiek vietinius, tiek egzotinius vaisius, o gal daržovių sultis ar jų
tyres? Galima rinktis natūralius prieskonius – nuo juodųjų pipirų iki šalavijų, o kiek
dar yra visokiausių nuostabių uogienių,
džemų ir t. t. Ir visa tai galima maišyti su
kava, naudojant skirtingus kiekius bei
proporcijas, taip kuriant išskirtinius ir
nekasdieniškus skonius.
Dar viena ingredientų kategorija – alkoholis. Čia galimybės dar labiau plečiasi,
nes galima sukurti nesuskaičiuojamą
galybę skirtingų skonių ir aromatų
gėrimų, su skirtingais alkoholio kiekiais.
Tačiau vėlgi – galvoje sukasi tik keletas
tauriųjų gėrimų rūšių, kuriuos galime
rasti kokteiliuose su kava: viskis (Airiškoje
kavoje – beje, dažniausiai panaudotas
neteisingomis proporcijomis), na, dar
brendis ar konjakas, karts nuo karto
romas ir... viskas. O kur likeriai, vynai,
trauktinės, degtinės, užpiltinės? Pridėjus
produktus, kuriuos išvardinau prieš tai,
galimybės pasidaro beribės...
Atnaujindami meniu, nepamirškite ir
naujų kavos skonių
Bet kodėl taip sunku kažką tokio rasti
restorane, kavinėje ar bare? Pasiteisinimų
galima išgirsti nemažai – tai ir papildomos išlaidos produktams, sudėtingas
kokteilių gaminimas, „klientai to nesupras“ ir panašiai. O tiesa yra tokia, jog
įstaigų svečiams gana dažnai norisi
išbandyti naujus patiekalus bei dar
neragautus naujus gėrimus. Juk dėl tos

priežasties kas kažkiek laiko ir keičiami
meniu, paliekant populiariausius valgius bei gėrimus, o mažiau populiarius keičiant naujais, ir tai yra puiku! Tik
štai viena bėda – kava ir gėrimai su ja
į šį sąrašą dažniausiai nepatenka, nors
virtuvė ir baras pilni įvairiausių produktų
bei gėrimų (t. y., nieko nereikia užsakinėti
papildomai), kuriuos išradingai sumaišius
su kava galima gauti rezultatus, dėl kurių
žmonės sugrįžtų į įstaigą, kuri tai siūlo.
Juk į restoraną, barą ar kavinę einame ne
dėl išskirtinio interjero ar prabangių indų
bei taurių, o dėl to, ką ir kokios kokybės
įstaiga siūlo.
Kad paruošti puikų kokteilį...
Grįždamas prie kavos kokteilių, turiu
paminėti, jog visgi yra keletas sąlygų, norint pasiekti gerų rezultatų. Reikia suprasti ir įvaldyti skirtingus kavos gaminimo
būdus – nuo kavos, plikytos puodelyje,
iki šaltos ekstrakcijos kavos, neužmirštant
espresso, drip‘o, chemex‘o, aeropress‘o
ir panašių kavos gaminimo būdų, nes
kiekvienas jų atskleidžia kitokį kavos
skonį, kiekvienam reikia kitaip skrudintos ir sumaltos kavos. Iš vienos pusės, tai
apsunkina kavos kokteilių gaminimą, bet
iš kitos – atveria dar platesnes galimybes
eksperimentuoti su skoniais.
Man asmeniškai kavos kokteilių
kūrimas yra ir vienas iš mano darbų, ir
malonus hobis. Todėl man visada įdomu
paragauti kažko, ko dar nesu ragavęs.
Kai manęs klausia, koks kavos kokteilis,
mano kurtas ar šiaip ragautas, man yra
pats skaniausias, visada pasimetu... Visi
jie savaip skanūs, savaip skirtingi ir vienas
ar kitas kokteilis skanesnis skirtingu laiku
ar skirtingoje aplinkoje.

Kolumbietiška braškė
330 ml taurei gėrimo reikės:
• 200 ml paruoštos „Paulig Colombia“ kavos
• 30 ml baltojo romo
• 50 ml braškių sirupo
• 50 ml baltųjų vynuogių sulčių
• Ledukų
Paruošimas:
„Prancūziško preso“ arba filtriniu būdu pasigaminkite „Paulig Colombia“ kavos. Padėkite
ją trumpam į šaldytuvą ar šaldymo kamerą
atvėsti. Kavai atvėsus, ją ir likusius ingredientus
supilkite į kokteilių plaktuvą ir nestipriai suplakite. Prieš supildami gėrimą į taurę, įdėkite
į ją ledukų.
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net jei autobusiuką reikia 10
kartų pastumti, mes vis tiek
nuvyksime į varžybas!

Andrius Kužulis

Dažniausiai galvojama, jog didžiuliams kulinariniams laimėjimams reikia brangios įrangos, stilingos aprangos ir prabangios serviruotės. Daugkartinė grilio čempionatų nugalėtoja, komanda „Kadagio uogos“ teigia, jog tai tik mitas. „Kadagio uogų“ pergales nulėmė jų patirtis, ryžtas, fantazija,
valia, įsitraukimas, o svarbiausia – pozityvus požiūris.
„Kadagio uogos“ – moterys „už vairo“
Komandą sudaro 7 asmenys: Dalia
Ruzgienė, Halina Bovševič, Teresa Giliun,
Valerij Leonov, Veronika Grigaravičienė,
Teresa Burinskaja ir Povilas Mykolajūnas.
Grilio srityje anksčiau sukosi labai daug
vyrų, tačiau po truputį vairą perima
moterys.
Komandos paklausus, kaip kilo idėja sukurti tokį pavadinimą, Halina Bovševič pasakoja: „Nuvažiavus į Europos čempionatą,
kuris vyko Belgijoje, buvome apsupti
užsieniečių. Jie vis stebėjosi: „Ką, Lietuvoje
nėra vyrų?“ Ten įprasta, kad moterys gali
būti konditerės, pagalbininkės virtuvėje,
bet ne grilio virtuozės. Mūsų komandą
tuo metu sudarė 4 moterys ir 2 vyrai,
tad grįžę ėmėme galvoti, kaip pavadinti
šią moterišką komandą. Variacijų buvo
įvairiausių, tačiau vėliau pagalvojome, kad
ypatingą skonį žvėrienai suteikia kadagys.
Be jo bet kokiam patiekalui, pagamintam
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iš mėsos, kažko trūktų. Taip ir tapome
„Kadagio uogomis“.“
Tąkart, 2012 m., į čempionatą komanda
vyko ne dalyvauti, o stebėti, susipažinti. „Ir
dabar mūsų tikslas – ne tik užimti aukštas
pozicijas, perprasti tos šalies grilio tradicijas, bet ir pristatyti savo komandą, Lietuvą:
pasakojame apie šalį, nuvežame duonos,
šakočio. Tai yra svarbu, kadangi reprezentuojame savo tėvynę“, – pasakoja entuziastai.
„Taip, užsienyje komandos gauna
rėmimą, kaip Lietuvoje krepšininkai, jos
negyvuoja vien iš entuziazmo. Bet mus
būtent tai dabar ir jungia – darome tai, ką
dieviname, esame artimi draugai, atviri,
komandoje turime aiškiai apibrėžtas pareigas, kurių ribos gali prasiplėsti, priklausomai nuo situacijos“, – pasakoja „Kadagio
uogos“. Tiesa, jie pastebi, kad kitos šalys
kartais naudoja ne visus natūralius ingredientus, kas yra šios komandos tabu. Tai

dar kartą įrodo, jog kokybę nulemia kiti
faktoriai, ne tik pinigai.
Daugiausiai nuotykių – keliaujant į
pasaulinį čempionatą Maroke
„Kas galėjo pagalvoti, kad kemperiu
važiuosime į Maroką? Tačiau būtent dėl
tokių kelionių čempionatai suteikia dar
daugiau patirties. Juk mes ne tik turime
laiku atvykti į konkursą, tačiau dažniausiai
profesionalumą išbando ir laiko stygius,
kadangi tik atvykus reikia pradėti gaminti“,
– pasakoja Dalia Ruzgienė.
Užimta ketvirta vieta čempionato
rungtyse yra aukštas įvertinimas dalyvaujant pasauliniame grilio čempionate. Tiesa,
tam, jog užimtų šią vietą, komandai teko
nemažai paplušėti. 10-ies dienų kelionėje
nutiko visko. Kelionėje ne tik sulūžo kemperis, vos nesubyrėjęs su visais dalyviais,
tačiau nestigo ir kitų netikėtumų: „Kai
atvažiavome prie Gibraltaro, išaiškėjo, kad
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neturime pravažiavimo leidimų, kaip ir kitos komandos. Tuo metu visi dalyviai nervinosi, o mes tiesiog ramiai laukėme, nes
esame pripratę prie sunkumų“.
Tokiose kelionėse labiausiai žavi
kultūriniai skirtumai. „Keletą dienų Maroke nesupratome, kodėl visi nori fotografuotis su manimi ir mano kolege. Vėliau
paaiškėjo, kad juos viliojo žydros akys,
nes jų kultūroje populiarūs aksesuarai su
mėlynomis akimis (nuo nužiūrėjimo), tad
tapome marokiečių talismanais“, – pasakoja Halina.
O Estijoje vykusiame čempionate
užimta pirma vieta atskirose rungtyse
dar labiau įkvepia. Juk tokie išbandymai ir
parodo tikrąjį profesionalumą. Visi dalyviai
čempionate gauna po kiaulę, ji per naktį
marinuojama. Marinato receptus visos
grupės kruopščiai slepia, nes tai kiaulės
paruošimo paslaptis.
Kuriozinių situacijų pasitaiko ir vykstant
į renginius Lietuvoje: „Važiavome į vieną
renginį ir autobusiukas ėmė stoti. Tad pusę
kelio tekdavo sustoti kas kelis kilometrus ir
pilti vandenį bei stumti automobilį. Nors
komandai teko išlipti bent 10 kartų, tai
mūsų užsidegimo nesumažino, nors po
to buvome visi nuo galvos iki kojų suodini“. Tačiau tokios situacijos tik suartina
nerimstančias „uogas“.
Lietuvoje dar besivystanti kultūra
„Kadagio uogų“ komandos nariai
pažįstami jau devynerius metus, tačiau
konkursuose kartu dalyvauja tik trečius.
Komanda pastebi, kad grilio kultūra
Lietuvoje yra dar gana naujas reiškinys.
Tiek konkursai, tiek gilesnis supratimas
apie ant žarijų ruošiamą maistą – dar tik
vystymosi stadijoje. Televizijos laidose
sukasi tie patys kulinarai, o lietuviai gamtoje ruošdami patiekalus nepersistengia
– tam, kad nereiktų sukti galvos, pasitelkia ruošinius, pateikiamus parduotuvėse
arba panaudoja grilį tiesiog pasikepinti
šašlykams.
Tai, kad kitose šalyse ši kultūra yra
įaugusi į kraują, jie pajuto nuvykę į Belgiją
ir Vokietiją. „Rodos, jie savaime žino, kaip
gaminti, derinti prieskonius, marinatus. O
mums pirmą kartą nuvykus į Belgiją buvo
šokas, nežinojome, ką gaminsime, kaip
viską reikia patiekti, tačiau dabar jau esame viską perpratę“, – dalinosi komanda.
Dažniausiai pasiruošimas yra vienas
įdomiausių procesų rengiantis bet kokios
srities konkursui. Tačiau kaip rengiamasi
grilio čempionatui? „Kadagio uogos“
pripažįsta, jog kadangi visi nariai yra labai užimti, dažniausiai tenka tik apsitarti,
sugalvoti pagrindinę idėją, o improvizacija
vyksta jau konkurse.

Halina Bovševič

Lietuva pasauliniame kontekste
Kuo skiriasi Lietuvoje ir užsienyje vykstantys čempionatai? Tai, kaip organizuojamas čempionatas, priklauso nuo šalies
– Vokietijoje viskas vyksta pedantiškai, apgalvotas kiekvienas žingsnis, Maroke organizacija priminė chaosą, o Belgijoje buvo
labai malonu, nes žmonės geraširdiški,
paslaugūs, susirenka žmonių iš skirtingų
čempionatų ir viskuo domisi.
„Tai priklauso nuo mentaliteto, – neslepia komanda. – Mes neturime tokios
kultūros, į čempionatus žmonės susirenka
ne domėtis, kas yra barbekiu, o ragauti.
Kita vertus, tai natūralu, kadangi Lietuvos
barbekiu kepėjų asociacija dar ne taip seniai įkurta. Kai kuriems apskritai yra naujiena, kad tokie čempionatai vyksta. Žinoma,
čempionatai skiriasi ir komandų skaičiumi,
tačiau vertinimo taisyklės išlieka tokios
pačios.“

Teisėjavimas – taip pat svarbus aspektas. Lietuvoje, rodos, vertinama tiesiog
pagal kriterijų „patinka-nepatinka“, tik po
truputį imamasi remtis reglamentais, kurie
yra naudojami ir užsienio čempionatuose.
Lietuva dar tikrai negali lygintis su Vokietija, tačiau, lyginant Baltijos šalis, ypač
išsiskiria Estija. Palyginimui – Lietuvoje
yra 6 komandos, o Estijoje – net 50. Kalbant apie Latviją – jų nei čempionatuose
užsienyje, nei Lietuvoje komandai neteko
sutikti.
„Įdomiausia, kad po čempionato Estijoje visą likusį komandos keptą paršiuką
(be dviejų gabaliukų, kurie būna vertinami), žmonės be jokių dvejonių įsigijo.
Tai parodo, kad jie pasitiki ir žino, kad tai
profesionalų ruoštas maistas“, – pastebi
Halina.
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LRVVKA nariai skina medalius
atstovaudami lietuvą

Kelionė į Sankt Peterburgą atstovauti Lietuvai tarptautiniame kulinariniame renginyje „Baltic Culinary Star“ iš tiesų yra didelis iššūkis, ypač tiems, kurie tokios patirties turi nedaug. Penkių virėjų
komanda jau buvo suformuota prieš kelis mėnesius, tarp tų laimingųjų patekau ir aš.
Justinas Kapkovičius, „IDW Esperanza Resort“ vyr. virėjas
Lietuvos virėjų delegacijos kapitonu išrinktas jau ne vienerius
metus „Baltic Culinary Star“ dalyvavęs bei nemažų rezultatų
pasiekęs Darius Dabrovolskas (restoranas „Monte Pacis“),
teisėjauti į konkursą važiavo nemenką patirtį turintis Tomas
Rimydis (UAB „Kitas skonis“) ir dar du dalyviai be manęs – Evaldas
Juška (restoranas„Lauro lapas“) ir Artūras Samavičius (restoranas
„Imperial by California Gourmet“). Kelionės tikslas buvo ne
tik sudalyvauti, bet, žinoma, ir pelnyti apdovanojimus, todėl
pasiruošimo darbai intensyviai vyko jau porą mėnesių. Buvo
paskelbtos kulinarinės užduotys, kurioms turėjome pasiruošti
taip, kad parodytume, ką mokame, tuo pačiu turėjome atskleisti
šalies kulinarinį identitetą. Man atitekusi užduotis – pagaminti
nacionalinę lašišos sriubą su papildomu užkandžiu. Evaldas
turėjo pagaminti karštą patiekalą, naudojant anties krūtinėlę.
Artūrui atiteko įdomiausia užduotis, vadinamoji „juodoji dėžė“ –
rungtis, kurioje pagrindiniai ingredientai yra nežinomi, o pagaminti reikia šaltą banketinį patiekalą šešiems asmenims.
Kelionė prasidėjo kovo 23-iąją. Pusę paros praleidę traukinyje,
pagaliau atsidūrėme dideliame mieste, skalaujamame Baltijos
jūros. Viešbutyje mus maloniai pasitiko renginio koordinatorė
Jana. Po keleto formalumų nuskubėjome ilsėtis, nes jau kitą
dieną laukė mano startas.
Konkurso dieną nuvykome į Peterburgo SKK areną, kurioje
jau rinkosi kompanijų atstovai, pristatinėjantys savo produkciją,
nes tuo pat metu rūmuose vyko ir paroda „ExpoHoReCa“. Taip
pat atvyko ir kitų šalių atstovai, visi ruošėsi gaminti „Nacionalinę
lašišos sriubą su užkanduku“. Patiekalo gamybai buvo skiriamos
dvi valandos. Konkurso „Baltic Culinary Star“ taisyklės pakankamai griežtos ir jei nenori prarasti balų, viską turi atlikti pagal
reikalavimus. Kiekvienas teisėjas gali skirti 80 taškų, iš kurių 10
skiriama už darbo vietos pasiruošimą ir tvarką ringe, 10 taškų
skiriama už ingredientų harmoniją, 10 – už patiekalo spalvinę
gamą ir dizainą, 10 – už techniką, o didžiausią dalį taškų sudaro
patiekalo skonis – 30 taškų. Už kiekvieną uždelstą minutę
teisėjas nuima po vieną balą nuo galutinio rezultato.
Pirmosios dienos ringe dvi valandos man prabėgo kaip dvi
minutės ir patiekalas jau stovėjo ant teisėjų stalų. Patiekiau
penkių skirtingų tekstūrų lašišą: lašišos sultinį, virtą su obuoliu,
lašišos filė, rūkytą obuolio dūmais ir keptą žemoje temperatūroje,
lašišos kroketą, lašišos ir obuolio espumą ir lašišos traškutį,
pagamintą džiovinant lašišos odą ir spraginant ją aliejuje. Papildomas garnyras – poras su šukučių infuzija, morkų kremas su
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rudu sviestu, morkų traškučiai, raugintų agurkėlių ir petražolių
padažas bei mini daržovės. Įdėjau nemažai darbo ir pastangų,
kad patiekalas įgautų lietuviškumo ir paliktų įspūdį teisėjams.
Pirmoji konkurso diena praėjo sėkmingai, o vakare buvome
pakviesti atidarymo vakarienės, kuri vyko Sohos restorane,
pačiame Sankt Peterburgo centre. Vakarienės metu ragavome
tradicinių Rusijos patiekalų, žinoma, diskutavome su kolegomis
iš kitų šalių, dalinomės profesine patirtimi.
Antrąją dieną į ringą stojo Evaldas. Jo užduotis – pagaminti
karštą patiekalą, naudojant anties krūtinėlę. Evaldas nuo pat
pirmos minutės prikaustė tiek teisėjų, tiek žiūrovų dėmesį.
Baltojo vyno želė su prieskoniais, pagaminta kavos sifone,
buvo didelė mįslė visiems. Patiekalas buvo pagamintas iš
daugybės skirtingų ingredientų. Anties krūtinėlė, virta žemoje
temperatūroje, antienos ruliadas su malto dekstrino pelenais,
patiektas su karamelizuota kriauše apelsinų ir vyno redukcijoje, keptais šalotiniais svogūnais, baltojo vyno želė su prieskoniais, rūkytų lazdyno riešutų aliejumi, karštu svogūnų, obuolių
ir čiobrelių kremu, antienos padažu, rudo sviesto ir morkų
putėsiais bei mini daržovėmis ir marinuotu pankoliu. Patiekalo
pateikimas teisėjams vėlavo keletą minučių, buvo nuimti keli
taškai, tačiau, mano manymu, Evaldo karštas patiekalas – geriausias konkurso patiekalas, savo kulinarine pažanga lenkęs ne
vieną dalyvį.
Paskutinė konkurso diena. Dalyvis Artūras ir „juodoji dėžė“.
Tik šiandien paaiškėjo pagrindinis ingredientas ir gamybos
užduotis – patiekale bus naudojamos veršienos filė, cidonija
ir vynuogės, o dalyvis per dvi valandas turės pagaminti šešias

porcijas banketiniam stalui, naudodamas du iš trijų pateiktų
ingredientų, bei devynias patiekalo porcijas teisėjams. Artūrui
pavyko susitvarkyti su užduotimi. Jis pagamino veršienos bei
maskarponės sūrio putėsius su čili pomidorų ir imbiero salsa,
veršienos suktinuką su šparagais ir burokėlių kremu bei rūkytą
veršieną su keptų paprikų kremu. Papildomas garnyras – keptos Princesse Amandine bulvytės su šalotinių svogūnų espuma, mini morkytėmis, cidonija, perliniais svogūnėliais, taip
pat šviežių daržovių salotos su putpelės kiaušiniu ir grūdėtų
garstyčių užpilu.
Konkurso rezultatai tikrai nenuvylė, laimėjome tris medalius
– du sidabro ir vieną bronzos. Pirmoje nominacijoje – sidabras,
antroje – bronza, trečioje – taip pat sidabras. Bendroje lentelėje
Lietuvai atiteko sidabrinė vieta. Didesnė šio konkurso reikšmė
– ne laimėjimas, kuris, žinoma, yra labai malonus, bet galimybė
atstovauti Lietuvai ir pasisemti patirties tarptautinio lygio renginyje.
Vakare laukė uždarymo vakarėlis. Didžiulės padėkos
sulaukėme iš renginio organizatorės Elenos Ščerbakovos, kuri
jau dešimtą kartą organizavo šį renginį. Puikus sutikimas, unikali vakarienė, pažintys su buvusiais varžovais ir naujais draugais,
dalinimasis ruoštų patiekalų specializacija bei patirtimi – visa
tai tikrai suteikia didelės paspirties ateities mūšiams, kurių laukia dar ne vienas. Tikra garbė dalyvauti tokiuose renginiuose.
Tikiuosi, dar ne paskutinį kartą.
Nuoširdžiai dėkojame LRVVKA komandos rėmėjams: „Santa
Maria”, „Jokado projektai“, „Manjana“.
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Kokios tendencijos
numatomos
restoranų rinkoje
2014 metais?
UAB „UCS Baltic“ pardavimo vadovas
Julius Puidokas

Jau penkiolika metų aptarnaujame
Baltijos
šalių
viešnagės sektoriuje dirbančias įmones. Dažnai mūsų
konsultantai sulaukia klausimų apie naujienas viešojo
maitinimo sektoriuje, tad
šiandien apie tai ir papasakosime.
Savo įžvalgomis dalinasi
UAB „UCS Baltic“ pardavimo
vadovas Julius Puidokas.
Įdomi koncepcija – garantuota
sėkmė?
Žvelgdami į 2013 metais atsidariusias
viešojo maitinimo įstaigas galime drąsiai
sakyti – praėję metai buvo tikras originalia koncepcija pasižyminčių restoranų
proveržis! Kavinės ir barai pradėjo
kreipti dėmesį ne tik į maisto ar gėrimų
asortimentą, bet ir į tai, ką lankydamasis
klientas apie save pasako visuomenei.
Nors netradicinį įvaizdį formuojančios
įstaigos ir atrodo patraukliai žvelgiant iš
šono, tačiau toks verslas tuo pačiu yra itin
rizikingas. Didesnė dalis originalia koncepcija pasižyminčių restoranų savininkų
turi daugiau nei vieną restoraną ir
taip išvengia didesnių nuostolių bei
užsitikrina stabilesnes pajamas.
Labiau patyrę restoranų tinklai,
pasirinkę darbą paprastinančias automatizavimo sistemas bei reikiamus jų
modulius, 2013-aisiais sėkmingai didino
savo restoranų skaičių ir plėtėsi. Geriausias tokio tipo restoranų pavyzdys
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galėtų būti „TakeWay“ – šis sveikesnio
maisto restoranų tinklas naudodamas
„R-Keeper“ automatizavimo sistemą
sėkmingai sujungė viso restoranų tinklo valdymą ir kontrolę bei atidarė jau
penkis restoranus didžiuosiuose šalies
miestuose. Paminėjimo vertas dar vienas faktas: „TakeWay“ siekia įgyvendinti
kol kas Lietuvoje nematytą sprendimą –
kiekvienas šio restorano klientas čekyje
galės matyti kiek kalorijų turi kiekvienas
užsakytas patiekalas.
Daugiau dėmesio aptarnavimo
kokybei ir greičiui
Stebėdami viešojo maitinimo sektoriaus vystymąsi pastaraisiais metais
pastebime, kad Lietuvos rinka ima
pavyzdį iš Vakarų – veikla tampa vis labiau orientuota į vartotojus. Džiugina ir
tai, kad vadovai stengiasi gerinti aptarnavimo kokybę, siunčia darbuotojus į
specialius mokymus, stažuotes užsienyje,
didina kompetenciją siųsdami pas

partnerius bei tiekėjus. Mažėja atvejų,
kuo-met darbuotojai priimami „bandomajam“ laikotarpiui. Restoranai stengiasi suprasti ir spręsti klientų problemas – atėjus į restoraną jau nebestebina
padavėjų iškvietimo mygtukai ar darbuotojai, vietoje užrašų knygelių naudojantys delninius kompiuterius. Lyderis šioje
srityje – restoranas „deCuba“ Palangoje,
pasižymintis didžiule vasaros terasa ir
naudojantis net 15 nešiojamų padavėjų
terminalų. Žvelgiant į ateitį, 2015-aisiais
numatoma pristatyti naujovė, kuri dar
labiau supaprastins didelių restoranų
klientų aptarnavimą – pirmasis Lietuvoje
nešiojamas fiskalinis spausdintuvas bus
integruotas į restoranų automatizavimo
sistemą „R-Keeper“. Toks sprendimas
padėtų klientus aptarnauti net ir visiškai
neturint ryšio su pagrindiniu aptarnavimo terminalu – fiskaliniai čekiai būtų
spausdinami čia pat, prie stalelio, aptarnaujant klientą, taip sutaupant daug
laiko.

SPRENDIMAI
Darbas su lojaliais klientais
Raidžių junginys CRM (Customer Relationship Management), prieš keletą
metų nieko nereiškęs daugumai kavinių
vadovų, 2014-aisiais jau taps neatsiejama kasdieninio darbo dalimi. Maitinimo
įstaigų vadovai, supratę, kad daug brangiau kainuoja pritraukti naują klientą, nei
išlaikyti senąjį, vis dažniau naudoja lojalumo sistemas ir išnaudoja jų suteikiamas
galimybes.
Technologiškai pažangios šių laikų sistemos leidžia ne tik pritaikyti nuolaidas
– vis dažniau CRM padeda stebėti kliento
elgesį, pastebėti dėsningumus ir suformuoti jam specialų, asmeninį pasiūlymą.
Pateikus tokius pasiūlymus tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku, išaugę pardavimų
rezultatai gali nustebinti ne vieną.
2014-aisiais pristatyta nauja „R-Keeper
CRM“ versija suteikia neribotas galimybes
– kaupdama visą apie klientus gautą
informaciją specialių užklausų pagalba, ji
gali padėti paruošti informaciją praktiškai
bet kokiam specialiam pageidavimui. Tai
gali būti automatiškai vykstančios akcijos, automatizuoti sveikinimai gimtadienio proga trumpąją žinute ar specialūs
pasiūlymai pagal taisykles elektroninėje
erdvėje. Tokią sistemą greitu metu pradės
naudoti vienas iš didžiųjų Lietuvoje
veikiančių restoranų tinklų.
Griežtesnė darbuotojų kontrolė
Ne paslaptis, kad viešojo maitinimo
rinkos dalyvius stipriai „nuskausmina“
patys darbuotojai. Sparčiai tobulėjančių
ir pingančių technologijų dėka atsiranda
galimybės efektyviau stebėti ir valdyti
restorano darbą.
Tinkamiausias pavyzdys – UAB „Delano“ restoranų „CanCan Pizza“ ir kavinių
„Caif Cafe“ įmonių grupės jau naudojama
„Video Surveillance“ sistema, kuri leidžia
stebėti restorano darbą, kontroliuoti darbuotojus bei išvengti sukčiavimo atvejų.
Per atstumą prisijungęs prie specialios
sistemos restorano vadovas ar savininkas gali matyti ne tik tiesioginę vaizdo

UAB „Delano“ restoranų „CanCan Pizza“ ir
kavinių „Caif Cafe“ įmonių grupė naudoja
„Video Surveillance“ sistemą, kuri leidžia
stebėti restorano darbą, kontroliuoti darbuotojus bei išvengti sukčiavimo atvejų

transliaciją, bet ir tuo metu atliekamas
kasos operacijas subtitrų pavidalu.
Vadovo darbas per atstumą
Vis labiau pastebima, kad viešnagės
sektoriuje veikiančių įstaigų vadovai
dažnai nori dirbti per atstumą. Nešiojami,
planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai tampa ta terpe, kurioje atliekama
vis daugiau operacijų, stebimas objekto
darbas, peržvelgiamos pardavimų ar
produktų ataskaitos. Atsižvelgdami į
didėjantį tokių priemonių poreikį prieš
pusmetį pristatėme atnaujintą R-Keeper
Internet Monitoring įrankį, pritaikytą
šiuolaikinėms technologijoms.
Ar naudosite išmanųjį telefoną, ar
planšetinį kompiuterį – ši sistema padės
paprastai ir patogiai sekti restoranų
darbą būnant ne darbo vietoje. Nuo šiol
nebereikia skambinti restorano administratoriui ir klausti, kaip šiandien praėjo
dienos pietūs, nes šią ir dar daug kitos
naudingos informacijos galite pasiekti vos keletą kartų palietę išmanaus
įrenginio ekraną.
Alternatyvūs mokėjimai – kas tai?
Stebėdami alternatyvių mokėjimų
sistemų populiarėjimą 2013-aisiais drįstame teigti, kad šie metai
atneš daug pokyčių. Sparčiai
tobulėjančios
išmaniosios
mokėjimo sistemos pasiūlys
dar
daugiau
atsiskaitymus
paprastinančių funkcijų ir padidins atsiskaitymų ne grynaisiais
pinigais dalį. „WoraPay“, „Gifty“
– prekių ženklai, jau keičiantys

mūsų kasdienį gyvenimą ir siūlantys
neįtikėtinas paslaugas, apie kurias prieš
penketą metų net negalima buvo pasvajoti. Jau galime atsiskaityti restorane
mobiliuoju telefonu, draugai mums
gali dovanoti dovanas trumposiomis
žinutėmis. Šie technologijų stebuklai
pritraukia naują, itin geidžiamą klientų
grupę – kultūringus, pasiturinčius ir
technologijomis besidominčius jaunus
verslininkus ar biurų darbuotojus.
UAB „UCS Baltic“ informacija
Daugiau: www.ucs.lt

„WoraPay“, „Gifty“ – prekių ženklai, jau keičiantys mūsų
kasdienį gyvenimą ir siūlantys neįtikėtinas paslaugas, apie
kurias prieš penketą metų net negalima buvo pasvajoti
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Kada negali sustoti darbas?
Aiškus šaltų gėrimų sezoniškumas restoranų versle pasireiškia vasarą (kitais metų sezonais yra tam
tikrų išlygų – naktiniuose klubuose dauguma kokteilių patiekiami su ledukais, išskirtiniai restoranai ledukuose patiekia šviežias austres). Karštuoju metų laiku beveik visur dominuoja šalti gėrimai,
kokteiliai. O jei dar ta vasara karšta, vis dažniau pasiekianti karščio pikus net iki 40°C...
Atšaldytų gėrimų ir klubinė kultūra
Lietuvoje jau gyvuoja daugiau nei 20
metų, o šiuolaikinis restoranų verslas jau
pamiršo tuos laikus, kai alus buvo per
šiltas, o kava per vėsi, tad galima įvertinti
daugelį klaidų, kurias restoranų verslo
žmonės vis dar daro, arba pasimokyti iš
pranašesnių verslininkų, kurie iš savo
klaidų išties pasimokė tik vieną kartą.
Šaldymo įrangos spektras labai platus – nuo elementarių ar sudėtingų
šaldytuvų bei oro ir vandens šaldytuvų
iki klasikinių ledo kubelių generatorių.
Visų šių gaminių tikslas – pagerinti Jūsų
verslą ir klientų gyvenimą. Ledo kubelių
generatoriai yra universaliausias šaldymo
produktas, kadangi ledo kubelius galima
panaudoti plačiau, nei, pavyzdžiui, tik
šaldytas ledo drožles, smulkintą ledą ar
pan., todėl tai yra populiariausias gaminys HoReCa sferoje. Tačiau tinkamai pasirinkti sudėtinga ir dažnai neišvengiama
klaidų, kurios kainuoja brangiai.

Kokios gi klaidos dažniausiai daromos restoranų versle?
1. Visų pirma, retas restoranų verslas gali numatyti reikalingą įrangos
našumą – pasirenkami modeliai pagal
kainą, bet ne pagal galią (pastaroji laikui bėgant tampa esmine). Kai užplūsta
klientai, vienintelis sprendimas – klientas turi žymiai ilgiau laukti elementaraus
produkto.
2. Ilgaamžiškumas. Renkantis įrangą
labai dažnai nepagalvojama apie tai, ką
daryti, kai ji suges, arba kokios yra jos
techninio aptarnavimo galimybės (tiesa,
pastaruoju metu Lietuvoje vis mažėja
įrangos be garantijos, tačiau savininkas
vis vien apie tai daug negalvoja, o kartais
net išvežti įrangos techniniam garantiniam remontui nėra laiko ir galimybių
– jos reikia čia ir dabar!). Kiek turi tarnauti
įranga – 1 metus, 2 metus ar bent jau 5
metus? O gal 10 metų? Juk kuo ilgiau
– tuo mažiau sutrikimų versle. Prisimin-

kime chrestomatinį posakį: „Nesame tokie turtingi, kad pirktume pigius daiktus“
(tokius, kurie greitai sugenda, susidėvi).
Siūlytume papildyti šį posakį dar ir tokiu: „Neturime tiek laiko, kad spręstume
įkyrias problemas“.
3. Nežinojimas arba nenorėjimas
žinoti, bet atsakomybės perkėlimas personalui. Nesigilinama į technines charakteristikas ir net funkcionalumą, svarbiausia, kad įranga „veiktų“ – tarkime, gamintų
ledo kubelius (savininkui sunku įsigilinti į
įvairius šaldymo technikos niuansus, nes
jam reikia suvaldyti daug kitos informacijos, todėl atsakomybė skiriama barmenui
arba virtuvės vadovui. Tai nėra blogas
būdas, tačiau ir šie darbuotojai ne visada
tinkamai kvalifikuoti, kas Lietuvoje gan
dažna, ir jie tikrai neprisiims atsakomybės
už verslo ateitį, t. y. strategiją 5 ir daugiau
metų…). Reikia patikimesnės įrangos už
darbuotojus!
4. Elektros sąnaudos! Vis dažniau

Durelių patogumas itin pranašus darbe nereikia pasilenkti, o ledas pasemiammas
greitai ir lengvai

SD Glide durys lengvai pakeliamos ir pastumiamos vos keliais pirštais
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Vadymo mygtukai idealiai išdėstyti pasviroje
dėžės priekinėje pusėje, kad lengvai matytųsi ir
juos būtų lengva aktyvuoti - nereikia pasilenkti!
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keliamas klausimas restoranų versle –
kokią gi kasmėnesinių išlaidų dalį sudaro
elektros sąnaudos (pinigais). Kartais net
25 proc., o tai milžiniškos ir nepagrįstos
išlaidos. Dar įdomiau – kiek per pastaruosius metus pasikeitė elektros kainos ir
kaip jos dar pasikeis per artimiausius, kad
ir 5 metus? Neaišku, bet tikrai nemažės, o
ko gero didės.
5. Higiena ir klientų sveikata! Labai
keistas klausimas – juk visos visuomeninio maitinimo ir pramogų įstaigos privalo laikytis higienos taisyklių, tačiau retas susimąsto, kad ledo generatoriai, kaip
ir visa virtuvės ar baro įranga – potenciali
bakterijų „veisykla“. Dažnai savininkas,
pastatęs ledo generatorių visai pamiršta
priežiūrą ir valymą, todėl padėtis, kalbant apie nešvarą, tampa dar prastesnė
(galima palyginti net su vandens tarša
unitaze!). Ir tik mažuma naudoja tinkamas dezinfekcijos priemones, vandens
filtrus...
6. Tylumas prieš triukšmingumą.
Ar norite virtuvės ar baro, kuriame
reikia garsiai kalbėtis ir kentėti dėl
per didelio įrangos triukšmo, ar norite
komfortiškos, kiek tik įmanoma tylesnės
darbo ir kūrybos aplinkos? Kodėl apie
tai nemąstoma, pasirenkant įrangą? Gal
todėl, kad ne savininkui tenka dirbti prie
baro ar virtuvėje...
7. Atsakomybės / aplinkosaugos
politika. Vis dažniau tiekėjai, o ir restoranai pradeda mąstyti apie savo veiklos
neigiamą poveikį aplinkai. Netrukus
vartotojai jau reikalaus iš restoranų
atsakomybės politikos ir konkrečių
veiksmų aplinkosaugos ir darnios
visuomenės labui. Apie tai, kur būsime
rytoj, reikia mąstyti šiandien!
Kas gali padėti išspręsti šias potenciaias problemas?
Keli, mūsų manymu, reikšmingiausi
objektyvūs faktoriai, padedantys tinkamai įvertinti pasirenkamo gaminio
modelį – tai: a) gamintojo patirtis (dar
žinoma kaip „know-how“), b) gaminio
funkcionalumas, c) gaminio patikimumas
ir d) operatyvaus aptarnavimo galimybė
(net jei prietaisas veikia be priekaištų,
nutinka ir taip, kad jis sugenda dėl
žmogiškojo faktoriaus).
Yra keletas gaminių, kuriuose suvienyti visi šie faktoriai ir kurių savybes verta
būtų bent jau žinoti, tuomet renkantis
gaminį bus šiek tiek lengviau suprasti,
kas yra kas. Tai ir bus savininko ar vadovo
pradžiamokslis, kokią ledo generatorių
įrangą pasirinkti ir kodėl. Kaip
pažangiausią pavyzdį panagrinėkime
Manitowoc Ice, nes šio gamintojo pirmavimas ledo generatorių rinkoje (beje, ir

dar keliose reikšmingose maisto įrangos
sferose) padarė šią bendrovę patikima kompanija bei lyderiu šioje srityje,
todėl verta susipažinti su esminiais šio
gamintojo įrangos pranašumais ir argumentais.
NEO - universalus ledo generatorius
Našumas ir taupumas. Manitowoc
NEO serijos ledo generatoriai (šiuo metu
tai populiariausia serija, turinti 4 modelius, kurie pastatomi po baru, o tai yra
labai patogu) per parą pagamina nuo
59 iki 145 kg ledo kubelių (palyginus su
prieš tai siūlytais modeliais, pagaminama
15 kg daugiau ledo kubelių per parą, bet
sunaudojama tiek pat elektros). Papildomas našumas padeda lengviau susidoroti
su netikėtu klientų antplūdžiu.
NEO taip pat lenkia ir energijos taupymo sąnaudomis. NEO oru aušinami modeliai atitinka arba viršija Energy Star V2.0
reikalavimus. Tą patį galima pasakyti apie
visus Manitowoc gaminius. NEO modeliai,
suvartodami 10 proc. mažiau energijos ir
sutaupydami 25 proc. vandens sąnaudų,
sutaupo pinigus, kurie, galima sakyti,
grįžta savininkui atgal į verslą (pvz., vadovaudamiesi tik standartinėmis charakteristikomis, suvestomis Excel lentelėje,
palyginome Brema CB640 su NEO U-240.
Brema pagamina 65 kg per parą, NEO –
73 kg per parą. Brema sunaudoja 20 proc.

daugiau elektros negu NEO, vandens –
daugiau negu 30 proc.). Paskaičiuokite
5 metų atsiperkamumą ir pranašumus
patys!
Patikimumas – taip pat vienas iš NEO
pranašumų: tvirta korpuso konstrukcija, laiko patikrinti, efektyvesni (įrodyta)
vertikalūs garintuvai (išskirtinė Manitowoc technologija) ir gerai apgalvota
modulinė konstrukcija, kuri itin patogi
techniniam aptarnavimui ir priežiūrai.
Dėl išimamos dėžės ir žemo profilio konstrukcijos NEO telpa visur, kur reikia.
Nukelta į 78 psl. >

NEO serijos ledo generatoriai per parą
pagamina nuo 59 iki 145 kg ledo kubelių
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pasviroje dėžės priekinėje pusėje, kad
lengvai matytųsi ir juos būtų lengva aktyvuoti – nereikia pasilenkti!

Ledukų storio reguliavimas

Oro filtrą paprasta valyti

Lengvas priėjimas techninį aptarnavimą
atliekančiam asmeniui

Inteligentiška įranga! Visuotinai
pripažįstamos ekrano piktogramos-mygtukai, „kalbantys“ Jūsų pasirinkta kalba,
apšviesti ilgaamžių LED indikatorių.
Pagrindiniai parametrai, kuriuos galite
valdyti: gamybos atidėjimas numatytam laikotarpiui – 4, 12 ar 24 valandoms
(leidžia gaminti ledukus, kai jų reikia, ir
nešvaistyti išteklių tomis dienomis, kai
Jūsų įmonė uždaryta arba atidaryta tik
dalį dienos), valymas (generatorius informuoja, kada jau būtina atlikti valymo
ciklą, pilnos talpos daviklis ir techninio
aptarnavimo/problemų
indikatorius
(kuris informuoja apie galimą sutrikimą,
tačiau toliau veikdamas saugiu režimu
nesutrikdo restorano ar klubo darbo).
Valdymo mygtukai idealiai išdėstyti

Inovatyvumas. „EZ Glide“ durys pakeliamos ir pastumiamos vos keliais pirštais
– šitaip ledą pasieksite, net jei kita Jūsų
ranka užimta.
Pagrindinės vidaus dalys yra padengtos „AlphaSan®“, todėl jas valyti reikia
rečiau.
„LuminIce®“ augimo slopintuvas sukuria „aktyvų orą“, kuris teka pro visus
neuždengtus maisto zonos komponentus ir neleidžia augti mieliagrybiams,
bakterijoms ir kitiems dažnai pasitaikantiems mikroorganizmams.
Manitowoc NEO ledo generatorių patogumas vartotojams iškelia šią įrangą
į naują lygmenį, kadangi produkto
savybės, išbandytos tiek laboratorijoje, tiek ir lauko sąlygomis, patvirtino
NEO išskirtinumą. Šios serijos gaminiais
Manitowoc akcentavo ir pristatė geresnę
priežiūros koncepciją, ergonomiką,
higieną ir našumą (supaprastinta maisto
zona yra lengvai valoma, valdymo panelė
atspari mechaniniam bei drėgmės
poveikiui, todėl nesudaro jokių tvarkymo
nepatogumų).
Geriausiu savo klasėje ledukų aparatu
netampama be puikaus aptarnavimo.
Tuo pasižymi ir NEO, nes turi išimamą
dėžę, todėl lengva atlikti priežiūros darbus, nejudinant aparato. Dėl gerai suprojektuotos modulinės konstrukcijos
NEO ledukų aparatas prižiūrimas daug
lengviau ir greičiau – patirsite mažiau
išlaidų, ypač pasibaigus garantiniam laikotarpiui. Taip pat apdairiai pagalvota ir
apie tokius dalykus, kaip pirštais sukami
varžtai, leidžiantys pasiekti komponentus nenaudojant įrankių, kad juos būtų
galima greičiau išvalyti. Galiausiai, naujos konstrukcijos semtuvėlis turi patogią
rankeną, kad jį būtų galima greitai ir

Sotto modeliai patikrinti itin ekstremaliose sąlygose – iki
40C laipsnių gamina ledą be priekaištų ir sutrikimų (testavimo metu generatrius dirbo prie 45C laipsnių).
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lengvai padėti bei pasiimti.
NEO įkūnija geriausius funkcionalumo
principus kartu su INDIGO modulinėmis
konstrukcijomis, kad aptarnaujant ledo
generatorių lengviau ir daug greičiau
nei kada nors anksčiau būtų įmanoma
išspręsti kilusias technines kliūtis, nestabdant įstaigos darbo. Sutaupytas laikas
skambučiams ir sumažintos prastovos
sutaupo pinigus Jūsų kišenėse, ir ypač po
to, kai garantija jau baigėsi.
Garantija: 5 metai – ledo generatoriui,
3 metai – smulkioms detalėms.
Sotto – skaidrūs ledukai iš tylaus ir
mažo įrenginio
Lietuvoje aktyviai vystantis mažųjų ar
šeimos restoranėlių bei kavinių rinkai,
Sotto ledo generatoriai, rodos, idealiai pritaikyti ir tinka nedideliems ledo
poreikiams patenkinti. Manitowoc Sotto
ledo generatoriais numatyta pagaminti
sąlyginai nedidelį ledo kubelių kiekį –
nuo 18 iki 80 kg ledo per parą.
Šių ledo generatorių privalumai yra
panašūs kaip ir kitų modelių. Palyginus
su kitų gamintojų ledo generatoriais,
sumažintas triukšmas ledo generatoriaus
darbo metu (mažuose restoranėliuose
virtuvė ar baras dažnai yra netoli svečių
salės ar net pačioje salėje), lengvai
judančios saugyklos durelės – tiek į viršų,
tiek į apačią.
Kaip ir visuose Manitowoc ledo generatoriuose, čia itin patogus ir paprastas
išvalymas ar prieiga prie techninių mazgų
– visos detalės ardomos, nenaudojant
jokių įrankių, užtikrinamas lengvas
priėjimas prie pačių nepasiekiamiausių
vietų. Automatinė valymosi funkcija
veikia be papildomo įsikišimo ir išlaidų.
Dauguma ledo generatorių turi tik
išjungimo/įjungimo funkciją. Įrenginiui
apsinešus mineralais ir kalkėmis, reikia
kviesti meistrą, mokėti papildomą
mokestį, be to, generatorius išvežamas
valyti. Tuo tarpu Manitowoc ledo gen-

KONSULTACIJOS

Manitowoc Indigo serijos ledo generatoriai – itin našiam darbui
Indigo serijos ledo generatoriai per
parą pagamina nuo 130 kg iki daugiau
nei 800 kg ledo. Šie ledo generatoriai yra
moduliniai – t. y., galima išsirinkti, kokio
tūrio ledo talpyklos reikia vartotojui
(priklausomai nuo reikalingo vienu metu
ledo kiekio).

Manitowoc Indigo serijos ledo generatoriai –
itin skirti našiam darbui

eratoriuose yra įmontuotas specialus
mygtukas, kurį paspaudus ir supylus
chemines medžiagas, valymo programa
išvalys net sunkiai pasiekiamas vietas
nuo apnašų. Ši funkcija leis sutaupyti
Jūsų pinigus, išleidžiamus kasmetiniam
įrangos valymui, taip pat nesukels galvos
skausmo, kur gauti ledo, kol generatorių
valys prižiūrinti bendrovė.
Oro padavimas ir atidavimas vyksta iš
priekio, tad visada būsite užtikrinti, kad
ledo generatorius „neuždus“; jį galite
užstatyti, nereikia skylių balduose.
Sotto modeliai patikrinti itin ekstremaliomis sąlygomis – iki 40°C laipsnių
gamina ledą be priekaištų ir sutrikimų
(testavimo metu generatorius dirbo prie
45°C laipsnių). Be to, Sotto oro filtras,
kuris patogiai ir greitai išvalomas, gerai
apsaugo kondensatorių nuo pūkų, dulkių
ir riebalų. Sotto garantija yra 2 metai.

Paskirtis ir panaudojimas. Patentuota Indigo serijos Intelligent Diagnostics™ sistema niekada nemiega – stebi
aparato būklę, operatyviai diagnozuoja
kilusias problemas ir įspėja apie ledukų
pasibaigimą. Diagnostiniai duomenys pateikiami lengvai įskaitomame,
šviečiančiame ekrane.
Valdymo skydeliu galėsite: programuoti gamybą pagal dienos meto
poreikius, optimizuoti energijos ir vandens suvartojimą, gauti diagnostinius
duomenis ir aptarnavimo informaciją.
Inovatyvi akustinė sistema matuoja
ledukų sienelių storį, kad visi jie būtų vienodos formos.
Lengvai prieinamas valymui vidus,
išimamas vandens paskirstymo vamzdis, atveriamos durelės užtikrina, kad
Jūsų ledas būtų šviežiausias ir skaidriausias. Nerūdijančio plieno paviršius ypač
atsparus korozijai, ant jo nelieka pirštų
atspaudų ir purvo.
Manitowoc garsėja kaip energiją
taupančių aparatų gamintojas. Ledukų
gaminimo ciklai spartesni, todėl energijos suvartojama mažiau.
Kaip ir kiti Manitowoc gaminiai,
pasižymintys ergonomika ir patikimumu, šios serijos gaminiai pritaikyti itin
didelės apkrovos ir didelio našumo reikalaujantiems objektams: net iki 33 proc.
mažesnės elektros energijos ir iki 20 proc.
mažesnės vandens sąnaudos, palyginti
su kitų gamintojų siūlomais ledo genera-

Apie Manitowoc Foodservice: Manitowoc Foodservice
yra „The Manitowoc Company, Inc.“ maisto įrangos padalinys,
projektuojantis, gaminantis ir tiekiantis geriausią savo klasėje
maisto ir gėrimų įrangą. Manitowoc Foodservice klientams siūlo
neprilygstamo operatoriaus ir globėjo patirtį bei verslo įžvalgas,
bendradarbiavimą virtuvėje – sprendimus, kulinarinę patirtį
ir pasaulinio lygio įgyvendintų projektų pavyzdžius, paramą ir
paslaugas visame pasaulyje. Kartu su atstovais Amerikoje, Europoje ir Azijoje, bendrovė turi geriausią savo klasėje prekinių
ženklų krepšelį, įskaitant tokius žinomus ir patikimus vardus bei
produktus: Cleveland, Convotherm®, Delfield®, Fabristeel, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Koolaire®, Kysor Panel Systems®, Lincoln, Manitowoc® Ice, Multiplex®, Merrychef®, Servend® ir Manitowoc® gėrimų sistemos.

Indigo serijos ledo generatoriai per parą pagamina nuo 130 kg iki daugiau nei 800 kg ledo

toriais. Šis privalumas padeda sutaupyti
ne vieną tūkstantį litų per keletą metų.
LCD ekranas leidžia valdyti ir programuoti įrenginį. Pavyzdžiui, galima nustatyti
funkciją, kad darbo dienomis būtų gaminama 50 kg ledukų, o savaitgalį – 300
kg. Tokiu būdu dar labiau sumažinamos
išlaidos ir optimizuojamos apkrovos.
Automatinis valymas – kaip ir visuose
Manitowoc modeliuose: ledo generatoriui apsinešus mineralais ar nešvarumais,
nereikės kviesti meistro ar kasmet mokėti
pinigus už aparato išvalymą. Viskas paprasta – tereikia įpilti specialių priemonių,
paspausti mygtuką, ir bus išvalytos visos
nepasiekiamos vietos.
Generatorius yra ardomas, nenaudojant jokių įrankių, todėl išvalyti visas detales ypač paprasta.
Garantija: 5 metai – ledo generatoriui,
3 metai – smulkioms detalėms.

„The Manitowoc Company, Inc.“ įkurta 1902 metais ir yra
daugelio pramonės kapitalo prekių gamintojas su daugiau
nei 100 gamybos, skirstymo ir aptarnavimo įmonių, aktyviai
dirbančių 24 valstybėse. Bendrovė yra pripažinta visame pasaulyje kaip viena iš pirmaujančių novatoriškų statybos pramonės
įrengimų produktų (pavyzdžiui, vikšrinių kranų, bokštinių kranų
ir mobiliųjų kranų sunkiajai statybos pramonei) gamintojų. Be
to, Manitowoc yra viena iš pirmaujančių pasaulio novatorių,
komercinės maisto pramonės ir restoranų verslo įrangos
gamintojų.
Daugiau informacijos: www.manitowocfoodservice.com
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Mantas Stirbys,
VšĮ „Rimavičius“ personalo
apmokymų specialistas

Lauko kavinių aptarnavimo
ypatumai vasaros sezono metu
Mantas Stirbys

Artėjant vasarai, daugelis restoranų
vadovų susiduria su kvalifikuoto personalo trūkumu. Surasti ir apmokyti žmones
per trumpą laikotarpį – iššūkis ne tik vadovui, bet ir pačiam darbuotojui, kuris
šį darbą pasirenka ne kaip profesiją, o
kaip laiko praleidimą, ir galų gale vasaros
metu uždirbtus pinigus išleidžia studijoms. Taip, studentai yra ta „varomoji
jėga“, kuri noriai išbando bet kokį darbą,
jeigu bent šiek tiek įsivaizduoja, kaip jį
dirbti. Be to, neužtenka išmanyti pagrindus, žinoti standartus. Ne kiekvienas
sugeba pritaikyti savo žinias praktikoje.
Patekus į sezono darbų virtinę, sunkiausia yra išsilaikyti bent pusę vasaros, o
tada jau, žiūrėk, ir vadovas bus linkęs
neatleisti, nes darbuotojas jau turės šiek
tiek patirties.
Būtent – patirtis, kurios dažniausiai
nėra, ir yra lemiamas faktorius, kodėl
nekvalifikuotas
personalas
sutinka
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dirbti „už arbatpinigius“, o „taupantis“
restoranas sutinka už tai tiek ir mokėti.
Vasarą daugiausia dėmesio skiriama
turizmo sektoriui, kurio didžiąją dalį
sudaro atvykusieji iš Baltarusijos ir Rusijos, o ten aptarnavimas restoranuose yra
daug prastesnis, nei Vakarų Europoje,
todėl atrodo, kad restoranas ar kavinė ir
mūsų šalyje gali sau leisti pateikti tokio
lygio aptarnavimą. Nesutinku, nes aptarnavimo kokybė ir yra tas restorano veidą
atspindintis elementas, kurį kartu su skaniu maistu ir jaukia aplinka lankytojai yra
įpratę gauti, ypač tie, kurie daug keliauja.
Visi mes pageidaujame gauti kokybiškas
paslaugas – juk mokame pinigus už
apsilankymą. Todėl renkamės tik rekomenduojamus restoranus arba tuos, kur
aptarnavimo standartai, mūsų nuomone,
atitinka europietišką lygį. Šiuo metu
ypač populiarėja ne toks formalus stilius
– meniu tampa tiesiog prisegamu lapu,

keičiamu kas dieną, klasikinės staltiesės
virsta popierinėmis, nes labai patogu jas
pakeisti naujomis (o ir vaikams yra kur
piešti), daugėja vaikams skirtų zonų, nes
madinga tampa ateiti su vaikais ir praleisti laiką kartu.
Tendencijos keičiasi, keičiasi ir požiūris
bei pačiõs restoraninės kūlturos suvokimas, todėl VŠĮ „Rimavičius“ siūlo aktualią
paslaugą – aptarnavimo mokymus
eksternu, pritaikytus Jūsų įmonei bei
užtrunkančius būtent tiek, kiek reikia
įsigilinti, išmokti ir pritaikyti tai, kas vasaros sezono metu bus aktualu ir naudinga.
Mes apmokome, surengiame praktinius užsiėmimus ir patikriname žinių
įsisavinimą. Greitas kurso išklausymas –
greitas naudingos informacijos, būtinos
aptarnaujančiam personalui, įsisavinimas
tam, kad darbuotojas geriau dirbtų ir
galėtų iš arbatpinigių ne tik „išgyventi“,
bet ir susitaupyti studijoms.
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Mokymai „Restorano vyno gidas“
Kad Jūsų personalas mokėtų parduoti ne tik namų, bet ir prabangų restorano vyną...
Kad svečiui galėtų drąsiai patarti, kokį vyną ragauti prie pasirinkto patiekalo...
Kad klientas taptų nuolatiniu lankytoju ir Jūsų personalą minėtų kaip tikrus profesionalus...
... sukūrėme mokymų programą „RESTORANO VYNO GIDAS“
Šiuose mokymuose dalyviai
įgis naudingų teorinių ir praktinių
žinių, kurios turės įtakos ne tik
vyno pardavimams, bet ir suteiks
aukštesnį klientų aptarnavimo lygį
bei tikrai pakels Jūsų restorano
įvaizdį.
Paskaitas ves patyrę, daug metų
vyno srityje dirbantys vyno žinovai
– Gintautas Jašinskas, Jolanta
Smičienė, Jurgita Karinauskaitė
ir kiti. Mokymų eigoje teorines
žinias lydės praktika, kurios metu
ne tik degustuosime paskaitos
temą iliustruojančius vynus, bet ir
surengsime praktinę vyno ir maisto derinimo sesiją restorane.
Restorano vyno gidas –
vertinantiems profesionalumą!
Daugiau informacijos:
Tel. 8 615 35162,
info@brome.lt, www.brome.lt

,

,

Mes žinome, koki alieju
vartojame!
...nes patys dalyvavome der.
liaus nuemime,
aliejaus spaudime, išpilstyme, pristatyme.
.
Kasmet, sausio menesi
atsivežame šviežio derliaus
ypač tyro, šaltuoju budu
spausto alyvuogiu aliejaus.
,

,

Užsakymams: arturas@meniu.lt, mob.tel. 8 699 37833
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