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ŠIAME NUMERYJE      SkAITYkITE
 

Kultūra, kelionės, virtuvė
projekte „Pasaulio virtuvės“

www.pasauliovirtuves.lt

Dauguma svečių Pietryčių Aziją savo 
kelionės tikslu pasirenka ne tik dėl gam-
tos – juos pritraukia visame pasaulyje 
garsios virtuvės. Skonių įvairovė, patys 
netikėčiausi ingredientai, jų deriniai bei 
įvairiausi patiekalų gamybos būdai retą 
palieka abejingą, todėl nenuostabu, kad 
ne viena Pietryčių Azijos virtuvių yra 
pačių populiariausių pasaulio virtuvių 
dešimtuke. Siūlome pažintį su keturio-
mis vienomis didžiausių bei įtakingiausių 
šio regiono virtuvių – Mianmaro, 
Vietnamo, Tailando bei Kambodžos.

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 filters. Lithuanian, English and Russian verion.

There is the catalog of all HoReCa companies and suppliers in Lithuania and other information for 
restaurant owners, handlers, cooks and employees too. Here companies can present products and 
services for restaurant business.
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62-73psl. 
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galimybės ir sprendimai
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SĖkMINgų PUSRYČIų 
PASLAPTYS

PIETRYČIų AzIJOS 
VIRTUVĖ – SkONIų, 

kVAPų IR gARSų 
hARMONIJA

PASAULIO VIRTUVĖVYNO kORTA 
RESTORANE
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Vilnius
„Open“ restoranas, V. Gerulaičio g. 1 
„SUSHInė“, Gedimino pr. 43 
„SNACK INN“, Didlaukio g. 80a 
„Šiaurės Jūra“ restoranas, Verkių 29
(Ogmios Miestas) , Šeimos aikštelė 3 
„MaD Dog“, Domininkonų g. 9 
„LA buffet“, Pilies 25 
„Pilies Kepykla“, Pilies g. 4 
„City Chef“, Vilniaus g. 
„UFF cafe“, Odminiu g. 3 
„Michelle“, atsidarinėja 
„Felicie“ saldumynų namai,
Aušros vartų 9 
„Bar Be Que“, Kalvarijų 172A 
„After Storm Bar“, Trakų g. 2 
„Loftoranas - Nauja kavinė“, Kauno g. 34 
„Arba Arba“, Gedimino pr. 47 
„Big House Burgers BHB“, Vytauto g. 50 
Marijampolė 
„Namaste India“, Pylimo g. 5/ Kalinausko g. 2 
„Tbilisi“ restoranas, Naugarduko g. 12   
„Salsa bar & grill“,  Naugarduko g. 12   
„Green cafe“ kavinė, Vilniaus g. 29 
„Jurgis ir drakonai“ picerija, Ozo g. 25 
(PC Akropolis) 
„Jurgis ir drakonai“ picerija, Pylimo g. 22 
„Jurgis ir drakonai“ picerija, Verkių g. 29, 
„Ogmios“ miestas, Šeimos aikštė 6 
„Cofe INN“,  Saltoniškių g. 9 (PC Panorama) 
 „Ali šokoladinė“, Saltoniškių g. 9 
(PC Panorama) 
„Soul & Pepper“ specializuota 
pardotuvėlė, Saltoniškių g. 9 (PC Panorama) 
„Drama Burger“ restoranas, 
Saltoniškių g. 9 (PC Panorama) 
„Manami“ restoranas, Saltoniškių g. 9 
(PC Panorama) 
„McDonald’s“ restoranas, 
Saltoniškių g. 9 (PC Panorama) 
„McCafé“ restoranas, 
Saltoniškių g. 9 (PC Panorama) 
„Beatos virtuvė“ restoranas, Gedimino pr. 27 
„Artišokas“ restoranas, Lukiškių g.5 
„Donut Lab“, A. Jakšto g. 3 
„7 Fridays bar baras“, Pranciškonų g. 3 
„Chef2 Food House“, A. Jakšto g. 7 
„7 Elephants“, Smuklė, Konstitucijos pr. 12 
„FLOOR“ restoranas · baras, 
Vilniaus g. 33 / Palangos g. 4 
„Liu Patty“ , Fabijoniškių g. 2-156 
 „Kulinarinis Loftas Gastronomika“, 
T. Ševčenkos 16I 
„Halės bistro“, Pylimo g. 58 
„Mažoji ragainė“ kavinė-baras, 
Konstitucijos pr. 16
„Ridikai“ restoranas, Molėtų g. 13, 
Didžiosios Riešės k.

Nukelta į 10 psl. >

NAUJOS KAVINĖS IR RESTORANAI

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

NAUJOS kAVINĖS, RESTORANAI, PARDUOTUVĖS

„Chef2 Food House“
Du virtuvės šefai – Artūras Braslauskas 

ir Darius Dobrovolskas – Vilniuje, Jakšto 
g. 7, atidarė naują restoraną, veikiantį die-
nos pietų ir vakarinio restorano principu. 
Dienos pietus čia labiau tiktų vadinti ver-
slo pietumis arba tiesiog pietumis, nes 
kiekvieną dieną du šefai kuria aukšto lygio 
restorano patiekalus. Pietus iš trijų dienos 
patiekalų (įskaitant sriubą), kurie įvertinti 
vienoda kaina, pietaujantys gali susikom-
plektuoti patys. Pietų kartelę restoranas 
kilstelėjo kiek aukštėliau... 

Artūras Braslauskas, ilgus metus dirban-
tis su prieskoniais ir maitinimo koncep-
cijomis, ir Darius Dobrovolskas, LRVVKA 
prezidentas bei ilgametę ir įdomią patirtį 
turintis šefas. Nuosavas restoranas – šių 
dviejų specialistų ilgametės svajonės 

išsipildymas. Sutikite, nedažnai Lietu-
voje duetu ryžtamasi pradėti verslą. 
Keistame pavadinime jie sujungė tarsi 
užkoduotą įmantrią aritmetinę formulę 
– šefas kvadratu (bet ne šefas+šefas) ir 
kodinį „maisto namai“ pavadinimą. Inter-
jeras – lakoniškas, o įžvalgaus dizainerio 
sprendimų dėka veidrodžių siena pa-
dvigubina restoranėlio erdvę.

Belieka tikėtis, kad savininkų ir maisto 
profesionalų ilgai brandintas kūdikis ne tik 
stebins, bet ir skaniai, sezoniškai, sveikai 
maitins savo svečius. 

Tiesa, pobūvio čia greičiausiai nepavyks 
užsisakyti, kadangi restoranas kaip namai 
– negali uždaryti durų prieš savo svečių 
nosį, kitiems puotaujant. Durys atvertos 
visiems, darbinės pietų pertraukos metu 
ir vakarais.
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„Trys staliukai ir telikas“
Vilniuje, Pamėnkalnio g. 14, žinomiausias Lietuvoje alaus ekspertas kartu su 

broliu atidarė mini-aludę arba micropub‘ą, kurios pavadinimas taikliai nusako 
jos dydį. Čia – trys alaus čiaupai, iš kurių alus pilstomas užsienyje populiaria 
„rotation“ sistema, kai vienai statinei pasibaigus ji keičiama kito fabriko produk-
cija, neturint pastovių alaus rūšių (išlaikant bent po vieną tamsaus, šviesaus ir 
spec. technologijos alaus rūšį vienu metu). Išrankesni alaus mėgėjai galės rink-
tis iš bemaž 100 alaus rūšių, laukiančių jų šaldytuvuose. Pagrindinis baro tikslas 
– surinkti gero alaus rūšis vienoje vietoje. Ir ne tik to, kuris yra platinamas Lietu-
voje, bet ir retkarčiais atvežti kažko specialaus iš kolegų užsienyje. 

„Dzūkijos dvaras“
Restorane „Dzūkijos dvaras“ (ko-

diniu slapyvardžiu „Boletus“ (lot. bara-
vykas) maistas gaminamas tikra ugnimi 
kūrenamoje krosnyje bei su kaupu pa-
teisina skanios ir sočios, autentiškos 
Dzūkijos virtuvės lūkesčius. Restorano 
meniu patiekalai ruošiami pagal vietines 
tradicijas, naudojami vietiniai/sezoni-
niai produktai: daržovės iš kaimynystėje 
įsikūrusių ūkininkų, o prieskoninės 
žolelės, daiginti žalumynai, kai kurios 
daržovės ir vaisiai ištisus metus auginami 
restorano nuosavame ūkyje.

Dzūkiškas meniu pralenkia daugumą 

lietuviškos virtuvės restoranų savo 
autentiškumu. „Grikinė boba“ iš vietinių 
grikių, grybų patiekalai – dzūkiška 
grybienė, troškintos voveraitės, zrazai 
su baravykų įdaru, šutinti grikių bly-
nai su miško grybų dažiniu, dzūkiškos 
bandos, keptos ant džiovintų kopūstų 
lapų, sriubos, lėtai ir kantriai verdamos 
ant malkomis kūrenamos viryklės... 
Skanu vien vartant meniu, o užsisakius 
ir sočiai pavalgius pilvas dainuoja! Beje, 
grybus patiekalams įprastai susirenka 
patys restorano šeimininkai, su krepšiais 
nučiuožę „Tanzanijos“ trasa į kitą Nemuno 
krantą.

Pobūviai ir pramogos
Šalia restorano, praktiškai po langais, 

teka Nemunas, ties kurio kilpa įsikūręs 
aktyvių pramogų parkas „Tarzanija“. 
Restorano pastate veikia dzūkiškos dva-
sios, tačiau dvariško stiliaus viešbutukas, 
priimantis iki 48 svečių. Šiltuoju sezonu 
atveriama ant Nemuno kranto esanti 
funkcionali pobūvių salė, kurioje galima 
organizuoti puikų grilio pobūvį ar net 
svečių grilio varžytuves. Graži panorama 
– puikus svarbiausių švenčių ir pobūvių 
akcentas, o jaunavedžiams – puiki proga 
surengti išskirtinę fotosesiją.
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Kaunas
„Real Texas grill“, Vilniaus g. 48 
„Zak’s GRILL“, Vilniaus g. 16 
„Pilies Sodas“, Pilies g. 12 
„Vyno Konjako Konjakinė“, 
Savanorių pr. 255 
„Audvina“, Elektrėnų g. 7 
„Casa Della Pasta“, Muitinės gatvė 1-2 
„Capo“ picerija,  Palangos g. 9 
„Genys“ restoranas, M. Daukšos g. 23 
„Talutti“ restoranas, Taikos pr. 12  
„XL PIZZA“, Europos pr 99, 
Juozapavičiaus pr. 83 
 
Klaipėda
„Pilies Uosto Pabas“, Žvejų 24 
„Central Pub“, Herkaus Manto g. 5 
„Lapė“,  H. Manto g. 10 
 
Panevėžys 
„Cosmos“ kavos ir kokteilių baras, 
Laisvės aikštė 26  
„Vanilės namai“ desertų namai, H. 
Manto g. 3 
 
Šiauliai
„Mojo Lounge naktinis klubas, 
Draugystės pr. 25 

Druskininkai
„Pasta House“  restoranas, 45 V. 
Kudirkos g., Druskininkai 
„Sūkurys“ boulingas, M. K. Čiurlionio 
g. 51 
 
Trakai
„Trakaitis“ svečių namai, Trakų istorinis 
nacionalinis parkas, Naujosios Sodybos 
g. 3B 
 
Alytaus raj. 
„Vilkanastrų“ Dvaras, Azagio 7A, 
Vilkanastrai 
 
Elektrėnai
„Centro “picerija, Draugystės g. 13

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

Atkelta iš 8 psl. >

NAUJOS KAVINĖS IR RESTORANAI

„Tbilisi“
Gruziniško maisto restoranas „Tbilisi“, 

įsikūręs Vilniuje, Naugarduko gatvėje, 
savo svečiams siūlo gausybę gruziniškų 
vynų bei maistingų patiekalų. Šiame 
restorane Jus pasitiks draugiškas kolek-
tyvas ir pasiūlys tikrame malkomis 
kūrenamame grilyje keptų patiekalų: 
šašlykų, viščiuką Tabaka, taip pat įvairių 
desertų bei gruziniškų užkandžių, o 
užsisakius patiekalus, padės išsirinkti prie 
jų derantį vyną ar mikliai papilstys Čačos 
– gruziniškos degtinės, kuria Vakarų Gru-
zijoje užsigeriama valgant saldumynus, 
o rytuose – sūdytas užkandas.

„Tbilisi“ restorane žodžiai „mikrobangų 
krosnelė“ ar „gruzdintuvė“ – svetimi. Vis-
kas kepama grilyje. Daugiausia dėmesio 

skiriama natūraliems prieskoniams, 
šviežioms salotoms bei kokybiškai mėsai. 
„Tbilisi“ rasite didžiausią gruziniškų vynų 
pasirinkimą, kurio galvosūkius padės 
išspręsti restorano kolektyvas. Vyną 
galėsite užsisakyti skanavimui prie mais-
to arba įsigyti atskirai, kaip krautuvėlėje.

Kai naujose patalpose atsiras daugiau 
vietos rengti banketus ar furšetus, 
resto-ranas pasiruošęs priimti svečius, 
norinčius pažymėti šventę tiek mažame, 
tiek didžiuliame draugų ir artimųjų rate.  
Esant išskirtiniams pageidavimams, 
šventę galima surengti ir klientų 
išsirinktose patalpose ar sodyboje, viską 
pagyvinant vietoje kepamu gruzinišku 
maistu.

gURMANIŠkI IEŠkOJIMAI

INFORMACIJOS IEŠkOkITE PORTALE:
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„SALSA bar&grill“
Naugarduko gatvės pradžioje, vos keli žingsniai iki senamiesčio, 

visai neseniai duris atvėrė naujas tex-mex virtuvės restoranėlis „SAL-
SA bar&grill“. Jaukiai įrengta vieta, pulsuojanti draugiška atmosfera, 
kviečia Jus ragauti gardaus meksikietiško maisto bei ypatingai skanių 
kokteilių. Skanus, šviežias, naminis maistas restorane. Visi miltiniai 
gaminiai iš specialių Maseca kukurūzinių miltų gaminami čia pat, 
restorano virtuvėje. Pradedant taco paplotėliais, baigiant kukurūzų 
traškučiais. Savo patiekalą čia atras ir tie, kurie dievina ugningai 
aštrų maistą, ir tie, kurie renkasi švelnesnius skonius. Kolkas meniu 
nėra platus, tačiau viskas gaminama su didžiule meile ir atsidavimu. 
Restorane vienu metu gali lankytis iki 40-ies svečių.
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RESTORANų VERSLO 
TENDENCIJOS 2015-2016

RESTORANų VERSLO TENDENCIJOS

D ė k i n g a 
Lietuvos klimatinei 

zonai produktų tendencija 
– šakniavaisiai. Salierai, pastarno-

kai, kaliaropės, burokėliai, petražolių 
šaknys – derinkite juos su autentiškos 
lietuvių virtuvės receptūromis. Virkite, 
kepkite, gaminkite košes, blynelius, 
įdarykite, rūkykite, maišykite tar-

pusavyje, keiskite jais bulves. Ir duo-
kite savo lankytojams tai, ko jie 

dar nemoka pasigaminti 
namuose.

Šiemet, kaip niekad, visos gastronomijos ir restoranų verslo tendencijos labai glaudžiai per-
sipynusios ir susijusios viena su kita. Personalizuoti užsakymai, technologijų bumas ir „z“ 
karta. Sveikesni sprendimai, dėmesys vegetarams bei veganams, augalinių baltymų paieška 
ir naujos grūdų kultūros be glitimo. Vietiniai produktai ir jų panaudojimas nuo „nosies iki uo-
degos“ ir nuo „lupenų iki šaknų“. Maisto gamyba ir pateikimas, sužadinant ir manipuliuojant 
emocijomis ir neurogastronomijos mokslas. Ieva Malaiškaitė



RESTORANŲ VERSLAS 1/2015        13
www.restoranuverslas.lt

RESTORANų VERSLO TENDENCIJOS

Dėmesys vegetariškai ir veganiškai 
mitybai

Panašu, kad pamažu požiūris į mėsą 
keičiasi iš esmės. Aukšto lygio restoranuo- 
se iš lėkštės ją stumia jūros gėrybės, 
daržovės, grybai, ankštinės kultūros. 
Neseniai „Ikea“, visame pasaulyje žymi 
savo tradiciniais vištienos kukuliais su 
bulvių koše ir bruknių uogiene, pristatė 
naująjį meniu, kuriame – vegetariški 
kukuliai, pagaminti iš žirnių, morkų, 
saldžiųjų paprikų, kukurūzų ir lapinių 
kopūstų.

„Ne – mėsai“ mados vyrauja ir 
užkandžių meniu, čia: vegetariški ir 
veganiški užkandžiai, gatvės maisto 
įkvėpti užkandžiai, jūros gėrybės, vieno 
kąsnio vegetariški amuse bouche.

Šefai-sveikos mitybos šalininkai 
ieško augalinių baltymų šaltinių, todėl 
populiarėja patiekalai su pupelėmis, 
avinžirniais, grūdais. Atsiranda vis 
daugiau alternatyvų gyvuliniam pienui. 
Kepiniams ir desertams dažnai naudoja-
mas kokosų pienas.

Vienu laipteliu aukštyn renkantis 
tvarią žuvį

Nenykstančios žuvų rūšys, vietinės 
žuvys, didelės, jau spėjusios išneršti žuvys, 
MSC sertifikatu (atsakingos žvejybos) 
pažymėtos, atsakingai užaugintos arba 
laukinės žuvys – štai ką turi rinktis ir ren-
kasi save (ir lankytoją) gerbiantys resto-
ranai visame pasaulyje. Jie jau baigia 
pamiršti apie hormonais ir antibiotikais 
prifarširuotas lašišas, menkavertes ti-
lapijas, pangasijas ar žuvų rūšis, kurioms 
gręsia išnykimas (pavyzdžiui, rausvasis 
tunas).

Džiugu, kad sparčiai daugėja restoranų, 
naudojančių išskirtinai MSC (tokios žuvies 
galima įsigyti ir Lietuvoje) sertifikuotą 
žuvį, tačiau kai kurie virtuvės šefai į 
atsakingą žuvų pasirinkimo klausimą 
žvelgia giliau, teigdami, kad reikia naudo-
ti žuvų priegaudą. Tai yra mažos žuvytės, 
kurios pakliūna į tinklus jūroje, gaudant 
populiariausias žuvis ir jūros gėrybes, o 
išrūšiavus dažniausiai tiesiog išmetamos 
kaip nevertingos, vadinasi – ir nereikalin-
gos. Žymūs šefai siūlo jas naudoti savo 
valgiaraštyje: ruošiant žuvies sultinius 
ir padažus, džiovinant žuvį ar žymiajai 
bouillabaisse sriubai.

Kitas populiarus sprendimas – nau-
doti netradicines žuvis, taip sutei- 
kiant meniu išskirtinumo ir prisidedant 
prie pergaudomų, populiariausių žuvų 
rūšių atstatymo. Pripažinkite, būtų tikrai 
netradiciška ir įdomu restorane paragau-
ti kompetentingai paruošto ešerio ar 
grundalo patiekalo. 

Naujoji bolivinė balanda – soros
Populiarėjant meniu be glitimo ir tiesiog sekant kulinarinėmis madomis, restoranų (ir namų) 

valgiaraščiuose atsirado nemažai patiekalų su bolivine balanda („quinoa“). Progresyvesniuose, 
vegetarų restoranuose ji naudojama jau gerus trejus metus, na, o kiti vis dar vejasi. Panašu, kad 
vytis tampa paprasčiau, kadangi sparčiai plečiasi „madingų“ kruopų sąrašas: burnočiai („ama-
ranth“), ispaniniai šalavijai („chia“), į restoranų lėkštes atkeliauja ir mėgstamiausias paukščių mais-
tas – soros. Jose daug ląstelienos, baltymų, nėra gliuteno. Besidomintiems sveika mityba, svarbus 
faktas turėtų būti sorų savybė išlaikyti šarminę bazę, netgi jas išvirus. Be to, soros auginamos ir 
Lietuvoje.

Kita ypatingai originali alternatyva kvietiniams/ruginiams miltams – lubinų miltai, pasižymintys 
žemu glikeminiu indeksu, ląstelienos ir baltymų gausa.

Jei jau renkatės kviečius, ieškokite „freekeh“ kviečių, kurie nurenkami jiems pilnai nesunokus, 
todėl  turi daugiau baltymų, mineralų ir skaidulų.

PRODUkTAI

Marinuotos ir raugintos gėrybės – trečius metus iš eilės 
Norite būti madingi? Neprašausite su restorane raugintomis ar marinuotomis gėrybėmis. 

Panašu, kad per pastaruosius trejus metus jos tapo kaip maža juoda suknelė – visur tinkamos, visų 
vertinamos ir visada madingos.

Norite būti ne tik madingi, bet ir išskirtiniai? Neapsiribokite raugintais agurkais ar konservuotais 
vaisiais. Pasinagrinėkite pasaulio virtuves ir įvairių pasaulio kampelių fermentuotų gėrybių atsargų 
lentynas: korėjietiški kimchi, armėniškas tourchu, ukrainietiški marinuoti arbūzai, angliški marinu-
oti kiaušiniai... Nuotr. Dirt Candy restorano (JAV) patiekalas
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Pasaulio virtuvės
Vis dar dominuoja Azijos virtuvė. Bet 

ne sušiai ar lietuviškai kinietiškas maistas. 
Virtuvių gama plečiasi ir keliauja į Korėją, 
Vietnamą. Net tokie milžinai kaip „KFC“ ir 
„Taco Bell“ atidarė vietnamiečių virtuvės 
gatvės maisto ir sumuštinių barus.

Labiausiai „valdo“ japoniški makaro-
nai rammen, kurie ne tik dominuoja 
tradicinės japonų virtuvės restoranuose, 
bet ir keičia bandeles mėsainiuose. 

Įvairios pasaulio virtuvės, tame tarpe 
ir nacionalinė, tampa itin populiarios, 
patiekiant pusryčius. Kalbant apie 
nacionalinę virtuvę, „BBC good food“ 
portalas skelbia artimiausių metų ten-
dencijas ir viena iš jų įvardija... Lietuvos 
virtuvę! Žinoma, BBC kalba pirmiausiai 
apie cepelinus, bet juk lietuvių virtuvė – 
tai kur kas daugiau ir kur kas įdomiau.

Kitas madingas produktas iš pasau-
lio virtuvių lentynos – afrikietiška ha-
rissa, gaminama iš čili pipirų, česnakų, 
pomidorų, kumino, kalendros ir 
alyvuogių aliejaus. 

Kontroversiškos naujovės
Naujas dominuojantis skonis, kurį liaup- 

sina visi maisto kritikai, o restoranų vers-
lo konsultantai teigia, kad tai ateinančių 
metų topas – kartumas. Ne visai tiesio-
gine, „pipirine“ prasme. Tai juodesnis, 
kartus šokoladas, tamsesnio skrudinimo 
kava, kartūs skoniai alkoholiniuose kok-
teiliuose, karstelėję vaisiai (pavyzdžiui, 
greipfrutai).

Visada mėgote kraujinius vėdarus? Gali 
būti, kad ateina Jūsų laikas. Šefai pradeda 
eksperimentuoti, naudodami gyvulių 
kraują kaip kiaušinių pakaitalą kepi- 
niuose, makaronuose ir kitur, teigdami, 
kad šis ingredientas prideda umami 
skonio.

Žaibiškai populiarėja Artimųjų Rytų patiekalas humusas: vegetariniuose patiekaluose jis 
keičia mėsą, su juo gaminami kebabai, humusas patiekiamas kaip užkandis, atidaromi 
restoranai, kuriuose visi patiekalai – su humusu.

Labiausiai „valdo“ japoniški makaronai rammen, kurie ne tik dominuoja tradicinės japonų 
virtuvės restoranuose, bet ir keičia bandeles mėsainiuose. 

Kartumas ne visai tiesiogine, „pipirine“ prasme. Tai juodesnis, kartus šokoladas, tamsesnio 
skrudinimo kava, kartūs skoniai alkoholiniuose kokteiliuose, karstelėję vaisiai (pavyzdžiui, 
greipfrutai).

Tampa nebemadinga:
1. žaidimai su įvairių skonių 

putomis ir oru.
2. Mini mėsainiai.
3. Molekulinė virtuvė.
4. gėlės maiste.

Mini mėsainiams tampant ne-
bemadingais, „posh“ mėsainiai 
vis dar tokie yra, o ir toliau to-
bulinami – juose atsiranda anti-
ena, omarai, šukutės, kalmarai. 
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Avansas už vakarienę arba 
vakarienės, parduodamos aukcione

Teatras, kinas, koncertas, paroda – 
norėdami patekti į bet kurią iš šių vietų, 
turite įsigyti bilietą, o jei nenueinate – 
dažniausiai tai lieka Jūsų bėda. Panašia 
kryptimi juda ir restoranai pasaulyje. 
Vakarienė užsisakoma ir apmokama dar 
prieš atvykstant. Laimi visi. Restoranams 
tai – galimybė kontroliuoti lankytojų 
srautus ir skaičių. Mainais lankytojai, 
užsisakantys ir apmokantys iš anksto, 
gauna specialias nuolaidas, geresnius 
staliukus ir kitas privilegijas. Tuo tarpu 
populiariausiuose restoranuose likę laisvi 
staliukai ir vakarienės pardavinėjami auk-
ciono būdu tiems, kas pasiūlys didesnę 
kainą.

Kūrybiškumas – kelias į sėkmingą 
verslą

Nei senosios, nei naujosios kartos 
pradeda nebetenkinti vien skanus mais-
tas. Visi nori kažko daugiau. Kai kurie dar 
nežino, ko. Kai kurie sužino tik tada, kai 
jiems pasiūlo, o kai kurie patys ieško to 
„kažko“ įdomaus, naujo, šviežio. Žmonės 
įprato kelias veiklas atlikti vienu metu 
(angl. multitasking), tuo pačiu metu 
bendravimas vyksta ir gyvai, ir inter-
netu, vienu metu užsiimti vienu darbu 
tampa prabanga, dažnai vertinama tik 
tų, kas jau radę, ko nori. O tiems, kas vis 
dar ieškojimo, bėgimo ir atradimų kelyje, 

reikia veiksmo, kūrybiškų sprendimų, 
išskirtinių potyrių, niekada neragauto 
maisto, nestandartinės aplinkos ir iš pir-
mo žvilgsnio beprotiškų sprendimų.

Dažnai su maistu glaudžiai susiję 
žmonės, šiame versle esantys ne viene-
rius metus, stebisi viena ar kita vieta, kuri, 
atrodytų, yra visiškai be potencialo, neati-
tinkanti nei vieno sėkmingo restorano/
kavinės formulės punkto, įsikūrusi kokia- 
me nors užkampyje (dar atsimenate, 
jog svarbiausia sėkmingam/pelnin-
gam restoranui 3 dalykai: vieta, vieta ir 
dar kartą – vieta. Atsimenate? Tuomet 
pamirškite.), kur personalas nesiskaito su 
klientais, nes jis, o ne jie yra teisūs, o kam 
nepatinka – gali nebegrįžti, vieta, kuri 
neturi pastovaus darbo laiko, arba kurios 
meniu sudaro vos pora patiekalų. Taigi, 
„maisto“ žmonės stebisi – kodėl tokios 
vietos tampa populiarios, dažniausiai net 
be reklamos, tokios pilnos, kad ne visada 
gausi staliuką darbo dieną. 

Atsakymas paprastas – kūrybiškas/
drąsus/naujas požiūris atsiperka. 
Išskirtiniai patyrimai vakarienės metu – 
veža. 

Neurogastronomija
Praėjusių metų pavasariniame 

„Restoranų versle“ rašėme apie naują 
gastronomijos kryptį, kuomet restoranai 
persiorientuoja iš tiesiog vietos paval-
gyti į vietą, kur galima pasisemti unikalių 

įspūdžių. Pasitelkiant vaizdą, kvapus, 
aplinką, asociacijas, išskirtinius patyri-
mus, maistas paverčiamas tik dalimi viso 
performanso, kurio tikslas – stimuliuoti 
visus 5 pojūčius, ir atvirkščiai. Visi jaučiami 
ragaujamo maisto ar gėrimų skoniai yra 
ne tik burnoje esančių receptorių darbo 
rezultatas, tačiau visų 5 pojūčių visuma. 
Pamatome, išgirstame, užuodžiame, 
liečiame ir tik tuomet ragaujame, o visi 
pojūčiai kartu suformuoja galutinį skonį.

Šiemet šis reiškinys dar labiau įsibėgėja 
ir yra įvardijamas kaip neurogastronomi-
ja. Pagrindinis jos uždavinys – atrasti 
vakarienės visumos sudedamąsias dalis ir 
jomis manipuliuojant įtakoti valgančiojo 
pojūčius ir net maisto skonį. 

Penkis kartus geriausiu restoranu 
pasaulyje pripažintas „elBulli“ atliko 
eksperimentą: grupei žmonių pateikė 
vaisių desertą, tik viena dalis grupės raga-
vo jį iš baltos lėkštės, kita grupė tą patį 
desertą – iš juodos lėkštės. Įdomiausia, 
kad grupė, ragavusi desertą iš baltų 
lėkščių, įvertino jį kaip 10 proc. saldesnį 
nei valgiusieji iš juodos lėkštės. Desertai 
taip pat atrodė saldesni valgantiems juos 
iš apvalių lėkščių.

Kompanija „Nestlé“, taikydama neuro-
gastronomijos principus, jau keletą metų 
eksperimentuoja su šokolado formomis. 
Eksperimentų išvados – apvalios formos 
šokoladas yra skanesnis, nes greičiau tirp-
sta ir sukuria kitokį skonį, nei kampuoti 

Restoranas „The Fat Duck“ (Anglija) patiekia jūros gėrybių patiekalą su smėliu, „jūros puta“, jūros 
dumbliais, o vakarienė prasideda klausantis jūros garsų per ausines, kurios kiekvienam valgančiam 
„patiektos“ jūros kriauklėje. 

SPRENDIMAI
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šokoladai, nes geriau prisitaiko prie 
valgančiojo burnos formos (angl. mouth 
geometry).

Bene svarbiausią vaidmenį neurogas-
tronomijoje vaidina uoslė. Jei burnoje 
esantys receptoriai gali atskirti šešis 
skonius, nosis jaučia šimtus aromatų, 
kurie kuria skonį. Egzistuoja raminantys 
kvapai, apetitą slopinantys ir žadinantys 
aromatai, tonizuojantys ir t. t. Apetitą ke-
lia ir virškinimą skatina vanilės, apelsinų, 
čiobrelių kvapai. 

Nors atrodo neįtikėtina, bet tai, ką 
girdime, taip pat įtakoja skonį. Kai kurie 
garsai tiesiog nevalingai skatina užkąsti 
(pastebėkite: dažniausiai traškučių 
reklamoje neišvengiamas elementas – 
traškus pirmasis kąsnis ar tiesiog charak-
teringu garsu lūžtantis traškutis) arba 
įtakoja patį valgymo procesą (klasikinė 
muzika ir rokas sukuria visiškai skirtin-
gas valgymo atmosferas, įtakodami ir 

patiekalų pasirinkimą ar skonį). 2013 
metais „Vyno klubas“ organizavo vyno 
ir... muzikos derinių sesiją. Degustacijos 
metu 6 skirtingi vynai buvo ragaujami 
akomponuojant skirtingoms melo-
dijoms. Unikalu, jog tas pats vynas, 
klausantis skirtingų muzikos kūrinių, 
atsiskleisdavo visiškai skirtinguose am-
plua ir kurdavo kardinaliai skirtingas 
emocijas. Pavyzdžiui, klausantis Melody 
Gardot melodijų, vynas Mauro Molino 
„Livrot“ Chardonnay Langhe DOC (2011 
m., Italija) pasirodė pakankamai subti-
lus ir kompleksiškas, o su Mendelsono 
muzika tapo pernelyg kaimietiškas. Arba 
ragaujant Kesselstatt Scharzhofberger 
Riesling Kabineet (2011 m., Vokietija) su 
ta pačia Melody Gardot muzika nuotaika 
krenta, o klausantis Stephano Grapelli, 
sukuriama visai kita emocija, kuomet 
tarsi užuodžiama žydinti pieva, atrodo, 
net dūzgia bitės.

Vaikystės prisiminimai
2014-aisiais metais apie tai aktyviai 

šnekėjo ir visą vakarieniavimo filosofiją ir 
renginius jaukios nostalgijos, asociacijų, 
vaikystės/jaunystės prisiminimų pagrindu 
kūrė geriausias 2013-ųjų metų pasaulio 
restoranas „El cellar de can roca“. Šiemet 
apie tai jau šneka visas pasaulis restoranuo- 
se, kavinėse, virtuvės dizaino parodose... 
kol prie staliukų pasigirsta „jaučiuosi, kaip 
jaunystėje, per pirmą pasimatymą“ arba 
„taip skanu, kaip vaikystėje, lyg saulėti 
pusryčiai pas mamą“. Restoranai, kavinės 
stengiasi sukurti atmosferos, kuri žadintų 
teigiamus prisiminimus, visumą per kva-
pus, skonį, dizainą, receptūras, muziką.

Sutikite, „prisiminimų/nostalgijos“ 
maistas nėra labai jau nauja idėja, tie-
siog dabar gavusi daug ir efektingos 
reklamos. Pasaulyje labai gerai ir seniai 
žinoma sąvoka „comfort food“. Šio mais-
to apibrėžimo istorija skaičiuojama nuo 
1966 m., kuomet vienas JAV laikraštis 
parašė apie tai, jog „patirdami nuolatinį 
stresą, suaugę žmonės atsipalaiduoja 
valgydami „comfort food“ – maistą, kuris 
asocijuojasi su vaikystės saugumu ir jau-
kumu, kaip kad mamos kiaušinienė ar 
vištienos sultinys“. „Comfort food“, jei 
verstume pažodžiui, reikštų „jaukus mais-
tas“ arba „maistas, sukeliantis jaukumo, 
nostalgijos jausmą, pažadinantis senti-
mentus, pozityvias asociacijas ir emoci-
jas, kitaip sakant – emocinį komfortą“. 
Labai dažnai (tačiau tai – ne taisyklė) toks 
maistas būna gausus angliavandenių, itin 
sotus ir pavalgius sukeliantis jaukumą la-
biau dėl lengvo tingulio. Tai nėra sofisti-
kuotas maistas, greičiau jau lengvai ir pa-
prastai paruoštas. Užsieniečiai, kalbėdami 
apie lietuvišką „comfort food“, žinoma, 
dažniausiai mini patiekalus iš bulvių: ce-
pelinus, kugelį, kartais keptą duoną su 
sūriu. Labai nepaprieštarausi – gausu 
angliavandenių ir tikrai pavalgius norisi 
jaukiai (tingiai) pasėdėti. Tačiau, kaip ir 
pristatant lietuvių virtuvę, taip ir ieškant 
lietuviško „comfort food“, nederėtų apsiri-
boti paprasčiausiais ir ne visada teisingais 
sprendimais. Galima atrasti kažką unika-
laus: restorane pagaminti „eskimo“ ar tik-
ro plombyro ledai, „mamos“ bulvių košė 
su sviestu ir grietinėle, pieniška daržovių 
sriuba, pieniška sriuba „zacirka“, uogų 
kisielius, džiovintų vaisių ar kmynų arba-
ta, pyragėliai su grybais, perlinės kruopos, 
iš kurių galima pagaminti nuostabų ris-
sotto, keptos bulvės su kefyru, desertas 
„Tinginys“, Trakų pyragėlis, eklerai su 
riebiu saldžiu kremu, restorane gamin-
tas limonadas „Tarchunas“, tarybinių 
laikų pyragas „Magdė“ – tai keletas idėjų 
lietuviškam „comfort food“ meniu. 

Beieškant lietuviško „comfort food“ galima atrasti kažką unikalaus: restorane pagamin-
ti „eskimo“ ar tikro plombyro ledai, „mamos“ bulvių košė su sviestu ir grietinėle, pieniška 
daržovių sriuba, pieniška sriuba „zacirka“, uogų kisielius, džiovintų vaisių ar kmynų 
arbata, pyragėliai su grybais, perlinės kruopos, iš kurių galima pagaminti nuostabų 
rissotto, keptos bulvės su kefyru, desertas „Tinginys“, Trakų pyragėlis, eklerai su riebiu 
saldžiu kremu, restorane gamintas limonadas „Tarchunas“, tarybinių laikų pyragas 
„Magdė“ – tai keletas idėjų lietuviškam „comfort food“ meniu.

RESTORANų VERSLO TENDENCIJOS
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Prisitaikymas
Žymi JAV mėsainių užeiga „Five 

guys“, laimėjusi keletą „Lankytojų 
mėgstamiausia“ apdovanojimų ir savo 
meniu turinti kelioliką skirtingų mėsainių 
įdarų pasirinkimų bei keletą skirtingų jų 
dydžių, leidžia lankytojams visiškai indi-
vidualiai susikomplektuoti mėsainį ir skel-
bia, kad jų lankytojai gali užsisakyti 250 
000 skirtingų šio patiekalo kombinacijų. 
Neseniai „Five guys“ pristatė ir individua-
lizuotus pieno kokteilius. Pradedant nuo 
įprasto vanilinio pieno kokteilio, galima 
„susikomplektuoti“ gėrimą iš 10-ties 
skirtingų produktų ir sukurti 1000 įvairių 
kombinacijų. Pavyzdžiui, vanilinį kokteilį 
su riešutų sviestu ir sūdyta karamele, 
su bananais ir šokoladiniais sausainiais 
arba su vienu iš galimų priedų – skru- 
dinta šonine. Šis personalizuotų užsakymų 
sprendimas rinkodaros specialistų ver-
tinamas kaip sėkmingiausias žingsnis pri-
traukiant naujus ir išlaikant lojalius lanky-
tojus bei kaip reikšmingas konkurencinis 
pranašumas, prisitaikant prie naujos kar-
tos poreikių (aukščiau aprašyta „Z“ karta). 
Šiuo „Five guys“ žingsniu pasekė bei 
užsakymų modelį sau adaptavo ir kitos 
šalies mėsainių kepyklos. Tokiu atveju 
lankytojas nebeturi pabrėžtinai aiškinti, o 
padavėjams nereikia įsidėmėti – „duona 
be gliuteno“, „įdaras be svogūnų“, „kiaulie- 
nos nevalgau“, „kiaušiniams alergiškas“. 
Klientas pats susikomplektuoja tai, ko 
jis nori. Tokį užsakymų principą galima 
derinti su technologiniais sprendimais, 
kuomet integruotų planšečių pagalba 
lankytojas suformuoja užsakymą iš 
pasirinktų komponentų/produktų, kuris 
keliauja tiesiai į virtuvę. Naujovišku 
sprendimu visada pritrauksite naujus 
klientus, o lojaliems, pastoviems lanky-
tojams norėsis grįžti ne tik dėl firminių 
patiekalų, bet ir dėl galimybės kas kartą 
išbandyti/susikurti kažką naujo.

Kas slepiasi už patiekalo?
Žinoma, virėjas. Vis svarbiau restoranų 

versle tampa virėjo reputacija, vardas, 
kuris dirba rinkodaros tikslais. Investici-
jos į personalą, taip pat ir aptarnaujantį, 
užtikrina sklandesnį darbą, didesnį 
klientų pasitenkinimą ir dažnesnį jų 
sugrįžimą. Jei dirbate ne dėl akcijų, o dėl 
lojalių klientų – įsidėmėkite tai.

Restoranai parduotuvėse
Restoranai, kavinės ir užkandžių barai 

įsikuria tiesiog parduotuvėse. Ryškiausi 
pavyzdžiai: Ralph Lauren kavinė 
pagrindinėje parduotuvėje, Roberto 
Cavalli ir Armani parduotuvėse įrengti 
keliasdešimt restoranų.

Ateinančių metų produktai:
1. Jūros dumbliai – umami skonį suteikiantis priedas sultiniuose, padažuose.
2. Pikantiškas medus – su čili, mėtomis ir kitais pikantiškais priedais.
3. Nesaldūs jogurtai – pomidorų, kimči, burokėlių, moliūgų, net vegetariški.
4. Vegetariški grilio patiekalai.
5. Pikantiški ledai (jau gaminami su pomidorais ir vyšniomis, su 

morkomis ir apelsinais; Italijoje be vargo galima rasti ledų su artišokais, 
gorgonzola, ančiuviais ar rūkyta lašiša). 

Visada
madinga:

BBQ.
Viduržemio

jūros virtuvė.
„Comfort food“.
Vaisių desertai.
Ilgai gaminta

kiauliena 
„pulled
pork“.

RESTORANų VERSLO TENDENCIJOSSPRENDIMAI



18        RESTORANŲ VERSLAS 1/2015
www.restoranuverslas.lt

TECHNOLOGIJOS
Technologijų progresas – ryškiausia 

tendencija keliems ateinantiems 
metams į priekį

Vis svarbesniu restorano sėkmei 
tampa ne tik virtuvės ir padavėjų darbo 
automatizavimas, pasitelkiant kom-
piuterines sistemas, bet ir technologiniai 
sprendimai, susiję tiesiogiai su vartoto-
jais. Tai savarankiškas maisto užsakymas 
prie staliuko, naudojantis integruotais 
planšetiniais kompiuteriais, žaidimai vai-
kams belaukiant užsakymo, atsiskaitymas 
išmaniaisiais telefonais, galimybė rezer-
vuoti staliuką ar net patiekalus išmaniųjų 
telefonų programėlėmis. Padavėjų 
užduotis belieka tik atnešti užsakymą,  o 
virtuvė  iš  anksto žino, kada, kiek žmonių 
ir ką planuoja valgyti. 

Atsiradus tokiems technologiniams 
sprendimams sumažėja užsakymo 
įvykdymo laikas ir padidėja jo tikslumas. 
Taip pat atsiranda patogesnė užsakymo 
personalizavimo galimybė. Tai – tarsi dar 
vienas smagus žaidimas... tik su tiksliu 
asmeninių poreikių ir norų patenkinimu.

Prieš metus „Restoranų versle“ rašėme 
apie vis didėjantį asmeninių, konkrečiam 
lankytojui personalizuotų sprendimų 
poreikį. Ši tendencija kasmet vis stiprėja. 
Vienas didžiausių picerijų tinklų pasaulyje 
naudoja programą, leidžiančią lankyto-
jams tiesiog ant interaktyvaus stalo „touch 
table“ susikurti savo receptūros picą, pa-
sirenkant produktus ir tempiant jų nuo-
traukas ant interaktyvaus picos pado, taip 
vizualizuojant savo užsakymą. Panašias 
(gal ne tokias vizualias) užsakymų per-
sonalizavimo sistemas naudoja dauguma 
didžiųjų greito maisto tinklų.

Maisto užsakymo ekranai gali būti 
įtaisyti nebūtinai tik prie staliukų, bet ir 
laukiantiems savo eilės pavalgyti. Lauk-
damas eilėje lankytojas suformuoja 
užsakymą, o kai gauna staliuką, jo užsakyti 
patiekalai jau būna paruošti. Tokioje 
sistemoje galima kaupti duomenis apie 
lankytojus, ką jie dažniausiai užsisako ir 

labiausiai mėgsta, taip personalizuojant ir 
suasmeninant aptarnavimą. O svarbiausia 
– itin efektyviai išnaudojamas laikas prie 
staliuko (gal net per efektyviai... senosios 
kartos atžvilgiu)!

Gali būti ir dar labiau aptarnavimą suas-
meninti skirtų sprendimų. Prognozuo-
jama, jog greitu laiku restoranuose atsiras 
„nešiojamos“ technologijos, pavyzdžiui, 
išmanieji akiniai (kaip Google akiniai, 
su kuriais galima fotografuoti, matyti 
reikiamą informaciją, atvaizduotą regos 
lauko kamputyje), leidžiantys atpažinti 
žmogų pagal veidą. Atpažinus lankytoją 
pagal veidą, sistemoje restorano person-
alas mato žmogaus vardą, dažniausiai 
vykdomus užsakymus, todėl aptarnavi-
mas tampa itin asmeniškas. 

Technologijų poreikį formuoja nau-
joji karta „Z“

Pagrindinė tikslinė auditorija, į kurią 
koncentruojama daugelis rinkodaros 
priemonių, iki šiol buvo taip vadinami 
„millenials“ arba karta „Y“. Tai tarp ~1980 
ir 1999 metų gimusi karta. Sofistikuo-
ti, technologiškai išprusę, internetą 
ir socialinius tinklus įvaldę, didelę 
reikšmę įvaizdžiui skiriantys, pagrindinę 

perkamąją galią (vis dar) turintys klientai. 
Taip pat tai – sveikuolių karta, pradėjusi 
platinti vegetarizmo, veganizmo, ekologi-
jos ir atsakingo restoranų verslo idėjas. 

Tačiau įvardindami vyraujančias 
restoranų verslo ir vartojimo tenden-
cijas garsios restoranų konsultavimo 
grupės „Baum & Whiteman“ ekspertai 
teigia, kad jau laikas pradėti galvoti apie 
neišvengiamą būtinybę prisitaikyti prie 
naujosios kartos „Z“. Jaunuoliai tėvų 
dažnai motyvuojami pinigais, kuriuos 
savarankiškai sprendžia kur išleisti, todėl 
jų poreikiai jau dabar įtakoja rinkos 
pokyčius.

Garsesnė muzika, daugiau 
technologijų, greitesni pokyčiai, vaizdų 
projekcijos ir išskirtiniai patyrimai val-
gant, ragaujant, linksminantis. Visada on-
line, viską išragauti skubantis, socialiniuo- 
se tinkluose „gyvenantis“ – tai „Z“ kar-
tos vartotojas. „Z“ karta nelinkusi ilgai 
išlaikyti dėmesio, dažnai auga be griežtos 
dienotvarkės. Tokiems vartotojams visko 
reikia čia, dabar ir greitai. Maistas – ne 
išimtis. Nepamirškite, kad jis taip pat 
turi būti „patogus“ valgyti viena ranka, 
nes kita ranka nuolat valdomas vienas iš 
išmaniųjų prietaisų.

„Z“ karta nori išmaniai daryti viską, 
taip pat ir valgyti, jiems nebeužtenka 
standartinio meniu, todėl visur ir visa-
da turi būti galimybė personalizuoti ir 
užsakymą/patiekalą formuoti pagal savo 
norus, pasirenkant produktus pagal savo 
dietą, įsitikinimus ar pomėgius, ir gre-
itai! O kalbant apie patį maistą lėkštėje 
– nepamirškite, kad tai, kas vyksta prie 
stalo, gali akimirksniu apkeliauti interneto 
platybes. Todėl iš anksto gerai apgalvok-
ite, kaip turi atrodyti patiekalas, kurį, jei 
padarysite įspūdį, fotografuos ir į sociali-
nius tinklus kels Jūsų lankytojai.

RESTORANų
VERSLO
TENDENCIJOS

TEChNOLOgIJOS
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Telefonas – pirmasis įrenginys, 
be kurio po metų ar dviejų bus 
nebeįsivaizduojamas viešojo maitinimo 
sektorius. Kaip manote, kuriuose, su 
restoranu susijusiuose procesuose reika-
lingas mobilusis telefonas? Ogi visuose! 

Pradėti reikėtų nuo pačių pradžių – 
kokiais būdais ir pagal kokius kriterijus 
klientas rinksis restoraną, kur ieškos 
informacijos? Greičiausiai rinksis pa-
tikimuose, specializuotuose interneto 
šaltiniuose, bet jau nebeapsieis ir be 
specialių, vartotojo telefonui pritaikytų 
aplikacijų bei sumanių ir naudingų 
funkcijų, palengvinančuų pasirinkimo ir 
net staliuko rezervacijos klausimą.

Pavyzdžiui, greitai pradės veikti naujas 
stalelių rezervacijų internetu projektas 
„Tabler“. Užsienyje rezervacijos internetu 
– itin populiarus dalykas, o ar prigis ši 
paslauga Lietuvoje, pamatysime jau nuo 
rudens.

Atėję į restoraną anksčiau 
prisėsdavome prie stalelio, rinkdavomės 
maistą iš popierinio meniu, o po to į 
rankas imdavome laikraštį arba bend-
raudavome su kolega ar draugu. Dabar 
kolegas ar draugus vis dažniau matome 
įsikibusius į telefonus. Tačiau kas vyksta 
juose? Skeptiškai pagalvojame, kad tik- 
riausiai „sėdi Facebook‘e“, tačiau ne 
visada esame teisūs. Lietuvoje jau 
išbandomos sistemos, kurios leidžia 
būti restorane ir virtualiai. Atėjus į 
restoraną, bevieliu tinklu išmanusis tele- 
fonas automatiškai prijungiamas prie 

IŠMANIEJI ĮRENgINIAI 
UžkARIAUJA
PASAULĮ

sistemos, kurioje galima atlikti įvairias 
operacijas – peržiūrėti meniu, iškviesti 
padavėją ar parašyti jam žinutę, pa-
tikrinti išankstinę sąskaitą, pasinaudoti 
specialia nuolaida, užrezervuoti stalelį 
kitam vizitui ir taip toliau. Taigi, nuo šiol 
pamatę žmogų, kuris restorane sėdi akis 
įsmeigęs į telefono ekraną, žinosite, kad 
galbūt jis tuo metu kaip tik renkasi tai, ką 
valgys pietums.

Atsiskaitymai mobiliuoju telefonu 
nėra didžiulė naujovė, panašias pa-
slaugas jau keletą metų siūlo ne viena 
įmonė Lietuvoje, tačiau nepaminėti 
tokio sprendimo dėl stabiliai augančio 
mobiliųjų mokėjimų populiarumo būtų 
tikra nuodėmė. Specialistai progno-
zuoja, kad „aukso amžius“ mobiliesiems 
mokėjimams Lietuvoje prasidės per ar-
timiausius dvejus metus, tad pasiruoškite 
ir pasirūpinkite, kad Jūsų restorane klien-
tai galėtų sutaupyti laiko ir pinigų!

Kasos aparatas išmaniajame tele-
fone?

Užsienio šalių praktikoje pastebima 
tendencija, kai smulkusis verslas aps-
kaitai naudoja mobilųjį telefoną su 
specialia kasos aparatą imituojančia 
programėle. Šios technologijos nau-
dojimas itin paplitęs JAV, Kanadoje, 
Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje 
bei Prancūzijoje. Tuo tarpu Lietuvoje 
panašios programėlės dar tik pradeda 
žengti pirmuosius žingsnius. Pirmasis, 
mūsų lūkesčius pranokęs sprendimas 

– UAB „Programuotojų Komanda“ 
(www.pkomanda.com) sukurta „mPOS“ 
programėlė. 

Ši inovatyvi sistema veikia itin pa-
prastai – į Jūsų išmanųjį telefoną in-
staliuojama speciali programėlė, kuri 
imituoja POS įrenginio veikimą ir atlieka 
visus įprastam kasos aparatui įkandamas 
operacijas (ir dar daugiau!). Telefonas su 
šia sistema geba belaidžiu ryšiu valdyti 
nešiojamą fiskalinį spausdintuvą, todėl 
šis sprendimas atitinka atnaujintus VMI 
reikalavimus. 

Mobiliajame telefone veikianti pro-
grama atlieka tas pačias funkcijas kaip ir 
įprastas kasos aparatas, tačiau palengvi-
na darbą restorano administracijai – 
pavyzdžiui, restoranuose ši programėlė 
rodys ne tik užsakymus, bet ir pardavimų 
statistiką, apskaitą. Kadangi programėlę 
sukūrė ir platina Lietuvoje veikianti 
įmonė, paliekama galimybė kreiptis į 
kūrėją su specialiais pageidavimais. Pro-
gramuotojai savo svetainėje tikina, kad 
gali įgyvendinti bet kokį pageidavimą. 
Prognozuojama, jog dėl didelio savo 
funkcionalumo „mPOS“ per artimiausius 
porą metų visiškai pakeis įprastus kasos 
aparatus.

UAB „UCS Baltic“ informacija

Mobilusis telefonas, apyrankė, laikrodis, akiniai. Tai – labiausiai per pas-
taruosius keletą metų patobulėję (ir jau beveik patys mąstyti pradėję) 
kasdien naudojami įrenginiai. Nors prieš porą metų išmaniuosius tele-
fonus naudojo tik didžiausi technologijų mėgėjai, šiandien mūsų jau 
nenustebins nei pensininkas, nei penktokas mieste išsitraukęs nau-
jausio modelio išmanųjį. Nenuostabu, kad ir versle vis labiau jaučiama 
didelė šių technologijų įtaka.

UAB “UCS Baltic” pardavimų 
vadovas ir viešnagės sekto-
riaus ekspertas Julius Puidokas
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Alkoholis
Nesuklysite pasirinkę vietinės gamy-

bos alkoholį, smulkiųjų aludarių alų/
vyndarių vyną, restorane virtą alų. 
Su maistu derinkite alų ir kokteilius. 
Gamindami kokteilius, išbandykite 
žolelių trauktines. Gaminkite alaus 
kokteilius, kuriuose sirupus pakeiskite 
aštriais prieskoniais ir priedais: sultiniu, 
pomidorų sultimis, tabasco padažu 
ir pan. Tai taip vadinami micheladas, 
meksikiečių, kurie pradėjo į alų pilti 
aštrų padažą, išradimas.

Populiarėja ir „suaugusiųjų ledų 
kokteiliai“ su alkoholiu. Pavyzdžiui, 
šokoladinis ledų kokteilis su kavos like-
riu, vanilinis ledų kokteilis su avokadu, 
tekila ir laimu. Stipriųjų gėrimų bare 
madingas tampa „patobulintas“ viskis. 
Norėdami pritraukti naują vartotojų 
segmentą – moteris ir jaunesnę kartą 
– viskio gamintojai įveda tokius gėrimo 
priedus kaip medus, cinamonas, klevų 
sirupas, vanilė, vyšnios.

Nealkoholinių gėrimų meniu kara-
liauja restorano gamybos limonadai, 
šaltos ir įprastos arbatos. Dėl sveikai 
mitybai skiriamo dėmesio gazuoti, 
cukraus prisotinti gėrimai praranda 
madingiausiųjų pozicijas net jaunimo 
tarpe.

Būkite išskirtiniai ir originalūs – 
pasiūlykite savo lankytojams kokosų, 
agurkų vandenį ar unikalų produktą – 
sulą. Turėkite bent vieną ekologiškos 
kavos pasirinkimą.

Sparčiai į gastronominių madų viršūnes Didžiojoje Britanijoje (tikėtina, ten gyvenančių 
lietuvių bus atvežtas ir į gimtinę) kyla punšas. Bealkoholiniai gaminami iš vaisių, cukraus, o 
kad vaisiai ilgiau išliktų švieži ir atskleistų savo skonio ryškumą, pridedama nedidelė dalis 
vaisių acto. Barmenai maišo punšus, kurdami savo autentiškus receptus. Kai kuriuose baruose 
net punšų ingredientai keičiami pagal sezoną.

Desertų mados:
1. Restorano gamybos ledai.
2. Mini, vieno kąsnio desertai.
3. Pikantiški, nesaldūs desertai (pavyzdžiui, burokėlių ledai,
špinatų brownie, svogūnų pyragas ir pan.).
4. Desertai-hibridai (pavyzdžiui, cronut – spurgos ir kruasano 

hibridas, ar to paties autoriaus sausainio shot‘as – taurelės for-
mos sausainis, pripildytas saldaus jogurto ir pan.).

5. Rūkyti ingredientai desertuose.

gĖRIMAI

Gaminant desertus taip pat ieškoma alternatyvų gyvuliniam pie- 
nui bei produktų be gliuteno. Nuotraukoje - chia sėklų ir 
kokosų pieno desertas.Sausainio shot‘as – taurelės formos sausainis, pripildytas saldaus jogurto 
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Kaip visada madingas sveikas vaikų 
meniu (prognozuojama, jog ši tenden-
cija išliks pastovi artimiausius 10 metų), 
atsakingas žuvies pasirinkimas, vietinių 
ūkininkų produkcija (lankytojams pa-
teikiant informaciją apie konkrečius 
ūkininkus), miltiniai gaminiai be gliuteno, 
vietinės gamybos sūriai, mėsos, žuvies ga-
miniai, gėrimai.

Natūralus, ekologiškas, organiškas – 
nebe tie kodiniai žodžiai

Pastaruosius kelerius metus vartoti vi-
sur ir visaip jie tiesiog tampa bereikšmiais. 
Vartotojai vis mažiau pasitiki tokiomis 
frazėmis aprašytais produktais. Pagrindi-
nis tūzas produktų epitetų kaladėje da-
bar – „vietinis“ ir viskas, kas su tuo susiję: 
rankų darbo, smulkių ūkininkų, laisvėje 
auginta, gamtinės žemdirbystės ar bio-
dinaminio ūkio – tai dabar įdomu ir veikia.

Antroje vietoje karaliau-
ja „sezoninis maistas“. Vieti- 
nis ir sezoninis – labai susiję, tad pasirinkę 
vieną, kone automatiškai gaunate ir antrą 
kozirį. Jei norite, kad vietinis ir sezoninis 
Jūsų rinkodaros kampanijoje netaptų tik 
dar viena nuvalkiota ir neįtikinama fraze, 
minėkite ūkininkus, su kuriais dirbate.

Aplinkosauga ir tvarumas prasibrovė 
ir iki interjerų

Lietuvoje dar tik pradedant įsisiūbuoti 
atsakingų restoranų temai, visame pasau-
lyje nuo atsakingo meniu ši tema plečiasi 
iki atsakingo dizaino ir viso restorano 
įrengimo. 

Apdailai naudojami aplinkai ne-
kenksmingi dažai, alyva, natūralios 
medžiagos, FSC sertifikuota medie-
na, staltiesės – iš sertifikuotų tekstilės 
gamintojų ir pan.

„Nuo nosies iki uodegos“ papildo 
„nuo lupenų iki šaknų“

Kovojant su didžiuliais maisto atliekų 
kiekias, svarbu ne tik palankiausias jų 
utilizavimas (dažniausiai tai – kom-
postavimas), bet ir jų prevencija. Ir nors 
principas „from nose to tail“ („nuo no-
sies iki uodegos“, maistui panaudojant 
visas mėsos dalis) jau nebėra naujiena, 
ruošiant patiekalus iš daržovių ir vaisių vis 
dar neišnaudojamos visos jų suteikiamos 
galimybės.

 Pavyzdžiui, užuot išmetus žiedinių 
kopūstų, brokolių, ridikėlių lapus, juos 
galima panaudoti salotoms, išskaptuotas 
moliūgų sėklas galima pakepinti ir naudoti 
salotose, vaisių likučiai tiks marmeladams 
ruošti ir pan. 

Šefai, dirbdami su šia tendencija, „pa-
sidalina“ į dvi stovyklas – tų, pamišusių dėl 
atsakingo restoranų verslo ir aplinkosau-

gos, ir tų, kuriems tiesiog įdomu eksperi-
mentuoti ir žaisti su visais naujais skoniais, 
priimant netikėtus sprendimus.

Laisvai auginta, žole maitinta ir kuo 
įvairesnė

Tendencija, apie kurią „Restoranų vers- 
las“ rašo jau ketvirtus metus, niekur ne-
sitraukia, o tik sparčiau populiarėja. Vieti-
niai gėrimai, vietinės grūdų kultūros, 
ypatingai – vietinė mėsa. 

Kodas „vietinis“, ko gero, pasiekė 
arba ateinančiais metais pasieks 
savo piką. Visiems, pradedant svei-
kai besimaitinančiais, susirūpinusiais 
aplinkosauga, baigiant turistais, atsa-
kingo restoranų verslo bumą stebinčiais 
užsienyje ir svečioje šalyje ieškančiais 
tos šalies savitų produktų, reikia vietinės 
mėsos, vietinių žuvų, vietinių sūrių ir, be 
abejo, vietinių gėrimų. 

Ypatingai populiaru interjere naudoti „dėvėtą“ medieną iš senų pastatų, daržinių, tiltų ir 
pan. Senas medis sukuria gan autentišką dizainą, kartu tampa papildomu „rankų darbo“ 
produktų iš ūkio, vietinių produktų filosofijos pratęsimu ir vizualizacija. 

Kovojant su didžiuliais maisto 
atliekų kiekias, svarbu ne tik 
palankiausias jų utilizavimas 
(dažniausiai tai – kompostavimas), 
bet ir jų prevencija.

Naujas kodas, renkantis jautieną – „žole maitinta“, renkantis vištieną ir kiaulieną – 
„laisvai auginta“. Įdomu tai, jog ilgą laiką buvusi populiariausių sąraše, jau kurį laiką 
kiauliena užleidžia savo pirmaujančias pozicijas. Pernai itin populiari buvo vištiena, 
šiemet mėsos asortimentas restorano lėkštėse papildomas ėriena, kalakutiena, 
triušiena ir paukštiena.

gĖRIMAI

ATSAkINgAS RESTORANų VERSLAS
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RESTORANų VERSLO TENDENCIJOS

Sveikas greitas maistas
Įprasta praktika greito maisto kavinėms 

tampa samdyti šefus, kartais netgi 
kartu su dietologais (štai Jums ir gera 
idėja įdomiai viešųjų ryšių kampanijai), 
padedančiais sukurti sveikesnį meniu. 
Pavyzdžiui, mėsainiuose kiaulieną galima 
keisti kalakutiena ar smulkiųjų ūkininkų 
laisvai auginta antiena, skaninti kara-
melizuotomis daržovėmis, savo gamybos 
raugintomis gėrybėmis ar veganišku ma-
jonezu, pilno grūdo bandele ar bandele 
be gliuteno, jokių trans-riebalų, namines 
gruzdintas bulvytes kepti orkaitėje su 
lupena (nes juk vertingiausios maisto 
medžiagos kaupiasi vos milimetras po 
lupena). Viskas galėtų būti ruošiama iš 
šviežių produktų, tik gavus užsakymą, 
dažnai – atviroje virtuvėje, nešaldoma.

Mažos porcijos arba degustacijos
Ne tik naujajai „Z“ kartai, bet ir daugu-

mai lankytojų norisi ragauti ir išragauti 
viską, na, ar bent jau kuo daugiau 
ir įvairiau. Sprendimas – mažesnės, 
degustacinės porcijos, kuomet klientas 
vietoje vieno patiekalo gali paragauti 
bent trijų. Tuo tarpu virtuvės šefai gauna 
galimybę „pažaisti“, derinant skirtingus 
skonius ir kuriant ne tik produktų, o ir 
patiekalų derinius. 

Naujienos picerijose
Vienas lyderiaujančių pasaulyje 

picerijų tinklų „Pizza Hut“ įvedė naują 
produktą „Skinny Slice“. Tai pica su žymiai 
plonesniu pagrindu ir mažiau kaloringais 
priedais. Kaip teigia picerijos atstovai, joje 
30 proc. mažiau kalorijų nei analogiškoje 
įprastoje picoje. 

Panašius sprendimus – mažiau kalorijų, 
švieži ingredientai, picos pagrindas be 
gliuteno ir pan. – įveda ne vienas popu-
liarus picerijų tinklas. Tokie sprendimai 
iliustruoja, kad greitas maistas, jų tie-
kimo tinklai – visi stengiasi patenkinti 
šiuolaikinius lankytojus, kuriems svarbu 
sveikesnis ir kokybiškesnis (bent jau jų 
nuomone ar juos įtikinus) pasirinkimas. 
Žinoma, visada yra akcijų ir „savaitės 
pasiūlymo“ auditorija, o kaip tarp jų la-
viruoti, ko gero, nulemia verslo, virtuvės 
šefo ir savininko filosofija.

„Pasidaryk pats“ pikas
Pomidorų padažas, garstyčios, BBQ 

padažas, raugintos gėrybės, rūkyti ga-
miniai, uogienės, ledai, duona. Pasirink-
dami gaminti tokius produktus vietoje, 
restorano virtuvėje, gaunate puikią temą 
papildomai komunikacijai su savo lanky-

Dieta 
Sveiko gyvenimo būdo, patiekalų be alergenų, 

efektyvių svorio metimo būdų paieškos verčia 
restoranus prisitaikyti ir pritaikyti savo meniu dažnai 
gana specifiniams lankytojų poreikiams: paleo mi-
tyba, baltyminė dieta, veganų, žaliavalgiška virtuvė. 

Galite pradėti nuo paprasčiausio  žingsnio – prie 
patiekalų (salotų taip pat) padažus patiekite atskirai, 
gaminkite ant garų, įtraukite daugiau baltyminių 
produktų, suteikite galimybę užsisakyti pusę porci-
jos, ieškokite alternatyvų aukšto glikeminio indekso 
kviečių miltams.

Plintant vegetarizmo ir veganizmo bangai dides-
nis dėmesys skiriamas augaliniams baltymams. Su-
kurti netgi baltymų traškučiai „Intelligent Protein 
Snacks“.

Populiarios ir įprastai miltinių patiekalų 
nemiltinės alternatyvos, pavyzdžiui, makaronai be 
miltų: cukinijų makaronai, grikių ar ryžių makaronai, 
netgi saldžių bulvių makaronai.

Užsisakant po vieną brangų, sotų patiekalą išragauti įvairius patiekalus užtrunka daug 
laiko ir ne visada kyla motyvacija grįžti į tą pačią vietą pratęsti ragavimų, jei pirmąjį kartą 
kažkas nepatiko ar neįtiko. Sprendimas – mažesnės, degustacinės porcijos.

Kalbant apie baltymus, pastaruoju metu tiek sportininkų, tiek svorį koreguojančių 
tarpe itin populiari tapo daug baltymų turinti dieta. Viešbučiuose jau tampa įprasta 
patiekti kiaušinienę vien iš kiaušinių baltymų.

SVEIkAI IR SkANIAI

Oliver’s Real Food - greito, bet  tuo pačiu ir sveiko,  
maisto tinklas,. Čia  švieži, ekologiški vaisiai ir 
daržovės minimaliai apdorojami. Jokių skrudinimų 
aliejuje ir nepamatuojamų kiekių cukraus.  
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tojais. Daugelį maisto gaminių gami-
nant patiems ir produktų pasirinkimas 
bei kontrolė priklauso nuo Jūsų, tad, jei 
viską darote teisingai, galite drąsiai pa-
sakoti savo klientams apie savo firminius 
padažus be krakmolo ar duoną be mielių 
ir pan. Lankytojas gauna asmeniškai jam 
sukurtą, autentišką produktą, o restora-
nas – progą apie jį papasakoti. Tiesa, „pa-

Aktualiausios valgiaraščio temos:
1. Tvarus požiūris į produktus.
2. Minimalus produktų apdorojimas.
3. Hyper vietiniai produktai (ne daugiau 

kaip 100 km spinduliu nuo restorano arba 
paties restorano užauginti).

4. Griežta maisto atliekų vengimo politika.
5. Patiekalai be gliuteno ir sveikas vaikų 

meniu.

Gamybos būdai:
1. Marinavimas.
2. Rauginimas.
3. Kepimas tiesiai ant ugnies.
4. Rūkymas.
5. Sous vide (nuotraukoje pavaizduotas 

skirtumas tarp maisto gaminto įprastai ir 
sous vide principu).

Pusryčių meniu:
1. Pasaulio virtuvių įkvėpti pusryčiai: 

Azijos skoniai, ispaniška kiaušinienė su 
chorizo dešra, fritata, kokosų pieno blyne-
liai, shakshuka kiaušinienė. Nepamirškite ir 
lietuvių virtuvės.

2. Kiaušinienė/sumuštiniai iš kiaušinių 
baltymų.

3. Vėlyvieji pusryčiai brunch.
4. Pusryčiai išsinešimui:  buritos, skrebučiai, 

daržovėmis įdarytas lavašas. 
5. „Brinner“ – tai „breakfast for dinner“ arba 

pusryčių meniu pietums ar net vakarienei. Aišku, 
jei tiekiate tokius pusryčius, kuriais galite pasi-
girti.

Išpopuliarėjus dūmo kvapui, rūkomi ir tokie produktai, apie kuriuos net nepagalvotumėte: druska, sviestas, šokoladas, kiaušiniai, jogurtas, 
desertai, vaisiai, kokteiliai. Rūkymas tampa itin paprastu procesu naudojant specialų rankinį maisto rūkymui skirtą įrankį, kurio dūmams 
naudojamos arbatžolės, prieskoniai ar skiedros. 

sidaryk pats“ meną įvaldę restoranai ran-
da, kur žengti toliau – kai kurie restoranai, 
kepantys savo duoną, užsisako grūdus iš 
konkrečių ūkininkų, kad būtų užtikrintas 
atsekamumas, ir juos šviežiai mala, kai 
kurie netgi restoranuose.

Kiekvienais metais – naujos ten-
dencijos. Tačiau juk klasika ir kokybė 
niekada „nemiršta“, ar ne? Tad ar tikrai 

reikia vaikytis madų vėjų? Ne, jei Jūs iki 
galo klasiškas ir kokybiškas. Visiems, ku-
rie nepasiekia tokio lygio – ar tai būtų 
greito maisto kavinė, ar baltos staltiesės 
restoranas – reikėtų gerai pagalvoti apie 
savo koncepciją ir jos pritaikymą prie 
besikeičiančių lankytojų poreikių. Tradi-
ciniai sprendimai ir klasika tinka tik pa-
tiems geriausiems.

RESTORANų VERSLO TENDENCIJOS
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gERIAUSIEJI PASAULYJE
Kokie restoranai visame pasaulyje gauna išsvajotas „Michelin“ žvaigždes, laimi „Geriausių Pa-
saulio Restoranų“ rinkimus ir apdovanojami kitais vertinimais? Bandant atsakyti į klausimą kyla 
logiškos asociacijos: prabanga, pasaulinis pripažinimas, kaip stygos išsitempę padavėjai su bal-
tomis pirštinėmis, baltos staltiesės, prancūziškas meniu, vieno mėnesio atlyginimo dydžio kaina už 
vakarienę. Ar tikrai taip yra visada? Tikrai ne.

„L’Agapé“, Paryžius (viena „Miche-
lin“ žvaigždė)

„L’Agapé“ – žymus Paryžiaus ir vienas 
pigiausių „Michelin“ restoranų pasaulyje. 
Prancūziška virtuvė – tai viena esminių 
asociacijų, susijusi su „Michelin“ gido 
skiriamais įvertinimais. Prancūzija pir-
mauja pasaulyje, turėdama daugiausiai 
restoranų, kurie yra įvertinti 3 „Miche-
lin“ žvaigždėmis. Kad ir kaip neįtikėtina 
atrodytų, tačiau Paryžiuje, kur restoranai 
yra brangiausi ir prašmatniausi visame 
pasaulyje, galima rasti vieną pigiausių pa-
saulyje „Michelin“ žvaigždėmis įvertintų 

restoranų, kuris savo gaminamo maisto 
skoniu ir kokybe nenusileidžia branges-
niesiems „kolegoms“. Šio restorano šilta 
atmosfera, jauki, mėnulio apšvietimą 
primenanti aplinka, stalai, dengti 
elegantiškomis staltiesėmis, paperka 
kiekvieną apsilankiusįjį. 

„L’Agapé“ virtuvėje gaminama iš 
sezoninių produktų, kiekvienas patieka-
las, kuris patiekiamas restorane – aroma-
tingas, išsaugantis savo klasikinį skonį ir 
eleganciją.

Dabartinis restorano šefas, japonas 
Toshitaka Omiya atstovauja prancūzišką 

PIgIAUSI PASAULIO 
„MIChELIN“ ĮVERTINTI RESTORANAI

Pastaruoju metu viso pasaulio restoranai, barai, kavinės juda link vienodų tendencijų: sezoniškumas, vietinių ūkininkų produkcija, 
kūrybiškumas, geras skonis. Nepaisant to, ar restoranas yra „baltos staltiesės“ kategorijos ir turi krūvas pasaulinio lygio įvertinimų, ar 
tai tiesiog mažytė užkandinė, kurioje tiekiamas kokybiškas maistas, tačiau aprašytos tendencijos sieja tokius restoranus lyg neper-
traukiama gija ir šių abiejų rūšių restoranai gali turėti vienodą „Michelin“ žvaigždžių skaičių. Taip sukuriama tikroji kokybė ir vertė, o 
ne tik dailus fasadas. Kaip „Michelin“, taip ir daugelis kitų pasaulinių restoranų vertinimo sistemų vis dažniau atsigręžia į šias vertybes 
ir geriausiųjų sąrašas tampa žymiai įdomesnis, o gal net... geresnis.

ĮDOMIAUSIOS UžSIENIO kONCEPCIJOS

Milda Glebutė

„Michelin“ gidas – nuo 1990 metų leidžiamas vienas garsiausių ir įtakingiausių vadovų, vertinantis restoranus ir viešbučius trijų žvaigždžių sistema. 
Žvaigždėmis įvertinti restoranai neturi teisės viešai skelbti, kiek turi žvaigždžių ir naudoti šios informacijos rinkodaros tikslais. Gault Millau gidas restora-
nus vertina skalėje nuo 1 iki 20 (20 – aukščiausias balas). Restoranai, kurie gauna mažiau nei 10 balų, beveik niekada nėra įrašomi į sąrašą. 

Nuotr. L’Agapé

Nuotr. L’Agapé



RESTORANŲ VERSLAS 1/2015        25
www.restoranuverslas.lt

gERIAUSIEJI PASAULYJE
virtuvę, kurios demonstravimui ren-
kasi sezoninius maisto produktus. Šefo 
kulinarinės kūrybos bruožas – tradicinių 
patiekalų receptų pristatymas, pasitel-
kiant įvairias naujas variacijas, kur ka-
raliauja sezoniškumas. Dar nebandėte 
sultinyje apvirto foie gras su daržovėmis, 
patiekamo su argano lapais ir imbieru? 
Jūs tai galite išbandyti tik „L’Agapé“. De-
sertui – firminis „L’Agapé“ konditerės 
Rikako Kobayashi (taip pat kilusi iš 
Japonijos) yuzu – citrusinių vaisių suflė 
užburia gomurį. O prie patiekalų padėti 
išsirinkti vyną geriau prašykite padavėją 
– restorano vyno rūsys talpina daugiau 
kaip šešis šimtus vyno rūšių.

„L’Agapé“ siūlo išbandyti tradicinius 
keturių ir aštuonių patiekalų meniu. 

„Onyx“, Vengrija (viena „Michelin“ 
žvaigždė, 17 Gault Millau taškų)

Nuo pat tos dienos, kai atsidarė šis 
restoranas, visos čia dirbančios ko-
mandos pagrindinis tikslas buvo, kad 
ši vieta pasiektų tarptautinių restoranų 
standartų atitikmenį ir nenusileistų ki-
tiems aukšto lygio restoranams Vengrijoje 
bei tarptautinėje arenoje. Visas kolektyvas 
investavo daug laiko ir energijos ieškant ir 
atrenkant geriausius vietinius produktus 
bei kuriant meniu koncepciją. Rezulta-
tas? Evoliucinis tradicinės vengrų virtuvės 
meniu, kur tradicinės receptūros derina-
mos su naujausiomis technologijomis, o 
maisto ruošimui ir pristatymui naudoja-
mos modernizuotos tradicinės vengriškos 
virtuvės.

Kaip ir daugelis kitų prabangių 
restoranų, „Onyx“ yra numatęs apran-
gos kodą – „smart casual“. Restoranas 

laikosi griežtos nerūkymo politikos, nes 
tabako kvapas sutrikdo mėgavimąsi mais- 
to skonių ir kvapų harmonija. Restoranas 
neslepia, kad į šią vietą geriau nesivesti 
vaikų, nes lankytojai negalės visiškai at-
siduoti maisto mėgavimuisi. Restorano 
virtuvės komanda didžiuojasi kone viską 
gamindami patys: čia pat kepama bulvių, 
česnakų duona, konditeriniais gaminiais 
ir kt.

„Onyx“ išskirtiniu dėmesiu lepina 
lankytojus: kiekvienas apsilankęs gauna 
dovanų firminę restorano dėžutę su de-
sertu viduje.

Tuo tarpu lankytojai, atsiliepdami 
apie restoraną, teigia, jog šio restorano 
patiekalų kainos, palyginus su kitų „Miche-
lin“ restoranų kainomis, yra juokingos. 

Restorane siūlomi du degustaciniai 
meniu: 6 patiekalų už 94 eurus ir 8 patiekalų 
už 104 eurus. Pirmajame meniu rasite 

buivolo filė su juodosiomis gelteklėmis ir 
burokėliais, žąsų kepenėles su dygiosiomis 
slyvomis ir restorane kepta duona, paliją 
su moliūgais ir jogurto padažu, guliašą, 
stirnieną su juoduoju pudingu, Jeruzalės 
artišoku (topinambais), tradicinį, tačiau 
modernizuotą vengrišką desertą „Somló 
sponge cake“ (biskvitinis pyragas su romu, 
vanilės kremu ir šokolado sirupu).

Didysis degustacinis meniu siūlo 
marinuotą tuną su jaučių uodegos sriuba 
ir saldžiaisiais svogūnais, eršketų ikrus 
su žiediniais kopūstais ir lydytu sviestu, 
antieną su smulkintomis kepenėlėmis ir 
kopūstais, keptas krevetes su mangu ir im-
bieru, gaidžio sriubą ir kimštus makaronus 
su daržovėmis, Kobe jautienos troškinį su 
sviestiniais makaronais ir marinuotomis 
paprikomis, moliūgą su aguonų sėklomis 
ir vanile, šokoladą su žemės riešutais ir 
spragėsiais.

Keturių patiekalų pietūs tekainuoja 
35 eurus. Didysis 8 patiekalų meniu 
nuolat keičiasi („carte blanche“ – pats 
šefas kasdien parenka patiekalus, pri-

klausomai nuo to, kokius tą dieną turi 
šviežiausius produktus). Tokia vakarienė 
kainuoja tik 120 eurų, o tai – 15 eurų už 
vieną patiekalą „Michelin“ restorane. 

ĮDOMIAUSIOS UžSIENIO kONCEPCIJOS

Nuotr: L’Agapé

Nuotr: Gerbeaud Gasztronomia Ltd

„Onyx“ patiekalas: antiena su kepenėlėmis, burokėliais 
ir obuoliais. Nuotr: Gerbeaud Gasztronomia Ltd
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„Tim Ho Wan“, Honkongas (viena „Michelin“ žvaigždė)
„Tim Ho Wan“ – pigiausias „Michelin“ žvaigždėmis įvertintas 

restoranas pasaulyje. Pigiausias ir geriausias – tai ne reklaminis 
šūkis, todėl drąsiai galime teigti, kad kaina – tai dar ne viskas.

Šio restorano šefas praeityje metė maisto ruošimą 
prašmatniuose banketuose ir susikoncentravo į paprasto, tačiau 
skanaus ir kokybiško maisto, kuris būtų prieinamas visiems 
žmonėms už nedidelę kainą, ruošimą. „Tim Ho Wan“ – tai ne 
vienintelis restoranas Honkonge, bet restoranų tinklas, o patys 
restoranai išsibarstę Singapūre, Sidnėjuje ir kitur. Restoranų tink-
las išsiplėtė greitai, nes net trys iš penkių šio tinklo restoranų yra 
reitinguoti „Michelin“ žvaigždėmis, tačiau dėl to jie nėra praradę 
savo pigiausio „Michelin“ restorano vardo.

Pirmasis ir pagrindinis restorano pastatas puikiai dera ir kuk-
lumu neišsiskiria iš kitų pastatų paprastame, sename pramoni-

niame rajone. Gatvė, kurioje yra šis restoranas, per pietus tampa 
viena judriausių gatvių, kurią išjudina eiliniai darbininkai.

Esminis šio restorano kainodaros principas – nekelti kainų. 
Pirmoji vieta, kurioje buvo įsikūręs šio tinklo restoranas, buvo 
uždaryta, kadangi buvo pakelta patalpų nuomos kaina, o sa-
vininkai nenorėjo kelti patiekalų kainų, todėl tiesiog atidarė 
restoraną kitoje, pigesnėje vietoje. Restorano savininko paklau-
sus, kodėl jie nekelia kainų, jis atsakė, kad, jeigu taip padarytų, 
tai būtų galima laikyti nusižengimu savo taisyklėms, todėl ge-
riau jie užsidarys ir išsikraustys nei pakels kainas. Kituose pra-
bangiuose restoranuose galima nusipirkti vieną patiekalą už 
visų „Tim Ho Wan“ restorane esančių patiekalų kainą, tačiau 
to šefas ir siekia – naudojant aukščiausios kokybės produk-
tus gaminti aukščiausios klasės maistą ir padaryti jį prieinamą 
tiems, kurie negali sau leisti lankytis prabangiuose „Michelin“ 
restoranuose.

Visas maistas gaminamas šviežiai, tik gavus užsakymą. Nors 
meniu nėra inovatoriškas ar ypatingai įdomus, bet savo kokybe 
ir skoniu pralenkia daugelį restoranų.

Restorane gaminami dim sum, kas išvertus reiškia „dalelė 
širdies“ (pats restoranas save pristato kaip „Michelin Dim Sum“). 
Dim Sum – tai „vieno kąsnio“ patiekalai, tradiciškai serviruoja-
mi mažose lėkštutėse ar patiekiami mažuose maisto garinimo 
krepšeliuose. Tradiciniai dim sum priešpiečiai: ryžių makaro-
nai ir/ar koldūnai su įvairiais priedais: mėsa, jūros gėrybėmis, 
daržovėmis, bandelėmis,  šonkauliukais ir kt.

„Tim Ho Wan“ restorano firminiai patiekalai – garintos 
bandelės su barbekiu kiauliena, garintas kiaušinių desertas. 
„Tim Ho Wan“ taip pat siūlo makaronų suktinukus su bar-
bekiu kiauliena, su krevetėmis, jautiena, juodaisiais pipirais ar 
su pačiu įspūdingiausiu įdaru – kiaulės kepenimis. Čia galima 
paragauti ir kitų įdomesnių dim sum – vištienos kojelių, kiaulie-
nos šonkauliukų su juodujų pupelių padažu, koldūnų, įdarytų 
česnakais, grybais, špinatais.

ĮDOMIAUSIOS UžSIENIO kONCEPCIJOS

„Tim Ho Wan“ valgiaraštis

„Tim Ho Wan“ restoranas Nuotr. Lennardy.com
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Kas sieja visus šiuos restoranus? Nieko stulbinančiai įmantraus – aukščiausios kokybės sezoniniai produktai, nedidelė kaina 
ir garbingas požiūris į lankytoją. Tiesiog sudėkite viską kartu ir gausite „Michelin“ žvaigždes.

„L’Astrance“, Paryžius (trys „Michelin“ žvaigždės)
Šis restoranas išsiskiria dviem dalykais: pirmiausia, prieš ateida-

mas čia valgyti, niekada iš anksto nežinosi, ką valgysi. „L’Astrance“ 
neturi jokio degustacinio, pietų ar a la carte meniu, todėl viskas, 
ką gausite apsilankęs šiame restorane, bus unikalu ir tik tą kartą. 
Restorano šefas Pascal Barbot, pasitelkęs savo įkvėpimą gamins 
tai, kas tą dieną jam atrodys, jog turėtų būti skanu. Turint omenyje 
tris „Michelin“ žvaigždes, restorane neįtikėtinai draugiškos kai-
nos: trijų patiekalų meniu kaina – 70 eurų. 

„L’Atelier Joël Robuchon“, Paryžius (dvi „Michelin“ 
žvaigždės)

Skamba neįtikėtinai, tačiau tai tiesa – šefo-superžvaigždės 
Joel Robuchon siūlomi patiekalai Paryžiaus restorane, 
įvertintame dviem iš trijų „Michelin“ žvaigždžių, yra biudžetinio 
tipo. Varomasis šio restorano arkliukas – dvylikos patiekalų 
vakarienė, kuri kainuos 175 eurus arba 18 eurų už patiekalą. Nors 
kaina yra pakankamai nedidelė, tačiau maistas šiame restorane 
pripažįstamas kaip vienas geriausių visoje Prancūzijoje.

 

ĮDOMIAUSIOS UžSIENIO kONCEPCIJOS

Nuotr. Pascal Barbot & Christophe Rohat  Apicbase.comNuotr.  „L’Astrance“ 

Nuotr.  „L’Atelier Joël Robuchon“

Nuotr.  „L’Atelier Joël Robuchon“
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„Cookies Cream“, Berlynas (17 Gault Millau 
taškų)

Tai vienas iš nedaugelio restoranų, skirtų vege- 
tarams, kuris yra įvertintas Gault Millau siste-
moje. Patekti į šį restoraną gana sunku. Tiesiog 
turi žinoti, kur eiti: už „Westin Hotel“ viešbučio 
tarnybinių patalpų esančių konteinerių rasti ir 
paspausti anoniminį skambutį, kur, pasakius 
savo vardą, patenkama į „nemėsiškų“ patiekalų 
rojų. Tiesa, užsukus be išankstinės rezervacijos 
vakarienės vietą rasti sunku.

Šio restorano vieta – buvęs prancūzų kultūros 
centro kino teatras. Stilinga, elegantiška 
aplinka su baltomis sienomis ir blausiu, jaukiu 
apšvietimu. 

Virtuvės šefo pagrindinė mintis gaminant 
vegetariškus patiekalus – daržovėms skirk ne 
mažiau dėmesio nei skirtum mėsai! Meniu 
keičiasi kiekvieną savaitę. Vasarą ir rudenį dau-
guma produktų yra gaunami iš vietinių ūkių, 
kurie augina skirtingus produktus specialiai 
šio restorano šefui, kuris juos užsako dar prieš 
prasidedant sezonui. Žiemą restoranas naudoja 
tiek vietinius, tiek Viduržemio jūros regiono 
produktus.

Tokie patiekalai kaip parmezano koldūnai 
su morkomis ir kalendra, raudonieji runke-
liai su citrinų padažu, salierų šaknys, keptos 
druskos tešloje, kepti baklažanai su pupelėmis, 
azijietiška kriaušė su skrudintų kaštonų kremu 
su kakava, baltas namų gamybos korėtasis 
šokoladas tampa atradimais visiems apsilan-
kiusiems, nebūtinai vegetarams. Šis restoranas 
taip pat „turi didelę širdį“ – kiekvienais metais 
suorganizuoja nemažai labdaros renginių.

„Le Manoir aux Quat’ Sai-
sons“, Oksfordas (dvi „Michelin“ 
žvaigždės)

Restorano šefas – žymusis Ray-
mond Blanc, aktyviai dalyvaujantis 
„Atsakingų restoranų verslo asoci-
acijos“ veikloje.

Prancūzų kilmės šefas 
vegetarišką meniu savo restorane 
siūlo nuo 1984 metų (nuo pat 
restorano atidarymo). Hektaro 
dydžio sode prie restorano augi-
nama daugiau kaip 90 skirtingų 
rūšių ekologiškų daržovių ir dau-
giau kaip 70 rūšių žolelių. 

Šefo teigimu, „norint sveikai 
maitintis, svarbu valgyti kuo 
mažiau mėsos ir kuo daugiau 
daržovių, apskritai – daržovės yra 
ateities maistas“. 

Raymond Blanc priklauso ir kuli-
narijos mokykla, kurioje jis veda 
vegetarinės virtuvės kursus.

VEgETARIŠkI „MIChELIN“
RESTORANAI

Visi šie restoranai – puikus pavyzdys ir įrodymas, kad aukšto lygio virtuvė, įmantrūs patiekalai, neribota kūryba virtuvėje 
ir pasaulinis pripažinimas gali būti lengvai pasiektas atsisakius mėsos. Dažniausiai virtuvės šefai (kaip, beje, ir sąmoningi 
restoranų lankytojai) mėsos savo meniu pradeda vengti, sužinoję arba pamatę, kokiomis sąlygomis šiuolaikinėse fermose 
auginami ir skerdžiami gyvuliai. O ir kam po tokių aukščiau paminėtų patiekalų kiltų mintis, kad „be mėsos nėra ką valgyti“?
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Nuotr. Le Manoir aux Quat’ Saisons

Nuotr. Le Manoir aux Quat’ Saisons

Įėjimas į restoraną „Cookies Cream“
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„L’Arpège“, Paryžius (trys „Michelin“ žvaigždės)
Šis restoranas buvo laikomas prancūziškos virtuvės šventykla 

ir buvo garsus dėl savo keptų mėsos patiekalų, kol restorano 
šefas Alain Passard 2001 metais nusprendė, kad jam mėsa... at-
sibodo. Anot paties šefo, jam „pasidarė sunku dirbti su negyvais 
gyvūnais, tokie produktai ir jų gavimo sąlygos bei kaina pradėjo 
trukdyti įkvėpimui kurti patiekalus“. Nepaisant to, kad šefas 

restorane kartais vis dar gamina iš paukštienos ir jūros gėrybių, 
tačiau daržovių patiekalai tapo šio restorano firminiu braižu. Trys 
nuosavi sodai trijuose skirtinguose Prancūzijos regionuose tie-
kia virš 500 rūšių vaisių ir daržovių restorano virtuvei. Alain Pas-
sard įsitikinęs, kad gaminimas iš daržovių skatina kūrybingumą 
ir yra puikus įkvėpimo šaltinis, nes iš daržovių ir vaisių galima 
išgauti įvairias spalvas, skonius, tekstūras ir formas.

„Joia“, Milanas (dvi „Michelin“ žvaigždės)
Restorano „Joia“ šefo Pietro Leemann mėgstamiausias 

užsiėmimas – žaisti su spalvomis, architektūra ir skoniais, ku-
riuos, jo teigimu, galima išgauti tik dirbant su daržovėmis. 
„Daržovės man reiškia gyvenimą“, – teigia šefas, pats pasirinkęs 
vegetarinę mitybą ir ją pro-paguojantis savo restorane.

Restorano meniu yra nuolat keičiamas pagal sezoniškumą. 
„Joia“ restoranas žinomas dėl savo meniško maisto pateikimo. 
Savo patiekaluose šefas mėgsta sezoniškai išskirti būtent tuo 
metu jo mėgstamiausią daržovę: šparagai – pavasarį, moliūgai – 
rudenį, baklažanai – vasarą, artišokai – žiemą. Kreminė morkų sriu- 
ba su apelsinais, ridikais, burokėlių puta, paska-ninta veganišku 
majonezu ir braškių griežinėliais, pavasarinių cukinijų ir triufelių 

karpačio su šafranų rizotu ir rūkytų salierų puta, baltųjų šparagų 
ir pupelių pyragas su migdolų sūriu, citrusais ir salotomis iš bio-
dinaminio daržo, kanapių Napoleonas su jaunomis morkytėmis 
ir saldžiu vanilės padažu, braškių glotnutis su juodosios arbatos 
ledais – tai tik keletas „Joia“ restorano patiekalų. 

Restorano šefas, dažnai vadinamas labiau menininku ir magu, 
nei tiesiog virtuvės šefu, žaidžia su daržovėmis, transformuo-
damas jas į kulinarinius kūrinius, kurie nukelia į jaukius prisimi-
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Nuotr. Sandra  Delpech Nuotr. Sandra  Delpech

Citrusų sriuba, nuotr. Giovanni Panarotto

nimus, kutendami seniai pamirštus kvapų, skonių receptorius ir 
pasotina visus 5 pojūčius. 

Patiekalai čia gaminami be pieno, kiaušinių, sviesto, dažnai ir be 
miltų. Šefo teigimu, maistas turi būti ne tik geras, bet ir dovanoti 
gerą savijautą ir sveikatą. 

Restoranas pirmąją „Michelin“ žvaigždę gavo 1996 metais ir 
kol kas yra vienintelis Europoje visiškai vegetarinis restoranas, 
įvertintas „Michelin“ gido.
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„Petersham Nurseries“, Londonas (viena „Michelin“ 
žvaigždė)

Šiltnamyje įsikūrusi, kiek kaimietiška dėl savo grindų, ku-
rios yra tiesiog žemė, dėl aplink augančių moliūgų, šiek tiek 
gruboka dėl savo senų, gerokai padėvėtų stalų, bet dėl tų pačių 
dalykų itin jauki vieta žymi savo virtuve tarp gurmanų ir garsių 
žvaigždžių.

Pirminė „Petersham Nurseries“ šeimininkų idėja tebuvo arba-
tos namai, o kavinėje buvo tik vienas stalas dešimčiai žmonių. 
Tačiau laikui bėgant atsirado sezoniškumo įkvėptas meniu, 
kuriam produktai auginami čia pat vazonuose ir daržovių 
eilėse, atskiriančiose lankytojų staliukus. Čia pat vietoje galima 
išsirinkti patikusį cukinijos žiedą ir būtent jis jums bus paruoštas. 
Ir štai virtuvės šefė Skye Gyngell, čia dirbusi nuo pat atidarymo 
2004 metais, gauna „Michelin“ žvaigždę 2011 metais, o 2012 
metais meta darbą restorane pareiškusi, jog gautasis „Michelin“ 
įvertinimas – tai prakeiksmas.

„Kai tik gavome žvaigždę, restoranas tapo sausakimšas 
kiekvieną dieną, o tai tikrai sudėtinga, kai dirbi mažame 
restoranėlyje. Netrukus pasipylė skundai, jog restoranas ne-
atitinka „Michelin“ standartų. Žmonės, eidami į „Michelin“ 
restoraną, turėdavo tam tikrų lūkesčių, norėjo pamatyti „klasę“, 
bet mes net neturėjome staltiesių ant senų stalų, neturėjome 
vienodų taurių, o mūsų aptarnavimas niekada nebuvo labai 
formalus. Nors „Michelin“ ir nebevertina restoranų pagal jų 
įrankius, serviruotę ar tualetus, žmonėms, atėjusiems į „Miche-
lin“ restoraną, norėjosi kažko daugiau nei tik kokybiško maisto 
iš vietinių, sezoninių, šviežių žaliavų. Jei turėsiu savo restoraną, 
tikiuosi niekada nebegausiu „Michelin“ žvaigždės“, – teigia 
restorano šefė.

Penkių „Michelin“ patiekalų vakarienė, Didžioji 
Britanija

Naujos idėjos, nauji iššūkiai. Penkių patiekalų „Miche-
lin“ restorane kaina – 46 svarai ir... pilnas bakas degalų. 
Skamba nesuprantamai? Maisto kritikas Andy Hayler 
pasiūlė rinkinį gurmaniškų patiekalų, kurie būtų valgo-
mi tik „Michelin“ žvaigždėmis įvertintuose restoranuose 
ir viso labo tik už 46 svarus. Tačiau valgymas vyktų ke-
liaujant per visą šalį – 637 mylių atstumu, o vien kelionė 
užimtų 13 valandų. 

Pirmoji stotelė – Londono Soho rajonas, „Yauatcha“ 
(viena „Michelin“ žvaigždė) kinų restoranas, kuriame 
valgomas starteris – laiškinių česnakų ir krevečių 
koldūnai. Po to per visą miestą važiuojame į „L’Autre 
Pied“ (viena „Michelin“ žvaigždė), kur patiekiamos salo-
tos su peletrūno užpilu. Tačiau sekantis patiekalas – už 
270 mylių, Kornvalio mieste, restorane „Nathan Outlaw“ 
(viena „Michelin“ žvaigždė), kur gausite skumbrės su 
raudonųjų pipirų džemo pyragu ir rūkytų paprikų ma-
jonezu. Tada teks grįžti 300 mylių atgal į Kento miestą, 
į „The Sportsman“ (viena „Michelin“ žvaigždė), kur 
skanausite kiaulienos su obuolių padažu. Paskutinė 
stotelė – centriniame Londone, restorane „Wild Honey“ 
(viena „Michelin“ žvaigždė), kur ragausite vanilinį sūrio 
pyragą su braškėmis. Skanaus ir gero kelio!

„MIChELIN“
NESTANDARTAI

„MIChELIN“ 
PRAkEIkSMAS 
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Vakarienė slidinėjimo keltuve, Prancūzija, Paradiski
Restoranas... vienai nakčiai. 300-400 metrų virš Alpių. Tai vie-

no puikiausių, „Michelin“ įvertinto šefo Stéphane Froidevaux 
idėja – sukurti restoraną ore! Stéphane Froidevaux gamino 
maistą virtuvėse, kurios buvo įrengtos dviejose slidinėjimo ka- 
binose. 3 kvadratinių metrų dydžio „pop-up“ virtuvė buvo 

įrengta kiekvienos kabinos gale. Iš tuo metu atostogavusių 
slidinėjimo kurorte ir nusipirkusių keltuvų bilietus žmonių burtų 
keliu buvo atrinkti 36 laimingieji vakarieniautojai. Vakarienė tru-
ko 90 minučių. Kabinos buvo dekoruotos specialiai tam vakarui, 
kad būtų sukurta prabangi, tokio lygio renginiui prideranti, 
aukštos klasės aplinka.

„Michelin“ dešrainiai
„The Kitchen Table“, „Bubbledogs“, Londonas (viena 

„Michelin“ žvaigždė)
„Bubbledogs“ – tai šampano baras. Tačiau prie šampano 

negausite prašmatnių užkandžių. Čia pripažįstamas vienintelis 
derinys – šampanas ir gourmet dešrainiai! Šis konceptas žaibiškai 
išpopuliarėjo vos barui atsidarius, ir prie durų ištįso nuolatinės 
eilės.

Kiek giliau, praėjus barą, už užuolaidų uždangos įsikūrusi kita 
erdvė – atviros virtuvės restoranas „The Kitchen table“ (nuotrauka 
viršuje).  Iš viso šioje virtuvėje telpa 19 svečių. „Mūsų pagrindinis 
tikslas – kad apsilankę pas mus žmonės pasijustų taip, lyg mes 
jiems gaminame maistą namie, o mes galėtume iš jų pasimokyti, 

ko yra tikimasi iš mūsų. Stalo dizainas yra sukurtas taip, kad visi 
svečiai galėtų susėsti aplink šefų komandą, matytų ir galėtų 
kalbėtis su ja apie tai, kaip vyksta gaminimo procesas. Šefai gami-
na maistą, kurį galėtų patiekti tiesiogiai svečiams, kad jie jį galėtų 
iškart valgyti“, – pasakoja virtuvės šefas James Knappett.

Meniu dažniausiai sudaromas iš 12 – 14 patiekalų. Patieka-
las yra apibūdinamas tik vienu daiktavardžiu, kuris geriausiai 
atskleidžia patiekalo pagrindinį produktą. Vietoje to, kad savo 
tiekėjams restorano komanda pasakytų, ko jie nori, tiekėjams yra 
leidžiama pasiūlyti geriausią dienos produktą. „Bubbledogs“ ir 
„The Kitchen Table“ – du absoliutūs kontrastai po vienu stogu, 
abu sveikintinai drąsūs ir dėl to ypatingai sėkmingi.

gREITAS „MIChELIN“

13 „Michelin“ žvaigždžių, Londonas
Didžiausia Londono universalinė parduotuvė „Harrods“ 

nusprendė surengti unikalų renginį, kuris truktų penkis 
mėnesius ir kiekvieną mėnesį į svečius būtų kviečiamas vis kitas 
italų restoranas, įvertintas „Michelin“ žvaigždėmis. Į šių „pop-
up“ restoranų renginių seriją buvo pakviesti atvykti penki patys 

„MIChELIN“
NESTANDARTAI

geriausi Italijos šefai, kurie pristatė savo skiriamuoju ženklu 
pripažįstamus patiekalus. Programa buvo skaidoma į dvi dalis: 
buvo galima paragauti pietų ir vakarienės meniu patiekalų. 
Jeigu susumuotume visas „Michelin“ žvaigždes, kurias atstova-
vo puikieji šefai, gautume jų net 13! 
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Nuotr. „Bubbledogs“
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„Shake Shack“, Niujorkas
„Shake Shack“ yra greitojo maisto 

restoranų tinklas, kurio pagrindinė 
būstinė yra Niujorke. Šios greitojo maisto 
grandinės veikla prasidėjo 2000 metais 
nuo paprasto kioskelio Madison Square 
parke. Jų meniu plėtėsi nuo niujorkietiško 
stiliaus mėsainių iki dešrainių, bulvyčių ir 
pieno kokteilių. Pirmasis „Shake Shack“ 
atsidarė 2004 metais. Kiekvienoje vie-
toje, kurioje yra įkuriamas šios grandinės 
restoranas, gėrimų meniu yra pritaiko-
mas prie vietinių skonio.

Restoranų tinklas žymus savo 
mėsainiais, gaminamais iš atsakingai 
užaugintų, laisvai besiganančių, žole 
šertų Anguso jaučių mėsos. Visi garnyrai 
(net gruzdintos bulvytės) ruošiami tik 
restorane! Su šiuo greito maisto restoranu 
dirbo „Michelin“ žvaigždėmis įvertintas 
italų šefas Massimo Bottura. „Shake 
Shack“ ir šefas Massimo Bottura sukūrė 
„limited edition“ mėsainių seriją: maltas 
jautienos paplotėlis su parmezano sūriu, 
cotechino kiaulienos dešra, žaliuoju salsa 
verde padažu su restorano gamybos ma-
jonezu, gaminamu su balzaminiu actu iš 
Trebbiano vynuogių, augančių Italijoje.

Buteliai, skardinės ir plastikinės 
pakuotės, naudojami restorane, yra per-

gREITAS „MIChELIN“

„The Spotted Pig“, Niujorkas (viena „Michelin“ žvaigždė)
Tai viena populiariausių vietų Niujorke. Gurmaniškas maisto 

pub‘as, kuriame gaminamas paprastas, greitai ir nesudėtingai 
paruošiamas maistas. Šis restoranas nepriima rezervacijų, o 
svečiams visai įprasta užsukus valandėlę kitą palaukti staliuko. 
Tačiau svečių teigimu, „vos paragavus maisto aišku, kad buvo 
verta laukti.“ 

Populiariausias šio restorano patiekalas – mėsainiai. Jie 
patiekiami nepriekaištingi: tobulos apvalios formos, su sul- 
tinga blizgančia mėsyte, ant grotelių kepta brioche bandele su 
ištirpintu Gruyere sūriu. Šalia mėsainio patiekiamos plonomis 
lazdelėmis pjaustytos bulvytės. Kiti kultiniai patiekalai, pelnę „

Michelin“ žvaigždę šiam pub‘ui: karštos, šonine apvyniotos 

slyvos, patiekiamos su mango čatniu, burata sūris su angliška 
žirnių koše ir grilintu degančiu čili ir dešra, ant ugnies kep-
tas didkepsnis su šparagais, špinatais ir Bernaise padažu bei 
žymiausias trumpai ant didelės ugnies keptas mėsainis su 
rokforo sūriu ir plonytėmis bulvių lazdelėmis (teigiama, kad 
šis mėsainis – pelningiausias ir labiausiai perkamas patiekalas 
Niujorke). 

Pripažinkite – virtuvė itin paprasta, nei iš tolo nepretenduo-
janti į fusion, molekulinę ar haute cuisine, bet kokia bebūtų pa-
prasta ir elementari, ji įvertinta „Michelin“ gido ir pastaruosius 
10 metų laikoma viena įtakingiausių vietų Niujorke. „The Spot-
ted Pig“ nuopelnams taip pat priskiriama moterų šefių mada, 
Niujorko gastropub‘ų bumas, idėja „Jokių rezervacijų“.

dirbami. „Shake Shack“ restoranai yra 
įrengti iš perdirbtų ir socialiai atsakingai 
pagamintų medžiagų. Virtuvėse nau-
dojama įranga, optimizuojanti elektros 
sunaudojimą. 

„Shake Shack“ tinklalapyje galima rasti 
visą informaciją apie alergenus bei apie 

kalorijas ir kitas maisto sudėtines dalis, 
kurios yra svarbios sveikai besimaitinan-
tiems. 

Šis restoranas taip pat draugiškas 
augintiniams – lankytojų nami- 
niams gyvūnėliams sukurtas atskiras 
valgiaraštis.
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„Azurmendi“ (trys „Michelin“ 
žvaigždės, 26-tas iš 50-ies geriausių 
pasaulio restoranų sąraše, atsakin- 
giausias pasaulio restoranas)

Antrus metus iš eilės „50 geriausių 
restoranų pasaulyje“ akademija, kasmet 
rinkdama ir „kulinariniais oskarais“ ap-
dovanodama geriausius pasaulio restora-
nus, dirba kartu su „Atsakingų restoranų 
verslo asociacija“ (UK). Šių metų atsak-
ingiausiu išrinktas baskų restoranas 
„Azurmendi“. Vakarienė šiame restorane 
prasideda nuo turo po sodą, kuriame 
auga didžioji dalis patiekiamų patiekalų 
ingredientų, tuomet užsukama į virtuvę 
ir tik tada sėdama valgyti. Tai trijų „Miche-
lin“ žvaigždžių restoranas, kurio atsa-
kingas požiūris prasideda nuo aplinką 
tausojančio pastato, kuris nuo pamatų 
iki stogo sukonstruotas taip, kad būtų 
maksimaliai draugiškas aplinkai. Stogas 
yra pusiau šiltnamis, pusiau daržovių so-
das ir turi saulės elektrines, kurios tiekia 
restoranui elektrą. Dauguma medžiagų, 
panaudotų statyboms – perdirbtos, 
šildymui naudojama geoterminė siste-
ma, o lietaus vanduo surenkamas ir pa-
naudojamas laistymui.

Virtuvės šefo aistra – vietinės žaliavos, 
glaudūs ir artimi ryšiai su ūkininkais, 
auginančiais produktus restoranui. Visa 
restorane naudojama mėsa gaunama iš 
ūkių, kuriuose gyvuliai ganosi laisvai, o 
žuvis – iš tvarių ūkių ir atsakingų tiekėjų.

„Azurmendi“ yra tam tikri pionie-
riai restoranų sferoje – jie įgyvendina 
projektą, kurio pagalba yra stengiamasi 
išsaugoti ir atkurti tas augalų veisles, 
kurioms gresia išnykimas. Šiuo metu 
restorano dėka atkuriamos ir saugomos 

36 augalų veislės. Šio restorano šefas 
Eneko Axta teigia: „Vadovaujamės filoso-
fija, kad tvarus požiūris yra atspirties 
taškas vykdant bet kokią veiklą. Mes ger-
biame pagrindinį savo produktų tiekėją, 

o tai yra... mūsų žemė. Mūsų užduotis – ją 
saugoti ir padėti jai, kad ji padėtų mums. 
Jei nesirūpini tuo, kas išlaiko ir apskritai 
daro įmanomu tavo verslą, tuomet vers-
las negali būti ir nebus atsakingas“.

gERIAUSI IR ATSAkINgIAUSI

ĮDOMIAUSIOS UžSIENIO kONCEPCIJOS

Vienas „Michelin“ gido inspektorių, panoręs, kad jo pavardė nebūtų viešai skelbiama, yra pasakęs: „Didžiausias mitas apie 
„Michelin“ restoranus – kad jie turi būti ceremoningi ir brangūs. Žvaigždė duodama už gerą maistą. Tai viskas, kas svarbu. 
Žvaigždės dar niekada nebuvo dalinamos už aptarnavimą ar atmosferą – tik už tai, ką gauname lėkštėje“.

Nuotr. Azurmendi

Nuotr. Azurmendi

Nuotr. Azurmendi
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Someljė ir restoranai
Someljė – tai profesionalus restorano 

darbuotojas, atsakingas už vyno meniu 
sudarymą, tvarkantis visus reikalus, kurie 
susiję su vyno užsakymu, laikymu ir patei-
kimu. Someljė turi būti aukštos klasės pro-
fesionalas, kuris pažįsta vyno rinką, išmano 
apie virtuvę ir vynus, moka atskleisti jų 
paslaptis ir priderinti prie progų, maisto, 
sezono ir nuotaikos. Reikėtų kalbėti ne 
tik apie vyną: someljė turi išmanyti alus, 
sidrą, stipriuosius gėrimus, kokteilius, 
arbatos ir kavos pasaulį, šokolado sub-
tilybes. Someljė turi turėti ypatingų 
gebėjimų, ypatingą uoslę ir, žinoma, būti 
diplomatiškas bei išmanyti etiketą.

„Ar savo restorane samdyti profesionalų someljė? Ar pats sugebėsiu sudaryti nepriekaištingą vyno 
kortą? Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, sudarinėjant vyno meniu?“ – su tokiais klausimais susiduria 
bene kiekvienas restorano savininkas ar vadovas. Skaitykite toliau ir rasite atsakymus.

VYNO kORTOS.
ką REIkIA žINOTI IR kAIP 
NEPRALOŠTI?

Galima būti ramiems dėl vynų, kai 
restorane dirba profesionalus someljė. 
Tačiau Lietuvoje tik labai maža dalis 
restoranų jį turi. Tiesą pasakius, tik la-
bai nedidelė dalis restoranų turi geras, 
kompetentingai sudėliotas vyno kortas. 
Deja, bet neretai drąsiai ir gerai save ver-
tinantys restoranai išsirenka iš tiekėjų 
pačius populiariausius prekinius ženklus 
ir pačias pigiausias pozicijas. Tačiau 
reikėtų nepamiršti, jog kuo toliau, tuo la-
biau išprusę tampa restoranų lankytojai, 
dauguma jų domisi vynu, kai kurie net 
lanko kursus. Tad jeigu jie jau ateina į Jūsų 
restoraną, tai reiškia, kad jie nori skaniai 
ir kokybiškai praleisti laiką – valgyti gerą 

maistą, užsigerdami geru vynu. Tik nesu- 
klyskite – geru, tai nereiškia pačiu bran-
giausiu! Galima rinktis iš daugybės 
kokybiškų vynų už patrauklią restoranams 
kainą.

Vieni restoranai neinvestuoja į someljė 
ar net nesamdo specialistų vyno kortai 
sudaryti dėl finansinių priežasčių, kiti 
tiesiog niekam nenori patikėti tokios 
atsakomybės. 

Apie someljė darbą restorane ir vyno 
kortos sudarymą pasakoja Arūnas ir 
Rasa Starkai, vieni iš vyno kultūros Lietu-
voje pradininkų ir atsidavę šiai sričiai 

Urtė Mikelevičiūtė, www.dervynas.lt
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vyno guru. Arūnas ir Rasa Starkai jau 14 
metų sukasi vyno versle, per tą laiką yra 
suorganizavę per 2000 degustacijų, išleidę 
28 „Vyno žurnalo“ numerius, paruošę 
virš 500 someljė mokyklos absolventų, 
vyno profesionalų ir profesionalių vyno 
mėgėjų, o jų organizuotose „Vyno die-
nose“ apsilankė daugiau nei 30 000 
žmonių. Arūnas ir Rasa yra ne tik vyno 
kultūros skleidėjai bei entuziastai – su ke-
liais bendraminčiais jie 2005-aisiais metais 
įsteigė Lietuvos Someljė asociaciją. 

Teiraujuosi savo pašnekovų, ką jie 
mano apie situaciją Lietuvos restoranuo- 
se: ar ateina someljė era?

„Someljė asociacijoje laikomės griežtos 
sertifikavimo tvarkos – turime tik 10 
tikrųjų someljė, tačiau kiekvienu jų galima 
pasitikėti šimtu procentų. Lietuvoje yra 
per 500 Someljė mokyklos absolventų, 
kone šimtas iš jų galėtų dirbti įvairaus 
lygio someljė darbą. Tačiau ne visų 
restoranų vadovybė pasiruošusi atiduoti 
vyno meniu formavimą. Nemanome, jog 
someljė trūkumas susijęs su pinigais”, – 
teigia Arūnas ir Rasa Starkai.

Nesamdant pastovaus someljė, išeitis 
yra: į pagalbą galima pasamdyti vyno 
specialistus vienkartiniam projektui. 
Profesionalūs vyno žinovai ar someljė 
gali sudaryti vyno kortą sezonui ar tiesiog 
parinkti vynus, derančius prie restorano 
koncepcijos. Ši užduotis dažnai tenka ir 
Arūnui bei Rasai Starkams: „Dažnai tenka 
dirbti vyno ir kitų gėrimų konsultantais. Ir 
ne tik Lietuvoje. Padedame sudaryti vyno 
kortą, padedame apsispręsti šios srities 
verslo strategijose vyninėms, importuo-
tojams bei restoranams. Lietuvoje esti 
tokia praktika, kad meniu sudarymui sam-
domi užsienio specialistai. Manau, jog tai 
nėra efektyvu – juk jie menkai nusimano 
vietinėje vyno rinkoje bei tiekime, be to, 
negali nuolat atnaujinti meniu. O Lietu-
voje turime nemažai specialistų, galinčių 
greitai ir efektyviai padėti restoranams, 
palinkėčiau to nepamiršti.“

Apie vyno kortą
Bene kiekvienam save gerbiančiam 

restoranui reikėtų turėti vyno kortą. 
Nebeužtenka vien gerai gaminti maistą, 
privaloma tinkamai parinkti bei priderinti 
ir gėrimus. 

Vyno korta – tai ne tik ant atskiro meniu 
surašyti gėrimų pavadinimai ir jų kainos. 
Tai visas bendras, apgalvotas, suplanuotas 
ir priderintas prie restorano koncepcijos 
vyno asortimentas. Jo planavimas reika-
lauja žinių apie vyną, apie situaciją rinkoje, 
apie tiekėjus, apie maisto ir vyno derinimą.

Profesionalų patarimai sudarinėjant 
vyno kortą

Arūnas ir Rasa noriai dalinasi patarimais, 
kurie bus naudingi tiems, kurie patys pla-
nuoja sudarinėti vyno kortas, kuriems 

rūpės patikrinti, ar pasamdytas someljė 
laikosi teisingų principų. Patarimai pra-
vers ir šefams ar virėjams, kurie norės, kad 
prie jų patiekalų būtų priderinti teisingi 
gėrimai.

Kai kuriems atrodo, kad vynininkų gyvenimas yra rožėmis klotas: geras vynas, geras maistas, 
įdomios kelionės, įkvepiantys pašnekovai, išsilavinę bendradarbiai. Tačiau viskas kur kas rimčiau ir 
sudėtingiau. Tik tai, kad gyvenimo kelias klotas vynais – tikra tiesa. Sakau – gyvenimo kelias, nes 
jiems tai ir darbas, ir hobis. 

„Tikrai nėra pati lengviausia situacija gyvenime, kai darbas tampa hobiu arba atvirkščiai. Mums 
šiek tiek lengviau, mes turime vieną privalumą – mes dviese. Vienas kitą galime pakeisti, vienas kitą 
galime papildyti. Taip ir žaidžiame: vieną kartą darbas, vieną kartą laisvalaikis.“

14 metų esantys šioje verslo sferoje Arūnas ir Rasa Starkai neapsiriboja dviem ar trimis projektais: 
vyno importas, nuosava vyno studija su vyno parduotuve, vyno rūsiu ir degustacijų sale, degustacijų 
vedimas, vyno renginių organizavimas, konsultavimas, „Vyno žurnalo“ leidyba, „Vyno Dienų“, „Vyno 
ir desertų derinių čempionato“ organizavimas ir dar daug kitų su vyno pasauliu susijusių veiklų. „Ne 
kartą ir mes jau bandėme išsiaiškinti, kuri iš mūsų vykdomų veiklų mums mieliausia. Bandėme kai 
kurių atsisakyti dėl nežmoniško tempo, bet galiausiai supratome, kad vienas be kito procesai „Vyno 
Klube” egzistuoti negalėtų“, – sako Rasa.

kONSULTACIJOS



36        RESTORANŲ VERSLAS 1/2015
www.restoranuverslas.lt

Atkelta iš 39 psl. >

Esminiai patarimai, į ką reikėtų at-
kreipti dėmesį, sudarinėjant vyno 
kortą patiems:

1. Svarbiausia – turėti strategiją, 
suderintą su pačio restorano koncep-
cija. Blogiausia, kai norima apimti visas 
šalis, visus įmanomus vyno stilius ir 
įtikti bet kuriam svečiui. 

2. Restoranas turi rodyti iniciatyvą. 
Vidutinis vartotojas visada išmanys 
mažiau už profesionalus. 

3. Vyno kaina turi būti adekvati 
patiekalų kainoms. Pati didžiausia 
klaida, kai pilstomas pats pigiausias ir 
prastos kokybės vynas.

4. Vyno meniu reikia nuolat atnau-
jinti. Vyno meniu reikia derinti ir prie 
patiekalų, ir prie sezono.

Sezoniškumas, ypač Lietuvoje, yra la-
bai svarbus. Pavyzdžiui, vasarą restoranų 
klientams norisi daugiau balto, putojančio 
ar rožinio vyno. Vėlų rudenį ar gilią žiemą 
geriausias draugas – raudonas vynas. Juk 
vasarą ir patiekalų norisi lengvų – salotų, 
ant griliaus ruoštos žuvies ar krevečių 
patiekalų, o žiemą geriausias maistas – 
sotūs, aromatingi, prieskoningi troškiniai, 
sriubos. Lygiai taip pat ir su vynu: vasarą 
derinsime gaivų, kvapnų, lengvą baltą 
vyną, stipriai atšaldytą putojantį ar šiek 
tiek salstelėjusį rožinį, kurį dažnai moterys 
rinksis vietoj vakarienės. 

Rekomenduotinas putojančio, bal-
to, raudono vyno, stipriųjų gėrimų 
pozicijų kiekis:

1. Idealus sąrašas neegzistuoja, tačiau 
restoranui patartina turėti bent po 10 
skirtingų spalvų ar tipų vyno. 

2. Kuo didesnis lankytojų srautas, tuo 
daugiau taurėmis pilstomo vyno galėtų 

būti vyno kortoje. 
3. Labai puiku, jeigu restoranas gali 

sau leisti turėti bent dviejų kainų lygių 
taurėmis pilstomo vyno.

4. Per ilgo sąrašo nebūna, tačiau, kaip 
minėta anksčiau, nereikia aprėpti kuo 
daugiau – kai kurie vynai taip ir liks tik 
įšaldytos lėšos.

5. Stipriaisias gėrimais maistas retai 
būna užgeriamas, todėl jų pozicijų kiekis 
priklauso nuo restorano stiliaus ir nuo 
noro siūlyti stipriuosius kaip aperityvą ar 
digestyvą.

5 klasikinių derinių taisyklės, į ką 
reikėtų atkreipti dėmesį, derinant vyną 
ir maistą:

1. Vyno saldumas paryškina kartumą 
maiste, o saldus patiekalas nemaloniai 
paryškina raudonojo vyno kartumą.

2. Umami skonis maiste stiprina vyno 
kartumą, aitrumą (todėl austres geriau 
užgerti neutraliu baltuoju vynu, nes 
raudonasis, turintis nemažai taninų, dėl 
umami, esančio austrėse, gali pasirodyti 
nenuryjamas).

3. Aštrus patiekalas paryškina vyno tani-
nus (čili ir raudonasis vynas menkai dera, 
netgi deginimas burnoje gali nepakelia-
mai paryškėti).

4. Teisinga derinti panašaus intensyvu-
mo vyną ir maistą.

5. Saugu derinti panašius vyno ir maisto 
aromatus (pavyzdžiui, Syrah vynuogės vy-
nas dera su pipiriniu kepsniu, o žvėriena – 
su subrendusiu raudonuoju).

Žinoma, šios taisyklės remiasi supa-
prastintomis schemomis, realybėje viskas 
atrodo šiek tiek kitaip. Patartina kurti savo 
taisykles, kad ir po truputį, kaupiant savo 

asmeninę patirtį, klientų vertinimus arba 
konsultuotis su someljė.

Vyno tendencijos ir mados
Kaip egzistuoja drabužių mados, maisto 

mados, taip egzistuoja ir vyno mados. 5 
ryškiausios tendencijos:

1. Burburlai. Dabar ypač ant bangos 
viskas, kas burbuliuoja. Cava (ispaniškas 
putojantis vynas, pagamintas tradiciniu 
būdu), šampanas (putojantis vynas iš 
Šampanės regiono, kuris vienintelis turi 
teisę būti vadinamas šampanu), Cre-
mant (putojantis vynas iš kitų Prancūzijos 
regionų, gaminamas tradiciniu būdu), 
Frančiakorta (putojantis vynas iš Italijos, 
gaminamas tradiciniu būdu), Prosecco 
(putojantis vynas iš Italijos, gaminamas 
charmat metodu) ir visi kiti putojantys 
vynai. Rožiniai, raudoni, balti ar balti iš 
raudonų – viskas madinga. Ir tokios ma-
dos bijoti nereikia, reikia ją tik teisingai 
išnaudoti, ypač artėjant vasaros sezonui. 
Siūlykite putojančius vynus ne tik aperi-
tyvui ar prie deserto, derinkite skirtingus 
putojančius vynus prie šaltų ir karštų 
užkandžių, derinkite juos prie pagrindinių 
patiekalų, derinkite prie pusryčių 
patiekalų. 

2. Vietinis vynas. Lokalumas madin-
gas jau ne pirmus metus ir yra įsitvirtinęs 
restoranų lėkštėse. Vyno kortoje taip pat 
madingiausias – vietinis vynas. Lietuvoje 
turime ne tik desertinių vaisių ir uogų, 
bet ir sausų vynuogių vynų. Kasmet or-
ganizuojamose „Vyno dienose“ renkami 
geriausi Lietuvos vynai. 2014 metais 
išrinkti geriausi juodųjų serbentų, aviečių, 
obuolių, uogų ir vaisių bei baltasis sau-
sas vynuogių vynas. Pabandykite prie 
šaltibarščių pasiūlyti lietuviško aviečių 
vyno ir patys nustebsite, koks tai puikus 
derinys. 

3. Biodinamiai ir ekologiški vynai. 
Lėkštėse ši mada jau spėjo tapti įprastu 
dalyku: ieškome ekologiškos mėsos, 
grūdų, kiaušinių, sūrių. Ekologiško vyno 
taip pat yra, ir jei prieš kelis metus toks 
vynas atrodė neįsivaizduojamas, dabar 
jis turi paklausą. Kita įdomi kryptis vynų 
ūkiuose – biodinamika, kuri apima ne tik 
ekologiją, bet ir gamtinius reiškinius, to- 
kius kaip Mėnulio fazės. Biodinaminiai vy-
nai sparčiai populiarėja, jų gausa ir jų pak-
lausa auga. 

4. Senojo Pasaulio vynai. Vėl grįžtama 
prie Senojo Pasaulio turtingųjų vynų. Čia 
pirmauja Italija ir Ispanija, tačiau vyno 
mėgėjai ima vis labiau prisiminti Bordo. 
Tik bėda ta, kad tinkamo gerti jo Lietuvoje 
mažai, dauguma importuoja šviežius vy-
nus, kuriuos dar reikėtų gerokai pabran-
dinti. O ir kaina tikrai nėra pati mažiausia. 
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5. Desertinis vynas. Ilgą laiką 
desertinių vynų restoranų vyno kortose 
net nebuvo. Smagu, kad po truputį jie at-
siranda, o gurmanai gali jo paskanauti su 
desertais, sūrias ar foie gras. Juolab, kad 
restoranuose yra puiki galimybė tai pada-
ryti – nedažnas, suplanavęs vakarienę 
namuose, perka atskirai vyno ir prie de-
serto. O desertų ir desertinio vyno derinys 
juk toks nuostabus!

Praktiniai deriniai: madingai ir tei-
singai

Maisto tendencijose šiais metais 
ryškiausiai minimos Azijos, Lotynų Amerikos 
virtuvės, vis dar madingi mėsainiai, vėl 
į madą grįžta kiauliena, ypač ruošta il-
gai žemoje temperatūroje (pulled pork). 
Atskirą odę galima parašyti desertams. Jei 
vistik nusprendėte vyno kortą sudarinėti 
patys, pateikiame keletą puikių derinių, 
nuo kurių galite sėkmingai pradėti.

Azijos virtuvė. Prie jos skonių 
dažniausiai dėrės Riesling vynuogės, 
Gewürztraminer, Grūner Veltliner, Viog-
nier vynuogės vynai, įvairūs rožiniai vynai 
bei šampanas ar kiti putojantys vynai. Iš 
raudonų rinkitės Pinot Noir vynuogę ar 
vynus iš Ronos.

Pavyzdžiui, prie ryžių popieriaus 
suktinukų su šviežiomis daržovėmis 
ir krevetėmis (summer rolls) derinkite 
Grūner Veltliner (derinys būtų puikus ir su 
ispaniška Cava). Prie Rammen sriubos su 
jautiena ir kiaušiniu derės Riesling vynai, 
išbandykite ir su putojančiais iš Vokietijos 
ar net Liuksemburgo.

Lotynų Amerikos virtuvė. Prie šios 
ryškios, turtingos ir prieskoniškos virtuvės 
nėra lengva priderinti geriausią vyną. 
Išbandykite Riesling’ą, Chardonnay iš 
Naujojo Pasaulio, kai kur puikiausiai derės 
Pinot Grigio vynuogių vynai. Iš raudonų: 
Malbec vynuogės, Cabernet Sauvignon 
vynuogių, Syrah, Tempranillo ir Sangiovese 
vynuogių vynai.

Pavyzdžiui, prie tradicinio jautienos did-
kepsnio derinkite Malbec vynuogių vyną. 
Prie patiekalų, kur daug kukurūzų, derės 
brandintas ąžuole Chardonnay.

Meksikietišku stiliumi ruošta plėšyta 
kiauliena kone idealiai tiks su putojančiu 
rožiniu vynu, pavyzdžiui, Cremant de Bor-
deaux. Quesadillas su sūriu derinkite su 
Tempranillo iš Ispanijos, Sangiovese.

Mėsainiai. Ir prie jų tinka vynas, ne 
tik alus. Derinkite Zinfandel ar Merlot 

vynuogės vynus, išbandykite baltus 
iš vėsių Prancūzijos regionų ar taurę 
šampano! 

Be abejo, vynus reikėtų derinti prie 
sudedamųjų mėsainio dalių. Prie pipiriško 
jautienos maltinuko puikiai derės Syrah 
vynuogės vynai. Prie mėsainio, kuriame 
pabrėžiamas sūris, tiks šiek tiek brandinti 
ąžuole Chardonnay. 

Kiauliena. Nesuklysite prie ilgai 
žemoje temperatūroje ruoštos kiaulienos 
pasirinkę Riesling vynuogės vynus. Prie 
pulled pork išbandykite raudoną, šiek tiek 
salstelėjusį Primitivo iš Italijos. O prie kiau-
lienos šonkaulių rinkitės baltą Chardonnay 
ar raudoną Zinfandel vynuogės vyną.

Desertai. Ši tema reikalauja atskiros 
knygos. Tačiau prie didžiosios daugumos 
desertų puikiai derės Sauternes, ten, kur 
yra daug šokolado, nepralošite su portu, 
o prie vasariškų uoginių desertų su žėle 
rinkitės putojančius vynus.

Baigdama noriu visiems palinkėti būti 
tokiais pat atsidavusiais savo darbui ir 
nepamiršti palaikyti gastronominę kultūrą. 
Tegul Jūsų skanų ir kokybišką maistą lydi 
geri, kokybiški ir teisingi gėrimai.

kONSULTACIJOS

Reikėtų nepamiršti, jog kuo toliau, tuo labiau išprusę tampa restoranų lankytojai, dauguma jų domisi vynu, kai kurie net lanko kursus. Tad jeigu 
jie jau ateina į Jūsų restoraną, tai reiškia, kad jie nori skaniai ir kokybiškai praleisti laiką – valgyti gerą maistą, užsigerdami geru vynu. Tik nesu- 
klyskite – geru, tai nereiškia pačiu brangiausiu! Galima rinktis iš daugybės kokybiškų vynų už patrauklią restoranams kainą.
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2012 metais žurnale „Restoranų verslas“ startavo rubrika „Lietuvos geriausieji“. Tais pačiais metais 
atsidarė restoranas „Stebuklai“. Galbūt dėl savo ambicingo pavadinimo, galbūt dėl įneštų naujų 
gastronominių vėjų į Lietuvą, o gal ir dėl charizmatiško šefo, restoranas pradėtas linksniuoti visų, 
kas netingi. Ir mes savo redakcinėje kolegijoje tuomet svarstėme, gal reikėtų pakalbinti „Stebuk-
lus“ „Geriausiųjų“ rubrikoje? Neee... Jie dar jauni, dar neaišku, kokie stebuklai bus po metų... 
Šiandien „Geriausiųjų“ rubrikai ir „Stebuklams“ švenčiant 3 metų gyvavimą, nesuskaičiuojamą 
kartą apsilankius šiame restorane, drąsiai ir užtikrintai sakome: Martynas Praškevičius – vienas 
geriausių šefų Lietuvoje.

STEBUkLAI 
VIRTUVĖJE

Ieva Malaiškaitė

Visko galima išmokti pačiam
Martynas virėjo specialybės niekur 

nesimokė. Atvirkščiai, renkantis  „kuo 
būti užaugus“, vieno geriausių Lietuvos 
virėjų mama patarė - „tik ne virėju!“.

„Pirmą vasarą padirbėjus virėjo 
padėjėju užsikabinau ir supratau – 
turiu tapti virtuvės šefu. Tiesiog įnikau į 
kulinariją, tapau maniaku. Visko išmokau 
iš interneto ir knygų“, – pasakoja Marty-

nas. Rinkdamasis virėjus į savo restora-
no komandą Martynas taip pat ne-
reikalauja kulinarijos mokslų diplomo. 
„Man nėra svarbu, ką baigęs žmogus. 
Praktika ir noras dirbti komandoje 
– tai pagrindiniai reikalavimai, kurie 
atsiskleidžia per pirmą darbo virtuvėje 
dieną. Turi jausti virėjo talentą, o jis pats 
turi degti noru savo darbui ir nuolat 
tobulėti.

Tiesa, restorano veiklos pradžioje esu 
priėmęs ir „žalių“ virėjų, iki šios dienos iš 
jų liko tik vienas. Tiksliau viena – virėja. 
Ji yra vienintelė moteris restorano 
virtuvėje. Kodėl tik viena? Virtuvėje 
darbas sunkus ne tik fiziškai, bet ir 
psichologiškai, kyla ir konfliktų, vyrams, 
ko gero, kiek lengviau.“

gERIAUSIEJI LIETUVOJE
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„Mano karjeros pradžia buvo visiškai 
netikėta“, – pasakoja Martynas, paklaustas, 
kaip pradeda geriausieji. „Vieną vasarą, dar 
būdamas aštuoniolikos metų, su draugais 
važiavau prie jūros ieškoti padavėjo darbo. 
Patirties neturėjau jokios, todėl manęs nela-
bai norėjo priimti. Tačiau netikėtai gavau 
pasiūlymą dirbti virėjo padėjėju restorane 
„Paršelio rojus“. Čia ir buvo mano karje-
ros pradžia, už kurią esu be galo dėkingas 
restorano šeimininkui Gintui Rekašiui. Čia 
išmokau darbo restorano virtuvėje pagrindų, 
technikos bei dirbti greitai.

Virtuvės padėjėjo darbo pasiūlymą tuo-
met priėmiau akimirksniu, nes visada jaučiau 
aistrą ir meilę maistui. Sau maistą ruošdavau 
pats, nenorėdavau valgyti bet ko. Vartydavau 
gastronomijos žurnalus, kuriuose – Aldonos 
Gečienės, restoranų „Stikliai“ ir „Provansas“ 
patiekalai, nuotraukos. Man tai buvo be galo 
gražu, tai vežė. O šiandien pats savęs net 
neįsivaizduoju veikiant kažką kita.

Virėju dirbau neilgai, labai anksti pradėjau 
šefauti. Pirmasis bandymas buvo „Stereo45“, 
po to – virėjo pozicija tuometiniame „Tokyo“ 
restorane (dar nieko bendro neturėjusiame 
su „Čili“ tinklu), įsikūrusiame konferencijų 
centre „Dainava“. Čia pradėjau dirbti su tikrai 
kokybiškais produktais, kurie susuko man 
galvą. Tuomet kurį laiką dirbau šefu „Briusly“ 
ir iki šiol prižiūriu jų meniu – tai tarsi mano 
„vaikas“. Po sėkmingos šefavimo praktikos 
gavau pasiūlymą vykti dirbti į Maskvą, tačiau 
nusprendžiau, kad man žymiai smagiau būti 
ir dirbti Lietuvoje, todėl atsidaviau „Stebuk-
lams“.

gERIAUSIEJI LIETUVOJE
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grynesnis produktas, tuo geriau jautiesi jį 
gamindamas, tuo geresnis rezultatas. Lyg 
vairuojant prabangų automobilį – jau-
tiesi pakylėtas. Manau, taip jaučiasi visi 
mylintys maistą žmonės.

Suradus tinkamiausius produktus, pra-
sideda diskusija su visa komanda. Kiekvie-
nas pasako savo idėjas, kartu pabandome 
jas įgyvendinti. Kartais būna labai daug 
bandymų, o kartais viskas pavyksta tobu-
lai iš pirmo karto. 

Didžiausias mano pastarųjų metų 
atradimas – kuo grynesnis produktas ir jo 
skonis. Neužgožtas prieskoniais, padažais, 
neperkepta mėsa ar žuvis, nepervirtos 
daržovės, lengvesni padažai. Pastaruoju 
metu mane labiausiai žavi paprasti dalykai 
ir pats tuo labai džiaugiuosi. Žinoma, reikia 
nepamiršti ir maisto estetikos. Apetitą 
pradeda kelti išvaizda, todėl geram pa-
tiekalui svarbu vaizdo, kvapo ir skonio 
visuma ir išlaikytos geriausios produktų 
savybės“, – teigia šefas.

Tavo manymu, kokios tendencijos 
restoranų versle vyraus artimiausius 5 
metus?

„Tik dabar į Lietuvą ant lėtos bangos 
atplaukia greito maisto restoranai, kuriuo-
se maistas ruošiamas lėtai. Kuriasi maži 
restoranėliai – bistro su siaurais ar degus-
taciniais meniu. Vis garsiau pradedama 
kalbėti apie vietinių ūkininkų užaugintus 
produktus. Manau, tai ir bus artimiausių 
penkerių metų tendencijos. Pas mus viskas 
vyksta labai lėtai, tačiau reikia džiaugtis, 
kad kas nors apskritai vyksta.“

Kas tavo įkvėpėjai virtuvėje ir iš kur 
semiesi idėjų?

Anksčiau į viską žiūrėjau labai siaurai. 
Ypatingai žavėjausi molekuline kulinarija. 
Mane iš proto vedė avangardinės virtuvės 
kūrėjai: Feran Adria, Heston Blumenthal, 
Andoni Luiz Aduriz. Labai norėjosi paliesti 
azotą, pagaminti vaisių ikrų ar sferų. Dabar 
tai jau tapo beveik kasdienybe. Su „Virtuvės 
mitų griovėjų“ komanda žavėjomės Rene 
Redzepi. Tuo metu lakstėm po miškus ir 
rinkome įvairias žoleles (juokiasi). Da-
bar viskas kitaip, todėl net sunku ką nors 
išskirti. Nebesinori kopijuoti, norisi kurti 
savo idėjas ir receptus. Kuo daugiau do-
miesi kulinarija, tuo daugiau įkvėpėjų at-
siranda. 

Mokausi dažniausiai iš knygų. Šiuo 
metu mano mėgstamiausia knyga  – „Elev-
en Madison Park“. To paties pavadinimo 
restoranui vadovauja šefas Daniel Humm. 
Iš jo tikrai yra ko pasimokyti, netgi tokių, 
atrodytų, elementarių dalykų, kaip sultinių 
ar padažų virimas. O idėjų pasisemiu iš 
kelionių, pasisėdėjimų restoranuose ar 
skaitinėdamas maisto tinklaraščius.“

Paklaustas, ar nebuvo minčių nueiti 
„Noma“ keliu, gaminti iš hyper vietinių 
žaliavų, gal net turėti restorano ūkį, Mar-
tynas atsako: „Noma“ keliu eiti norėjau tik 
tada, kai neturėjau restorano. Netikiu, kad 
lietuviai eitų kasdien valgyti tokio „egzo-
tinio“ maisto. Jeigu patiekčiau salotas su 
skruzdelėmis, niekas manęs nesuprastų. 
O restorano ūkį, neabejoju, svajoja turėti 
kiekvienas šefas. Girdėjau, jog restoranas 
„Sweet root“ tai jau bando įgyvendinti. Už 
tai prieš juos žemai lenkiu galvą.“ 

Sportininkai ir diktatūra virtuvėje
„Man asmeniškai gero virėjo savybės 

primena sportininko“, – atsako Martynas, 
paklaustas, koks turi būti geras virėjas. 
„Čempionai daug sportuoja, kad būtų 
geriausi. Taip pat ir virtuvėje – turi daug 
dirbti ir visada eiti į priekį. 

Savo komandai neleidžiu labai atsi-
palaiduoti. Ir nors kūrybos procese aš 
visada tik už demokratiją, praktinio darbo 
metu neretai būnu ir diktatoriumi. Ne-
paisant to, mes vis tiek tarpusavyje labai 
gerai sutariam. Mano tikslas – kad visas 
restoranas dirbtų kaip viena komanda, o 
ne virtuvė – sau, padavėjai – sau, atskiro-
mis komandomis, kaip kokia mafija, kur 
vieni su kitais kariauja. Visada siūlau savo 
komandai pamokyti vieni kitus, paaiškinti, 
jei žinai, kaip reikėtų daryti teisingai, kad 
visi susižaistų. Taip pasiekiami geriausi re-
zultatai.“

Stebuklingi receptai gimsta įkvėpti 
kokybiškų produktų

„Receptus pradedu kurti koncentruo-
damasis į tuo metu esantį sezoną ir jo 
produktus. Iš vietinių produktų visada 
smagu kažką paruošti. Mes turime tikrai 
nuostabių produktų, kuriais galime pa-
sigirti. Visada laukiu vasaros, kai galėsiu 
važiuoti į „Tymo“ turgų nusipirkti šviežių 
daržovių, uogų ar sūrio. Turguje viską 
gali paliesti, pauostyti ar paragauti. Ten 
dažnai pasilabinam su Deividu Praspa-
liausku. Norint paruošti puikų patiekalą, 
svarbiausia – kokybiški produktai. Taip 
pat tų produktų derinimas ir jų paruošimo 
būdas. Kuo šviežesnis, kokybiškesnis, 

gERIAUSIEJI LIETUVOJE
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Tikrieji įvertinimai – ne 
čempionatuose ar konkursuose

Bepietaujant restorane „Stebuklai“, 
kilo klausimas – kodėl šefo pavardės 
negirdėti jokiuose kulinariniuose 
čempionatuose, konkursuose, asocia-
cijose? Jo desertai tikrai būtų tarp 
favoritų vynų ir desertų derinimo 
čempionatuose, o ant žarijų kepti pa-
tiekalai – neverta net sakyti – laimėtų 
pirmą vietą grilio čempionatuose ir t. t. 
Apie tai Martynas turi savo nuomonę: 
„Niekada nepriklausysiu jokioms asocia-
cijoms ir nedalyvausiu čempionatuose. 
Restorane kiekvieną dieną ruošiuosi ir 
dalyvauju konkurse, kuriame svarbiausi 
– mano svečiai: ką jie valgo ir kokios 
nuotaikos jie išeina iš mano restorano. 
Kiekvieną dieną stoviu prie „plytos“, 
ruošiant net dienos pietus. Maistą ruošiu 
dėl savo lankytojų, ne dėl čempiono ti-
tulo.“

Kada dirbi? Kada ilsiesi?
„Praktiškai dirbu kasdien. Būna, kad 

dirbu pusę dienos. Bet dažnai būna, 
kad dirbu ir po 16 valandų per parą. Tai 
priklauso nuo restorano užimtumo. Jei 
pats nestoviu prie puodų, visada atsi-
randa kažkokių kitų problemų, kurias 
turiu išspręsti abiejuose savo restoranuo- 
se. Geriausiai atsipalaiduoju ir pailsiu 
išvykęs į kelionę su savo šeima, tačiau 
ir tokių kelionių metu būtina aplankyti 
bent vieną restoraną, kuris mane do-
mina.“

Virėjas ar klientas teisus? Kaip pri-
imi kritiką ir ar papildomai pasūdai ar 
pakepi, jei to prašo klientas?

  „Kritiką visada išklausau, kad ir ką 
besakytų svečias. Jeigu jis būna tei-
sus, visada bandau ištaisyti klaidas ir jų 
daugiau nebekartoti.“ 

Kas tau yra stebuklai virtuvėje?
„Man stebuklas virtuvėje gali būti ir 

prinokusio pomidoro griežinėlis, pa-
barstytas 

„Maldon“ druska, ar lauže kepta bulvė, 
valgoma su kaimišku sviestu. Sunku kar-
tais net patikėti, kokią skonių paletę turi 
paprasti produktai.“

Paklausus virtuvės šefo apie firminius 
patiekalus, Martynas atsako, kad tokio lyg 
ir neturintis, tačiau turi savo mėgstamus. 
„Visada stengiuosi gaminti kuo įvairiau, 
tačiau mano asmeninis favoritas – ant 
žarijų keptas viščiukas, žiauriai jį mėgstu! 
Geras derinys – veršiena su langustais. 
Labai džiaugiuosi visais savo desertais.“ 

Šiuo metu „Stebuklų“ desertų meniu: 
pistacijų sūrio pyragas su aviečių šerbetu 
ir pistacijų ledais; maskarponės gniūžtė 
su pasiflorais, pasiflorų cremeux, baltojo 
šokolado sniegu; karamelė, karameliniai 
ledai su šokoladu, žemės riešutais, drus-
ka; šokoladinis pyragas su šaltalankių 
šerbetu, šaltalankių panakota.

Kur valgo vienas geriausių Lietuvos 
šefų?

Labai ilgai nesvarstęs, Martynas 
išduoda savo pasirinkimus: „Liutauro 
Čepracko „Gastronomika“, Deivido 
Praspaliausko „Bistro1dublis“, Vytauto 
Samavičiaus „MOMO Grill“ ir, žinoma, „Ali 
šokoladinė“, – šypsosi Martynas.

gERIAUSIEJI LIETUVOJE
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Šiuolaikinėje restorano virtuvėje beveik visada reikia suktis kaip vijurkui, kad spėtum pagaminti ir 
„atiduoti“ dešimtis tobulo skonio ir išvaizdos patiekalų vienu metu. Tokiu atveju idealu turėti jau 
iš dalies paruoštus, patogiai supakuotus maisto produktus, kuriuos tereikėtų panaudoti viename 
ar kitame patiekale. Sprendimas – naujausias sūrio DŽIUGAS gamybos meistrų kūrinys – „DŽIUGAS 
MIX“ sūrių mišiniai, paruošti patogiam naudojimui.

Pusė darbo nudirbta už jus
Gero maisto mėgėjai ir žinovai ge-

rai žino, ką reiškia „DŽIUGAS“. Tai uni-
kalus, kokybiškas lietuviškas, kietasis 
bran-dintas sūris. Šis sūris, naudojamas 
kiekvie-name „DŽIUGAS MIX“ sūrio mišinių 
sudėtyje, paryškina patiekalus ir suteikia 
jiems natūralų umami skonį.

Gaminant skirtingus patiekalus su 
sūriu, dažniausiai reikia skirtingų skonių 
ir savybių: kad sūris gerai lydytųsi, būtų 
sodraus skonio, arba atvirkščiai – kad 
išlaikytų struktūrą ar būtų švelnus.  
„DŽIUGAS MIX“ sūrių mišiniai: Salotoms, 
Picai, Makaronams ir Kepiniams – kiekvie-
nas sukurtas pagal specialią receptūrą, 
kurioje subtiliai suderinti sūrių skonių 
atspalviai ir jų savybės. Planuodami 
konkretų patiekalą, pasirinkite tinkamą 
sūrių mišinį, kuris ne tik pabrėš patiekalo 
skonį, bet ir suteiks jam norimą tekstūrą 
ar netgi vizualinį vaizdą. 

Salotos, kepiniai, makaronai ir pica, 
žinoma, nėra vieninteliai patiekalai, kuriuo- 
se dera „DŽIUGAS MIX“ mišiniai. Tai la-

gARANTUOTA SĖkMĖ 
VIRTUVĖJE 

„DŽIUGAS MIX“  molekulinės virtuvės makaronai. Šį patiekalą reikės pradėti ruošti 
prieš 12 valandų. Užvirkite 400 g vandens ir išlydykite jame pakelį „DŽIUGAS MIX“ 
makaronams. Nukoškite, o gautą skystį padėkite į šaldytuvą. Per 12 valandų 
nusistovės du sluoksniai – apatinis, skirtas makaronų gamybai, ir viršutinis, pieno 
riebalų sluoksnis, kurį galima panaudoti padažui. Apatinį sluoksnį pavirinkite 
su agar agar‘u ir formuokite makaronus, naudodami švirkštą bei silikoninius 
vamzdelius. Panardinus juos į ledinį vandenį, sūrio masė sutvirtės.

Dviems vidutinio dydžio 
picoms reikės: ¼ puode-
lio chia sėklų ir 3-4 šaukštų 
grikių miltų, šaukštelio 
džiovinto raudonėlio ir drus-
kos. Sumaišykite viską su ¾ 
puodelio vandens. Mišinys 
labai greitai brinksta, tad 
neskubėkite berti miltų. Pi-
cos padą ištepkite pomidorų 
pasta, sumaišyta su BBQ 
padažu, gausiai apibarstykite 
„DŽIUGAS  MIX“ Picai ir pa-
gardinkite sezoninėmis 
daržovėmis. 

gURMANIŠkI IEŠkOJIMAI

Upė Katinaitė
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gURMANIŠkI IEŠkOJIMAI

4-6 porcijas „DŽIUGAS  MIX“  
sūrio ledų pagaminsite iš: 3/4 
pakelio „DŽIUGAS  MIX“ Sa-
lotoms (likusią dalį palikite 
pagardinti jau paruoštam pa-
tiekalui), 3 puodelių pieno ir 2 
puodelių grietinėlės. Išlydžius 
sūrį piene, nukoškite skystį, 
kurį, kaitindami su grietinėle, 
sumaišykite su trimis kiaušinio 
tryniais. Iš gautos masės ledus 
ruoškite pagal ledų gamybos 
aparato instrukcijas.

Apie 40 vidutinio dydžio 
sausainių iškepsite iš: puo-
delio tapioca  ir puodelio 
migdolų miltų, pusantro 
puodelio „DŽIUGAS  MIX“  
Kepiniams, 60 g sviesto 
iš ožkų pieno, šaukštelio 
druskos, kiaušinio trynio, 
sumaišyto su keliais 
šaukštais ledinio vandens, 
šaukštelio maltų kajeno 
pipirų ir būtinai – džiovinto 
rozmarino. Jį galite berti ir į 
tešlą, ir ant sausainių viršaus, 
kartu su žiupsneliu sūrio. 

biau užuomina ir nuoroda į sūrio mišinio 
sudėtį ir panaudojimo galimybes.

 
Subalansuoti skoniai ir savybės
Visame pasaulyje sparčiai populiarėja 

sveikas greitas maistas, vis didesnis 
dėmesys skiriamas meniu be gliuteno. 
Į restorano meniu įtraukite sveikuolišką 
vegetarišką picą su pagrindu iš grikių 
miltų ir chia sėklų, be mielių ir su idealiai 
besilydančiu, elastišku „DŽIUGAS  MIX“ 
Picai.

Puikus pasirinkimas šefo komplimen-
tui – pikantiški sausainiai su migdolų 
miltais, subtilaus skonio „DŽIUGAS  MIX“ 
Kepiniams  ir sviestu iš ožkų pieno, pa-
gardinti rozmarinais ir namine svogūnų 
uogiene. Nenusakomai gardaus aro-
mato, pikantiško skonio sausainiai turi 
nepaaiškinamą savybę – net pasisotinus 
jų norisi dar ir dar!

Sodraus skonio ir aromato sūrių 
mišinys „DŽIUGAS  MIX“ Makaronams gali 
būti sėkmingai panaudotas ne vien kaip 
priedas makaronams, bet ir pats jais tapti. 
Lengvas citrinų, laimų žievelių aromatas 
ir bazilikų padažas – viskas, ko reikia prie 
šio unikalaus molekulinės virtuvės pa-
tiekalo.

Viena karščiausių pastarųjų metų 
gastronominių tendencijų – pikantiški, 
nesaldūs ledai. Natūralų umami skonį 
turintis mišinys „DŽIUGAS  MIX“ Salotoms 
gali atsiskleisti ir netikėtai – ledų pavida-
lu. Paragavę tokių originalių, išraiškingo 
skonio ledų restorano lankytojai ilgai 
apie juos prisimins ir visiems pasakos. 
Derinkite ledus su šviežiomis salotomis, 
kumpiu, figomis ir kaparėliais.
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ALAUS CHALTŪRA
Neseniai paskambino vienas aludaris, 

sako – turiu naują alų, padėk „išstumti“. Klau-
siu – su medumi? Atsako – taip, iš kur žinai? 
Na, po velnių, aludariai. Kur jūsų fantazija? 
Pasaulyje yra klasifikuojama virš 70 alaus 
stilių ir postilių. Vien Lietuvoje auga šimtai 
vaistažolių, uogų ir vaisių. Bet sugebama tik 
nukopijuoti kaimynines alaus daryklas. Ma-
tai, jie verda alų su medumi, žmonės visur 
jį perka – tai padarykim ir mes! Nė velnio. 
Alaus su medumi vartotojų terpė yra labai 
maža, be to – tą alų jie dažniausiai perka tik 
dėl paragavimo. Retas kuris prieis ir sakys – 
šitas patiko, duokit dar.

Na, bet dabar trumpai (ar plačiai) apie kai 
kuriuos alaus chaltūros reikalus Lietuvoje.  
Tikiuosi po kelerių metų parašyti ir apie 
alaus kultūrą...

Aludarių dalyvavimas mugėse – tai 
atskira tema. Palapinės spalvingos, 
vėliavos plevėsuoja – gražu. Galima sakyti, 
kad aludarių palapinės mugėse pačios 
gražiausios ir labiausiai krentančios į akis. 
Bet dažnai tai ir tėra viskas. Pardavėjai te-
sugeba pakartoti tai, ką ir taip matome 
etiketėje. „Tamsus, šviesus, su medumi“. Ir ko 
jums dar, įkyruoliai, reikia? Laipsniai užrašyti. 
Kilmės šalis – Lietuva. Koks stilius? „Tamsus, 
šviesus, su medumi“. Kokia fermentacija? 
„Palaukite, paskambinsiu daryklos direkto-
riui... Kokia fermentacija? A, kaimiška, gerai, 
taip ir pasakysiu“. O kas yra kaimiška fer-
mentacija, klausiu. „Nu, čia kur ne iš miltelių“.  
Diskusija baigta. Kai, taupant pinigus (ir 
kažkodėl išsinuomavus 6-8 prekybos vie-
tas), sustatomi prekiauti vairuotojai, nėra ko 
nė kalbėti apie alaus kultūrą.

Tų pačių aludarių poelgiai apgaudinėjant 
vartotojus irgi nekelia pasitikėjimo jais. 
Kai kurios alaus daryklos, panašu, kad yra 
penkiskart didesnės nei atrodo. Alaus rūšių 
parduotuvėse daugiau nei brandinimo 
talpų fabrike. Užtenka klijuoti skirtingas 
etiketes ant to paties alaus. Šitaip jūs pagu-
draujate pardavimuose, bet tikrų alaus 
žinovų akyse prarandate prestižą. O jį at-
statyti yra gan sunku. Aišku, galima spjauti 
į alaus žinovus ir ieškoti kvailelių, kurie nu-
sipirks alų pirmą kartą. Bet Lietuva ne tokia 
didelė, kad užtektų išgyventi iš vienkartinių 
klientų. O pastovumą reikia užsikariauti. Ir ne 
mažinant kainą (kas vėlgi priveda prie alu-
dario verkšlenimo, kad alus prastai parduo-
damas) – parduokit tą patį kiekį brangiau ir 
nereikės verkšlenti. Konkuruoti tik kainomis 
– tai 90-ųjų strategija. Tikrieji sugebėjimai 
yra savo produktą parduoti brangiau ir su-
kurti jį tokį, kurio iš tavęs prašys barai, o ne 
reikės jį jiems kišti, vykdant visas sąlygas. Kai 
jūsų vadybininkai nebebėgios per barus, o 
užsakymai ar naujų barų užklausos atke-
liaus telefonu ar elektroniniu paštu, tuomet 
galėsite drąsiai sakyti – MŪSŲ ALUS POPU-
LIARUS. Ir ne kitaip. Amen.

Aludarių internetiniai puslapiai verti 
atskiros pastraipos. Lietuvoje, matyt, yra 
priimtina sukišti šimtus ar tūkstančius į savo 
tinklapio kurpimą ir vėliau nieko ten nebe-
daryti. Ką jau bekalbėti apie tai, kad atsiradus 
naujam alui apie jį visų pirma apsižodžiauja 
alaus maniakai ir alaus atributikos kolekcio-
nieriai. Pabandykite užeiti į bet kurį mažųjų 
aludarių tinklapį ir pabandykite rasti infor-
macijos apie naują alų. 90 proc. tikimybė, 
jog jums to nepavyks padaryti. Ši reklamos 
sritis yra visiškai užmirštama šioje terpėje. 

Tą patį galima pasakyti ir apie nemažą dalį 
restoranų. Tokia alus darykla kaip „Dundulis“ 
apie savo naują alų papasakoja jau virimo 
metu. Ir visi nekantraudami stebi, kur, kas ir 
kada. Taigi, alaus žinomumas atsiranda dar 
prieš jam pasirodant rinkoje. Ir tam nereikia 
net išpuoselėto tinklapio – dažniausiai 
užtenka gerai prižiūrėti savo „Facebook“ 
paskyrą. Kaip pasakė vienas kolega: jei tavęs 
nėra feisbuke – tavęs nėra išvis. Kad ir kaip 
šis socialinis tinklas būtų kritikuojamas, 
bet tai yra šių laikų varikliukas naujienoms 
skleisti. Tokia šių dienų realybė ir nuo jos 
nepabėgsi.

Malonu, kad mažėja chaltūros alaus ba-
ruose. Tiesa, ne visuose. Vis dar išlikęs noras 
parduoti net ir pradėjusį rūgti alų. Ir dažna 
to priežastis – pačių aludarių ar jų preky-
bos tarpininkų nenoras palaikyti įvaizdį. 
Parūgęs alus nekeičiamas, atvežtas į barą 
alus neišstovi iki galiojimo pabaigos, o tuo 
metu dėl rūgimo aludariai ir alaus barai kal-
tina vieni kitus. Vietoje to galėtų susėsti ir 
kartu spręsti problemą. Čia Lietuva – čia vis 
dar valdo litas. Atsiprašau, euras. 

Dauguma lankytojų, o dažnokai net patys 
barmenai nepastebi, kad geria parūgusį alų 
– sakoma, kad alus toks ir turi būti – rūgštus. 
Ne rūgštus turi būti, o kartus! Turėti apynio 
kartumą, o ne nudvėsusių mielių smogo 
skonį. Yra aludarių kurie stengiasi išmokyti/
apmokyti barmenus, rengia kursus, pas-
kaitas, degustacijas. Bet žinant barmenų 
rotaciją baruose, retai išlaikysi pasiektą lygį.  
Geras barmenas – vis dar retenybė. Tačiau 
baras su tokiu barmenu automatiškai pri-
traukia labiau išmanančius klientus, kurie 
negaili ir daugiau pinigėlių alui.

Viename Vilniaus alaus bare, kuris pre-ki-

ALAUS 
ChALTŪRA 
LIETUVOJE
IR kITI 
ČIPOLINO 
NUOTYkIAI
Vidmantas Laurinavičius
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auja bemaž 10-čia pilstomo alaus rūšių, susiginčijau su barmenu 
ir pasiūliau jam paragauti parūgusio alaus. Jo atsakymas mane 
šokiravo: „Aš nevartoju alkoholio“. Parduodi prekę ir nežinai, 
kas tai yra? Tai tas pats, jei kunigas pasakotų apie seksą. Na, gal 
palyginimas ne visai tinkamas, bet esmę supratote. Senovės 
Babilone aludės savininką, kuris pilstydavo surūgusį alų, nus-
kandindavo to alaus bačkoje ir vienintelis būdas jam išsigelbėti 
būdavo to alaus nugerti tiek, kad galėtų išsilaisvinti iš bačkos. 

NAUJOS ALUDĖS
ALAUS BIBLIOTEKA (Trakų g. 4, Vilnius)
Atsidarė seniai laukta vieta, kurios visi seniai laukė ir kur reikėtų 

užeiti bent kartą per savaitę. Alaus pasirinkimas nėra milžiniškas, 
bet labai profesionalus. Ištreniruoti, bet kartais dar suklystantys 
barmenai, pilstomas kiekvieno stiliaus alus ir pilnos lentynos 
alaus buteliuose. Aplinka, bent mano nuomone, per sterili kaip 
pub’ui, bet laikui bėgant viskas apsibraižys, apsilaužys ir bus 
jauku kaip sovietinių laikų bibliotekoje.  Ir pavadinimas geras – 
jei kas skambina ir klausia, kur esi, atsakai, kad bibliotekoje. Tu-
omet tau atsako, kad gerai, ilgai netrukdys ir be reikalo neplepės. 
Maisto vietoje negamina, bet atneša skanių picų iš pirmame 
aukšte esančios picerijos (tikros, o ne kažkokios tinklinės).

BEER GARDEN (Žvejų g. 12, Klaipėda)
Klaipėdoje jau seniai begirdėto bravoro MEMELIS pašonėje 

duris atvėrė ir didelį alaus pasirinkimą siūlo BEER GARDEN (lyg 
lietuviškas „Alaus sodas“ skambėtų negražiai). Patalpas perėmus 
„Katpėdėlės“  valgyklai, virš jos antrame aukšte įsikūrė tikras 
alaus rojus. Tamsu, daug medžio, mažai erdvės – tikra aludė. 
Dar daugiau alaus, nemažai apie alų išmanantis perso-nalas – 
kol kas gražu ir gerai, nesusigadinkit, tikrinsim jus kiekvieną 
kartą būnant uostamiestyje. O jau „Memelio Juodojo alaus“ 
skanumėlis...  

DĖVĖTI (Sodų g. 3, Stotis)
Naujas gastropub’as netoli Halės turgavietės. Dirba tik vakara-

is, maistą gami-na talentingas užsienietis. Skanu. Alaus pasirin-
kimas – visa „Dundulio“ alaus paletė.  Renkasi „stilingas jauni-
mas“, dar vadinamas „hipsteriais“. Dažnai groja garsi, labai garsi 
muzika. Bet kaip naktiniam šio rajono gyvenimui – tikra atgaiva.

ETNO BARAS (Basanavičiaus g. 1, Vilnius)
Etno virtuvės baras su nedideliu alaus pasirinkimu (bet 

neįnoringam lankytojui tinkamu). Jaunimo atidarytas baras 
kol kas kvepia draugų susirinkimo vieta, bet verta paminėti 
nuostabią (tik nesugadinkit!) virtuvę. Maža to, kad jūs matote 
visą maisto gamybos procesą, bet ir patys patiekalai yra iš 
tradicinės viduramžių lietuviškos virtuvės – jokių bulvių, jokio 
kečupo. 

TRYS STALIUKAI IR TELIKAS (Pamėnkalnio g. 14, Vilnius)
Vilniuje atsidariusi mini-aludė – tai jūsų nuolankaus tarno ir šio 

straipsnio auto-riaus užkampis (nesupainioti su Užkalniu). Trys 
alaus čiaupai, kuriose alus pilstomas užsienyje populiaria „rota-
tion“ sistema, kai vienai statinei pasibaigus ji keičiama kito fab-
riko produkcija, neturint pastovių alaus rūšių (išlaikant bent po 
vieną tamsaus, šviesaus ir spec. technologijos alų vienu metu). 
Išrankiesniems – šaldytuvai su bemaž 100 alaus rūšių. Nors baro 
vieta gan įdomi (kartu su lažybų punktu Ora-kulas), bet pagrin-
dinis jo tikslas – surinkti gero alaus rūšis vienoje vietoje. Ir ne tik 
tokias, kurios yra platinamos Lietuvoje, bet ir retkarčiais atvežti 
specialių alaus rūšių iš kolegų užsienyje. O aludės dydį nusako 
pats pavadinimas...

Šią vasarą ruošiasi atsidaryti ir dar daugiau alaus vietų (ir barų, ir 
alaus daryklų), bet apie tai – jau kitame numeryje.

Atvykite ir patys 
viską pamatykite: 
talk-about-
tendence.com

Atraskite naujas namų ir  
dovanų idėjas iš viso pasaulio – 
svarbiausiame šio sektoriaus  
antrojo pusmečio renginyje.
fresh.new.ideas.

2015 08 29 – 2015 09 01
Frankfurtas prie Maino
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Andrius Kužulis

žAIDIMAI PROTUI – 
ATRADIMAI gOMURIUI

Patarimai, kaip nesudėtingai su-
komponuoti vyną ir sūrį

Pirmiesiems bandymams idealus 
pasirinkimas – vidutiniškai brandintas 
sūris, kuriam atsiras sąlyginai daugiau 
kandidatų į porą (labai brandus sūris gali 
nustelbti daugelį vynų, o šviežiame sūryje 
paprastai nedaug aromatų ir skonio 

niuansų, todėl nebus įdomu „žaisti“).
Taip pat atsiminkite vieną paprastą de-

rinimo gudrybę, jei tektų ieškoti savojo 
derinio: jaunas nebrandintas sūris derės 
su jaunu nebrandintu vynu. Ilgai bran-
dintas, sodraus skonio bei aromatų sūris 
dažniausiai dera su ąžuolo statinėse 
brandintu, išlaikytu vynu.

Tobuloje poroje ingredientai turi 
papildyti vienas kitą

Kaip ir vyno deriniuose su maistu, 
vyno ir sūrio derinys turi papildyti arba 
pagerinti abiejų derinio komponentų 
skonį, atskleisti naujus skonio niuansus, 
kurių galbūt iki tol nejautėte nei vyne, 
nei sūryje. Tačiau sėkmingas derinys bus 

Sūrio ir vyno derinimas nėra naujiena vyno mėgėjų, someljė ir virtuvės meistrų tarpe, tačiau įdomiausių ir 
charakteringiausių derinių paieškos – visada įdomus ir malonus užsiėmimas. Tokią atrakciją drąsiai galite 
pasiūlyti savo svečiams namuose ar kviestinei publikai restorane ar renginio metu. Kad būtų paprasčiau 
ieškoti tobulų porų, dalį darbo padarėme už Jus, leisdami Jums maloniai džiaugtis rezultatais. Jūsų dėmesiui 
– prabangūs vyno ir Rokiškio „GRAND“ sūrio deriniai.

gURMANIŠkI IEŠkOJIMAI
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tik tuomet, kai nei vieno iš derinamųjų 
skonis nenustelbs kito, o sukurs naujus, 
malonius skonio potyrius. 

Derinant brandintą sūrį, raudonojo 
vyno taninai ir vyno stuburą sudaranti 
rūgštis yra pagrindiniai sūrio atsvaros 
svertai, kurių dėka išgaunamas nori-
mas efektas – skonių balansas. Sodrus 
ir tirštas, ąžuolo statinėse brandintas, 
turtingesnis taninų raudonasis vynas 
dažniausiai gerai derės su brandintu kie-
tuoju sūriu.

Someljė rekomendacijos
Pasinaudoję dviejų profesionalių 

someljė patirtimi, galite pabandyti pa-
tikrinti jų įvertintus derinius, o pagal 
pateiktas rekomendacijas – paieškoti 
savųjų. Someljė Stanislav Smolskij ir Da-
rius Miler, vadovaudamiesi pagrindiniais 
derinimo principais, išbandė skirtingų 
vynų derinius su 18 mėn. brandinimo 
sūriu Rokiškio „Grand“ ir išrinko geriau-
sias poras.

3 vieta
18 mėn. Rokiškio „Grand“ ir 

burgundiškas Pinot Noir
„Bouchard Pere et Fils La Vignee Pi-

not Noir Bourgogne A.C“ burgundiškas 
Pinot Noir vynuogių vynas – gaivus, 
gana švelnus ir lengvas, o vidutinio 
brandinimo, gintaro spalvos Rokiškio 
„Grand“ sūris – malonaus, karameliškai 
pikantiško, sodraus skonio. Derinyje 
paryškėja vyno lengvumas ir gaivumas, 
taip pat sustiprėja vyno rūgštis. Šioje 
poroje sūrio skonis tampa dar ryškesnis 
ir stipresnis. Kad sūris visiškai neužgožtų 
vyno, someljė rekomenduoja pasirinkti 
ne per jauną raudonąjį vyną.

2 vieta
18 mėn. Rokiškio „Grand“ ir Syrah iš 

Langedoko
„Gerard Bertrand Grand Terroir Cotes 

du Roussillon Villages Tautavel A.C.“ vy-
nas ir 18 mėn. Rokiškio „Grand“ derinyje 
tampa lygiaverčiais partneriais. Vyne 
paryškėja vaisiai, juodieji serbentai, sūris 
tarsi neutralizuoja vyno rūgštelę – vy-
nas tampa labiau salstelėjęs. Šis vynas, 
pagamintas iš Syrah (Shiraz) vynuogių 
yra stiprus, kilęs iš karšto regiono, gavęs 
daug saulės ir sukaupęs daug cukraus. 
Su tokio tipo vynu sūris tinka labai  
gerai – ragaujant vieną vyną, jis gali  
pasirodyti per stiprus, bet su sūriu jis  
tartum pašvelnėja. Someljė rekomen-
duoja išbandyti sūrio derinius ir su kitais 
Syrah (Shiraz) vynuogių vynais, galite 
pabandyti su mažiau alkoholio turinčiais 
vynais iš vėsesnių regionų.

Rokiškio „grand“. Ilgo brandinimo, gintaro spalvos, malonaus, 
karameliškai pikantiško, sodraus skonio. Tai sūris, kuriame prade-
da ryškėti tipiškos brandaus sūrio savybės. Išsiskiria kremine, prie 
žievės šiek tiek sodresne spalva. Tvirtos, vientisos ir gerai lūžtančios 
tekstūros. Sūris ne tik sužadina apetitą, bet ir turi dietinių savybių, 
naudingų kiekvienam vartotojui. Tai nepakeičiamas užkandis alaus ir 
vyno mėgėjams, juo gardinamos pikantiškos salotos, picos, kulinariniai 
mėsos gaminiai. Sūris subrandintas laiko ir ilgamečių tradicijų.

gURMANIŠkI IEŠkOJIMAI

1 vieta ir absoliutūs čempionai
18 mėn. Rokiškio „Grand“ ir „Muga 

Rioja D.O.Ca Reserva“ iš Ispanijos
Šios poros derinys tampa vientisu, 

geriausias abiejų savybes sujungiančiu 
skoniu. Vienu metu jaučiamas ir vynas, 
ir sūris, skoniai susilieja į bendrą visumą. 
Šis vynas pagamintas iš Tempranilio 
vynuogių. Pasak someljė, vynas turi bran-
dos, vaisiškumo, kaip ir pats sūris, todėl 
jų aromatai ir skoniai tobulai artimi savo 
branda. Ragaujant šį derinį, gomuryje 
atsiranda aiškiai juntami, itin malonūs 
vanilės ir grietinėlės poskoniai, kurių 
atskirai nebuvo galima pajusti nei vyne, 
nei sūryje, o sūrio kreminė tekstūra dar 
labiau paryškėja, papildydama brandžius 
vyno aromatus, taip sukeliant naujus, 
malonius pojūčius. Nei sūris, nei vynas 
nedominuoja, o tik papildo vienas kitą. 
„Tobulas derinys, vien teigiamos emo-
cijos“, – teigia someljė ir rekomenduoja 
tolesniems atradimams pabandyti pasi-
rinkti dar ilgiau brandintus vynus.

Kas dar derės su kietuoju, brandintu 
sūriu?

Someljė siūlo 18 mėn. Rokiškio „Grand“ 
derinti su tokiais vynais/vynuogėmis: 
„Brunello di Montalcino“, Syrah, Cabernet 
Sauvignon, Carmenere, Tempranillo. Verta 
išbandyti ir įdomų derinį su Amarone 
vynu. Svarbiausia, nesirinkite per jauno 
vyno, nes Jūsų pasirinktas sūris yra kiek 
brandesnis.

Bendra taisyklė šio sūrio deriniams – 
vynas turi būti raudonas, tvirtas, neleng-
vas, turintis taninų, geriausia šiek tiek 
pabrandintas. Venkite agresyvių („žalių“/
jaunų) taninų. Vynas turi būti „apvalesnis“. 
Didžių atradimų!

Sūris „grand“ yra pagamintas Lietuvoje, o subrandintas Italijoje.



48        RESTORANŲ VERSLAS 1/2015
www.restoranuverslas.lt

Pietryčių Azijos regionas itin 
mėgstamas poilsiautojų bei 
keliautojų. Nieko nuostabaus – šio 
pasaulio kampelio balti paplūdimiai, 
papuošti kokosinių palmių giraitėmis 
bei skalaujami žydros jūros vadinami 
vienais geriausių pasaulyje. O kur dar 
vešlios džiunglės, įspūdingi kalnai bei 
fantastiški dirbamų laukų vaizdai... 

PASAULIO VIRTUVĖS

Živilė Nečejauskaitė

PIETRYČIų AzIJOS VIRTUVĖ 
– SkONIų, kVAPų IR gARSų 
hARMONIJA

Derlingų žemių bei saulės gausa šiuos 
kraštus apdovanojo itin sultingais vaisiais 
– šalia mums jau įprastų bananų, granatų, 
apelsinų bei mangų, prekystalius puošia 
egzotiškieji rambutanai, it gėlių žiedai at-
rodantys mangustinai, iš tolo geltonuoja 
stambieji duonvaisiai bei nosį riečia dyg-
liuotojo duriano kvapas. O ir mums gerai 
pažįstami vaisiai čia atrodo kiek kitaip – iš 
pirmo žvilgsnio dar neprinokę atrodantys 
žali apelsinai bei mažulyčiai, nediduko 
obuolio dydžio mangai neretai stebėtis 
priverčia ne vieną vakarietį. Štai bananus 
teks rinktis net iš 40 rūšių – kuo mažesni 
bananai, tuo jie sultingesni bei saldesni, 
tad patys skaniausi bananai nesiekia net 
10 cm. Štai Vakarų pasaulyje obuolys yra 
vienas populiariausių ir pigiausių vaisių, o 
čia jis – tikras delikatesas. Dėl klimatinių 
sąlygų Pietryčių Azijoje šis vaisius nedera, 
tad į daugelį regiono šalių jis atkeliauja 

iš Kinijos, o kilogramo kaina nedaug 
tenusileidžia brangiajai mėsai.

Pietryčių Azijos regionas skirstomas 
į žemyninę dalį (Tailandas, Vietnamas, 
Mianmaras, Kambodža, Laosas bei 
vakarų Malaizija) bei Ramiajame van-
denyne plytinčias salas (Indonezija, 
Brunėjus, Rytų Timūras, Filipinai, Rytų 
Malaizija, Singapūras ir Kalėdų Sala). Jau 
žiloje senovėje šis regionas buvo kles-
tintis mainų centras – prekyba vykdavo 
ne tik tarp regiono šalių, bet pritrauk-
davo ir tolimesnius kaimynus – kiniečiai 
plaukdavo į šias gamtos gėrybių tur-
tingas žemes ieškodami prieskonių, o 
indai atkeliaudavo tikėdamiesi rasti dar 
nematytų ingredientų. Buvo mainomasi 
ne tik prekėmis, tačiau ir virtuvės paslap-
timis. Kai 16-tame amžiuje Filipinų kran-
tus pasiekė europiečiai, Pietryčių Azijos 
gyvenimas labai pasikeitė – atėjūnai 

palaipsniui ėmė kolonizuoti šį regioną. 
Anglai, olandai, prancūzai bei portugalai 
valdžią savo rankose turėjo iki pat Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos. Ilgas kolonizaci-
jos periodas paliko pėdsaką ne tik šios sri-
ties kultūroje, tačiau ir maisto gamyboje. 

Dauguma svečių Pietryčių Aziją savo 
kelionės tikslu pasirenka ne tik dėl 
gamtos – juos pritraukia visame pa- 
saulyje garsios virtuvės. Skonių įvairovė, 
patys netikėčiausi ingredientai, jų de-
riniai bei įvairiausi patiekalų gamybos 
būdai retą palieka abejingą, todėl ne-
nuostabu, kad ne viena Pietryčių Azijos 
virtuvių yra pačių populiariausių pasaulio 
virtuvių dešimtuke. Nors regiono šalyse 
naudojamų prieskonių bei ingredientų 
paletė tokia pati, sukuriamų skonių gama 
labai skiriasi. Siūlome pažintį su keturio-
mis vienomis didžiausių bei įtakingiausių 
šio regiono virtuvių – Mianmaro, Vietna-
mo, Tailando bei Kambodžos.



RESTORANŲ VERSLAS 1/2015        49
www.restoranuverslas.lt

PASAULIO VIRTUVĖS

Neatrastojo Mianmaro virtuvė

Paslaptingasis kraštas
Retas yra daug girdėjęs apie Mianmarą, 

o tuo labiau apie šios paslaptingosios 
šalies kultūrą bei virtuvę. Dar prieš kelis 
metus Mianmaro durys daugeliui turistų 
buvo užvertos, dar net devyniais užraktais 
užsklęstos. Nuo 1989 m. čia vyks- 
tantis pilietinis karas atbaidė daugumą 
smalsuolių, o ir šalies valdžia turizmu per 
daug nesirūpino, tad Mianmaro vizą gauti 
buvo sudėtinga. Po valdžios pasikeitimų 
prieš trejus metus imta skatinti turizmą, 
ir nors Mianmaras tikrai yra ne kiekvie-
no keliautojo sąraše dėl jo šiaurinėje 
dalyje dar tebevykstančio civilinio 
karo, nuotykių ieškotojų čia užklysta 
vis daugiau. Dėl mažo svetimšalių srau-
to bei buvusio šalies lyderio griežtos 
rankos Mianmaras nesivystė taip greitai 
kaip kitos Pietryčių Azijos šalys. Maisto 
kultūra nėra labai paveikta vakarietiško 
maitinimosi kulto – čia sunkiai surasite 
McDonald’s restoraną, didelius tarptau-
tinius prekybos centrų tinklus (tiesą pa-
sakius, prekybos centrų čia išvis nedaug, 
juos galima aptikti tik didmiesčiuose).  
Miestuose ir miesteliuose gatvės nu-
margintos mažomis nepriklausomomis 
parduotuvėlėmis bei turgavietėmis.  

Didelę įtaką Mianmaro virtuvei turėjo 
didžiosios kaimynės – Indija bei Kinija. 
Būtent iš kiniečių buvo pasiskolinta 
makaronų idėja, kuri taip užkariavo 
mianmariečių virtuves, kad savo svarba 
nenusileidžia tikrai Pietryčių Azijos „duo-
nai“ – ryžiams. Nuo seniausių laikų čia 
atkeliavę ir įsikūrę indai atsivežė savo 
virtuvės paveldą, tad Mianmaro gatvėse 
ir turgavietėse nesunku rasti įdarytų 

pyragėlių samosa, indiškos duonos 
chapati ar stiprios, kardamonu pagardin-
tos saldžios arbatos su pienu chai.

Žvejybos meistrai
Mianmaro teritorijoje plytintys du 

didžiuliai ežerai, gausybė upių bei 
plačios pakrantės užtikrina gausią žuvies 
pasiūlą. Ankstyvą rytmetį užsukus į 
vietinę turgavietę akys ims raibti nuo 
nesibaigiančių prekystalių su šviežiai sugau- 
tomis jūros gėrybėmis. Nenuostabu, kad 
mianmariečių virtuvę jau nuo seniausių 
laikų puošia patys įvairiausi žuvies patie-
kalai – troškiniai, sriubos, žuvis, kepama 
ant griliaus ar keptuvėje, verdama ga-
ruose bei džiovinama. Iš džiovintos žuvies, 
krevečių ar kitų jūros gėrybių gaminamas 
vienas svarbiausių pagardų – pasta ngapi, 
kuria paskaninami troškiniai ir padažai. O 
verdant tradicinę žuvienę Mohinga ši pas-
ta ne tik subtiliai pagardina patiekalą, bet 
ir suteikia jam jūros dvelksmo.

MIANMARASMIANMARAS

Unikalaus skono ir, be abejonės, kvapo, Duriano vaisius dažnai vadinamas vaisių karaliumi. Jo 
kvapas toks stiprus, kad draudžiama jį valgyti  viešajame transporte

Mobilus maisto turgus

Ryžių terasos
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Ūkininkų kraštas
Labai daug mianmariečių ūkininkauja 

– augina gausybę daržovių, vaisių, 
arbatmedžius, vištas bei putpeles 
kiaušiniams. Trys Pietryčių Azijos sezo-
nai (lietingasis, žiema bei vasara) lepina 
saulės spindulių gausa bei gaiviais, gamtą 
budinančiais lietaus lašais. Lietinguoju 
sezonu laukus papuošia ryžių terasos, 
arbūzų bei česnakų lysvės, o daržuose 
žaliuoja daržovės. Žiemą, kai lietaus su-
laukiama tik kartą per mėnesį, raudonuo-
ja čili pipirai, vėjyje linguoja kukurūzų 
burbuolės, sezamo bei sojų žiedai bei 
imbierai. Mėsos augintojų čia nedaug – 
gyvuliai laikomi veikiau laukams dirbti, 
nei ant ant stalo tiekti. Mianmariečiai itin 
religingi (beveik 90 proc. šalies gyventojų 
yra atsidavę budistai), tad mėsa, ypač 
keturkojų gyvūnų, jiems tabu. Tikima, 
kad praėjusiame gyvenime tai galėjo būti 
tavo draugas ar giminaitis. Mums įprastas 

lankų ir jose besiganančių karvių vaizdas 
čia tikra retenybė – net ir galvijų pienas ir 
jo gaminiai mianmariečių beveik nenau-
dojami ir be galo brangūs. Pasaulio taip 
pamėgtas baltasis gėrimas čia gamina-
mas iš sojos pupelių, o sūrį pakeičia tofu, 
kurio rasite dviejų rūšių – geltono ir balto. 
Pastarasis mums jau pažįstamas – iš sojos 
pupelių, o geltonasis – avinžirnių produk-
tas. 

Didžiąją dalį užauginto derliaus 
mianmariečiai parduoda turgavietėse, 
kurių miestuose ir miesteliuose yra bent 
po vieną. Čia apsižvalgius akys ima raibti 
nuo gausybės gėrybių bei gardėsių: aplink 
– ne tik mums įprasti pomidorai, agurkai, 
salotos, bet ir iki tol nematytos daržovės 
bei prieskoniai. Viena populiariausių 
daržovių sriuboms ir salotoms gaminti – 
garstyčių lapai; troškiniai gardinami okra 
arba šventuoju baziliku, o salotoms pui-
kiai tinka banano žiedas.

Turgavietės Mianmariečiams ne tik vie-
ta apsipirkti – ten dažnai pusryčiaujamas 
ir pietaujama ar tiesiog atsipučiama 
besišnekučiuojant ir besimėgaujant 
puodeliu itin saldžios kavos su konden-
suotu pienu ar arbatos Chai. Turgavietėse 
gyvenimas užverda jau nuo ankstyvo 
ryto – dar saulei nepatekėjus pirmieji 
prekeiviai kviečia įsigyti dar prieš kelias 
valandas nuskintų daržovių ar vaisių. 
Turgavietės centre didžiulį kunkuliuojantį 
katilą bemaišanti moteriškė siūlo dieną 
pradėti nuo tradicinės žuvienės Mohin-
gos, o netoliese stoviniuojantis vyriškis 
maišo tešlą – ji tradiciniams ryžių bly-
nams bein moun  ir moun pyit thalet. 
Bein moun – saldūs, gardinami cukrumi, 
kokosų držlėmis ir aguonų sėklomis, o 
moun pyit thalet – sūroki, paskaninami 
avinžirniais, kalendra ir raudonaisiais 
svogūnais. Už kampo spragsi kaitinamas 
aliejus – jame verdamos Minamariečių 
pusryčiams pamėgtos pailgos kinietškos 
duonelės. 

Jau įdienojus, kai temperatūra gerokai 
šokteli į viršų, savo vežimėlius išstumia 
gaivinančių užkandžių prekeiviai. Vienas 
populiariausiu tokių gardėsių – šalta 
kokosų pieno sriuba su želė gabaliukais, 
džiuvesėliais bei ledo kubeliais. O štai 
beieškant pietų negalima nepastebėti 
Mianmarietiško barbekiu – tiršto kiau-
lienos sultinio, kuriame verdama ant 
iešmukų suverta mėsa, kvapas jau iš 
tolo kutena nosį, o aplink sustatytos 
kėdutės tiesiog kviečia prisėsti. Skamba 
viliojančiai? Mėsos iešmukai mums gali 
pasirodyti ir kiek neįprasti – tai kiaulės 
skrandžio gabaliukai, žarnos, knyslė bei 
vištų kojelės.

Valgymo kultūra
Kaip ir kitose Pietryčių Azijos 

šalyse, Mianmaro gyventojai mėgsta 
pasigardžiuoti gatvės restoranėlių ir 
užeigėlių siūlomais patiekalais bei 
užkandžiais. Šių vietų savininkai savo 
svečius sodina ne prie didžiulių stalų, 
tačiau prie nedidukų plastikinių stalų, ant 
mažų plastikinių kėdučių. Klientas beveik 

MIANMARASMIANMARAS

Rankų darbo saldumynai

Šviežių vaisių turgus

Čili derlius
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visada ras ant stalo jau laukiančius šviežių 
daržovių lėkštelę bei arbatinuką su kvap-
nia žaliąja arbata.

Namuose vagymo tradicijos kiek 
kitokios – valgoma suklupus prie žemo 
stalo (dažniausiai jo aukštis tesiekia 
vos 30 cm). Jokių kėdžių ar suolų, tik 
bambukų kilimėliai. Nei vieni pietūs 
ar vakarienė neapsieina be ryžių – tai 
pirmasis ir svarbiausias patieklas, kurį 
visi pasidalina. Pats pirmas šaukštas 
įdedamas vyriausiems arba labiausiai 

gerbiamiems. Ryžiai, daržovės ir mėsa 
valgomi rankomis, o makaronams nau-
dojamos valgomosios lazdelės. Skirtingai 
nei daugelis kitų Pietryčių Azijos šalių 
gyventojų, mianmariečiai kiekvienas 
turi savo individualų patiekalą, įdėtą į 
mažą lėkštutę, ir dalinasi tik ant stalo pa-
tiekiamais pagardais. Šie pagardai – tai 
didžiulė daržovių lėkštė, kurioje – salotų 
lapai, agurkai, maži baklažaniukai ir 
įvairios vietinės prieskoninės žolelės. Šalia 
taip pat patiekiamas aštrus žuvies padažas 

(gaminamas iš jau minėto ngapi). Kiekvie-
no individualioje lekštutėje patiekiamas 
patiekalas vadinamas kariu, tačiau Mian-
maro virtuvėje šio žodžio reikšmė visai 
kitokia nei įprasta Vakarų pasauliui. Su 
kaimynine Indija siejamu kariu jis mažai 
ką turi bendro. Karis veikiau apibūdina 
patiekalo tipą – nedidelę porciją karštai 
apdoroto maisto. Dažnai tai troškintos ar 
keptos daržovės ar mėsa, keptas kiaušinis 
arba įvairiais būdais pagaminta žuvis.

MIANMARASMIANMARAS

Čili derlius

Sriubos pardavėjas Jūros gėrybės

Mianmaro gatvės prekeiviai

Stambiojo duonvaisio prekeive naktiniame Jangono turguje 
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Vietnamas – priešpriešų har-
monija ir šviežumo garantija

Svarbiausia – šviežumas 
Dažna vietnamiečio diena prasideda 

nuo ankstyvo ryto, kai, prieš pradedant 
darbus, dar saulei nepatekėjus, traukia-
ma į turgavietę apsipirkti būsimai dienai. 
Vietnamiečiams ypač svarbu šviežumas, 
todėl dauguma būsimų ingredientų 

dar juda. Įvairiausios žuvys, varlės, 
unguriai, sraigės, jūros gėrybės, dar 
tebekudakuojančios vištos – tai tik kele-
tas „radinių“ tipiškoje turgavietėje. Jeigu 
norėsite įsigyti tik vištienos krūtinėlę ar 
šlaunelių, tai padaryti bus sunku – teks 
pirkti visą vištą. Dėl likusių atliekų galvos 
sukti nereikėtų – Vietname nėra neval-
gomos mėsos dalies. Vištos galva puikiai 
tiks garsiesiems Vietnamo sultiniams Pho 

virti, o kūtinėlė bei šlaunelės – tiems sul-
tiniams pagardinti. Širdelės, kepenėlės 
bei kiti vidaus organai dedami į rytinę 
ryžių košę, kad ši būtų soti ir maistinga, 
o štai sparneliai bei kojelės pakepti ant 
griliaus tampa tikru delikatesu. Kaulai 
taip pat nemetami, bet dažniausiai atsi-
duria sriubose – tai puikus kalcio šaltinis, 
ypač kai pieno produktų ši šalis gamina 
itin nedaug. Kai kurie restoranai, garsūs 
visame Vietname, būtent ingredientų 
šviežumą įvardija kaip savo pagrindinį 
sėkmės receptą, todėl jų virtuvės 
pašonėje aptvare gagena žasys bei kuda-
kuoja vištos, kurios čia pat skerdžiamos ir 
apdorojamos.

Ing ir Jang
Vietname, kaip ir kitose Pietryčių Azi-

jos šalyse, bene tūkstantmetį karaliavo 
Kinijos imperija, kuri šioje šalyje paliko 
savo pėdsaką. Tikriausiai ryškiausias 
palikimas – tai gyvenimas besivado-
vaujant Ing ir Jang filosofija, kurios cen-
tre priešpriešų harmonija. Ji juntama 
tradicinėje vietnamiečių medicinoje (ne-
galavimus reikia gydyti atsvara, tad jei 
peršalote, jums pasiūlys aštrių čili pipirų), 
kuriant namų jaukumą bei... virtuvėje. 
Patiekalams ruošti nuo seno naudojama 
taisyklė, kad skoniai bei kvapai turi būti 
kuo įvairesni, tačiau vienas kitą atsverti 

VIETNAMASVIETNAMAS
Pagardų rinkinys tipiniame Vietnamo restoranėlyje

Dauguma būsimų ingredientų Vietnamo turgavietėse dar juda
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ir taip sudaryti harmoniją. Jeigu verdama 
ryžių košė, jos blankiam skoniui harmo-
nizuoti puikiai tiks stipraus skonio bei 
aromoto aštrus žuvies padažas. O jeigu 
sriubai paskaninti naudojama šiek tiek 
cukraus ir druskos, prie jos tiesiog būtina 
patiekti skiltelę žaliosios citrinos. Ing ir 
Jang paslapčių jau nuo mažų dienų ma-
mos ir močiutės moko savo dukras, kad 
šios būtų tinkamos žmonos.

Vietnamietiškos virtuvės ypatumai
Vietnamo virtuvei didelę įtaką turėjo ne 

tik šalies kaimynės, mainai, prekyba bei 
gamtiniai ištekliai, bet ir šalį nualinę ka-
rai ir užkariavimai. Iš Kinijos atkeliavusios 
virimo garuose tradicijos įkvėpė sukurti 
White Rose – didžiulį, saldų, garuose virtą 
koldūną su kiauliena, krevetėmis, grybais 
ir kiaušiniu. Nors prancūzai Vietname 
pabuvojo ir neilgai, jų atsivežtos pailgos 
kvietinės bandelės buvo dabar jau visur 
populiaraus vietnamietiško sumuštinio 
pradžia. Per visą rytinę šalies dalį besi-
driekianti pakrantė leido vietnamiečiams 
jau nuo seno mėgautis jūros gėrybėmis 
– moliuskų sriubos, keptos ar garuose vir-
tos žuvys bei kalmarai, sraigės aštriame 
padaže, makaronai su krabais – tai tik 
keli jūros įkvėpti gardėsiai. Patiekalų 
karaliumi tikrai galima tituluoti sotų ir 
maistingą sultinį Pho – jis patiekiamas su 
plokščiais ryžių makaronais, kepta mėsa 
bei įvairiomis žolelėmis. Bene dažniausiai 
valgomas Pho yra su sultingomis kep-
tos jautienos juostelėmis ir vadinamas 
Pho Bo. Užsisakę šio vietnamietiško 
gardėsio šalies šiaurėje, pajusite kaip nosį 
ima kutenti kardamono, cinamono bei 
anyžiaus ansamblis, sriuba grečiausiai 
bus pagardinta laiškiniais svogūnais 
bei patiekta su aliejuje virta duonele. 
Šalies pietuose jūsų Pho Bo kvepės kiek 
paprasčiau, mat ji gardinama druska, cuk-
rumi bei pipirais, o ir vietoj duonelių bus 
patiekta didžiulė lėkštė šviežių daržovių.  
Iššūkių mėgėjai čia tikrai ras kur 
skrandžius išbandyti. Jauna vietnamietė 
Kim pasakoja apie savo šeimos 
pamėgtus delikatesus - vienas didžiausių 
gardumynų jų namuose – tai neišsiritusių 
putpelių kiaušiniai. Juos ypač mėgsta jos 
tėtis ir pagardinęs su druska, pipirais ir 
šlakeliu laimo sulčių gali net dvidešimčia 
kiaušinių pasimėgauti. Kartais šeima 
pasilepina gyvatiena. Nudirta gyvatė 
smulkiai sukapojama ir kepama su 
česnaku, ciberžole, citrinžole bei čili pipi-
rais. Ypatingomis progomis, kai perkama 
didžiulė gyvatė, pirmiausia, jai dar gyvai 
esant, išlupama širdis ir tebepulsuojanti 
imetama į degtinės stikliuką bei paduo-
dama garbingiausiam puotos svečiui. 

VIETNAMASVIETNAMAS

Rambutanų derlius Vietname

Ryžių blyneliai pusryčiams

Garsusis Vietnamo  jautienos sultinys Pho Bo
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Populiarusis Tailandas

Vakarų pasaulio link
Tailandas – tai viena labiausiai prie 

vakarietiško gyvenimo priartėjusių 
Pietryčių Azijos šalių:  investuojama į 
šalies infrastruktūrą, išsivysčiusi medi-
cina bei mokslas, tvarkinga susisiekimo 
sistema. Čia jus pasitiks modernūs preky-
bos centrai, nesunkiai rasite itališkos 
picos, amerikietiškų hamburgerių ar 
net turkiškų kebabų. Jau nuo seniausių 
laikų tailandiečiai mielai skolindavosi 
kulinarines idėjas iš atvykėlių, šiek tiek 
paįvairindami ir pakeisdami recep-
tus pridėdavo tailandietiško atspalvio. 
Nors tailandiečiai ir įsileido daugybę 
svetimšališkų naujovių, jie liko ištikimi 
savo virtuvei ir jos pagrindams bei be 
galo tuo didžiuojasi. Pagirti vietinę 
virtuvę – tai geriausias komplimentas 
kiekvienam tailandiečiui. 

Tailandiečių namuose
Tailandiečių moterys dar vaikystėje 

išmoksta virtuvės paslapčių iš savo mamų 
ir močiučių, tačiau maistą namuose 
gamina labai retai – juk gatvėje galima 
įsigyti jau paruoštų patiekalų už itin 
nedidelę kainą. Maisto šioje šalyje suras-
ti tikrai nesunku – gatvės ir gatvelės 
nusėtos vežimaičiais bei prekystaliais su 
šviežiu, kartais net prieš jūsų akis gami-
namu maistu. Prisėsti ir pasimėgauti 
gardžiais patiekalais dažnai kviečia kelios 
nedidukės plastikinės kėdutės, tačiau 
dauguma tailandiečių vakarieniauja su 
šeima, tad maisto imama išsinešimui. 
Pardavėjai mikliai pila įvairiausius ka-
rius, sriubas bei troškinius į plastikinius 
maišelius – jokių dėžučių ar indelių.       

Patiekalai, užkariavę visą pasaulį
Tailando tradicinių patiekalų sąrašas 

tikrai ilgas – vieni šaltiniai jų nurodo 

apie keturiasdešimt, o kiti jų įvardija ir 
kur kas daugiau. Tačiau visą Tailando 
maisto gaminimo meną vienija paprasta 
taisyklė: sukurti gardų patiekalą – tai 
menas kurti harmoniją tarp to kas saldu, 
rūgštu, aštru bei kartu. Tailandiečiai nau-
doja itin daug ingredientų, tad dažnas 
net paprasčiausio patiekalo receptas 
vos telpa į knygos puslapį. Dauguma 
ingredientų – prieskoniai bei įvairiausios 
žolelės, kurių naudojama žymiai daugiau 
nei bet kur kitur Pietryčių Azijoje. 
Patiekalų skonis dažnai intensyvus jau 
nuo pirmojo šaukšto, jaučiamas lengvai 
burną nudeginantis aštrumas. Įdomu, 
kad šiais laikais vienu iš pagrindinių 
Tailando virtuvės ingredientų tapęs čili 
pipiras, čia pradėtas naudoti tik nuo 16-
to amžiaus, kai jį į šalį mainams atsivežė 
portugalai. 

Be čili pipirų neapsieinama gami-
nant tailandietiškuosius karius. Ir nors jų 

skirtinguose šalies regionuose gamina-
ma pačių įvairiausių, mėgstamiausi visoje 
šalyje yra raudonasis, žaliasis bei gelto-
nasis kariai. Populiariausia juos gaminti 
su vištiena, daržovėmis bei gausybe 
prieskonių, o kokoso pienas suteikia 
šiems kariams švelnumo ir sukuria skonių 
harmoniją.    

Klimatinės sąlygos apdovanojo 
tailandiečius daržovių ir vaisių gausa, 
o žmonių išradingumas padėjo sukurti 
pačius netikėčiausius derinius. Saldusis 
mangas Tailande užderi tik kartą per me-
tus, tačiau šis vaisius kelią į tailandiečių 
virtuves randa ištisus metus. Dar nepri-
nokusiu, rūgštaus skonio mango vaisiumi 
gardinamos salotos, o subrendęs, sal-
dus vaisius naudojamas gaminant vieną 
populiariausių desertų Mango Sticky 
Rice (lipnūs ryžiai, patiekiami su saldžiu 
kokoso pienu bei sultingais mango ga-
baliukais) arba valgomas tiesiog kaip 
užkandis.

Papajos Tailande taip pat turi kelis 
sezonus – sunokusios tampa puikia at-
gaiva vasaros karštyje, o dar žalios nau-
dojamos salotoms. Nors žalių papajų 
salotų Som Tum receptas į Tailandą atke-
liavo iš kaimyninio Laoso, vietiniai jį taip 
pamėgo, kad dabar salotos neabejotinai 
vadinamos tradiciniu patiekalu bei vienu 
populiariausių užkandžių.

Iš kaimyninės Kinijos tailandiečiai 
perėmė makaronų maniją, ypač juos 
trumpai kepti su daugybe pagardų 
ant kaitrios ugnies. Būtent kiniečių 
dėka Tailando virtuvę papuošė vakarų 
pasaulyje neabejotinai žinomiausias 
tailandietiškas patiekalas Pad Thai (ma-
karonai su kiaušiniu, vištiena, žemės 
riešutais bei pupelių daigais).

Mango Sticky Rice 
arba Khao-neeaw ma-muang
100 g lipnių ryžių
Puodelis kokosų pieno
2 šaukšteliai kokosų kremo
2 šaukštai cukraus
šaukštelis druskos
50 g supjaustytų šviežių mango vaisių                            
Pamirkykite ryžius 3-4 valandas arba 

per naktį vandenyje. Išvirkite ryžius ne-
dideliame kiekyje vandens. Pašildykite 
kokosų pieną, išmaišykite jame cukrų, 
tuomet įmaišykite išvirtus ryžius ir 
pabrinkinkite 10 min. Permaišykite ir 
patiekite su smulkintais mangais, ant 
viršaus užpylę kokosų kremo.

VIETNAMASVIETNAMAS

Kokosiniai blyneliai - vienas populiariausių užkandžių Tailando gatvėse
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Laukinės Kambodžos skanėstai

Galingosios Khmer imperijos pali-
kuonys

Kambodžos vardas žemėlapyje atsira-
do ne taip jau seniai, anksčiau šios šalies 
ir kai kurias aplinkines teritorijas vienijo 
galingoji Khmer imperija. Šios imperijos 
paveldas yra ne tik iki šių dienų išlikęs vie-
nas įspūdingiausių šventyklų kompleksų 
Angkor Wat, bet ir khmerų kalba (kuri 
yra valstybinė Kambodžoje), papročiai 
bei patiekalų ruošimo tradicijos. Ilgą 
laiką karų bei užkariavimų alintoje šalyje 
žmonės virtuvės paslaptis perduodavo iš 
kartos į kartą, mat įrašų ar receptų knygų 
dažnai nelikdavo. Tiek vyrams, tiek mote-
rims tikra garbė būdavo mokėti pagamin-
ti gardžiausius patiekalus. Šalyje gausu 
derlingos žemės, kuri po lietingo sezono 
apiberia gamtos turtais, tad netrūksta 
šviežių vaisių, daržovių bei prieskoninių 
žolelių. O kambodžiečių taip pamėgti ko-
kosai nuo palmių raškomi ištisus metus. 
Nacionalinio stalo centre – ryžiai, kurie 
tiekiami su troškinta mėsa ir marinuo-
tomis daržovėmis. Nors turgavietės ir 
nukrautos šviežiais vaisiais ir daržovėmis, 
prieš patiekiant jie dažniausiai termiškai 
apdorojami, mat maistas, skirtingai nei 
Tailande, ruošiamas iš anksto ir tiekiamas 
gali būti tik po kelių valandų. 

Tamsūs Khmer Rouge laikai
Tūkstantmečiais besiformavusias šalies 

tradicijas bei papročius labai paveikė 
dar visai neseni įvykiai – 1975-aisiais 
valdžią perėmė komunistų partija, o 
jos lyderis Pol Potas nutarė šalį pavers-
ti agrokultūros centru, tad žmones 
masiškai siuntė dirbti laukų. Užmojai 
buvo didžiuliai – padidinti ryžių derlių 
net keturis kartus. Kad tai pasiektų, Pol 

Potas turėjo padidinti darbo našumą, 
tad žmonės laukuose praleisdvao po 12-
14 valandų per dieną. Tausojant turimus 
išteklius, maisto daviniai buvo itin maži 
– dažna darbininko dienos maisto duoklė 
tebuvo du dubenėliai ryžių. Žmones nuo-
latos kankino nuovargis ir alkis, tad kad 
išgyventų, jie atsigręžė į gamtą. Džiunglių 
harmonija ne tik atitraukdavo mintis nuo 
skaudžios realybės, bet ir suteikdavo jėgų 

kAMBODžAkAMBODžA

Angkor Wat šventyklos
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judėti į priekį, paguosdavo bei pamaitin-
davo. Valgoma tapo viskas, kas juda. Ant 
laužų vis dažniau ėmė čirškėti tarantulai, 
gyvatės, laukiniai pelėnai ar svirpliai, o 
raudonosios skruzdės tapo populiariu 
ingredientu, kuris paskanindavo laukinių 
augalų stiebelių ir šaknų sriubą. Kadan-
gi dažnai į mišką būdavo iškeliaujama 
be jokių įrankių, pasigaminti maistui 
kambodžiečiai išradingai pritaikė gamtos 
gėrybes. 

Vandenyje išmirkytas bambuko stie-
bas gali tarnauti kaip puikus puodas, 
o ir troškinį jame išsivirti nėra sunku 
– pamiškėje rasti laukiniai baklažanai 
sugnaibomi nedideliais gabalėliais, 
užpilami upelio vandeniu ir po 40 
minučių kaitinimo ant laužo jau galima 
mėgautis kvapniu viralu. O jei šį troškinį 
norėsite kiek paįvairinti, nesunku bus 
surasti citrinžolės, kurios kupstai pūpso 
sauletėsnėse džiunglių vietose. 

Džiunglėse nesunku atrsati upelį ar 
upeliūkštį, o aplink augančios vijanos 
puikiai tinka nedideliam tinklui suregzti. 
Lietinguoju sezonu džiunglių meniu gali 
pasiūlyti ir gausybę netikėčiausių vaisių, 
tačiau, kad juos pasiekti tenka ropštis į 20 
metrų siekančius džiunglių aukštaūgius. 
Neretai smaližių viršūnėse laukia ir kitas 
„prizas“– ant šakos suregztas dūzgiantis 
avilys. Geltonąjį gardėsi sumaišius su ant 
itin karštos ugnies pakaitintais ryžiais 
gaunamas puikus desertas. 

Nors sunkusis periodas jau praeityje 
ir šalis po truputį atsigauna nuo patirtų 
smūgių, vabzdžiai bei laukiniai gyvūnėliai 
vis dar yra dažnas kambodžiečių 
užkandis, ypač populiarus keliaujant au-
tobusu.     

Valgymo įpročiai
Kaip ir kitose Pietryčių Azijos šalyse, 

pusryčius ir pietus populiaru valgyti 
ne namie – jau ankstyvą rytmetį ant 
pakelės restoranėlių stalų garuoja 
soti makaronų sriuba su jaučio kepe-
nimis, ryžių košė su vištiena arba antie- 
na, traškūs ryžių blyneliai, patiekiami su 
aštriu padažu bei virti ryžiai su pagar-
dais. Turgavietės taip pat tampa rytine 
stotele – dažnas čia perka virtus ančių 
ar putpelių kiaušinius, lęšius su kokoso 
drožlėmis ir cukrumi, gardžius vaflius, 
tešloje keptus bananus bei pasimėgauja 
ledine kava, kuri ruošiama kavos sirupą 
sumaišant su kondensuotu pienu ir dos-
nia sauja sumaltų ledo kubelių. Pietūs 
taip pat ankstyvi – lauko restoranėlius 
papuošia daugybė garuojančių puodų, 
kuriuose – įvairiausiais būdais troškinta 
bei gardžiausiais prieskoniais paskaninta 
mėsa. Dažniausiai puodų turinį sudaro 

kAMBODžAkAMBODžA

Khmer Rouge laikais Kambodžos žmonės atsigręžė į gamtą. Buongo genties narys verda baklažanų 
sriubą bambuko stiebe

Imbieras, ciberžolė ir citrinžolė - patys populiariausi ingredientai Khmer virtuvėje

Skruzdžių sriuba džiunglėse
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kiauliena, žuvis ir vištiena. Jautiena itin 
brangi ir gaminama retai, dažniausiai 
ypatingomis progomis. Restoranėlio 
svečiai visada vaišinami ledine arbata bei 
nedidele lėkštele sriubos. Po pietų, per 
patį karštymetį viskas nutyla ir nurimsta, 
kaimo vietovėse dauguma vietinių ramiai 
snūduriuoja hamakuose, o didmiesčių 
ritmas sulėtėja. Tačiau vėlyvą popietę 
gatvėse vėl pasigirsta šurmulys – dūzgia 
mašinos bei motoroleriai, o užkandžių 
prekeiviai stumia vežimėlius su virtomis 
kukurūzų burbuolėmis, ant laužo skru-
dintais bananais ir saldžiomis bulvėmis, 
ledais bei įvairiausiais kepiniais. Vakarie-
niauti visi skuba namo, tuomet visa šeima 
po dienos darbų susėda kartu. 

Tradiciniai patiekalai – subtilus 
skonis bei aromatas

Kambodžos virtuvė nepasidavė 
kaimyninių šalių įtakai ir čili pipirų 
pomėgiui, todėl vietoj drasių, intensyvių 
skonių kombinacijų stengiamasi sukurti 
švelnų, tačiau subtilų skonį, derinant 
įvairiausius prieskonius bei žoleles. Ne-
nuostabu, kad tradiciniais vadinami Fish 
Amok (garuose virtas žuvies troškinys, pa-
tiekiamas bananų lapuose), Lok Lak (jau-
tienos išpjova, marinuota specialiame 
padaže) bei vištienos karis gamina- 
mi pasitelkiant vos kelis ingredientus – 
ciberžolę, imbierą, česnaką bei citrinžolę. 
Skirtingai nei daugelyje kaimyninių šalių, 
tradiciniai patiekalai valgomi retai, jie 
gaminami tik išskirtinėmis progomis, mat 
tai užima daug laiko ir gerokai patuština 
šeimininkės(-o) piniginę – juk būtina nau-
doti tik geriausios kokybės ingredientus.

Gaminimas:
Dubenyje kartu sumaišykite oisterio padažą, susmulkintą sultinio kubelį, česnako skilteles, pipirus, 

čili, riešutų bei sezamų aliejus, vandenį ir miltus. 
Sudėkite jautienos juosteles ir palikite marinuotis bent 20 minučių.
Tuo tarpu sumaišykite visus ingridientus, reikalingus padažui nedideliame indelyje. Pakepti mėsą 

įkaitintoje keptuvėje ant karštos ugnies kol jautiena gražiai apskrus. Prieš tiekiant, apšlakstykite mėsą 
padažu.

Žuvis Amok 
200g baltos žuvies filė
50g kokosų pieno
3-4 čili pipirai, susmulkinti
8 bananų lapai (taip pat tiks ir 
trys 10 cm skersmens apvalios formelės)
1 kiaušinis
2 šaukštai smulkintų skrudintų 
žemės riešutų
2 ankštinės pupos, smulkiai supjaustytos
Pusė pekino kopūsto, smulkiai supjaustyto
1 mažas svogūnas, sukapotas
1 morka, smulkiai supjaustyta
1 šaukštas cukraus
Pusė šaukšto miltų
Pusė šaukšto žuvies padažo
Pusė kubelio vištienos sultinio
Kalendra papuošimui

Supjaustykite žuvį nedideliais gabalėliais. Užpilkite ją 4 šaukštais kokosų pieno, čili pipirais, žuvies 
padažu, susmulkinta vištienos kubelio puse, lengvai suplaktu kiaušiniu, cukrumi ir žemės riešutais. 
Gerai išmaišykite.

Virkite ant karštos ugnies, apie 2-3 minutes, kol masė taps beveik sausa.
Sudėkite daržoves ir virkite 3 minutes nuolat maišant.
Sumažinkite ugnį ir kaitinkite 2-3 minutes, švelniai maišant. Nuimkite nuo ugnies.
Mažame puode sumaišykite likusį kokosų pieną ir miltus, kaitinkite ant lėtos ugnies pastoviai 

maišydami kol masė sutirštės.
Iš bananų lapų suformuokite formeles ir 4/5 jų užpildykite žuvies ir daržovių mase. Likusią 1/5 

padenkite kokosų pieno ir miltų mišiniu, papuoškite kalendra ir keliais morkų grežinėliais.
Sudėkite formeles į garinį puodą ir virkite apie 15 minučių.

Lok Lak (2 asmenims):
300g jautienos, supjaustytos
plonomis juostelėmis
2 valgomi šaukštai oisterio padažo
1 vištienos sultinio kubelis
2 skiltelės česnako, smulkiai sukapotos
1 arbatinis šaukštelis juodųjų pipirų
1 valgomas šaukštas žemės riešutų aliejaus
1 arbatinis šaukštelis sezamų aliejaus
1 valgomas šaukštas čili aliejaus
1 valgomas šaukštas cukraus
1 valgomas šaukštas miltų
Pusė stiklinės vandens
Padažui:
1 valgomas šaukštas citrinų sulčių
Žiupsnelis druskos
2-3 skiltelės česnako
1 valgomas šaukštas aliejaus
4 valgomi šaukštai vandens
1 valgomas šaukštas juodųjų pipirų
1 valgomas šaukštas cukraus

Saldūs bananų ir ryžių ryšūlėliai 
populiarūs visoje Pietryčių Azijoje

kAMBODžAkAMBODžA
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Gėrimu, kurį dauguma geria kasdien...
Nors kavos kultūra taip pat auga, tačiau 
restoranuose, deja, kaip ir su tais vynais 
prieš dešimt metų, paklausę kokios kavos 
turite, dažniausiai gausite atsakymą „es-
presso, latte“ arba pan. 

Apie tai: Ar restoranams reikalin-
ga kavos korta? Kaip ji turėtų atro-
dyti? Kokią pridėtinę vertę sukurtų 
restoranui? Kalbamės su kavos ekspertu, 
vienu pirmųjų barista čempionu, ilgus 
metus kavos tinklą kuruojančiu specia-
listu,  Sauliumi Simonavičiumi. 

Ar reikalinga restorane/kavineje ka-
vos “korta”?

Tik jeigu kalbame apie ypatingą (spe-
ciality) ir šviežią kavą. Sudėtinga būtų 

atsakyti vienareikšmiškai. Visų pirma, 
manau, tai remiasi į įstaigos pasirinktą 
koncepciją, kaip ir kokiu būdu jai pato-
giausia transliuoti informaciją apie kavą 
svečiams. Reiktų atskirti restoraną nuo 
kavinės ar kavos baro. Pirmiausia dėl 
to, jog įžengęs į kavos barą tikrai netu-
rime noro ir įpročio vartyti storos kny-
gos, tam, kad užsakyti savo mėgstamą 
kavos puodelį. Tą informaciją visuomet 
norėtųsi išgirsti iš baristos, tiesiogiai iš 
jo lūpų ir gestų, o dar jei tai vyktų tos ka-
vos ruošimo metu, būtų absoliuti fantas-
tika. Antra – kavos korta dažnam svečiui 
atrodytų lyg koks mokslinės fantastikos 
leidinys kukliam tik ką skaityti pramoku-
siam pirmokui. Deja, bet vartotojų 
suvokiančių kavą dar yra mažuma, kaip ir 

ją ruošiančių...tačiau tai atskira tema.
Kavos kortoje pateikiama informa-

cija būtų naudinga ir kažką sufleruo-
janti tik tiems asmenims, kurie gilinasi, 
ar kažkada gilinosi ir domėjosi bent jau 
jos pradžiamoksliu. Ar dažnas atsakytų į 
klausimus apie kavą – kur ir kaip ji auga, 
kaip atrodo jos vaisius, kaip ji renkama 
ir apdorojama, kas yra robusta, yellow 
bourbon, pacamara, cup of excellence? 
Retas atsakytų bent po žodį į kiekvieną 
klausimą, bet gal būt tai daugeliui atro-
do normalu – nežinoti ir nepažinoti 
to, ką vartoja kas dieną, ir ne po kartą. 
Todėl tikėtina, jog kavos korta virstų 
labiau edukaciniu, nei informaciniu 
apie patį produktą, instrumentu. Tačiau 
visgi taikant į tą mažumą, kavos žinovų, 

Dar prieš mažiau nei dešimt metų restorane  paklausus „kokio vyno turite“ buvo įprasta gauti atsakymą - „bal-
to ir raudono“, jei pasisekdavo, galima būdavo išsiaiškinti sausi ar saldūs (nors dažniausiai visvien būdavo 
saldūs). Šiandien tokia situacija kelia tik atlaidų šypsnį: kiekvienas save gerbiantis restoranas turi vynų kortą, 
kurioje būna nurodytas vyno pavadinimas, vynuogė, paga-minimo metai, regionas... Kasmet renkami ge-
riausi vynai Lietuvoje, organizuojami vyno ir maisto derinimo čempionatai...trumpai tariant, per dešimt metų 
šalyje atsirado vyno kultūra. O kaip su kava? 

kAVOS kORTA RESTORANE 
– kAS LAUkIA PO 5 METų

gURMANIŠkI IEŠkOJIMAI
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sakyčiau taip, kavos korta gali būti nau-
dinga ar net kartais reikalinga.

Tuo tarpu restorane kiek kitaip – ten 
dažnai turime laiko susipažininimui su 
siūlomais produktais ir asortimentu, gali-
me svarstyti ir rinktis... Mano nuomone 
restoranai galėtų labai prasmingai 
išnaudoti šią galimybę, juk kavos puo-
deliu dažnai užbaigiame savo pietus ar 
vakarienę, ir tas taškas gali labai suga-
dinti nuotaiką. Galimybe vadinu kavos 
kortą, kurioje būtų bent keletas skirtingų 
kavos rūšių, keletas jos paruošimo būdų, 
pristatymas bei pasirinkimas, kad viskas 
neužsibaigtų tradiciškai - neaiškiu puo-
deliu kavos, pagamintu iš juodo kaip nak-
tis garsaus prekinio ženklo espresso ka-
vos mišinio. Ar gali būti kitaip?! Tikrai gali.

Kokiais kriterijais vadovaujantis 
reikėtų tokią „korta” sudaryti? 

Kriterijų gali būti labai daug. Čia jau 
pačiam kavos kortos sudarytojui reiktų 
atsirinkti svarbiausius, atsižvelgiant į 
kiekvieną konkrečią kavą. Kiekviena kava 
turi savo kelią iki puodelio, savo biografiją, 
savo titulus, charakterį, skrudinimo būdą 
ar tipą, paruošimą ir t.t. Toli gražu ne visa 
kava yra lygiavertė viena kitai, tačiau čia 
jau atsiranda didžiulė erdvė subjektyvu-
mui. 

Mano manymu labai svarbu būtų 
nurodyti kavos balansą ir charakterį, na 
bent jau pagrindinius jų bruožus. Taip 
pat, žinoma, jos visą biografiją – kilmės 
šalį, rūšį, ūkį, auginimo ypatybes (terroir), 
apdorojimą. Viskas turėtų būti apsupta 
gausių komentarų, be kurių ta informacija 
gali tapti sausa ir menkaverte. Manau re-
tam būtų įdomu lyginti kavą tik pagal jos 
ūkininko pavardę ar regiono pavadinimą, 
tam reikalinga platesnė informaciją – ką 
konkretus parametras tai kavai suteikia ir 
padaro ją neeiline.

Atskirai galima aprašyti ir skrudinimą 
bei rekomenduojamą paruošimo būdą. 
Gal netgi ir pačią ruošimo technologiją, 
kadangi tą pačią kavą ruošiant skirtin-
gais parametrais, tokiais kaip vandens 
temperatūra, malimo stambumas, pro-
porcijos ir t.t., gauname vis skirtingą 
rezultatą.

Taip pat gali būti nurodytas ir pats 
gamintojas (skrudintojas), kartais tai 
svarbu.

Ar įmanoma skirtingų gamintojų/
prekės ženklų kava vienoje vietoje? 

Dirbti su įvairiais kavos gamintojais, 
turėti platų, margą kavos asortimenta 
galima, tačiau juos turite gerai pažinoti. 
Aklai pasikliauti gamintojo kompeten-
cija ir kokybe nevertėtų. Vargu ar Jūs 
patys sudarytumėte pilną kavos kortą, 

tam reikalingi nemaži duomenys, todėl 
visada reiktų pasitelkti į pagalbą patį ka-
vos gamintoją, jo patirtį ir žinias. Ypatin-
gos kavos gamintojų ir tiekėjų yra ne taip 
ir daug, tokių, kurie apie savo išskirtinę 
kavą galėtų kalbėti plačiai. Tačiau manau 
visada bus pasiekiamas geresnis rezul-
tatas dirbant su vienu, patikimu kavos 
gamintoju, tokiu atveju iš jo galima tikėtis 
tikrai geresnės ir atviresnės pagalbos, bei 
viskam palankesnių sąlygų, prekių kainų. 

Ar yra kavos kortai paklausa iš 
vartotojų puses? Juk dažnai girdi-
me, kad mėgstu vieną ar kitą  ka-
vos gamintoją, kartais išgirstame ir 
„mėgstu Arabica/Espresso/Machiato“, 
labai retai „mėgstu etiopišką arabica 
ar kostarikietišką ...”

Labai taiklus ir aktualus klausimas 
– vartotojai labai klaidžioja šiuose 
dalykuo-se, garsūs vardai, Itališki pa-
vadinimai, kavos rūšys ar jos kilmės šalys, 
nugirstos nuotrupos, pasakojimai ar netei- 
singi spaudos straipsniai susipina į vieną 
krūvą, ir iš to gimsta visiškas chaosas. Visų 
pirma reiktų atsikratyti stereotipo, kad 
kava didžiausią prasmę turi tik tada, kai 
paruošta espresso kavos aparatu, arba  aps-
kritai aparatu. Taip, šis kavos paruošimo 
būdas yra labai greitas, aiškus, patogus ir 
įprastas vartotojui, iš ko laimi ir aptarnau-
janti įstaiga, tačiau kalbant apie ypatingą 
kavą viso to tikrai nereikia, atvirkščiai 
aparatai čia gali būti visiškai nereikalingi, 

nebent kaip papildomi instrumentai kas 
kartą garantuojantys stabilią gėrimo 
kokybę – tokie, kaip svarstyklės, termo-
metrai, laikmačiai ir t.t. 

Kol neturėsime tokios pasiūlos (kavos 
kortos), neatsiras ir paklausa jai. Kol kas 
pareikalavimas ypatingai kavai, paruoštai 
alternatyviais metodais yra labai kuklus. 
Kavos korta čia galėtų pagelbėti, pasu-
fleruoti vartotojui, kad jis neapsiribotų 
savo kasdieniniu juodos kavos ar 
kapučino puodeliu, paruoštu klasikiniu 
espresso įrengimu. 

Tapatinti kavos skonį su jos vardu 
(brand’u) ir kalbėti apie tai, kaip tu myli 
vieno ar kito prekinio ženklo kavą būtų 
kiek neteisinga, kadangi kiekvienas 
restoranas, baras ar kavos namai tą kavą 
ruošia savaip, kaip sugeba ir moka, kaip 
tai riboja arba leidžia kavos ruošimo 
įranga, baristų ir atsakingų asmenų kom-
petencija.  Todėl ir rezultatas kas kart ap-
silankius skirtingose įstaigose, kurios vi-
sos naudoja to paties gamintojo, tą pačią 
kavos rūšį, tikėtina bus skirtingas. 

Ar „kavos korta“ atneštų naudos ar 
žalos kavinei/restoranui?

Jeigu tą kavos kortą įsivaizduosime 
kaip išpuoselėtą kavos gėrimų meniu su 
skirtingais ir labai konkrečiais paruošimo 
metodais, pilnais jų aprašais ir technologi- 
ja, taip pat pilna informacija apie kavą, iš 
kurios konkretūs gėrimai ir yra ruošiami – 
vienareikšmiškai ta įstaiga sužibėtų, kaip 
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ryškiausia žvaigždė kavos padangėje, jai 
tik bereiktų ištesėti tai, kas pažadėta – tą 
kavą tinkamai ir paruošti, kas tikrai nėra 
labai paprasta ar lengva. Tada sėkmė 
tikrai garantuota. Raskite restoraną ar 
kitą maitinimo įstaigą mieste, kurioje 
giliai pačiame popierinio meniu gale be 
Espresso, Cappuccino, Cafe Latte ir pan. 
gėrimų, rastumėte kitokių paruošimo 
būdų, o ką jau kalbėt apie papildomą 
lapą su tokiais aprašais, kaip:

Pavadinimas: Brazil Sertaozinho, 100% 
arabika 

rūšis: Catucai, 
aukštis: 1250m, 
apdorojimas: sausas (natural)
aromatas/skonis: braškės, raudonasis 

vynas, melasa, mangai, pasiflorai
rūgštis: vynuoginė, obuolinė, 

kompleksiška
puodelyje: labai švari, saldi, tiršta, 

gaivaus poskonio 
Ir visa tai su nuoroda į Chemex, Hario 

V60, Syphon ar pan. paruošimo metodus. 
Ir tokiu būdu pristatoma ne viena kavos 
rūšis. Visa tai gali būti derinama ir su spe-
cialiais desertais ar patiekalais. Noriu! Ra-
gausiu, pagalvotumėte, ar ne? 

Ar yra tokių sprendimų  užsienyje?
Madinguose ypatingos kavos baruo-

se visa tai vyksta seniai, visame pasau-
lyje. Vienokiame ar kitokiame pavidale 
ta kavos korta pateikiama, bet ne visur. 
Dažniausiai joje nurodomi tik nieko 
nesakantys pavadinimai ir trumpi sko-
nio aprašymai ar kitos pastabos. Pilnos, 
išdirbtos kavos kortos matyti ar bent 
jau girdėti tikrai dar neteko. Tokios, kur 
susipažinus su visa informacija nekiltų 
papildomų klausimų apie vieną ar kitą 
pasiūloje esantį gėrimą ar prekę.

Kokios problemos, susijusios su 
sprendimu sudaryti kavos kortą? 

Įvardinčiau dvi su kavos kortos gy-
vavimu susijusias problemas. Pirmiausia 
tai, jog ypatingos kavos asortimentas yra 
labai nestabilus, jis pastoviai kinta, t.y. 
didelės jo dalies, kuri dar vis yra šiandien, 
ryt jau gali nebūti, labai sunku būtų 
vaikytis aktualaus asortimento ir išvien 
atlikinėti atnaujinimus. Kita, manau 
aktualesnė šiai dienai, problema – per-
sonalas. Surasti profesionalų, patyrusį 
baristą, kuris plačiai išmano ne tik kavą, 
bet ir visus jos paruošimo metodus, tech-
nologijas, yra beveik neįmanoma. Jis arba 
dirba barista ir yra vertinamas, arba jau 
baigęs baristos karjerą. Apmokyti naują 
būsimą specialistą nėra taip paprasta ir 
greita, jam reikia labai daug laiko, žinių 
ir praktikos. Iš ne vienerių metų darbo 

su baristomis patirties, galiu tvirtinti, jog 
geru kavos specialistu (barista) tampama 
po metų intensyvaus kasdieninio darbo, 
retais atvejais kiek anksčiau. Ir visa tai 
pavyksta tik tokiu atveju, jeigu jam tai 
be galo įdomu, jis jaučiasi savo rogėse, 
priešingu atveju gali prireikti poros metų 
ar daugiau. Be kompetetingų kavos 
specialistų kavos korta neturėtų jokios 
prasmės, manau atvirkščiai, tai keltų 
vartotojų pasipiktinimą ar nepasitikėjimą 
ta įstaiga.

Kokie būtų tavo patarimai, apsi-
sprendusiems, kad kavos korta reika-
linga?

Apsispręsti ir įgyvendinti kavos kortos 
projektą tik tam, kad jis būtų, galima la-
bai greitai, tačiau būtinai ar PRIVALOMAI 
siūlau pasikonsultuoti su ypatingos ka-

vos gamintojais ar tiekėjais visais su Jūsų 
kava susijusiais klausimais. Kol žmonės 
atidarinės restoranus, kavines ar kavos 
barus neturėdami absoliučiai net mini-
malaus supratimo apie tai, pasikliaudami 
tik savo, kaip vartotojo nuojauta, mes 
nepajudėsime niekur, ir mūsų kavos kor-
ta dar greitai neturės ateities. Liūdna, 
bet mes turime per daug nekokybiškos 
kavos... ir tai liečia labai didelį procentą 
mūsų įstaigų – daugumą restoranų, kai 
kuriuos kavos barus ar tinklus, visas de-
galines, kioskus ir t.t. 

Patarimas vienas – atnaujinti požiūrį 
į kavą, nustoti į ją žiūrėti kaip į papildo-
mas, lengvas pajamas. Niekam nerūpi 
vakarykščiai laikraščiai, tai kodėl mes 
vis dar randame tiek daug senos, 
nekokybiškos kavos?

Patarimas vienas – atnaujinti požiūrį 
į kavą, nustoti į ją žiūrėti kaip į papil-
domas, lengvas pajamas. Niekam 
nerūpi vakarykščiai laikraščiai, tai 
kodėl mes vis dar randame tiek 
daug senos, nekokybiškos kavos?
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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

Profesionalų tarpe pripažinta kokybė
Zwiesel Kristallglas AG gilias tradicijas, 

siekiančias 1872 metus, turinti kompa-
nija. Ši kompanija  savo produkcijoje de-
rina rankų  darbo tobulumą ir pažangias 
technologijas. Zwiesel Kristallglas stiklo 
ir krištolo gaminiai gerai žinomi kaip 
aukščiausios kokybės produkcija profe-
sionalams. Įmonė yra viena iš tarptautinės 
rinkos lyderių šioje srityje, glaudžiai ben-
dradarbiaujanti su aukštos klasės restora-
nais, viešbučiais, kitais šios srities profesio-
nalais. Daugiau nei 100 pasaulio valstybių 
Zwiesel Kristallglas  taurės ir kiti stiklo gami-
niai yra vertinami už jų funkcionalumą, 
ilgaamžiškumą, išvaizdą. Originalūs dizai-
no sprendimai, nepriekaištinga kokybė 
ir pažangios gamybos technologijos 
besijungiančios su aukšta darbo kultūra 
ir brandžia kompanijos filosofija - tai pa-
grindiniai aspektai apibūdinantys Zwiesel 
Kristallglas  ir užtikrinantys jai lyderio po-
zicijas savo verslo šakoje.

Schott Zwiesel taurių kolekcijos gaminiai 
puikiai tinka naudoti ne tik profesiona-
lioms reikmėms, bet yra itin mėgstami 
ir namuose. Schott Zwiesel - tai puikios 
taurių kolekcijos vyno gurmanams, ku-
riose atsiskleidžia nesenstančio stiliaus 
ir ilgalaikio žvilgesio sintezė. Šio gamin-
tojo taurės skirtos tam, kad sukurtų 
nepamirštamą mėgavimosi tauriu gėrimu 
akimirką.

Tritan® technologija krištolinėms 
taurėms

Zwiesel Kristallglas  sukūrė ir užpatentavo 
unikalią Tritan® krištolinių gaminių 
technologiją, kuri sukėlė perversmą 
pasaulinėje krištolo rinkoje. Tritan®  
krištolas buvo pripažintas kaip pats patva-
riausias, skaidriausias briliantinio žvilgesio 
krištolas pasaulyje. Tritan ® technologijos 
pagrindas yra krištolo gaminiams nau-
dojamas titano metalas. Šis metalas vienas 
iš tvirčiausių gamtoje randamų metalų, tad 
jo naudojimas nulemia, kad Schott Zwiesel 
taurėse susijungia skambesys, skaidrumas, 
žvilgesys, ir  tvirtumas.

Tritan® krištolo pasirinkimas garan-
tuoja ir mažesnes išlaidas krištoliniams 
indams – ši technologija 40% sumažina 
krištolo trapumą, jos dėka krištolas išlaiko 
nepriekaištingą išvaizdą daug ilgiau net 
plaunant indaplovėje. Be to kiekviena 
taurė gamybos procese yra optiškai pa-
tikrinama kompiuteriu siekiant išvengti 
gamybos broko. Be to Zwiesel Kristallglas 
AG aktyviai bendradarbiauja su aplinko-
saugos organizacijomis ir stengiasi nuolat 
tobulinti savo gaminių ekologiškumą.

Funkcionalios formos, išskirtinis 
krištolui nebūdingas tvirtumas, natūralios 
medžiagos - tai savybės, kurios Schott Zwie-
sel krištolo taures daro tikrai ypatingas ir 
nepamainomas tiek restoranuose, tiek na-
muose. Su šių taurių pagalba patiriamas 
tikrasis mėgavimosi gėrimu malonumas. 

Tinkama taurė atskleidžia geriausias 
vyno savybes

Tinkamas vyno ir taurės derinys papildo 
vienas kitą ir sukuria tobulą harmoniją. 
Someljė atrado, kad kiekvienos rūšies 
vyną svarbu gerti iš tam tikros formos 
taurės. Schott Zwiesel  kartu su patyrusiais 
someljė ir geriausiais vynuogių augintojais 
sukūrė įvairias taurių kolekcijas, pritaikytas 
skirtingų vynuogių rūšių vynui. Geriamas 
iš šių taurių vynas atskleidžia geriausias 
savo savybes, be to klientas turi galimybę 
pasirinkti jam patinkantį taurės stilių. Tokiu 
būdų taurės papildo vyno vertę ir suteikia 
nepamirštamų akimirkų.

Naujoji Schott Zwiesel taurių kolek-
cija FINESSE

Schott Zwiesel pastaraisiais metais 
pradėjo gaminti taures ir iš vientiso stiklo 
lydinio, kuomet ir taurė ir kojelė gaminama 
kartu. Schott Zwiesel naujiena -  taurių kolek-
cija FINESSE . Tai subtiliai elegantiškos ir 
graksčios taurės. Iš vientiso stiklo paga-
minta taurė ir kojelė itin gražiai susilieja į 
vieną visumą. Nesenstančios klasikinės for-
mos, bet tuo pačiu pakankamai modernios 
FINESSE serijos taurės papuoš tiek šventinį, 
tiek kasdieninį stalą. 

SChOTT zwIESEL TAURĖS 
- ĮVAIRIAPUSIŠkUMAS
IR TOBULUMAS

SPRENDIMAI

Oficialus Zwiesel Kristallglas AG
atstovas Lietuvoje - UAB „Sangaida“

Serija Finesse
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Ne paslaptis, kad svečiams renkantis 
viešbutį labai svarbu ne tik jo geografinė 
padėtis, paslaugų kokybės ir kainos san-
tykis, bet ir maitinimas. Svečiai beveik 
visada pabrėžia pusryčių asortimentą 
ir patiekimą, rekomenduodami vieną 
ar kitą viešbutį savo draugams ir 
pažįstamiems.

Neretai bent kavos puodeliu ar 
gardžiais pusryčiais prasideda ir verslo 
partnerių susitikimai, todėl labai svarbu, 
kad patiekalų asortimentas viešbučio 

Nesvarbu, kokiame pasaulio krašte bebūtų, apsistotų, kiekvienas, vos pabudęs viešbutyje, pagal-
voja apie pusryčius – kuo viešbučio virtuvė pamalonins šį rytą? 
Kiekvienam žmogui pusryčiai – daugiau nei pirmas dienos maistas. Tai – energijos šaltinis visai 
dienai, nulemiantis ne tik darbingumą, bet ir nuotaiką. Teisingi pusryčiai pažadina organizmą ir 
suteikia energijos, reikalingos mūsų protui ir kūnui. Sunku būtų nesutikti su viena iš sveikos mi-
tybos rekomendacijų: „Pusryčius suvalgykime patys, pietus pasidalinkime su draugu, o vakarienę 
atiduokime priešui“. 

restorane būtų patrauklus tiek poilsiau-
tojui, tiek verslininkui, tiek ir praeiviui, 
norinčiam gražiai pradėti dieną.

Deja, kaip rodo praktika, Lietuvoje 
pusryčių viešbučiuose situacija – gan 
liūdnoka. Nekalbame apie išties pavyz-
dinius pusryčius, tokius kaip „Radisson 
Blu“ viešbučio restorane „Brasserie de 
Verres en Vers“, viešbučio „Ramada“ „IM-
PERIAL by California Gourmet“ restorane 
ar puikius pusryčius restorane „Sonetai“, 
esančiame „Shakespeare“ viešbutyje. 

Tai vietos, kur bent kartą papusryčiauti 
reikėtų nueiti visiems, kurie atsakingi 
už pusryčius viešbučiuose. Juk skaniai ir 
kokybiškai valgyti nusipelno ne tik „pre-
mium“ klasės viešbučių svečiai. Juolab, 
kad gerų pusryčių paslaptis – nedaug, 
bet išties kokybiškai.

Apžvelkime teorines ir praktines 
rekomendacijas, padėsiančias paruošti 
sėkmingus pusryčius.

PUSRYČIUS SUVALgYkIME      
PATYS... Ieva Malaiškaitė, leidinio RESTORANŲ VERSLAS redaktorė

Vytautas Jokubauskas, Klaipėdos turizmo mokyklos mokytojas

kONSULTACIJOS

Pusryčių stalas restorane „Telegrafas“, viešbutyje „Kempinski“
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Pusryčių rūšys
Bėgant laikui susiklostė tam tikros 

pusryčių valgymo tradicijos ir pusryčių 
rūšys. Pats minimaliausias ir viešbučiams 
privalomas variantas – paprasti 
pusryčiai. Jų metu patiekiamas puo-
delis gėrimo (arbatos, kakavos, kavos) 
ir bandelė. Tokių pusryčių ir serviruotė 
paprasta: prieš svečią dedama desertinė 
lėkštutė su bandele, dešinėje – puodelis 
su gėrimu, kairėje – servetėlė, stalo cen-
tre – cukrus.

Kone labiausiai paplitusi pusryčių 
rūšis – kontinentiniai pusryčiai: pa-
tiekiama porcija pusryčių gėrimo, porcija 
sviesto, marmelado, medaus, ne mažiau 
kaip dvi bandelės. Stalo serviruotei 
reikės užkandinės lėkštės, dešinėje jos 
dedamas peilis užkandžiams, puodelis 
su polėkšte ir šaukšteliu. Kairėje svečio 
pusėje patiekiamos bandelės duoninėje 
lėkštutėje, o virš jos – lėkštelė su svies-
tu, virš užkandinės lėkštutės – cukrus, 
jo dešinėje – uogienė, medus. Jų inde- 
liuose turi būti bendro naudojimo 
įrankiai. Sviesto gabalėliai gali būti pa-
tiekiami ant ledo.

Vienos pusryčiai – tai kontinentin-
iai pusryčiai, kurių metu be uogienės, 
bandelių, vandens, sviesto dar pa-
tiekiamas minkštai virtas kiaušinis. 
Serviruotė – kaip kontinentinių pusryčių, 
tik papildoma dėkliuku kiaušiniui ir 
šaukšteliu jam valgyti. Dar galima 
pridėti specialų įrankį – sekatorių, skirtą 
kiaušinio viršūnėlei nupjauti. Jei jo nėra – 
viršūnėlė nupjaunama užkandžių peiliu. 

Angliški arba amerikietiški (tarp-
tautiniai) pusryčiai – tai gausūs 
pusryčiai, kurių metu patiekiama košė, 
sausi pusryčiai (avižų, miežių, kviečių, 
kukurūzų dribsniai), kiaušinienė, kumpis, 
mažos dešrelės, skrudinta įvairių rūšių 
duona, sviestas, marmeladas, vaisiai, 
kava, sultys. Autentiški Full English Break-
fast – kepti kiaušiniai su skrudinta šonine, 
kepintomis pupelėmis, Black Pudding 
(kraujine dešra), pomidorais, grybais ir 
duonos skrebučiais.

Kiek retesnė pusryčių rūšis, tačiau verta 
dėmesio, jeigu ieškote idėjų išskirtiniams 
renginiams viešbučio restorane – kvies-
tiniai pusryčiai. Šio tipo pusryčiai 
priskiriami prie oficialių priėmimų ir ren-
giami dažniausiai savaitgalį. Jų laikas 12–
15 val. Tokių pusryčių progos dažniausiai 
tapatinamos su šalies tradicijomis ir 
jie organizuojami kitą rytą po svarbios 
šventės ar įvykio, pavyzdžiui, Velykų 
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 Į pusryčių meniu rekomenduojama įtraukti oranžinės spalvos gėrimų, t. y. obuolių, apelsinų 
ar morkų sultis. Mokslininkų teigimu, oranžinė spalva stimuliuoja virškinimą, gerina apetitą.

sekmadienį, antrąją Naujųjų metų dieną 
ir t. t. Svečius kviestinių pusryčių būtina 
pakviesti prieš keletą dienų. Kviestinių 
pusryčių meniu nėra gausus: vienas ar du 
šaltieji užkandžiai, pagrindinis patiekalas 
ir desertas. Po pusryčių geriama arbata ar 
kava.

Dar viena pusryčių rūšis – pusryčių 
bufetas arba švediškas stalas. Tai to-

kie pusryčiai, kai visi patiekalai sudėti 
ant bendro didelio stalo, o svečias jų 
įsideda pats ir eina valgyti prie mini-
malia serviruote padengto staliuko: 
išankstinėje serviruotėje turi būti 
užkandiniai įrankiai, duoninė lėkštutė. 
Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus 
viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje 
bei pabaigoje), švediškas stalas gali 
būti pakeistas kitu aptarnavimo būdu, 

apatine lėkštutės briauna. Kairėje 
pusėje, jei reikalinga, dedama duo-
nos lėkštutė. Jos centras turėtų 
sutapti su viršutine užkandžių 
lėkštutės briauna. Dešinėje pusėje 
tokiu pat principu dedamas puo-
delis arba tik polėkštė kavai arba 
arbatai. Puodelio ąselė pasukama į 
dešinę, o lygiagrečiai jai už puodelio 
ant polėkštės dedamas šaukštelis. 
Kavos (arbatos) puodelio ąselės pa-
sukimas į svečiui patogiausią pusę 

– smulkmena, bet maloni, sudaranti 
aukštos kokybės įspūdį. Juk aptar-
navimas, kaip ir visas gyvenimas, 
susideda iš smulkmenų, žinoma, 
būtų pageidautina, kad tik malonių. 
Jei geriamos sultys, stiklinė joms 
dedama už dešinėje, arčiausiai 
lėkštės, esančio įrankio. Popierinės 
higieninės servetėlės dedamos ant 
stalo specialiame stovelyje arba 
užkandžių lėkštės kairėje.

Atsižvelgiant į tai, kad pusryčių 
metu svečiai paprastai skuba, o 
viešbučiuose norinčių pusryčiauti vie- 
nu metu asmenų gali būti daug, ap-
tarnaujantis personalas pusryčiams 
turėtų deramai pasiruošti. Pirmiau-
sia – minimaliai paserviruoti stalus, 
kad svečiui atėjus nebereikėtų gaišti 
atnešant įrankius ar kitus serviravi-
mo reikmenis. 

Serviravimo rekomendacijos
Kasdieniam pusryčių stalui tinka 

įvairių spalvų servetėlės ar staltiesė. 
Ant staltiesės ar servetėlės 1–2 cm 
atstumu nuo stalo krašto dedama 
užkandžių lėkštutė. Užkandžių 
įrankiai – peilis ir šakutė – dedami 
taip, kad jų rankenėlės lygiuotų su 
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pavyzdžiui, maistas dalinamas porcijo-
mis. Pusryčių bufeto asortimentas gau-
sus ir šie pusryčiai labai patogūs svečiui, 
nes jis turi galimybę rinktis patiekalus 
pats. Šiuo metu jie labai populiarūs. 
Stalui-bufetui reikia palikti daug vietos, 
kad patiekalai būtų lengvai prieinami. 
Patiekalus ant stalo reikia dėti nedideliais 
kiekiais, aptarnaujantis personalas turi 
nuolat tvarkyti ir papildyti stalą gėrimais 
ir užkandžiais, tvarkyti aptarnavimo sta-

Dauguma kitų egzotinių vaisių labiausiai tin-
ka susmulkinti kubeliais ir patiekti dubenyje 
prie jogurto ar dribsnių.

lus, kai svečiai pavalgo (tačiau kol svečiai 
sėdi prie stalo, nedera nurinkti gėrimų 
taurių, kavos, arbatos puodelių) arba 
papusryčiavę išeina.

Vėlyvieji pusryčiai – brunch’as. XIX 
amžiaus pabaigoje Didžiojoje Britani-
joje gimęs reiškinys brunch nėra vien 
madingas žodžių breakfast ir lunch de-
rinys. Kaip „The New York Times“ rašė 
žymus restoranų kritikas William Grimes: 

„Kuo daugiau įmantrumų brunch metu 
– tuo geriau“. Vėlyvieji pusryčiai žavi 
savo atmosfera. Valgoma ilgiau, prie 
stalo daugiau bendraujama, trumpai 
tariant – tai maistas ir poilsis vienu metu. 
Dar įdomiau tai, jog vėlyvųjų pusryčių 
patiekalų įvairovė niekuo nenusileidžia 
gurmaniškiems pietums. Be tradicinių 
pusryčių valgių – kiaušinienės, blynelių, 
kumpio ar sumuštinių – vėlyvųjų 
pusryčių metu patiekiama ir kepta mėsa, 
paukštiena, šalti jūrų gėrybių kokteiliai, 
rūkytos žuvys, salotos, sriubos, taip pat 
daržovių patiekalai, kelių rūšių duona, 
desertai.

Vėlyvieji pusryčiai, dažniausiai valgo-
mi vėlyvą sekmadienio rytą ar popietę, 
madingi viso pasaulio restoranuose. 
Turbūt daugeliui žinoma mados ikona, 
serialo „Seksas ir miestas“ veikėja Carrie 
Bradshaw vienoje serijų yra pasakiusi: „Yra 
labai mažai dalykų, kuriuos niujorkietis 
mėgsta labiau už brunch’ą. Gali miegoti 
iki popietės ir vis tiek gauti kiaušinių bet 
kurioje miesto kavinėje. Net alkoholiniai 
gėrimai dažnai būna įtraukti į vėlyvųjų 
pusryčių meniu.“

Sėkmingų pusryčių PRAKTIKA 
Kad pusryčiai būtų išties sėkmingi, 

svečiai nuo stalo pakiltų su šypsena ir 
gautumėte jų rekomendaciją, reikia labai 
nedaug – tik nedidelių smulkmenų. Ste-
buklingo recepto neatskleisime, nes jo 
tiesiog nėra. Jokių stebuklų kokybiškuose 
pusryčiuose nėra, tik kokybiški produk-
tai ir gerai apgalvotos smulkmenos. 
Atrodytų, elementarūs dalykai, tačiau 
jų dažniausiai Lietuvos viešbučiuose ir 
trūksta. 

Gėrimai pusryčių metu
70 proc. svečių pusryčiai viešbutyje 

prasideda (arba baigiasi) kava. Ko gero, 
patogiausias ir dažniausias variantas – iš 
anksto paruošta kava termosuose. Deja, 
tokia kava, sutikite, retai būna skani ir 
kokybiška. Geriausias „žadintuvas“ Jūsų 
svečiui, ko gero, būtų puodelis Espresso 
ar Cappuccino kavos. Tam prireiks pa-
pildomo žmogaus kavos ruošimui, bet 
kas gali būti geriau už kokybiškos kavos 
aromatą pusryčių metu, kai prie kavos 
puodelio norisi pasėdėti ilgiau? Jei vistik 
patiekiate jau pagamintą kavą, gaminkite 
ją mažomis dozėmis ir nuolat papildykite. 
Pagaminta kava aukščiausią skonio ir 
aromato kokybę išlaiko tik pirmas 20 
minučių. 

Arbata. Suteikite galimybę svečiams 
rinktis bent iš 3 rūšių: klasikinės juo-
dos, tonizuojančios žalios ir vaisių arba 

Pusryčių valgiai ir stalo serviravimas.
Klasikinių pusryčių metu rekomen-
duojami gėrimai ir valgiai bei jų 
asortimentas:
Sultys
Apelsinų, ananasų, greipfrutų, 
pomidorų, obuolių, morkų, slyvų ir kt.
Kiti gėrimai
Arbata, kava, karštas šokoladas, pie-
nas, mineralinis vanduo, geriamasis 
vanduo.
Vaisiai
Melionai, braškės, greipfrutai, 
ananasai, abrikosai, persikai, mangai, 
papajos, figos, ličiai, slyvos ir kt.
Bulvės ir daržovės
Virtos, keptos, skrudintos bulvės, 
pupelės, grilyje keptos daržovės, o 
ypač pomidorai, šviežios daržovės.
Jogurtas
Natūralus ir su priedais.
Žuvis
Kepta grilyje, rūkyta, kepta kiaušinio 
plakinyje, sūdyta ir kt.
Kiaušiniai
Virti (minkštai, kietai, 

„marškinėliuose“), kiaušinienė, omle-
tas, kiaušiniai Benedict.
Mėsa
Įvairiai paruošta kiauliena, dešros, 
kumpiai, kepsniai.
Šalti užkandžiai
Kumpis, liežuvis, vištiena, rūkyta 
šalta mėsa, saliamis, sūriai (dažnai 
siūlomos šviežios salotos su įvairiais 
sūriais).
Javai
Sausi pusryčiai, javainiai, ryžių 
paplotėliai, javų košės.
Saldėsiai
Pyragai, įvairūs pyragaičiai ir vafliai su 
sirupais ir padažais; ypač tinka sluok-
sniuotos tešlos kepiniai; skaldytų 
grūdų kepiniai.
Duonos gaminiai
Juoda (ruginė), balta (kvietinė) 
duona, skrebučiai, pusryčių bandelės, 
prancūziškas batonas, duonos 
paplotėliai, duona be gliuteno.
Priedai
Džemas, marmeladas, medus.
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žolelių arbatų. Pastarąsias vertėtų rink-
tis vietines, lietuviškas, arba dar geriau 
– restorane gamintas sezoninių vaisių 
arbatas: žemuogių, aviečių, šaltalankių, 
mėtų ir pan.

Iš miltelių maišomos sultys, vis dar pils-
tomos ne viename Lietuvos viešbutyje, 
turėtų būti panaikintos įstatymu, o 
tokiems viešbučiams skiriamos bau-
dos. Rinkitės bet ką, tik ne sintetinius 
skonius ir produktus. Geriau mažiau, bet 
kokybiškų pasirinkimų. Apelsinų sultis 
geria 60 proc. viešbučių lankytojų, todėl 
jų būtinai turėkite. Antram sulčių pa-
sirinkimo variantui sėkmingiausia būtų 
rinktis obuolių sultis. Pirmiausia, dėl jų 
universalumo, antra, visada galite gauti 
natūralių sulčių iš Lietuvos ūkininkų. Jei 
serviruojate į stiklines jau išpilstytas sultis 
– parašykite, kur kokia rūšis, kad netektų 
išragauti 3 variantų, kol rasi tai, ko norisi. 

Visų pusryčių metu, ant kiekvieno 
stalo turėtų stovėti vandens grafinas. 
Nebūkite nuobodūs, paskaninkite stalo 
vandenį skiltele citrinos ar laimo, mėtų 
šakele ar šviežių agurkų juostelėmis, o 
pavasarį svečiams pasiūlykite sulos.

Visiškai nepelnytai pusryčių metu 
pamirštamas kefyras. Ir tikrai neaišku, 
kodėl, nes tai puikus gėrimas pradėti 
valgį ar užsigerti maistą, mat stimuliuoja 
skrandžio sulčių išsiskyrimą ir palengvi-
na virškinimą. Be to, daugelis viešbučio 
svečių ne iš Lietuvos greičiausiai nėra 
įpratę prie vietinio maisto, tad kefyras bus 
tikra pagalba jų virškinimo sistemoms.

Paeksperimentuokite ir vietoje tradi-
cinio pieno pasiūlykite sojų, kokosų, 
avižų ar kt. pieną veganams ar pieno 
produktų netoleruojantiems svečiams. 
Tik atsižvelgę į kliento poreikius dar 
prieš jiems juos išsakant, būsite netradi-
ciniai, išskirtiniai ir ilgam įsimenantys. 
Ir greičiausiai tokie, pas kuriuos norėsis 
sugrįžti.

Vaisiai ant pusryčių stalo
Iš egzotinių vaisių mažiausiai 

problematiški – bananai, kuriuos gali-
ma supjaustyti gabalėliais nenulupant 
žievelės, taip pat kivio vaisiai, kurie puikiai 
reguliuoja žarnyno peristaltiką ir gali būti 
patiekti pjaustyti kubeliais ar tiesiog per- 
pjauti per pusę, kad pusryčiautojams būtų 
patogu išskaptuoti juos šaukšteliu. Kas 
kita – sezoniniai vaisiai ir uogos. Kraukite 
ant stalo šviežias vyšnias, braškes, 
kriaušes, slyvas, tik atsargiai su... obuo- 
liais. Taip, tai, ko gero, pats lietuviškiausias 

Renkantis, kokius vaisius patiekti ant sėkmingų pusryčių stalo, svarbu atkreipti 
dėmesį į dvi pagrindines taisykles – rinktis vaisius, kurie ilgai išlaiko „skanią“ 
išvaizdą, ir rinktis vaisius pagal sezoną.

vaisius, tačiau ar daug pažįstate žmonių, 
kurie pusryčiams valgytų obuolius? O Jūs 
patys? Dažniausiai jie tiesiog paimami 
„išsinešimui“ užkandžiams dienos metu. 
Bet juk tai tikrai ne restorano virtuvės 
tikslas. Jei norite dalinti obuolius nemo-
kamai, padėkite juos į didžiulį, gražų 
stiklinį indą prie registracijos stalo – už 
tai neabejotinai gausite papildomų taškų 
iš svečių, o obuolys bus įvertintas kaip 
malonaus dėmesio ženklas. Tik būtinai 
rinkitės lietuviškus, sultingus, marga-
spalvius, tikro skonio obuolius, o ne 
beveidžius „Golden“...

Daržovės
Pastaruosius penkerius metus visame 

pasaulyje aktualiausia vietinio, sezoninio 
maisto tendencija jau porą metų ryškėja 

ir Lietuvos restoranuose. Dirbti pagal šią 
tendenciją itin svarbu viešbučiams, kur 
didžiąją dalį lankytojų sudaro užsienio 
svečiai, pripratę prie „from farm to table“ 
arba „iš ūkio ant restorano stalo“ kon-
cepcijos restoranuose. Jei vadovausitės 
vietinio ir sezoninio maisto pasirinkimo 
principu rinkdamiesi daržoves, niekada 
neprašausite. Gaminkite burokėlių ar 
morkų carpaccio, kepkite pastarnokus, 
bulves, kitas šaknines daržoves žiemą, 
pavasarį patiekite šviežius ir traškius 
ridikėlius, salotas ir marinuotas/raugintas 
gėrybes, o vasarą ir rudenį nukraukite sta-
lus šviežiausiomis daržovėmis.

Ko gero, nieko nėra baisiau (o ypač 
žmonėms, nevalgantiems dešrelių ar 
omleto) už nekompetentingai paruoštą 
daržovių padėklą pusryčiams, kuriame – 
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akmens kietumo bekvapiai ir beskoniai 
pomidorai ir tokie pat agurkai. Jei tai ne 
birželio-spalio mėnesiai, pamirškite šiuos 
produktus. Jei neįsivaizduojate pusryčių 
meniu be pomidorų, pakepkite juos grilyje 
(kartu su kitomis daržovėmis, pavyzdžiui, 
cukinija, baklažanais, kukurūzais, 
moliūgais). O agurkus pakeiskite marinuo- 
tais ir raugintais, kas, beje, paskuti-
niais metais taip pat labai išpopuliarėjo 
viso pasaulio restoranuose. Raugintos 
daržovės apskritai yra idealus sprendi-
mas dėl savo maistinių bei sandėliavimo 
savybių. Nebijokite būti kūrybingi ir 
pasiūlykite savo svečiams raugintų ar 
marinuotų burokėlių, ridikėlių, daržovių 
rinkinį (žiediniai kopūstai, morkos, salierų 
kotai) ar netgi grybų.

Žuvis
Žuviai galioja, ko gero, trumpiausios 

ir kategoriškiausios taisyklės: išmeskite 
ir visiems laikams pamirškite šaldytas 
jūros lydekas, beskones tilapijas ir pan-
gasijas bei pigiausias, neaiškiame aliejuje 
permirkusias silkes ar rūkytas lašišos 
papilves. Geriau jau ant pusryčių stalo 
nedėkite jokios žuvies. 

Žuvis – unikalus produktas, jei ji 
kokybiška, ją paruošti galima per 10 
minučių vien su druska, pipirais ir citrina. 
Neslėpkite prasto žuvies skonio tešloje 
ar padažuose, paprasčiau bus pasirinkti 
kokybišką produktą arba atsisakyti žuvies 
visiškai.

Karštieji patiekalai
Viešbučio svečius tikrai maloniai 

nustebinsite vietoje įprastų kietai virtų 
kiaušinių patiekę nesudėtingai paga-
minamus Benedikto kiaušinius. Kitas 
įdomus, populiarėjantis sprendimas 
(ypatingai aktualu priimant sportininkų 
grupes) – kiaušinienė vien iš baltymų. 
Pasaulio gastronomijos madose kara-
liauja bolivinė balanda, burnotis, sorų 
kruopos, jomis ir lietuviškais grikiais galite 
pakeisti ar papildyti įprastą košių meniu. 
Nušausite du zuikius – būsite išskirtiniai 
ir madingi bei užtikrinsite pasirinkimą 
svečiams, netoleruojantiems glitimo. 

Paįvairinkite mėsos stalą sveikes- 
niais pasirinkimais ir stebėkite, ar būsite 
įvertinti pusryčių dalyvių. Rinkitės 
vištieną, kalakutieną, triušieną.

Maloni ir praktiška smulkmena – prie 
karštų patiekalų marmitų užrašykite, kas 
jų viduje. Taip pagreitinsite pasirinkimą 
ir eilės judėjimą, o maistas ilgiau išliks 
karštas, mat kiekvienam svečiui nereikės 
atidarinėti ir tikrinti, kas viduje. Kita malo-
ni smulkmena – karštos lėkštės karštiems 
patiekalams.

Desertai/saldumynai/džemai
Yra svečių kategorija, mėgstanti arba 

įpratusi pusryčiams valgyti saldžius pa-
tiekalus: blynelius su varške ir džemu (uo-
giene) ar net tiesiog varškę su jogurtu/
grietine ir uogiene. Džemai ir uogienės 
– dėkingi produktai, nes ilgai galioja, 
gali būti naudojami daugybėje variacijų, 
skirtingos spalvos ir skoniai praturtina 
stalą ne tik skoniais, bet ir vizualiai. Deja, 
pusryčių metu dažnai apsiribojama vie-
nodo skonio, pigiausiu džemu.

Jei planuojate pateikti pyragą ar 
bandeles – tai tik gamintas vietoje, 
išskirtiniais atvejais – iš tikrai skaniai ir 
kokybiškai gaminančių tiekėjų, page-
idautina, kad būtų šalia viešbučio. Šiuo 
atveju netgi galimas bendradarbiavimas, 
kai kepyklėlė Jums nemokamai tiekia 
pusryčiams desertus mainais į viešbučio 
klientų „atvedimą“ į kepyklėlę nusipirkti 
saldėsių lauktuvėms namo...

P. S.: Apie saldainius ir šokoladukus net 
negalvokite!

Užkandžiai ir duona
Geriausiai pusryčius praturtina 

kokybiškų sūrių rinkinys. Vietinių 
ūkininkų pagamintas sūris galėtų tapti 
viešbučio restorano pusryčių akcentu. 

Pageidautina ryte ją kepti patiems, 
užtektų konvekcinėje krosnyje pabaigti 
gaminti parduodamus duonos ruošinius. 
Ne tik dėmesinga, bet ir praktiška smul-

kONSULTACIJOS

Yra svečių kategorija, mėgstanti arba įpratusi pusryčiams valgyti saldžius patiekalus: bly-
nelius su varške ir džemu (uogiene) ar net tiesiog varškę su jogurtu/grietine ir uogiene.
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Renkantis duoną svarbus dėmesys smulkmenoms. Ant stalo turėtų atsirasti pilno grūdo duona, 
duona be gliuteno, jei įmanoma, šviežia, kvapni ir dar šilta duona. 

Būkite originalūs ir prie varškės, skrebučio ar blynelių patiekite (o ir kepant bandeles ar kroasa-
nus galite naudoti įdarui) džemus iš apelsinų, mandarinų, kivių, vynuogių uogienę ar kažką 
išskirtinio, ko svečiai neragavo kitame viešbutyje. 

PRAkTINIAI PATARIMAI
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kmena – duonos skrudintuvas. Būtinai 
pasirinkite tinkamo našumo ir nus-
tatykite idealiam auksiniam apskrudimui, 
kad svečiams nereikėtų ieškoti tinkamų 
nustatymų. Esant didelėms apkrovoms, 
kad nesusidarytų eilės, prireiks dviejų 
skrudintuvų.

Mažumos poreikiai ima dominuoti
Vegetarai ir veganai – jau nebe ta 

nereikšminga, „išprotėjusi“ mažuma, kaip 
manyta prieš keletą metų. Neretai sveika 
mityba besidominčių žmonių forumuose 
atsiranda klausimai – ką pasigaminti 
pusryčiams viešbučio kambaryje, nes val-
gyti prie pusryčių stalo nėra ką. Tad parink-
dami produktus ir patiekalus pusryčiams 
nepamirškite vegetarų, veganų, pie-
no ar gliuteno netoleruojančių svečių. 
Pasirūpinkite, kad būtų užtektinai skanių 
ir kokybiškų daržovių bei jų patiekalų 
pasirinkimų. Paieškokite Jums ir Jūsų 
svečiams priimtiniausios gyvulinės kilmės 
pieno ir pieno produktų alternatyvų. Yra 
tikrai įdomių sprendimų veganams, ku-
riuos noriai ragauja ir mėgstantys mėsą, 

pavyzdžiui, veganiškos dešrelės ar sūris.

Komunikacija
Per pusryčius, ypač savaitgaliais, 

žmonės turi daugiau laiko, tad gali pas-
kaityti, paliežuvauti, padiskutuoti – tegul 
tai būna Jūsų pusryčių meniu. Jūs turite 
duoti peno kalboms, tad komunikuo-
kite viską, kas kuria pridėtinę vertę Jūsų 
svečiams: iš kokių ūkininkų imate produk-
tus, kokia Jūsų virtuvės filosofija, kodėl 
renkatės tą, o ne kitą džemą, uogienę ar 
desertą ir pan. Tik pasistenkite apsieiti be 
abstrakčių frazių „šviežia, natūralu“ ir pan. 
Kuo daugiau konkretumo pateiksite, tuo 
daugiau bus apie ką šnekėti.

Pusryčių laikas
Būkite lankstūs – savaitgaliais ir 

šventinėmis dienomis pusryčiai turėtų 
trukti ilgiau. Jei įprastą savaitės dieną 
apsistojusiam verslininkui svarbiausia 
– ankstyvi pusryčiai ir greitas aptarnavi-
mas, tai romantiškai atostogaujančios 
šeimos sekmadienio rytą nenorės 
keltis net 11 valandą. Ir visai nesvarbu, 

iki kelintos valandos kviečiate svečius 
pusryčių – BŪTINAI užtikrinkite, kad pas-
kutiniai svečiai gautų tą patį, ką pirmieji. 
Pats prasčiausias tonas – kai paskutiniai 
svečiai randa pustuščius stalus ir beveik 
pilnai ištuštintus marmitus. Taip, maisto 
neprigaminsite tiek, kad „tekėtų per 
kraštus“, todėl jau vakare žinokite, kiek tu-
rite svečių ir kaip sureguliuosite jų srautą, 
serviravimą, patiekalų „atnaujinimą“. 
Maisto atliekos – tai ne tik iššvaistyti pini-
gai, bet ir neetiškai eikvojami ištekliai.

Reziumuojant
Sėkmingų pusryčių receptas – 

kokybiški produktai ir kompetentingas 
personalas. Šypsena, „įsimaišymas“ tarp 
pusryčiaujančių, pastebėjimas, kada 
reikia papildyti padėklus, papildyti 
gėrimus ar sutvarkyti stalus, malonus 
asistavimas pasimetusiems svečiams, 
pusryčių produktų ir patiekalų kilmės, 
gamybos būdo, alergenų išmanymas – 
visa tai yra pusryčių personalo darbas. 
Sėkmingiausi viešbučiai gerai žino, kad 
investicija į personalą visuomet atsiperka. 

Aukščiausios kokybės vaisių ir uogų džemai ir marme-
ladai iš graikijos ūkių: kivi, mandarinų, apelsinų, figų, 
slyvų su vanile, vynuogių su migdolais, citrinų, arbūzų, 
abrikosų, aiva, kriaušių ir kt. Ne mažiau, nei 60% 
šviežių vaisių sunokusių švelnioje graikijos saulėje. 
Dėl natūraliai sodraus ir ryškaus vaisių skonio, šiuose 
džemuose ir marmeladuose naudojamas per pus 
mažesnis cukraus kiekis, nei įprastuose.

Suteikite progą savo svečiams prisimerkti iš malonumo 
pirmą kartą gyvenime ragaujant mandarinų džemą 
arba graikišką jogurtą, pagardintą vynuogių uogiene 
su migdolais. Suteikite progą atrasti naujus, ypatingus 
skonius būtent Jūsų restorane.

Būkite išskirtiniai. Būkite unikalūs. Būkite įvertinti.
Būkite tais, pas kuriuos grįžta. 
Užsakymams: arturas@meniu.lt, 8 699 37833

AukščiAusios kokybės vAisių, 
uogų džemAi ir mArmelAdAi

kONSULTACIJOS

PRAkTINIAI PATARIMAI
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Pusryčių stalui rinkitės vietinius ir sezoninius produktus 
– sūrius, daržoves, vaisius, kepinius, sultis, medų. Laimėsite 
kokybę, dažnai – ir kainą, būsite įdomūs ir įvertinti.

Dažniausiai viešbučio restorane daugiausiai suvalgoma 
būtent pusryčių, per pusryčius apsilanko daugiau žmonių nei 
per pietus ir vakarienę kartu sudėjus, didesni užsakymai būna 
tik per banketus. Todėl pusryčių stalui turi būti skiriamas pel-
nytas dėmesys. Restoranų ir maisto tendencijos ir mados 
galioja ir pusryčių metu (gal net ryškiau, nes dauguma svečių 
– užsieniečiai). Domėkitės naujausiomis gastronomijos ten-
dencijomis: kokios pasaulio virtuvės, kokie produktai, gamy-
bos būdai, pateikimas madingi. Visuomet būkite kūrybiški, 
nebijokite būti kitokie, juk taip įsimenate savo svečiams, tačiau 
nepamirškite, kas tokie Jūsų svečiai: jaunimas vasaros atostogų 
metu, šeimos su vaikais ilgąjį savaitgalį ar skubantys verslininkai 
paprastą savaitės dieną. Visos trys auditorijos reikalauja jiems 
pritaikyto meniu ir aptarnavimo.

Nepamirškite derinti restorano a la carte meniu ir likusių 
vakarą prieš būsimus pusryčius žaliavų, patiekalų ar pusgaminių, 
kuriais sumaniai galite praturtinti savo įprastus pusryčius – 
įsivaizduokite, kaip nustebs svečias, pusryčiams gavęs kažką iš 
prabangaus vakaro meniu ar pobūvio vaišių.

Kuomet sustyguosite produktų kokybę ir svečių poreikių 
patenkinimą, nepamirškite apie estetišką ir patrauklų maisto 
pateikimą, gerai suplanuotas ir pamatuotas tam erdves bei 
tinkamą apšvietimą. Tai svarbūs elementai, kuriantys nuotaiką 
ir atmosferą.

Pusryčiai dažniausiai yra paskutinis dalykas, kurį viešbučio 
lankytojas renkasi prieš palikdamas viešbutį, vadinasi, tai ir 
paskutinė proga padaryti jam įspūdį. 

Po kokybiškų ir įsimintinų pusryčių Jūsų viešbučio gyventojas 
vakarienei, ko gero, grįš į viešbučio restoraną, o ne eis ieškoti, 
kur pavalgyti mieste.

Stalas su vaišėmis nuo neatmenamų laikų suvienija draugus, 
šeimos narius ar net nepažįstamus žmones. Tas stalas gali būti ir 
paprastas, bet svarbu, kad nebūtų prastas, gali būti kuklus, bet 
ne skurdus, elegantiškai ir neperkrautai paserviruotas. Būkite 
išskirtiniai. Būkite įvertinti. Būkite tais, pas kuriuos grįžta.

UAB „Litbana“, Kirtimų g. 57D, Vilnius, el.p.: info@litbana.lt, tel. (8 5) 262 02 09

Švieži vaisiai ir daržovės - Vaisių krepšeliai
        Sandėliavimas  - Muitinės tarpininkai - Ekspedicija

www.litbana.lt                                                               www.facebook.com/Litbana
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SĖkMINgų 
PUSRYČIų 
PASLAPTYS
Pripažinkime – viešbučių pusryčiai dažniausiai yra 
pati maloniausia viešnagės viešbutyje dalis... aišku, 
jei jie skanūs ir įdomūs. Jų metu žmonės noriai valgo 
tai, ko namuose galbūt niekada nesugalvotų arba 
tai, su kuo retai „susiduria“. Viešbučių pusryčiai – 
tai atradimų ir pasilepinimų laikas, todėl patiekda-
mi įdomius pusryčius išsiskirsite iš kitų viešbučių, 
tapsite įsimintinais, rekomenduojamais, ir, žinoma, 
pelningesniais.

gURMANIŠkI IEŠkOJIMAI

Andrius Kužulis
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Sėkmės raktas – kokybiškoje įvairovėje
Skonių ir patiekalų naujovės pusryčių metu, iš pirmo 

žvilgsnio tradiciniai pusryčių patiekalai, bet su kitokiais, 
netikėtais prieskoniais ar pagardais, pasaulio virtuvių sko-
niai, kūrybiškai paruošti, originaliai pateikti patiekalai. Atrodo 
sudėtinga, brangu ir nepopuliaru? Priešingai – naujovės pri-
traukia ir išlaiko lankytojų dėmesį, o jei viską padarėte teisin-
gai, įspūdžiai apie Jūsų pusryčius rekomendacijų pavidalu ke-
liaus toliau, atnešdami Jums populiarumą, o Jūsų lankytojus 
įkvėpdami sugrįžti.

Kokybiški produktai, kuriantys švarų skonį, įdomūs, 
naujoviški, stebinantys receptai įsimins ir paskatins Jūsų 
svečius norėti vėl grįžti pasilepinti ir vėl atrasti kažką naujo 
Jūsų restorane. Tai ne teorija, o faktai, kuriuos atskleidė 
skonių ekspertai „Santa Maria“, apklausę 32 viešbučių svečius, 
koks maistas ir skoniai paverstų jų viešnagę ir patį viešbutį 
įsimintinu. Tyrimo rezultatai parodė, jog absoliučiai daugu-
mai viešbučių svečių pusryčių metu įdomiausia ir smagiausia 
paragauti kažko naujo, įdomaus, gal net ezgotiško.

Vadovaudamiesi lankytojų lūkesčiais ir ilgamete savo 
patirtimi, „Santa Maria“ nudirbo pusę darbo už Jus ir sukūrė 
„Nepamirštamų pusryčių“ ir „Viešbučių“ konceptus.

Pagrindinė Jūsų užduotis – tapti įsimintinu
Tokios mažos smulkmenos, kaip įdomūs skirtingų virtuvių 

patiekalai, natūralūs vaisių kokteiliai, šviežiai paruoštas 
kokybiškas espresso ar net šampanas paverčia pusryčius 
įsimintinais. O geri ir malonūs prisiminimai skatina sugrįžti.

gURMANIŠkI IEŠkOJIMAI
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„Santa Maria“ sukurti konceptai – tai 
tarptautinės virtuvės profesionalų ir 
restoranų vadovų komandos nuveik-
tas darbas Jums. Kitaip sakant, tai jau 
sukurtas ir nušlifuotas konkurencinis 
pranašumas Jūsų verslui!

Kūrybiškos, išskirtinės idėjos ir recep-
tai virtuvei sukurti pagal naujausias gas-
tronomijos tendencijas. O ryškūs, įdomūs 
ir nauji skoniai, verčiantys ištarti: „Galima 
man dar porciją to paties?“ – raktas į Jūsų 
klientų pilvus ir širdis. Jei svečiai norės 
pakartoti pusryčius čia pat, jau pavalgę, 
tuomet norės pakartoti ir kitos viešnagės 
metu!

Padažai, pagardai, prieskoniai – „Santa 
Maria“ stiprybė, kurianti šiuolaikinius 
ir madingus skonių derinius, dažnai 
nukeliančius net į skirtingas pasaulio 
šalis.  

Kokie klientų lūkesčiai ir kaip juos 
pranokti

Kuomet Jūsų būsimi klientai renkasi 
viešbutį, svarbiausi kriterijai – vieta, 
kambarių kokybė ir kaina. Tačiau kai 
klientai jau pasirinko ir apsistojo, tuomet 
iki tol buvę pagrindiniai kriterijai keičiasi! 
Ar tai būtų viena nakvynė su pusryčiais, 
ar įmonės renginys, ar šventinis banke-

tas, svarbiausiais tampa aptarnavimas ir 
MAISTAS. Būtent jį svečiai prisimena ge-
riausiai.

Malonumus, įvairovę, išskirtinumą – tai 
Jūsų virtuvė turi sugebėti duoti svečiui. Ir 
niekada nestovėti vietoje, nes tik kaskart 
maloniai nustebintas svečias norės grįžti 
ir antrą, ir trečią kartą. Tuomet stebinkite ir 
džiuginkite jį profesionaliais sprendimais.

Kaip visa tai įgyvendinti realybėje
Sėkmingų Viešbučių ir Pusryčių 

koncepcijų įgyvendinimas praktikoje – tai 
profesionalių šefų sukurtų ir išbandytų 
receptų  panaudojimas Jūsų versle. Visi 
būtini ingredientai yra čia pat, vietoje. 
„Santa Maria“ šiuo metu Lietuvoje turi tris 
naujus konceptus: viešbučių konceptą, 
pusryčių konceptą ir sriubų konceptą.

Profesionalus šefas Artūras Braslaus-
kas padeda tarptautinės šefų komandos 
sukurtus receptus adaptuoti čia, Lietu-
voje, atsižvelgiant į rinkos savitumą bei 
žaliavas, kurios lengvai pasiekiamos Ho-
ReCa sektoriui. Be to, „Santa Maria“ ko-
manda veda apmokymus, kaip tam tikrus 
prieskonius ar padažus panaudoti ke-
liuose skirtinguose receptuose; jei reikia, 
padeda atnaujinti meniu, konsultuoja 
virtuvės darbuotojus.

„Santa Maria“ viešbučių ir pusryčių 
konceptai

Tai receptai, profesionalų patari-
mai, nauji, įdomūs skoniai ir idėjos, 
kaip pusryčius paversti unikaliais ir 
įsimintinais.

Tobulas pusryčių stalas bus tuomet, 
kai be bazinių produktų ir patiekalų, ku-
riuos visi tikisi pamatyti, patieksite kažką 
stebinančio, suteiksite galimybę svečiams 
paragauti kažką naujo, atrasti naujus sko-
nius, patirti naujas emocijas. Kartais reikia vi-
sai nedaug, pavyzdžiui, prieskonių mišiniais 
(„Mango ir paprikų“, „Žolelių ir česnakų“ bei 
„Ranch style“) paskaninto sviestelio prie 
šviežios šiltos duonos, kūrybiškai pateiktų 
mėsos patiekalų su skirtingais padažais, 
sukuriančiais visiškai naujus skonius. 

Pastaraisiais metais viena ryškiausių 
gastronominių tendencijų – pasaulio 
virtuvių įkvėpti pusryčiai. Išbandykite Mek-
sikos virtuvės įkvėptą tortiliją su kiaušiniais, 
ant grilio keptais pomidorais, salsa 
padažu ir keptomis pupelėmis. Šių metų 
madingiausių sąraše – „įvynioti“ pusryčiai: 
rinkitės tortilijas ir gaminkite kesadilijas, bu-
ritas, fachitas, enčiladas, skaninkite patieka-
lus salsa ar gvakamolės padažais. Tortilijos 

Nustebinti pusryčiaujančius kartais reikia visai nedaug, 

pavyzdžiui, Mango ir paprikų ar žolelių ir česnakų ar „Ranch style“ 

prieskonių mišiniais paskaninto sviestelio prie šviežios šiltos 

duonos

SĖkMINgų 
PUSRYČIų 
PASLAPTYS
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„AS Tallink Grupp“ vyriausiasis šefas Anti Lepik dalinasi patirtimi, kaip sėkmingai 
pavyko įgyvendinti „Santa Maria“ koncepcijas:

„Prieš porą metų pastebėjome, jog sparčiai populiarėja vadinamojo „street food“ patiekalai 
restoranų lėkštėse. Pradėjome eksperimentuoti, įvedėme keletą tokių patiekalų savo pusryčių 
meniu ir pastebėjome, jog lankytojai, ypač jaunesnioji karta tai labai palankiai įvertino.

Kadangi „Santa Maria“ turėjo paruošę pilną „Street food“ koncepciją restoranams, 
kreipėmės į juos, kad padėtų šią koncepciją sėkmingai įvesti ir mūsų, kruizinių laivų restora-
nuose.

Atlikome klientų nuomonės tyrimą ir išsiaiškinome, ko jie pageidauja prie pusryčių ar 
pietų stalo. Taip mūsų bufete atsirado naujovės ir nauja koncepcija. Kiekvienas švediškas sta-
las tapo tarsi vienu iš maisto turgaus skyrių. Pavyzdžiui, „Daržovių turgus/turgelis“ – viskas 
šviežia, spalvinga, kvepia. Lankytojas pasijaučia tarsi anksti ryte vaikščiodamas po turgų ir 
rinkdamasis „kažką skanaus“. 

„Santa Maria“ paruošė „Street food market“ stalo koncepciją, jo vizualizaciją. Ant stalo at-
sirado mėsainiai, lėtai troškinta plėšyta kiauliena („pulled pork“), kepti kukurūzai, marinuotos 
daržovės, tortilijos, taco ir, be abejo, padažai. Salsa, chipotle, BBQ, gvakamolė... Žmonės gali 
patys derinti skirtingus padažus, taip kurdami patiekalus ir atrasdami naujus skonius. Taip 
kiekvienas atranda sau patinkantį arba prisitaiko patiekalą pagal savo mitybos įpročius – ar 
jis būtų vegetaras, veganas, prisiekęs gurmanas ar mėsos gerbėjas.

Įdomiausia tai, jog prie „street food“ stalo savo mėgstamus skonius randa visi – tiek jaunes-
ni, tiek vyresnio amžiaus restorano svečiai. O tai labai svarbu, nes restoranas ir maistas jame 
tampa patrauklus ir įdomus visai šeimai, o ne kuriam nors vienam segmentui. Taigi taisyklė, 
kad suaugusiems labiausiai (pa)tinka lašiša, o jaunimui – keptos bulvytės – sugriauta. Taip 
pat akivaizdu, jog tradiciniai sprendimai pusryčių ar pietų metu tiesiog nebeveikia. Lankyto-
jai turi nuolat atrasti kažką įdomaus ir naujo. Žinoma, vien naujovių neužtenka, jos turi būti 
kompetentingai ir skaniai paruoštos, pagardintos, juk tikslas – kad žmonės ne tik ragautų, 
bet ir valgytų. 

Įgyvendinus šią koncepciją, analizuojame svečių lankomumą, atsiliepimus, kurie 
vienareikšmiškai gerėja. Esame patenkinti, todėl ir ateityje, kurdami naujas koncepcijas, dirb-
sime su „Santa Maria“.“

– unikalus ir patogus produktas. Pakepinus 
su cinamonu ir patiekus su maskarponės 
kremu, jos taps įkvepiančiu desertu.

Italų, prancūzų virtuvės visuomet lai-
kosi „ant bangos“, o pastaruosius trejus 
metus visas pasaulis eina iš proto dėl Azi-
jos virtuvės. Argi Jūsų klientai nenustebs, 
gavę kažką egzotiško?!

Būkite įdomūs: desertams rinkitės 
kokosų pieną, prieskoninį mangų 
padažą, kurie nuspalvins pusryčius 
egzotišku aromatu ir skoniu. Gaminkite 
vietnamietiškus kokosų pieno ir ryžių bly-
nelius ar lipnius mango ryžius desertui. 
Kokosų pienu sėkmingai pakeisite įprastą 
pieną ar grietinėlę prie kavos, arbatos ar 
kakavos, padažuose, sriubose.

Drąsiai eksperimentuokite, kepdami 
sodrius šokoladinius desertus su pipirais 
ar gardindami karamelę prie lietinių stam- 
bia jūros druska.

Nebijokite patiekti nedaug, bet įvairiai 
– mažos porcijos suteikia galimybę 
paragauti daugiau skirtingų patiekalų, o 
svarbiausia, kad jų norėtųsi išragauti!

Plačiai žinoma tiesa, jog žmogus pir-
miausiai „valgo akimis“, taigi pusryčių sta-
las turi būti spalvingas, patiekalai švieži, 
kvapnūs ir gražūs, vien jų išvaizda turi 
kelti apetitą.

Pasaulinių gastronomijos tendencijų 

viršūnėse – dūmo kvapas ir skonis, 
tad išnaudokite ir tai. Mėsą, keptas 

daržoves, keptą sūrį patiekite su BBQ 

padažu. BBQ skoniai pusryčiams – ne 

tik įdomu, įsimintina, madinga, bet ir 

labai solidu.

Net ir klasikiniai pusryčių patiekalai gali nušvisti visai kitais skoniais ir aromatais, sumaniai 
naudojant tinkamus prieskonius. Įprastą kiaušinienę paskaninkite marinuotais aštriaisiais 
jelapeno pipirais ar rūkyta paprika chipotle, drąsesniems eksperimentams naudokite 
prieskonius su daržovėmis ir kuminu, taip sukurdami šiaurės Afrikos aromatą.
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Koncepcijas Lietuvos rinkai sukurs, sudėtines dalis (padažus, pagrindus ir prieskonius) patieks 
 „Santa Maria“ specialistai: Gabrielė Kuklytė, tel. 861444488, Artūras Braslauskas, tel.862067306
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Aukščiausi kokybės standartai 
kiekviename kavos puodelyje

Kavos mėgėjai, kuriems kavos gėrimas 
yra ne tik malonus įprotis, bet ir ritualas, 
visur ir visuomet ieško pamėgto, ypa-
tingo, SAVOJO kavos skonio. Kadangi ra-
gaudami kavą jie tikisi pažįstamo skonio 
potyrio, baristai atitenka užduotis, kurią 
galima pavadinti iššūkiu – visuomet kavą 
paruošti vienodai skanią ir kokybišką.

 Kaip tai įmanoma? Žinoma, reikia 

Ar žinote, kas sieja prestižiškiausią „La Scala“ operos teatrą Milane, legendinį Londono 
„Chelsea“ futbolo klubą, vieną lankomiausių Paryžiuje „Buddha Bar“ ir žymiausias Italijos 
kavines? Prabanga, kokybė, karališka atmosfera ir... KIMBO kava. Ypatingose vietose ir kava 
turi būti ypatinga. O gal būtent nepaprasta kava tas vietas ir paverčia tokiomis išskirtinėmis?
Upė Katinaitė
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turėti sugebėjimus meistriškai ruošti 
kavą, tačiau svarbiausia – ruošiant gėrimą 
naudoti aukščiausios kokybės kavos pu-
peles.

Norint suprasti tikrąją kavos kokybę, 
reikia žinoti, kaip ir iš kur atsiranda tas 
nuostabus aromatas ir skonis. Taigi, 
kol prisimerkę iš malonumo uosite 
gardžiausią pirmosios tą dieną kavos 
aromatą, nukeliaukime į pačią pradžią 
– susipažinkime su kavos „gimimu“. 

„Pažinodami“ savo kavą būsite tikri teisin-
gu pasirinkimu.

Pirmasis ir esminis geriausios kavos 
kriterijus – kokybiška žaliava. KIMBO ka-
vos ekspertai kruopščiai stebi ir nuolat 
tikrina kavamedžių auginimo ir pupelių 
paruošimo sąlygas. KIMBO kavai pupelės 
atrenkamos ypač atsakingai, užtikrinant 
kiekvienos pupelės atsekamumą ir 
kokybės kontrolę. Visos atrinktos pupelės 
išdžiovinamos saulėje ir keliauja į Italiją. 

Čia KIMBO ekspertai kavos plantacijose 
kruopščiai atrinktų Arabica ir Robusta 
kavos pupelių pavyzdžius siunčia į savo 
modernias laboratorijas, tam, kad būtų 
atlikti cheminiai tyrimai. Visus atrankos 
žingsnius įveikia tik pačios geriausios ka-
vos pupelės, o tuomet prasideda tikroji 
magija – degustatorių darbas. Atrink-
dami geriausius aromatus ir skonius, de-
gustatoriai naudoja pačią sudėtingiausią 
ir įmantriausią techniką – savo nosį ir 
ištobulintus skonių receptorius.

Šio milžiniško ir atsakingo darbo rezul-
tatas – rafinuoti KIMBO kavos mišiniai, 
kuriuose tobulai dera braziliškas saldu-
mas, indiškas pikantiškumas, subtilus 
kolumbietiškas švelnumas ir Centrinei 
Amerikai būdingas rūgštumas.

UNIkALI kIMBO kAVA – 
UNIkALIOMS VIETOMS*

*Nuo 2011 m. vienoje prestižiškiausių operos teatrų pasaulyje „La Scala“ 
skamba simfonijos, apgaubtos kavos aromatu. KIMBO kavos gamintojai 

žiūrovus vaišina savo aromatinga kava „Kimbo Espresso Bar Prestige“.
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Atsakingas pasirinkimas
Kavos gurkšnojimo malonumas turi 

savo nematomą „kainą“, todėl kiekvienas 
puodelis turi būti pasirinktas atsakingai. 

KIMBO kavos gamintojai įsipareigoja 
mažinti bet kokį neigiamą veiklos poveikį 
aplinkai. Visuose darbo etapuose skiria-
mas didelis dėmesys atliekų mažinimui, 
tinkamam jų tvarkymui bei energijos 
tausojimui. KIMBO kavos gamintojų 
įsipareigojimą aplinkai atspindi ir „Kimbo 
Espresso Integrity“ kava. Tai kavos pupelių 
mišinys, kuriam pupelės auginamos „Rain-
forest Alliance“ sertifikuotuose Brazilijos 
ir Peru plantacijose. „Rainforest Alliance“ 
yra tarptautinė organizacija, vienijanti vi-
etinius verslus, veikiančius pagal tvaraus 
ūkininkavimo ir darbuotojų teisių garantijų 
principus kavą auginančiose šalyse. „Kim-
bo Espresso Integrity“ kavą pasirinkę barai 
savo klientams gali pasiūlyti produktą, ku-
riame yra 100 proc. Arabica kavos pupelių, 
tuo pačiu prisidėdami prie svarbaus pro-
jekto.

Aistra. Mėgavimasis. Kava.
Kaip Londono ir britų įvaizdis neįsi-

vaizduojamas be arbatos, taip ir Italija, 
o jeigu būti visiškai tiksliems, tai būtent 
apdainuotasis Neapolis, Europos kavos 
centras, neatsiejamas nuo kokybiškos ka-
vos ir jos išmanymo. Mėgavimasis kava 
– viena reikšmingiausių itališkų tradicijų. 
Italai visada garsėjo tuo, jog žino daugybę 
malonaus gyvenimo „ingredientų“, kava 
tarp jų – ne išimtis. Jei šiaurinėje Euro-
poje kava dažnai vertinama dėl konkrečių 
savybių, italai tuo tarpu kavą (o ir ne tik ją) 
įsimyli instinktyviai ir aistringai.

Neapolis – KIMBO kavos lopšys
Geriausiais kavos ekspertais save 

laikantys Neapolio gyventojai kavai labai 
reiklūs. Paprastai labiausiai mėgstama 
tradicinio paruošimo espresso: Espres-
so Corto (corto it. trumpas; kalbininkų 
siūlomas vertimas – stiprusis espresas), 
kuriame labai nedaug vandens ir dau-
giau kavos, bei Espresso Lungo (lungo it. 
ilgas; silpnasis espresas), kurio porcijos 
ekstrahavimo procesas užtęsiamas ilgesnį 
laiką nei ruošiant klasikinį espresą, su 
kiek daugiau vandens. Kitas neapoliečių 
vartojamas, pripažįstamas ir rekomen-
duojamas pasirinkimas – KIMBO espresso, 
kuriam pupelės skrudinamos ir maišomos 
pačiame Neapolyje, espresso kavos 
sostinėje. KIMBO kompanija, gamindama 
aukščiausios kokybės kavą su tokia pat 
meile, mėgavimusi ir aistra, reprezentuoja 
Neapolio kavos kultūrą.

Šimtmečius besitęsianti tradicija
Neapoliečių namuose gyvenimas kiek-

vieną rytą prasideda nuo puodelio kavos. 
Išeiti iš namų, neišgėrus espresso? Ne, ko 

gero, to italai nėra girdėję.
O dieną čia egzistuoja itin įdomi kavos 

gėrimo kultūra arba teisingiau – ritu-
alas. Kasdien, per trumpas pertraukėles 
žmonės ateina į kavines, užsisako espres-
so, ramiai išgeria ir eina toliau darbuotis. Ir 
taip... 3-4 kartus per dieną. Pripažinkime, 
italai žino, kaip mėgautis mažais gyve-
nimo malonumais, o juk iš jų ir susideda 
gyvenimo džiaugsmas. Vos pagaminus 
užsakytą espresso, barista iš karto šaukia: 
„Caffe Pronto!“ (it. kava paruošta), o pati 
kava pilama į iš anksto pašildytą puodelį, 
kad išlaikytų savo karštį ir aromatą. Ne-
apolyje net yra posakis – geras espresso 
turi turėti tris C: „Comme Cazzo Coce“ (it. 
karštas kaip velnias). 

Neapolio gyventojai nuo neatmenamų 
laikų kavą skrudinasi namuose. Egzistuoja 
net kavos skrudinimo būdas, pavadintas 
„Neapolitan roast“, kuriuo skrudinama 
kava yra itin tamsi. Netgi neapolietiškas 
kavinukas Cuccuma skirtas kava mėgautis 
iš lėto, kaip ir pridera tikriems malonu-
mams. 

Bėgant šimtmečiams, Neapolis tapo  
kavos kultūros lopšiu. Čia kavos pu-
pelių atrinkimo, skrudinimo ir maišymo 
technologijų menas buvo taip ištobu-
lintas, kad miestas tapo pasauline kavos 
sostine. Neapolyje įsikūrusioje KIMBO 
gamykloje pažangiomis technologijomis 
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paremta neapolietiška tradicija tęsiasi 
daugiau nei 50 metų – čia kuriami ir skru-
dinami aukštos kokybės tradicinio skonio 
kavos pupelių mišiniai.

Ir nors laikai keičiasi, technologijos 
modernėja ir didžioji dalis darbų au-
tomatizuojami, visgi KIMBO išskirtinai 
vertina kavos ekspertų, kurie dažnai 
vadinami menininkais, darbą. Todėl visi 
procesai – skrudinimas, prabangiausių ir 
kokybiškiausių žaliavų maišymas ir tuo 
pačiu nuolatinė kokybė – užtikrinama 
žmonių, dirbančių KIMBO.

KIMBO kavos magija
Sukurtas tikriems kavos žinovams, 

Kimbo Espresso sužadina visus pojūčius 
ir trumpas dienos akimirkas pripildo 
magija: ypač tiršta ir ilgai išliekanti aukso 
spalvos kavos puta, saldus, puikiai suba-
lansuotas šokoladinis skonis ir aksominė 
kavos tekstūra, stiprus, visa persmelkian-
tis aromatas.

kavos kultūra ir kasdienis espresso 
gėrimo ritualas – nepaprastai svarbi 
kiekvieno italo gyvenimo dalis.

2014 m. UAB „Pardavimo automatai“ tapo 
išskirtiniu KIMBO partneriu Lietuvoje ir šiuo metu 
pristato unikalius aukščiausios kokybės „Kimbo 
Espresso“ kavos mišinius bei supažindina su 
neapolietiška tradicija paremtomis kavos 
ruošimo technologijomis. Bendrovė prekiauja 
kava namams, biurams, kavinėms, barams, 
restoranams.

Dėl ypatingų gebėjimų 
numatyti kavos gėrimo 
kultūros tendencijas ir 
vartotojų lūkesčius bei 
dėl savo požiūrio, jog 
kokybė visada atsiperka, 
kIMBO kava puikuo-
jasi antroje vietoje Itali-
jos mažmeninėje kavos 
rinkoje bei Prancūzijos 
hoReCa sektoriuje.
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Vasarą, vartydami restoranų meniu, lankytojai dažniau 
žvalgosi lengviau virškinamų, ant ugnies keptų, universalių 
patiekalų. Atsižvelgiantys į savo klientų poreikius ir lūkesčius 
restoranai turėtų siūlyti greitai paruošiamus, sveikus, ska-
nius ir vasariškus patiekalus iš kokybiškų žaliavų. Tačiau net 
ir išradingam virtuvės šefui ne visada lieka laiko sekti rinkos 
pokyčius ir gastronomines tendencijas, o atostogų metu 
– dar ir pamaitinti padidėjusius turistų srautus. Taigi, ypač 
svarbu, jog darbas būtų organizuojamas greitai ir sklandžiai 
ne tik virtuvėje ar restorano salėje. Reikia ir patikimų tiekėjų, 
kurie pasirūpintų produktais vasariškam meniu. Idealu – 
rasti universalų tiekėją, kuris pristatytų visus kokybiškus 
produktus vienu metu ir greitai.

HoReCa sektoriuje jau seniai žinoma, patikima bendrovė 
„Bidvest Lietuva“ kruopščiai atrenka tinkamiausius produktus, 
tiekia beveik 1000 pavadinimų prekes ir užtikrina aukščiausios 
klasės paslaugą visose grandyse: nuo gamintojo iki kliento. Ji 
pasirūpino, kad ir šią vasarą restoranams būtų paprasta atnau-
jinti meniu. 

Lėkštėse karaliauja daržovės
Visiems žinoma, jog sveikos mitybos pagrindas – daržovės. Jos 

gali būti vartojamos ir kaip atskiri patiekalai, ir kaip užkandžiai ar 
garnyrai. 

Viena iš keletos pastarųjų metų gastronominių tendencijų, 
tvirtai laikanti aukštas pozicijas – grilio patiekalai. Ant ugnies 
gaminto maisto mėgėjai tikrai įvertins „Bidvest“ asortimente 
esančius baklažanus ar cukinijas, kepintus grilyje. Šios daržovės – 
mažai kaloringos, todėl tiks ir besirūpinantiems savo figūra. 

Mėgstantys įvairovę gali rinktis grilyje keptus daržovių mišinius 
„Vegetable Grill – Italian Style“ (baklažanai, cukinijos, bulvės, rau-
donieji, geltonieji bei žalieji pipirai, svogūnai su saulėgrąžų alieju-
mi) ar„Country Grill – Grilled vegetables mix“ (brokoliai, cukinijos, 
baklažanai, raudonieji ir geltonieji pipirai, svogūnai su saulėgrąžų 
aliejumi).

Bene populiariausias garnyras – keptos bulvytės. Būkite 
originalūs bei naujoviški ir išbandykite naminio stiliaus bulvių 
traškučius „LambWeston“ su lupena – jie idealūs garnyrui ar 
skaniam užkandžiui. Šį sezoną turėtų karaliauti premium klasės 
gruzdintos bulvytės „Stealth“, padengtos plonyčiu bulvių krak-
molo sluoksniu, dėl kurio bulvytės ilgiau išlieka karštos ir traškios.

Pasaulio virtuvių įkvėptiems pusryčiams verta išbandyti 
gvakamolę. Ji tiks kaip garnyras, užtepėlė, gali būti vyniojama į 
tortiliją arba valgoma su kukurūzų traškučiais. Šio patiekalo pa-

VASAROS MENIU:
gREITAI PARUOŠIAMI, 
SVEIkI IR SkANŪS
PATIEkALAI 

SPRENDIMAI
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grindas – avokadas, žinovų vertinamas kaip itin sveikatai naudin-
gas ir maistingas vaisius. 

Užkandžiams prie vyno taurės ar alaus bokalo puikiai tiks 
pomidorų užkandis su baziliku ir aliejumi „Ardo“ su itin madinga 
poliarine duona ar prancūziška ilga namine duona. 

Į meniu grįžta žuvis
Vasaros meniu populiariausia – kepsninėje kepta žuvis ir žuvies 

užkandžiai. Norint pasiekti tobulą rezultatą kepant ant žarijų, 
būtina žinoti, kokią žuvį pasirinkti. Puikiai apskrus ir sultis išlaikys 
atlantinių skumbrių filė ar menkių išpjova, nes jos patiekiamos 
su oda. Ant ugnies tinka kepti ir lašišos, paltuso ar sviestažuvės 
kepsnius. 

Vienas iš greitai ir paprastai pagaminamų, o vasarą itin 
mėgstamų patiekalų yra salotos bei brusketos, kurias galima 
pagardinti silpnai sūdyta, pjaustyta atlantinių lašišų filė. O karšto 
rūkymo atlantinių lašišų filė galite naudoti ne tik salotoms, bet ir 
karštam pyragui. 

Jei norite netradicinio patiekalo, rinkitės išskirtinio skonio ir 
marinavimo atlantinių lašišų filė riekeles GRAVLAKS. 

 
Brandinta jautiena – ne tik didkepsniams
Kokybiškam didkepsniui rinkitės įvairius 1,5 mėnesio bran-

dintos jautienos iš Urugvajaus, Argentinos bei Kanados pjaus-
nius. Brandinta mėsa tampa minkštesnė, išryškėja jos skonis bei 
aromatas, iš jos pagaminti patiekalai yra lengviau virškinami. 
Pamirškite mitus, jog jautienos patiekalams pagaminti reikia 
daug laiko – brandinta mėsa paruošiama vos per kelias minutes.  

Seniai žinoma, kad geriausias jautienos didkepsnis gaminamas 
iš brandintos jautienos: iš išpjovos, nugarinės ar kumpio. O štai 
sprandinė, kumpio riešutėlis ar paslėpsnio mėsa nepamainoma 
gaminant befstrogeną ar troškinius. 

Mėsainiai: ir biure, ir gamtoje
Iš kokybiškų produktų pagaminti suvožtiniai, mėsainiai ar 

sūrainiai gali būti ir sveiki, ir maistingi. Vasarą jie – nepamainomas 
patiekalas tiek restorane, tiek gamtoje. Vien jau dėl to, kad juos 
paruošti turint reikiamus produktus – nesunku ir greita.

Gaminant mėsainius, būtinai prireiks bandelių su sezamais bei 
geros mėsos. Tam tiks „Bidvest Lietuva“ asortimente esanti spe-
cialiai mėsainiams skirta arba ANGUS jautiena, kuri visame pasau-
lyje laikoma skaniausia, sultingiausia ir minkščiausia mėsa. Ją itin 
vertina daug sportuojantys ar protinį darbą dirbantys žmonės, 
nes joje yra mažai riebalų, daug geležies, aminorūgščių, omega-3 
riebalų rūgščių. 

Net ir sumuštinių tipo užkandis ar pagrindinis patiekalas gali 
būti sveikas, pasirinkus tinkamus ir kokybiškus produktus!

Atgaiva smaližiams 
Sutikite, vasarą nepamainomas desertas yra ledai. Juolab, kad 

pasirinkti tikrai yra iš ko, tereikia suderinti kelis skonius ar parinkti 
tinkamus priedus. 

Saldumynų mėgėjams turėtų ypač patikti „Nestle“ ledai, kurių 
yra daugiau kaip 20 rūšių: gaivus aviečių ar citrinų sorbetas, malo-
niai vėsinantys mėtiniai ledai su šokolado gabaliukais, vėsiąją 
Kanadą primenantys su klevų sirupu ir karamelizuotais riešutais, 
su įvairiausiais riešutais, šviežių ar džiovintų vaisių gabaliukais ir 
pan. Mažieji smaližiai tikrai įvertins kramtomosios gumos skonio 
„Nestle“ ledus. 

Vėsesnei dienai prie karštos garuojančios kavos puikiai tiks 
maži pyragėliai su apelsinais ir šokoladu, plikytu kremu ar klevų 
sirupu arba dviejų dydžių eklerai su kavos, šokolado, vaniliniu, 
pistacijų, karamelės kremais. 

Atnaujinkite vasaros meniu su „Bidvest Lietuva“!

SPRENDIMAI

Vasaros meniu populiariausia – kepsninėje kepta žuvis ir žuvies 
užkandžiai. Norint pasiekti tobulą rezultatą kepant ant žarijų, būtina 
žinoti, kokią žuvį pasirinkti.

Būkite originalūs ir naujoviški – išbandykite bulvių traškučius ar 
griežinėlius. Tai ne tik puikus garnyras, bet ir skanus užkandis.

Vienas iš greitai ir paprastai pagaminamų, o vasarą itin mėgstamų 
patiekalų yra salotos bei brusketos, kurias galima pagardinti silpnai 
sūdyta, pjaustyta atlantinių lašišų filė.

Pilnas „Bidvest Lietuva“
asortimentas:
Interneto svetainėje 
www.bidvest.lt
Kontaktai pasiteiravimui 
ir užsakymams:
8 658 20000
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„Manjana“, stambiausia valymo ir higienos prekių platintoja Lietuvoje, vasario pabaigoje minėjo 
savo veiklos 20-metį. Ta proga buvo surengta paroda, skirta viešbučių, restoranų, parduotuvių, 
maisto pramonės ir valymo paslaugas teikiančių įmonių atstovams. Anot parodos organizatoriaus 
ir „Manjana“ direktoriaus Donato Genio, tai buvo puiki proga asmeniškai pabendrauti su įvairių 
gamintojų atstovais ir iš pirmų lūpų sužinoti rinkos tendencijas bei naujoves.

Švara rūpėjo visada, bet nebuvo 
priemonių – dabar tik reikia domėtis

Vieną iš svarbiausių vietų parodoje 
užėmė higienos sprendimai ir valymo 
priemonės, skirtos restoranams. Pastarieji, 
pasak D. Genio, Lietuvoje per 20 metų 
padarė didelę pažangą ir dabar nepalygina-

mai geriau rūpinasi higiena. Tačiau erdvės 
tobulėjimui, anot pašnekovo, dar tikrai yra.

Jam pritarė ir parodoje dalyvavusios 
Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir 
konditerių asociacijos prezidentas Da-
rius Dabrovolskas. Jo nuomone, poreikis 
restoranų virtuvėse palaikyti švarą buvo 
visais laikais, tačiau dabar atsirado gerokai 
daugiau galimybių ją užtikrinti efektyviai ir 
nešvaistant resursų.

„Anksčiau buvo valoma paprastais 
skudurėliais. Dabar gi yra specialios 
šluostės, o kai kuriose restoranų valymo 
srityse taikomos net nanotechnologijos. Be 
to, nauji sprendimai pagerino resursų pa-
naudojimo efektyvumą. Pavyzdžiui, atsira-
dus dozatoriams nebekyla klausimų, kiek 
ploviklio reikia vienam kartui, o juk anksčiau 
kiekvienas darbuotojas tai spręsdavo pa-
gal savo supratimą, iš akies. Nenuostabu, 
kad restoranų savininkai piktindavosi dėl 
patiriamų didelių išlaidų švaros palaikymui 
– nenaudojant šiuolaikinių sprendimų jas 
sunku kontroliuoti“, – sakė D. Dabrovolskas.

Pastarajam antrino ir D. Genys. Jis tei-

RESTORANų hIgIENA – TIEk 
gALIMYBIų IR PRIEMONIų PALAIkYTI 
ŠVARą DAR NIEkADA NEBUVO

gia kartais dar pastebintis pasireiškiantį 
restoranų šeimininkų norą sutaupyti 
tose srityse, kurių užsukantys lankytojai 
dažniausiai neturi galimybės pamatyti. 
„Manyčiau, tai lemia negebėjimas suprasti, 
kad kiekvienas higienos sąskaita sutaupy-
tas euras vėliau atneša kelis kartus didesnę 
žalą“, – sakė „Manjana“ vadovas.

Tačiau, jo manymu, modernios valymo 
priemonės negali pačios vienos išspręsti 
visų restorano problemų. Dar reikia, kad ten 
dirbantys žmonės išmanytų savo darbą ir 
žinotų, kokių sprendimų jiems reikia.

„Pastebėjome, kad ne visada 
atsižvelgiama į pasirenkamų valymo 
produktų veiksmingumą ar saugumą. 
Pavyzdžiui, restoranų vadybininkai pamiršta 
išsiaiškinti dezinfekcinės priemonės 
ekspozicijos laiką. O juk jis yra vienas iš 
svarbiausių, siekiant užtikrinti higienos 
kriterijų laikymąsi“, – aiškino D. Genys.

Nepaisant to, jis pabrėžė jau galįs 
pasidžiaugti, kad posakį: „Man reikia tik 
įveikti higienos inspektorių patikrą, o po to 
jau kaip nors“, išgirsta vis rečiau. 

SPRENDIMAI

„Manjana“ direktorius Donatas Genys
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„Lietuvoje žmonių požiūris į verslą, 
paslaugų teikimo kokybę ir restoranų 
įvaizdį, ypač didmiesčiuose, nebenusileidžia 
vakarietiškiems standartams, o kartais juos 
net ir lenkia“, – tikino „Manjana“ direktorius 
Donatas Genys.

Aplaidumas ir taupymas gali priversti 
užsidaryti

Restoranų valdytojams higienos stan-
dartai turėtų rūpėti ne tik todėl, kad tai rodo 
jų savimonę ir aukštas moralės nuostatas, 
bet taip pat dėl tiesioginės įtakos galutinei 
teikiamų paslaugų kokybei. Anot „Manja-
na“ pardavimų projektų vadovo Andriaus 
Butkaus, valymo stoka ir nustatytų švaros 
normų nesilaikymas gali sukelti kalną 
problemų: grindys nusidėvės greičiau, 
kanalizacijos sistema funkcionuos netinka-
mai, o įranga ges dažniau.

„Be to, dėl prastai prižiūrėtos ir sugedu-
sios ar tinkamai neveikiančios technikos 
gali nukentėti restorane gaminamo maisto 
kokybė. Jei į higieną žiūrima pro pirštus, 
didėja rizika patiekalus užkrėsti žmogaus 
sveikatai pavojingais mikroorganizmais“, – 
aiškino A. Butkus ir pridūrė, kad restoranų 
lankytojams dažnai labai svarbi būna ir es-
tetika.

„Kad ir tualetas – jis daug pasako apie 
įstaigą. Tai daugiau nei pusė restora-
no įvaizdžio, todėl būtina užtikrinti, 
kad ten užsukusieji nepatirtų šoko ir 
pasišlykštėjimo“, – aiškino „Manjana“ vady-
bininkas.

Pasiteiravus jo, kokias pasekmes 
išvardinti dalykai gali sukelti restoranui, 
pašnekovas tikino, jog nepakankamas 
dėmesys higienos būklei restorane gali su- 
griauti jo reputaciją ar net priversti 
užsidaryti. „O kaltinti dėl to beliks tik pačius 
save, nes priemonių palaikyti reikiamą 
švaros ir higie-nos lygį – apstu. Tereikia 
domėtis ir nebijoti kreiptis į specialistus pa-
tarimo“, – sakė Andrius Butkus.

Karščiausios „Manjana“ parodos nau-
jienos, skirtos restoranams

„Manjana“ organizuotoje parodoje 
netrūko karštų valymo ir higienos naujovių. 
Štai bendrovė „SCA Hygiene Products“ 
renginio metu pristatė naują „Tork“ prekių 
ženklo produktų liniją, skirtą restoranų ir 
kavinių stalų dekoravimui – pradedant 
vienkartinėmis staltiesėmis, kurios savo 
išvaizda ir faktūra primena medžiagines, 
baigiant vokeliais stalo įrankiams bei nau-
josios „Xpressnap® Image“ serijos, grakštaus 
dizaino, aliuminio ir riešutmedžio servetėlių 
dozatoriais, pelniusiais prestižinį „Red Dot“ 
dizaino apdovanojimą.

Pasaulyje puikiai žinoma gamintoja 
„Sealed Air Diversey Care“ parodos lanky-
tojams demonstravo paviršių valymo ir de-
zinfekavimo priemonių liniją „SmartDose“. 
Pasak jos kūrėjų, didžiausias šios naujovės 
privalumas – tai, jog kiekvienoje parduo-
damoje valymo priemonių pakuotėje jau 
yra specialūs dozatoriai, todėl perkančiajam 
nebereikia rūpintis papildomos įrangos 
paieškomis ar jos priežiūra.

Augantis dėmesys aplinkos tausojimui 
taip pat neliko nepastebėtas parodoje. 
Tą akcentavo daugelis įmonių. Tarp jų ir 
bendrovė „Rubbermaid“, pristačiusi šiukšlių 
rūšiavimui skirtas specialias šiukšliadėžes. 
Be to, ji parodos dalyvius supažindino ir su 
įvairios paskirties tvirtais ir ilgaamžiais kon-
teineriais bei talpomis.

Tuo tarpu bendrovė „Cambro“ pristatė 
naujas, armuotas, iš plastiko pagamintas 
sandėliavimo lentynas. Jos išsiskiria tuo, jog 
yra lengvai surenkamos, transformuojamos 
ir itin higieniškos. Lentynų konstrukcija su-
kurta taip, kad atskiri jų moduliai galėtų 
būti išrenkami ir plaunami indų plovimo 
mašinoje.

Parodos šeimininkė „Manjana“ taip pat 
neatsiliko nuo pasaulinių lyderių ir susi-
rinkusiems pristatė privataus prekių ženklo 
„M-Protect“ vienkartinės asmens saugos 
priemonių liniją – pirštines, antbačius, ant-
rankovius, antbarzdžius ir prijuostes.

Nespėjusieji apsilankyti šioje parodoje 
raginami nenusiminti, nes „Manjana“ ateityje 
ketina pakviesti į dar ne vieną panašų renginį.

SPRENDIMAI

„Manjana“ pristatė privataus prekių ženklo „M-Protect“ vienkartinės asmens saugos  
priemonių liniją – pirštines, antbačius, antrankovius, antbarzdžius ir prijuostes

Didžiausias UAB “Manjana” turtas ir vertė -  profesionalių darbuotojų kolektyvas.
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Kas sukuria jaukumą interjere? Ne vie-
nas į šį klausimą nedvejodamas atsakys – 
medis. Ir nors greičiausiai daugelis pirmi-
ausia pagalvos apie kaimišku stiliumi 
įrengtą patalpą, tačiau Petras Kurmis, UAB 
„MEDIS“ įkūrėjas ir vadovas, sako, kad ši 
puiki medžiaga įsilieja į bet kokį interjerą. 
Dirbančios nuo 1986 metų įmonės veikla 
– klasikinių ir šiuolaikiškų baldų gamyba 
bei eksportas į Latviją, Rusiją, Norvegiją, 
Švediją, Suomiją, Baltarusiją, Angliją. 
Restoranų, barų, kavinių, viešbučių ir 
biurų interjerų įrengimas, kuriems vis 
dažniau kyla poreikis imtis netradicinių 
sprendimų – bendrovės „Medis“ stiprybė. 
Pagrindinė įmonės vertybė – darbštūs, 
puikiai išmanantys savo darbą žmonės ir 
stipri gamybinė bazė. 

Dirba preciziškai
Apie bendrovės „Medis“ darbo stilių 

geriausiai kalba patenkintų klientų 
atsiliepimai. Klaipėdos viešbučio „Natio-
nal Hotel“, kuriame „Medis“ kūrė interjerą 
barui „Storas katinas“, direktorė Dovilė 
Zaueraitė tikina: „Ne kartą įsitikinau, 
kad „Medis“ dirba preciziškai – tiek 
kokybės, tiek punktualumo prasme. 
Visuomet pasiūlo geriausią dizaino ir 
kokybės variantą, bendrauja greitai ir 
sklandžiai – taip pat, kaip ir gamina. Tik-
rai rekomenduočiau ir kitiems, nes tai yra 
savo srities specialistai, pagarbą ir klien-
tus užsitikrinę savo darbu ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje“.

Pakeitė iš esmės
„Nesė Group“ rinkodaros vadovė Na-

talija Mogučaja-Vaineikienė džiaugiasi, 
kad su bendrove „Medis“ interjero 
pokyčių bei įrengimo klausimais dirba jau 
antrus metus iš eilės, įgyvendina skirtin-

gus projektus laiku ir tiksliai: „Dar 2013 
metais kreipėmės į bendrovę „Medis“. 
Tuomet vietoje asketiško stiliaus kinų 
restorano atidarėme barą „Easy Lounge“ 
su atsipalaiduoti, atsipūsti nuo darbų ir 
kasdienybės kviečiančia „lounge“ zona, 
kurioje „Medžio“ darbuotojai įrengė 
neįprastos – apvalios – formos barą ir 
patupdė minkštuosius kampus“, - pasa-
koja N. Mogučaja-Vaineikienė.  

Neįprasti sprendimai patinka lanky-
tojams

Kokybe ir operatyvumu užsakovai liko 
patenkinti, tad kai po metų nusprendė 
rekonstruoti lošimo namus ir juose sukur-
ti erdvę viskio kultūros mėgėjams – viskio 
barą, abejonių, į ką kreiptis, nekilo.  

„Medis“ visu šimtu procentų įgyvendino 
dizainerio Aido Balčiūno sumanymus su-
jungti Klaipėdos miesto praeitį, dabartį 
ir ateitį: senąsias miesto nuotraukas, T. 
Džefersono, H. Murakamio, M. Tveno ci-
tatas apie viskį bei naujosios istorijos 
trofėjus – veidrodžiuose šviečiančius vaiz-

Kruopščiai ir tiksliai įgyvendintas 
projektas

N. Mogučaja-Vaineikienė džiaugiasi, 
kad kuriant šiemet atidarytą autentišką 
airišką barą „Irish Nesė Pub“ bendrovei 
„Medis“ patikėjo įgyvendinti dar daugiau 
interjero ir eksterjero sumanymų: jie 
rūpinosi baro, minkštasuolių gamyba 
bei medinės eksterjero dalies darbais.

„Džiaugiamės, kad ir šį kartą bendrovei 
„Medis“ pavyko greitai, kruopščiai ir tik-
sliai įgyvendinti dizainerio A. Balčiūno 
iškeltą tikslą – sukurti autentišką airiškos 
aludės „veidą“. Įgyvendindamas visus 
tris projektus, kuriuos kuravo projektų 
vadovas Kęstutis Samuolis, „Medis“ 
užsakymus atlikdavo laiku, kokybiškai, 
o jo darbuotojai – itin geranoriški, 
lankstūs ir atsakingi. Tikrai galime 
drąsiai rekomenduoti visiems, kurie 
planuoja didesnės apimties bendro-
jo naudojimo, komercinės paskirties 
patalpų rekonstrukciją ar naujų objektų 
atidarymą“, – tikino „Nesė Group“ rinko-
daros vadovė.

„NEPRIEkAIŠTINgA kOkYBĖ, 
ROMANTINĖ kLASIkA BEI kOMFORTAS 
IŠLIkS POPULIARŪS VISADA“

do ekranus ir šalia įsikūrusį 
XXI a. kazino“, – džiaugiasi 
„Nesė Group“ rinkoda-
ros vadovė. „UAB „Medis“ 
pagamino mums masyvų 
barą su stilingomis lenty-
nomis, kuriose tilpo 120 
viskio rūšių iš viso pa-
saulio. Virš baro įtaisyta 
mobili viskio statinė 
tapo, kaip lankytojai va-
dina, „Nesė Whisky Bar“ 
karaliene: įjungus specialų 
mechanizmą, išjudinami 
metaliniai dantračiai, su-
kantys statinę ir pasaulio 
simbolį – gaublį“.

SPRENDIMAI
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„Ambiente“ parodoje, vykstančioje 
Frankfurte prie Maino, kasmet pristato-
mos ateinančio sezono plataus vartojimo 
prekių tendencijos ir kryptys. Šiemet vi-
sos naujovės padiktuotos emocijų: nos-
talgijos, sapnų, prieraišumo, troškimų. 
„Įdarbinti“ emociją – reiškia sukurti norą 
ar, kaip parodos organizatoriai įvardija, 
„troškimą“, ir tuomet, ar tai būtų klasika, ar 
inovatyvaus dizaino sprendimas – tokius 
daiktus tiesiog norisi turėti.  

Pati paroda šiemet ypatingai detaliai 
ir dėmesingai organizuota, atsižvelgiant 
į lankytojus. Parodos organizatoriai su-
formavo 4 pagrindines parodos kryptis, 
atspindinčias ateinančio sezono ten-
dencijas, pagal kurias galima pasirinkti 
dominančius, madingus sprendimus. 

Grynumas ir lengvumas
...arba nesenstanti paprastumo vertė 

dizaino sprendimuose. Šioje parodos 
kryptyje viskas, kas pristatyta – gryna ir pa-
prasta, su lengvu romantikos prieskoniu: 
šviesiai melsvi, laimo, švelnūs medžio to-
nai derinami su nepretenzingomis pilka ir 
balta. Jokio perkrovimo ar perdėtų detalių. 
Nostalgijai pažadinti – lengvos klostės ir 
itin subtilūs nėriniai, raižytas stiklas ir kitos 
detalės.

Amatai ir kultūra
Dizaino sprendimuose sugrįžtama prie 

tradicijų ir papročių. Atiduodama pagar-
ba tradicinėms medžiagoms, formoms, 
gamybos procesams. Maišomos skirtingų 
kultūrų tradicijos, senosios ir modernio-
sios gamybos technologijos. Austi kilimai, 

Viskas turi atlikti ne tik tiesioginę funkciją, bet ir kurti išskirtinius patyrimus – tokia yra vyraujanti 
tendencija kone visose vartojimo prekių ir paslaugų sferose, pradedant restoranais, baigiant namų 
apyvokos prekėmis. Kasmet vykstančioje tarptautinėje parodoje „Ambiente“ pristatytos naujos 
tendencijos, kur viskas, ko reikia virtuvei, stilingam interjerui ir gyvenimo stiliui, sukurta taip, kad 
sužadintų ir atspindėtų emocijas.

keramika, pinti krepšiai, tapybos darbai. 
Naudojamas apgalvotas dirbinių netobu-
lumas – aliuzija į  rankų darbą. Vyraujančios 
spalvos – ramunių geltona, bordo vyno, 
indigo, rūdžių. Visuose gaminiuose at-
sispindi folkloro gaidos. Sizalis, rafijos 
pluoštas, rotangas, drobės – medžiagos, 
skirtos pabrėžti artimą santykį su gamta.

Istorija ir elegancija
Šioje dizaino kryptyje karaliavo rafinuo-

ta prabanga. Elegancija, aistra ir fantazijų 
pasaulis atskleidžiamas per prabangias 
medžiagas, raudonmedžio, vidurnakčio 
mėlynumo ir ikrų juodumo spalvas 
su teatrališkais spindinčios bronzos ir 

tviskančių perlų akcentais. Prabanga ir 
„glamūras“ derinami su moderniausia 
įranga: nupoliruoti paviršiai, marmuras, 
kietmedis, metalo reljefiškumas, ketus, 
bronza, žalvaris, chromas, porcelianas, 
švelni oda, velvetas.

Humoras ir smalsumas
Vaikiškai lengvabūdišką ir žaismingą 

stilių, kuris kiekvieną dieną skatina pa-
sitikti su šypsena, sukuria ryškiaspalvė 
spalvų vaivorykštė: ryškiai žalia, oranžinė, 
rožinė, grafito, jungiama su neįprastomis 
medžiagomis ir formomis: kaučiuku, si-
likonu, multinu, porolonu, perdirbtu plas-
tiku. Populiarus grafiti motyvas.

DIzAINO 
PAVASARIS 
TARPTAUTINĖJE
PARODOJE
„AMBIENTE“

Parodoje apdovanoti inovatyvūs ir funkcionalūs dizai-
no sprendimai. Vienas iš jų – technologija „Magic Grip“ 
(„Stebuklingas sukibimas“): silikoninis porcelianinių 
indų pagrindas neleidžia jiems slidinėti (gaminant 
ar valgant) ar braižyti kitų paviršių, taip pat padeda 
išvengti nepa-geidaujamo indų barškėjimo.

Jaunieji dizaino talentai parodoje pristatė tva-
rias idėjas. Jihyun David dizaino studija sukūrė 
unikalius funkcinius dizaino sprendimus, kaip 
teisingai saugoti/sandėliuoti vaisius, daržoves 
ar kiaušinius. Daržovės ilgiau išlieka šviežios ir 
sultingos esant didesnei santykinei drėgmei; 
morkos ir laiškiniai svogūnai geriausiai išsilaiko 
sandėliuojant juos vertikaliai, įmerktus smėlyje...

Pvz., kad bulvės nepradėtų dygti, jas reikėtų laikyti 
tamsoje, kartu su obuoliais – ši praktika pritaikyta 
kuriant inovatyvias vaisių ir daržovių saugojimo 
lentynas.
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