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Nebūkite
abejingi 

rūšiniams
vynams!

www.vinsdefrance.lt
www.balticpack.com

Tel.     +370 37 302050
Mob. +370 686 33549

Vadybininkė Kristina Sinicienė
kristina@balticpack.lt

Vins de France - tai UAB Baltic Pack vynų padalinys Lietuvoje.
Džiaugiamės bei didžiuojamės, galėdami pristatyti Lietuvoje bei pasiūlyti Jums 
išskirtinio skonio geriausių Prancūzijos gamintojų vynus iš Alsace, Champagne, 

Bourgogne, Rhone, Provence, Languedoc-Roussillon, Southwest ir Bordeaux,
ir iš tokių, kaip Jura, Savoie, Cotes de Gascogne, Cognac ir Calvados regionų.

Norime Jums suteikti galimybę pasimėgauti retomis akimirkomis su nuostabiu vynu 
tiesiai iš gamintojo vynuogyno.

v
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EN RESTAURANT BUSINESS is the professional magazine for restaurant owners, handlers, chiefs 
and employees. It is specialized in various actualities of restaurant and hospitality. It is free payable 
for all restaurants, bars and clubs of Lithuania. Also it is the effective marketing tool for HoReCa com-
panies and suppliers. Periodicity – 2-4 times per annum.

For advertisements questions and offers please contact us: 
„Strateginių projektų vystymo grupė”, e-mail: arturas@meniu.lt, www.restoranuverslas.lt

Leidinio partneriai:
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34-39psl. Pasidaryk pats 
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40-42psl. Geriausieji 
Lietuvoje

44-45psl. Gurmaniški 
ieškojimai - Grana tipo sūris

46-47psl. Graikiškas 
aliejus

48-57psl. Pasaulio virtuvės

Vyr.redaktorė Ieva Malaiškaitė

aTsaKInGas rEsToranŲ VErsLas
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ŠIAME NUMERYJE      skAItYkItE

 

Kultūra, kelionės, virtuvė
projekte „Pasaulio virtuvės“

www.pasauliovirtuves.lt

Gali susidaryti įspūdis, kad britų 
virtuvė – tai skolinių iš kitų kultūrų 
kratinys, kuris be kita ko turi būti 
paruoštas greitai ir patogiai, tačiau 
tai tik viena medalio pusė. Daugiau 
nei keturis šimtmečius pasaulį valdė 
britai – Didžioji Britanija buvo viena 
didžiausių ir galingiausių visų laikų 
imperijų, kuri kolonizavo net ketvirtį 
pasaulio. Kolonizacija turėjo įtakos 
ne tik britų politinei pozicijai ir tur-
tams, bet ir labai dramatiškai pakeitė 
produktų asortimentą, maisto 
gaminimą bei valgymo papročius.

Skaitykite 48-57psl.>>

EN 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 fi lters. 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.

60-61psl. Kokią kavą 
renkasi HoReCa

64-69psl. Kur mokytis ir 
tobulintis HoReCa amato

70psl. Alyvuogių aliejaus 
mokykla 

73psl. Kur mokytis pasaulio 
virtuvių

74-75psl. Blendtec plaktuvai

76-77psl. Kaip išlikti ir būti 
sėkmingam 20 metų

78-79psl. Tiekėjas, 
dirbantis 20 metų

81psl. Švaresnė ir sveikesnė 
aplinka

82psl. LRVVKA informacija

Kultūra, kelionės, virtuvė

LIETUVos GErIaUsIEJI

aLYVUoGIŲ aLIEJUs IŠ 
GraIKIJos

JUNGTINĖS KARALYSTĖS 
VIRTUVĖ  – MITAI,

GANDAI IR REALYBĖ

PasaULIo VIrTUVĖ
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NAUJOS KAVINĖS, RESTORANAI, PARDUOTUVĖS

Vilnius
 „Boom Burgers Lithuania“, baras, 
Gedimino g. 1
„Kamikadzė“ japonų virtuvės restoranas, 
A.Smetonos g., 3-50
„Salionas“ kevinė-baras, K.Sirvydo g. 6
„Dėvėti Vyrai“ alaus baras,  Sodų g. 3
„Sweet Root“ restoranas, Užupio g. 22
„Yucotan“ meksikiečių virtuvės
restoranas, Pylimo g. 2
„Mama Grill“ griliaus restoranas, Molėtų 
pl. 17 km, už Riešės 1 km
„Sardo“ restoranas, Vilniaus g. 19
„Panama Food Garden“ kavinė-baras,  
Vykinto g. 17A
„Liu Patty“ restoranėlis, Fabijoniškių g. 2-156
„Subačiaus 28 Terasa“ restoranas,  
Subačiaus g. 28
„Sidro Namai“ krautuvėlė, Pylimo g. 22D
„Manami“ azijos restoranas, 
Konstitucijos pr. 16 (VCUP)
„Miestelis“ kavinė-baras,  P.Lukšio g.2
„MAma’s Café“ kavinė-baras, Arklių g. 18
„The SPOT“ kavinė-baras,  Priegliaus g. 1
„La Fontana“ picerija, Žemynos g. 18
„Sushi Planet“, greitas maistas,
Žemynos g. 18
„Alaus biblioteka“, alaus baras, Trakų g. 4
„La Moutarde“, restoranas, Totorių g. 22
„Wasabi“, Suši restoranas, GO9,
Gedimino pr. 9
„Cat Cafe“ restoranas, J. Jasinskio g. 1
„Steak Supply“, Gedimino pr. 9
„Raw Spot“ restoranas,
M. K. Čiurlionio g. 100
 „Mano kiemas“ terasa, sezoninė kavinė, 
Totorių g. 13
„Keulė Rūkė“, BBQ restoranas, Pylimo g. 66
„Time Out eat & play“ kavinė, Klaipedos g. 3
„Mughal e azam“, indų/pakistaniečių 
virtuvė, Gedimino pr. 2a
„Raw inn“ - Verkių gatvė, Ogmios miestas, 
Šeimos aikštė 3 
„Neiked Bite“, restoranas, Stiklių g. 12/
Žydų g.2 

kaunas
„Režisierius“,  lounge/asian restoranas, 
Vilniaus g. 10
„Agave“, meksikiečių virtuvės restoranas, 
Rotušės a. 3
„Red moon“, naktinis klubas, 
M.Valančiaus g. 11
„Talutti“, restoranas, Pramonės g. 16A 
(PLC „Urmas“)
„Kinų rožė“, restoranas, Karaliaus
Mindaugo pr. 49 (PLC „Akropolis“)
„L‘Artisan“, restoranas, T. Daugirdo g. 4 

„Mama Grill“ (Vilnius)
Neseniai atsidariusio restora-

no meniu įkvepia ilgam ir geram 
pasisėdėjimui, kur pagrindinis vakaro 
tikslas – geras maistas, ruoštas ant 
žarijų. Taip, yra ir visos kitos sudedamo-
sios dalys: švarus ir jaukus interjeras, 
kur vietą ir jaukumo „lygį“ gali pasirin-
kti pagal nuotaiką (nuo skandinaviško 
stiliaus staliukų dalykiškesniems pie-
tums iki minkšto kampo, kai nori pa-
sijusti kaip namuose), profesionalus 
ir neįkyrus aptarnavimas, kokybiški 
gėrimai... Tačiau į restoraną pirmiausia 
ateiname dėl gero maisto, o „Mama 
Grill“ meniu bei virtuvės šefas tą ir žada.

Restorano meniu – tarsi šviežio 
oro gūsis vertinantiems kokybišką 
maistą ir kūrybiškus sprendimus. Ne-
didelis, tačiau įdomus ir nebanalus. 

Nukelta į 9 psl. >

NAUJI RESTORANAI 2014.06-11mėn.

žinote/atidarėte naują tašką? - informuokite 
el.p. elena@meniu.lt arba tel. 8-652-07522

Visuose patiekaluose labai svarbios net 
mažiausios detalės.

Virtuvės šefas – daugkartinis Lietuvos 
grilio čempionatų prizininkas, savo len-
tynoje turintis beveik visų čempionatų 
prizinių vietų laimėjimus. 

Restorane ypatingas dėmesys skiria-
mas sveikesnei mitybai: sveikesni pa-
sirinkimai vaikų meniu, kūrybiški pa-
tiekalai vegetarams, karštų patiekalų 
garnyruose nerasite bulvių, todėl 
pavalgius nekamuos apsunkęs skran-
dis.

Visi karšti patiekalai kepami uždaroje 
kepsninėje, naudojant ekologiškus ko-
koso kevalo anglies briketus. Skaniam 
dūmui išgauti naudojamos vaismedžių 
drožlės, prieskoninės žolelės. Patiekalai 
sultingi ir sveikesni, nei kepant atviroje 
kepsninėje.
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(„Daugirdas hotel“)
„Green cafe“, kavos baras, Laisvės al. 46
„Kregždutė“, kavinė-baras (atsinaujino), 
Sporto g. 1
„Coffee Inn“, kavos baras, Laisvės al. 89
„Can can pizza“, picerija,
Savanorių pr. 255, (PC „Hyper Maxima“)
„Soya“, rytietiškas restoranas,
Savanorių pr. 255, (PC „Hyper Maxima“)
„Soya“, rytietiškas restoranas, Min-
daugo pr. 49 (PLC „Akropolis“)
„Sena skrynia“, restoranas, Smėlio g. 5
„American pizza“, picerija, Vytauto pr. 60
„Piko chicken“, greito maisto kavinė, 
Tvirtovės al. 49
„Chicken house“, greito maisto kavinė, 
A. Krikščiukaičio g. 14
„Colibri“ kavinė, S. Daukanto g. 18
„Sushi time“, japoniško maisto 
restoranėlis, S. Daukanto g. 10
„Grill London“, kepsnių restoranas, 
Vilniaus g. 13
„Sushi way“, aponiško maisto 
restoranėlis, Vilniaus g. 15
„Išlaužo žuvis“, firminė krautuvėlė,
Šv. Gertrūdos g. 70
„Alberta“, restoranas, Veiverių g. 151
„Vyno takas“, krautuvėlė, Vilniaus g. 38
„Ukrainos kazokai“, ukrainietiškas 
restoranas, Baltų pr. 113

klaipėda
„La Pasta“, makaronų namai, Taikos pr. 115a
„Beer garden“,  gastropub, Žvejų g. 12 
„Dobra Chata“ restoranas, S. Šimkaus g. 17A
„Tabu Restobar“, baras, Šaulių g. 36

Panevėžys
„Family Grill House“, restoranas, 
Klaipėdos g. 28
„Kavos Studija 8“, kavinė, Respublikos g. 28
Palanga
„Kopos“, restoranas, M. Valančiaus g. 1
Nida
„Entrée Winery & Boutique“, vyno 
baras, Taikos g. 13
Druskininkai
„DK Lounge“, restoranas,  Šv. Jokubo 
g. 11
Alytus
„FoosCafe“, kavinė, Vilniaus g. 13 
Šilutė
„Medvėgalis“, restoranas,
J. Basanavičiaus g. 3
Dotnuva, kėdainių raj.
„Sezamas“, kavinė
Šiluva, Raseinių raj.
„Šiluvos karūna“ restoranas, kavinė, 
viešbutis, Bukoto g. 10A

žinote/atidarėte naują tašką? - informuokite 
el.p. elena@meniu.lt arba tel. 8-652-07522

Atkelta iš 8 psl. >
NAUJI RESTORANAI 2014.06-11mėn.

„Raw Inn“ (Vilnius, kaunas)
„Raw Inn“ – žalio, nekaitinto aukštesnėje 

nei 42°C temperatūroje maisto restoranas, 
ekologiškų prekių parduotuvė Kauno se-
namiestyje, Vilniaus gatvėje ir beįsikurianti 
žaliavalgiško maisto kavinė Vilniuje, „Skypark“ 
pramogų parke, Verkių gatvėje. „Raw Inn“ 
tikslas – dalintis rafinuotu sveiko žalio/gyvo, 
veganiško gyvenimo skoniu.  Rinkdamiesi iš 
gausybės skirtingų ekologiškų, žalių produktų, 
„Raw Inn“ gamina nesuskaičiuojamą patiekalų 
įvairovę: nuo paprasčiausių šviežių salotų, 

sriubų iki traškių javainių, spaghetti makaronų, 
augalinio sūrio, sveikų picų gurmanams, laza-
nijos ir net veganiškų mėsainių. O dar ledai, 
šokoladas ir tortai! Kiekvienas patiekalas su-
teikia energijos, žvalumo, pavalgius neap-
sunkstama. Valgant žalią maistą organizmas 
prisotinamas reikiamais vitaminais, fermen-
tais bei naudingais mineralais. Žalio, gyvo 
maisto dėka atsikratoma antsvorio, organiz-
mas išvaduojamas nuo susikaupusių toksinų, 
daugėja energijos. Besirenkantys gyvą maistą 
atrodo ir jaučiasi jaunesni, žvalesni.

„kinų rožė“ (kaunas)
Iki šiol tik Vilniuje veikęs kokybiško 

kinų maisto restoranų tinklas „Kinų rožė“ 
atidarė naujo restorano duris ir Kaune, 
„Akropolio“ prekybos centre. Restorane 
lankytojui siūlomas aukščiausios kokybės 
tradicinis kinų maistas, kurį ruošia savo 
darbą išmanantis restorano šefas iš Kinijos.

„Rinkdamiesi naujojo restorano vietą, 
kurdami interjerą bei pristatydami 
valgiaraštį, atsižvelgėme į šiuolaikinį 
išrankų, vertinantį naujoves bei gyvenantį 

miesto ritmu lankytoją“, – teigia restorano 
vadovė.

„Kinų rožė“ – vienas iš pirmųjų Lietuvos 
atsakingų restoranų tinklo narių, 2013 
metais gavęs apdovanojimą „Už reiklumą 
tiekėjams bei produktų kokybei ir už 
skaidrumą prieš visuomenę“. Restoranas 
siūlo įvertinti natūralų patiekalų skonį, 
kadangi visi patiekalai restorane gami-
nami be skonio stipriklių ir dažiklių! „Kinų 
rožė“ išlieka ištikima vertinantiems gerą 
laiką ir kokybišką maistą.

NAUJOS KAVINĖS, RESTORANAI, PARDUOTUVĖS
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AR
REstoRANAMs
REIkAlINgA
kARAlIŠkA 
kokYbė?

ATSAKINGAS RESTORANŲ VERSLAS

Ilona Petrovė
Ieva Malaiškaitė
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Šalyse, kuriose išvystyta aukšta valgymo kultūra, dauge-
lis virtuvės šefų produktus perka vietiniame turguje arba juos 
pristato ūkininkai. „Farm to table“ (liet. – iš fermos ant stalo) 
filosofija pagrįstas žaliavų pasirinkimas tapo labiau taisykle, nei 
išimtimi. Lietuvoje tai vis dar nepopuliaru. kaip ir dar gajus mi-
tas, kad „su ūkininkais neįmanoma dirbti“. Tai savo patirtimi ir 
konkrečiais pavyzdžiais paneigia mūsų restoranuose dirbantys 
užsieniečiai arba tie šefai ar restoranų vadovai, kuriems iš tikrųjų 
rūpi kokybė ir sveikas maistas. Ir, žinoma, patys ūkininkai.

Bėda ta, kad kartais abiems pusėms pritrūksta iniciatyvos, 
o didžiausi Lietuvos ūkiai nepajėgūs konkuruoti su didelėmis 
įmonėmis, nes didžiajai daliai restoranų, pasak jų pačių 
anonimiškų pasisakymų, „svarbiausia kuo pigiau nusipirkti ir 
kuo brangiau parduoti“.

Virtuvės šefas Javieras Lopezas: 
„Lietuviški produktai – karališkos 
kokybės.“

Vilniaus senamiestyje esančio 
restorano „Telegrafas“ vyriausiasis 
šefas katalonietis Javieras Lopezas 
dirbo „Michelin“ restoranuose Is-
panijoje, Belgijoje ir Prancūzijoje, 
daugiau nei aštuonerius metus gyve-
na Baltijos šalyse. Jis puikiai pažįsta 
vietos gamintojus bei ūkininkus ir 
siekia modernizuoti lietuvišką virtuvę 
taip, kad Vilnius būtų įtrauktas į 
šiuolaikinės kulinarijos žemėlapį. 

„Kulinarinis pasaulis – tai įkvėpimas ir 
žinios, įsiklausymas į sezoniškumą, tinka-
mai parinkti produktai, patirtis ir jausmai. 
Ir tik tuomet virtuvės šefas gali išlaisvinti 
savo kūrybiškumą bei tradicijas sieti su 
naujovėmis. O Europa turi ir gilias tradici-
jas, ir puikių ingredientų. Žinau, nes dir-
bau įvairiose šalyse. O jei dar pavyksta 
suderinti su vietos produktais, rezultatas 
išties puikus. Pavyzdžiui, mūsų restorane 
galima paragauti patiekalo „Elnienos  
filė  iš  Žemaitijos  miškų“. Elniai gyvena 
miške, jie minta žole, uogomis, grybais, 
todėl šiam patiekalui panaudojau ne 
tik lietuvišką mėsą, bet ir baravykus, 
mėlynes. Tiesa, neatsisakiau kartu patiek-
ti ir lietuviškų švilpikų.

Turėdami tokius puikius produktus, 
galime improvizuoti, paprastus dalykus 
padaryti tiesiog karališkais. Tarkim, 
apvirtą kokybišką ekologišką kiaušinį 
iš Lietuvos ūkių derinu su prabangiais 
europietiškais ingredientais: „Perigord“ 
juodaisiais trumais, „Iberico de Bellota“ 
kumpiu bei puikios kokybės „Marabel“  
bulvytėmis.

Sudarydami naują meniu, siekėme 
atskleisti lietuviškus produktus ir pris-
tatyti juos savo svečiams. Iš tiesų jie yra 
puikūs. Galiu išskirti žvėrieną, miško 
gėrybes – uogas ir grybus. Jie tikrai 
karališkos kokybės. Mūsų lankytojai jau 
įvertino Rasos ir Valdo gaminamus sūrius 
(„Sūrininkų namai Dargužiuose“, Varėnos 
r.). Perkame ekologiškus kiaušinius iš 
ūkininkų, žvėriena iki mūsų virtuvės at-
keliauja iš Joniškio, o žuvis – Kuršių marių 
žvejų. 

Beje, rūpindamiesi sveiku maistu ir 
įkvėpti tarptautinės iniciatyvos „Geriau-
si pusryčiai mieste“ („Best Breakfast in 
Town“), šią vasarą ėmėmės netradicinio 
projekto: ant viešbučio stogo laikėme 
avilį. Bites prižiūrėti ir medų nuimti 
padėjo profesionalus bitininkas Algis Mi-
kalopas. Iš viso gavome apie 37 kg neto-
liese augančių liepų ir dobilų medaus. 
Jį tyrėme laboratorijoje, kuri patvirtino, 
jog medaus kokybė – labai aukšta. Gautą 
medų siūlome pusryčiams, naudojame 
kepiniams ar kokteiliams gaminti“.

ATSAKINGAS RESTORANŲ VERSLAS
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kulinarijos studija „Čiop čiop“: 
„Svarbiausia – nuolatinis ryšys.“

Be kulinarijos kursų, „Čiop čiop“ 
organizuoja neformalias pramogas 
– maisto gaminimą kartu su profesio-
naliais virtuvės šefais netradicinėse 
erdvėse. Tokių vakarėlių metu ne tik 
susipažįstama su pasirinktos pasau-
lio virtuvės ar kulinarinės krypties 
subtilybėmis, gaminimo principais, 
bet ir išmokstama patiekaluose naujai 
panaudoti vietinius šviežius produk-
tus. 

„Čiop čiop“ žaliavų vadybininkas 
teigė, jog produktus gauna ir iš mažų 
ūkininkų, ir iš prekybininkų, superkančių 
juos iš mažų ūkių: daržoves, avieną, 
vištieną, jautieną, džemus, nestandar-
tinius produktus, pavyzdžiui, tam tikro 
rūkymo mėsą ar žuvį ir pan. Renkantis 
vietinę produkciją, pirmenybė teikiama 
užaugintiems natūraliomis sąlygomis ir 
kokybiškiems produktams.

Kulinarijos studijai nekyla jokių 
problemų dėl produktų tiekimo. Esą 
svarbiausia – palaikyti nuolatinius 
ryšius su tiekėjais, kalbėtis ir tartis. Taip 
užmezgamas glaudus ryšys, be to, žinai, 
kuo gyvena ūkinininkas, kada, kokios ir 
kiek produkcijos jis turi ir pan. 

„Čiop čiop“ darbuotojų nuomone, dėl 
ūkininkų produkcijos tiekimo galbūt 
nepavyksta susitarti tuomet, jei restora-
nams reikia didelio kiekio, o maži ūkiai 

nepajėgūs tiekti. Arba ūkininkas nepar-
duoda dalimis, o virtuvės šefui reikia 
tik kurios nors produkto dalies. Tar-
kim, restoranui reikia dešimt jautienos 
išpjovų. Vadinasi, reikia papjauti dešimt 
jaučių. O kur ūkininkui dėti likusias dalis? 

„Brasserie de Verres en Vers“ – sezo-
niniai meniu

Restorane „Brasserie de Verres 
en Vers“ patiekiami prancūziškos 
virtuvės patiekalai. kiekvienais me-
tais, be pagrindinio, sudaromi se-
zoniniai meniu, kuriems produktus 
restoranas perka iš Lietuvos ūkininkų:  
šparagus, rabarbarus, obuolius, 
šamus, miško gėrybes, žvėrieną.

„Viena iš priežasčių, kodėl neimame 
daugiau produktų iš vietinių ūkininkų, 
yra sezoniškumas. Nepaisant to, kad 
mes sudarome sezono meniu, ne-
galime nenutrūkstamai visus metus 
gauti reikiamų produktų. Ko trūksta, 
atsivežame iš Vokietijos, Prancūzijos 
ir pan. Tokios jau pas mus klimatinės 
sąlygos.“

„Aula“ direktorė Martina 
Miknevičiūtė: „Su ūkininkais tikimės 
bendradarbiauti sklandžiai, kaip ir iki 
šiol.“

Restoranas „Aula“ siūlo lietuviškos 
virtuvės patiekalus, pritaiky-
tus šiuolaikiniam skoniui. kai ku-

rie produktai perkami iš Lietuvos 
ūkininkų, jų pavardės net įrašytos 
meniu. Be to, restoranas augina pries-
konines žoleles.

„Intensyviai bendradarbiauti su 
ūkininkais pradėjome pavasarį, dar nėra 
nė metų. Kaip būna rudenį ir žiemą, 
sunku pasakyti, bet tikimės, kad viskas 
vyks sklandžiai, kaip ir iki šiol. Be abejo, 
kiekvienas sezonas skirtingas, bet reikia 
tikėtis geriausio. 

Anksčiau patys eidavome į Tymo 
turgelį, rinkdavomės brandintus sūrius, 
paskui susiradome tiekėjus. Pas mus 
sūris atkeliauja iš kelių ūkių: Loretos ir 
Viliaus Burokų (Ukmergės r.), Aleksan-
dro Jermakovičiaus (Švenčionių r.) bei 
Audriaus Jokubausko (Varėnos r.). Iš 
Leonardo Gvazdaičio ūkio (Vilkaviškio r.) 
nuolat perkame danielių mėsą, o Arūnas 
Žėkas (Lazdijų r.) pasirūpina, kad mums 
netrūktų daržovių. Kiek sunkiau yra dėl 
žuvies. Mūsų meniu yra lynas su lęšiais 
ir morkomis. Jis patiekiamas visas, ne-
pjaustytas. Važiuojame į turgų, ieškome, 
tik ne visada pavyksta rasti tinkamo 
dydžio.

O įvairių prieskoninių augalų 
(mėtų, čiobrelių, šalavijų ir pan.) 
jau nebeieškome, nes vasarą jų 
užsiauginame patys – prie Kairėnų 
botanikos sode esančio restorano „Aula“  
turime daržiuką.“ 

Atkelta iš 11 psl. >

Salvete restoranui auginamos ožkos... ...ir avys
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Restorano „Salvete“ savininkė Alvy-
da Eigminienė: „Planuoti lengviau, kai 
augini pats.“

„Salvete“ – restoranas, propaguo-
jantis lėto maisto filosofiją. Savininkės 
vyras augina avis, kurių mėsa keliauja į 
restorano virtuvę. žinoma, tenka pirk-
ti ir iš kitų ūkininkų.

„Atrodytų, puiku, kad galime 
užsiauginti patys. Lengviau planuoti, 
žinai, ką patieksi klientams. Tačiau ūkis 
nedidelis, tenka pirkti ir iš kitų ūkininkų. 
Radome juos, žinome, kaip jie augina, 
tad esame ramūs – viskas kokybiška. 
Tačiau planuoti jau tampa sudėtingiau, 
nes maži ūkiai ne visada gali parduoti 
nedidelį kiekį mėsos, jiems naudingiau 
pjauti kelias avis iš karto. O mes nenorime 
šaldyti mėsos. Iškyla ir transportavimo 
problemų, nes esame įsikūrę užmiestyje. 
Tenka ir patiems atsivežti produktų, ypač 
jei reikia nedidelio kieko, tarkim, salotų. 

Tiesa, mėsą bandėme pirkti ir per tar-
pininkus. Iš vienos pusės, patogiau – bet 
kada gali gauti reikiamą kiekį. Iš kitos 
– turi būti didžiulis pasitikėjimas, kad 
neabejotum kokybe. Be to, mums miela 
patiems pirkti.

Iš Giedriaus Prakapavičiaus ūkio imame 
brandintus sūrius. Jie visada kvepiantys ir 
švieži. Pripratinome klientus prie tokių 
sūrių, jie patys gali stebėti, kaip jie bręsta. 
Kai sulaukia 14 mėn., sūriai pradedami 
brandinti iš naujo. Taigi, vėl pradėsime 
nuo dviejų mėnesių, ir visą tą laiką klien-
tai galės pajausti skirtumą. 

Daržovėmis pasirūpina Rimo ir Birutės 
Sabalių ūkis. Jie tiekia kopūstus, morkas, 
bulves, agurkus, pomidorus. 

Mums nekyla problemų su ūkininkais, 
bet, bendrai kalbant, gaila, kai Lietu-
voje užauginta produkcija dėl kažkokių 
trikdžių negalima pasinaudoti.“

„Fortas“: „Tinklams pirkti iš ūkininkų 
– sunku.“

„Forto“ restoranų tinklo, ku-
riam priklauso keturi prekės 
ženklai, virtuvėms vadovaujantis 
Arūnas Stoškus, kalbėdamas apie 
bendradarbiavimą su ūkininkais, sako, 
jog turi ir geros, ir gana karčios pa-
tirties.

„Kalbėdamas tik kaip restorano „Terr-
azza“ virtuvės šefas, galiu pasisakyti tik už 
bendradarbiavimą su Lietuvos ar ir kitų 
šalių ūkininkais, nes man nereikia didelių 
kiekių, aš galiu laisvai keisti meniu, la-
viruoti ir gaminti kitus patiekalus, jei kuris 
ūkininkas ir neatvežtų produktų. Tačiau jei 
aš kalbu apie visą tinklą, sakau, kad ben-
dradarbiauti su Lietuvos ūkininkais sunku. 
Pirmiausia dėl to, kad jie negali užtikrinti 
reikiamo kiekio. Štai buvome su avių 
augintoju sudarę preliminarią sutartį, jis 
užtikrino turėsiąs reikiamą kiekį avienos, o 
mes net sutikome mokėti šiek tiek bran-
giau, kad tik nuolat turėtume mėsos ir ji 
būtų geros kokybės. Galiausiai paaiškėjo, 
kad jis negali tiekti mėsos tiek, kiek žadėjo. 
Teko keisti kalėdinį meniu – juk negali 
vieną dieną klientams tiekti tą patiekalą, o 
kitą dieną – jau ne. Be to, kilo problemų dėl 
sanitarinių reikalavimų: iš pradžių atvežė, 
kaip reikalaujama, su visais ženklinimais, 
vakuuminėje pakuotėje ir pan. Vėliau 
– bet kaip, maišuose ir neženklintą. 
Mes, kaip atsakingų restoranų tinklas, 
nepripažįstame tokių dalykų. Taigi teko 
nutraukti bendradarbiavimą. Žinoma, 
nesakau, kad visi ūkininkai nesilaiko 
sanitarinių normų, tačiau mūsų patirtis 

buvo tokia.
Antras dalykas, dėl ko restoranams 

nepavyksta bendradarbiauti su ūkininkais, 
yra dokumentai: daugelis ūkininkų nenori 
pateikti sertifikatų, išrašyti sąskaitų faktūrų 
ir t. t. Tarkim, daug bitininkų mums siūlė 
medaus, tačiau kai paprašėme sertifikatų 
ir sąskaitų, siūlytojai dingo. Turguje 
galėtume patys pirkti produktus, tačiau 
ten taip pat nenori duoti dokumentų.

Taigi, po tokių atvejų entuziazmas 
blėsta, tačiau vis tiek viliamės ateityje 
išspręsti šį klausimą. Juolab, kad pasitaikė 
bėdų ir su didžiaisiais tiekėjais – jie sako, 
kad mėsa yra lietuviška, tačiau etiketėse 
matome, kad yra atvežta iš Danijos, o 
sąskaitoje faktūroje atsiranda Lenkija. 
Mes, kaip LARTA narys, negalime sau to 
leisti.“

Nukelta į 14 psl. >
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Ūkininkė Jurgita krištopaitienė: 
„Gera kokybė atveria visas duris.“

Jauna šeima iš Bubių k. (Šiaulių r.) 
ne vienam Lietuvos restoranui tiekia 
šparagus, rabarbarus, taip pat jie 
augina saldžiuosius žirnelius. Tiesa, 
pastarųjų restoranai nepamėgo. 

„Žinoma, iš pradžių buvo sunkiau. 
Važinėjome po restoranus, rodėme 
pavyzdžius, kalbėjomės, derėjomės. 
Dabar jau patys klientai mus susiranda, 
gavę kolegų rekomendacijų. Mus vertina 
dėl kokybės. O gera kokybė atveria visas 
duris. 

Sunku pasakyti, kodėl ne visiems 
ūkininkams sekasi įsiūlyti savo produkciją. 
Ko gero, tai lemia daug veiksnių. Galbūt 
jie negali pasiūlyti tokios kokybės, kokios 
nori restoranai. Oro sąlygos Lietuvoje 
augintojams taip pat nėra palankios, 
galbūt kažkas nespėja užaugti laiku, tad 
restoranai priversti atsivežti tam tikrų 
produktų iš kitur. Be to, jei kiekiai ne-

dideli, labai brangus transportavimas, 
ypač jei restoranas norės kasdien, bet 
nedidelių kiekių.“

Ūkininkas Jūris Milišiūnas: „Resto-
ranams reikia tik tam tikros avies 
dalies.“

Šis ūkininkas daugiau nei 20 metų 
savo ūkyje Dvargalių k. (Biržų r.) augi-
na pieninių ir mėsinių veislių avis. Turi 
savo klientų ratą, tačiau nė su vienu 
restoranu nedirba.

„Auginu daug avių, turiu nemažai 
klientų, tačiau nė vienam restoranui 
nevežu avienos. Žinoma, tokių pokalbių 
buvo, bet įvertinau situaciją – dažniausiai 
restoranams reikia tik tam tikros avies 
dalies, jie neima viso gyvulio. O man 
parankiau parduoti visą.“

Ūkininkas Leonardas Gvazdaitis: 
„Man pakanka vieno.“

Ūkininkas Leonardas Gvazdaitis 
(Vilkaviškio r.) augina pakankamai 
egzotiškus gyvūnus – danielius. Iš šio 
elnio mėsos pagamintus patiekalus 
skanauja „Aulos“ (Vilnius) restoranų 
lankytojai. kadangi jo ūkis nedidelis, 
vyras sako nejaučiąs priešpriešos su 
restoranais. 

„Mano ūkis nedidelis, tad man visai pa-
kanka ir vieno kliento, kurio restoranams 
tiekiu žvėrieną. Galbūt dėl to ir nepajutau 
jokių bendradarbiavimo nesklandumų.“

Ūkininkas Evaldas Masevičius: 
„Dirbti nesunku su tais, kuriems rūpi 
kokybė.“

Šalčininkų r., Sakalų k. įsikūrusi 
bendrovė „Evaldo daržovės“ 
dešimčiai restoranų ir kai kuriems 
prekybos centrams tiekia pries-
konines žoleles bei įvairiausias sa-
lotas. Vasarą visos užauginamos 
Lietuvoje, o žiemą kai kurias tenka 
importuoti iš užsienio. Evaldas sako, 
kad bendradarbiauti su restoranais 
ūkininkams sunku. 

„Mūsų restoranai norėtų, kad Lietu-
voje augtų net apelsinai ir bananai. Jei 
negali visko pasiūlyti, jie net nesileidžia 
į kalbas. Žinoma, pirmiausia jie žiūri 
ekonominės naudos: nori nupirkti pi-
giai, o parduoti brangiai. Kai kurie į 
kokybę net ir neatsižvelgia. 

Tačiau su tais, kurie pajuto, ką reiškia 
švieži produktai, dirbti nesunku, nes 
jiems rūpi gera kokybė. Malonu išgirsti, 
kad lankytojai jau skiria gerus ir šviežius 
produktus. Kartą vienas restoranas 
pritrūko salotų, tad įsigijo pirmas pa-
sitaikiusias prekybos centre. Ir klientai 
per pietus iškart pastebėjo: „Šiandien 
jūsų salotos visai ne tokios, kaip visada.“

Kita vertus, ir patiems ūkininkams 
reikia žiūrėti naudos – ar naudinga 
tiekti produktus, jei užsakymai maži 
ar klientas labai toli. Negali tapti vien 
logistikos specialistu, nebeliks laiko 
auginimui.“

Atkelta iš 13 psl. >
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1. kokios galimos išeitys sėkmingam ūkių ir restoranų 
bendradarbiavimui?

Tūkstančiai restoranų visame pasaulyje sugeba išspręsti 
žaliavų pirkimo iš vietinių ūkininkų uždavinį. Geriausio 
pasaulio restorano Danijoje „Noma“ šefas Rene Redz-
epi, išgarsėjęs dėl savo koncentracijos į vietinę sezoninę 
virtuvę ir tokius pat produktus, nei viename interviu 
nesiskundė sunkiomis klimatinėmis sąlygomis ir gerų 
vietinių žaliavų trūkumu. Dar įdomiau, kad bent 5 patieka-
lai „Noma“ meniu visada yra iš surinktų, laukinių augalų, 
augančių tame regione. Kodėl visa tai įmanoma viename 
restorane (šalyje) ir taip sunku kitame? Aukštesnio lygio 
kulinariniai sugebėjimai? Sugebėjimas žvelgti plačiau? 
Besąlygiška orientacija į kokybę? Žinios apie augalus? 
Mokėjimas paruošti atsargas žiemai? Atsakykite patys. 
Tačiau būkime sąžiningi – kai yra noras, atsiranda ir 
galimybės.

2. kooperacija
Trumpam atmetus kartais nereikalingas ambicijas ir 

atsikračius minčių apie menamą konkurenciją, viena 
paprasčiausių išeičių užtikrinti sklandų vietinės produkcijos 
tiekimą – kooperacija. Kooperuodamiesi mažesni restora-
nai gali paprasčiau išspręsti kiekių ir logistikos klausimus. 
Tuo tarpu ūkininkas gauna visai „padorų“ kiekį užsakymų ir 
gali dėmesį skirti tik darbui su kokybiškų žaliavų auginimu 
restoranams, negaišdamas laiko smulkių klientų paieškai.

Kooperuotis būtina ir ūkininkams. Tam pritaria ir ūkininkas 
Evaldas Masevičius: „Prieš penkerius ar septynerius metus 
pradėjau kalbėti, jog ūkininkams reikia kooperuotis. Mažai 
kas pritarė, nes dideliais kiekiais vežė savo produkciją į 
Rusiją ir Lietuvos rinka jų nedomino. Tačiau dabar situacija 
pasikeitė, tad gal jie pradės galvoti kitaip. Aš jau kelerius me-
tus su kai kuriais ūkininkais ruošiu bendrus pasiūlymų pa-
ketus restoranams.“

3. „Nuo nosies iki uodegos“ (angl. – from nose to tail)
Tai pasaulyje vis labiau populiarėjanti žaliavų pasirin-

kimo ir maisto gamybos tendencija. Viso gyvulio pirkimas 
restoranui kainuoja žymiai pigiau, o ūkininkui nebereikia 
rūpintis, kur realizuoti mėsą, likusią nuo restoranui 
atiduotų, pavyzdžiui, nugarinės išpjovų. Taip pat tai pats 
natūraliausias mitybos būdas, kuomet panaudojama vis-
kas, kas užauginama.

Panašus principas galioja ir visai ūkininkų produkcijai. 
Žvelkite plačiau ir pabandykite formuoti meniu pagal tai, 
kas auga konkrečiame ūkyje, panaudojant kuo daugiau 
jame augančių kultūrų, neprisiriškite prie standartinių 
produktų, atraskite jų įvairovę. Tiesa, tokią kultūrų įvairovę 
dažniausiai augina smulkūs, šeimos ūkiai, kol kas galintys 
tiekti produktus tik mažesniems restoranams.

4. Formuokite užsakymą kitam sezonui ir išmokite 
pasiruošti šaltąjam sezonui

Kurkite sezoninius meniu, iš anksto planuodami, 
kokių žaliavų gali prireikti. Užsakydami konkrečių 
kultūrų ir kiekių auginimą pas ūkininką, paprasčiau 
išspręsite žaliavų kiekių ir pasirinkimo įvairovės 
problemą.

Skirtingų augalų derliaus metu išnaudokite derlių vi-
somis priemonėmis, kurias mokate (o jei kažko nemo-
kate – laikas mokytis): džiovinkite, šaldykite, rūkykite, 
rauginkite, konservuokite. Jau minėtas „Noma“ šefas 
vietinėmis žaliavomis žiemai pradeda rūpintis pavasarį, 
apdorodamas tuo metu augančias gėrybes taip, kad jos 
galėtų būti saugomos iki žiemos.

kokybiškas maistas ir atsakingas 
požiūris į verslą ir klientą augina lojalų 
lankytojų ratą, tačiau...

Ne taip svarbu tampa, ar visos žaliavos 
restorane iš ūkininkų, kokius maisto prie-
dus ar pakaitalus restoranas naudoja 
– pats svarbiausias žingsnis vien norint 
pradėti kalbėti apie atsakingą verslą ir 
pagarbą savo lankytojui yra skaidri komu-
nikacija.

Visada bus tokių, kurie medžioja nuo-
laidas ir renkasi paprastesnį, pigesnį, o 
kartais ir abejotinos kokybės maistą, nes 
pagrindinis pasirinkimo kriterijus (kaip ir 
kai kuriems restoranams) – kaina. Ir tol, kol 
jie žino ar paklausę galėtų sužinoti, ką iš 
tikrųjų renkasi – tol tai bus sąžininga tiek 
verslininko, tiek jo kliento atžvilgiu.

Taip pat visada atsiras nemaža dalis 
lojalių klientų, kurie, žinodami, kad gauna 
geresnės kokybės maistą, bus pasiruošę 
sumokėti tiek, kiek jis iš tikrųjų vertas.

Kol restoranams atsakingas restoranų 
verslas yra įrankis marketinginėms kam-
panijoms, tol iš esmės niekas nepa-
sikeis. Tačiau atsiranda restoranų, kurie 
nebūtinai garsiai afi šuoja savo restorano 

atsakomybės politiką, tačiau apie juos visi 
žino, staliukai visada užsakyti, o žaliavos 
– aukščiausio lygio. Kalbėti ir lankytis to-
kiuose restoranuose ir pas tokių restoranų 
šefus (kurie beveik visada būna ir restoranų 
savininkai) – didžiulis malonumas. Ir čia 
galima susimokėti didesnę sumą ne tik už 
maistą, bet ir už pagarbą klientui.

Jei nesame pasiruošę būti 
sąžiningais su savo lankytojais, 
būkime sąžiningi prieš save. Ir ne-
sakykime, kad kažkas neįmanoma. Su 
ūkininkais Lietuvoje dirbti ir įmanoma, 
ir galima, trūksta tik…

Mielieji restoranų šefai ir vadovai, o 
kur valgote Jūs?
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Jei skundžiatės, kad Lietuvos ūkininkai 
neužaugina ir nepagamina nieko 
įdomaus – skaitykite toliau. Jaunos 
ūkininkės Lauros Garšvaitės įkurto 
„Piprės“ ūkio veikla prasidėjo iš smal-
sumo. Būsimos ūkininkės tėtis, tarnauda-
mas Gruzijoje, paragavo gruziniškos 
„adžikos“. Niekaip nesuradęs atitinkančio 
ir patinkančio skonio Lietuvoje, paprašė 
Lauros pamėginti pagaminti pagal 
autentišką receptą, parsivežtą iš Gruzi-
jos. Eksperimentuojant ir plečiantis 
degustuotojų ratui, gimė „Gardžika“ – 
pagardas, kurio skonis, kuo ilgiau laiko-
mas, tuo... dėmesio! – intensyvėja, todėl 
nereikia jokių konservantų. „Piprės“ 
ūkyje dar gaminami prieskonių mišiniai 
ir auginamas... pipiras-vaiduoklis.

Gal Šėtono bučinio?
„Piprės“ ūkyje auginama daugiau nei 

15 porūšių aitriųjų paprikų. Daugiausiai 
– Cayenne, Jalapeno, Lemon Drop, Bubba, 
Satan’s Kiss. Per vieną sezoną užauginama 
apie 1 toną aitriųjų paprikų. Ūkininkė 
Laura išdrįso auginti ir aitriąsias papri-
kas, pagal Scoville skalę (paprikų aitrumo 
skalė) pripažintas vienomis aitriausių: 
Bhut Jolokia (dar vadinamas „pipiru-

vaiduokliu“), Moruga Trinidad, Trinidad 
Scorpion, Habanero, 7 Pod (palyginimui 
– Trinidad Scorpion pagal minėtą skalę 
turi beveik 1,5 mln. aitrumo vienetų, o 
tuo tarpu visiems gerai pažįstamas Je-
lapeno pipiras – viso labo 2,5 tūkst.). 
Pastarosioms paprikoms būtina sukurti 
jų natūraliam augimui būdingas sąlygas 
– daug šilumos ir šviesos. Ne visų rūšių 
aitriųjų paprikų sėklų įmanoma surasti 
Lietuvoje, todėl jas Laura siunčiasi ir iš 
patentuotų pardavėjų Olandijoje.

 
Gaminant pagardus – apsauginės 

pirštinės, akiniai ir kaukės
„Aitriųjų paprikų apdorojimas reikalauja 

specialaus pasirengimo, – pasakoja Laura. 
– Be pirštinių, apsauginių akinių ir kaukės 
ilgai nepavyktų darbuotis. „Piprės“ ūkyje 
užaugintų paprikų pagarde „Gardžika“ 
– net 70 proc. aitriųjų paprikų, česnakų, 
druskos, žolelių. Dar vienas šio pagardo 
privalumas toks, jog kuo ilgiau jis laikomas, 
tuo jo skonis tampa sodresnis, intensyves-
nis, tad nereikia naudoti konservantų. Dar 
turiu pagardo „Gardžika“, kurį gaminau 
pieš 4 metus. Šiek tiek pakitusi jo spalva, 
jis tapo biresnis, tačiau skonio savybės 
išlikę, tai labai džiugina, kadangi pagardo 

laikymui nereikia jokių papildomų sąlygų.
Dėl intensyvaus pagardo skonio 

restoranams pakaktų nedidelio kiekio 
„Gardžikos“, kad patiekalams suteiktų 
pikantiškumo ir naujų skonių. Restor-
anams galiu savo ūkyje užaugintas 
aitriąsias paprikas pateikti džiovintas, kaip 
grynąjį būsimų patiekalų ingredientą. 
Šiais metais pradėjau gaminti ir marinu-
otas aitriąsias paprikas bei jų mišinius.“ 

Pagardas, kurį klientai nešasi į restora-
nus ir gardina „aštrius“ patiekalus

„Gardžika“ daug kuo skiriasi nuo panašių 
pagardų, pateikiamų Lietuvos pirkėjams. 
Visų pirma, produkto pagrindą sudaro 
aitriosios paprikos, o parduotuvių lenty-
nose įprastai pateikiamų pagardų sudėtyje 
yra daržovių: pomidorų, saldžiųjų paprikų, 
aitrųjų paprikų miltelių. Toks gamintojų 
sprendimas visiškai suprantamas, kadangi 
produkto savikaina mažėja, ir pateikiant jį 
vartotojui kaina tampa patraukli. 

Gana skeptiškas aplinkinių vertinimas, 
jog lietuviai nemėgsta aštraus maisto, 
manau, nepagrįstas. Mano draugai, 
išmėginę pagardą, jį netgi vežiojasi au-
tomobilyje, prireikus nusineša į kavinę ar 
restoraną ir slapčia pagardina patiekalus. 

AR žINotE, kUo Jūsų klIENtAI
gARdINA „AŠtRIAIs“ pAvAdINtUs
pAtIEkAlUs REstoRANo MENIU?
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Mėgstantieji aitrius patiekalus, pavadintus „aštriais“ restorane kri-
tikuoja, todėl esu įsitikinusi – trūksta kokybiškų produktų, kurių 
mano ūkis ir siekia užauginti ir pagaminti. Net ir nemėgstantiems 
aitrių patiekalų nedidelis kiekis kokybiško aštraus pagardo 
suteiktų ne aitrų skonį, o ypatingą aromatą patiekalui. Be šio pa-
gardo dar gaminami džiovintų aitriųjų paprikų mišiniai.

Aitrusis pagardas „Gardžika“ – universalus. Labai tinka sriu-
boms, troškiniams, padažams gardinti, marinuojant kiaulieną, 
paukštieną, sūrius. Išmėginta „Gardžika“ konditerijos gaminuose 
taip pat pasiteisino. Skaniausia, kai pateikiu degustuoti keptą baltą 
sūrį, marinuotą „Gardžikos“ pagarde“, – pasakoja jaunoji ūkininkė.

Piprės ūkis

Laura Garšvaitė
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Dažnai organiško maisto 
porcijos yra mažesnės, tačiau 
jų maistinė vertė – žymiai 
didesnė, o skonis neprilygs-
tamas. Kuo mažesnį atstumą 
maisto produktai yra keliavę, 
tuo mažiau jie bus apdoroti 
ir, tikėtina, žymiai ryškesnio 
ir geresnio skonio. Šiuo prin-
cipu stengiasi vadovautis 
vis daugiau kavinių, pub’ų, 
restoranų ar net greito maisto 
restoranų visame pasaulyje. 
Ar tai pigiau? Trumpalaikėje 
perspektyvoje ne! Ar tai pa-
garba klientui? TAIP! Ar tai 
geriau aplinkai? ŽINOMA! Ar 
tai geriau restorano įvaizdžiui? 
Ar atsakingas restoranas 
užsiaugina lojalius klientus ir 
ilgalaikėje perspektyvoje laimi 
finansiškai? Atsakykite patys 
perskaitę straipsnį...

Pasiūlą formuoja paklausa, o mados vyrauja net ir maisto versle. Šiandien madinga maitintis sveikai 
ir vis svarbiau tampa ne tik tai, ar maistas restorane skanus, ar vizualiai patrauklus, bet ir ar patieka-
las sveikas, pagamintas iš natūralių, be cheminių priedų, vietinių, sezoninių, kuo mažiau kilometrų 
nukeliavusių maisto produktų. Vis reiklesniais tampantiems restorano lankytojams aktualu ir 
restorano skaidrumas bei atsakinga veikla.

Milda Glebutė

ĮdoMIos UžsIENIo koNcEpcIJos

tEMA:
AtsAkINgI REstoRANAI

„The Bay Fish & Chips“ parduotuvėlė

Uncommon Ground restoranas
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Restorano ūkis ant stogo
Uncommon Ground, Čikaga, JAV
Uncommon Ground – tai pirma-

sis ekologiško ūkio sertifikatą gavęs 
restorano ūkis ant stogo. 2013 m. šis 
restoranas buvo nominuotas kaip 
„Žaliausias restoranas Amerikoje“. 
Ūkis ant stogo augina gausų, skanų 
ir maistingą derlių, kuris yra naudoja-
mas Uncommon Ground restoranuose. 
2500 kvadratinių pėdų ploto ant stogo 
įrengtas ūkis yra pastatytas iš perdirbtų 
medžiagų. Organinės daržovės, augi-
namos lysvėse, yra nuolat keičiamos: 
saldžiosios paprikos, aitrieji pipirai, 
įvairiausi baklažanai, salotos, ridikai, 
runkeliai, įvairiausios žolelės: rozmari-
nai, čiobreliai, laiškiniai česnakai. Stogo 
vizualų grožį palaiko daugybė gėlių, 
taip pat naudojamų ir maistui. Ūkyje visi 
produktai yra auginami tik iš organiškų 
sėklų ir organiškoje dirvoje. Uncom-
mon Ground energijos gavybai naudoja 
saulės plokštes, restorane yra surenka-
mas lietaus vanduo, kuriuo yra laistomi 
augalai; žiedadulkių išnešiojimui ir me-
dui išgauti įrengti aviliai. Uncommon 
Ground skatina lankytojus keliauti trans-
portu, kuris yra draugiškas aplinkai ir 
siūlo 10 proc. nuolaidą klientams, kurie 
į restoraną atvažiuoja dviračiu.

Ypatingas dėmesys skiriamas aplinko-
sauginiam švietimui. Restoranas rengia 
kūrybines daržininkystės ant stogo 
dirbtuves, veda paskaitas apie tvarų 
ūkininkavimą vietos mokyklose ir uni-
versitetuose.

Uncommon Ground restoranas dirba 
tik su sezoniniais, vietiniais produktais, 
užaugintais be pesticidų, antibiotikų, 
hormonų ir t. t. Kad galėtų pasimoky-
ti, kartu su šefu pas ūkininkus į ūkius 
vyksta ir darbuotojai. Valdytojai ir dar-
buotojai skatinami mažinti vartojimą ir 
atliekų susidarymą bei ieškoti produktų, 
kurie yra draugiški aplinkai. Kiekvienas 
restoranas turi po „žaliąjį“ vadybininką, 
kuris ieško sprendimų, padedančių 
siekti užsibrėžtų tikslų, kaip kuo mažiau 
kenkti aplinkai.

Įrankiai ir priemonės taip pat 
draugiškos aplinkai. Visi popieriniai 
rankšluoščiai ir tualetinis popierius 
yra gaminami iš perdirbto popie-
riaus. Naudojami tik nebalinto popie-
riaus produktai. Ant stalų dedamos 
tik rudo lino servetėlės, vengiama 
vienkartinių. Restorano baldai pagamin-
ti arba iš perdirbtos medienos, arba 
vietinių baldininkų ir vietinio, tvarios 
miškininkystės ūkio medienos. Nau-
dojamos tik aplinkai draugiškos valymo 
priemonės. Judesio jutiklių pagrindu 

valdomos šviesos yra naudojamos 
darbuotojų erdvėse, siekiant sumažinti 
elektros sunaudojimą. Panaudotas alie-
jus yra perdirbamas į biokuro produkciją, 
kuri paaukojama Lojolos universiteto 
biokuro programai. Restorane 95 proc. 

sumažintas atliekų susidarymas jas per-
dirbant ir kompostuojant. 71 proc. viso 
Uncommon Ground restorano maisto yra 
veganiškas ar vegetariškas, 24 proc. ma-
isto keliauja ne toliau nei 300 mylių. 

www.uncommonground.com

Uncommon Ground restoranas

Uncommon Ground restoranas

Uncommon Ground restoranas
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Parduotuvėlėje – tik tvarios 
žuvininkystės žuvys

„The Bay Fish & Chips“ parduotuvėlė, 
Stonhevenas, Škotija

Tai pirmoji „fish & chips“ (žuvies su 
skrudintomis bulvytėmis) parduotuvėlė 
Škotijoje, kurioje parduodamos 
aplinkosauginį, tvarios žuvininkystės, 
MSC sertifikatą turinčios juodadėmės 
menkės, pagautos Škotijos Šiaurės 
jūroje. Maisto gaminius iš juodadėmės 
menkės lankytojai gali lengvai atpažinti 
parduotuvės meniu, kuriame šių žuvų 
patiekalai yra pažymėti mėlynu MSC 
ženkliuku. Tai vietinė, sertifikuota, atrink-
ta vadovaujantis tvarios žuvininkystės ir 
atsakingo verslo kriterijais, žuvis. 

Didžioji dalis „The Bay Fish & Chips“ 
parduotuvėlėje naudojamos žuvies 
– laukinė, o jei ne, tuomet pateikia-
mas specialus ženklinimas, kuris infor-
muoja klientus apie tai, kur ir kokiomis 
sąlygomis ši žuvis buvo užauginta ir 
pagauta. Visos žuvys yra perkamos 
naudojant MCS gidą, siekiant užtikrinti, 
kad perkama tik iš atsakingu verslu 
užsiimančių tiekėjų ir tik tas žuvies rūšis, 
kurių sezonas yra tuo metu ir jų gaudy-
mas yra nekenksmingas žuvų populiaci-
jai.

Visi „The Bay Fish & Chips“ parduo-
tuvėlės darbuotojai yra apmokyti pagal 
MSC mokymų programą, kuri užtikrina, 
kad personalas gali suprasti ir išaiškinti 
lankytojams informaciją, susijusią su 
tvarumu.

„The Bay Fish & Chips“ parduotuvėlėje 
taip pat svarbu, kad meniu – tik sezo-
niniai ir vietiniai produktai. Tradicinius 
britų maisto produktus (sūrius, čatnius, 
pyragus) ir kitas žaliavas (daržoves, vai-

sius, net aliejų ir ledus) parduotuvėlė 
superka iš vietinių tiekėjų, kurie yra ne 
daugiau nei per 50 mylių nutolę nuo 
parduotuvės. Visi tiekėjai išvardinti 
parduotuvėlės internetiniame puslapy-
je, informacija pateikiama ir pačioje 
parduotuvėlėje.

THESRA (Atsakingo restoranų verslo 
asociacija Jungtinėje Karalystėje) 2011 
m. apdovanojo „The Bay Fish & Chips“ 
parduotuvėlę kaip atsakingo verslo 
čempionus. 

Ne tik maistas, bet ir pačios 
parduotuvės įranga bei joje naudoja-
mos priemonės yra draugiškos aplinkai. 
„The Bay Fish & Chips“ parduotuvėlėje 
naudojamus įpakavimus galima kom-

postuoti; čia nenaudojamos taršių 
chemikalų turinčios valymo priemonės; 
savo reklamai parduotuvėlė nenaudoja 
jokių neoninių ženklų; maisto gami- 
nimui panaudotas aliejus yra surenka-
mas tiekėjų ir paverčiamas biokuru; 
parduotuvė išdažyta aplinkai draugiškais 
dažais; maisto ir visos kitos atliekos, 
kurias tik įmanoma perdirbti, yra dar 
kartą panaudojamos ar paverčiamos 
kompostu; reguliuojamas vandens, 
dujų ir elektros išteklių sunaudojimas, 
kad būtų sumažintas anglies dioksido 
išsiskyrimas; visa energija, kurią gauna 
„The Bay Fish & Chips“ parduotuvėlė, yra 
iš atsinaujinančių šaltinių. 

www.thebayfishandchips.co.uk

Greito maisto tinkle – maistas su pa-
garba ir teisinga komunikacija

Chipotle Mexican Grill, JAV
Greitas maistas – sveikas maistas? 

Skamba neįtikėtinai, tačiau pasaulyje vis 
spartesniu žingsniu juda į priekį ir greito-
jo maisto restoranų tinklai, kurie taip pat 
siekia, kad jų verslas taptų atsakingas.

Chipotle Mexican Grill greito maisto 
restoranų tinklo pagrindiniai kriteri-
jai ieškant tiekėjų ir renkantis žaliavas 
– jos turi būti organiškos, iš šeimoms 
priklausančių fermų bei vietinės. Jų 
šūkis – „food with integrity“ – mais-
tas su pagarba! Chipotle Mexican Grill 
restorano filosofija paprasta – maistas 
turi būti geras. Ką reiškia geras? Geresnis 
skonis, kuris atsiranda dėka atsakingo 
ūkininkavimo, geresnių auginimo sąlygų 
ir kokybiškesnio maisto gyvuliams. 
Restoranų tinklas kontroliuoja, kad jiems 

„The Bay Fish & Chips“ parduotuvėlė

Chipotle Mexican Grill
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tiekiama vištiena, kiauliena, jautiena 
būtų užauginta nenaudojant antibiotikų 
ir hormonų, šeriama natūraliais pašarais. 
Daugeliu atveju restoranų vadovai patys 
lankosi ūkiuose.

Ypatingas dėmesys skiriamas ne tik 
atsakingiems pasirinkimams, bet ir 
komunikacijai su esamais ir potencialiais 
lankytojais. Informacija apie žaliavas bei 
jų atrankos politiką pateikiama visuose 
restoranuose, o reklamos kampanijose 
dažniausiai išryškinamas supakuotas bur-
ito su taikliomis, trumpomis ir paveikio- 
mis žinutėmis. Pavyzdžiui, didžiuliame 
lauko stende puikuojasi į aukso spalvos 
popierių įvyniotas burito su prierašu: 
„Perkame auksą/auksinės žaliavos“. 

Chipotle Mexican Grill sukūrė filmuką 
apie skirtumus tarp tvaraus ir „tradici-
nio“ ūkininkavimo, kuris labiau panašus 
į fabriką. Filmukas „YouTube“ kanale 
peržiūrėtas daugiau nei 8 milijonus kartų 
ir laimėjo keletą apdovanojimų. Sukurtas 
interaktyvus žaidimas „Farm Team“, kurį, 
gavus kvietimą, galima žaisti Chipotle 
Mexican Grill internetiniame puslapyje. 
Žaidimo dalyviai gauna informaciją apie 
atsakingą ūkininkavimą, gali kurti virtual-
ius, tvarius ūkius, pagal atsakingus kriter-
ijus rinktis žaliavas. Žaidimo nugalėtojai 
gauna įvairius prizus, kurių didžiausias 
– 200 dolerių čekis Chipotle Mexican 
Grill restoranuose. Restoranai siunčia 
naujienlaiškius savo lankytojams, taip 
supažindindami su tvaraus ūkininkavimo 
principais ir taip užaugintų žaliavų pasi-
rinkimo nauda. Restoranų tinklo įkūrėjo 
Steve Ells teigimu, visos šios kampanijos 
skirtos ugdyti vartotoją. Jo įsitikinimu, 
vartotojai yra ta jėga, kuri lemia esminius 
pokyčius rinkoje.

Chipotle Mexican Grill kartu su 
organinės medvilnės marškinėlių 
gamintojais sukūrė bendrą projektą – 
gamina linksmus ir įdomius ekologiškus 
marškinėlius, daugkartinio nau-
dojimo medvilninius maišelius ir net 
šliaužtinukus (su užrašu „Natūraliai 
užaugintas“). Kurdami šių prekių liniją 
Chipotle Mexican Grill akcentuoja, kad 
tvarūs medvilnės ūkiai, kaip ir tvarūs 
maisto ūkiai užtikrina sveikesnę aplinką. 
Dauguma greito maisto restoranų tinklo 
reklamų ir informacinių kampanijų tokios 
patrauklios ir įdomios, jog plinta visiškai 
nemokamai, virusinės rinkodaros būdu.

Chipotle Mexican Grill restorane visi 
produktai yra išdėlioti ant prekystalio, 
todėl klientas gali paprasčiau išsirinkti, ką 
norėtų šiandien valgyti. Taip pat galima 
stebėti takos, buritos ar salotų gaminimo 
procesą. Padažai gaminami restorane.

„Žalias“ čia ne tik maistas, bet ir šio 

greito maisto restoranų tinklo pastatai. 
Ilinojaus valstijoje, Gurnee mieste es-
antis Chipotle Mexican Grill restoranas 
– pirmasis kada nors gavęs platininį 
LEED sertifikatą (LEED skirtas įvertinti 
pastato aplinkosaugos charakteristi-
kas bei paskatinti tvaraus projektavimo 
vystymąsi. LEED sertifikatas yra įrodymas 
klientui ir visuomenei, kad pasta-
tas įgyvendino aplinkosaugos reika-
lavimus). Visuose pastatuose įmontuota 
Energy-Star virtuvės įranga, šviesos ju-

tikliai, apšvietimas, kuris reguliuojasi 
automatiškai pagal natūralų apšvietimo 
lygį, dubenys pagaminti iš perdirbto 
laikraštinio popieriaus, dovanų kortelės 
– iš kukurūzų pagrindu pagaminto plas-
tiko, servetėlės – iš nebalinto pirminio 
popieriaus. Viską, ką tik įmanoma, 
Chipotle Mexican Grill restoranai per-
dirba: maisto, kartono, aliejaus, plastiko, 
stiklo, aliuminio atliekas.

www.chipotle.com

Ells Niman, Chipotle vadovas, lanko tiekėjus

Chipotle Mexican Grill

Nukelta į 22 psl. >



22        RESTORANŲ VERSLAS 2/2014 
www.restoranuverslas.lt

ATSAKINGAS RESTORANŲ VERSLAS

Maksimaliai sumažintos maisto at-
liekos

The Modern Pantry, klarkenvelas, Lon-
donas, Didžioji Britanija

Šiame restorane meniu keičiasi 
kiekvieną savaitę. Taip klientai yra 
užtikrinti, kad patiekalai, kurie yra tos 
savaitės meniu – aukščiausios kokybės ir 
gaminami iš šviežių, vietinių ir sezoninių 
žaliavų. 

The Modern Pantry restoranas ypatingą 
dėmesį skiria maisto atliekų vengimui 
ir perdirbimui bei maisto likučių panau-
dojimui. Restorano šaldytuvuose įdiegti 
drėgmės surinkimo filtrai, kurie padeda 
išlaikyti maistą šviežią daug ilgiau, todėl 
labai mažai maisto tenka išmesti dėl 
to, kad jis sugedo. The Modern Pantry 
restoranas aktyvesnės atliekų mažinimo 
politikos ėmėsi atlikęs maisto atliekų 
auditą. Pradėtos tiekti mažesnės porcijos, 
kad susidarytų kuo mažiau maisto atliekų, 
tačiau būtų išsaugotas pakankamas mai-
sto kiekis klientui, restorano darbuotojai 
skatina lankytojus maisto likučius pasi-
imti kartu su savimi, kokybiškų žaliavų 
maisto likučiai yra naudojami gaminant 
mėsainius ar sumuštinius, pyragus, sriu-
bas ar darbuotojų maistą. Likusios maisto 
atliekos, pavyzdžiui, daržovių lupenos, 
yra naudojamos kompostavimui.

The Modern Pantry – restoranas, gavęs 
apdovanojimus trijose „Sąžiningo vers-
lo“ kategorijose: „Sąžiningas elgesys su 
žmonėmis“ – Bendruomenės sektoriuje, 
„Teigiamas aplinkai ūkininkavimas“ – 
Šaltinių sektoriuje, „Etiška mėsa ir pienas 
bei sąžininga prekyba, atliekų tvarkymas 
ir vandens saugojimas“ – Aplinkos sekto-
riuje. 

www.themodernpantry.co.uk

Ekologiškas pub’as, dirbantis su savo bendruomene
The Duke of Cambridge, Londonas, Didžioji Britanija
Pub’ai irgi gali būti atsakingi. The Duke of Cambridge 

pub’as – pirmasis ir vienintelis gastropub’as, kuriame vi-
sos naudojamos žaliavos sertifikuotos „Soil“ asociacijos 
(„Soil Association“ yra Didžiosios Britanijos sertifikavi-
mo institucija, laikoma viena seniausių ir griežčiausių 
iš visų Europos sertifikuotojų. „Soil Association“ serti-
fikatas suteikiamas tik tada, kai produkte yra daugiau 
kaip 95 proc. ekologiškų žaliavų. Šis sertifikatas taip pat 
garantuoja, kad produkte nėra žmonėms ar aplinkai 
kenksmingų medžiagų, tokių kaip parabenai, dirbti-
niai kvapikliai, dažikliai, naftos chemijos produktai, 
šiurkštūs prausikliai (SLE, SLES), glikoliai ir kt. Sertifikuo-
ti produktai būna pagaminti iš maksimaliai ekologiškų 
žaliavų. Sertifikuotos kompanijos įsipareigoja kasmet 
tikrinti savo gamybinius įrengimus ir atlikti naudojamų 
medžiagų auditą). Šiame pub’e galima pavalgyti ne tik 
ekologiško maisto, bet ir paragauti ekologiško alaus, 
vynų ar kitų gėrimų. Tai pirmasis pub’as Didžiojoje 
Britanijoje, kuris dirba su MSC sertifikatą turinčiais žuvų 

The Modern Pantry restoranas

The Duke of Cambridge pub’as
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tiekėjais. Daugiau kaip 90 proc. viso mais-
to atkeliauja iš pietryčių bei rytų Anglijos. 
Žuvis perkama tik pagauta tą pačią dieną, 
iš žvejų laivų, kurie žvejodami naudoja at-
sakingo verslo principus (nekenksmingais 
būdais ir tinkamais įrankiais gaudo žuvį) 
ir tiekia Jungtinėje Karalystėje pagautas 
ir pagal MSC standartą sertifikuotas žuvis.

Šis pub’as meniu keičia kiekvieną dieną 
po du kartus, atsižvelgiant į turimus 
produktus. Kaip juokauja darbuotojai, 
meniu keičiasi taip pat dažnai, kaip ir oras 
Didžiojoje Britanijoje. Pub’e galioja labai 
griežta sezoniškumo politika, čia nera-
site šparagų ar braškių visus metus. Savo 
meniu pub’as apibūdina kaip nuoširdų, 
kaimišką, britišką su Viduržemio jūros re-
giono prieskoniais. The Duke of Cambridge 
pub’as kasdien siūlo du mėsos, du žuvies 
ir du vegetariškus patiekalus – kiekvieno 
skoniui. Pub’as pats kepa duoną, gamina 
ledus, marinuoja daržoves. Visa žaliavų 
politika lankytojams pateikta ant sienos 
kabančioje didžiulėje rašymo lentoje.

Maisto produktai perkami iš mažų, 
nepriklausomų vietos ūkininkų, kurie gy-
vulius augina pagal aukščiausias gerovės 
normas, tad virėjai būna užtikrinti, kad 
visas maistas yra kokybiškas ir nieko 
nereikės išmesti. The Duke of Cambridge 
pub’as perka visą gyvulį ir panaudoja 
kiekvieną jo dalį, kad būtų galima išvengti 
maistinių atliekų.

Vynų pasiūla atitinka aukščiausią lygį. 
Čia galima paragauti aukščiausios kokybės 
ekologiškų ir biodinaminių vynų tiek iš se-
nojo ir naujojo pasaulių, tiek iš nežinomų 
ir paslėptų pasaulio kampelių. Alus yra 
gaunamas iš mažų ir nepriklausomų 
bravorų, o iš geriausių Londone klestinčių 
mikrobravorų gaunami rinktiniai alūs.

The Duke of Cambridge pub’as nenau-
doja nieko, kas atgabenta lėktuvais. 
Stengiamasi palikti kuo mažesnį anglies 
dioksido pėdsaką: pakartotinai naudoja-
ma ir perdirbama viskas, ką įmanoma per-
dirbti, o elektra gaunama iš vėjo ir saulės 
generatorių. 

Ypatingas dėmesys The Duke of Cam-
bridge skiriamas darbui su personalu ir 
vietos bendruomenėmis, o tai, vadovų 
teigimu, ne tik atneša tiesioginę naudą 
šioms grupėms, bet ir augina lojalius klien-
tus.

Pub’o darbuotojai dalyvauja atsakingo 
verslo, atliekų vengimo ir rūšiavimo moky-
muose, yra skatinami savanoriauti vietos 
bendruomenės projektuose.

The Duke of Cambridge pub’as glaudžiai 
bendradarbiauja su vietos bendruomene, 

organizuoja įvairius projektus vietinėse 
mokyklose, benamių prieglaudose ir ki-
tose organizacijose.

Benamių prieglaudoje pub’o komanda 
organizuoja labdaringas vakarienes, renka 
aukas (surinkus didelę sumą pinigų, viena 
prieglauda galėjo persikraustyti į didesnes 
patalpas ir pradėjo veikti kiekvieną dieną). 

Dirbdami su vietos mokyklomis, pub’o 
darbuotojai apmokė Tornhilo pradinės 
mokyklos virėjus, kaip paruošti naujus 
meniu, kuriuose būtų siūlomas sveikesnis, 
skanesnis maistas, gaminamas iš produktų, 
gautų iš atsakingų tiekėjų. Pub’o komanda 
taip pat padėjo vienai iš mokyklų mokyti 
ir įdarbinti žmonių komandą, kad ši galėtų 
dirbti bendruomenės virtuvėje. 

www.sloeberry.co.uk

The Duke of Cambridge pub’as

The Duke of Cambridge pub’as The Duke of Cambridge pub’as
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Vertikalūs sodai mobiliame restorane
Greenhouse by Joost, Australija
Ekologiškas mobilus restoranas įkurtas jūriniame kontei-

neryje, siekiant užtikrinti lengvą restorano gabenimą iš vienos 
vietos į kitą. Nors ir lengvai transportuojamas, tačiau pastatas 
turi visas būtinas sudedamąsias namo dalis: laiptus, kuriais 
galima patekti į sodą, esantį ant stogo, virtuvę, barą, baldus, 
darbuotojų persirengimo kambarius. Ant stogo įrengtas sodas, 
kuriame kuo puikiausiai galima auginti kai kurias restorano pa-
tiekalams naudojamas žoleles ar daržoves. Restorano sienos 
dekoruotos užrašais, juose lankytojams pateikiama informacija 
apie restorano politiką, susijusią su atliekų mažinimu. Green-
house by Joost užtikrina, kad niekas nebūtų išmetama, todėl jų 
atliekų išmetimas lygus nuliui. Visos organinės atliekos (net ir 
stalo įrankiai!) yra kompostuojamos ir naudojamos stogo sodui. 
Kavinėje esantys tualetai taip pat turi Smart Sink funkciją (van-

duo po rankų plovimo surenkamas tualeto bakelyje).
Svarbiausias Greenhouse by Joost restorano akcentas – 

vertikalūs sodai. Vertikalių sodų mada yra užsikrėtę ir daugelis 
kitų restoranų Australijoje. Šie sodai atlieka ne tik patrauklią 
estetinę funkciją, bet ir teikia praktinę naudą: sutaupoma vie-
tos, augalai mažina stresą, gerina oro kokybę, reguliuoja oro 
drėgmę, kurios dėka sukuriamas maksimalus komfortas lanky-
tojams, taip pat suteikiama galimybė konvertuoti toksiškus 
chemikalus ir taip sumažinti žalingą anglies dioksido lygį, vyksta 
natūralus pastato izoliavimas ir vėsinimas, susidaro akustinė ab-
sorbcija.

Greenhouse by Joost maistas yra sezoninis, gaunamas iš 
vietinių ūkininkų. Meniu priklauso nuo to, kas tuo metų laiku 
yra tiekiama.

www.byjoost.com

Greenhouse by Joost

Greenhouse by Joost
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Ūkininkų restoranas
Founding Farmers restoranas, Vašingtonas, JAV
Šis restoranas priklauso Šiaurės Dakotos ūkininkų 

sąjungai, kuri vienija daugiau kaip 40 000 ūkininkų šeimų 
verslų.

Founding Farmers restoranas yra draugiškas aplinkai 
nuo šakutės iki didkepsnio: pastatytas naudojant 
perdirbtą medį, turi LEED sertifikatą, meniu  spausdinami 
ant perdirbto popieriaus, o užrašai spausdinami iš so-
jos pagamintu rašalu, naudojamos tik natūralios valymo 
priemonės. Restoranas yra įsirengęs vandens filtravimo 
sistemą, pats gamina ir pilsto gazuotą ir negazuotą stalo 
vandenį, kuris yra pateikiamas stikliniuose grafinuose, taip 
atsisakant vandens buteliuose.

Founding Farmers turi programą, skatinančią darbuo-
tojus į darbą važiuoti dviračiais arba viešuoju transportu. 
Restoranas stengiasi kompostuoti ir perdirbti visas atlie-
kas. 

Founding Farmers yra įrengtas remiantis labai įdomiu 
principu – lankytojai turi viską matyti „fermerio akimis“ – 
grindys primena margumyną, kurį matytumėte žiūrėdami 
į fermos laukus iš 30 000 pėdų aukščio, o stalus vieną nuo 
kito atskiria atitvarai su džiovintomis žolėmis. Lentynos 
apstatytos florescencinėmis šviesomis apšviestais stik-
liniais indais, pripildytais marinuotų daržovių, tai primena 
vakarieniaujantiems  restorano filosofiją: „Iš fermos – ant 
šakutės.“ („From farm to fork“).  

Meniu yra nurodoma, iš kokių pasėlių yra atvežtas tam 
tikras produktas, tad lankytojai gali būti ramūs dėl to, ką 
valgo.

www.wearefoundingfarmers.com

Founding Farmers

Founding Farmers
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Aplinkosauginių iniciatyvų įgyvendinimui „susimeta“ 
kavinės lankytojai

The Habana Outpost, Bruklinas, Niujorkas, JAV
Ši Brukline įsikūrusi kavinė įdomi ne tik dėl savo sąžiningo 

verslo idėjos, bet ir dėl priemonių, kuriomis skatina prie šių idėjų 
prisidėti lankytojus. The Habana Outpost metų eigoje lankytojų 
prašo paramos: kiekvienas apsilankęs turi paaukoti po du cen-
tus, paskiriant juos kitiems aplinkai draugiškiems projektams, 
kuriuos galima būtų įgyvendinti kavinėje. Keletas iš iniciatyvų, 
kurioms buvo surinkta pinigų: restoranas turi įsirengęs dviračio 
mynimu varomą trintuvą, lietaus vandens rinkimo sistemą, 
kompostavimo ir perdirbimo stotis. 

Ne tik maistas, bet ir pastatas yra draugiškas aplinkai. The 
Habana Outpost kavinėje elektra yra gaminama saulės energijos 
dėka. Kai iš saulės gaunamos elektros pajėgumai viršija kavinės 
poreikius, elektros energija „pasidalinama“ su šalia esančiais 
pastatais. The Habana Outpost yra įsidiegęs taupaus apšvietimo 
sistemas. The Habana Outpost ženklas buvo perdirbtas iš seno 
degalinės ženklo. Kavinė nedidelėje erdvėje turi net savo 
asmeninį sodą.

Perdirbimas ir kompostavimas taip pat yra neatsiejama 
kavinės dalis. The Habana Outpost naudoja perdirbamas lėkštes 
ir sidabro stalo įrankius. Šaltiems gėrimams skirti puode-
liai yra gaminami iš plastiko, kurio pagrindinė sudėtinė dalis – 
kukurūzai, taigi juos taip pat galima kompostuoti. Pikniko stalai 
ir sūpynės yra pagamintos iš medžiagos, kuri susidaro perdir-
bus plastikinius butelius ir pjuvenas. Karštų gėrimų puodeliai 
yra pagaminti iš visiškai atsinaujinančių, 100 proc. perdirbamų 
šaltinių ir padengti kukurūzų pagrindo sakais, kurie pakeičia 
naudojamą plastiką standartinėse pakuotėse. Visi čia naudoja-
mi muilai – draugiški aplinkai, bioskaidūs, be fosfatų.

www.cafehabana.com/brooklyn

Habana Outpost

Habana Outpost
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Tilth restoranas, Sietlas, JAV
Virtuvės šefė ir restorano savininkė Maria Hines užtikrina, kad 

kiekvienas daiktas, esantis jos restorane, labiau primenančiame 
namus nei viešą maitinimo įstaigą, yra draugiškas aplinkai: nuo 
aplinkai nekenksmingų valymo priemonių iki iš sojos pagamintų 
spalvinimo kreidelių vaikų žaidimų kampelyje. Jeigu virtuvės 
šefė negali rasti tinkamo ekologiško ar natūralaus produkto – 
gamina jį pati: sviestą, pomidorų padažą, actą ir pan. 

Tilth restoranas palaiko „green glass“ programą, kuri siūlo 17 
skirtingų vynų rūšių, pagamintų ekologiniuose ar biodinami-
niuose ūkiuose.

Tilth restoranas gamina aukštos kokybės maistą, pagamintą 
iš vietinių, sezoninių bei organiškų produktų. Patiekiamas 
penkių patiekalų meniu arba didysis degustacinis rinkinys, kurie 
gali būti pritaikyti ir vegetarams, ir veganams. Virtuvės vadovė 
stengiasi, kad kiekvienas ūkininkas pristatytų savo produktus 
asmeniškai, taip siekiama kurti dialogą tarp ūkininko, restorano 
ir lankytojo.

www.tilthrestaurant.com

Tilth restoranas
Tilth 

restoranas

Tilth restoranas

Tilth restoranas
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Vienodos galimybės ir mėsos 
mėgėjams, ir veganams, ir 
žaliavalgiams

Root Down, Denveris, JAV
Root Down restoranas ypatingai 

vertinamas dėl universalaus meniu, 
kur šalia patiekalų su gyvuliniais 
produktais yra pasirinkimų vega- 
nams, žaliavalgiams, netoleruojantiems 
glitimo, alergiškiems lankytojams. 
Restorano virtuvė patiekalų ruošimui 
naudoja žoleles ir daržoves iš derliaus, 
kuris užauga ant stogo ir kieme, kai tai 
yra įmanoma. Restorano šefas, apsėstas 
vietinių žaliavų idėjos, dirba su viet-
iniais ūkininkais ir organizuoja „pop up“ 
stiliaus vakarienes, kuriomis siekia pop-
uliarinti maistą iš vietinių ir sezoninių 
žaliavų.

Root Down restoranas įsikūręs rekon-
struotoje degalinėje. Vidus įrengtas 
iš perdirbtų atliekų ir medžiagų. 

kooperatyvinis pub’as 
Black Star Co-op alaus baras
Austinas, JAV

Restoranas įdiegęs atvirkštinio os-
moso vandens sistemą, taip sukurda-
mas nemokamo vandens papildymo 
galimybę, kuria nevaržomai gali pasin-
audoti visi klientai. Tualetuose įrengta 
Smart Sink („protingos kriauklės“) 
sistema, kur vandens nuotekos, 
susidarančios plaunant rankas, nau-
dojamos tualeto vandeniui nuleisti. 
Visi restorano gamybiniai procesai yra 
įgyvendinami vėjo energijos pagalba.

www.rootdowndenver.com

Tai pirmasis pasaulyje kooperatyvinis, 
pačių darbuotojų valdomas alaus pub’as. 
Kooperatyvus verslas yra verslas, kurio 
savininkai yra jame dirbantys ir tomis 
pačiomis paslaugomis besinaudojantys 
žmonės.

Šio restorano istorija prasidėjo 2006 m., 
kai Steven Yarak, vietinis alaus mėgėjas 
iš Austino, ėmėsi iniciatyvos kuriant 
kaimyninį alaus barą, priklausantį bend-
ruomenei. Ši mintis gana greitai susilaukė 
vietinės bendruomenės susidomėjimo ir 
2010 m., sulaukus gyventojų finansinės 
pagalbos ir surinkus didelę pinigų sumą, 
buvo atidarytas Black Star Co-op alaus 
baras. Baro direktorių taryba ir darbuotojų 
sąjunga susivienijo, norėdami tinkamai 
vykdyti baro veiklą. Black Star Co-op alaus 
baras nepriima jokių arbatpinigių, kadan-
gi visiems darbuotojams yra sąžiningai 
mokama, bet skatina klientus arbatpini-
giais paremti šį sėkmingą verslą. 

Black Star Co-op alaus baras – tai LEED 

sertifikatą gavęs bravoras ir pub’as, kurio 
pagrindinis tikslas – tinkamai naudoti 
vandenį ir elektrą bei kiek įmanoma la-
biau taupyti šiuos išteklius. Todėl yra 
kruopščiai analizuojama, kurie procesai 
išnaudoja daugiausiai vandens, elektros, 
gamtinių dujų, tuomet jie optimizuo-
jami. Klientai skatinami naudoti alter-
natyvias transporto priemones, kuriomis 
gali atvykti į pub’ą. Black Star Co-op alaus 
bare naudojami plastiko gaminiai, ku-
riuos galima kompostuoti, yra įdiegti 
kelių zonų oro kondicionieriai, platus 
pasirinkimas įvairių kompostavimo ir 
perdirbimo programų. Panaudoti grūdai 
atiduodami vietinams ūkiams, ten jie to-
liau naudojami pašarams. Nepanaudotų 
šaldytų ledukų vanduo naudojamas indų 
plovimui. Virtuvėje susidaro mažiau nei 
vienas maišas šiukšlių per dieną, nes visa 
kita yra perdirbama, kompostuojama.

www.blackstar.coop 

Black Star Co-op

Black Star Co-opBlack Star Co-op

Root Down šefas Daniel Asher,
 nuotr. hannaranchmovie.com

Root Down auginamos gėrybės
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The Grey Plume restoranas, Omaha, JAV
The Grey Plume – pirmasis pasaulyje Žaliųjų restoranų aso-

ciacijos (Green Restaurant Association, www.dinegreen.com) 
pripažintas „darnaus pastato“ kategorijoje ir pirmasis pasaulyje 
4 žvaigždutėmis įvertintas restoranas. 

The Grey Plume restoranas yra realizavęs daugybę žaliųjų 
iniciatyvų savo veikloje. Baldai ir restorano aplinka yra įrengta 
tik iš aplinkai draugiškų žaliavų: 90 proc. grindų pagamintos iš 
perdirbtos žaliavos, visame restorane įrengtas LED apšvietimas, 
visa mediena, panaudota restorane, yra sertifikuota FSC ser-
tifikatu (šis sertifikatas patvirtina, kad mediena gauta tvarios 
miškotvarkos sistemos pagrindu), valgomojo kambario kėdžių 
minkštoji dalis yra pripildyta putomis, kurių sudėtis yra sojos 
pagrindas. Stogai, laiptai ir turėklai yra pagaminti iš perdirbto 
plieno, lubos – iš perdirbtų medžiagų. Duonos lėkštės pagamin-
tos iš perdirbtų vyno butelių, virtuvės grindys dengtos aplinkai 
draugiškomis priemonėmis, stalviršiai pagaminti iš aplinkinėse 
vietovėse augančio ir perdirbto karijos medžio. 

Ne mažiau dėmesio skiriama vandens ir energijos taupy-
mui: rankų plautuvės sureguliuotos taupiuoju režimu, veikia 
maitinamos saulės energijos, įrengti energiją taupantys rankų 
džiovintuvai, įdiegti judėjimo jutikliai biure ir tualetuose, visa 
virtuvės įranga – aukščiausios energetinės klasės.

Perdirbimas ir jokių atliekų – tai požiūris, kuriuo vadovau-
jasi The Grey Plume restoranas: perdirbamas stiklas, aliuminis, 
plastikas, kartonas, visos maisto atliekos, meniu atspaus-
dinti sojos pagrindo rašalu ant perdirbto popieriaus, taip pat 
nepamirštamas ir maisto atliekų perdirbimas. Restoranas akty-
viai užsiima ir užterštumo bei chemijos naudojimo mažinimu, 
pavyzdžiui, naudoja iš vietinių bičių vaško pagamintas žvakes, 
tik bioskaidžias valymo priemones, naudoja nebalinto perga-
mentinio popieriaus maišelius, virtuvės riebalus verčia biokuru, 
naudoja daugkartinio naudojimo kavos filtrus.

Visi vienkartinio naudojimo indai/servetėlės pagaminti iš 
medžiagų, kurios arba perdirbtos, arba biologiškai skaidosi, 

arba yra lengvai perdirbamos: stalo įrankiai, tualetinis popi-
erius, popieriniai rankšluoščiai, popierinės servetėlės, gėrimų 
šiaudeliai, biuro  popierius. Restorano baldai pagaminti iš 
medžiagų, likusių nugriovus seną daržinę.

www.thegreyplume.com

Daržinė iš kurios gaminti baldai restoranui  The Grey Plume

The Grey Plume

The Grey Plume
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ATSAKINGAS RESTORANŲ VERSLASEkologIŠkI pRodUktAI
pAtIEkAlUosE – AtsAkINgo 
REstoRANo požYMIs
*2014 m. ekologiškas jogurtas „Dobilas“ vienintelis Baltijos šalyse Europos 
ekspertų buvo įvertintas už puikų skonį, sudėtį ir aromatą.

Sparčiai populiarėjant sveikai mitybai, paremtai maistingais vietiniais maisto produktais, svarbu pasirink-
ti kokybiškiausią produktą, esantį rinkoje. Atsakingo verslo idėjomis paremtą veiklą vykdantys restoranai 
turi puikią galimybę rinktis lietuviškus produktus, kurie yra dar ir ekologiški. Vienas iš tokių produktų 
– ekologiškas jogurtas „Dobilas“ su citrina ir imbieru, kuriame nėra jokių maistinių priedų, genetiškai 
modifi kuotų organizmų, krakmolo bei želatinos. Dėl savo sudėties, itin pikantiško prieskonių derinio bei 
kūrybiškų pritaikymo galimybių šis jogurtas tvirtai stovi keliais laipteliais aukščiau už visus kitus.

Morkų ir imbierų sriuba, užtaisyta su ekologišku jogurtu „Dobilas“ su citrina ir imbieru
Restoranų ir namų lėkštėse vis labiau populiarėjant vietiniams produktams, kone visus metus savo 
meniu galima siūlyti lietuviškų morkų, pagardintų kvapniu ir pikantišku ekologišku jogurtu, sriubą.
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Kiek netikėtas, tačiau sveikuolių tarpe, galima sakyti, madingas deri-
nys – geltonskruostė citrina ir pikantiškas imbieras – jogurte subtiliai 
papildo ir atskleidžia vienas kitą. Tai salstelėjęs jogurtas, dėl tvirtų cit-
rinos ir imbiero poskonių įgauntis plačias panaudojimo galimybes ir 
įkvepiantis kūrybai virtuvėje.

Ekologiškas jogurtas gali būti įdomiai panaudojamas patiekalų gar-
dinimui: salotų užpilams, padažams, viešbučių pusryčių metu – kartu 
su dribsniais, o taip pat kaip padažas prie blynelių, glotnučiams (angl. 
– smoothies), gali būti patiekiamas kaip šaldytas desertas ar plakamas 
kokteiliuose. Dėka savo pikantiškumo jogurtas su citrina ir imbieru – 
idealus pasirinkimas gardinant sriubas ir net gali būti paskutiniu sko-
nio ir kompozicijos štrichu išraiškinguose mėsos patiekaluose. Virtuvės 
meistrai žino, jog nereikia bijoti ingrediento saldumo naudojant jį 
nesaldžiuose patiekaluose – truputis cukraus veikia kaip natūralus sko-
nio stipriklis.

Taigi, pradedant klasikiniais jogurto panaudojimo būdais ir tęsiant 
netikėtais deriniais, restoranuose ir kavinėse galima lankytojams 
pateikti netikėtų ir skanių naujovių, o kartu įgyvendinti atsakingo 
restorano meniu idėjas!

Dėl savo natūralių skoninių, maistinių ir estetinių savybių vis dažniau 
patiekalų sudėtine dalimi tampa jogurtas. Tačiau virtuvėje vis svar- 
biau tampa ne tik produkto „techninės“ charakteristikos, bet ir sudėtis, 
kilmė ir, be abejo, kokybė, t. y. produkto vertė. Dauguma gamintojų, 
norėdami pasiekti charakteringą jogurto tirštumą ir standumą, naudoja 
pramoninius tirštiklius. Toks gamybos būdas nenaudojamas gaminant 
ekologiškus jogurtus „Dobilas“. Pagal registruotą, patvirtintą jogurto 
gamybos būdą, „Dobilo“ kreminis tirštumas, didelis maistingumas 
pasiekiamas naudojant itin aukštos kokybės pieno baltymus bei raugi-
nimui naudojamą Lactobacillus delbruecki bulgaricus ir Streptococcus 
thermophilius kultūrų raugą, kurio nauda aprašyta daugelyje mokslinių 
straipsnių. Jogurte gausu organizmo lengvai pasisavinamų pieno 
baltymų, riebaluose tirpių vitaminų A, D, E, mineralinių medžiagų, ypač 
kalcio.

Mangų ir ekologiško jogurto „Dobilas“ su citrina ir imbieru glotnutis
Imbieras, citrina, mangai ir ekologiškas jogurtas – ko gero, skaniausias ener- 
gijos ir skaisčių spalvų nuotaikos užtaisas visai dienai. Šis glotnutis idealus 
pusryčių ir/ar vaikų meniu skanėstas. Tiesiog suplakite mango vaisius su 
jogurtu ir pagardinkite mango gabalėliais ar mėtomis.

Sveikuoliški avižiniai imbieriniai 
vafliai ir ekologiškas jogurto 
„Dobilas“ su citrina ir imbieru 
pagardas su sezoninėmis 
uogomis
Kvapni ir maistinga alternatyva 
pabodusiems ir menka maistine 
verte pasižymintiems lietiniams. 
Avižos tinkamos besilaikantiems 
dietos be gliutenų. Smaližiai 
jogurtą gali sumaišyti su natūraliu 
medumi.

Avienos šonkauliukai su kuskusu ir ekologišku jogurtu „Dobilas“ su 
citrina ir imbieru

Kokybiškos, lietuviškos avienos patiekalui marokietiškų aromatų 
suteiks kuskusas su razinomis, o saldumą ir pikantiškumą puikiai 

subalansuos ekologiškas jogurtas su citrina ir imbieru.
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Tačiau yra ir gerų žinių! Kai kurių žuvų 
rūšių ištekliai per pastaruosius metus 
pasiekė buvusį lygį, Lietuvoje atsiranda 
vis įvairesnių auginamų žuvų rūšių, yra 
puikių specialistų, padedančių atsakingai 
pasirinkti žuvį ir prisidėti prie išteklių tau-
sojimo. Į ką svarbiausia atkreipti dėmesį 
renkantis žuvį, pataria leidinio „Žuvų gi-
das: vadovas atsakingam žuvies ir jūros 
gėrybių vartotojui“ sudarytojas Robertas 
Staponkus. 

Lietuviška žuvis: yra iš ko pasirinkti
Džiugina tai, jog bendra žuvų išteklių 

situacija Baltijos jūroje ties Lietuvos 
krantais yra nebloga. Pastaruoju metu 
menkių ištekliai vėl pasiekė įprastą lygį. 
Baltijos jūros priekrantėje ir Kuršių mario-
se žuvų ištekliai šiuo metu yra stabilūs 
ir taip pat augantys dėl sumažėjusio 
verslinės žvejybos intensyvumo.

Yra didelis gėlavandenių žuvų, 
auginamų čia pat, Lietuvoje, pasirinki-
mas. Tvenkiniuose Lietuvoje dažniausiai 
auginami karpiai, kurių auginimas 
dažnai būna ekstensyvus, todėl poveikis 
aplinkai taip pat minimalus. Taip pat 
žuvys Lietuvoje auginamos ir uždarose 
recirkuliacinėse sistemose. Tokiu būdu 
užauginami afrikiniai šamai, unguriai, 
eršketai, lydekos, lynai.

ką reikia žinoti renkantis žuvį?
Renkantis žuvį pirmiausia būtina 

atkreipti dėmesį į žuvies dydį. Rinktis 
reikėtų kuo didesnę žuvį arba didesnę 
fi lė išpjautinę. Taip elgdamiesi mes 
galėsime būti tikri, kad tokia žuvis savo 
gyvenime bent kartą ar du bus spėjusi 
išneršti ir mes jos nepaimsime iš jūros, 
tai yra, neišimsime iš sistemos, kol ji dar 
nespėjo nė karto pasidauginti. Taip pat 
svarbu rinktis vietines žuvų rūšis. Balti-
jos regionas yra gan pažangus šioje srit-
yje, tad verta rinktis žuvis, pagaunamas 
ties mūsų krantais – strimėlę, Baltijos 
menkę, šprotus. Žinoma, ne visos žuvys 
geba užaugti didelės, todėl tokios žuvys 
kaip strimelės ar šprotai (bretlingiai) yra 
laikomi menkavertėmis žuvimis, kurios 
dažniai dideliais kiekiais keliauja į pašarų 
gamybos įmones. Tačiau tai nereiškia, jog 
jų maistinė vertė menka. Kūrybiško šefo 
rankose šios žuvys gali tapti restorano 
„hitu“, kaip, pavyzdžiui, garsiojo „Noma“ 
restorano „Žuvis spurgoje“.

Ungurys
Ungurių sugavimas Europoje 

drastiškai mažėja jau daugiau nei tris 
dešimtmečius. Didžiosios ES valstybės, 
tokios kaip Prancūzija ir Ispanija, turi 
didžiulį ekonominį interesą šioje srityje 

kĄ ApIE žUvIs tURI žINotI 
AtsAkINgAs REstoRANAs

kelerius pastaruosius metus Lietuvoje ir visame pasaulyje ypatingai aktualūs tapo žuvų 
pasirinkimo ir vartojimo klausimai. Nemaža dalis itin mėgstamų žuvų rūšių atsidūrusios 
ties išnykimo riba, o žuvininkystės ūkiuose užaugintos žuvies kokybė ne visada tenkina 
sveikos mitybos šalininkų lūkesčius. Robertas Staponkus

ir leidžia tiekti ungurių lervutes į ūkius. 
Jei ne jų interesai, greičiausiai ungurių 
žvejyba ES jau būtų uždrausta.

Šiuo metu technologijos, leidžiančios 
dirbtiniu būdu veisti ungurius, nėra. Sie-
kiant patenkinti akvakultūros poreikius, 
stikliniai unguriukai auginimui paimami 
iš natūralios aplinkos. Todėl dirbtinis 
ungurių auginimas ne tik neprisideda 
prie šių žuvų apsaugos, bet mažina da-
bartinius išteklius. Taigi realu, kad vieną 
dieną unguriukų tiek sumažės, jog toks 
verslas pasidarys nepelningas. Tad, kol ne 
vėlu, nustoję vartoti ungurius dar galime 
padėti atsinaujinti šios žuvies ištekliams.

Lašiša
Baltijos lašiša yra Atlanto lašišos 

porūšis, šių žuvų išteklius sudaro dvi 
populiacijos: centrinės Baltijos jūros bei 
Botnijos ir Suomijos įlankų. Nors Lietu-
voje lašišų populiacijos būklė pagerėjo 
ir ši rūšis išbraukta iš Raudonosios kny-
gos, Baltijos lašišų populiacijos išlikimas 
tebėra pavojuje. Apie išteklių vertingumą 
byloja vien tai, kad kvotos lašišų žvejybai 
skirstomos ne tonomis, o žuvų skaičiumi. 
Siekiant išsaugoti Baltijos lašišų 
populiaciją, taikoma daug nacionalinių 
ir tarptautinių priemonių, tačiau jų pov-
eikis trumpalaikis, kol skirstant žvejybos 
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kvotas neatsižvelgiama į mokslininkų 
rekomendacijas. Didelę grėsmę popu-
liacijos išlikimui kelia ir neteisėta, 
nedeklaruojama ir nereglamentuojama 
žvejyba. Skaičiuojama, kad nelegaliai 
Baltijos jūroje sugaunama apie 70 tūkst. 
lašišų kasmet. Lietuvoje ši problema taip 
pat aktuali, tačiau niekas negali įvardinti, 
koks yra nelegalios žvejybos mastas. 
Todėl reikėtų stengtis nesirinkti laisvėje 
sugautos lašišos. Alternatyva laisvėje 
užaugusioms lašišoms – Norvegijos 
akvakultūros ūkiuose užaugintos lašišos. 
Žuvų laikymo sąlygos šiuose ūkiuose 
nuolat gerėja, o 2020 m. 15 didžiausių 
Norvegijos lašišų augintojų įsipareigojo 
ūkiuose įdiegti ASC sertifi katą, kuris 
įpareigos ūkius iki minimumo sumažinti 
gamtinei aplinkai daroma žalą.

Dorada
Sparčiai populiarėjanti dorada ofi cia-

liai vadinama auksaspalviu sparu. Nuo 
devintojo dešimtmečio pradėtos taikyti 
intensyvios auginimo technologijos 
Viduržemio jūroje, o šiuo metu tai yra 
viena pagrindinių Europos žuvininkystės 
ūkiuose auginamų žuvų. Pagrindinės 
sparų eksportuotojos pasaulyje – Graiki-
ja, Italija, Turkija. Žuvies auginimas žuvų 
ūkiuose kenkia vietinėms ekosistemoms, 
o Šiaurės rytų Atlante ar Viduržemio 
jūroje gaudant doradas sugaunama ir 
daug ne tokios vertingos žuvies, kuri 
išmetama atgal į vandenį ir žūsta. Dėl šių 
priežasčių nerekomenduojama rinktis 
doradų.

krevetės
Dažniausiai prekybos vietose mes 

rasime nedideles šiaurines krevetes, ku-
rios gaudomos Šiaurės, Barenco jūrose, 
Atlanto vandenyne, regionuose  aplink  
Islandiją,  Grenlandiją ir Niufaundlandą 
bei šiaurinėje Ramiojo vandenyno da-
lyje. Šių krevečių žvejyboje naudojami 
dugniniai tralai, kurie pažeidžia šaltų jūrų 
giliavandenių koralų bendrijas, jais sug-
aunama daug netikslinių gyvūnų prie-
gaudos, kurie iškelti į paviršių ir išmesti 
atgal per bortą dažniausiai nebeišgyvena, 
nors moderni įranga ir leistų to išvengti.

Parduotuvių lentynose taip pat gali-
ma rasti daugybę rūšių didelių tropinių 
krevečių. Lietuviškai jos dažniausiai 
vadinamos tigrinėmis, baltakojėmis ar 
tiesiog didžiosiomis krevetėmis. Abso-
liuti jų dauguma yra auginama pietryčių 
Azijos akvakultūros ūkiuose. Speciali-
zuoti krevečių ūkiai yra viena pagrindinių  
grėsmių  ir  taip  mažėjantiems mangrovių 
miškams. Mangrovių miškai kertami,  
kad krevečių ūkiai turėtų vietos plėstis. 
Tokia ūkių plėtra yra trumparegiška, 
dažniausiai  nemąstoma  apie ilgalaikes 
perspektyvas, o juolab apie aplinkai 
daromą žalą. Informacijos apie tai,  kokiu  
būdu krevetės užaugintos, ant produktų 
pakuočių dažniausiai nerasime. 

Starkis (Sterkas)
Starkiai – tai plėšrios žuvys. Jos užauga 

iki 1 m ilgio ir gali sverti daugiau nei 15 
kg, tačiau tokie dideli starkiai pasitaiko 
labai retai. Geru laimikiu laikomas 4–5 
kg starkis. Lietuvoje starkiai natūraliai 
buvo paplitę tik Kuršių mariose, tačiau 
po įveisimo jie aklimatizavosi ir įsikūrė 
dideliuose vidaus vandens telkiniuose 
bei Nemune. Starkiai taip pat sugauna-
mi Baltijos jūros priekrantėje. Jų išteklių 
būklė Baltijos jūroje nevienoda. Starkių 
Lietuvos priekrantėje ir Kuršių mariose 
yra sumažėję. Tai susiję su tuo, jog žvejai 
Kuršių mariose naudoja 40 mm akių tin-
klus, su kuriais išgaudo nesubrendusias 
žuvis. Vis dėlto, sumažėjus žvejybos in-
tensyvumui, panašu, kad starkio ištekliai 
Kuršių mariose ima atsinaujinti. Todėl 
rinktis reikėtų kuo didesnius individus 
ir jokiu būdu ne mažesnes nei 42 cm 
žuvis.

Midijos
Midijos gyvena jūroje ant uolų ir ak-

menuoto dugno, ypač kur vyrauja stiprios 
srovės. Baltijos jūroje dažniausiai sutinka-
mos vietose, pradedant nuo vandens 
mūšos zonų iki 10 m gylio. Vis dėlto 
mūsų kraštuose jos neužauga iki komer-
cinio dydžio ir daugiausiai atvežamos 

iš ūkių, įsikūrusių Atlanto vandenyno 
pakrantėse. Midijos auginamos įvairiais 
būdais, pavyzdžiui, naudojant specia-
lius tinklu aptrauktus rėmus, ant vande-
nyje panardintų virvių bei potvynio ir 
atoslūgio zonoje įkaltų stulpų. Jų augin-
imas ne tik nekenkia, bet ir prisideda prie 
jūrų būklės gerinimo, kadangi midijos 
fi ltruodamos vandenį mažina vandens 
žydėjimą. Todėl, be abejo, rekomenduo-
jama rinktis taip augintas midijas. 

Tačiau midijos taip pat yra ir gau-
domos, o tokių midijų reikėtų vengti, 
kadangi gremžiant jas nuo dugno spe-
cialia įranga yra sunaikinamos natūralios 
dugninių organizmų bendrijos.

Doradų auginimas žuvų ūkiuose kenkia 
vietinėms ekosistemoms. Šiaurės rytų 
Atlante ar Viduržemio jūroje gaudant 
doradas sugaunama ir daug ne tokios 
vertingos žuvies, kuri išmetama atgal į 
vandenį ir žūsta.

Aplinkosauginis ženklinimas
Šiuo metu pasaulyje labiausiai paplitusi žuvų 

ir jūros gėrybių ženklinimo sistema – MSC (angl. 
Marine Stewardship Council). MSC ženklas nuro-
do, kaip ir kokioje vietoje žuvis buvo sugauta bei 
užtikrina, kad gaudant šią žuvį gamtai padaryta 
minimali žala. Vis daugiau Lietuvoje veikiančių 
žuvies perdirbimo įmonių ženklina savo gaminius 
MSC ženklu, tačiau visa ši produkcija yra ekspor-
tuojama į šalis, kur, kitaip nei Lietuvoje, vartotojai 
šį ženklą pažįsta ir vertina. Žuvininkystės ūkiuose 
auginamai žuviai, ypač užaugintai Pietryčių 
Azijoje, taikoma analogiška – ASC (angl. Aquac-
ulture Stewardship Council) ženklinimo sistema, 
kuri užtikrina, kad žuvies auginimas nedaro po-
veikio vietinėms ekosistemoms. 

Midijos, auginamos naudojant specia-
lius tinklu aptrauktus rėmus
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„pAsIdARYk pAts“ žAIdIMAI 
REstoRANo vIRtUvėJE
Lietuvoje, kaip, deja, ir visame pasaulyje, viešojo maitinimo įstaiga gali vadinti save restoranu, 
nors ir neturi nei vieno patiekalo, kuris virtuvėje būtų gaminamas nuo pradžios iki galo, iš šviežių 
produktų. Prancūzijoje ir Italijoje (pavyzdžiai pateikiami straipsnyje) dėl šaldytų produktų nau-
dojimo restoranai paduodami į teismus ar net priimami nauji įstatymai, skirti pažaboti pusgaminių 
naudojimą restorano virtuvėje. Galima sekti ir pritaikyti gerąją praktiką. Arba galima užbėgti 
už akių ir tapti patraukliais kokybės ir išskirtinumo ieškantiems klientams, ne tik atsisakant 
pusgaminių, bet ir patiems gaminant tokius įprastus produktus kaip padažai, duona, marinuotos/
raugintos gėrybės ar net brandinta mėsa.
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kai „namų gamybos“, ar „kaip 
namuose“ – ne tik skambi frazė

Maisto pusgaminių įvairiomis formo-
mis naudojimas užuot gaminus patiems 
– įsisenėjusi problema visame pasaulyje. 
Priežastys aiškios: pigesnės žaliavos – 
didesnis pelnas, greitesnis pagaminimas 
– greičiau aptarnaujamas didesnis kiekis 
lankytojų, o pasekmės...?

Nenuostabu, jog negalėdami toliau 
kęsti tokio požiūrio į maisto ruošimą, 
problemos sprendimą pasiūlė aukštosios 
virtuvės tėvynės Prancūzijos šefai 
(beje, Prancūzija taip pat yra ir viena iš 
pusgaminių gamybos lyderių). Šių metų 
pradžioje Prancūzijoje priimtas įstatymas 
restoranų lankytojų naudai, kurio tiks-
las – sumažinti pusgaminių naudojimą 
ruošiant maistą. Nuo šiol patiekalai ar 
produktai, gaminti restorano virtuvėje iš 
šviežių produktų, bus žymimi „fait mai-
son“  (liet. namų gamybos).

Be abejonės, pusgaminių naudojimas 
taupo kaštus, tačiau jų atsisakymas ne 
tik pagerina restorano tiekiamo mais-
to kokybę, bet ir tampa galimybe kilti 
restorano reputacijai, tobulėti kvalifikuo-
tiems virėjams, vadinasi – ir virtuvės dar-
bui, ir meniu.

Žinoma, jei restoranas siūlo aukštesnę 
kokybę ir skaidrumą, sąžiningas klausi-
mas kyla ir restorano svečiui – ar šis 
pasiruošęs už tai, ką gauna, mokėti 
daugiau?

Dėl šaldytos žuvies restoranas paduo- 
tas į teismą

Precedentas, susijęs su informacijos 
pateikimu apie patiekalų ruošime naudo-
jamus šaldytus produktus, neseniai įvyko 
Italijoje. Į teismą kreipėsi Milano restorane 
valgęs klientas, kuriam buvo patiektas 
patiekalas iš šaldytos žuvies. Kadangi me-
niu nebuvo jokios informacijos apie tai, 
jog žuvis galėtų būti nešviežia, o gerokai 
aukštesnė už vidutinę patiekalo kaina 
leido tikėtis patiekalo iš šviežių produktų, 
gavęs šaldytos žuvies patiekalą, klien-
tas kreipėsi į Vartotojų teisių apsaugos 
tarnybą. Jos padedamas, jis iškėlė bylą 
restoranui.

Beveik septynerius metus trukus 
teismo procesui, Aukščiausiasis Italijos 
teismas nusprendė, kad nenurodant, jog 
žuvis ar kuris kitas maisto produktas, nau-
dojamas patiekalo gamybai, yra šaldytas, 
buvo pažeistas Baudžiamojo kodekso 
straipsnis dėl nesąžiningos prekybos.

Po šio teismo sprendimo maitinimo 
įstaigos Italijoje savo meniu pradėjo 
žymėti, kuriems patiekalams ruošti 
yra naudojami šaldyti produktai. Tam 
neprireikė net specialaus įstatymo.

kodėl verta gaminti patiems?
Į restoraną einama ne tam, kad 

gautume tą patį, ką galime nusip-
irkti parduotuvėje. Todėl kuo daugiau 
kokybiškai gaminsite patys, tuo įdomiau 
bus pas Jus ateiti. 

Priežastys, kodėl verta tai daryti:
• Kokybės kontrolė ir tvarus požiūris. 

Patys gamindami maisto produktus ar 
priedus, galite pasirinkti ir tiksliai žinoti, 
kokie produktai naudojami gamyboje. 
Tik tokiu atveju galite būti 100 proc. tik-
ri, kad savo svečiui siūlote aukščiausią 
kokybę ir galbūt skaniausią gaminį iš kitų 
panašių.  

• Skaidrumas ir komunikacija. Jūsų 
lankytojai laimi, nes gali gauti informaciją 
apie visus Jūsų naudojamus produktus 
ar net jų sudėtines dalis. Jūs laimite, nes į 
rankas gaunate puikią temą komunikuoti 
su esamais ir potencialiais klientais.

• Pasaulinės kulinarijos tendencijos 
Jūsų restorane. Makaronai ar duona be 
gliuteno, veganiškas majonezas, pesto 
be riešutų, ledai iš kokosų pieno, pačių 
raugintos ar marinuotos daržovės – kuo 
daugiau kuriate ir gaminate patys, tuo 
tampate lankstesnis ir galite labiau prisi-
taikyti prie savo svečio poreikių. 

• Nauja niša pardavimams. Ilgai negen-
dantys Jūsų firminiai padažai, Jūsų gamy-
bos actai, raugintos gėrybės, duona... Jei 
šie produktai tikrai geri, juos lankytojai 
ne tik užsisakinės, bet greičiausiai ir norės 
parsinešti namo. Taip dalelė Jūsų restora-
no virtuvės iškeliaus į Jūsų svečių namus 
ir virtuves, toliau Jus pristatinėdama iš 
geriausios pusės.

• Kūryba ir tobulėjimas virtuvėje. 
Galimybė tobulėti – ne paskutinė 
virėjų motyvacijos priemonė, atsiper-
kanti įdomiais sprendimais, firminiais 

receptais, įvertinimais kulinariniuose 
čempionatuose.

• Be priedų. Nors ir nuvalkiota, bet labai 
reikšminga frazė. Net puikiausi padažų 
receptai (pavyzdžiui, garstyčios, pesto, 
BBQ padažas, majonezas) gaminant pra-
moniniu būdu dažnai sugadinami, pride- 
dant įvairiausių priedų, konservantų, 
skirtų pailginti galiojimo laiką, suteikti 
norimą spalvą, kvapą, skonio intensyvumą 
ir pan. Tuo tarpu gaminant patiems, gali-
ma išsiversti su dviem natūraliais skonio 
stiprikliais – cukrumi ir druska, norimą 
spalvą išgauti natūraliomis priemonėmis, 
o kvapas... nėra skanesnio kvapo už 
šviežiai pagaminto maisto.  

Lietuvoje gerai žinomi restoranai ir 
virėjai, išgarsėję dėl jų restorane patiekia-
mos čia pat gamintos duonelės su svies-
tu ar pačių gamintais ledais. TAČIAU! 
Kurdami (ar atnaujindami) restorano 
koncepciją, įvesdami naujoves, sekdami 
ir adaptuodami viešojo maitinimo ten-
dencijas, PIRMIAUSIA turėtumėte tiksliai 
žinoti, kur einate, kas yra Jūsų klientas ir 
kokie jo lūkesčiai.

kodėl negaminti:
Jei būtų vieni pliusai, visi gamintų 

puikų, šviežią maistą iš kokybiškų 
produktų. Bet...

• Gaminti patiems užtrunka ilgiau.
• Gaminti patiems iš kokybiškų 

produktų kainuoja brangiau.
• Virtuvėje turi dirbti stipri ir kūrybinga 

komanda.
TAČIAU. Jei Jūsų klientas skiria šaldytus 

pusgaminius nuo šviežiai gaminto mais-
to arba kokybišką pesto nuo prifarširuoto 
bulvių miltais, arba Jūs tiesiog norite 
turėti tokį klientą – reikalingos investici-
jos, kurias atperka palankūs vertinimai ir 
lojalumas.

Nukelta į 36 psl. >
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Idėjos
Lengviausia „Pasidaryk pats“ eks-

perimentus pradėti nuo pagardų gamy-
bos. Įvairūs padažai (pomidorų, pesto, 
garstyčios, majonezas, BBQ padažas, 
riešutų sviestas), marinatai, prieskoniais 
gardinti aliejai ar netradicinio skonio ac-
tas gali tapti puikiu patiekalo akcentu. 

Išskirtiniu restorano produktu galėtų 
tapti ir restorane sumaišyti prieskonių 
mišiniai, kurie būdami švieži tampa ne-
prilygstami dėl savo aromato.

Naujas žvilgsnis į raugintas daržoves
Rauginti agurkai, karnišonai ir kopūstai 

– puiku, tikrai! Tik nereikėtų jais apsiri-
boti. Rauginkite/marinuokite ridikėlius, 
svogūnus, česnakus, grybus, imbierus, 
pankolius, pomidorus ar net obuo-
lius ir arbūzus ar...kiaušinius. Galima 
rauginti iš karto įvairių daržovių rinkinį, 
pavyzdžiui, armėnišku stiliumi rauginti 
žiedinius kopūstus su morkomis, salie-
rais, kopūstais, šparaginėmis pupelėmis 
ir pipirais. Raugintų gėrybių rinkinys gali 
tapti puikiu „šefo komplimentu“ ar net 
restorano vizitine kortele.

Miltiniai gaminiai
Juoda duona – neginčijamai vienas 

autentiškiausių lietuvių kulinarijos 
paveldo gaminių. Itin paprastai pagam-
inama be mielių, gali tapti atradimų po-
ligonu eksperimentuojant su įvairiais 
priedais (nuo tradicinių linų sėmenų, 
kmynų iki kalendros, kadagio uogų ir 
kitų prieskonių) ar panaudojimo būdais 
(desertai iš juodos duonos ar net juodos 
duonos ledai).

Kitas dėkingas produktas – makaro-
nai. Patiekalai iš gerai pagamintų šviežių 

ATSAKINGAS RESTORANŲ VERSLAS

Naminis pesto, nuotr. jesselanewellness.com
Restorano gamybos ledai gali būti iš grietinėlės ar keptų vaisių,   
šerbetas, arba netgi su alyvuogių aliejumi ir druska

Konservuoti obuoliai su rozmarinu, čili pipiru ir 
cinamonu, gali tapti puikiu šefo komplimentu, 

nuotr. constantlycooking.wordpress.com

Pasiruoškite burokėlių atsargas žiemai, 
nuotr. cookiesorbiscuits.com 
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makaronų skiriasi kaip diena ir naktis nuo 
pramoninės gamybos makaronų, o dar-
bo palyginti nedaug. Makaronus galima 
gaminti kokių nori spalvų ir formų.

Bulvės
Pats teisingiausias ir, ko gero, 

paprasčiausias dalykas, nuo ko galima 
pradėti „Pasidaryk pats“ liniją – bulvytės 
fri ir bulvių traškučiai. Toks maistas nėra 
nesveikas, svarbu jį tik rūpestingai ir 
sumaniai paruošti. Visa gudrybė (ne 
paslaptis daugeliui virėjų) – kuo mažiau 
krakmolo, kurio kiekis bulvėse mažėja 
sulig kiekvienu perplovimu po lediniu 
vandeniu. Tuomet bulves galima gaminti 
praktiškai be riebalų. Tokius patiekalus 
negėda įtraukti ir į vaikų meniu.

Brandinta mėsa
Patyrę virėjai puikiai žino, kad geriausią 

steiką galima iškepti tik iš brandin-
tos jautienos. Brandinta mėsa žymiai 
minkštesnė, aromatingesnė ir skanesnė. 
Brandintoje mėsoje išryškėja penkta-
sis, umami, skonis. Brandinant mėsą, 
ši, be sąlyčio su deguonimi, žemoje 
temperatūroje (0-4°C) laikoma 2-3 
savaites. Per šį laiką mėsoje esantys fer-
mentai ardo mėsos jungiamąjį audinį, 
dėl to mėsa ir tampa minkštesnė, gerėja 
skoninės savybės. Teigiama, jog tokia 
mėsa ir lengviau virškinama. 

Kaip ir visi „Pasidaryk pats“ gami-
niai, restorane brandinta mėsa – puiki 
tema komunikacijai su lankytojais. JAV 
restoranuose įprasta praktika, kuomet 
lankytojai, atėję į Steak House, patys 
gali pasirinkti norimą brandintos mėsos 
gabalėlį.

ATSAKINGAS RESTORANŲ VERSLAS

Nuotr. Alan Berger

Nuotr.  virtuvės šefas Ronnie Woo, thedeliciouscook.com 

Brandinama jautiena
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ką galima gaminti patiems, o ko ne?

Klausiame Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos (VMVT), ar 
gali restoranas savo lankytojams 
siūlyti pačių gamybos majonezą, 
duoną, raugintas daržoves, pomidorų 
padažą, garstyčias, sūrius, makaro-
nus, brandintą mėsą, jogurtą, ledus, 
karamelę, riešutų sviestą, Ghi sviestą? 
Iš šių išvardintų produktų restorane 
gaminti draudžiama tik pieno gamin-
ius: „VMVT pažymi, kad visi maisto 
tvarkymo subjektai turi dirbti vado-
vaujantis Lietuvoje galiojančiais teisės 
aktais. Taigi, Sveikatos apsaugos mi-
nistro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 
V-675 patvirtintos Lietuvos higienos 
normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ 
(Žin., 2005, Nr. 110-4023; 2008, Nr. 119-
4522; 2010, Nr. 142-7310) 25.2 punktas 
nurodo, kad draudžiama viešojo mai-
tinimo įmonėse gaminti varškę, sūrių 
masę, raugintus pieno produktus, kon-
servus (mėsos, grybų, daržovių, padažų 
ir kt.). Kiti aukščiau neišvardinti maisto 
produktai nėra draudžiami.“

Kadangi šiuolaikinės technologijos toli 
pažengusios į priekį, sukurti įrenginiai, į 
kuriuos sudėjus produkto sudedamąsias 
dalis, praktiškai be papildomo įsikišimo 
galima pagaminti duoną, ledus, ma-
karonus ir pan., todėl jie nėra draustini 
gaminti viešojo maitinimo įmonėse. Kitų 
užklausime nurodytų maisto produktų 
(bandintos mėsos, majonezo, raugintų 
kopūstų, pomidorų padažo, garstyčių, 
karamelės, riešutų sviesto, Ghi sviesto) 
VMVT taip pat nedraudžia gaminti pa-
tiems, tačiau atkreipia dėmesį, kad visi 
viešojo maitinimo įmonėje gaminami 
maisto produktai turi būti gaminami 
tinkamomis gamybinėmis sąlygomis, 
vadovaujantis geros higienos praktikos 
taisyklėmis (savikontrolės principais) bei 
tvarkomas maistas turi būti apsaugotas 
nuo užteršimo, jam pagaminti turi būti 
taikomos tinkamos bei saugios tech-
nologijos, produktai turi būti gaminami 
pagal įmonėje patvirtintas receptūras 
bei technologinius aprašymus ir tik savo 
reikmėms. 

VMVT taip pat primena, kad viešojo 
maitinimo įmonėse pagal aukščiau 
nurodytą Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymą pagamintą maistą galima lai-
kyti ne ilgiau kaip 24 val., tai reiškia, 
kad visi aukščiau nurodyti pagaminti 
maisto produktai turi būti suvartoti per 
24 val. 

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kai 
produktų gamybos technologiniuose 
procesuose numatomi naudoti žali 
kiaušiniai, rūgimo procesai, nepa-
kankamas temperatūrinis apdoroji-
mas ir pan., sudaromas didelis pavo-
jus pakenkti vartotojų sveikatai, todėl 
VMVT nerekomenduoja tokių maisto 
produktų gaminti viešojo maitinimo 
įmonėse. 

Taip pat VMVT primena, kad už 
gaminamų maisto produktų saugą ir 
kokybę yra atsakinga viešojo maitini-
mo įmonė.

Keli įdomesni receptai:

ATSAKINGAS RESTORANŲ VERSLAS

Mangų actas/padažas
Reikės:
Puodelio kapotų mangų
1/4 puodelio ryžių acto
1/4 puodelio šviežiai išspaustų apelsinų 
sulčių
2 šaukštų šviežiai išspaustų laimo sulčių
Žiupsnelio druskos, pipirų, rudojo 
cukraus

Viską sumaišykite plaktuve, sudėkite 
prieskonius. Jei masė pasirodys per tiršta, 
pridėkite lašelį vandens. Jei naudosite 
actą salotoms, iš karto galite įmaišyti ir 
alyvuogių aliejų.
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Alaus garstyčios
Reikės:

175 g geltonų garstyčių sėklų
175 g juodų garstyčių sėklų
500 ml alaus
1 šaukšto druskos
Žiupsnelio čili pipirų
175 ml sidro acto
6 šaukštų medaus
1 šaukšto maltų muskato riešutų

Užpilkite sėklas alumi, uždenkite ir pali-
kite nakčiai. Įmaišykite likusius ingredientus 
ir maisto smulkintuvu sutrinkite iki vientisos 
masės. Išpilstykite į sterilius stiklainius.

BR14_103x297_LT_Restoranu_Verslas_M1.indd   1 23.09.14   10:37
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GERIAUSIEJI LIETUVOJE

kUklUsIs
gAstRoNoMIJos 

vERslININkAs
„Jeigu žinai, kad darai gerai, tai daryk toliau“, – patariamai ir griežtai tarė virtuvės šefas Algirdas 
Gedvilas. kaip vienas didžiausių senesnės kartos šefų problemų jis įvardija nenorėjimą keistis, 
pasikliauti jaunų, mokslus užsienyje baigusių šefų patarimais ir per didelį taikymąsi prie keistų 
klientų ar restorano savininkų užgaidų. Suradęs nišą vienoje savo mylimiausių darbinių sferų, Al-
girdas pasiryžo atsiriboti nuo visų kitų ir atsidaryti savo nuosavą restoraną. Ten mes ir diskutuo-
jame apie praeitį, ateitį, darbą ir skanius malonumus.

Urtė Mikelevičiūtė Čiop Čiop / Dervynas.lt
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Pamišę dėl mėsos
Bokalas tamsaus alaus, tobu-

lai paruoštos avienos dešrelės su 
tirpstančia burnoje prancūziška bulvių 
koše ir naminiu BBQ padažu arba taurė 
gero Riesling’o ir netikėtai maloni tuno 
tar tar’o improvizacija su avokadu, čili, 
vasabi ir marinuotu imbieru apsisiau-
tus pleduku rudenėjančiame Vilniaus 
senamiestyje – teisinga ir skani roman-
tika. „The Smoke House“ – Algirdo ir 
jo šeimos kūdikis – grilio restoranas, 
atsidaręs vos prieš gerą pusmetį (2014 
m. kovo mėn.). Algirdas, itin akcentuo-
jantis ir pabrėžiantis restoranų verslo 
spragų užpildymą nišinėmis koncepci-
jomis, vieną dieną nutarė pats Lietuvoje 
užsiimti kulinarinės kultūros kėlimu. 
Susižavėjęs mėsa, kurią dabar galima 
paruošti itin tobulai, naudojantis pro-
fesionaliais griliais ir taikant garsių šefų 
atrastas technikas, Algirdas paskyrė visą 
asmeninį ir darbinį laiką jai, ir dar šiek 
tiek žuvies patiekalams.

kokybės indikatoriai
Pasaulyje įprasta, jog apie restorano 

kokybę reikia spręsti pagal duoną ir 
sviestą. Lietuvoje kol kas sunku taikyti 
šį indikatorių, tad tenka atrasti savus 
metodus. Apie šefo profesionalumą ir 
restorano potencialą sprendžiu pagal 
kiaušinių patiekalus – paprasčiausiai 
iškeptą kiaušinį ar patį Benediktą (be 
lukšto virtas kiaušinis su garsiuoju Holl-
andaise padažu) bei sugebėjimus gerai 
paruošti tuną, jeigu jis yra valgiaraštyje 
(idealu būtų, jei galėtume kalbėti apie 
tuną, sertifikuotą tvarios žuvininkystės 
sertifikatu). Prieš pradedant kalbėtis 
apie šefo Algirdo darbinę praktiką, 
restoranų verslo esamas ir ateities ten-
dencijas, ragaudama jo restorane ruošto 
tuno supratau, jog po amerikietiško sti-
liaus grilio patiekalų restoranu slypi kai 
kas daugiau nei geras grilis ir gera vieta 
(restoranas įsikūręs Vokiečių gatvėje, Vil-
niaus senamiestyje). Algirdas Gedvilas 
man pasirodė kuklus, bet labai teisingas 
savo srities profesionalas su turtinga 
patirtimi. Daugiau nei 20 metų dirbantis 
restoranų versle, prisidėjęs prie daugiau 
nei 30-ies restoranų atidarymo, meniu 
perdarymo ar personalo apmokymų, 
Algirdas nutarė atsiriboti nuo visų ir su 
šeima (restorane dirba ir jo žmona bei 
sūnėnas) atsidaryti savo nuosavą vietą.

Chemija ar kulinarija? O gal tai du 
viename?

„Kai atėjo laikas rinktis, į kurią pusę pa-
kreipti savo mokslų kelią, svarsčiau tarp 
chemijos ir kulinarijos. Visgi nugalėjo pas-

taroji. Tai nebuvo man pačiam netikėtas 
posūkis, jau nuo ankstyvos paauglystės 
dirbau „restoranų versle“. Būdamas 12-
os metų su vyresne sese kepdavau ir 
tepdavau medaus tortus, o po to juos 
pardavinėdavome Vokiečių gatvėje ir net 
turėjome prekybinį kooperatyvinį kioską 
prie stoties. O 14-os metų jaučiausi tikras 
„gastronomijos verslininkas“. Atmenu, 
tėvų draugai iš Amerikos parsivežė įrangą 
ledams gaminti ir specialius miltelius. Toks 
ten ir mokslas – sumaišydavau miltelius 
su vandeniu, dėdavau į ledų mašiną ir 
štai – ledai. Po to juos pardavinėdavau. 
Pamenu, tą vasarą uždirbau tiek pinigų, 
kiek kaži ar koks suaugęs ledų pardavėjas 
uždirbdavo“, – dalinasi Algirdas savo kar-
jeros ištakų istorija. Paskui sekė ilgi metai 
darbo su skirtingais šefais, įvairiomis 
virtuvėmis, įvairiuose restoranuose. Da-
bartiniame, savame restorane Algirdas 
patiekalus ruošia įkvėptas kulinarijos 
guru Hestono Bluhmenthal’io gamy-
bos principų, o šis laikomas modernios 
kulinarijos pradininku. „Nuo chemijos 
toli nepabėgau“, – šypsosi Algirdas. 
„Norint iš ingredientų išgauti geriausią 
kokybę, reikia išmanyti daug principų 
ir suprasti, kaip ingredientai sąveikauja 
su oru, skirtingomis temperatūromis 
– karščiu, šalčiu, druska, vandeniu ir ug-
nimi. Pavyzdžiui, mūsų restorano „The 
Smoke House“ burgerį būtų galima vad-
inti Hestono burgeriu. Mėsą pasūdau 
prieš ją malant, o ne atvirkščiai, kaip daro 
daugelis. Išsiskiria klijai, kurie neleidžia 
maltinukui subyrėti.“

95-ųjų ritmu
Didžiausiu savo įkvėpimo šaltiniu 

Algirdas vadina per ilgametę patirtį 
restoranų versle sutiktus žmones. „Esu 
dėkingas Gintautui Zuikaičiui, kurį 
drąsiai vadinu pirmuoju mokytoju ir 
vedliu“, – pasakoja Algirdas. „Lietuvoje 
tik pradėjus kurtis restoranų kultūrai, kai 
atsidarė A. Oželio „Trys draugai“, „Savas 
kampas“, „Bix’ai“, savo karjerą pradėjau 
restorane „Irish pub“, kurio virtuvei va-
dovavo vienas geriausių šefų Gintau-
tas Zuikaitis. Jis buvo pirmasis LRVVKA 
(Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų 
ir konditerių asociacijos) prezidentas. 
Dirbdamas su juo, įgavau daug teorinių 
ir praktinių žinių. Vėliau nuėjau dirbti 
į „Da Antonio“, kuriame per metus ta-
pau šefu. Ten išdirbau 5 metus ir gan 
sėkmingai koordinavau visus keturis „Da 
Antonio“ restoranus. Tuomet dar metus 
praleidau „San Valentino“ ir išvykau pa-
keliauti bei padirbti užsienio šalyse“, – 
toliau tęsia Algirdas. Grįžus jo jau laukė 
prekybcentrių era. Neatsilikdamas nuo 
jos, šefas išsrinko vyr. technolgo darbą 
„Mambo“ picerijoje. „Nuo vienos piceri-
jos „Mambo“ tinklą išplėtėme iki dvy-
likos restoranų. Taip, pripažįstu, buvo 
daug klaidų. Buvo visko, bet baigiau 
didžiulę mokyklą.“ Jo karjeros kelyje – 
darbai ne tik Lietuvos rinkoje. Algirdas 
nemažai projektų turėjo ir Rytų rinkoje. 
Jam teko dirbti ir restorano valdytoju 
Baltarusijoje, konsultuoti kitus Minsko, 
Maskvos restoranus. Tačiau geriausią ir 
įdomiausią patirtį, kaip pats teigia, jis 

GERIAUSIEJI LIETUVOJE

Nukelta į 42 psl. >

Vilkešeris su citrininiu risotto



42        RESTORANŲ VERSLAS 2/2014 
www.restoranuverslas.lt

GERIAUSIEJI LIETUVOJE

Atkelta iš 41 psl. >

gavo Lietuvoje. „9-ojo dešimtmečio pa-
baiga ir 2000-ųjų metų pradžia buvo itin 
dėkinga norintiems tobulėti. Restoranų 
buvo nedaug, bet juose dirbo tikrai 
daug atvykusių specialistų. Konkuren-
cija tarp vietinių virėjų buvo nemaža, 
bet rodžiusiems motyvaciją buvo geri 
laikai. Žmonės turėjo pinigų, į restora-
nus eidavo kaip į šventę ir mokėdavo 
nemažus pinigus. Tie, kas pinigų turėjo 
dar daugiau, restoranuose praleisdavo 
daug laiko ir „palikdavo“ sumas, kurios 
padėjo restoranams klestėti.“ 

Rado savo mėgstamą nišą
Buvo laikotarpis, apie kurį Algirdas 

mažai kalba, bet optimistiškai vadina 
labai gera patirtimi. Kulinarinis TV pro-
jektas „Pragaro virtuvė“ buvo labiau 
vertingas dėl pažinčių nei turinio pras-
me. Po jo sekė kavinė „Debiut Caffee“ su 
ilgamečiu verslo partneriu. „Po ne pačio 
sėkmingiausio verslo atėjo laikas atsiri-
boti nuo visų ir išbandyti savas jėgas“, 
– komentuoja Algirdas. Daug keliavęs 
ir daugelį pasaulio virtuvių išbandęs Al-
girdas nutarė šeimos restoranui parinkti 
amerikietiško grilio koncepciją. Milano 
parodoje susižavėjęs profesionalių 
grilių technologijų galimybėmis, savam 
restoranui įsigijo vieną jų. „Esu labai pat-
enkintas savo pasirinkimu, grilio dėka 
pavyksta atskleisti mėsos bei žuvies 
savybes.“ (Pavadinimas „The Smoke 
House“ angliškai reiškia rūkykla, – aut.)

Pasiteiravus Algirdo apie kokybiškų 
produktų restoranams tiekimą, užverda 
diskusija. Iš tiesų, Lietuvoje mažesniems 
ar ne masinei gamybai užsakinėjantiems 
restoranams gan sunku gauti vietinės 
geros produkcijos, tiek dėl kainos, tiek 
dėl nedidelių kiekių. Tačiau Algirdas 
nepasiduoda ir pats kasdien važiuoja 
apsipirkti. „Gerų ir kokybiškų produktų 

ieškau visur: pradedant turgumi, did-
menininkais ar net prekybos centruose. 
Kai kurių ingredientų gaunu ir iš draugų. 
Pavyzdžiui, vienas mano draugas tiekia 
man bulves. Su bulvėmis Lietuvoje – 
problema, net pas tuos pačius ūkininkus 
jos nerūšiuojamos pagal rūšis. Kaskart 
gali gauti vis skirtingą. Tad sutariau su 
draugu, jog jis augintų ir tiektų bulves, 
būtent tokias, kurias galima skaniai 
paruošti ir pateikti prie mėsainių, mėsos 
patiekalų ar vienas pačias“, – dalinasi ak-
tualijomis Algirdas. 

Ateities perspektyvos ir patarimai 
jauniesiems talentams

Įkvėptas savo sprendimo, Algir-
das mielai dalinasi patarimais jau-
najai kartai. „Šiais laikais yra beribės 
galimybės norintiems mokytis, didelės 
perspektyvos nusiteikusiems rimtai 
dirbti, galimybės išvažiuoti mokytis į 
užsienį, dirbti su restoranų „grandais“. 

Lietuvoje gal šiek tiek sunkiau, nes 
rinka maža. Tačiau užsienyje tikrai nėra 
ribų tobulėjimui“, – diskutuoja Algirdas, 
kuris pabrėžia ir teorinių žinių svarbą 
norintiems dirbti virtuvėje. „Išsilavinimo 
ir geros teorijos pasisemti galima 
nebūtinai iš kulinarinių mokyklų, jų pa-
kankamai galima įgyti ir dirbant su pro-
fesionaliais ir geriausiais šefais.“ Žinoma, 
tik žinių nepakanka, reikia ir dirbti. Al-
girdas tikisi, jog įgavę naujų pamokų, 
visi talentai grįš į Lietuvą (kas, beje, ir 
vyksta paskutiniais metais, kai grįžta 
daug jaunų talentų „užkariauti“ Lietu-
vos, – aut.). „Nors Lietuvos rinka ir maža, 
potencialo yra. Reikia būti principingais, 
nepasiduoti ir siekti savo užsibrėžtų 
tikslų. Svarbu surasti nišinių sričių, kurti 
unikalius produktus, koncepcijas ir 
jas ryžtingai įgyvendinti.“ Taip puikiai 
nusiteikęs Algirdas palinkėjo visiems 
negailėti investicijų į save, ieškoti nišų, 
būti kūrybingais ir ryžtingais.

Lašiša, gaminta 50oC laipsnių Apelsininis fazanas
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gIMĘs lIEtUvoJE,

„Grana“ tipo sūriai Italijos bankuose priimami kaip užstatas 
teikiant fi nansines paskolas. kodėl? Vienos sūrio galvos vertė, 
įvertinus materialines, moralines ir laiko investicijas, tikrai 
nemaža. Sūrių brandinimo patalpoje galima pasijusti it tikroje 
banko saugykloje. „Grana“ tipo kietieji sūriai, tarp jų ir Rokiškio 
„Grand“, pasižymi išskirtiniu brandžiu, sodriu ir pikantišku 
skoniu. Jie pateikiami kaip užkandis, jais gardinamos salotos, 
sriubos ir pikantiškos picos. Su kietojo sūrio įdaru gaminami 
šokoladiniai saldainiai, o virtuvės meistrai, panaudodami tokį 
sūrį savo virtuvėje, gali kurti gurmaniškus patiekalus.

Rokiškio „Grand“ kietasis sūris 
priskiriamas itališkųjų „Grana“ sūrių 
grupei

Šių receptūra ir gamybos tradicijos 
nepakitusios nuo XII a. Ir nors manoma, 
jog lietuviai kietuosius sūrius skanauti 
ėmė vos prieš du dešimtmečius, atsivėrus 
sienoms į Vakarų Europą, tikėtina, kad kie-
tieji sūriai buvo atkeliavę ir ant Lietuvos 
kunigaikščių bei didikų stalo.

Italija kietųjų sūrių tėvynė yra ne atsi-
tiktinai. Čia yra tik du metų laikai – karšta 
vasara ir šilta žiema (kuri panaši į šiltą 
lietuvišką rudenį), ypatingos vulkaninės 
sudėties dirvožemis, kuriame auga 
pašarai, ir net kitokios karvių veislės. Todėl 
itališkas pienas nuo lietuviško skiria-si ir 
skoninėmis savybėmis, ir įvairiais mikro-
biologiniais parametrais.

Kietieji sūriai Italijoje, šilto klimato 

zonoje, gimė iš poreikio gaminti ilgai 
išliekančius pieno produktus – ilgai bran-
dinamus, sausokus kietuosius sūrius. 
„Grana“ grupės kietųjų sūrių kūrimo 
technologija ir gamybos paslaptys Itali-
joje perduodamos iš kartos į kartą ir 
kruopščiai saugomos. 

Pritaikyti kietojo sūrio gamybai 
lietuviškų karvių pieną – sudėtinga, bet 
įmanoma. Šio atsakingo darbo ėmėsi 
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AB „Rokiškio sūris“, kuri, visai kaip „Gra-
na“ sūrių kūrėjai italai, turi gausybę 
technologinių paslapčių, kurtų ir 
tobulintų ilgus metus. Taigi, sūris „Grand“ 
gaminamas iš lietuviško pieno, tačiau no-
kinamas pagal itališkų „Grana“ tipo sūrių 
technologiją. Aukštą gaminių kokybę AB 
„Rokiškio sūris“ užtikrina savo produktų 
gamybai supirkdami tik aukščiausios 
kokybės pieną. 

Pasaulyje kietuosius „Grana“ grupės 
sūrius kurti drįsta ne kiekviena įmonė. 
Tai labai sudėtingas, imlus laikui, žinioms 
ir investicijoms procesas. Tokio lygio 
sūrius gali kurti tik labai aukšto lygio 
įmonė. Ir drįstančių tą daryti yra nedaug 
– rokiškėnai yra kietųjų sūrių gamybos 
pradininkai Lietuvoje (o gal net ir Baltijos 
šalyse). Jie jau 1992 metais gamino keletą 
kietojo tipo sūrių – „Montecampo“ ir „Go-
jus“. 

Vien tam, kad pasiruoštų kurti „Grand“ 
sūrį, rokiškėnų specialistai keletą metų 
tobulino žinias specialiuose kursuose, 
klausė senųjų įmonės meistrų patarimų, 
ne kartą lankėsi Italijoje, bendravo su 
žymiausiais Italijos sūrių gamintojais. 
Šiuo metu prie Rokiškio „Grand“ sūrio 
kūrybos ir gamybos triūsia net dešimties 
specialistų – sūdymo ir nokinimo meistrų, 
technologų – komanda. Tokios kokybės 
produktai negaminami dideliais kiekiais, 
pigiai ir greitai. Išskirtiniam skoniui, koky-
bei reikia žinių, kantrybės ir laiko.

Sūrio savybių ir skonio tobulinimas
Lengvas, malonaus, salstelėjusio 

skonio „Grand“ sūris turi daug puikių 
savybių: jis nėra riebus, vos 37 proc., tad 
tinka ir mažiems, ir vyresniems, ir net 
dietų besilaikantiems, nes jo energetinė 
vertė – 362 kcal/100 g. Sūris turtingas 
kalcio, neturi laktozės, tad puikiai tinka 
tiems, kurių organizmas netoleruoja 
šviežių pieno produktų.

Kadangi kietasis sūris yra labai koncen-
truotas, jis yra ir labai sotus, sūrio skonis ir 
aromatas intensyvus, šiek tiek primenan-
tis karamelę. Sūris gali būti puikus vyno 
palydovas, be to, puikiai atsiskleidžia ir 
papildo karštuosius patiekalus ir deser-
tus. Nedidelio gabalėlio užteks tam, kad 
ilgam pajustumėte sotumą, o taip pat 
paskaninti patiekalą.

Rokiškio „Grand“ brandinamas 
mažiausiai 9 mėnesius, tačiau kai kurios 
sūrio galvos specialiose įmonės saugyk-
lose jau išlaikytos ir dvejus, ir ketverius 
metus. Kuo ilgiau sūris brandinamas, 
tuo sodresnis skonis, išryškėja daugiau 
poskonių, įdomiau tokį sūrį ragauti bei 
naudoti patiekaluose. 

Midijos, užkeptos su Rokiškio „Grand“

Jums reikės:
1 kg šviežių midijų
150 ml sauso balto vyno
2 skiltelės smulkiai sukapoto česnako
150 g džiūvėsėlių
Petražolių
Čili pipiro, smulkiai sukapoto
Rokiškio„Grand“ sūrio
Alyvuogių aliejaus

Užvirinkite vyną, sudėkite nuvalytas 
midijas ir uždengę dangtį patroškinkite 
5 min. Pašalinkite atsidariusių midijų 
tuščiąsias geldelių puses.

Auksinis sūris
Rokiškio „Grand“ skina tarptautinių 

parodų laurus vieną po kito: Maskvoje 
vykusioje „Prodexpo“ parodoje „Geriau-
sio produkto – 2014“ kategorijoje šis 
sūris laimėjo aukso medalį. Auksu jis 
buvo įvertintas ir tarptautinėje  parodoje 
„Agrobalt 2014“. 

Sūrio rūsiai – ateities tendencija
Reiklesni ir turtingesni lietuviai šalia 

turimų vyno rūsių gali investuoti ir 
įsirengti kietojo sūrio saugyklas. Aišku, 
sūris – ne vynas, jis gyvas, nuolat bręsta ir 
kinta, jam saugoti reikia ypatingų sąlygų, 
tačiau tai įdomi ir išskirtinė galimybė. Sūrį 
išlaikyti bus sudėtingiau nei vyną, kuris 
pritaikytas saugoti stikliniame butelyje 
net ir neidealiomis sąlygomis.

Kitai kartai sūrio tikrai neišsaugosite, 
tačiau papildomus metus ar dvejus 
išlaikę sūrį tinkamomis sąlygomis gausite 
dar įspūdingesnį skonį... Mėgaukitės pat-
ys, vaišinkite draugus ir nebijokite eks-
perimentuoti.

Sumaišykite džiūvėsėlius, Rokiškio 
„Grand“ sūrį, smulkintas petražoles, 
česnaką, čili pipirą ir ketvirtį puodelio vyno, 
kuriame virė midijos. Dėkite po šaukštelį 
šios masės ant midijų ir apšlakstykite 
lašeliu alyvuogių aliejaus. Kepkite iki 180 
laipsnių įkaitintoje orkaitėje, kol midijų 
viršus gražiai apskrus.

Patiekalą galima pagardinti į džiūvėsėlių 
ir sūrio įdarą papildomai įmaišant itališko 
kumpio ir naminio pomidorų padažo.

Midijas patiekti su duonos skrebučiais 
crostini, pagardintais česnakiniu sviestu, 
sumaišytu su Rokiškio „Grand“ sūriu ir trum-
pai apkeptais krosnyje. 
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ŠvIEžIAs, NEfIltRUotAs, 
ŠAlto spAUdIMo AlYvUogIų 

AlIEJUs IŠ gRAIkIJos ūkIų

Per tris tūkstančius metų šviežiai spaustas ir nefi ltruotas alyvuogių aliejus buvo ir tebėra esminė 
graikų dietos ir virtuvės dalis, užtikrinanti skanią ir sveiką mitybą bei natūralią kosmetiką. Šiandien, po 
penkių metų patirties degustuojant ir atrandant geriausius alyvuogių aliejus, turime progą pasidalinti 
šviežiai spaustu, nefi ltruotu (kaip Graikijos ūkininkai sako - “extra extra virgin” kategorijos) alyvuogių 
aliejumi, atvežtu iš, mūsų manymu, pačio geriausio Graikijos alyvuogių regiono - kalamatos, Messinia.

Ieva Malaiškaitė

 koks aliejus atkeliauja?
Jau trečius metus keliaujame tiesiai į Kalamata regioną, 

lankomės ūkiuose ir malūnuose, renkame aliejaus 
pavyzdžius bei atsirenkame geriausią aliejų, kurį patys 
vartojame visus metus. Kadangi graikiškas aliejus, kurį 
patys atsirenkame ir patys atsivežame, sudaro 99% viso 

mūsų vartojamo aliejaus, mums asmeniškai labai svarbu 
išsirinkti patį geriausią. Du metus prieš atrasdami Kalama-
ta ūkininkų aliejų, dalyvavome įvairiose paskaitose apie 
gero aliejaus savybes ir jo degustavimą, bei ekskursijose 
ir degustacijose po Italijos, Ispanijos ir Graikijos alyvuogių 
aliejaus spaudyklas.

GURMANIŠKI IEŠKOJIMAI
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kaip atsirenkame šalto spaudimo alyvuogių aliejų?
Aliejų perkame tiesiai iš ūkininkų arba iš spaudyklų (tačiau 

žinome, iš kokio ūkininko sodo ir kada atkeliauja alyvuogės). 
Dažnai patys dalyvaujame alyvuogių derliaus nuėmime ir ste-
bime procesą spaudykloje.

Degustacijų metu atsirenkame pačius geriausius aliejus, vado-
vaudamiesi keliais kriterijais: alyvuogių surinkimo ir išspaudimo 
laiku (nuo surinkimo iki išspaudimo turi praeiti ne daugiau, kaip 
24 val.), užtikrintu spaudyklos šaltojo spaudimo technologiniu 
procesu, ir svarbiausia – pačio aliejaus šviežumu, aromatu, skoniu. 
Pasirinkto alyvuogių aliejaus degustaciją kartojame keletą dienų, 
norėdami įsitikinti teisingu alyvuogių aliejaus pasirinkimu.

koks šviežiai spausto alyvuogių aliejaus skonis?
Aliejaus aromatas ir skonis priklauso nuo daugelio faktorių ir 

kartais skiriasi nesulyginamai. Jei šalia alyvmedžių augo citrusi-
niai vaismedžiai – turintys jautrią uoslę užuosite citrusus jo aro-
mate ir pajausite skonyje. Aliejaus skonis skirsis ir priklausomai 
nuo surinkimo laiko, saulėtų dienų skaičiaus, alyvuogių rūšies, 
spaudimo būdo ir dar daugybės faktorių. Aliejaus skonis varijuoja 
nuo švelnaus iki intensyvaus skonio su aštrumėlė, kuri „ateina“ 
pabaigoje. Šviežiai, mechaniniu būdu išspaustame aliejuje do-
minuoja nupjautos žolės aromatas. Ragaujant aliejų galima pa-
jausti netgi artišoko ir migdolo prieskonį. Laikui bėgant šviežiai 
spausto alyvuogių aliejaus skonis švelnėja, šiek tiek mažėja 
aštrumas.

kokia nefiltruoto alyvuogių aliejaus spalva?
Aliejaus skaidrumas ir spalva taip pat skiriasi ir kinta – ką tik 

išspaustas alyvuogių aliejus yra žalsvas ir drumstas. Laikui bėgant 
alyvuogių aliejus skaidrėja (drumstumas tampa nedidelėmis 
nuosėdomis apačioje), tačiau suplakus/supurčius aliejų, jis vėl 
įgauną pirminį drumstumą. Spalva taip pat kinta (net ir laikant 
tinkamomis salygomis – tamsoje ir vėsoje, sandariai uždarytą/
apsaugotą nuo oro) – nuo gana skaisčiai/ryškiai žalios ji tampa 
švelnesne, žalsvai gelsva spalva. Tačiau aliejaus savybės nesikeičia 
ir neprastėja.

Aliejaus  spaudimui  skirtos  alyvuogės  skiriasi  nuo marinavimui 
skirtų. Skirtingai nei, pavyzdžiui, žymiosios Kalamata alyvuogės, 
aliejui naudojamos yra visiškai mažytės – kaip mažojo pirštelio 
nagas. Šviežių,  ką  tik  nuskintų,  alyvuogių  valgyti  neįmanoma  – 
nors jos yra sultingos ir minštos, jos yra labai karčios.

kodėl verta vartoti šviežiai šaltu spaudimo būdu 
pagamintą alyvuogių aliejų, o ne kitus aliejus?

Viena  iš  pagrindinių  alyvuogių aliejaus sveikatinimo 
priežasčių yra linolenic rūgštis, kurios trūkumas žmogaus orga-
nizme  įtakoja  daugelio  susirgimų  ar  negalavimų  priežastis  
pvz.:  lėtą vystymąsi, medžiagų apykaitos sutrikimus, odos būklės 
blogėjimą/senėjimą.

Ypač  gryno (ypatingai gryno ir nefiltruoto)  alyvuogių  aliejaus  
sudėtyje  yra  daug  efektyvaus antioksidanto  – polifenolio. 60-
80 proc. šio aliejaus sudaro monosotieji riebalai, kurie išsaugo 
„gerąjį“  cholesterolį  ir  mažina  „blogojo“  cholesterolio  kiekį  or-
ganizme.

Moksliniais  tyrimais  įrodyta (o ir savo asmeninėje praktikoje 
įsitikinome),  jog  alyvuogių  aliejus  reguliuoja   kraujospūdį, 
mažina širdies ligų riziką, kraujo krešėjimą. Šie riebalai pagerina 
virškinimą, todėl  apsaugo  nuo  tulžies  akmenligės,  padeda  
žmonėms  kenčiantiems  dėl sutrikusios žarnyno veiklos, kepenų 
ligų.

Alyvuogių aliejus padeda įsisavinti vitaminus A, D, E ir K, pag-
reitina žaizdų gijimą, reguliuoja metabolizmą. Be to, alyvuogių 
aliejus puikiai veikia veido bei viso kūno odą, plaukus, nagus, 
stabdo organizmo senėjimo procesą. Jį galima naudoti vietoj 
tradicinių chemizuotų veido ir kūno odos kremų.

Užsakymai priimami:
El.p. arturas@meniu.lt, mob.tel. 8 699 37833

Mes žinome, koki alieju 
vartojame! ...nes patys 
dalyvaujame derliaus 
nuemime, aliejaus spaudime, 
išpilstyme, mes ir pristatome.
Kasmet, sausio menesi 
atsivežame šviežio derliaus 
ypač tyro, šaltuoju budu 
spausto alyvuogiu aliejaus 
iš Kalamata regiono, 
pietines Graikijos dalies.
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Keliaujant po Jungtinę Karalystę 
(Didžiąją Britaniją ir Airiją), ypač besilank-
ant didmiesčiuose, akys iš karto užklius 
už gausybės kavinių, restoranų, užeigų 
bei užeigėlių – jos bene ant kiekvieno 
kampo. Be tradiciniais vadinamų Fish 
and Chips (žuvis tešloje ir skrudintos 
bulvytės), apstu picerijų, kinų ar indų 
virtuvės restoranų, visur galima rasti 
mėsainių ir kebabų. Maisto valgymas 
britams kaip ir jų gyvenimo būdas – viskas 
turi būti greita ir patogu. Gali susidaryti 
įspūdis, kad britų virtuvė – tai skolinių iš 
kitų kultūrų kratinys, kuris be kita ko turi 
būti paruoštas greitai ir patogiai, tačiau 
tai tik viena medalio pusė. Daugiau nei 
keturis šimtmečius pasaulį valdė britai – 
Didžioji Britanija buvo viena didžiausių ir 
galingiausių visų laikų imperijų, kuri kolo-
nizavo net ketvirtį pasaulio. Kolonizacija 
turėjo įtakos ne tik britų politinei pozicijai 

Gali susidaryti įspūdis, kad britų virtuvė – tai skolinių iš kitų kultūrų kratinys, kuris be kita ko turi būti 
paruoštas greitai ir patogiai, tačiau tai tik viena medalio pusė. Daugiau nei keturis šimtmečius pasaulį 
valdė britai – Didžioji Britanija buvo viena didžiausių ir galingiausių visų laikų imperijų, kuri koloniza-
vo net ketvirtį pasaulio. kolonizacija turėjo įtakos ne tik britų politinei pozicijai ir turtams, bet ir labai 
dramatiškai pakeitė produktų asortimentą, maisto gaminimą bei valgymo papročius.

ir turtams, bet ir labai dramatiškai pakeitė 
produktų asortimentą, maisto gaminimą 
bei valgymo papročius. Mes siūlome 
pažvelgti į nuo seno gyvuojančias maisto 
tradicijas bei jų kilmę.

kilmė ir regioninis pasiskirstymas
Pirmieji Jungtinės Karalystės gyven-

tojai keltai valgė išimtinai tai, kuo juos 
lepino salų gamta – rinko miško gėrybes, 
medžiojo laukinius gyvūnus bei žvejojo. 
Maistas nuo seniausiųjų laikų buvo pa-
prastas – tiek gaminimo būdu, tiek nau-
dojant pagardus ir prieskonius, mat salo-
je prieskoninių žolelių augo itin nedaug. 
Revoliucija Jungtinės Karalystės virtuvėje 
įvyko į salą įsiveržus romėnams, su ku-riais 
atkeliavo naujos augalų rūšys bei gamini-
mo būdai, taip pat buvo pradėti ties- 
ti keliai, o tai leido maisto gamybos bei 
valgymo ypatumams iš skirtingų regionų 

pasklisti po visą šalį.
Jungtinės Karalystės maisto kultūrai 

didžiulę įtaką turėjo ir keturi regionai, 
iš kurių ši sąjunga ir susideda – Anglija, 
Velsas, Škotija bei Airija. Kiekvieno iš šių 
regionų kraštovaizdis, ištekliai ir nuo seno 
klestintys amatai labai skirtingi, todėl ir 
skiriasi ne tik jų tradiciniai patiekalai, bet 
ir maisto valgymo bei gaminimo būdai.   

Anglija
XIX-ame amžiuje su pramonės augimo 

bumu Didžiojoje Britanijoje, o ypač An-
glijoje milžinišku greičiu augo darbininkų 
klasė – darbas buvo sunkus, o darbo va-
landos ilgos, tad maistas turėjo būti sotus 
ir jo turėjo būti daug. Rytas prasidėdavo 
anksti, gausia lėkšte pusryčių, kuri va-
dinama Full English Breakfast. Tai kepti 
kiaušiniai su skrudinta šonine, kepin-
tomis pupelėmis, Black Pudding (kraujine 
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Živilė Nečejauskaitė
Ieva Malaiškaitė

JUNgtINės kARAlYstės 
vIRtUvė  – MItAI,
gANdAI IR REAlYbė
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dešra), pomidorais, grybais ir duonos 
skrebučiais. Škotiškoji šių pusryčių ver-
sija pagardinama bulvių paplotėliais bei 
avižų sausainiais, airiškoji patiekiama su 
sodos duona, o Velso – su jūros dumb- 
liais. Besikeičiant britų visuomenės san-
darai bei gyvenimo būdui, šiuos pusryčius 
imta valgyti nebe kasdien, o tik kelis 
kartus per savaitę. Ant stalo vis dažniau 
ėmė atsirasti avižinė košė, dribsniai su 
pienu arba minkštai virti kiaušiniai su 
duo-nos skrebučiais, vadinami Egg and 
Soldiers. Šiais laikais Full English Breakfast 
dažniausiai valgomi sekmadieniais, ypač 
vėlyvą rytą arba ankstyvą popietę.

  
Daugelį šeimų Anglijoje sekmadieniais 

suburia Sunday Roast (sekmadieniniai 
pietūs). Šių pietų tradicija gyvuoja nuo 
seniausių laikų – tiek anglikonai, tiek 
katalikai sekmadieniais į bažnyčią eidavo 
alkani, tačiau po mišių visa šeima kartu 
susėsdavo sočių pietų. Sunday Roast 
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Full English Breakfast, nuotr. Joadl

patiekalo centre – orkaitėje skrudinta 
mėsa su daržovėmis, Yorkshire Pudding 
(Jorkšyro pyragėliu) ir mėsos sultinio 
padažu, žinomu kaip Gravy. Dažniausiai 
valgoma mėsa yra jautiena, tačiau kartais 
ant stalo garuoja ir vištiena, kiauliena ar 
aviena. Daržovių paruošimas labai pa-
prastas – bulvės, morkos ir pastarnokai 
skrudinami orkaitėje kartu su mėsa, o 
žiediniai kopūstai bei brokoliai verdami 
garuose. Nors ir susirenka visa šeima, 
maisto prigaminama dvigubai ar net 
trigubai daugiau nei galima suvalgyti – 
likučiai puikiai tinka pirmadienio, antra-
dienio ar net trečiadienio pietums ir va-
karienei gaminti. 

Vienas iš pavyzdžių, kaip senaisiais 
laikais buvo panaudojami Sunday Roast 
likučiai, yra be galo greitas ir paprastas 
patiekalas Toad in The Hole („Rupūžė urve-
lyje“). Šio paprasto patiekalo kilmė labai 
paprasta – angliakasių bei pramonės 
darbininkų šeimose po jau minėtų 
sekmadieninių pietų likusių likučių buvo 
nevalia išmesti, nes tai puikiai tiko pir-
madienio vakarienei. Šis patiekalas pa-
prastai buvo gaminamas iš po sekma-
dienio pietų likusių dešrelių ar mėsos 
likučių ir Jorkšyro pyragėlių tešlos, jei jos 
sekmadienio pietums buvo prigaminta 
per daug. Šiomis dienomis šiam pa-
tiekalui dažniausiai naudojamos mėsos 
dešrelės, kurios sudedamos ant skardos 
ir užkepamos tešloje. Ir seniau, ir dabar 
„Rupūžė urvelyje“ patiekiama su garuose 
virtomis daržovėmis bei mėsos sultinio 
padažu Gravy (dažniausiai taip pat likusiu 
po sekmadienio pietų). Greitai šis papras-
tas patiekalas išplito tarp visų Didžiosios 

Black Pudding, nuotr. charcutierltd.wordpress.com 

Sunday Roast, nuotr. explorebuxtonderbyshire.co.uk
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Britanijos sluoksnių – net karališkosios 
šeimos virėjas savo receptuose nurodė jį 
gaminti su mėsos atliekomis, nes kitaip 
patiekalas nepavyks. Neįprasto jo pava-
dinimo kilmė iki šiol nėra tiksliai žinoma. 
Viena iš teorijų teigia, kad taip šį patiekalą 
pavadino Alnmouth (miestelis Škotijos 
pietuose) golfo klubo nariai, kai jį patiekė 
klubo šeimininko žmona ir jo išvaizda 
priminė tą dieną matytą vaizdą, kai golfo 
kamuoliukas neįriedėjo į skylutę, nes iš 
jos galvą staiga iškišo rupūžė. Kita teorija 
teigia, kad taip šį patiekalą praminė vieno 
kaimo vaikai, nes buvo verčiami jį valgyti.

Jeigu atkeliausite aplankyti Anglijos, 
būtinai išgirsite, kad nevalia iškeliauti 
neparagavus ko gero garsiausio to krašto 
virtuvės dueto – Fish and Chips (žuvies 
tešloje su skrudintomis bulvytėmis). Jau 
nuo seno žuvis Anglijos pajūryje buvo 
be galo populiari bei gaminama pačiais 
įvairiausiais būdais – kepama, verdama, 
skrudinama. Tačiau kai XVI-ame amžiuje 
žydų kilmės pabėgėliai iš Portugalijos 
ėmė gatvėje pardavinėti tešloje keptą 
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žuvį, tai tapo tikru darbininkų klasės 
fenomenu, o ėmus intensyviai tiesti 
geležinkelius, išpopuliarėjo visoje šalyje. 
Bulvės darbininkų klasės tarpe buvo 

vienas populiariausių produktų jau se-
niai, todėl netrukus jas imta skrudinti ir 
tiekti kartu su žuvimi. Fish and Chips taip 
išpopuliarėjo Anglijoje ir visoje Didžiojoje 
Britanijoje, kad iki šių dienų šios salos 
pajūrio miestai ir miesteliai pilnutėliai 
kavinukių, kurios specializuojasi gamind-
amos būtent šį patiekalą. Tradiciniams 
Fish and Chips galioja keletas taisyklių – 
šis patiekalas turėtų būti valgomas taip, 
kaip jį valgydavo darbininkai per pietų 
pertrauką – suvyniotas į laikraštį, bul-
vytes pagardinus tik druska ir actu.

Dar vienas darbininkų klasės pamėgtas 
patiekalas, pradėtas kepti vienoje iš 
pietinių Anglijos grafysčių Cornwall (Ko-
rnvolyje) ir pramintas Cornish Pasty (Ko-
rnvolio Pyragas) – tai pusmėnulio formos 
bandelė su daržovių arba mėsos įdaru. 
Cornwall grafystė garsi savo kalvomis ir 
kloniais, ūkininkais ir angliakasiais. Sako-
ma, kad būtent pastarieji atrado garsųjį 
pyragėlį, mat angliakasių darbo sąlygos 
labai nešvarios ir įprastų sumuštinių pur-
vinomis rankomis valgyti nesinorėjo, tad 
imta kepti pusmėnulio formos pyragėlius 
su tešlos juostele iš šono, kurią pavalgius 
tiesiog galima išmesti. 

Gali susidaryti įspūdis, kad bene 
visa tradicinė britų virtuvė atkeliavo iš 
darbininkų klasės papročių, tačiau ir britų 
monarchai išpopuliarino keletą tradicijų, 
kurios ilgainiui labai pritapo visoje šalyje. 
Viena žinomiausių tokių tradicijų yra 
Afternoon Tea (popiečio arbatėlė), kuri 
atsirado karalienės Viktorijos laikais. Sa-
koma, kad Bedfordo grafaitė Anna Marija 
Stanhope niekaip negalėdavo sulaukti 
vakarienės, todėl prašydavo tarnų, kad 
jie apie 4 valandą popiet jai atneštų pietų 

Fish and Chips, nuotr. howtofeedaloon.com 

Toad in The Hole, nuotr. Jerry Pank, Flickr

Cornish Pasty, nuotr. By courtesy of the US Air Force
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likučius ir arbatos. Netrukus grafaitė 
pradėjo kviestis ir kitas kilmingas damas 
praleisti kartu popietę bei pasivaišinti ar-
bata, prie kurios imta siūlyti nebe pietų 
likučius, bet mažus sumuštinius bei 
pyragaičius. Šios popietės ilgainiui tapo 
tikrais arbatos vakarėliais, kuriuos ėmė 
organizuoti ir pati karalienė Viktorija. 
Popietės arbata tapo rafi nuotu renginiu, 
o šeimininkų ir svečių garderobuose atsir-
ado net ir prašmatnūs rūbai, skirti būtent 
„arbatėlei“. Karalienė buvo didelė smaližė 
ir ypač mėgo pyragus ir tortus, o vie-
nas iš jos mėgstamiausių buvo biskvitinis 
tortas, perteptas plakta grietinėle ir aviečių 
arba braškių džemu. Sakoma, kad nei vie-

nas karalienės arbatos vakarėlis neapsiei-
davo be šio gardėsio, todėl ilgainiui jį imta 
vadinti Victoria Sponge (Viktorijos biskvi-
tas). Bėgant laikui arbatos vakarėliai tapo 
itin populiarūs tarp Didžiosios Britanijos 
turtingųjų ir kilmingųjų – tai buvo puikus 
būdas plėsti pažinčių ratą bei pasipuikuoti 
savo namų ir virtuvės sugebėjimais. Kartais 
popietinės arbatos meniu buvo numatytos 
papildomos pramogos, tačiau dažniausiai 
tai būdavo tiesiog proga gerai praleisti 
laiką su draugais, užmegzti naujas pažintis, 
paliežuvauti ar aptarti einamuosius reika-
lus. Arbatos popietės palaipsniui iš namų 
išplito ir į visuomenę.

Arbata buvo patiekiama apie 16 val. 

naujuose arbatos salonuose praban-
giuose viešbučiuose, tokiuose kaip „The 
Ritz“, o parduotuvėse, kaip antai „Fortnum 
and Mason“, šis ritualas vykdavo skam-
bant lengvai muzikai, kartais ir su šokiais. 
Arbatos šokiai tapo fenomenalia tradicija 
ir tęsėsi iki Antrojo pasaulinio karo, kurio 
metu palaipsniui išnyko.

Šiais laikais daugumai britų Afternoon 
Tea – tai ypatinga proga susitikti prie arba-
tos puodelio bei pasimėgauti sumuštiniais 
bei saldėsiais, kurie pateikiami specia-
liuose kelių aukštų lėkštutėse. Viena 
populiariausių progų ką nors palepinti 
Afternoon Tea Didžiojoje Britanijoje yra 
Mamos Diena, kuri švenčiama trečią kovo 
sekmadienį.

Velsas
Velso kraštovaizdį puošia kalvos ir 

slėniai, todėl nenuostabu, kad velsiečiai 
nuo seno garsėja avininkyste. Būtent 
aviena dažniausiai garuoja ant velsiečių 
stalo, ji skrudinama orkaitėje, ant laužo 
arba lėtai troškinama puode bei patieki-

ama su mėtų padažu. 
Velsiečių pamėgtas saldus gardėsis 

Welsh Cakes (Velsietiški pyragėliai) aptin-
kami ne tik visose Velso kavinukėse – jų 
gausu ir prekybos centruose. Tai plokščia 
saldi bandelė, apibarstyta cukrumi bei 
pagardinta razinomis. Šis gardėsis at-

sirado visai neseniai – XIX-ame amžiuje 
vienas Velso fermeris išpopuliarino šiuos 
pyragėlius, kai nusprendė panaudoti 
maisto likučius, likusius bekepant kitus 
skanėstus, o kadangi orkaitėje nebebuvo 
vietos, naudodavo įkaitintą akmenį, todėl 
pyragėliai įgavo plokščią formą.

Afternoon Tea restorane “Telegrafas” Victoria sponge
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Škotija
Didžiosios Britanijos šiaurėje kvapą 

gniaužiantys kalnai, nepaprasto skaid-
rumo ežerai bei neaprėpiami miškai – 
tai Škotija. Škotai nuo seniausiųjų laikų 

pragyvendavo dėka savo žemės ir jos 
teikiamų gėrybių, todėl daug laiko pra-
leisdavo medžiodami, rinkdami vaisius ir 
uogas bei klajodami po kalnus. Ne vel-
tui dauguma tradicinių škotų patiekalų 
yra maistingi, paprastai paruošiami ir 
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turi ilgą galiojimo laiką, pavyzdžiui, 
škotiška avižinė košė, avižiniai sausainiai 
ir džiovintų vaisių pyragas.

Tikras škotų pasididžiavimas, mėsos 
patiekalų karalius – Haggis (skrandžio 
dešra). Šį mėsišką patiekalą pradėjo 

Haggis, Neeps and Tatties, nuotr. Metukkalihis Haggis nuotr. Zoonabar
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gaminti darbininkų klasės atstovai bei 
ūkininkai, kad sudurtų galą su galu, ir jis 
taip įsišaknijo į škotų kultūrą, kad garsus 
Škotijos poetas Robert Burns (Robertas 
Bernsas) 1787 m. parašė jam poemą Add-
ress to a Haggis, kuri iki šiol skaitoma per 
šventes ir susibūrimus prieš prapjaunant 
ką tik išvirtą Haggis. Gaminamas jis avie-
nos ir kitos rūšies mėsos likučius bei 
įvairias kruopas ir daržoves sukemšant į 
avies skrandį ir šį ilgai verdant. Valgomas 
Haggis su virtomis ir trintomis ropėmis ir 
bulvėmis (Haggis, Neeps and Tatties).

Prieskonių škotų, kaip ir visose kitose 
Didžiosios Britanijos virtuvėse, buvo 
naudojama itin nedaug – jie buvo be 
galo brangūs ir retai aptinkami. Šią 
situaciją pakeitė prancūzai vėlyvųjų 
viduramžių laikais į Škotiją atvežę 
tokių prieskonių kaip cinamonas, kar-

damonas bei vanilė. XX-ame amžiuje 
Škotijoje apsigyveno nemažai italų, 
indų, pakistaniečių bei atvykėlių iš vidu-
rio Azijos, kurie škotų virtuvę paįvairino 
šviežiomis daržovėmis bei dar didesne 
prieskonių gausybe.

Turėdami puikų priėjimą prie jūros, 
škotai yra patyrę žvejai ir žuvį ruošia 
pačiais įvairiausiais būdais – kepa, rūko, 
troškina bei verda. Bene populiariausias 
žuvies patiekalas – sriuba Cullen Skink 
(Kuleno kulkšnis), gaminama iš rūkytos 
menkės, svogūnų, bulvių ir... pieno. Šią 
sriubą škotai valgo pučiant žvarbiam 
vėjui, lietingomis dienomis, kurios Škotiją 
„palepina“ gana dažnai.

Škotų pamėgtas saldėsis Shortbread 
(trapieji sausainiai) dabar be galo populia-
rus visoje Didžiojoje Britanijoje – juos jau 
XVI-ame amžiuje tik pačiomis ypatingiau-

siomis progomis kepdavo ir valgydavo 
Škotijos varguomenė. Šio gardėsio 
pagrindas – cukrus ir sviestas, kurie tais 
laikais buvo itin brangios prekės.

 Ales ir stouts
Britai mėgsta savo laisvalaikį leisti 

Pubs (pabuose) – jie į šią salą atkeliavo 
su romėnais, kurie, tiesdami kelius, ėmė 
atidarinėti pakelės tavernas. Šios taver-
nos ilgainiui imtos vadinti visuomenės 
namais, kur žmonės ateidavo leisti 
laisvalaikio, susipažinti ir padiskutuoti 
apie politiką bei aptarti naujienas. Pubs 
galima paragauti dviejų tikrų britų 
pasididžiavimų – Stout (stautas) ir Ale 
(elis).

Ale yra negazuotas, stiprus, kartoką 
skonį turintis alus, kurį gamina iš miežių 
ir mielių. Šis gėrimas atsirado bandant 
išvengti mokesčių už įprastą alų, kurį 

viduramžiais britai buvo apmokestinę 
kaip ir visus kitus alkoholinius gėrimus. 
Nors Ale neretai yra kur kas stipresnis už 
įprastą alų (5,5-6,5 proc. palyginus su 4-5 
proc. alumi, kuris įprastas Didžiojoje Bri-
tanijoje), ši apgaulė kurį laiką veikė pui- 
kiai, mat stiprus gėrimo skonis maskuoda-
vo alkoholį. Įdomiausia, kad viduramžiais 
Ale dažnai būdavo geriamas net vietoj 
vandens, mat dauguma bakterijų ir 
virusų žūdavo fermentacijos metu.   

Stout – tai tamsus alus, gaminamas iš 
salyklo ir skrudintų miežių, dažniausiai 
turintis stiprų, salstelėjusį skonį. Skirtin-
gai nei Ale, šio gėrimo gamyboje ne-
naudojamos mielės. Atrastas jis XVIII-ame 

amžiuje, kai imta ieškoti būdų, kaip alaus 
kokybę išsaugoti ilgiau, bet jį gaminti 
galima būtų iš pigesnių medžiagų.  

Šiais laikais Stout ir Ale rūšių tikra 
gausybė – skiriasi ne tik jų sudėtis, bet 
ir gaminimo būdai, todėl galima atrasti 
ir paragauti pačių įvairiausių. Pavyzdžiui, 
austrių Stout, kuriam subtilų skonį su-
teikia filtravimo etape naudojamos 
austrių kriauklės. Pubs tikra garbė tiekti 
vietinius arba netgi savos gamybos Ales 
ir Stouts, mat apie ypatingai gamina-
mus šiuos gėrimus gandai pasklinda po 
artimiausias apylinkes ir žmonės plūste 
plūsta paragauti.

Shortbread (trapieji sausainiai)

Tipiškas pub’as
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Viskis
Kiekvienas škotas privalo nusimanyti apie viskį. Viskis gaminamas specialiose gamyklose, kurių iki šių dienų Škotijoje išliko apie 50. Viskis 

gaminamas iš trijų ingredientų – miežių, cukraus ir vandens. Nuo vandens kilmės ir kokybės priklauso ir viskio kokybė bei savybės. Viskis 
turi būti laikomas degintose medinėse statinėse, ne trumpiau negu trejus metus. Taip viskis įgauna subtilų aromatą ir jaučiamas medienos, 
iš kurios pagamintos viskio statinės, poskonis. Pačiu geriausiu viskiu laikomas vienarūšis viskis, kuris nemaišomas su skirtingo stiprumo 
viskiais, kad būtų išgautas 40-45 proc. stiprumas, kuris būdingas viskiui. Geriamas viskis nemaišant su sultimis ar kitais gėrimais, būtinai be 
ledukų, tačiau su šlakeliu vandens. Šaltis viskį veikia labai neigiamai – suardo jame esančias struktūras ir viskis praranda subtilų savo skonį 
ir aromatą, todėl laikyti viskį privalu tik kambario temperatūroje.

 Šiaurės Airija 
Nors dauguma Didžiosios Britanijos 

tautų buvo paveiktos atėjūnų, atsinešusių 
savo šalių maisto produktus, tradicijas ir 
maisto gaminimo būdus, airius galima 
laikyti tikru fenomenu,  mat į jų kraštus 

atkeliavę vikingai buvo sužavėti mėsos 
gaminių gausa ir net ėmė juos aprašinėti, 
taip kurdami pirmąsias airiškos virtuvės 
receptų knygas. Viskas apsivertė XVI-ame 
amžiuje į Airiją atvežus bulves, kurios il-
gainiui tapo airių virtuvės pagrindu ir ant 

airių stalų ėmė garuoti įvairūs mėsos ir 
bulvių troškiniai bei apkepai. Vienas iš šių 
apkepų Shepherd’s Pie (piemens apkepas) 
gaminamas iš nuo sekmadieninių pietų 
likusios ėrienos, padengiant ją bulvių 
koše ir apkepant orkaitėje.

Shepherd’s Pie, nuotr. Joe Mabel Airiškas troškinys, nuotr. tastefoodblog.com
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Sūriai ir čatniai
Britai – tikri sūrio mėgėjai. Sūrio gamy-

ba šioje saloje pradėta jau daugiau nei 
prieš 1000 metų, tačiau tik atkeliavus 
romėnams sūrio gamyba ėmė sparčiai 
tobulėti ir atsirado tam tikros technikos 
bei būdai išgauti specifinius skonius, 
aromatus ir tekstūras. Viduramžiais sūrio 
gamyba daugiausia užsiėmė vienuoliai, 
kurie pradėjo užrašinėti, kaip gaminti 
tam tikrus sūrius ir juos įvardijo – taip at-
sirado šiuo metu žinomiausios britų sūrių 
rūšys: Stilton (stiltonas), Cheddar (čederis) 
ir Cottage Cheese (grūdėta varškė). 

Šiandien Didžiojoje Britanijoje galima 
rasti daugiau nei 700 sūrio rūšių; sūriai 
skirstomi į mėlynojo pelėsio, kietuo-
sius, pusiau kietus ir minkštus. Kadangi 
Didžiosios Britanijos kraštovaizdis labai 
įvairus ir skiriasi kiekviename regione, kai 
kurie sūriai gali buti daromi tik tam tik-
ruose regionuose, pavyzdžiui, Dovedale 
gali būti gaminamas tik iš pieno karvių, 
kurios ganosi Peak District nacionali-
niame parke. 

Valgomas sūris su duona, naudoja-
mas salotose, juo gardinami kepsniai ir 
kepiniai, bet bene populiariausias būdas 
pasimėgauti sūriu – Cheese Board (sūrio 
lenta), kurio kilmė mena senuosius laikus. 

XVII-ame amžiuje kilmingųjų britų 
namuose atsirado tradicija formalių pietų 
pabaigoje patiekti sūrį, mat šis labai ge-
rai padeda virškinti bei neutralizuoja 
burnoje esančių rūgščių pusiausvyrą. 
Tačiau kai kurie sūriai turi labai stiprų 
skonį ir aromatą, todėl šalia imta tiekti 
nesaldžius sausainius ar duonos bei 

šaldytų vynuogių ar vaisių. Netrukus Bri-
tanijoje pasirodė ypatinga uogienė, kuri 
gaminama saldi arba aštri ir tapo tikru 
hitu ir pačiu geriausiu sūrio ir sausainių 
draugu iki šių dienų. Ši uogienė šiaurės 
Europoje buvo gaminama ir valgoma jau 
seniai – tai Chutney (čatnis), gaminamas 
iš derliaus likučių. Kadangi šis gardėsis 
šiaurės Europoje buvo gaminamas 
vargingesniųjų, kurie taupė ir nenorėjo 

išmesti bet kokių likučių, britų elitas 
ėmė verdant šią uogienę dėti prabangių 
prieskonių bei egzotiškų vaisių, kad 
ši taptų „prabangia“. Chutney be galo 
populiarus ir iki šių dienų, ir ne tik kaip 
pagardas prie sūrio – juo pagardinami 
sumuštiniai bei kepsniai. Populiariausi 
Chutney – iš pomidorų, paprikų, obuolių, 
slyvų bei mangų.

Cheese Board, nuotr. Ewan Munro, Flickr

Sūris, avižiniai ,nesaldūs, sausainiai ir chutney
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Velingtono kepsnys
Žymusis ir, galima drąsiai sakyti, pra-

bangusis jautienos išpjovos kepsnys. Kla-
sika, kurią žino ir vertina visi virtuvės šefai, 
tačiau ne visi žino jo atsiradimo istoriją ir 
autentišką receptą. Kepsnys gaminamas 
padengiant jautienos išpjovą smulkintų 
grybų ir ančių kepenėlių paštetu (pa-
gardintu Madeira vynu) ir įvyniojus į 
sluoksniuotą tešlą kepamas orkaitėje. 
Kad tešla nepermirktų nuo mėsos sulčių, 
kepsnys dar būdavo įvyniojamas į lietinį. 
Pasakojama, jog šiuo patiekalu buvo 
pažymėta garsioji britų pergalė prieš 
Napoleoną, vadovaujant hercogui Ve-
lingtonui, Vaterlo mūšyje. 

Kaip bebūtų, mėsos kepimas įvyniojus 
ją tešloje dar prieš Velingtono pergalę, 
buvo plačiai paplitęs britų virtuvėse. 
Kadangi krosnių temperatūra sunkiai su-
reguliuojama, mėsa būdavo įvyniojama 
į tešlą, kad neprarastų savo sulčių ir 
neperdžiūtų. 

Jautienos ir alaus troškinys su 
raudonu vynu

Kone kiekvieno Airijos pub’o meniu 
galima rasti jautienos ir tamsaus alaus, 
dažnai Guinness, troškinį. Troškinant 
mėsą Stout tipo aluje ji tampa žymiai 
minkštesnė ir įsigeria ryškaus salyklo 
prieskonio. Airiai mėgsta sakyti, jog 
tikrasis troškinio skonis atsiskleidžia 
tik kitą dieną. Šis sotus patiekalas yra 
nepamainomas stalo atributas Švento 
Patriko šventėje. Troškinys gaminamas 
iš jautienos, bulvių, morkų, salierų, 
svogūnų, pomidorų pastos, tamsaus 
alaus, raudono vyno ir prieskonių.

Seniausias Jellied Eels restoranas

Unguriai drebučiuose (Jellied 
eels)

Tai ilgą laiką vienu svarbiausiu 
Londono varguomenės maistu 
buvęs, o dabar prie tradicinių anglų 
valgių priskiriamas patiekalas. Un-
gurio drebučių populiarumo pikas 
buvo XVIII-ame amžiuje, kuomet 
kone vienintelė žuvis, galėjusi 
gyventi užterštuose Temzės van-
denyse, buvo ungurys. Maistinga, 
pigi (tais laikais) žuvis netruko tapti 
vienu pagrindinių varguomenės 
maistu. Tradiciškai ungurys ver-
damas sultinyje su actu, kur iš pačios 
žuvies, atšalus patiekalui, susifor-
muoja drebučiai, nors kartais papil-
domai dedama ir želatina. Valgomas 
šis patiekalas su kitu tradiciniu Lon-
dono patiekalu, kilusiu iš darbininkų 
klasės – „Pie and mash“. Tai smulkiai 
kapotos jautienos pyragas su bulvių 

koše, dažniausiai pateikiamas kartu 
su petražolių padažu. Padažas kar-
tais dar vadinamas „Eel liqour“, nes 
tradiciškai gaminamas naudojant 
sultinį, likusį gaminant ungurius. Se-
niausias abiejų šių patiekalų gamy-
boje besispecializuojantis ir dar 
tebedirbantis restoranas „M. Manze“ 
Londone veikia nuo 1902 metų. 
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Ar žinojote...
...kad Kolčesterio (Colchester, miestas 

pietryčių Anglijoje) austrės laikomos vien-
omis geriausių pasaulyje? Išpopuliarintos 
romėnų, kurie juokavo, kad Kolčesterio 
austrės vienintelis geras dalykas Britani-
joje, šiandien jos vertinamos, nes yra 
kremiškesnės, saldesnės ir delikatesnio 
skonio nei kitų paplitusių rūšių austrės.

Arbroath Smokies – menkė, rūkyta ant viskio statinių 
Legenda pasakoja, jog XVIII-ame amžiuje, žvejų kaimelyje netoli Arbroto (miestas 

Škotijoje), kuriame buvo įsikūrę daugiausia žvejai iš Skandinavijos, parduotuvėje, kurioje 
buvo parduodamos statinėse laikomos sūdytos menkės, kilo gaisras. Didžioji dalis statinių 
sudegė, bet keletas tik apdegė, o viduje buvusios menkės išsirūkė. Miestelio gyvento-
jams „išgelbėtos“ menkės pasirodė labai skanios ir nuo to laiko iki dabar šis patiekalas 
ruošiamas pirmiausia visą parą sūdant menkes. Tik gerai išsūdžius ir išdžiovinus žuvis, jos 
surišamos po dvi ir rūkomos į žemėje iškastą duobę įleidus viskio statinę.

Londono gatvės maistas
Kai kurie, patys skaniausi Londono patiekalai randami ne ge-

riausiuose restoranuose – jie patiekiami plastikinėse lėkštutėse su 
popierinėmis servetėlėmis, o valgyti juos dažnai tenka stovint. Kai 
kurie šefai vadina Londoną gatvės maisto sostine. Sukurtas ne vie-
nas internetinis puslapis apie Londono gatvės maistą, aprašomi 
konkretūs taškai, daromi geriausių gatvės maitintojų topai, žodžiu, 
čia į gatvės maistą žiūrima rimtai.

Savaitgaliais veikia Berwick gatvės turgus; ko gero, žymiausias 
Borough turgus pamaitina alkstančius pirmadieniais-trečiadieniais 
pietų metu ir ketvirtadieniais-šeštadieniais visą dieną. Čia renkasi 
ne tik greito ir nebrangaus maisto fanai, bet ir maisto kritikai, gur-
manai, profesionalūs virėjai. Nuo 2012 m. kiekvieną savaitgalį vyk-
sta naktiniai gatvės maisto festivaliai, kur gamina geriausieji gatvės 
maisto pardavėjai ir restoranų šefai.

Midijos, kinietiškų makaronų patiekalai, prancūziški blyneliai 
ir sumuštiniai su bagetėmis, kepsniai, picos, mėsainiai, Vietnamo, 
Korėjos, Italų, Vokiečių, Maroko, Meksikos, Indijos kariai... Viso pas-

„Škotiški kiaušiniai“
Kietai virti kiaušiniai, įdaryti mėsos 

farše, apvolioti džiūvėsėliuose ir ke-
pami aliejuje, yra plačiai paplitęs 
iškylų patiekalas Škotijoje. Kartais 
įprasti vištų kiaušiniai keičiami 
mažesniais, putpelių.

žymusis netyčiukas
Beikvelio pyragas (Bakewell pud-

ding/tart) „gimė“ viešbučio „Rutland 
Arms“ Beikvelyje virėjai ne taip supra-
tus receptų knygoje nurodytą džemo 
pyrago receptą. Užuot įmaišiusi 
kiaušinių ir migdolų plakinį į pyragą, ji 
užpylė jį ant džemu padengtos tešlos. 
Taip netyčia sukurtas itin mėgstamas 
desertas, kurį galima įsigyti net inter-
netu. 

Kepykla/restoranas/parduotuvėlė, 
įsikūręs Beikvelyje ir vadinantis save 
„The old original Bakewell pud-
ding shop“, siūlo paslaugą „Pyragas 
metams“. Ją užsisakę (už 110 svarų) 
ištisus metus kas mėnesį gausite 
siuntinį su šviežiu Beikvelio pyragu. 

Lankašyro hotpot – avienos ir 
bulvių troškinys

Kaip ir daugelis kitų britų 
nacionalinės virtuvės patiekalų, 
Lankašyro (grafystė Šiaurės Vakarų 
Anglijoje) troškinys skirtas sočiai 
ir nebrangiai pavalgyti naudojant 
vietines žaliavas: bulves, morkas ir 
ėrieną. Darbininkų klasėje kunku-
liuojantis, sotus troškinys buvo vi-
enas pagrindinių valgių žvarbiomis 
žiemomis. Šiandien šis patiekalas 
gaminamas kone kiekviename 
Lankašyro restorane ar pub’e. Britai 
pataria troškinį valgyti su marinuoto-
mis raudonų kopūstų salotomis arba 
marinuotais burokėliais.

Menkių rūkymas viskio statinėje

Nuotr. angsarap.net

aulio virtuvės su savo nacionaliniais patiekalais, kurių, ko gero, 
galima paragauti tik Londono arba tos šalies gatvėse. 

PASAULIO VIRTUVĖS

Nuotr. bio-lif.blogspot.com

Gatvės maistai Borough turguje
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kaina ir įvaizdis – dar ne viskas
Ką gi, kaip jau minėjau, nemaža dalis 

įstaigų renkasi kavą pagal kainą, ir tai lyg 
ir normalu, nes verslas visada ieško būdų 
sutaupyti. Tik kartais taupymas virs- 
ta kažkokiu „sportu“, kurio pagrindinis 
tikslas – kuo mažesnės išlaidos, nepai-
sant pašalinių šio „sporto“ trūkumų, t. y. 
prastesnės kavos kokybės. Taip, rinkoje 
tikrai pakanka kavos, kurios net priešui 
nepasiūlytum, bet kol yra ją perkančių… 
c’est la vie, kaip sakoma.

Kitą dalį įstaigų (kuri, leisiu sau teigti, 
pati didžiausia) galima apibūdinti viena 
fraze: „O ką jūs man duosite, jei pirksiu 
iš jūsų kavą?“ Arba perfrazuojant – „Ok, 
pirksiu jūsų kavą, ji man patinka, bet, 
matot, man reikia kavos aparato, malūno, 
puodelių, servetėlinių ir t. t...“ Ei, ei!!! Bet 
juk visiems, atrodo, aišku, jog nebūna „te-
lefono už 1 Lt“ ir sūris nemokamas būna 
tik pelėkautuose ir tik vieną kartą. Taigi, 
pardavėjas pasiskaičiuoja, kiek klientui 
kainuos tokie pageidavimai ir galų gale 
klientas vistiek už viską susimoka. 

Dar viena gan prasta tokių pasirinkimų 
pasekmė yra kavos gaminimo įrangos 
kokybė, nes bandant padengti viską ka-
vos kaina, tikrai nedalinsi kavos aparatų 
ir poros malūnų, kurių bendra vertė – 
kokie 40 000 Lt ar daugiau. Tiesa, reikia 
nepamiršti, jog tokiu atveju kava beveik 
visada yra tik vidutinio skonio.

Dar viena grupė renkasi kavą, va-
dovaudamasi įvaizdžiu. Šiuo atveju svar-
bu kavos gamintojo ženklo žinomumas, 
kavos gamintojo kilmė, kuo įspūdingiau 

skANI IR gERA 
kAvA REstoRANE – 
ĮMANoMA (?)

Neretai girdžiu klausimą: kaip HoReCa pasirenką kavą? Mane šis klausimas visada verčia šiek tiek 
suglumti, nes pirmas ant liežuvio galo besisukantis atsakymas – pagal kainą! Mintims lekiant to-
liau suprantu, jog tai ne visada ir ne visur yra tiesa. Taigi, norint į šį klausimą atsakyti išsamiau ir 
objektyviau, paanalizuokime plačiau. Ir galbūt atsakysime,  „kaip HoReCa turėtų rinktis kavą“.

Domas Balandis

GURMANIŠKI IEŠKOJIMAI

atrodanti kavos gaminimo įranga bei 
įrankiai, kartais net kuo didesnė kavos 
kaina... Liūdna, bet ir šiuo atveju pačios 
kavos skonis lieka antrame plane.

Man labiausiai patinkantys pasirinki-
mai yra tokie, kai iš tikrųjų renkamasi 
kava, galvojama apie jos skonį ir apie tai, 
kaip tą skonį perduoti įstaigos svečiams. 
Šiuo atveju ieškoma įrangos, kuri atitiktų 
poreikius, galvojama, kas ir kaip kavą 
gamins, dažnai tai ilgesnis, sunkesnis bei 
brangesnis kelias, bet visa tai atsiperka.

Taip, atsiperka, tiesiogine šio žodžio 
prasme. Ne kartą yra tekę girdėti: „Koks 
skirtumas, kokia ta kava ir kaip paga-
minta, nes vistiek niekas nesupranta, ar 
ji gera, ar ne“. Tačiau geriantys kavą labai 
greitai atsirenka, kas yra gerai, o kas ne, 
ir čia aš nekalbu apie kažkokių skoninių 
niuansų išskyrimą ar panašiai. Tiesiog jei 
kava pagaminta gerai, patiekta teisingai 
ir ją gaminantis žmogus tai daro su meile, 
žmonės tai įvertina ir sugrįžta vėl ir vėl, o 
sugrįžtantis klientas – tai įstaigos sėkmės 
garantas.

kavos puodelio kaina negarantuoja 
geros kavos

Taigi, norime išgerti kavos. Kokią vietą 
rinktis? Kaip žinoti, jog vienoje ar kitoje 
vietoje mūsų lūkesčiai pasiteisins? Na, 
kol kas tai galima padaryti tik bandymų 
būdu ir greičiausiai teks ne kartą nusivilti, 
nes neretai nei gera įstaigos reputacija, 
nei puikus interjeras, nei didelės kainos 
nebus geros kavos garantas. Bet, kaip sa-
koma – kas ieško, tas randa!

Truputį nukrypstant nuo temos, 
pakalbėsiu apie kavos puodelio kainą. 
Pamačius ją, kartais susidaro įspūdis, jog 
kavinė turėtų būti įsikūrusi kurioje nors iš 
didžiųjų Europos didmiesčių centrinėje 
aikštėje, nors taip toli gražu nėra. Šiuo 
atveju ne vienas verslininkas man pultų 
į atlapus aiškindamas, jog kavos pupelės 
brangios, kainuoja nuoma, elektra, 
cukrus, vanduo ir t. t., o dar darbuotojų 
išlaikymas... Na, niekaip negali kavos 
puodelis būti pigesnis! Ir jei kavos puode-
lio kaina bus mažesnė, žmonės pagalvos, 
jog kava prasta! Na gerai, gerai, nepul-
siu labai ginčytis, tik, galų gale, sudėjus 
kavos savikainą ir visus reikiamus ir gali- 
mus/norimus priedus kavos puodeliui 
pagaminti bei pagardinti, imu manyti, 
kad ginklų ar narkotikų prekeiviai užsiima 
tikrai ne tuo verslu (pelno bei rizikos pras-
me).

kava darosi skanesnė investuojant 
į... žmones

Toliau ieškokime skanios ir geros kavos.
Neretai pašnekovas, paklaustas, pa-

gal ką renkasi, kur gerti kavą, išpyškina 
paprastą ir gan logišką atsakymą – vietą, 
kur gerti kavą, renkuosi pagal tai, kokios 
rūšies kava kavinėje prekiaujama, nes 
jei tai žinomas prekės ženklas, paplitęs 
pasaulyje, vadinasi, kava turi būti pa-
kankamai gera ir man, nes ji žinoma. 
Bet ar tikrai?! Ar tai nėra tik vieno iš tų 
dalykų, visiškai nesusijusių su kavos sko-
niu – reklamos, spindinčių iškabų, gražių 
kalendorių ir pan. – įtaka? Jau nekalbant 
apie tai, kad žmogus, gaminantis jums 
kavą, paprasčiausiai gali ją sugadinti, ne 
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todėl, jog jūs jam nepatikote, bet todėl, 
jog jis nežino, kaip teisingai ją gamin-
ti, ir dažniausiai tai būna pagrindinė 
problema. Tokiu atveju visiškai nėra 
reikšmės, kokio prekės ženklo tai kava – 
vieno žinomiausių pasaulyje ar praktiškai 
niekam nežinomo mažo skrudintojo.

Šiuo metu jau ne vienas mažiau 
kantrybės turintis pašnekovas pasiųstų 
mane į visas keturias puses sakydamas, 
jog susidaro įspūdis, kad atsigerti skanios 
kavos galimybių nėra. Bet iš tikrųjų vietų, 
kur kava skani, tikrai yra, tik dažnai reikia 
gerai pasistengti, kad jas rastum...

Mano manymu, pagrindinė priežastis, 
trukdanti šiai situacijai gerėti – tai per 
mažas dėmesys kavą gaminančiam dar-
buotojui. Mėgstu retorinius klausimus 
ir šį kartą be jų neapsieisiu: taigi, kiek 
kavinių darbuotojų, kasdien gaminančių 
kavą, dalyvavo rimtesniuose kavos gami-
nimo kursuose? Kiek jų susipažino su 
kavos istorija, apdorojimu, gaminimo 
būdais? Arba kiek jų dalyvavo kavos 
gaminimo čempionatuose? Na, paskuti-
nis klausimas, tiesa sakant, visiškai ne 
retorinis, atsakymą į jį aš puikiai žinau ir 
jis nedžiugina: kasmet LYKA (Lietuvos 
Ypatingos Kavos Asociacijos) organizuo-
jamuose KKD (Kavos kultūros dienos) ir 

jų metu vykstančiuose čempionatuose 
dalyvauja ne daugiau kaip 20 baristų ir 
kiekvienais metais didžioji jų dalis – tai tie 
patys žmonės, o tai reiškia, jog iš keleto 
tūkstančių Lietuvoje veikiančių kavinių, 
barų bei restoranų, kuriuose dažniausiai 
dirba po keletą žmonių, nori tobulėti tik 
20?!

Taip pasamprotavęs dažnai išgirstu 
pasiaiškinimus, o gal greičiau pasiteisi-
nimus iš darbuotojų. Jie dažniausiai būna 
apie tai, jog „visą gyvenimą aš šito darbo 
nedirbsiu ir nematau reikalo gaišti savo 
laisvo laiko“ arba „man čia tiek nemoka, 
jog stengčiausi labiau“, o labiausiai man 
„patinkantis“ atsakymas: „Tai tegul man 
savininkai suranda kursus, viską suor-
ganizuoja, apmoka, tada aš gal ir suda-
lyvausiu kokiam nors seminare ar moky-
muose“... Ko galima tikėtis gyvenime, 
vadovaujantis tokiu požiūriu? Nejaugi 
pakeitus darbą, darbo sritį ar užsiėmimą 
nusistatymas pasikeis? Tai vėlgi retorinis 
klausimas... Teisybės dėlei reikia paminėti, 
jog ir verslo atstovų požiūris kartais ne 
ką geresnis. Samprotaujama: „Kam man 
investuoti papildomai į darbuotoją, jei 
jis po mėnesio kito pabėgs į kitą vietą?“ 
Arba: „Mūsų įstaiga specializuojasi kituo-
se produktuose“, ir pan. Bet kaip tada 
galima tikėtis gerų rezultatų, jei į visus 
savo parduodamus produktus ir paslau-

GURMANIŠKI IEŠKOJIMAI

gas nežiūri su vienoda pagarba? Tai dar 
vienas retorinis klausimas, įstumiantis į 
„užburtą ratą“,  iš kurio, manau, būtinai 
reikia ieškoti išeities.

Pabaigoje savo ganėtinai niūrius 
pamąstymus norėčiau praskaidrinti 
„šviesesniais tonais“. Taip, mums visiems 
reikėtų daugiau entuziazmo, daugiau 
įsigilinimo, daugiau pastangų tobulėti, 
mažiau niurnėjimo, kaip Lietuvoje viskas 
blogai, kaip čia niekas niekam neįdomu ir 
pan.

Tačiau pamažu visgi atsiranda 
įstaigų, kuriose į kavą yra žiūrima su 
pagarba, daugėja mažų skrudintojų, 
besistengiančių pateikti kuo įvairesnės 
kavos, baristų, barmenų ir padavėjų, 
dirbančių su kava, kurie nori sužinoti ir 
išmokti daugiau apie šį produktą. Galų 
gale žmonės ima norėti gerti skanią kavą, 
o ne kavos pavadinimą.

Viliuosi, kad ir pats prie to prisidėsiu, ir 
stiprėjanti LYKA (Lietuvos Ypatingos Ka-
vos Asociacija) artimiausiu metu pasiūlys 
daugiau mokymų bei seminarų apie kavą. 
Ir palengva į klausimą, kur išgerti skanios 
kavos, atsakyti taps vis paprasčiau ir 
paprasčiau.

Taigi, keliu savo espresso puodelį ir bai-
giu tostu – kiekvieną dieną mėgaukimės 
tikra ir skania kava!
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Pirkti prekes ar paslaugas vartotojus 
skatina ne tik gero prekės ženklo logoti-
pas ar šūkis, bet ir su juo siejama muzika. 
Tokius dėsningumus atskleidė didžiausios 
Europoje skaitmeninių radijo stočių 
grupės „Music Choice“ tyrimas, kuriame 
net 9 iš 10 vartotojų tvirtino, kad muzika 
daro poveikį jų elgesiui bei nuotaikai, o 
beveik 90 proc. teigė, jog prekybos vietoje 
skambanti muzika yra svarbi kuriamos at-
mosferos dalis.

„Norint greitai ir efektyviai sustiprinti 
prekės ženklą, pirmiausia reikėtų sude-
rinti prekės ženklą su jį atspindinčia ir 
papildančia muzika, tai geriausiai gali pa-
daryti jūsų muzikos paslaugų tiekimo kom-
panija. Pavyzdžiui, kavinės, parduotuvės 
ar sporto klubo erdvėje transliuojama 
teisingai parinkta muzika suteikia prekės 
ženklui identitetą, savitumą, komfortą 
klientams ir tokiu būdu pritraukia juos 
bei skatina pardavimus“, – teigia muzi-
kinio marketingo paslaugas Lietuvoje 
teikiančios UAB „Cherry Music Europe“ di-
rektorius Laurynas Giedrys.

Muzikinio marketingo specialistai teikia 
įvairias paslaugas, tačiau pasak eksperto, 
dabar populiariausios yra trys – foninės 
muzikos naudojimas prekybos vietose, 
garso naudojimas pokalbių telefonu 
metu bei interneto svetainėse naudojami 
garsiniai sąskambiai. Pastaruoju metu vis 
daugiau dėmesio kreipiama ir į audio/
video reklamose skambančią muziką, 
grojaraščius organizacijų vakarėliuose, 
konferencijose ar komercinėse patalpose.

„Sėkmingi prekių ženklai perteikia 
garsinę, vaizdinę ir jausminę žinutę savo 
vartotojams, t.y. prekės ženklo įvaizdį 
formuoja tai, kaip jis atrodo, ką prekės 
ženklas mėgsta, su kokia muzika save 
gretina, kokiais kanalais ir kaip dažnai 
komunikuoja su vartotojais. Visa tai 
prekės ženklo vartotojams kuria teigia-
mus arba neigiamus pojūčius. Todėl 
galvojant apie prekės ženklo kūrimą 
yra ypatingai svarbu į tai pažiūrėti 
kompleksiškai“,  – sako L. Giedrys.

Muzikos paslaugas teikianti „Cherry 
Music“ kompanija siekia, kad viešosiose 
erdvėse besilankantys žmonės jaustųsi 
komfortiškai, o skambanti muzika būtų 
maksimaliai pritaikyta prie prekės ženklo 
tikslinės auditorijos, interjero, ekster-
jero ir kitų vietos ypatumų. Aukštas in-
terneto infrastruktūros lygis Lietuvoje 
leidžia puikios kokybės paslaugas teikti 
už minimalią kainą, prieinama ne tik di-
diesiems rinkos dalyviams, bet ir smul-
kiesiems verslininkams.

UAB „Cherry Music Europe“ – vienintelė 
bendrovė, turinti didžiausią muzikinio 
marketingo patirtį bei paslaugų spektrą 
Baltijos šalyse. Sutelkusi didelę ekspertų 
komandą, kompanija teikia paslaugas 
tiek valstybinėms institucijoms, tiek 
privačiam verslui. Tarp didžiausių „Cherry 
Music“ klientų – „Can Can Pizza“, „Caif 
Cafe“ kavinių tinklai, „Impuls“ sporto ir 
sveikatingumo klubai, „Statoil“ degalinių 
tinklas.

UAB „Cherry Music“ informacija

Muzika sužadina emocijas bei asmenines asociacijas. Dažnais atvejais tam tikri muzikos kūriniai 
primena žmonėms malonias akimirkas – atostogas, asmeninius išgyvenimus, vakarėlius ir pan., 
dėl to pardavimo ar paslaugų vietose transliuojama foninė muzika gali tapti jūsų prekės ženklo 
atpažinimo dalimi.

SPRENDIMAI

kAIp skAMbA Jūsų 
pREkės žENklAs?
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AtrAsk tikrą

Paulig EsPrEsso

Pau l i g E s P r E s s o –  s K a M B u s F i N a l i N i s a Ko r Da s . 

Jeigu  norite puikius pietus paversti tobulais, desertui rinkitės Paulig 

Espresso ir kelis gabalėlius šokolado. Paulig Espresso taip pat yra 

idealus pagrindas latė ar kapučino kavai. 
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Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų 
ir konditerių asociacijos prezidentė 
Rūta Šiušienė teigia, kad mūsų šalyje 
galimybės mokytis svetingumo verslo 
specialybių yra iš tiesų didelės, tačiau 
būtų gana sudėtinga išskirti, kokios mo-
kymosi įstaigos galėtų būti geriausiu 
pasirinkimu – paprasčiausiai tai būtų 
įžeidimas nepaminėtų įstaigų pedago-
gams. Svetingumo verslo specialybių 
mokytojai, Rūtos Šiušienės teigimu, 
deda iš tiesų daug pastangų ruošiant 
puikius specialistus, todėl galima būti 
užtikrintiems, kad pasirinkta mokymosi 
įstaiga padės tapti kvalifi kuotu specia-
listu.

Bene dažniausiai pasirenkamos mo-
kymosi įstaigos – tai Vilniaus kooperaci-
jos kolegija ir Kauno maisto pramonės 
ir prekybos centras. Čia galima įgyti 
virėjo, konditerio, barmeno, padavėjo 
kvalifi kaciją, o šiose mokymosi įstaigose 
didelis dėmesys skiriamas ne tik 
kokybiškoms teorinėms žinioms, bet 
ir praktikai. Sudaromos sąlygos atlikti 
praktiką įvairiose viešojo maitinimo 
įstaigose, neretai pasitaiko, kad gabūs 
praktikantai įdarbinami dar praktikos 
metu.

KONSULTACIJOS

Svetingumo verslo specialybės Lietuvoje vis labiau populiarėja, ir įvairių mokymosi įstaigų, 
rengiančių šiuos specialistus, yra ne taip ir mažai: jų galima rasti ne tik didžiuosiuose Lietuvos mies-
tuose, be ir visoje Lietuvoje. Norintys mokytis virėjo, konditerio, restorano ar viešbučio adminis-
travimo amato, gana dažnai susimąsto, kokia įstaiga galėtų geriausiai pateisinti lūkesčius. Jau tu-
rintys specialybę svarsto apie galimybes tobulinti turimas žinias bei įgytus įgūdžius, todėl svarbu 
pasidomėti įvairiomis galimybėmis, kurios leistų tobulėti savo srityje.

svEtINgUMo vERslo 
spEcIAlYbės: kUR MokYtIs IR 
tobUlINtI kvAlIfIkAcIJĄ?

Vilniaus kooperacijos kolegijos stu-
dentai – puikiai įsitvirtinantys darbo 
rinkoje

Tai – viena pirmųjų ekonominio profi lio 
aukštųjų mokyklų Lietuvoje, kurios absol-
ventai yra vieni geriausiai įsitvirtinančių 
darbo rinkoje. 2012 metų duomenimis, 
iš 365-ių baigusiųjų neįsidarbino tik 49 
absolventai (13,4 proc.). Vilniaus kooper-
acijos kolegija siūlo mokytis maitinimo 
verslo organizavimo specialybės, kuri 
yra viena paklausiausių darbo rinkoje. 
Kvalifi kuoti pedagogai parengia specia-
listus, gebančius įkurti, planuoti ir orga-
nizuoti maitinimo įstaigos veiklą. Šios 
specialybės mokymosi trukmė – treji 
arba ketveri metai, atsižvelgiant į studijų 
formos pasirinkimą. Vilniaus kooperacijos 
kolegijoje didelis dėmesys skiriamas pro-
fesinei praktikai, kuri sudaro 18 procentų 
studijų programos apimties. Praktika 
vyksta praktinio mokymo imitacinėje fi r-
moje „Reda“, kurioje imituojamos kavinių, 
restoranų realios darbo sąlygos.

kauno maisto pramonės ir prekybos 
mokymo centras: gausus specialybių 
pasirinkimas

Čia siūlomas gana platus svetingumo 

verslo specialybių pasirinkimas: yra 
galimybė mokytis konditerio, padavėjo ir 
barmeno, maisto pramonės darbuotojo, 
virėjo specialybių. Stojantieji gali turėti 
pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą, nuo 
to priklauso mokymosi trukmė – vieneri 
metai baigusiems 12 klasių arba treji 
metai baigusiems 10 klasių. Egzistuoja ir 
specialiojo ugdymo programa – galima 
įgyti konditerio specialybę: mokytis pri-
imami moksleiviai, baigę pagrindinę 
mokyklą arba dar jos nebaigę, turintys 
specialiųjų ugdymo poreikių, ne jaunesni 
nei keturiolikos metų.

Kauno maisto pramonės ir prekybos 
mokymo centre yra galimybė mokytis ir 
suaugusiems: siūlomos formaliojo ir ne-
formaliojo mokymo programos, kurios 
leidžia virėjams ir konditeriams tobulinti 
turimą kvalifi kaciją, mokytis padavėjo, 
barmeno ir kitų svetingumo verslo 
specialybių. Asmenys, dirbantys pagal 
specialybę, turi galimybę teorinio mo-
kymo dalykus mokytis nuotoliniu būdu.

Darbo rinkos mokymo centrai pade-
da integruotis darbo rinkoje

Įvairiuose Lietuvos miestuose yra įkurti 
darbo rinkos mokymo centrai, kuriuose 

Loreta Puskunigė
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galima įgyti įvairių svetingumo ver-
slo specialybių. Darbo rinkos mokymo 
centrų tikslas – padėti integruotis naujoje 
profesinėje srityje, parengti kvalifikuotus 
specialistus bei padėti tobulinti turimą 
kvalifikaciją. Darbo rinkos mokymo cen-
trus galima rasti didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje. Čia galima 
įgyti norimą kvalifikaciją arba tobulinti 
jau turimą, o mokymų pabaigoje yra 
išduodami kursų baigimo pažymėjimai.

Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
Šiaulių darbo rinkos mokymo centre 

galima įgyti barmeno arba padavėjo 
specialybę: šie mokymai trunka 24-
28 savaites, atsižvelgiant į pasirinktą 
specialybę bei turimą išsilavinimą. 
Mokymų metu supažindinama su pro-
fesine etika, aptarnavimo standartais, 
mokoma dirbti kasos aparatais. Praktinių 
mokymų metu dėmesys skiriamas 
reikalingų įgūdžių įgijimui ir tobulinimui. 
Sėkmingai baigusiems mokymus suteikia- 
ma kvalifikacija ir išduodamas valstybės 
pripažintas kvalifikacijos pažymėjimas.

Šiaulių darbo rinkos mokymo centre 
siūlomos ir neformaliojo ugdymo pro-
gramos: maitinimo įstaigų padavėjo ir 
stalo serviravimo pagrindų programa. 
Pasibaigus mokymams žinios tikrina-
mos egzaminu, kurį sėkmingai išlaikius 
yra gaunamas neformaliojo ugdymo 
pažymėjimas.

Panevėžio darbo rinkos mokymo 
centras

Panevėžio darbo rinkos mokymo 
centre įgyti virėjo, konditerio, padavėjo 
ar barmeno specialybę gali bedarbiai, 
turintys darbo biržos siuntimą, taip pat 

dirbantieji, turintys darbdavio siuntimą, 
arba norintys mokytis savo iniciatyva. 
Svetingumo verslo specialybių moky-
mai trunka 24-40 savaičių, taip pat yra 
galimybė tobulinti turimą kvalifikaciją. 

Vilniaus darbo rinkos mokymo centras
Sostinėje virėjo, konditerio, duonos 

gaminių kepėjo, padavėjo ar barmeno 
specialybę galima įgyti Žirmūnų darbo 
rinkos mokymo centre. Mokymai, kurie 
susideda iš dviejų dalių (pirmojoje dalyje 
mokomasi teorinių dalykų, o vėliau atlie- 
kama praktika realiose įmonėse), trun-
ka 20-40 savaičių. Mokymų pabaigoje 
laikomas kvalifikacijos egzaminas, 
kurį sėkmingai išlaikęs asmuo įgyja 
kvalifikaciją ir gali dirbti svetingumo ver-
slo įmonėse arba organizuoti savo verslą.

žirmūnų darbo rinkos mokymo 
centre yra galimybė lankyti tam tikrus 
trumpalaikius kursus, kurie vyksta ket-
virtadienio ir penktadienio vakarais; 
norintiems yra išduodami kursų baigimo 
pažymėjimai.

Įvairių mokymo centrų, kuriuose gali-
ma įgyti svetingumo verslo specialybę, 
yra ir kur kas daugiau: Aukštadvaryje, 
Bukiškėse, Ukmergėje ir t. t. Norintys 
mokytis svetingumo verslo specialybių 
tikrai turi visas galimybes mokytis savo ar 
netoliese esančiame mieste ar miestelyje.

Rūta Šiušienė teigia, kad visos Lietuvos 
mokymosi įstaigos padeda parengti tikrai 
puikius specialistus, tačiau norint tobu-
linti turimą kvalifikaciją, tenka pasvarsty-
ti, kaip tai būtų galima padaryti. Kvalifi-
kacijos tobulinimas reikalauja nemažai 
pastangų – vien dėl to, kad iniciatyvą 

tenka rodyti patiems ir savarankiškai 
ieškoti įvairių galimybių. Tikrai nemaža 
dalis virėjų ar konditerių nusprendžia 
tobulėti užsienio šalyje – pradedant 
Lenkija ir baigiant kur kas tolimesnėmis 
šalimis. Kaimyninėse valstybėse tobulinti 
kvalifikaciją yra pigiau, tad neretais atve-
jais pradedama būtent nuo to.

Mokymasis visą gyvenimą
Erasmus – didžiausia pasaulyje mainų 

programa, pradėta vykdyti 1987 m. Lietu-
va Socrates/Erasmus programos dalyve 
tapo 1998 m. Nuo 2007 m. iki 2013 m. 
Erasmus pradėta vykdyti pagal naują Mo-
kymosi visą gyvenimą (Life-Long Learn-
ing) programą. Mokymosi visą gyvenimą 
programa remia mokymosi galimybes 
nuo vaikystės iki senatvės ir apima visas 
ugdymo pakopas.

Šiuo metu yra vykdoma Erasmus+ 
programa, kurios pagrindinis tikslas 
– skatinti ES šalių bendradarbiavimą, 
užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą ir 
tobulinti profesinį pasirengimą. Suteiki-
amos galimybės svetingumo verslo stu-
dentams, mokytojams ir darbuotojams 
vykti į stažuotes Europos Sąjungos 
šalyse, dalintis gerąja patirtimi ir įgyti 
naujų įgūdžių. Projektas truks iki 2020 
m., ir planuojama, kad per šešerius metus 
užsienio šalyje mokysis ar stažuosis virš 4 
milijonų projekto dalyvių.

2013 m. pagal mainų programą į 12 
dienų stažuotę Italijoje vyko Lietuvos 
vyriausių virėjų ir konditerių bei Lietuvos 
viešbučių restoranų asociacijų nariai.

Nuotolinis mokymas
Mokymasis nuotoliniu būdu – tai 

puiki galimybė įgyti daugiau žinių ir 
tobulinti turimus įgūdžius. Nuotolinių 
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kursų šiandien galima rasti ir lietuvių 
kalba, tačiau pasirinkimas kol kas nėra 
platus, o didelė dalis seminarų yra mo-
kami. Norintys tobulėti turi galimybę 
tai daryti užsienio kalbomis: apsilankius 
internetiniame puslapyje www.coursera.
org galima rasti daugiau nei 400 įvairių 
nemokamų kursų, kuriuos parengė geri-
ausios pasaulio švietimo įstaigos. Dau-
guma mokymų vyksta kelias savaites, 
po jų yra laikomas testas, kuris pade-
da išsiaiškinti, kaip pavyko įsisavinti 
mokymų metu įgytas žinias.

Internetiniame puslapyje galima rasti 
išsamų kiekvienų mokymų aprašymą, 
kuris gali padėti nuspręsti, ar tam tikri 
kursai galėtų būti geriausiu pasirinkimu. 
Mokymasis nuotoliniu būdu gali padėti 
lavinti užsienio kalbos mokėjimą, gilinti 
turimas žinias ir lavinti įgūdžius. Už mo-
kymus atsakingi dėstytojai studentams 
pateikia visą reikalingą medžiagą, 
vyksta interaktyvios paskaitos ir tar-
piniai atsiskaitymai/darbų vertinimai, o 
paskirtomis datomis yra laikomi egza-
minai. Sėkmingai baigus tam tikrus mo-
kymus gali būti atsiunčiamas dėstytojo 
pasirašytas diplomas, apvainikuojan-
tis kursų pabaigą. Tai – iš tiesų puikus 
būdas mokytis ir tobulėti, ir tai galima 
daryti visiškai nemokamai.

Kursų temos nuolat keičiasi, pasipildo 

naujomis. Šiuo metu su maistu susiju-
sios temos, kurias galima studijuoti nuo-
toliniu būdu: „Vaikų mityba ir patiekalų 
vaikams gamyba“, „Tvarus maistas ir 
gyvulininkystė“. Analogiška nuotolinių 
kursų bazė www.edx.org siūlo tokias su 
maistu ir mityba susijusias temas: „Mais-
tas sveikatai“, „Mitybos įtaka ligoms ir 
sveikatos būklei“ ir kt. Praėjusiais metais 
Lietuvos šefai per Coursera nuotolinių 
mokymų bazę mokėsi Harvardo univer-
siteto mokslininkų ir garsių Amerikos 
ir Ispanijos restoranų vadovų kursuose 
„Science and Cooking“.  

Mokymaisi internete labai pažengė 
į priekį ir suteikia galimybę ne tik 
klausytis ir žiūrėti paskaitas bei skaityti 
pateiktą literatūrą, bet ir laisvai ben-
drauti su dėstytojais bei kitais kurse 
studijuojančiais, įkelti atliktus namų dar-
bus, gauti komentarus ir patarimus. 

kulinarinio meistriškumo kursai ir 
konkursai

Pastaraisiais Lietuvoje dažniausiai 
rūpinasi LRVVKA. Kartu su partne- 
riais asociacija organizuoja mažiausiai 4 
profesinio meistriškumo kursus, skirtus 
virėjų ir šefų kompetencijai kelti. Dažnai 
kursų metu profesionaliems Lietuvos 
virėjams talkina kolegos iš užsienio. 
Kursų temos įvairios (pvz.: Šventinių 

valgiaraščių idėjos; Lietuviškos žuvys, 
ruoštos moderniu stiliumi; Lietuviškų 
sūrių naudojimas bei inovacijos su iSi 
sifonais šiuolaikinėje virtuvėje; Vištiena 
kitaip; Miltinių pusgaminių ir gaminių 
paruošimo technologijos bei patiekimas 
restoranuose; Šiuolaikiniai porcijinių 
desertų gamybos metodai; Kompozicija 
ir struktūra: efektyvesnis gaminimas, 
vadovaujantis moksliniu supratimu), o 
informaciją apie planuojamus renginius 
galima rasti LRVVKA svetainėje arba  Me-
niu.lt portale.

Kiekvienais metais vyksta net keletas 
geriausių virėjų konkursų, geriausių BBQ 
meistrų konkursai, kurie taip pat yra 
puiki terpė tobulėti, dirbti kartu su pro-
fesionalais ar pasisemti idėjų. 

Taigi, mūsų šalyje yra organizuojami 
įvairūs meistriškumo konkursai, suteikia-
mos galimybės tobulinti kvalifikaciją 
įvairiose mokymosi įstaigose bei daly-
vauti projektuose. Norintys mokytis 
nuotoliniu būdu gali rasti nemažai 
įvairių kursų, kuriuos siūlo užsienio 
šalių dėstytojai: tai gali būti iš tiesų 
puiki galimybė, nes kursai yra nemo-
kami, o sėkmingai išlaikius egzaminus 
yra gaunamas dėstytojo pasirašytas 
pažymėjimas. Galimybių mokytis ir 
tobulėti tikrai yra, tereikia atrasti tinka-
miausius mokymosi modelius.

Nuotr. LRVVK archyvas

KONSULTACIJOS
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Šeštą dešimtmetį skaičiuojanti profe-
sinio rengimo mokykla ne tik puoselėja 
gilias tradicijas, bet ir eina technologinių 
inovacijų ir tarptautinio bendradar-
biavimo keliu. Mokyklos specialistai, 
įvertindami sparčius visuomenės ir 
technologijų pokyčius, kuria naujas mo-
kymo programas, pertvarko mokymo 
bazę, kad užtikrintų šiuolaikišką mokinio 
parengimą darbui. 2014 m. rugsėjį atida-
rytas Viešbučių ir restoranų bei prekybos 
sektorinio praktinio mokymo centras, ku-
rio įrengimui skirta 18,45 mln. litų. Jame 
sumontuota pati naujausia restoranų 
ir prekybos įmonių įranga. Mokyklos 
mokinių ir jau versle dirbančių asmenų 
mokymui bus naudojamos naujos 
virtuvės, konditerijos cechai, restoranas, 
kavinė, cukrainė, parduotuvė, barmenų 

pRofEsINės kARJERos stARtAs
klAIpėdos tURIzMo MokYkloJE

ir padavėjų praktinio mokymo laborato-
rijos, modernūs, naujausia IT technika bei 
programine įranga aprūpinti kabinetai.

Klaipėdos turizmo mokykla yra paskir-
ta bazine Viešbučių, restoranų ir viešojo 
maitinimo sektoriaus profesinio rengimo 
mokykla, todėl mokyklos kolektyvas, mo-
kymo turinys bei kokybė nuolat tobulėja.

Per pastaruosius penkerius metus 82 
mokyklos darbuotojai stažavosi Austri-
joje, Rumunijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Italijo-
je, Ispanijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, 
Kroatijoje, Maltoje, Vengrijoje, Čekijoje ir 
kt. Į įvairias užsienio šalis buvo išsiųsta 114 
mokinių, jie atliko praktiką pažangiose 
maitinimo, apgyvendinimo ir prekybos 
įmonėse. 

Mokykloje įrengta valgykla, kurioje 
klaipėdiečiams maistą gamina ir patiekia 
mokyklos mokiniai. Konditerijos meno 
besimokantys mokiniai dirba mokykloje 
įrengtame konditerijos ceche, šviežiai 
pagamintais jų gaminiais prekiaujama 
čia pat įrengtoje krautuvėlėje. Taigi 
mokykla ir mokymo procesas nėra izo-
liuoti, mokyklos gyvenime ir praktinio 
mokymo procese nuolat dalyvauja ir 
miesto bendruomenė bei verslininkai, 
potencialūs absolventų darbdaviai.

Mokslas mokykloje nemokamas, 
o pažangiai besimokantys gauna ir 
stipendiją. Visą profesinį mokymą sudaro 
teorinė ir praktinė dalys, teorijai skiriama 
apie 1/3, o praktikai – apie 2/3 mokymo 
laiko.

Klaipėdos turizmo mokyklos
mokymo programos:

Apskaitininkas ir kasininkas
Konditeris
Padavėjas ir barmenas
Viešbučio darbuotojas
Bankinių operacijų tvarkytojas
Elektroninės prekybos agentas
Prekybos įmonių vadybininko
padėjėjas
Virėjas
Poilsio paslaugų agentas
Kelionių agentas
Maitinimo ir apgyvendinimo
paslaugų teikėjas

Platesnė informacija apie mokyklą 
internete adresu: www.ktm.lt

KONSULTACIJOS
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pIRMoJI 
AlYvUogIų 
AlIEJAUs 
MokYklA
lIEtUvoJE
Vilniuje duris atvėrė pirmoji Lietuvoje Alyvuogių aliejaus mokykla. Šiuo metu renkamos grupės 
mokytis 2014 m. lapkričio, 2015 m. sausio ir vasario mėnesiais Vilniuje. 

Paskaitos aktualios tiek mėgėjams: 
žingeidiems bei smalsiems, norintiems 
mokytis ir išmokti, besidomintiems svei-
ka gyvensena, maisto gaminimu, sveikais 
maisto produktais, tiek profesionalams: 
specializuotų parduotuvių darbuoto-
jams, prekybos įmonių darbuotojams, 
dirbantiems arba ketinantiems dirbti su 
šiuo produktu, restoranų, vyninių dar-
buotojams.

Mokymų ciklą sudaro 3 paskaitos bei 1 
laisvai pasirenkama paskaita – aliejų de-
rinimo degustacinė vakarienė restorane. 
Paskaitų metu teorinė informacija ilius-
truojama vaizdine medžiaga. Kiekvieno 
užsiėmimo metu degustuojama nuo 3 iki 
8 alyvuogių aliejų.

Mokymų metu sužinosite apie 
alyvmedžio kilmę, alyvuogių alie-
jaus geografi ją, svarbiausias veisles, 
susipažinsite su įvairiomis degustavimo 
technikomis, teigiamomis savybėmis ir 
ydomis, pamatysite ir išgirsite kaip gami-
namas alyvuogių aliejus, sužinosite kaip 
skaityti etiketę ir į ką atkeipti dėmesį 
renkantis aliejų, mokysitės derinimo su 
patiekalais principų.

Paskaitas veda sertifi kuota alyvuogių 
aliejaus ekspertė VŠĮ Alyvuogių aliejaus 
mokykla direktorė Liana Davletšina

Išklausius kursą, suteikiamas I-osios 
pakopos aliejaus mokyklos baigimo 
pažymėjimas bei galimybė dalyvauti 
Alyvuogių aliejaus Klubo veikloje.

Didmeninė ir Mažmeninė prekyba 
šviežiais sūriais tiesiai iš Italijos, mėsos 

gaminiais. Sveriamos alyvuogės, 
artišokai, marinuotos daržovės, džemai, 
plačiausias aukštos kokybės alyvuogių 

aliejų asortimentas, Modenos bal-
zaminiu actu pasirinkimas bei kt.

Ogmios miestas, Šeimos aikštė 3
Verkių g. 29, Vilnius, tel. +370 696 96343

www.netikmakaronai.lt

kontaktai registracija ir pasiteiravimui:
El.p.: info@tikrasaliejus.lt
Tel.: +370 611 51906
Internete: www.tikrasaliejus.lt
Alyvuogių aliejaus mokyklos adresas:
Ogmios Miestas, Šeimos aikštė 3, Verkių g.29, Vilnius

Visada galima rinktis tarp žinojimo ir nežinojimo!

MOKYMAI
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pAsAUlIo vIRtUvės sU
AUtENtIkos IR ENtUzIAzMo 
pRIEskoNIAIs
Ar kada įsivaizdavote, kad keliaudami po bet kurią pa-
saulio šalį galėtumėte neišleisdami nei cento išmokti tos 
šalies virtuvės paslapčių? Man pasisekė, nes teko bend-
rauti su įvairių tautybių žmonėmis ir susipažinti su jų tautų 
kulinarinėmis ypatybėmis. kaip man tai pavyko? 

Keliaudama po Italiją sutikau nuosta-
bius žmones, kurie, nesiekdami jokio 
pelno, sutinka bendrauti, dalintis patirtimi 
ir atskleisti daugybę virtuvės paslapčių. 
Skirtingų tautybių (vokietės ir italo) 
šeimai kilo sumanymas pradėti projektą 
„ComeCookAndEat“. Mintis kirbėjo jau 
ne vienerius metus, bet viskas įsisuko tik 
prieš septynis mėnesius. Idėjos autorė pa-
sakoja: „Mums visada be galo patiko savo 
svečiams iš viso pasaulio rodyti kaip pa-
sigaminti tipiškus itališkus patiekalus bei 
organizuoti vakarienes savo namuose. Visi 
būdavo sužavėti, dažniausiai pasiruošę ir 
patys mus kažko išmokyti, supažindinti 
su savo regiono patiekalais. Todėl sugal-
vojome projektą, kurio dėka žmonės 

iš bet kurio pasaulio kampelio galėtų 
pasidžiaugti tokia patirtimi kaip ir mes“. 
Projektas „ComeCookAndEat“ jungia jau 
daugiau nei 65 pasaulio šalis ir suteikia 
galimybę atvykėliams iš kitų kraštų ben-
drauti, gaminti įvairius patiekalus pagal 
tikrąsias šalies tradicijas. Juk taip įdomu 
išgirsti iš vietinio lūpų, kaip gaminamas, 
pavyzdžiui, tikrasis Tiramisu, korėjietiškas 
desertas su raudonosiomis pupelėmis ar 
braziliškoji Feijoada. 

Bendruomenės narius sieja meilė mais-
tui, noras išmokti naujų receptų ir virtuvės 
ypatumų. Į šią organizaciją žmonės 
registruojasi patys, nėra jokių specialių 
kvietimų ar kitų suvaržymų norintiems 
prisijungti. Vienintelė ir didžiausia rekla-

ma – iš lūpų į lūpas. Vienas iš smagiausių 
dalykų yra tai, kad visi iki vieno nariai tiesi-
og myli maistą ir gaminimo procesą, dėl to 
galite pakliūti ir pas ekonomikos studentą, 
ir pas gydytoją, o gal pasiseks ir tai bus 
vyriausiasis restorano virėjas? Lietuvoje 
šiuo metu yra trys nariai, o visame pasau-
lyje – daugiau nei du tūkstančiai. 

Kaip viskas vyksta? Internetiniame pus-
lapyje www.ComeCookAndEat.org su-
sisiekiate su norimu bendruomenės nariu, 
susitariate dėl vakarienės laiko, gaminamo 
patiekalo ir kaip įsigysite produktus.

Tai ne tik virtuvės paslapčių atsklei-
dimas, naujų skonių pažinimas, bet ir 
neįkainojamos patirties įgijimas.

MOKYMAI

Eglė Baltrimavičiūtė
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kokteiliai, tirštieji kokteiliai (angl. – smoothies), trintos tirštos daržovių sriubos, padažai, 
žaliavalgiški smulkintų riešutų bei džiovintų vaisių desertai ir žalieji kokteiliai... Restoranų 
verslas šiandien jau neįsivaizduojamas be tokio tipo gėrimų bei patiekalų. kita vertus, ne vie-
nas virtuvės ar baro specialistas pripažįsta – be patikimos ir našios įrangos sunku patenkinti 
savo klientų poreikius, o ir paties restorano, baro ar kavinės sumanymus bei eksperimentus.

SPRENDIMAI

Apie Blendtec
Šiandien Blendtec yra vienas geriausiai 

atpažįstamų prekinių ženklų plaktuvų 
kategorijoje tiek pasaulyje, tiek ir Lietu-
voje. Blendtec sėkmės istorija prasideda 
apie 1970 metus, kuomet inžinierius 
ir išradėjas Tom Dickson sukonstravo 
grūdų malūną savo žmonai, o šis ilgain-
iui tapo revoliuciniu įrenginiu namų 
virtuvėje (beje, gaminamu iki šiol). Nuo 
šio išradimo, nuolat tobulinant šį malūną 
naujausiomis technologijomis, prasidėjo 
sėkminga greitaeigių ir galingų Blendtec 
plaktuvų era. 

1995 metais Blendtec rinkai pasiūlė pir-
muosius plaktuvus ir „įšoko“ į rinką, kuri-
oje daugiau nei pusę amžiaus karaliavo 
kiti gamintojai. Itin patikimi plaktuvai 
ėmė sparčiai keisti tuometinius restoran-
uose, baruose ir kavinių tinkluose nau-
dotus plaktuvus. O ypač sėkmingas 
buvo „Starbucks“ tinklo plaktuvų atnau-
jinimas, kuomet visuose tinklo taškuose, 
visame pasaulyje visi plaktuvai buvo pa-
keisti į Blendtec plaktuvus. 

Blendtec tiek į namų virtuves, tiek ir į 
HoReCa rinkas įnešė naują plakimo, smul-

kinimo ir malimo standartą: nelūžtančią 
variklio ašį, pagamintą iš titano, itin efek- 
tyvius ir universalius peiliukus su 
sparneliais, kompiuterizuotą greičio 
reguliavimo technologiją, kuri garan-
tuoja tolygų plakimą ir smulkinimą, ne-
priklausomai nuo apkrovos ar plakamų 
ingredientų, trijų tipų maišymo indus, iš 
anksto užprogramuotus mišinių ciklus, 
išmanią, higienišką bei saugią valdymo 
panelę.

Šiandien Blendtec plaktuvai yra pa-
tikimi pagalbininkai ir Lietuvoje – tokie 
stambūs tinklai kaip „CaifCafe“, „Vero 
Cafe“, „Coffee Inn“, „La Crepe“, „Charlie 
Pizza“ ir daugelis kitų naudoja būtent 
Blendtec plaktuvus.

Visi Blendtec plakikliai yra išskirtiniai 
savo techninėmis charakteristikomis:

• unikalūs ir saugūs ašmenys: 80 
proc. storesni ir 10 kartų stipresni nei 
konkurentų;

• plaktuvo indas paprastai ir lengvai 
valomas, patentuoto dizaino, plastikinis 
(be BPA priedų), jis užtikrina efektyvų 
smulkinimą ir plakimą, nesudarydamas 
oro tarpo apačioje, malimo zonoje;

• nelūžtanti variklio ašis, su peilio 
laikikliu, pagaminta iš titano – šios dalies 
niekada nereikės remontuoti ar pakeisti;

• unikalus ir patikimas kompiuterizuo-
tas greičio valdiklis, kuris matuoja plaki-
mo greitį ir užtikrina reikiamą galią, t. y. 
garantuoja tolygų plakimą ar smulkinimą, 
nepriklausomai nuo skirtingų plakamų 
produktų kietumo;

• ergonomiškas valdymo pultas, kuris 
apsaugotas nuo tiesioginio drėgmės po-
veikio, o taip pat nuo pelėsių ir bakterijų 
(kurios aptinkamos ant įprastų plaktuvų 
plastikinių rankenėlių ir svirčių);

• ilgiausias plakiklių tarnavimo laikas.

Šiandien žmonės visame pasaulyje 
naudoja Blendtec plaktuvus savo na-
muose, restoranuose, parduotuvėse, 
kavinėse ir kt. Blendtec ir toliau eina 
inovacijų keliu, pasitelkdama inžinerijos 
pasiekimus, ieško dar geresnių būdų, kaip 
tobulinti įrangą, kuri pagerintų verslą.

Viskas prasidėjo nuo vieno žmogaus 
smalsumo, ir jis ne tik pasidalino savo 
idėja su kitais, bet su savo komanda tęsia 
idėjų bei inovacijų įgyvendinimą, sukur-
damas vis tobulesnes technologijas. 

Oficialus Blendtec atstovas: UAB „FJB Lithuania“. Daugiau informacijos: www.fjb.lt
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Blendtec išskirtinumas pasaulyje
kas daro Blendtec aukščiausios 

klasės pasirinkimu visų kitų maišytuvų 
atžvilgiu? Įvertinkime šiuos penkis pa-
grindinius gamintojo pranašumus ir jų 
poveikį Jūsų verslui. 

1. Patvarus korpusas, be BPA priedų.
Lengvas, pažangiai suprojektuotas 

indas padidina maišymo efektyvumą ir 
pagreitina gamybos laiką. Nebereikia 
papildomų pastangų sukrėsti plaka-
mus ar smulkinamus produktus, kurie 
kitais plakikliais plakant ar smulkinant 
sudaro aibę nepatogumų – laiko gaišatis, 
papildomos pastangos.

2. Patentuota peiliukų forma.
Specialiai sukonstruota ir paten-

tuota peiliukų forma – jie pagaminti iš 
nerūdijančio plieno naudojant šaltą ka-
limo būdą, yra vieni stipriausių rinkoje, 
sugebantys susmulkinti net pačius 
kiečiausius maisto produktus, ir ne tik 
juos.

3. Stipriausia variklio ašis, pagamin-
ta iš titano.

Skirtingai nuo kitų prekių ženklų 
plaktuvų, kurių lūžtančias plastikines 
ašis tenka periodiškai keisti, Blendtec 
plaktuve niekada nereikės to daryti ir 
turėti papildomų išlaidų remontuojant ar 
keičiant ašį.

4. Tylus, galingas ir itin greitas variklis.
Našus, ištobulintas variklis puikiai 

ir tolygiai susmulkina sunkiai sumala-
mus ar kietus produktus, tokius kaip 
riešutai ar grūdai. Darbas su Blendtec 
plaktuvu yra komfortiškas, kadangi jis 
nėra papildomas triukšmo šaltinis tiek 
bare, tiek virtuvėje. Be to, Jūsų klientams 
nesukels jokių nepatogumų, kurie kyla 
triukšmingai smulkinant bare ledą ar 
gaminant kokteilius.

5. „Smart Touch“ valdymo pultas.
Paprastai valdomas, apsaugotas nuo 

pelėsių ir bakterijų, plokščias valdymo 
pultas, primenantis išmaniųjų telefonų 
ekraną – nėra jokių rankenėlių, kurios 
galėtų nulūžti ar užsiteršti.

Plaktuvų pasirinkimas pagal poreikius
Restoranų verslas žino, kad plaktu-

vai ne tiek naudingi, kiek būtini tiek 
kavinėms (gaminant „smūčius“, frapė bei 
kitus kokteilius), tiek ir barams (gaminant 
alkoholinius kokteilius), ir, be abejonės, 
restoranų virtuvėms, kur šie prietai-
sai gelbsti virtuvės šefams gaminant 
įmantriausius patiekalus.

SPRENDIMAI

Blendtec asortimentas platus: nuo 
plaktuvų namams ar namų restoranėliams 
iki galingų plaktuvų kavinių tinklams bei 
restoranams (įmontuojami, pastatomi 
ant stalo, tylūs ir galingi komerciniai 
plaktuvai), plati papildomų indų, ąsočių 
įvairovė.

Blendtec CHEF 775™ kompaktiškas 
komercinis plaktuvas 

Iš kompaktiškiausių plaktuvų šis yra vie- 
nas mažiausių, tačiau galingas, pranok-
stantis savo mažą dydį.

Blendtec Connoisseur 825™ komer-
cinis plaktuvas

Pirmaujantis savo galia ir našumu, 
tačiau 10 decibelų tylesnis už kitus 
modelius. Turintis išskirtinę triukšmo 
slopinimo technologiją, todėl galima 
tikėtis perpus mažesnio darbinio garso. 
Gali būti naudojamas ant stalo arba 
įmontuojamas.

Oficialus Blendtec atstovas: UAB „FJB Lithuania“. Daugiau informacijos: www.fjb.lt

Blendtec Stealth 875™ komercinis plaktuvas
Patikimas komercinis plaktuvas, kuris gali 

būti nominuotas už savo kokybę, galią ir 
funkcionalumą. Stealth 875™ plaktuvas yra 
vienas galingiausių, tačiau tuo pačiu ir vienas 
tyliausių. Šio plaktuvo vieta ten, kur triukšmas 
nepageidaujamas.

Stealth 875™ tylos technologijos 
Stealth turi įdiegtas garso slopinimo ir oro 

srauto valdymo naujoves, todėl šios savybės 
leidžia jam veikti itin žemu garso lygiu, kuris 
panašus į normalų dviejų žmonių pokalbį. 

Įprastiniai užprogramuojami ciklai 
Stealth įrengti 42 iš anksto užprogramuojami 

ciklai ir USB prievadas – vartotojai gali kurti 
arba pasirinkti gėrimų ar kokteilių programas 
internete, naudodami BlendWizard™ programą. 
Šis įrankis gali sukurti neribotą mišinių ciklų 
įvairovę, iš kurių 14 gali būti išsaugoti plaktuve.

Patogus dizainas ir funkcionalumas 
Savo pažangiausią dizaino ir funkcionalumo 

patirtį Blendtec įgyvendino Stealth 875™ mod-
elyje: 11-kos greičių lengvai valdomas jutiklis 
leidžia tiksliai nustatyti tinkamą greičio režimą 
bei jį keisti. Lengvai sustabdomas/įjungiamas 
plakiklis leidžia tiksliai užbaigti plakimo ar smul-
kinimo operaciją. Stealth 875™ gali būti nau-
dojamas ant stalo arba tiesiogiai įmontuojamas 
darbastalyje.

Lengvai programuojamas ir pritaikomas 
savo poreikiamas 

Stealth yra pirmasis pasaulyje plakiklis, kuris 
savo vartotojui suteikia galimybę išsaugoti 
savo plakimo receptus ir rėžimus internete arba 
kompiuteryje – t.y. bet kurioje vietoje Jums bus 
prieinami Jūsų sukurti receptai ir rėžimai, ku-
riuos įsikelsite per USB jungtį, pajungus tiesiai 
prie kompiuterio.

Apšviestas, intuityvus valdymo paviršius 
Stealth panaudojo identišką intuityvią 

technologiją, kaip ir dauguma išmaniųjų 
telefonų gamintojų. Jutiklinis valdymo paviršius 
gali atpažinti Jūsų prisilietimą ir yra pakankamai 
protingas, kad ignoruotų išsiliejusius skysčius ar 
aptaškymus.

 
Blendtec CHEF komercinis plaktuvas
Skirtas būtent HoReCa specialis-

tams, kad taptų geriausiu pagalbininku 
virtuvėje. Blendtec CHEF maišytuvas 
neįtikėtinai galingas ir našus.
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IŠlIEkA 

Papasakokite apie savo lankyto-
jus – kaip jie pasikeitė per 20 metų, ar 
jaučiate skirtumą tarp užsienio svečių 
ir lietuvių?

Prieš 20 metų pastatydavai kaimiško 
stiliaus stalą, į kampą numesdavai 
klumpes (t. y. sukurdavai autentiškos kai-
mo gryčios užuominą) ir tai jau būdavo 
pasiekimas, o lankytojas tai pamatęs iš 
nuostabos dūsavo ir tai visiškai paten-
kino jo lūkesčius. Šiomis dienomis viskas 
kitaip – „kaimo gryčių“ kelią pasirinkusių 
maitinimo įstaigų yra daug, tad lankyto-
jams tai įprasta. Patobulėjo ir kardinaliai 
pasikeitė maisto gaminimo tendencijos 
ir pateikimo kultūra, lėkštėje kuriamas 
menas, o skoniai turi „glostyti“ lankytojų 
gomurius. Žmonės vis daugiau keliauja, 
pamato naujausias tendencijas, pas-

20 metų veiklos Lietuvos rinkoje – ilgas laikotarpis, tad tie restoranai, kurie gali pasidžiaugti tokiu 
amžiumi, praėjo ir sudėtinguosius, ir madinguosius laikotarpius. Galima sakyti, kad toks restoranas 
pasiekė brandos amžių. Ilgametė stabilaus darbo patirtis užgrūdina ir išmoko savininkus vertinti 
tai, ką sukūrė ir užaugino, ir greičiausiai tokiems restoranams galima palinkėti dar tiek pat metų 
sėkmės bei kai ko pasimokyti iš jų... Su 20-mečiu šiandien sveikiname restoraną „Gabi“.

kanauja įvairių delikatesų, tad restoranai 
taip pat turi stengtis neatsilikti ir stebinti 
lankytojus.

Kalbant apie turistus – pastebime, 
kad jų šypsena kiek platesnė, jie į viską 
žiūri tarsi pro pirštus ir nėra tokie reiklūs, 
tačiau tik vietinių lankytojų dėka mes 
galime tobulėti, nes pabendravę su jais 
šlifuojame savo darbo stilių. Vis dar yra 
restoranų šeimininkų, kurie pamiršta, jog 
vietinis lankytojas ateina į restoraną ne tik 
ieškodamas gardesnio kąsnio gražiame 
interjere, bet dėl daugelio įvairių dalykų, 
kurie dažnam restorano savininkui ar 
vadovui gali pasirodyti nereikšmingi 
– smulkmenų, kurios suteikia žmogui 
geras emocijas, savojo jaukaus kampe-
lio atradimą ar jam mielos padavėjos 
šypsenos suteikiamą džiaugsmą.

kaip nuo veiklos pradžios pasikeitėte 
Jūs?

Paaukojome daug laiko ir pastangų, 
kad savo rankomis sukurtume tai, 
ką turime dabar. Bėgant metams 
tobulėjome ir augome kartu su taip 
sparčiai besikeičiančia Lietuva, teko koja 
kojon žengti su visuomene ir neatsi-
likti nuo tendencijų. Prisiminus pirmuo-
sius penkerius metus, o ypač pirmuo-
sius metus, atrodo, pasiekėme kažką 
neįmanomo. Trumpai tariant, pradėję 
nuo mikrobangų krosnelėje šildomų 
užkepėlių ir kibinų, šiandien jau su-
laukiame išskirtinių ir aukščiausio rango 
svečių (prezidentų, politikų ar šou ver-
slo atstovų), kurie įžengia į mūsų įstaigą 
„nešini“ įnoringais ir kartais netikėtais 
pageidavimais.

gERIAUsIEJI
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Daugelis lankytojų, ypač užsieniečiai, 
pirmą kartą apsilankę iš nuostabos 
aikčioja ir net neprisėdę traukia fotoapa-
ratus, tad kartais tenka juos sudraus-
minti. Pastaruoju metu sulaukiame net 
gidų, kurie turistus į restoraną atveda 
kaip į muziejų. Aišku, užsukus interjeru 
besidominčiam lankytojui visuomet 
malonu papasakoti apie čia įgyvendintus 
projektus ir aprodyti senovę menančias 
patalpas.

Tenka bendrauti su lankytojais iš įvairių 
pasaulio kampelių, tad metams bėgant 
įgijome patirties ir jau lengviau galime 
nuspėti, koks aptarnavimas būtų priim-
tinas amerikiečiams, skandinavams ar 
vakarų europiečiams. 

Kaip bebūtų, svarbiausius dalykus 
restorane siekiame išlaikyti stabilius: 
restorano virtuvės šefė per 20 metų 
nepasikeitė, kiti virtuvės komandos na-
riai dirba penkerius, septynerius metus. 
Džiaugiamės, jog suradome vieni kitus, 
lengviau generuojame idėjas ir kartu 
siekiame kokybės. Apskritai, restorano 
komanda tapusi viena didele šeima – jie 
iš dalies yra savo restorano šeimininkai.

Sėkmingo restoranų verslo paslaptys.
Pirmiausia – tai kolektyvas, būtent jis 

lemia visą darbo eigą, sėkmę ir nesėkmes. 
Samdomi darbuotojai niekuomet nedir-
ba taip, kaip dirbi pats sau ir tik vienetai iš 
norinčiųjų dirbti gali suvokti, kad tai taip 
pat ir jų gyvenimo būdas, kad jų akys ir 
ausys turi būti įtemptos net uždarius dar-
bo vietos duris. Ir visgi tokių talentingų 
komandos narių sulaukiame – mes juos 
labai gerbiame ir mylime. Jei komanda vi-
eninga ir aktyvi, darbas gali tapti neapsa-
komu malonumu. Po labai sunkios darbo 
dienos gera matyti darbuotojų šypsenas. 

Be abejonės, svarbu virtuvė. Tam tikri 
patiekalai vilioja lankytojus sugrįžti dar 
ne kartą, o didžiausia sėkmė aplanko 
tuomet, kai tie lankytojai atsiveda savo 
draugus ir giminaičius, o „gardžioji“ žinia 
sklinda iš lūpų į lūpas. Dalis patiekalų 
„Gabi“ restorane taip mėgstami lankytojų, 
kad net nėra pakitę. Keitėme pateikimą, 
garnyrus ir visą apipavidalinimą. Dabar 
smagu prisiminti, kaip jie atrodė prieš 10 
metų, ir gera žiūrėti, kaip atrodo dabar. 

Na, ir svarbu nepamiršti kokybės, 
kiekviename veiklos žingsnyje. Mes vyk-
dome atsakingą politiką rinkdamiesi 
produktus patiekalų gaminimui. Atidžiai 
analizuojame tiekėjų pasiūlymus ir esame 
nutraukę ne vieną sutartį su įmonėmis, 
kurios tiekia nekokybišką produkciją. 
Produkcijos kokybė yra mūsų varikliu-
kas, būtent dėl to kiekvieną dieną patys 

važiuojame pirkti reikalingų produktų 
– taip savo akimis galime įvertinti 
kokybę. Taip pat bendradarbiaujame su 
vietinėmis įmonėmis ir perkame Lietuvo-
je užaugintus grybus, uogas ir daržoves. 
Tiesą sakant, vienas malonumas dirbti su 
lietuviško kapitalo įmonėmis ir matyti, 
kaip per tiek metų kartu patobulėjome. 

kodėl nėjote klasikiniu restoranų 
verslo keliu – neišsiplėtėte į tinklą?

Tokių minčių buvo, tačiau puoselėjame 
tą vienetinį išskirtinumą ir požiūrį į 
klientą bei interjerą, atsidavimą. Viską 
sudėjus ir net apskaičiavus, supra-
tome, jog atidarius dar vieną tašką vi-
sas mūsų pastangas reikės padalinti per 
pusę, o paskui dar per pusę. Tokiu at-
veju gautume nuvalkiotą, pilką ir masinį 
produktą, kuris mums nėra priimtinas. 

Dabar turime galimybę pabendrauti 
su restorano lankytojais, net papietauti 
su jais prie bendro stalo bei pasidalinti 
mintimis. Tai yra labai malonu. 

kokie „senų vilkų“ patarimai 
atsidarančiam restoranui?

Vienas pagrindinis patarimas: paban-
dyti geroje maitinimo įstaigoje padirbėti 
nors 5 metus ir tada dar kartą ir dar 
kartą paklausti savęs, ar verta pradėti 
savo nuosavą verslą. Tam pasiryžęs as-
muo turi suvokti, jog tai ne profesija ar 
kažkoks užsiėmimas, nešantis pelną, o 
gyvenimo būdas ir niekaip kitaip ne-
galima to įsivaizduoti. Svarbu žinoti, ką 
dirbdamas jaučia padavėjas, virėjas ir net 
indų plovėja ar valytoja; reikia sudaryti 
sistemą, kuri palengvintų jų atliekamą 
darbą 

Šeimos verslą įkūrę Kazimieras ir Renata 
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Stabilus augimas ir tobulėjimas 20 
metų

Išlaikyti nuolat stiprėjančias pozici-
jas HoReCa sektoriuje nelengva ne 
tik restoranams ir viešbučiams, bet ir 
tiekėjams. Tai tampa įmanoma tik vis ke-
liant produktų ir aptarnavimo kokybės 
kartelę, nuolat stebint, kaip keičiasi 
viešojo maitinimo sfera, ir pirmie-
siems pasiūlant naujausias tendenci-
jas atitinkančius produktus. UAB „Bid-
vest Lietuva“ šiemet švenčia 20 metų 
jubiliejų. Per 20 veiklos metų kompanija 
tapo ne tik HoReCa tiekėju, bet ir pati-
kimu Partneriu.

UAB „Bidvest Lietuva“ savo veiklą prieš 
dvidešimt metų pradėjo kaip nedidelė 
privataus kapitalo lietuviška įmonė. 
Jau tuo metu buvo padėti distribucijos 
HoReCa klientams bei mažmeninėms 
parduotuvėms pagrindai. Nuolat 
augančiai kompanijai reikėjo stiprių 
partnerių, turinčių praktikos šioje sri-
tyje, nes įmonė turėjo tikslą tapti vie-
na iš stipriausių ir profesionaliausių 
savo veikloje, būti geru partneriu savo 
klientams. Nuo 1999 m. įmonė Lietuvoje 

Išlaikyti nuolat stiprėjančias pozicijas HoReCa sektoriuje nelengva ne tik restoranams ir viešbučiams, 
bet ir tiekėjams. Tai tampa įmanoma tik nuolat keliant kartelę produktų ir aptarnavimo kokybei bei 
nuolat stebint, kaip keičiasi viešojo maitinimo sfera ir būti pirmiems, kas gali pasiūlyti naujausias 
tendencijas atitinkančius produktus. UAB „Bidvest Lietuva“ – šiemet švenčiantys jubiliejų, per 20 
veiklos metų kompanija tapo ne tik HoReCA tiekėju, bet ir patikimu Partneriu.

buvo žinoma „Nowaco“ pavadinimu, 
o nuo 2011 m. tapus „Bidvest“ nariais 
pakeitė pavadinimą į „Bidvest Lietuva“, 
tačiau pasiliko teises į „Nowaco“ prekinį 
ženklą, nes tai vienas labiausiai žinomų 
jūros gėrybių ir žuvies prekinių ženklų 
Baltijos šalyse. Šiandien „Bidvest“ yra 
viena didžiausių įmonių, dirbančių tie-
kimo HoReCa klientams srityje, turinti 
daugiau nei 143 000 darbuotojų visame 
pasaulyje. Pagrindinis įmonės tikslas – 
padėti klientams augti kartu, rasti teis-
ingus sprendimus, kurie padėtų „Bid-
vest Lietuva“ klientų verslui plėtotis ir 
būti unikaliu. Tai „Bidvest Lietuva“ daro 
ne tik nuolat plėsdama asortimentą, 
ieškodama aukščiausios kokybės 
produktų, tačiau ir diegdama inovacijas, 
kurios gerina klientų aptarnavimą.

kai „aukščiausia kokybė“ – ne vien 
skambi frazė

„Bidvest Lietuva“ produkcijos kokybė 
ir atsekamunas užtikrinami visose gran-
dyse – nuo gamintojo iki kliento. Visi 
produktai perkami tik iš sertifikuotų, 
patikimų tiekėjų, dauguma kurių jau 
tapę ilgamečiais partneriais. Negalime 

nepaminėti partnerių, įmonių, pasaulyje 
pirmaujančių savose srityse – „Bondu-
elle“, „Unilever“, „Lamb Weston“, „Mogun-
tia“, „Nestle“.

Užjūrio produktų kokybę dar prieš 
išsiunčiant krovinį tikrina ten dirbantys 
įmonės kokybės specialistai. Pavyzdžiui, 
žuvies kokybė yra patikrinama keletą 
kartų – pagavus žuvį, daromi mikrobio-
loginiai, parazitologiniai, cheminės 
taršos ir sunkiųjų metalų taršos tyrimai. 
Papildomai atsivežtų produktų tyrimus 
inicijuoja pati „Bidvest Lietuva“, net jei 
to ir nereikalauja įstatymai. Šviežia jau-
tiena iš Pietų Amerikos, Kanados bei 
Airijos pakuojama steriliose patalpose ir 
gabenama atvėsinta konteineriuose. To-
kios mėsos kokybė ilgai išlieka nepaki-
tusi, o galiojimo terminas, kurį nustato 
įgaliotos institucijos, yra trys mėnesiai 
nuo pakavimo datos. 

Inovacijų tikslas – produktų ir 
paslaugų kokybės didinimas

Siekiant patenkinti nuolat 
besikeičiančius ir augančius klientų 
poreikius, UAB „Bidvest Lietuva“ 
tiekiamų produktų asortimentas 

SPRENDIMAI

KIAULIENA, JAUTIENA, AVIENA, ELNIENA, STIRNIENA, ŠERNIENA, KREVETĖS, KALMARAI, MOLIUSKAI, ŠUKUTĖS, OMARAI, IKRAI,                                                                        DARŽOVĖS, UŽKANDŽIAI IR PUSGAMINIAI, BANDELĖS, CIABATTA, PYRAGAI, BAKALĖJA, SŪRIAI, LEDAI, PAGARDAI
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nuolat plečiamas, įvedamos naujos 
paslaugų ir prekių grupės. Per pasta-
ruosius keletą metų įmonė didelį 
dėmesį skyrė paslaugų tobulinimui ir 
optimizavimui. 

Sukurta E-commerce platforma, ku-
rioje vadybininkai aptarnauja klientus, 
o užsakovai internetu gali formuoti savo 
užsakymus. Šiais metais darbą pradėjo 
klientų aptarnavimo linija – tele-
fonu galima pateikti užsakymą, gauti 
pagalbą, operatyviai spręsti problemas, 
gauti informaciją apie apmokėjimus. 
Užsakymų priėmimas bendraujant 
su vadybininku taip pat pagreitėjo, 
užsakymai perduodami vykdymui mo-
biliaisiais įrenginiais per specialiai tam 
sukurtą programą. Įmonė žino, kad 
klientai neturi permokėti vien dėl to, 
kad jų tiekėjai nevaldo savo procesų 
bei vykdo savo veiklą neefektyviai, taip 
didindami savo išlaidas, kurias vėliau 
stengiasi perkelti savo klientams.

Įmonės sandėliuose įdiegta valdymo 
sistema leidžia ne tik greičiau ir tiksliau 
vykdyti užsakymus, bet ir kontroliuoti 
produktų likučius ir šviežumą. 

Nuosavas transporto parkas užtikrina 
lankstų ir savalaikį prekių tiekimą. Pa-
sitelkiant profesionalius vadybininkus, 
prekės iš gausaus asortimento yra 
pateikiamos klientui kitą dieną po 
užsakymo.  

„Bidvest Lietuva“ nuolat atnau-

SPRENDIMAI

jina transporto parką, keisdama 
sunkvežimius į visiškai naujus, įrengtus 
pasitelkiant naujausius techninius 
sprendimus, kurie leidžia užtikrinti  
reikiamą transportavimo temperatūrą 
visų trijų temperatūrinių režimų 
produktams – sausiems, atvėsintiems 
ir sušaldytiems. Savo klientams įmonė 
gali pasiūlyti ir logistikos paslaugas – 
nesvarbu, ar tai bus išskirtinio produkto 
vienetinis užsakymas iš užsienio, ar vieti-
nio gamintojo produkcija.

Nuo duonos iki jūros gėrybių
Norėdama optimizuoti kaštus ir būti 

efektyvesnė, įmonė nuolat didina savo 
asortimentą. Visiems žinoma, kad lai-
kas – pinigai, todėl „Bidvest Lietuva“ 
siūlo rinktis platų asortimentą „iš 
vienų rankų“. Tokiu būdu sutaupomas 
laikas, kuris būtų švaistomas ben-
dravimui su begale tiekėjų, priimant 
ir tikrinant produkciją kelis kartus 
per dieną. Sutaupytas laikas gali būti 
skiriamas pridėtinę vertę kuriantiems 
darbams. Pradėjusi savo veiklą prieš 
dvidešimt metų nuo trijų šaldytos 
žuvies produktų, šiandien įmonė turi 
daugiau nei 1600 maisto produktų, ir 
ne tik šaldytų, bet ir atvėsintų, sausų, 
bakalėjos produktų. 

• Platus įvairiausios mėsos – 
paukštienos, kiaulienos, veršienos, avi-
enos, žvėrienos (elnienos, stirnienos, 

šernienos) ir netgi egzotinių gyvūnų 
asortimentas. Šaldyta ir šviežia, iš 
Lietuvos ir kitų Europos šalių.

• Optimalus žuvų ir jūros gėrybių 
asortimentas. Pagal savo poreikį galite 
rinktis šaldytas ar atvėsintas žuvis, jų 
filė ar kepsnius. Gurmaniškam stalui – 
krevetės, kalmarai, moliuskai, šukutės, 
omarai, ikrai. Ieškantiems išskirtinės 
kokybės sukurta Horeca Exclusive 
produktų linija, pasižyminti mažesniu 
glazūros kiekiu, kokybišku apdir-
bimu bei produkto dydžio ir pakuotės 
įvairove. Gaminant patiekalus iš tokios 
žuvies ar filė - klientai gauna apie 20 
proc. geresnę išeigą.

• Maistingos daržovės garnyrui ir 
vegetariškam meniu. „Bidvest Lietuva“  
rūpinasi, kad vartotojui būtų patiektos 
tik laiku nuimto derliaus, šviežios.

• Viešojo maitinimo įstaigoms – pla-
tus šaldytų užkandžių ir pusgaminių 
pasirinkimas: svogūnų žiedai tešloje, 
sūrio su čili pipirais užkandžiai, įvairios 
jūros gėrybės sluoksniuotoje tešloje, 
krevetės filo tešloje, daržovės Spring 
Rolls tešloje ir kt.

• Stebinkite savo lankytojus šviežiai 
kepamos duonos kvapu, užsisakę 
šaldytus duonos gaminius (bandelės, 
ciabatta, pyragai ir kt.) iš „Bidvest Lietu-
va“. 

• Bakalėja, sūriai, ledai, pagardai ir 
kiti pieno produktai – viską galima rasti 
„Bidvest Lietuva“  produktų kataloge.

Pilnas „Bidvest Lietuva“
asortimentas:
Interneto svetainėje 
www.bidvest.lt
Kontaktai pasiteiravimui 
ir užsakymams:
8 658 20000

KIAULIENA, JAUTIENA, AVIENA, ELNIENA, STIRNIENA, ŠERNIENA, KREVETĖS, KALMARAI, MOLIUSKAI, ŠUKUTĖS, OMARAI, IKRAI,                                                                        DARŽOVĖS, UŽKANDŽIAI IR PUSGAMINIAI, BANDELĖS, CIABATTA, PYRAGAI, BAKALĖJA, SŪRIAI, LEDAI, PAGARDAI
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KONSULTACIJOS

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: Žukausko g. 2D , Tel. (37) 32 38 02, mob. tel. (682) 54520,kaunas@sangaida.lt

Garsiausių pasaulio gamintojų produkcija
ir profesionalus aptarnavimas,
Sangaidos prekybos salonuose:

Jau 20 metu dirbame kartu 
su Jumis, kad padetume Jums 

kurti jaukuma savo svečiams!

,

,

.
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ŠvAREsNė IR svEIkEsNė AplINkA sU 
pAtIkIMU pARtNERIU

Dauguma mūsų nebeįsivaizduojame 
grindų valymo be ištikimiausio pa-
galbininko – dulkių siurblio. Tai pa-
tikimas būdas saugiai, greitai, 
efektyviai pašalinti purvą, dulkes gyve-
namosiose patalpose ir visuomeninės 
paskirties vietose: viešbučiuose, 
maitinimo įstaigose, salonuo-
se ir pan. Tad ne vieną nustebino žinia, 
kad nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Europos 
Sąjungoje įsigaliojo draudimas gaminti, 
importuoti ir naudoti dulkių siurblius, 
kurių galingumas viršija 1600 vatų. Kodėl 
buvo priimtas toks nutarimas ir kaip tai at-
silieps naudotojams, sutiko mintimis pasi-
dalinti Diversey  atstovas Andrius Rymko.

koks šio draudimo tikslas?
Tikimasi, kad šis sprendimas prisidės 

prie energijos suvartojimo mažinimo vi-
soje Europoje. Šis draudimas – tai dalis ES 
energetikos efektyvumo direktyvos, skir-
tos kovai su klimato kaita.

kokia iš to nauda vartotojams?
Visi siurbliai bus paženklinti pagal 

vieningą ženklinimo tvarką. Ant visų 
siurblių bus privalomas žymėjimas, nuro-
dantis energetinę klasę (nuo žemiausios 
G iki aukščiausios A) ir kitas šiai prietaisų 
kategorijai svarbias ypatybes: oro fi l-
travimo efektyvumą, triukšmingumą, 
minimalų dulkių/nešvarumų surinkimą 
nuo kiliminių dangų bei nuo kietų dangų. 
Kadangi visi siurbliai bus paženklinti pagal 
reglamentu (ES) Nr. 665/2013 numatytą 
aiškią ir vieningą sistemą, vartotojui 
bus nesudėtinga įvertinti pagrindinius 

parametrus, palyginti juos ir pasirinkti 
tinkamiausią, jo poreikius atitinkanti 
įrenginį. Dauguma vartotojų yra įsitikinę, 
kad pagrindinis siurblio veiksmingumo 
parametras yra variklio galia, o į kitus para-
metrus neverta kreipti dėmesio. Tad tiki-
masi, kad ši papildoma informacija  pakeis 
daugumos nuomonę.

kokie dydžiai slepiasi po šiomis 
raidėmis?

Žemiausi rodikliai žymimi raide G;
Maksimalus galingumas – 1600 vatų;
Minimalus dulkių/nešvarumų surinki-

mas nuo kilimų – 71 proc.;
Minimalus dulkių/nešvarumų surinki-

mas nuo kietų dangų – 96 proc.;
Maksimalus išpučiamo oro dulkių 

išmetimas – 1 proc.

ką UAB „Manjana“ siūlo Lietuvos 
rinkai?

Dvidešimtus metus Lietuvos rinkoje 
sėkmingai dirbanti įmonė yra didžiausia 
tarp prekiaujančių profesionaliomis plovi-
mo, valymo, dezinfekcijos ir higienos 
priemonėmis bei įranga. UAB „Manjana“ 
tiekia kompanijos Diversey gaminamus 
TASKI siurblius ir valymo mašinas. Įmonė, 
turėdama ilgametę patirtį, kvalifi kuotus 
specialistus ir patikimus partnerius, gali 
pateikti ne tik platų asortimentą prekių, 
bet ir suteikti profesionalias konsultacijas 
bei kokybišką aptarnavimą.

kodėl verta rinktis TASkI?
Tai kokybiška, ergonomiška, ilgaamžė 

valymo įranga, skirta atlikti įvairius valymo 

darbus.
TASKI – tai ne tik valymo įranga, bet ir 

valymo priemonės bei dozavimo siste-
mos, kurios specialiai sukurtos tam, kad 
būtų paprasta, patogu ir saugu naudoti. 
Tad, pasirinkus TASKI įrangą, Jums bus 
pasiūlytas bendras sprendimas, kuris 
palengvins kasdieninius darbus. Ši įranga 
atitinka visus šiai prekių grupei keliamus 
reikalavimus. Didelis dėmesys skiriamas 
ekologijai – net 99 proc. TASKI grindų 
priežiūros įrenginių detalių gali būti per-
dirbamos.  

koks Diversey požiūris į ekologiją? 
Pirmiausia tai – atsakomybė. Visada 

buvo siekiama išlaikyti ryšį tarp gamtos 
ir verslo. Kuriant naujus produktus visų 
pirma galvojama, kad jie būtų saugūs 
žmogui ir aplinkai. Dauguma sistemų 
sukurtos taip, kad būtų taupiai naudoja-
mas vanduo, elektros energija, cheminės 
medžiagos, kad jas būtų saugu nau-
doti žmogui bei liktų kuo mažiau atliekų. 
Produktai gaminami  pagal  ISO 9001, 
14001 ir OHSAS 18001 standartų reika-
lavimus. Kompanija įsteigta prieš daugiau 
nei 120 metų, tad puikiai žino savo klientų 
poreikius ir lūkesčius.

kam viso to reikia?
Tiesiog gera žinoti, kad padarėme viską, 

kad mus supanti aplinka būtų švaresnė ir 
saugesnė.

UAB „Manjana“ administracijos ir 
kokybės vadovė Inga Talačkienė

kad mus supanti aplinka būtų švaresnė ir 

Naujo 
ženklinimo 

pavyzdys

SPRENDIMAI
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Lietuvos virėjų nacionalinė komanda 
– viena iš 34-ių stipriausių komandų iš 
skirtingų pasaulio šalių, dalyvaujančių 
prestižiniame pasaulio kulinarijos 
čempionate „Culinary World Cup 2014” 
Liuksemburge, Nacionalinių komandų 
rungtyje. Atstovauti Lietuvai komandos 
nariams – didelė sėkmė ir atsakomybė.

Lietuvos virėjų profesionalų komandą 
sudaro LRVVKA (Lietuvos restoranų 
vyriausiųjų virėjų ir konditerių asoci-
acijos) nariai: Tomas Rimydis (UAB „Kitas 
skonis“), Darius Dabrovolskas (restoranas 
„Monte Pacis“), Evaldas Juška (restoranas 
„Lauro lapas“), Justinas Kapkovičius 
(„IDW Esperanza Resort“), Vytautas Zdan-
auskas (viešbutis „Novotel Vilnius Cen-
tre“), Artūras Samavičius (restoranas „Im-
perial by California Gourmet“), Justinas 
Misius (restoranas „Sweet Root“), Jaroslav 
Orševski (restoranas „Siesta“), Artūras 
Braslauskas („AS Santa Maria“) bei kon-
diterijos meistrės – Rūta Šiušienė (UAB 
„Minordija“) ir Natalija Krasauskienė (UAB 
„Bijola“).

Pasaulio čempionate „Culinary World 
Cup“ nacionalinės komandos rungtys 
susidaro iš dviejų dalių. Pirmos rung-
ties kulinarinėje dalyje privaloma 
paruošti ir komisijai pateikti 4 skirtin-
gus vieno kąsnio užkandžius (6 asm.), 
banketinį patiekalą (8 asm.), 3 skirtingus 
karštuosius užkandžius, laktovegetarinį 
3-jų patiekalų meniu bei šventinį meniu 
(1 asm.). Konditeriai šioje dalyje pristato 
savo parodomąją stalo kompoziciją, 4 
skirtingus desertus ir 4 mažus pyragaičius. 
Antrojoje čempionato dalyje laukia dar 
didesnis iššūkis: per 6 val. 6 virėjai privalo 
pagaminti 3-jų patiekalų meniu po 110 
porcijų, t. y. 330 patiekalų porcijų.

Trys, Lietuvos virėjų nacionalinės ko-
mandos, konkursiniai patiekalai, paruošti 
Liuksemburgo pasaulio kulinariniam 
čempionatui:

Užkandis
Kepta menkė, patiekiama su langustinu, 

virtu vanilės skonio svieste, menkės 
putėsiais, vėžiagyvių sultinio kremu, 

lIEtUvos vIRėJų NAcIoNAlINė koMANdA 
pAsAUlIo kUlINARIJos čEMpIoNAtE

marinuotomis morkytėmis, karamelinių 
morkų ir saldžiųjų žirnelių kremais, kar-
damono ir jogurto sfera, krapų aliejumi 
gardintais šviežių agurkėlių lakštiniais, 
obuolių ir kalmaro rašalo traškučiais.

Pagrindinis patiekalas
Brandinta elnienos filė su miško grybų 

putėsiais ir žvėrienos paštetas traškioje 
žolelių plutelėje, patiekiami su sviestiniu 
moliūgų gratinu, marinuotais burokėliais, 
karamelizuotų pastarnokų kremu, 
skrudintais šalotiniais svogūnėliais, 
bruknių uogų putomis, šilta špinatų žele, 
aprūkytomis daržovėmis bei elnienos 
sultinio su žolelėmis padažu.

Desertas
Baltojo ir juodojo šokolado pyragas, pa-

tiekiamas su rugių salyklo ledais, daržovių 
tyre, mėtų panna cotta šokolado sferoje, 
burokėlių biskvitu su vaisių džemu, beržų 
sulos ir šaltalankių žele, vyne marinuotais 
obuoliais bei cukraus vata su žolelėmis ir 
morengais bei šokolado konstrukcija. 

LRVVKA INFORMACIJA
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Indų nuoma visoje Lietuvoje:
El. Paštas:::::::::::::::::::
Tel::::::::::::::

www.indai.lt

HoReCa padaliniai:
Vilniuje.:..::.:..:..::.:::.::.......:::.::...::..:::.::::::::::::::::
Kaune.:.:.::.::.:.::::...::::.:::..::.:..::::::::::::::::
Klaipėdoje.:.:.::::.:.::.:.:::.:::::..:.::.::::::::::::::
Šiauliuose. .:::.: ::.::::...: :.::::::..:::..:..:....:.:::::::.:::::::::::::::
Panevėžyje.:.:.::.::.:::::.:.:::..:.::.:..:.::::.:::.:..::::::::::::

Indai, serviravimo ir virtuves reikmenys 
profesionalams

.

www.indai.lt
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