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Išmanioji Revel iPad POS
kasos sistema jau Lietuvoje!

Ypatingas pasiūlymas!
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos nariams
taikoma 200 EUR* nuolaida kasos sistemos įsigijimui.
*Yra papildomų sąlygų. Pasiūlymo laikas ribotas.

Startuokite šiandien!
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Dabar jau turime
ir stalo serviravimo
produktų

Spalvingi stalo akcentai!
„Tork®“ pristato naują stalo serviravimo produktų asortimentą – nuo servetėlių dozavimo sistemų iki
produktų, sukuriančių ypatingą nuotaiką restorane. Atraskite savo spalvas, pasirinkite Jums priimtiną
kokybės lygį ir sukurkite išskirtinį įvaizdį su unikalia spauda!
Dozuojamos servetėlės. Stalo servetėlės. Stalo ir gėrimų padėkliukai. Stalo įrankių vokeliai.
Staltiesės. Stalo takeliai.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į „Tork“ atstovus
www.tork.lt
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Naujos įstaigos
BBQ pasaulyje ir Lietuvoje
Įdomios koncepcijos BBQ ir grill restoranai
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Brandinta jautiena

EN

Desertų tendencijos
juodieji pipirai

geriausi Lietuvoje:
vytautas samavičius

rEstauraNt BusiNEss is the professional magazine for restaurant owners, handlers, chiefs
and employees. it is specialized in various actualities of restaurant and hospitality. it is free payable
for all restaurants, bars and clubs of Lithuania. also it is the eﬀective marketing tool for HoreCa companies and suppliers. periodicity – 2-4 times per annum.
for advertisements questions and oﬀers please contact us:
„strateginių projektų vystymo grupė”, e-mail: arturas@meniu.lt, www.restoranuverslas.lt

pasaulio virtuvės:
iranas
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64-72psl.

kaip išsukti restoraną
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Maisto fotografavimas
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kavos loterija

80-81psl.

technologinis projektas kas ir kaip turi veikti

IRANAS DIDžIOSIOS
PERSIJOS IMPERIJOS
PALIkIMAS
Nuo 8-ojo dešimtmečio pradžios
iranas tarsi atsitvėrė siena nuo pasaulio ir nutraukė diplomatinius ryšius su
daugeliu vakarų valstybių. tačiau po
ilgų dešimtmečius trukusių ginčų ir
nesutarimų panašu, kad pagaliau ledai
pajudėjo ir iranas rado kompromisą su
vakarų pasauliu. 2016-ieji šiai valstybei
žada atnešti daug permainų ir atverti
daugybę durų. siūlome praskleisti iraną
dengiantį paslapties šydą ir susipažinti su
vienos galingiausių kada gyvavusių pasaulio imperijų, persijos, palikuonimis bei
spalvingu jų virtuvės paveldu.

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.

Kultūra, kelionės, virtuvė
projekte „Pasaulio virtuvės“
www.pasauliovirtuves.lt
RESTORANŲ VERSLAS 2/2015
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NAUJOS KAVINĖS IR RESTORANAI

Vilnius
„Gyvas baras“, kavinė, Odminių g. 15
„The Gallery“, restoranas, Konstitucijos pr. 22
„Batoras“, restoranas, Srovės g. 21
„Ti’ana“, restoranas, Didžioji g. 3
„Peronas“, baras, Geležinkelio g. 6
„Zatar falafel & hummus“, restoranas,
Vokiečių g. 9
„American Homeburger“, PC Ozas
„American Homeburger“, PC Mandarinas
„Rishon“, košerinis restoranas, Tilto g. 3
„Turgus“, baras, Pylimo g. 59
„Galo do Porto“, portugalų restoranas,
Aušros Vartų g. 11
„Panda Kinija“, kinų restoranas, Konstitucijos pr. 23A
„Gatvės Kepėjai“, kepykla, picerija,
Dominikonų g. 16
„Gunther Stub“, restoranas, Savičiaus g. 9
„Grey“, restoranas, Pilies g. 2
„Zatar“ bistro, Vokiečių g. 9
„Strange love“, kavinė-baras, Barboros
Radvilaitės g. 6B
„Kino Studija“, kavinė-baras, Nemenčinės pl. 2
„Debut Bistro“, kavinė-baras, Kareivių g. 2F
„One for All“, restoranas, Užupio g. 10
„Le Marquise“, prancūziška kepyklėlė,
Kauno g. 3 A
„Local T“, lietuviškos arbatos restoranas,
Domininkonų g. 14
„Duoklė Angelams“, viskio krautuvė,
Pilies g. 25
„LAB 180“, restoranas, Liepsnos g. 3
„Tres Bar’acudos“, baras, Subačiaus g. 15
„Gaspar’s“, restoranas, Pylimo g. 23-3
„Valgomasis“, restoranas, Muitinės g. 43
„Elis Bu“, kavinė, A. Jakšto g. 7
„Fire Place“, pitarija, Šeimyniškių g. 17
„12 Istorijų“, kavinė-baras, Subačiaus g. 1
/ Aušros vartų g. 2
„The Bubbles Champagneria“, vyno baras,
Vilniaus g. 35
„Spiritus“, baras, Aušros Vartų g. 4
„Vakarienės Prenumerata“, Perkūnkiemio g. 7
„Wine Box“, vyninė, Upės g. 6
„Atostogos“, desertinė, M.K.Čiurlionio g. 8
„Picnic Bistro“, picerija, M. K. Čiurliono g. 98,
„MaD Dog“, baras, Dominikonų g. 9
„NOPISNOPI“, kavinė-baras, Viršuliškių sk.28
„Blasercafe Espresso Bar“, kavos baras,
Totorių g. 7-2
„Ardartas PICA“, picerija, Stanevičiaus g. 44
„Du mėnuliai“, kulinarinė studija,
Konstitucijos pr. 12
„Ararat“, restoranas, Žirmūnų g. 70
„Trinity“, baras, restoranas, naktinis klubas, Vilniaus g. 30
M.eat Steakhouse, restoranas,
Juozapavičiaus g. 13
Nukelta į 10 psl. >

Žinote/atidarėte naują tašką? - informuokite
el.p. elena@meniu.lt arba tel. 8-652-07522
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Galo do Porto, ex Atelier Grill
(VILNIUS)
Portugalų virtuvės restoranas „Galo do
Porto, ex Atelier Grill“ – tinkama vieta,
kai norisi „kažko tokio“, „kažko skanaus“
arba „kažko naujo“. Pirmoji portugališkos
virtuvės Lietuvoje atstovė, restorano virtuvės komanda kviečia ragauti
autentiškų portugališkų patiekalų: kataplanos, espetados, bacalhau, o taip pat
restorano firminių kepsnių ir mėsainių.
Kataplanos arba Cataplanas – tai
autentiški
portugališki
patiekalai,
pagaminti variniuose troškinimo induose, vadinamuose „Cataplana“. Gali būti
paruošti su bulvėmis arba ryžiais, vienam
arba dviems asmenims. „Galo do Porto“

gamina kataplanas su jūros gėrybėmis,
aviena, moliuskais, čiorizo dešra, vištiena.
Espetadas – tai keptos mėsos ir įvairių
daržovių iešmai, patiekiami ant specialaus stovo. Restorane ragaukite espetadas
su jautienos išpjova, kiauliena ir čiorizo,
su aviena, su tigrinėmis krevetėmis ir
ananasais, su žuvimi, su vištienos ir čiorizo
griežinėliais.
Nusiteikite ilgiems pasisėdėjimams
ir kulinariniams atradimams, nes be
šių tradicinių patiekalų galėsite ragauti
krevečių, čiorizo ir kepenėlių su portveinu paštetus, Pasteis de Bacalhau, tešlos
rutuliukų su sūdyta menke (bacalhau),
puikiausios portugališkos žuvienės ir
portugališkų desertų.

Batoras (VILNIUS)
„Batoras“ – naujai pastatytas, įrengtas ir atidarytas restoranas,
sujungęs gamtą su miesto šurmuliu!
Gamtos apsuptyje, Pavilnių regioniniame parke, vos kelios
minutės nuo miesto centro, duris atvėrė naujas, stilingas ir jaukus
restoranas „Batoras“. Kamerinė aplinka, profesionalus aptarnavimas, dėmesys kiekvienam svečiui, aukštos kokybės ir su meile
pagamintas maistas – tai pagrindiniai dalykai, kuriais galėsite
mėgautis. Patyrę, Lietuvoje ir pasaulyje pripažinti restorano
virtuvės meistrai kviečia paragauti ir įvertinti ant žarijų ruošiamų
patiekalų, kruopščiai sukurtų užkandžių ir desertų.
Darbo dienomis nuo 11 iki 16 val. patiekiami „Verslo pietūs“.
Tai puiki galimybė greitai ir skaniai papietauti gražioje ir jaukioje
aplinkoje, trumpam atsikvėpti nuo darbų rutinos.
Antrame aukšte esanti erdvi ir šviesi pobūvių salė – puiki vieta
organizuoti šventes įvairiomis progomis. Kokybiškas parketas,
prašmatnūs sietynai, panoraminiai langai, jauki, šalia salės esanti
lauko terasa, sukuria ypatingą šventinę nuotaiką ir atmosferą.
Panda Kinija (VILNIUS)
Kinų virtuvės restoranų tinklas Vilniuje, Konstitucijos pr. 23 atvėrė naują, modernų restoraną
„Panda Kinija“. Restorano šeimininkai – kinai, todėl
ypatingas dėmesys skiriamas autentikai, pradedant, žinoma, nuo virtuvės, baigiant originaliomis
interjero detalėmis, specialiai parvežtomis iš Kinijos. Naujas restoranas džiugina ir atviru požiūriu
į klientus – restorane įkurta atvira virtuvė, o tai
nėra dažnas sprendimas kinų restoranuose.
Naujame
„Panda
Kinija“
restorane
lankytojai,
kaip
įprasta,
lepinami didelėmis skanių patiekalų porcijomis.
Autentiškus kinų virtuvės patiekalus gamina
ilgametę patirtį turintys virtuvės meistrai iš Kinijos ir Lietuvos. Virtuvėje nenaudojami skonio
stiprikliai. Tam, kad būtų išgaunamas ryškus
skonis, iš Kinijos vežami natūralūs, autentiški
prieskoniai.
Prie maisto restorano personalas visada
pasiūlys geriausią gėrimų pasirinkimą, o egzotikos mėgėjai „Panda Kinijoje“ gali paragauti ir
kinietiško alaus „Dragon“.
Restorane įrengta 110 sėdimų vietų, o furšeto
metu patogiai švęsti gali net 250 kinų virtuvės
gerbėjų.
Restoranų verslas 2/2015
www.restoranuverslas.lt

9

NAUJOS kAVINĖS, RESTORANAI, PARDUOTUVĖS

RENgINIų VIETOS

Atkelta iš 8 psl. >

NAuJOS KAViNĖS iR RESTORANAi
KAuNAS
„Hop Doc gastropub“, kavinė-baras,
M.Daukšos g. 23
„Dia“, restoranas, Maironio g. 9
„gurmena“, skonių butikas, a.
juozapavičiaus pr. 27-6
„uvus“, baras, vilniaus g. 25, kaunas
„fpub’as“, kavinė-baras, kumelių g. 7
„oriXo“, gyvos muzikos klubas,
jonavos g. 40
„Žalia pupa“, gyvo maisto baras,
Laisvės al. 78
„free time puB“, smuklė, vasario
16-osios g. 2
TRAKAi
„trakaitis guest house“, Naujosios
sodybos g. 3B
„Le vivier trakai“, kavinė-baras,
karaimų g. 66 a
„pilialaukis“, alaus namai, užukampio k.,
trakų r.
„argo“, restoranas, trakai, vytauto g. 89
KLAiPĖDA
„grin grin“, žalias baras ir krautuvėlė,
taikos pr. 139
„rENE klaipėda“, restoranas, tiltų g.13
„tonas“, restoranas, viešbutyje „Dunetton“, jūros g. 23
„Laimės skonis“, vegetariškas restoranas, sukilėlių g. 2
„Zaﬀran“, azijos virtuvė, taikos pr. 141
„MoNai“, namų restoranas, Liepų g. 4

Le Vivier Trakai (TRAKAi)
restoranas„Le vivier trakai“ įsikūręs nuostabiame trakų miestelyje. Čia skamba
nepriklausoma muzika, tvyro provanso
dvasia, galima mėgautis europietiškos
virtuvės patiekalais, puikiais vynais,
įvairiais užkandžiais.
restorano komanda rengia uždarus

vakarėlius, įvairius pobūvius, vestuves, jubiliejus, krikštynas, verslo vakarienes, konferencijas iki 30 žmonių. restorano terasa
atveria vaizdus į nuostabią skaisčio ežero
panoramą.
„kiekvieno svečio šventė – mūsų
šventė“, – teigia restorano komanda.

uKMERGĖ
„pas juliją“, pakelės kavinė, ukmergės
raj., pivonijos sen., Bartkūnų km.

Vila „Dubgiris“ (Mažeikių r., Sedos seniūnijoje, uikių k. )
pačioje Žemaitijos širdyje, nuostabaus grožio plinkšių
kraštovaizdžio draustinyje, galima rasti prabangią ir elegantišką
vilą „Dubgiris“. tai puiki vieta norintiems pažinti žemaičių krašto
gamtą, kultūrą, pailsėti bei patirti neišdildomų įspūdžių.
vilą „Dubgiris“ sudaro 4 pastatų kompleksas: svečių namai
„Briedžio guolis“, „paukščiukų“ apartamentai su spa ir pirčių kompleksu, „pobūvinė“ (restoranas) ir „uošvės trobelė“. kambariams
bei apartamentams suteikti žvėrių ir paukščių pavadinimai, o interjeras atspindi žvėrelių gyvenimo būdą ir aplinką. svečių namų
menėje eksponuojama įspūdinga trofėjų, sumedžiotų ir atvežtų
iš įvairių pasaulio vietų, kolekcija.
vilos „Dubgiris“ širdyje – prabangus restoranas „pobūvinė“,
traukiantis akį neįprasta apvalia forma. interjeras primena
rafinuotąją prancūziją, o žemaičių kalvystės detalės suteikia

išskirtinumo. iš siūlomų patiekalų įvairovės sau tinkamą ras tiek
gurmanas, tiek tradicinės lietuvių virtuvės gerbėjas. ypatingas
meniu akcentas – žvėriena. „pobūvinės“ antrame aukšte įrengta
moderni konferencijų salė seminarams, mokymams.
išskirtinio privatumo pageidaujantiems – rąstinė „uošvės
trobelė“. joje svečiams sukurta jauki namų aplinka, o tai ypatingai
svarbu tiems, kurie ieško pabėgimo iš triukšmingo miesto.
Beveik 4 ha vilos teritorijoje yra sporto aikštynas, vaikų žaidimų
aikštelė, pavėsinės su laužavietėmis. vandens pramogoms
paruoštos valtys, vandens dviračiai, baidarės, kanojos.
vila „Dubgiris“ – tai vieta, kurioje susipina unikalus gamtos
grožis, prabanga ir komfortas.
vila „Dubgiris“ įsikūrusi Mažeikių r., sedos seniūnijoje, uikių k.,
pušynės g. 28. tel. +370 618 22888, el. paštas admin@dubgiris.lt

NiDA
„vėtrungės“, restoranas, taikos g. 5
DRuSKiNiNKAi
„toli toli“, šeimos restoranas, vilniaus al. 8
ANYKČiAi
„Čiobreliai“, kavinė-baras, storių g. 1
ALYTAuS RAJ.
„vila Ūla“, kavinė-baras, Ežero g. 3,
Burokaraistėlė
uTENA
„vanilinis dangus“, kepyklėlė, kauno g. 37

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

gURMANIŠkI IEŠkOJIMAI

Meniu.lt portalo klientams (restoranams,
kavinėms bei klubams) yra nukreipiami
pobūvių, furšetų, gimtadienių, vestuvių
ir banketų užsakymai, teikiama įvairi informacija, konsultacijos, rekomendacijos
ir kitos įvairios paslaugos, siunčiami specializuoti leidiniai.
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bbq ir grill kultūra

bbq ir grillieškojimai
kultūra
gurmaniški

Pirmieji barbacoa

BBQ pasaulyje ir Lietuvoje
Ieva Malaiškaitė
Gintautas Zuikaitis – BBQ kultūros pradininkas Lietuvoje
Už BBQ kultūros gimimą ir auginimą pirmaisiais metais Lietuvoje reikia dėkoti vienam geriausių Lietuvos šefų – Gintautui
Zuikaičiui. Būtent jis buvo vienas pirmųjų (jeigu ne pats pirmasis) šefų, kuris BBQ kultūrą atvedė į restoranų verslą. Jo iniciatyvos dėka buvo įkurta Lietuvos Barbekiu Kepėjų Asociacija
(pirmaisiais veiklos metais dar vadinta Nacionaline Grilio ir Barbekiu Asociacija). Nepraleidęs beveik nei vieno BBQ renginio, jis
dėmesingai ugdė būsimus nugalėtojus ir šiandien pripažintus
BBQ ir grill restoranų meistrus.
Drąsiai galime teigti, kad šiandieninė BBQ kultūra Lietuvoje
bei jos platūs kulinariniai užmojai ir aukštas lygis yra Gintauto
nuopelnas. Ši leidinio BBQ tema dedikuojama G. Zuikaičiui.
Dėkojame jam už išties aukšto lygio palikimą ir įkvėpimus!

Gintautas Zuikaitis su Pasaulio BBQ
asociacijos prezidentu

Nepainiokite BBQ ir grill
Prieš pradedant kalbėti apie BBQ apskritai, būtina žinoti
esminius jo gamybos principus. BBQ (arba barbekiu) – tai
nėra kepimas ant griliaus grotelių, po kuriomis dega žarijos,
kaip mano dauguma žmonių, nesusidūrę su profesionaliai paruoštais BBQ patiekalais. Grill (arba griliaus) patiekalai ruošiami greitai ant tiesioginės kaitros (ugnies ar žarijų),
dažniausiai siekančios ~260°C. Tuo tarpu BBQ – tai metodas,
kai maistas ruošiamas ant netiesioginės kaitros nuo ugnies ar
žarijų, lėtai ir ilgai, kartais kone visą parą. Mėsa apdorojama
karštu oru ir dūmais, neturėdama tiesioginio kontakto su atvira
ugnimi. BBQ naudojamos tik uždaro tipo kepsninės, kuriose
palaikoma 60°C-150°C temperatūra. Ją galima lengvai valdyti
dėl įrengtų oro sklendžių, o parinkus tinkamą medieną, suteikti
patiekalui norimą dūmo skonį ir aromatą.

Iš kur tas „barbekiu“ pavadinimas?
Nėra vienareikšmiškai tikslių duomenų,
iš kur atsirado pats terminas BBQ. Labiausiai paplitusi teorija teigia, jog jį įvedė
ispanai, pirmosios Kristupo Kolumbo
ekspedicijos metu dokumentavę visus
vietinių genčių papročius, tame tarpe ir
maisto gamybos tradicijas. Skirtingai nuo
europiečių, vietinės gentys beveik visada
gamindavo maistą lauke. Vienas labiausiai paplitusių maisto gamybos būdų
buvo lėtas žuvies ar mėsos rūkymas ant
medinių grotelių, įrengtų virš žemėje
iškastos duobės, pilnos alsuojančių žarijų.
Kad nesudegtų gaminimo metu, grotelės
buvo gaminamos iš žalio medžio. Dūmai
ne tik išrūkydavo ir valgymui bei ilgesniam
saugojimui paruošdavo mėsą, žuvį, bet ir
apsaugodavo maistą nuo vabzdžių bei
gyvūnų. Šis įrenginys vietinių buvo vadinamas barbacoa.
Barbacoa taip pat buvo vadintas maisto
gamybos būdas, kuomet į iškastą duobę
dedama mėsa (dažniausiai tai būdavo visa
ožka, kartais – aligatoriai). Po mėsa būdavo
puodas, į kurį sutekėdavo visos mėsos sultys. Duobė būdavo uždengiama agavos
lapais, prikraunama anglies, uždegama ir
gaminama keletą valandų.
Oksfordo anglų kalbos žodyne žodis
BBQ kildinamas iš prancūzų išsireiškimo
barbe a queue, reiškiančio „nuo galvos iki
uodegos“ (maisto gamyba be atliekų).
Dar viena versija teigia, jog žodis barbecue įgavo prasmę ir tapo plačiai naudojamas po vienos iš XIX a. reklamų, kurio-je

kartu buvo reklamuojami viskio baras
(bar), alaus baras (beer), biliardas (cue –
angl. biliardo lazda) ir kiaulienos kepsniai
(pig). Reklamos trumpinyje naudotas
trumpinys BAR-BEER-CUE-PIG.
Kas išrado BBQ?
Nors BBQ kultūra ir formavosi JAV, jai
smarkią įtaką darė įvairios Europos tautos ir senosios žemyno gentys. Dabartinis
BBQ yra sėkmingai evoliucionavusi mėsos
rūkymo tradicijų, į Ameriką atneštų Europos imigrantų ir kolonistų, ir primityvių
maisto gamybos būdų virš žarijų ir dūmų,
perimtų iš vietinių, senųjų Amerikos
gyventojų, sąjunga. Na ir, ko gero, tik Kolumbo ekspedicijų į Pietų Ameriką dėka
turime žymųjį BBQ su pomidorais ir čili
pipirais, su skrudintomis bulvytėmis garnyrui.
Visas šis darinys evoliucionavo
afroamerikiečių vergų ir virėjų rankose, kurie rado būdus, kaip net prasčiausią mėsą
paversti minkšta ir krentančia nuo kaulų.
XIX a. pirmieji BBQ „meistrai“ buvo
pietinės Amerikos gyventojai, auginę kiaules maistui pigiausiu, pusiau natūraliu
ūkininkavimo būdu. Jei karvėms (jautienai) buvo būtinas didelis pašarų kiekis
ir ganyklos, tai laukinės kiaulės puikiai
susirasdavo sau maisto miškuose, kur
ir būdavo „auginamos“. Kadangi tokios
„savarankiškos“ kiaulės buvo gerokai
liesesnės nei auginamos fermose, vietiniai
gyventojai, norėdami minkštos ir sultingos mėsos, neturėdavo kitos išeities, kaip
tik naudoti „slow and low“ principą mėsai
gaminti, t. y. gaminti ilgai, nenaudojant
tiesioginės ugnies, ant mažos kaitros.
Kiekviena laukinės kiaulės dalis buvo sunaudojama maistui. Ausys, vidaus organai
ir kitos dalys virsdavo delikatesais. Kiaulės
skerdimas buvo tam tikra šventė, kurioje
dalyvaudavo visa šeima ir artimiausi kaimynai. BBQ kepimas tapo šventės sinonimu.

Pirmieji BBQ meistrai

Žemoje temperatūroje lėtai keptos
mėsos su aromatingu padažu skonis
staigiai išpopuliarėjo visoje pietinėje
JAV dalyje. Daugelyje plantacijų vergai rūpindavosi mėsos rūkymu ir maisto gamyba BBQ švenčių metu. Ir kol
šeimininkai mėgaudavosi sultinga nugarine, vergams likdavo tik mėsos atliekos.
Vergai greit perprato, kaip jas paversti taip
pat sultingais, minkštais ir aromatingais
patiekalais, naudojant BBQ technologiją.
Ruošiant BBQ patiekalus, visai nebūtina
buvo naudoti vertingiausių, brangiausių
mėsos pjausnių (o ir kam išlaidauti, jei
mėsa visvien bus tepama storu sluoksniu BBQ padažo ir gaminama taip ilgai,
kol pati ims kristi nuo kaulų). Taigi, BBQ
mėsa su tuomet populiariausiais garnyrais
– saldžiosiomis bulvėmis ir okra – tapo
pagrindiniu maisto gamybos principu
skurdžiausiems afroamerikiečiams JAV
pietuose.
1867 m., netrukus po pilietinio karo,
kuomet visi vergai buvo išlaisvinti ir namų
šeimininkėms teko pradėti pačioms suktis
virtuvėje (o geriausias paslaptis juk žinojo
vergai), Džordžijos valstijoje gyvenanti
našlė A. P. Hill išleido kulinarinę knygą,
skirtą „jaunoms ir nepatyrusioms Pietų
valstijų namų šeimininkėms <...> šios
krizės mūsų namuose laikais“. Šioje knygoje pateikiamas pirmasis BBQ padažo
receptas sviesto, acto, garstyčių ir pipirų
pagrindu.
Nors BBQ nėra amerikietiškas išradimas,
būtent JAV, maišantis įvairių tautų maisto
gamybos patirtims, jis buvo ištobulintas
ir išpopuliarintas. Skirtingas BBQ gaminimo tradicijas su savimi atsinešė skirtingų
tautybių kolonistai, imigrantai, savitu skonio suvokimu ir maisto ruošimo papročiais
dalinęsi su vietiniais. Taip gimė dabartiniai
BBQ stiliai.
Pavyzdžiui, BBQ technologija kepant
mėsą tepti padažu atėjo iš britų kolonistų,
Nukelta į 14 psl. >
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bbq ir grill kultūra

bbq ir grillieškojimai
kultūra
gurmaniški
BBQ kaip socialinis reiškinys
BBQ maisto ruošimo metodas leido
didelius kiekius maisto paruošti vienu
metu, todėl labai greitai išpopuliarėjo
miesto
festivaliuose,
bažnytinėse
šventėse. Tai buvo populiarus ir sąlyginai
pigus būdas pamaitinti žmones ne tik
miesto šventėse ir bažnyčios piknikuose,
bet ir rinkiminių kampanijų renginiuose,
kur prie BBQ buvo sočiai naminio limonado ir šlakelis... viskio. Bažnytiniai ir politiniai BBQ iki šių dienų vis dar labai
populiarūs JAV pietuose.
BBQ
nebuvo
kažkurios
vienos
visuomenės klasės maistas, jį mėgo visi.
XX a., kuomet BBQ restoranai buvo paplitę
visose valstijose, nemažai restoranų
priklausė afroamerikiečiams, tuo tarpu
restoranų klientai nesiskirstė rasėmis, geri
restoranai pritraukdavo klientus iš visų
visuomenės sluoksnių. Vienoje vietoje
bendraudavo ir baltaodžiai, ir juodaodžiai.
Taigi, BBQ suvaidino nemažą vaidmenį,
mažinant rasinę segregaciją.

Vienas siaubingai (tikrąja šio žodžio prasme) įdomus Anglijos virėjų išradimas – „turnspit dog“, aprašytas 1576 m. Virš židinio įtaisytą ratą su bėgimo takeliu viduje bėgdamas
sukdavo šuo, o ratas sukdavo iešmą su kepama mėsa. Kaip bebūtų keista, šis išradimas
tapo toks populiarus, kad buvo išveista speciali šunų veislė su trumpomis, stipriomis
kojomis, skirta šiam „darbui“.
kurie sujungė kolonizuotų Karibų BBQ
tradicijas su idėja mėsą laistyti, tepti
padažu, norint išlaikyti natūralias mėsos
sultis joje.
Pietų Karolinoje, kur didžioji dalis
imigrantų buvo iš Prancūzijos ir Vokietijos,
gimė BBQ padažas, gaminamas garstyčių
pagrindu.
Ant griliaus gaminta ir rūkyta mėsa,
ypatingai kiauliena ir įvairios dešrelės,
stipriai įsitvirtinusios Vokietijos ir Čekijos
virtuvių tradicijose, padarė svarbią įtaką
formuojantis Karolinos ir Teksaso BBQ
kultūrai, nes būtent ten imigravo daug
minėtų šalių gyventojų.
O štai lenkų bei tuometinių čekoslovakų
imigrantai Čikagoje su specifinėmis

šonkauliukų gaminimo tradicijomis tapo
savotiškais vietinių BBQ užeigų konkurentais. Jie šonkauliukus virdavo. Ilgai. Kol
mėsa krisdavo nuo kaulų. Tada minkštutė
mėsa būdavo mirkoma pomidorų padaže.
Galutinis rezultatas iš dalies primindavo
BBQ, o pagaminimas ir pats patiekalas
būdavo žymiai pigesni ir greitesni. Tai vadinamieji pirmieji BBQ „falsifikatai“.
Taigi, tuometiniai virėjai greit suprato,
kad mėsos skonis, minkštumas, sultingumas labai susiję su tuo, kur, kaip ir kiek
laiko ji kepama. Nuo to laiko prasidėjo
įvairių BBQ agregatų meistravimas ir „rato
išradinėjimas“. Atsirado metalinės grotelės,
automatiniai mėsos sukimo prietaisai, reflektoriai ir...turnspit dog.

Pirmojoje XX a.
pusėje,
vykstant
intensyviai
pietų
afroamerikiečių migracijai į šiaurinę
JAV dalį, kartu migravo ir jų maisto
kultūra, įpročiai ir
receptai. Iki 1950ųjų afroamerikiečių
atidaryti BBQ „taškai“
paplito po visus JAV
miestus. BBQ maistui prigijo „soul food“
(sielos maistas) sinonimas.
14

Restoranų verslas 2/2015
www.restoranuverslas.lt

Šiandien JAV BBQ – ne šiaip maisto
gamybos būdas, tai subkultūros dalis.
Sudarinėjami ištisi visas valstijas apimantys
žemėlapiai su geriausiomis vietomis paragauti autentiško „low and slow“ BBQ.
Pirmieji BBQ restoranai
Pirmieji BBQ restoranai būdavo atidaromi ūkininkų (dažniausiai tik savaitgaliais,
laisvais nuo darbų), o maistas parduodamas tik išsinešimui. Kitas žingsnis buvo
nedideli stacionarūs kioskai su stalais,
kėdėmis ir būtinai reklaminiu paršiuku prie
durų.
Automobilių era atvėrė duris naujai BBQ
restoranų klientūrai, tad šios valgymo vietos ėmė steigtis kaip pakelės kavinės, kurių
pagrindinis koziris – sotus ir pigus maistas.
Kai BBQ restoranai atsirado pakelėse, jiems
reikėjo trumpo, asociatyvaus, įsimenančio
pavadinimo, tad taip ir įsitvirtino trumpinys „BBQ“.
Seniausia pasaulyje be pertraukos tame
pačiame taške veikianti BBQ gaminanti
vieta – 1888 m. žydų kilmės emigrantų
atidarytas restoranas „Katz‘s Deli“ Niujorke, kurio firminis patiekalas – Pastrami
sumuštinis su BBQ jautiena.
Iki šiol, nors BBQ jau toli nuo ūkininkų
kioskelių ir pakelės užeigų, tai ne haute
cuisine virtuvė. Tai vieta, kur dažnai teks
atsisakyti peilio, šakutės ir išsitepti tirštu
padažu. Geriausieji pasaulio BBQ restoranai vis dar gamina seną gerą „soul food“.
Konservatyvumas ir tradicijų laikymasis,
gaminant BBQ, laikomas labiau privalumu,
nei trūkumu.

BBQ čempionatai ir kontraversijos
Pirmasis BBQ čempionatas 1959 m.
vyko Havajuose, o dalyviais galėjo būti tik
vyrai. Pirmojo BBQ čempiono, laimėjusio
10 000 dolerių prizą, receptas:
Kiaulienos nugarinė javanietiškai
1 kg kiaulienos nugarinės
6 smulkinti braziliški riešutai
1 puodelis smulkintų svogūnų
2 skiltelės smulkintų česnakų
1/4 puodelio citrinos sulčių
1/4 puodelio sojų padažo
2 šaukštai rudojo cukraus
2 šaukštai maltos kalendros
1/4 šaukštelio raudonųjų pipirų
1/4 puodelio alyvuogių aliejaus
Sumaišyti riešutus, svogūnus, česnakus,
citrinos sultis, sojos padažą, cukrų, prieskonius ir aliejų. Sudėti kubeliais supjaustytą

Grillstock restorano šonkauliukai

nugarinę ir marinuoti 10 minučių. Kepti
kiaulieną, kartais patepant ją likusiu marinatu. Patiekti su ryžiais, gardintais šafranu
arba kariu ir razinomis.
Populiariausi BBQ čempionatai kasmet (nuo 1982 m.) vykdavo Čikagoje.
Jie vadinosi „Royko Ribfest“, o juos organizavo Pulicerio premijos laureatas, žurnalistas Mike Royko. Pirmasis
čempionatas įvyko, kuo-met M. Royko
metė iššūkį čikagiečiams, dienraštyje
paskelbęs, jog būtent jis gamina skaniausius šonkauliukus. Taip pirmajame
čempionate panoro dalyvauti 400
žmonių.
Pats M. Royko – prisiekęs mėsos
gerbėjas, ne kartą kritikavęs vegetarus,
esą jie ne mažiau žiaurūs už mėsėdžius,
nes valgo augalus, kurie taip pat geba
jausti. Bet jis taip pat sukritikavo ir
čempionate vegetarišką BBQ gaminusią
komandą. Tačiau po kelerių metų itin
sėkmingų čempionatų organizavimo M.
Royko pasitraukė, dėl... paršiuko.
Norėdamas turėti geriausią mėsą,
besiruošdamas čempionatui M. Royko
nutarė pats užauginti paršelį, kurį pavadino Princu, tačiau supratęs, kokie
prieraišūs, protingi gyvūnai yra kiaulės, M.
Royko atsisakė organizuoti čempionatą ir
jame dalyvauti. „Kaip aš galiu šį ištikimą,
pasitikintį gyvūną paversti keliais gabalais šonkauliukų? Negaliu dalyvauti
renginyje, kur galbūt bus kepami mano
paršiuko Princo puseserės ar broliai“, –
tuomet sakė M. Royko.
Įdomu tai, jog iki šiol JAV geriausi BBQ
šefai – tai ne restoranų virėjai, o nuolatiniai čempionatų dalyviai. Įprasta praktika
yra iš pradžių dalyvauti ir skinti pergales
čempionatuose, o tik vėliau atidaryti
restoraną, kurio žinomumui tarnautų
užsidirbtas vardas.
Nukelta į 16 psl. >

Pagrindiniai amerikietiško BBQ
stiliai
„Karolinos“ BBQ
Ko gero, seniausias tradicijas JAV turintis stilius. Patiekalams dažniausiai
naudojama plėšyta kiauliena, gaminant
mėsa ištrinama prieskoniais, o rūkymo
proceso metu vis patepama prieskonių
ir acto mišiniu. Patiekalai patiekiami su
acto ir aštrių pipirų arba acto ir garstyčių
pagrindu gaminamu BBQ padažu.
„Memfio“ BBQ
Tai iš esmės du pagrindiniai patiekalai: kiaulienos šonkauliukai ir BBQ
sumuštiniai. Šonkauliukai ruošiami
dviem būdais: sausuoju (įtrinant
prieskonių mišiniu) ir šlapiuoju (mėsą
tepant BBQ padažu kepimo metu ir
iškepus). BBQ sumuštiniams naudojama kapota BBQ kiauliena, kuri įprastai
patiekiama ant bandelės su BBQ
padažu ir kopūstų salotomis.
„Kanzas Sičio“ BBQ
BBQ iš jautienos, kiaulienos ir
veršienos, patiekiama su keptomis
bulvytėmis (būtinai) ir gausiu BBQ
padažo sluoksniu. Padažas ruošiamas
pomidorų pagrindu, jis tirštas, saldus,
su melasa, cinamonu, kuminu.
„Teksaso“ BBQ
Šis stilius skirstomas į tris skirtingas atmainas. Rytų Teksaso stiliumi
gaminama kapota jautiena ir kiauliena, dažniausiai pateikiama tarp dviejų
bandelių ir yra apliejama gausybe
karšto padažo. Centrinio Teksaso stiliui
didelę įtaka turėjo Čekijos ir Vokietijos
imigrantai JAV, tad čia jautiena dažnai
pateikiama išvis be jokio padažo.
Vakarų Teksaso arba Kaubojiško stiliaus patiekalamas yra naudojamos ir
ožkiena bei aviena.
„Čikagos“ BBQ
Tai miesto BBQ. Aštrios dešrelės
ir šonkauliukai gaminami taip vadinamoje rūkykloje-akvariume. Rūkyklos
sienelės pagamintos iš organinio
stiklo, viduje keliais aukštais išdėliotos
metalinės grotelės mėsai, o apačioje,
tarsi senoviniame barbacoa, rusena ugnis.
„Alabamos“ BBQ
Šio stiliaus išskirtinis bruožas – majonezo ir acto pagrindu ruošiamas
BBQ padažas, kuris naudojamas ir
kaip padažas, ir kaip marinatas, ir kaip
užpilas.
„Kentukio” BBQ
Čia dominuoja aviena, gardinama
BBQ padažu, gaminamu Vorčesterio
padažo pagrindu.
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BBQ IR gRILLiEškojiMai
kULTūRA
gurMaNiški

Lietuva ir BBQ
apie BBQ subtilybes pasakoja Lietuvos Barbekiu kepėjų asociacijos narys, BBQ čempionatų prizininkas simonas Bieliajevas ir jo komandos „Barbekiu meisteriai“ kompanjonas Mykolas Lučiūnas. „Barbekiu meisteriai“ yra nuolatiniai BBQ
čempionatų Lietuvoje dalyviai, prizininkai, užimantys vienas aukščiausių vietų jau beveik 10 metų.
Koks skirtumas tarp maisto skonio,
savybių, išvaizdos, gaminant BBQ ir
grill technologijomis?
„viena iš esminių BBQ skonio savybių,
kurios neišgausi, gaminant griliuje – tai sodrus ir įvairus dūmo skonis bei aromatas.
taip pat kepant BBQ žemoje temperatūroje
ir palaipsniui ją keliant, gaunama lengvai
plėšoma kiauliena arba jautiena, dar kitaip
vadinamos pulled pork, pulled beef, kurios
šiuo metu labai populiarėja tarp Lietuvos
maitinimo įstaigų.“
Kas svarbiausia, norint paruošti
tobulą BBQ?
„BBQ gaminimo būdas reikalauja daug
laiko, tikslumo ir žinių, susijusių ne tik su
mėsa, bet ir mediena, kuri yra vienas iš
trijų svarbiausių komponentų BBQ srityje
(kaip ir kokybiškos mėsos pasirinkimas ir
geras padažas). tobulumui ir tobulam skoniui ribų nėra. kiekvienas gaminamas patiekalas reikalauja kantrybės. kepant BBQ
Daugiausiai žavesio patiekalų skoniui suteikia kedro
lentutės, kurios įkaitusios skleidžia riešutų aromatą bei
sušvelnina patiekalo spalvą.
Nuotr. www.griliui.lt
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niekur nepaskubėsi, priešingai, skubant
galima greitai sugadinti patiekalą. tad ir
mes kaskart eksperimentuojame, naudodami įvairius temperatūrinius režimus,
skirtingą kepimo laiką. Naujus skonius
atrandame ne tik varijuodami prieskoniais
ar tepamais glajais, bet ir BBQ kepsninėje
naudodami skirtingą medieną, skiedras ar
kaladėles (angl. chunks).“
Kokia mediena kam tinka?
„BBQ gamybai tinka tik lapuočių mediena, o geriausia žaliava – ąžuolas, nes jis
suteikia patiekalui tvirtą, kartu malonų ir
įvairų dūmo skonį. ypač tinka jautienai ir
kiaulienai. Dažnai naudojamas ir alksnis,
tinkantis žuvies patiekalams rūkyti. obels, vyšnios ar slyvos dūmai yra šiek tiek
saldūs. tai jautienos rūkymo žaliava, taip
pat tinkanti gaminant desertus BBQ būdu.
rūkant paukštieną, šis kuras maišomas
su kita mediena. klevas geriausiai tinka
paukštienai ir kiaulienai rūkyti.
Naudojant skiedras ir kaladėles, svarbu,
kad nei vienoje iš išvardintų medienos
rūšių nebūtų žievės, kuri suteikia patiekalui nemalonų skonį ir juodina patiekalo spalvą. Naudojant nekokybišką ir
netinkamą medieną, patiekalas būna kartaus, neskanaus dūmo aromato ir skonio.
Niekada negalima uždegimui naudoti degaus skysčio, nuo kurio taip pat jaučiamas
nemalonus pašalinis kvapas ir skonis.
taip pat vienas iš svarbių BBQ kepimo
įrankių yra iš lapuočių gaminamos medžio
lentutės, kurios puikiai tinka žuviai bei
jūros gėrybėms gaminti. “

Kepsninės
„kitas svarbus BBQ ruošimo komponentas yra tinkamai pagaminta
kepsninė, kurioje teisingai sureguliuoti
oro padavimo bei dūmų cirkuliavimo ir
ištraukimo srautai. kitu atveju sunkiai suvaldysite temperatūrą kepsninės viduje,
o ten susidaręs kondensatas tekės ant
gaminamų patiekalų ir patiekalai bus
sugadinti. taip pat vienas iš svarbių BBQ
kepsninės įrengimų yra įmontuotas karšto
oro termometras bei mobilus, itin tikslus
adatinis mėsos termometras, atsparus
karščiui.
amerikiečiai laikosi nuomonės, kad
geriausias BBQ patiekalas bus pasigaminus rūkyklą patiems. šiai nuomonei pritaria ir „Barbekiu meisteriai“. BBQ kepsnines
projektuojame patys, remdamiesi kolegų
iš užsienio patarimais, jose ir gimsta visi
mūsų gaminami patiekalai“, – pasakoja
simas.
Kokios BBQ tradicijos Lietuvoje?
„Nors Lietuvoje jau daugiau nei 10 metų
vyksta įvairūs BBQ renginiai ir čempionatai,
mūsų nuomone, BBQ kultūra dar tik
pradeda vystytis. pastaruoju metu sparčiai
daugėja maitinimo įstaigų, į savo meniu
įtraukiančių įvairius BBQ arba grill patiekalus. Bet ši niša tarp maitinimo įmonių toli
gražu dar neužpildyta. Dar labai daug ne
tik restoranų lankytojų, bet ir šefų neskiria,
kas yra BBQ, o ką reiškia gaminti ant griliaus. tačiau smagu matyti, kad ši situacija
po truputį keičiasi, žmonės labiau domisi ir
nori išmokti BBQ gaminimo paslapčių. Lie-

tuvoje rengiami BBQ čempionatai, deja,
tik nedaugelis komandų gamina pagal
BBQ techniką, kiti dar mokosi, bet noriai
dalyvauja. smagu matyti, kai nenuleidžia
rankų ir stengiasi kepti taisyklingai, t. y.
karštu oru ir dūmais. o kasmet rengiami
čempionatai sulaukia vis daugiau dalyvių
ir teisėjų iš kitų šalių.“
„Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio
valstybių, yra įkurta Lietuvos Barbekiu
kepėjų asociacija, kuri tuo pačiu priklauso ir pasaulinei Barbekiu asociacijai.
Bendradarbiaudamos su kitų šalių BBQ
asociacijomis bei dalyvaudamos Europos
ir pasaulio BBQ čempionatuose, Lietuvą
atstovaujančios komandos užima vis
aukštesnes vietas. o tai džiugina, suteikia
daugiau pasitikėjimo, kepėjai kelia sau
didesnius iššūkius, mato kitų komandų
klaidas ir iš jų mokosi, tobulėja. Drąsiai
čempionatų metu BBQ gamybos būdu
kepa žvėrienos patiekalus ir desertinius
patiekalus, kai kitos komandos to nedaro
ar nedrįsta daryti, nes tai sudėtingiau,
nei iškepti, pavyzdžiui, žuvį ar vištą.
Beje, dalyvavimas pasauliniuose BBQ
čempionatuose, Lietuvos renginių plėtra
– neabejotinas gintauto Zuikaičio nuopelnas ir indėlis į Lietuvos BBQ kultūrą.
Džiuginanti tendencija, po truputį ateinanti į Lietuvą – kad vis daugiau restoranų
atidaro patys šefai, dažnai tai šeimos verslas. kai šefas yra ir restorano, ir virtuvės
idėjinis vadovas, kas gali būti geriau? tai
yra ateities šeimos restoranai.
šiandien kol kas Lietuvoje labiausiai
trūksta žinių apie tikrąjį BBQ ir švietėjiškos
veiklos apie tai.“
Tiramisu pyragėlis su saldžiu dūmo skoniu
Biskvitui reikės:
4 kiaušinių
4 šaukštų cukraus pudros
3 šaukštų kvietinių miltų
1 šaukšto kakavos
0,5 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių
40 g sviesto
žiupsnelio jūros druskos
kiaušinio baltymus išplakame su
žiupsneliu druskos iki putų, palengva
įmaišome persijotą cukraus pudrą, persijotus miltus, kepimo miltelius ir kakavą. viską
palengva išmaišome iki vientisos masės,
plona srovele supilame ištirpintą sviestą.
kepimo skardą ištriname sviestu, supilame biskvito masę, uždengiame folija ir
padarome kelias skylutes dūmui įsiskverbti.
kepame 20 min., iki 140°C įkaitintoje BBQ
kepsninėje. kepimo metu ant žarijų beriame šlapias obels drožles, kurios suteiks
biskvitui švelnų dūmo skonį.

Ar reikalingi BBQ patiekalai įprasto
restorano meniu?
„Mano nuomone, restoranui geriau
tikslingai dirbti su BBQ ar grill technologijomis, nei turėti visus pasaulyje gaminimo
būdus meniu.“
Kokios egzistuoja skirtingų produktų
ruošimo BBQ būdu subtilybės?
„Dūmo skonį ir kvapą geriausiai ir
greičiausiai įsisavina lengvas maistas,
t. y. žuvis, kai kurios daržovės, desertai.
vištienai, kiaulienai, jautienai ir žvėrienai
reikia daugiau laiko ir kantrybės. jų
struktūra tankesnė, gamyba užtrunka ilgiau. Dūmo intensyvumas priklauso ir
nuo to, kokia mediena naudojama bei
kiek laiko. kuo ilgiau kepama, tuo skonis
stipresnis.
Nereikia bijoti ruošti BBQ desertus.
galima padaryti, kad dūmo skonis juose
būtų švelnus, saldus, lengvai jaučiamas,
tam naudojant obels ar vyšnios medieną.
kepsninę įkaitinus iki 150°C, užtikrinus
temperatūros stabilumą ir reikiamą laiką,
galime kepti desertus, turinčius sudėtyje
miltų, kiaušinių, sūrio, grietinėlės. kepant
biskvitus ar pyragus, masė supilama į
norimą kepimo formą, uždengiama folija ir, šiek tiek subadžius šakute, dedama
į kepsninę. tokiame deserte jausis tik
švelnus ir malonus dūmo skonis. Norint, kad dūmo skonis būtų stipresnis,
galime folija ir nedengti. vaisius galima
kepti druskoje arba kepant glazūruoti
mėgstamu padažu ar kepamų vaisių sultimis.“

Jei reikėtų apmokyti
nepatyrusį virėją
BBQ meno, kokių
pagrindinių 5 gudrybių
jį išmokytum?
• Tinkamai parinkti
medieną;
• Suvaldyti oro ir dūmų
srautus;
• Tinkamai parinkti
temperatūrinius režimus;
• Kantrybės;
• Ir dar kartą – kantrybės!

Kremui reikės:
500 g maskarponės
4 kiaušinių
150 g kaﬃr laimo cukraus pudros
150 g grietinėlės

grietinėlę supilame į uždarą indą. Į jį su
bitininko „dūmine“, kurioje smilksta vyšnios
skiedros ir įdėta kaﬃr laimo žievelė, porą
kartų įpučiame „saldaus“ dūmo ir kelias
minutes palaikome uždengtą. tai kartojame kelis kartus, kad dūmas įsigertų į
grietinėlę. trynius suplakame su persijota
cukraus pudra iki vientisos baltos masės,
įmaišome maskarponės sūrį. išrūkytą
grietinėlę išplakame iki standumo bei sujungiame su maskarponės mišiniu. kremą
sudedame į sifoną ir statome į šaldytuvą
atšalti.

Biskvitą supjaustome lygiomis dalimis, sluoksniuojame su atšaldytu kremu iš sifono. pabarstome kakava ir papuošiame skaldytomis „stiklo šukėmis“ iš cukraus.
Kaﬃr laimo cukraus pudros ruošimas: Kaffir laimo žievelė nutarkuojama, užpilama cukrumi ir laikoma 2 dienas. Po to masė sutrinama iki cukraus pudros pavidalo.
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Bull‘s BBQ food truck, Tenesis, JAV
www.facebook.com/BullsBBQtn
tai restoranas ant ratų, įsikūręs mokykliniame autobuse. šefas čia griežtas, nenaudoja jokių elektrinių viryklių, dujinių grilių, orkaičių ir panašių „nesamonių“.
visi patiekalai ruošiami lėtai, naudojama tik medžio anglis ir specialios medžio
kaladėlės (chunks). produktus „Bull’s BBQ“ tiekia vietiniai ūkininkai.

po įvairias australijos apylinkes ir festivalius. jų šūkis: „sultinga
ir minkšta – tau neprireiks dantų, kad galėtum valgyti mūsų
mėsą“. BBQ autobusiuko šefai dirba pagal visas BBQ taisykles:
žema temperatūra, lėtas kepimas ir dūmas maisto gamybai. Mėsa ištrinama sausu žolelių mišiniu ir kepama žemoje
temperatūroje iki 16 valandų, taip ji išlieka sultinga ir minkšta.
kaip ir priklauso geram BBQ, skanesniam dūmui ir aromatingesniam skoniui išgauti autobusiuko šefai naudoja specialias
medienos drožles.
savo feisbuko paskyroje šefai kasdien skelbia, kurioje vietoje
tą dieną stovi autobusiukas.

BBQ IR gRILL kULTūRA

Bull‘s BBQ

GiY (Grill It Yourself) arba Pasigamink Pats
Kaip Jums – ateini į restoraną, pasigamini sau maistą pats ir dar už tai susimoki
padorią kainą. Skamba neįtikėtinai? Bet
tokie restoranai labai populiarūs visame
pasaulyje. Grilio patiekalų kepimas prie
stalo – gana rimtas iššūkis, reikalaujantis
specializuotos įrangos, papildomų saugumo priemonių, tačiau vienareikšmiškai,
tai atsiperka, nes toks restoranas tampa ne
tik vieta pavalgyti, bet ir papramogauti su
kompanija, šeima ar organizuojant įmonės
vakarėlį.

Smoke Barbecue restoranas

ĮDOMIOS UžSIENIO
kONCEPCIJOS – BBQ IR gRILL
Ieva Malaiškaitė, Milda Glebutė

Gaslamp Strip club

Pasaulis nuolat vaikosi madų: sušiai, mėsainiai, spurgos. Tačiau tam tikri dalykai tiesiog išlieka klasika,
o vien tik jų paminėjimas siejamas su tam tikros kokybės ženklu, geru ir tikru skoniu. BBQ. išgirdę šį
žodį, užuodžiame salsvą dūmo kvapą, burnoje pradeda kauptis seilės ir, atrodo, dantys taip ir susminga į
minkštą, apskrudusį šonkauliuką, apipiltą gausiu kvapniu ir tirštu BBQ padažu. Paprasta, bet efektinga.
Tačiau ar tai vienintelė teisinga asociacija? Skaitydami straipsnį, pakeliaukite po įdomius pasaulio BBQ
restoranus ir įsitikinsite, kad BBQ gali būti kur kas daugiau nei galbūt įsivaizduojate.
BBQ ant ratų
Visame pasaulyje populiariausiųjų
viršūnėse karaliauja tikras BBQ su
nuo kaulų krentančia mėsa, sodriu
namų gamybos BBQ padažu, skaniu ir
kokybišku dūmu. Kaip, beje, ir dar vienas
gastronominis reiškinys – mobilūs maisto autobusiukai (food trucks). Sujunkite
šiuos du dėmenis ir galite filmuoti naują
filmo „Šefas ant ratų“ (filmas „Chef“)
dalį arba mėgautis lengva sėkme.

Pretenzingas ir interjeras – prabangūs odiniai krėslai, senovinės plytų sienos,
sunkios užuolaidos, tarnaujančios kaip pertvaros, kai norisi privataus vakarėlio,
o pagrindinis ir ryškiausias akcentas – siena, nukabinėta žymaus pin-up dailininko kūriniais, publikuotais Playboy žurnale. Svarbiausia interjero „detalė“ –
grilius. Ir ne šiaip akmeninis grilius ar grotelės ant stalo.

Smokin Barrys The Slow Cooked BBQ,
Australija
www.smokinbarrys.com.au
tai – maisto autobusiukas, keliaujantis
Smokin Barrys BBQ,
18
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Gaslamp Strip club, San Diegas, JAV
www.cohnrestaurants.com/gaslampstripclub
jeigu norisi pasigaminti pačiam, tačiau
nėra galimybių arba tiesiog nesinori plauti
indų ir įrankių, galima rinktis „išsigrilink pats“
vietelę. san Diege (jav) įsikūręs restoranas
egzotišku pavadinimu „gaslamp strip club“.
Čia galioja griežtas amžiaus cenzas, į restoraną
neįleidžiami jaunesni nei 21 metų lankytojai.
restorano patalpose stovi iš tikrųjų profesionalus grilius, kuriame galima pasigaminti
kepsnius, vegetariškus patiekalus... tiesą sakant
– bet ką. restorane iškabintos maisto gamybos
ant griliaus rekomendacijos, bet kada galima
paprašyti aptarnaujančio personalo pagalbos,
kuris mielai dalinasi grilinimo paslaptimis. kepsniams naudojama 21 dieną brandinta jautiena, o garnyrai patiekiami „šeimyniškomis porcijomis“, t. y. viename dideliame inde, kurio turinį
galima dalintis visai kaip prie šeimyninio pietų
stalo. Įdomu, jog galima ne tik pasigaminti
vakarienę pačiam, bet ir naudoti savo prieskonius. Beje, pavadinimas „strip“ kilęs ne nuo
kvapą gniaužiančių įvykių baro patalpose, o
nuo skiriamojo baro ženklo – kepsnio „strip
steak“ pavadinimo.
restorane įrengtas ir vyno rūsys su kontroliuojama temperatūra, kur galioja savitarnos
taisyklės. Čia, tarsi parduotuvėje, skaitydami
etiketes galite išsirinkti, kokį vyną gersite
vakarienės metu.
Nukelta į 20 psl. >
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Homegrown smoker vegan BBQ,
Portlandas, JAV
www.homegrownsmoker.wordpress.com
Veganiškas ir BBQ – dvi sąvokos, iš
pirmo žvilgsnio visiškai nederančios
tarpusavyje. O iš antro – sukuriančios
įdomius, netradicinius, skanius patiekalus.
„Homegrown smoker vegan BBQ“ – pirmasis pasaulyje veganiškas BBQ restoranas ant ratų, deklaruojantis atsakingą ir
draugišką požiūrį į visus gyvūnus. Čia nenaudojami jokie mėsos ar pieno produktai,
tad... jokio žiaurumo. Meniu taip pat gausu
patiekalų, kuriuose nėra gliuteno. Virtuvės
šefas sako: „Mes gaminame viską, kaip ir
įprastas BBQ restoranas, tik be mėsos“.
Kaip mėsos pakaitalai čia naudojamas seitanas arba sojų mėsa, vietoj įprasto sūrio
– veganiškas, na, o BBQ padažas, rauginti
agurkėliai, karamelizuoti svogūnai ir kiti
priedai – kaip įprastame BBQ restorane.

Sariwon Korean BBQ Restaurant, Filipinai
Geriausio korėjietiško restorano apdovanojimus laimėjusiame
restorane „Sariwon“ korėjietiškas BBQ gaminamas ant restorano
staluose įmontuotų unikalių keramikinių kepsninių su integruota dūmų ištraukimo sistema. Ant šių grilių gali būti dedamas ir specialus varinis indas. Į jo šonuose esančius įdubimus

pilamas sultinys, kuriame gali būti gaminamos daržovės ar net
ryžių makaronai, kol viduryje kepa pagrindinis patiekalo komponentas – mėsa. Be tradicinių BBQ patiekalų šiame restorane
lankytojai gali paragauti ir įdomesnių patiekalų, pavyzdžiui,
kiaulės žarnų.

Ne tik mėsa
Visame pasaulyje (taigi ir Lietuvoje)
intensyviai populiarėja vegetariška
ir veganiška mityba. Įtikinamai šį
teiginį iliustruoja geriausio pasaulio
„mėsainio“ rinkimai, kuriuose šiemet
laimėjo veganiškas Nemėsainis, gaminamas Niujorke, „Superiority Burger“
kavinėje.
Galimi du variantai – tiesiog geras ir
skanus maistas be mėsos arba mėsos
pakaitalų naudojimas. Mokant teisingai apdoroti pastaruosius, rezultatas
dažnai gali būti neatskiriamas nuo tikros mėsos.

The Jar, Olandija
www.karrewiel.nl
Restoranas „The Jar“ įsikūręs kartu su
boulingo klubu. Čia galima ne tik pačiam
išsikepti kepsnį, bet ir pasirinkti, kokia
įranga jį norisi gaminti. Restoranas siūlo
net keletą grilių rūšių: dūmo kvapui ir tikram grilio skoniui išgauti – akmens grilius; mažiau kaloringam maistui paruošti
– spider keptuvė; uždara stalo kepsninė20
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orkaitė – kepti picoms, mėsai, daržovėms.
Restorane, prieš sėdant prie pasirinkto
griliaus, svečiai pasitinkami su gėrimo
taure ir tapas užkandžiais. Šviežiai
paruoštus produktus gamybai galima pasirinkti iš bufeto, kuriame mėsa, daržovės
ir kiti produktai apdairiai sugrupuoti, kad
pagal individualius poreikius lengvai
išsirinkti galėtų ir vegetarai, ir košerinį
maistą vertinantys lankytojai.

Soul Vegetarian East ir The Chicago
dinner
www.originalsoulvegetarian.com
www.veggiediner.com
Žydų kilmės afrikiečio vadovaujamame
vegetariškame restorane veganiška, seitan mėsa, marinuojama riešutų svieste,
savo tekstūra ir mėsos skoniu panaši
į plėšytą kiaulieną, tad klaidina net
„visavalgius“. „The Chicago dinner“ koncentruojasi į comfort food stiliaus maistą,
tik mėsą keičia įvairiais marinuotais seitan gaminiais, grybais.

Homegrown smoker veganiški BBQ
buregeriai

Ant grotelių kepta pica. BBQ pica? O, taip!..
Bob & Timmy‘s Grilled Pizza, Rod Ilandas, JAV
www.bobandtimmys.com
Picerija ir jos šeimininkai turi savo legendą: „Prieš daug metų
du pavargę keliauninkai atvyko į Sicilijos kalvas. Vietinis smuklininkas, kepantis picas, pasiūlė jiems vietą apsigyventi mainais
už darbą jo smuklėje. Bet pica čia buvo kitokia. Ji buvo kepta ant
grotelių virš atviros ugnies. Kai keliauninkai nusprendė, kad jau
laikas palikti kaimą, smuklės savininkas jiems išdavė savo slaptąjį
picos receptą. Kai vėliau keliautojai bandė išsiaiškinti apie kaimą,
kuriame buvo neseniai apsilankę, niekas nebuvo apie jį girdėjęs,
išskyrus vieną senuką, kuris jiems pasakė, kad kaimas jau daugelį
metų neegzistuoja. Taip tiedu keliautojai ir nesuprato, ar tai tebuvo sapnas, tačiau įkūrė savo BBQ picos restoraną, kur kepamų
picų pagrindas persismelkęs dūmo kvapu, o pagardinimui naudojama ant grotelių kepta mėsa, laukiniai grybai ir daržovės.“
Coals pica, Niujorkas, JAV
www.coalspizza.com
Restorane ant grotelių kepamos ir veganiškos picos iš humuNukelta į 22 psl. >
so, prie kurių patiekiamas vietos gamintojų alus.
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BBQ labdaros vakarėliai
Nuo seno Amerikoje BBQ ir grilinimas
– vieni populiariausių maisto gamybos
būdų didelių švenčių, miesto festivalių
ir kitų renginių metu. Nenuostabu,
kad čia kilo ir BBQ labdaros vakarėlių
tradicija. Įdomi, originali ir verta kopijavimo idėja.
Tokio pobūdžio vakarėliai yra puiki
galimybė pritraukti kuo daugiau dalyvių
ir lėšų paramai, labdarai, projektams.
Gyva muzika, užsiėmimai vaikams, įvairios
dirbtuvės ir, žinoma, ant žarijų ar BBQ kepamo maisto kvapai ir skoniai – galimybė
nuveikti gerą darbą linksmai ir skaniai.
Kaip viskas vyksta? Pirmiausia ieškoma
rėmėjų, sutinkančių aprūpinti produktais
ir savo griliais, mainais už reklamą renginio
metu ar renginio viešinimo kampanijoje.
Tuomet reikalingi savanorišku pagrindu
dirbantys BBQ virėjai – kreipkitės į BBQ
ir Grill restoranus ir į Lietuvos Barbekiu
Kepėjų Asociaciją (LBKA).
Lėšos paramai gali būti renkamos taikant „įėjimo“ mokestį, kad renginio dalyviai galėtų nemokamai ragauti, arba tiesiog mokestį už pasirinktą patiekalą. Galima pardavinėti degustacines lėkštes, kuNetradiciniai sprendimai
Bringhurst Meats & Catering, Naujasis Džersis, JAV
www.bringhurstmeats.com
1934 metais „Bringhurst Meats“
buvo šeimos verslas, nedidelė mėsinė.
Šiandien vis dar valdomas šeimos, bet
verslas išsiplėtė, sujungdamas keletą
iš pirmo žvilgsnio visai negiminingų,
bet tikrai logiškai puikiai derančių tarpusavyje veiklų. Mėsinėje klientams pagal užsakymą šviežiai ruošiami aukštos
kokybės laisvai auginamų galvijų mėsos
pjausniai, dešrelės, brandinama jautiena
ir kt., o taip pat ši mėsa naudojama BBQ

Geriausi BBQ restoranai yra arti
Amerikietiškąją BBQ kultūrą greičiausiai ir
aktyviausiai perima Didžiosios Britanijos šefai
ir restoranai. Čia jau keletą metų skelbiami
geriausių BBQ restoranų sąrašai, vadinasi, rinktis
jau yra iš ko. Jūsų dėmesiui, trumpai – geriausieji
iš geriausių. Planuokite gastronomines atostogas.

riose nedideliais kiekiais lankytojai galėtų
paragauti keleto patiekalų ir išsirinkti,
kurio norėtų užsisakyti visą porciją. Gerai apgalvokite meniu, kad visi renginyje
turėtų iš ko pasirinkti, nepamirškite
įtraukti vegetariškų ir veganiškų patiekalų.
Naudokite vietinių ūkininkų produkciją
mainais į galimybę jiems prekiauti
renginio metu, rinkitės tik gausius išteklius
turinčias žuvų rūšis. Tai papildoma komunikacijos žinutė viešinant renginį.
Kad renginys būtų interaktyvesnis ir
pritrauktų daugiau dalyvių – organizuokite BBQ čempionatą, į kurį galėtų regis-

truotis mėgėjų komandos, o čempionato
metu turėtų galimybę gaminti kartu su
virtuvės šefu.
Jei renginio mastas didelis, galima pakviesti prekybininkus, kurie, mainais už
plotą prekybos vietai, renginio pabaigoje
paaukotų dalį uždirbto pelno.
Nereikėtų
pamiršti
suplanuoti
atliekų rūšiavimo klausimo, naudoti
biodegraduojančius vienkartinius indus,
kviečiant į renginį galima skirti nuolaidas
tiems, kurie atsineša savo indus.

gamybai užsakomiesiems pobūviams ar
renginiams.
Vienas
išskirtiniausių „Bringhurst
Meats & Catering“ ypatumų – čia galima
užsisakyti visą keptą paršiuką, nuo 10
iki 70 ir daugiau kilogramų, bei keptus
kalakutus iki 20 kilogramų. Papildomai
mėsinė-restoranas užsidirba nuomodami
BBQ techniką įvairiems renginiams. Taip
pat medžiotojai gali atvežti žvėrieną į
mėsinę, kur ši yra išdorojama, paruošiami
pjausniai, dešrelės ar ko pageidauja
užsakovas. Mėsinėje liekančios nuopjovos ir kaulai parduodami kaip maistas
šunims. Nebūtinai maitinimo verslas turi
būti organizuojamas tradiciškai.

Smoke House, Astorija, JAV
www.butcherbar.com
Michelin gido rekomenduojami „tikro
dūmo namai“ visada užtikrinti restorano
virtuvėje naudojamų produktų kokybe.
Kaip? Jie gamina iš to, ką parduoda, o
parduoda tai, ką gamina. Restoranas
įrengtas kartu su krautuvėle/mėsine,
kurioje galima įsigyti mėsos BBQ patiekalams. Tą pačią mėsą naudoja ir pats
restoranas.
Restoranas turi griežtą mėsos politiką,
čia naudojami ir parduodami tik smulkių,
vietinių ūkių, laisvai auginamų karvių
mėsa, ekologiška vištiena ir kiauliena.
Nors restorano prioritetas – kokybiška
mėsa, nėra pamirštami ir vegetarai, kuriems sukurtas specialus vegetariškas
mėsainis su juodųjų pupelių ir
gvakamolės padažu, salotomis, pomidorais ir raudonaisiais pipirais.
Atsakingą požiūrį į aplinką restoranas
deklaruoja ne tik atsirenkant produktus,
bet ir įrengiant interjerą. Stalai ir baras
sukonstruoti iš medienos atliekų, gautų
nugriovus seną vandens bokštą.

Smoke House
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Stanton‘s Barbeque & Fish Camp Fly
In Restaurant, Pietų Karolina, JAV
www.stantonsbarbeque.com
Restoranas įsikūręs „in the middle of
nowhere“ (angl. viduryje kažkur/niekur), o
teisingiau – viduryje javų laukų. Jo stogas
pažymėtas, kad jį lengvai galėtų surasti...
lakūnai. Taip, visai šalia restorano, per
pievą, nutiestas nusileidimo takas, taigi
ieškodami, kur pavalgyti, jame gali leistis
nedideliais lėktuvais skraidantys pilotai.

1 vieta – Bodean‘s BBQ, Londonas
Dešimt metų veikiantis restoranas, kuris, kaip
teigiama, ir buvo tas, kuris užkrėtė Londoną BBQ
kultūra. Ko gero, nenuostabu, jog restorano ir
virtuvės vadovas – amerikietis, nusprendęs persikelti
ir perkelti savo gimtojo Kanzaso skonį, kvapą ir sielą,
atidarydamas BBQ restoraną Londone. Jei atvyksite
čia, užsisakykite BBQ rinkinį ir iš vienos lėkštės su
kompanija ragausite šonkauliukus, plėšytą kiaulieną,
vištienos šlauneles.

Grillstock Smokehouse

2 vieta – Grillstock Smokehouse, Bristolis
Garsi muzika, pritemdytos šviesos, dūmo kvapas
kiekviename patiekale, tai – „Grillstock“. Restoranas
kasmet organizuoja BBQ festivalį Bristolyje. Firminiai
patiekalai – Grand Champion rinkinys, kuriame: keturios BBQ mėsos rūšys, makaronai su sūriu, dešrainis,
pupelės ir kukurūzų duona.
3 vieta – Porky’s, Londonas.
Restoraną atidaryti du draugus įkvėpė kelionė automobiliu po Ameriką. Vizitinė kortelė – šonkauliukai
su BBQ pupelėmis, naminėmis marinuotomis
daržovėmis ir burbonu.

Porky’s

4 vieta – Red’s True Barbecue, Lydsas
Didelis dėmesys čia skiriamas garnyrams.
Kukurūzų duona su saldžiosiomis bulvėmis, keptos
marinuotos daržovės (frickles) ir namų gamybos BBQ
padažai pagal skirtingų JAV regionų receptūras – viskas verta ragavimo, jei ieškote idėjų.
5 vieta – The Blues Kitchen, Londonas
Su pasukomis keptą vištieną, jautienos krūtininę,
rūkytą 20 valandų, vis aptepant alaus padažu, skrudintus šokoladinius sausainius kas vakarą lydi gyva
bliuzo muzika. Tai – bliuzo virtuvė.
Red’s True Barbecue

The Blues Kitchen

The Blues Kitchen
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BBQ iššūkiai arba Valgyk, kiek telpa
Paradoksalu, bet JAV, labiausiai
„nutukusioje“ pasaulio šalyje, gyva
ir gaji maisto iššūkių („food challenge“) tradicija. Tai dažniausiai
restoranų organizuojami iššūkiai,
kurių metu lankytojai turi suvalgyti
tam tikrą maisto kiekį per ribotą laiką
arba varžytis, kas suvalgys daugiau.
Laimėtojai dažniausiai tiesiog nemoka už suvalgytą maistą arba gauna
„kreditą“ restorane, retais atvejais
– piniginį prizą. Tokie iššūkiai ypatingai populiarūs BBQ, Grill ir kepsnių
restoranuose.
Įdomu, jog ezgistuoja net specialus
internetinis portalas, dedikuotas būtent
tokiems
iššūkiams
(www.foodchallenges.com). Čia skelbiami skirtingose
pasaulio šalyse vykstantys iššūkiai, o
atskiroje skiltyje pateikiami patarimai,
kaip pasiruošti ir laimėti, ištreniruoti
žandikaulį ir skrandį.
Smoke BBQ, Anglija
www.smokebbq.co.uk
Maisto iššūkių mada iš JAV plinta
į Jungtinę Karalystę. „Smoke BBQ“

Smoke BBQ iššūkis

restorano šeimininkas teigia, jog būtent
maisto iššūkių dėka jų restoranas nuolat užsakytas mėnesiui į priekį. Žmonės
dalyvauti šiuose iššūkiuose važiuoja
net iš kitų miestų. Iššūkio, pavadinimu
„Žmogus ar Maistas“ („Man vs Food“), meniu: mėsainis su 4-iais mėsos paplotėliais,
rūkyta jautienos krūtininė, plėšyta kiauliena, dubuo salotų, svogūnų žiedai ir
sūrio lazdelės, kukurūzų miltų keksiukas,
litras pieno kokteilio. Suvalgius šią dozę
greičiau nei per 30 min., taikoma 50 proc.
nuolaida, jei greičiau nei per anksčiau

Bulvių odelės

Chubby’s Southern Barbeque, Merilendas, JAV
www.chubbysbbq.net
Savo aprašyme restoranas teigia, jog jų
maistas įvertintas 4-iomis (iš trijų galimų!)
Michelin žvaigždutėmis. Savikritika ir
kuklumas JAV, ko gero, retas bruožas,
tačiau į BBQ „Chubby’s“ šefas žiūri rimtai. Jautiena prieš kepant brandinama su
prieskoniais 2 paras, rūkoma 18 valandų
arba 14 valandų, tuomet iš naujo prieskoniuojama ir papildomai rūkoma dar
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keletą valandų.
Restorano firminis garnyras – „bulvių
odelės“, t. y. išskobtos bulvių su lupena
puselės (paliekant tik ploną sluoksnį prie
odelės), įdarytos sūriu, šonine, čili pipirais. Firminei restorano kreminei krabų
sriubai galioja limitas – vienas lankytojas
gali užsisakyti ne daugiau nei dvi porcijas.
Šiame BBQ restorane galima sudalyvauti „Chubby’s mėsainio iššūkyje“. 100
dolerių kreditą restorane, firminius
BBQ marškinėlius, apmokėtą sąskaitą ir

užfiksuotą restorano rekordą – 100 proc.
nuolaida, o užtrukus ilgiau nei pusę valandos, tenka susimokėti 35 Eur.
Kitas „valgyk, kiek telpa“ tipas –
bufetai, kuomet už fiksuotą pinigų
sumą galima valgyti viską neribotais
kiekiais.
Stebuklų nebūna, todėl norint išlaikyti
pelningą maitinimo verslą, tuo pačiu
leidžiant klientams valgyti į valias, reikia
labai gerai žinoti šio žaidimo taisykles
arba teks eiti į kompromisą su kokybe ir
prarasti lojalius klientus. Žinoma, yra keletas faktorių, „automatiškai“ mažinančių
išlaidas, lyginant su įprastu restoranu:
reikia žymiai mažiau personalo, nes
didžiąją dalį darbo lankytojai padaro patys, virėjai gamina kasdien tą patį meniu,
todėl taip pat nebūtini aukščiausio lygio
šefai, o įrengus korėjietiško stiliaus BBQ
kepsnines, maistą galėtų gamintis net
patys lankytojai.
Jei kazino (beje pirmasis „valgyk, kiek
telpa“ bufetas atidarytas kazino Las
Vegas‘e) tikslas – išlaikyti lankytoją kuo
ilgiau, tai lošimo namų restoranas siekia,
kad lankytojas išeitų kuo greičiau ir kuo
mažiau suvalgęs. Pagrindinės žaidimo
taisyklės: siūlyti saldžius gazuotus
gėrimus, suteikiančius sotumo jausmą,
pirmiausia bufete patiekti pigesnį maistą:
įamžinimą restorano „Garbės lentoje“
galima laimėti suvalgius du firminius
mėsainius per mažiau nei valandą. Kas čia
ypatingo – suvalgyti du mėsainius? JAV
nebūdinga ne tik savikritika ir kuklumas,
bet ir kuklios porcijos. Firminiai mėsainiai
– tai pusė kilogramo jautienos paplotėlių,
sūris, keturios BBQ jautienos dešrelės, salotos ir pomidorai su majonezo padažu.
Jei pavyksta visa tai įveikti neatsistojus
nuo stalo, nesvarbu per kiek laiko, už
valgį mokėti nereikia.

Saltlick restorano bufetas,
Teksasas

daržoves, makaronus, ryžius, bulves. Mėsa pateikiama taip pat
pradedant nuo pigiausios: dešrelės, vištiena, troškiniai ir pan. O
brangiausi produktai, pavyzdžiui, kepsniai, jūros gėrybės, patiekiami mažomis porcijomis. Būtinas produktas ant kiekvieno
stalo – duona, įvairių formų, spalvų ir sudėties. Kuo daugiau duonos lankytojas suvalgo, tuo mažiau maisto dedasi į lėkštę.
Fiksuotos kainos žaidime dažniausiai taip pat laimi restoranas, ne lankytojas. Tarkime, į restoraną ateina pora: drūtas vyras
ir smulkutė dama (arba atvirkščiai), abu sumoka tą pačią sumą,
bet suvartoto maisto kiekis labai skiriasi.
Tokie bufetai labai populiarūs Brazilijoje, Australijoje, Japonijoje, ir, žinoma, JAV. Čia restoranų verslo konsultantai negaili
patarimų ir idėjų, kaip sumažinti sąnaudas ir suvartojamo
maisto kiekį tokiuose restoranuose. Pavyzdžiui, sakoma, kad
restorane reikia palaikyti kiek aukštesnę temperatūrą nei įprasta,
kad lankytojai pirktų ir gertų daugiau gėrimų, slopinančių alkį,
staliukus išdėstyti kuo toliau nuo bufeto, apmokestinti nesuvalgytus maisto likučius, koncentruotis į specialius pasiūlymus
šeimoms (vaikai ir moterys tokiems restoranams yra „pelningesni“), maistui patiekti naudoti mažesnes lėkštes, nepersistengti,
kuriant patogumą ar priemones, skatinančias pasilikti ilgiau
(mažiau televizorių, bevielio interneto ploto, spaudos ir pan.),
ant staliukų išdėlioti socialines reklamas, skatinančias aukoti
maistą vargstantiems.
Little Pigs Barbecue, Kolumbija, JAV
www.littlepigs.biz
BBQ restoranas iškalbingu pavadinimu. Už 3-10 dolerių čia
galima į valias kirsti BBQ šonkauliukų, vištienos ir vištienos
sparnelių. BBQ čia ruošiamas su trimis skirtingais padažais:
pomidorų, garstyčių arba acto pagrindu. Kainos priklauso nuo
lankytojų amžiaus (vaikams ir senjorams pigiau) ir nuo valgymo
laiko: iki pietų – pigiau, vakaroti – brangiau.
Restorane galima užsisakyti patiekalus ir iš meniu, o bufetas veikia tik tam tikromis dienomis, kada sunkiausia pritraukti
lankytojus.
Brazilijoje itin populiarūs churrascaria restoranai/užeigos, kur
maistas gaminamas ant grotelių arba naudojant BBQ metodą.
Tokiuose restoranuose dažnai taikomas „valgyk, kiek telpa“
modelis, vadinamas rodizio. Čia mėsos padavėjai Passadores
vaikšto tarp stalų su ką tik iškeptos mėsos iešmais ir pjausto
juos gabalėliais pageidaujantiems tiesiai į lėkštę. Valgytojai
turi kortelę su žalios ir raudonos spalvos pusėmis. Iškėlus žalią
spalvą – ženklas padavėjui, kad pageidaujate „papildymo“,
raudoną – kad tuo metu Jums nieko netrūksta.
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NAUJAUSIA TENDENCIJA
MĖSOS MENIU

BRANDINTA JAUTIENA

Koks skirtumas tarp tiesiog „steak house“ ar „grill restorano“ ir gero „Steak House“ ar „Grill Restorano“? Paprastame restorane
gausite kepsnį... gal ir neblogą, bet, ko gero, neįsimintiną ir ne tokį, dėl kurio norėtųsi grįžti. Tuo tarpu tikrai gerame restorane
prisimerkę iš malonumo mėgausitės minkštutėliu, kvapniu, aromatingu kepsniu ir... norėsite DAR. Tad kuo gi skiriasi „tiesiog
kepsnys“ nuo „Puikaus Kepsnio“? Atsakymas paprastas – mėsos kokybe ir mėsos „amžiumi“.

ar teko girdėti apie mėsą sakant, kad
ji turi „pailsėti“? ko gero, senos kartos mėsos specialistai nepaaiškintų
biocheminių procesų, vykstančių mėsai
„ilsintis“, bet užtikrintai ir visi sutardami
pasakytų, jog su jautiena kitaip ir negalima „elgtis“. geriausi kepsniai gaminami iš
brandintos mėsos.
tinkamai brandinta jautiena pasižymi
turtingesniu skoniu, yra minkštesnė,
sultingesnė. Brandinimo metu natūralūs
enzimai, fermentai, esantys mėsoje, ardo
jungiamąjį audinį, todėl brandinta jautiena visada bus puresnė ir intensyvesnio
skonio bei aromato už įprastą.
pasaulyje naudojamos dvi mėsos brandinimo technologijos: sausas ir šlapias
brandinimas. sausojo brandinimo metu
mėsos pjausniai netenka skysčių, todėl
gali netekti iki 40 proc. svorio, tad yra
gerokai brangesni. tuo tarpu šlapiojo
brandinimo metu jautiena nepraranda
drėgmės bei svorio.
Šlapiojo brandinimo privalumai
Brandinant mėsą šiuo metodu, pjausniai
užvakuumuojami specialioje pakuotėje,
kurioje yra apsaugoti nuo deguonies
ir bręsta savo syvuose. vakuume mėsa
bręsta greičiau, po dviejų savaičių pastebimai pasikeičia skonis ir tekstūra – tai
idealus laikas kepti kepsnį.
Brandinimo metu mėsoje skyla baltymai,
todėl patiekalai, pagaminti iš brandintos jautienos, yra lengviau virškinami ir
geriau įsisavinami. šlapiojo brandinimo
metu mėsa nepraranda svorio, kaip tai
vyksta sauso brandinimo metu, mėsai
natūraliai džiūnant. kadangi mėsa išlaiko
daugiau drėgmės, yra sultingesnė, be to,
brandintą mėsą reikia kepti trumpiau.
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„Pabandę kepti brandintą jautieną, Jūs
nebenorėsite kitokios mėsos...“
...teigia daugkartinis BBQ čempionatų
prizininkas ir „grill“ restorano virtuvės šefas
simonas Bieliajevas. „Brandinta jautiena
visada bus minkštesnė, turės stipresnį jautienos skonį – tokiai mėsai nereikia jokių
marinatų. kaip ir bet kokiai kokybiškai
žaliavai, brandintai mėsai galioja
„minimalių prieskonių taisyklė“: pakanka
jau iškeptą brandintą jautieną pabarstyti
jūros druska ir šviežiai maltais pipirais.
Žinoma, norint suteikti aromatingesnį
skonį ar turėti savitą, išskirtinį receptą,
galima lengvai pamarinuoti su šviežiu,
geriausia – nefiltruotu alyvuogių aliejumi ir žolelėmis, pavyzdžiui, rozmarinu ir
šalavijais, apie 15-20 min. prieš kepant.
kaip sakoma, tikram mėsėdžiui reikia tikros mėsos skonio, o ne užgožti jį įvairiais
marinatais.
Norint ypač meistriškai (bei tuo pačiu
greičiau ir teisingiau) iškepti gerą jautienos
didkepsnį, patarčiau kelias valandas iki
numatytų užsakymų palaikyti mėsą kambario temperatūroje arba cirkuliacinėje
vandens vonelėje (kitaip vadinamame
Sous Vide), prieš tai porcijos dydžio kepsnio
gabalą įdėjus į vakuumo maišelį. tuomet,
priėmus užsakymą iš salės, kepsnys iškepa
daug greičiau, praranda mažiau svorio, o
tai ypač aktualu maitinimo verslui. grilio
meistrui tokiu atveju nereikės krimstis dėl
per kieto iškepusio kepsnio – jis tikrai bus
mikštas ir skanus. Barbekiu kepsninėje
kepta brandinta jautiena geriau sugeria
dūmo skonį, ypač jei gaminimo metu
naudojamos ąžuolo drožlės ar kaladėlės
(chunks), be to, ji tampa ypač aromatinga,
sultinga ir minkšta,“ – pasakoja simonas.

Meniu idėjos su brandinta jautiena
Nuolat sekanti gastronomines tendencijas uaB „Bidvest Lietuva“ į savo
asortimentą įtraukė įdomų brandintos
jautienos dalių pasirinkimą, kurį teigiamai įvertino virtuvės šefai ir grilio meistrai. virtuvės šefas s. Beliajevas pataria,
kam labiausiai tinka skirtingos brandintos uaB „Bidvest Lietuva“ jautienos dalys:
• Brandintas jautienos apvalusis
kumpis – idealus troškinimui, rūkymui
kepsninėje
žemoje
temperatūroje,
kepimui orkaitėje.
•
Brandintą
jautienos
kumpio
riešutėlį naudokite troškiniams, malkite mėsainiams ar kepkite kepsninėje
žemoje temperatūroje.
• Brandinta jautienos mentės išpjova,
paslėpsnio pjausniai ir brandinta jautienos nugarinė – puikus pasirinkimas
kepsniams ant žarijų, keptuvėje ar netgi
vytinimui.
• iš brandintos jautienos mentės
pjausnių paruošite aromatingą guliašą
ar faršą.
• plėšomai jautienai (angl. - pulled beef,
ruošiamai 12 valandų), taip pat sriubai
gaminti idealiai tiks brandinti jautienos
šoninės pjausniai.
• Brandintą jautienos vidurinį kumpį
verta išbandyti troškiniams, sriuboms ar
vytinimui.
• Na, o iš brandintos jautienos išpjovos
pagaminsite puikų velingtono ar
argentinietišką kepsnį, iškepsite sodrius
kepsnius ant žarijų ar keptuvėje.

*Jautienos skoniui ypatingai svarbios ir jaučių auginimo sąlygos. UAB „Bidvest Lietuva“ importuojama brandinta
jautiena – iš Hereford jaučių veislės, auginamos Urugvajaus ūkiuose. Čia paskutines 120 dienų jaučiai maitinami
laikantis specialios grūdų dietos. Specialios laikymo sąlygos ir brandinimas suteikia mėsai išskirtinį skonį.

Pilnas „Bidvest Lietuva“ asortimentas:
Interneto svetainėje www.bidvest.lt
Kontaktai pasiteiravimui ir užsakymams:
8 658 20000
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Desertų tendencijos –
PRAŠAU „Į PRIEKĮ“ IR
NEGAILĖKITE pipirŲ
Ieva Malaiškaitė

Garsiausi pasaulio restoranų verslo ekspertai ir geriausi šefai kiekvienais metais įvardija, kokios
kulinarinės mados vyraus ateinančiais metais. Profesionalūs kulinarai jaučia besikeičiančias sroves,
rinkos pokyčius ir vartotojų poreikius, todėl jų ateities projekcijos yra ne tik madų diktavimas, bet ir
subtilus ateities vartojimo įpročių pajautimas.
Jau kelerius metus iš eilės tokiose
metinėse prognozėse ypatingas dėmesys
skiriamas desertams. Vis dažniau jie tampa lygiaverčiai žaidėjai su pagrindiniais
meniu patiekalais, o kartais desertai praranda įprastą saldumą ir formą. Pastaruoju metu netgi populiarėja mada desertą
užsisakyti... į priekį. Taigi, kaip nustebinti,
kuo sužavėti ir kaip tapti išskirtiniais?
Konkurencija su „pagrindiniais“ iš
meniu
Pastaraisiais metais daržovės tapo
šefo komplimento ir užkandžių meniu
„žvaigždėmis“. Ko gero, joks kitas produktas nesuteikia tiek galimybių „žaisti“
ir kurti virtuvėje, išgaunant skirtingas
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tekstūras, spalvas ir, žinoma, skonius. Tad
nieko keisto, jog po truputį daržovės skinasi kelią ir į desertų meniu. Jei nedrąsu,
pradėti galima nuo elementariausių
sprendimų: morkų, moliūgų, burokėlių,
cukinijų pyragų. O toliau? Karamelizuokite! Kai kurios daržovės karamelizuojant ne tik įgauna įdomias tekstūras,
bet ir išskiria nemažai cukraus: pastarnokai, morkos, svogūnai (nuotraukoje
karamelizuotųburokėlių pyragas) Tačiau
jei norite į savo lankytojo atmintį įstrigti
tikrai ilgam, išbandykite kažką visiškai nestandartinio ir netikėto: bazilikų ir salierų
ledus, alaus ar sūrio ledus, saldžius Kale
salotų traškučius su cinamonu, baklažanų
tarte tatin, šokoladinį svogūnų tartą,

„kaltės“ jausmą, tad jei įprasto dydžio deserto kartais tenka atsisakyti, vienu kąsniu
visada galime leisti sau pasimėgauti, per
daug nenukrypstant nuo mitybos režimo.
Restoranų
lankytojų
vartojimo
įpročių tyrimo duomenimis, 64 proc.
bent kartą per savaitę apsilankančių
restorane pageidauja turėti galimybę
užsisakyti degustacinį meniu iš kiekvienos meniu dalies, t. y. Jūsų lankytojai
nori ragauti, atrasti skonius ir rinktis savo
mėgiamiausius. Tačiau, pripažinkite,
išragauti visus meniu esančius tradicinio
dydžio desertus ne visada yra įveikiama
užduotis, tuo tarpu mini desertai – idealus sprendimas. Klientui visada malonūs
personalizuoti pasiūlymai, todėl į meniu
galima įtraukti skirtingus dydžius (visą
ar pusę porcijos) arba suteikti galimybę
užsisakyti visus desertų meniu esančius
desertus mini formate ir dalintis jais.
Mažos porcijos labiau sudomina tada, kai
po sočios vakarienės norisi tik kąsnelio
„ko nors saldaus“, kas nekainuotų labai
daug nei piniginei, nei dietai. Ypatingai
populiaru į mini versijas transformuoti
klasikinius desertus.
Go vegan!
Ne paslaptis, jog didžioji dalis madų
atkeliauja iš užsienio, o jas diktuoja
dažniausiai ne šefai (jie tik įvardija), o
restoranų lankytojai. Jei pastarieji pageidauja deserto be pieno ir kiaušinių ar
be gliuteno, vadinasi, tokie desertai turi
atsirasti meniu. Vokietijoje yra beveik
milijonas veganų, Lietuvoje ši mitybos
banga taip pat sparčiai plinta. Gera žinia,
kad veganiški desertai – tai nebūtinai
vien uogos ir vaisiai. Kone visus tradicinius desertus, kuriuos esame įpratę
matyti desertų meniu, galima modifikuoti į veganiškus, tereikia žinoti, kuo pakeisti „šventąją trejybę“ – pieną/grietinėlę,
sviestą ir kiaušinius (skaitykite 30-31psl.).

Pasaulio virtuvės desertų meniu
Restoranų lankytojai vis dažniau tikisi būti nustebinti. O pasaulio virtuvių
receptūros – puiki terpė šefų kūrybai, savirealizacijai ir įdomiems eksperimentams.
Neverta apsiriboti klasikiniais krembriulė,
Tiramisu ar kanelėmis. Išbandykite
meksikietiškus churros su karštu šokoladu
(meksikietiškos spurgos/lazdelės) ar sopapilla (gruzdintuvėje kepti saldūs trikampiai pyragėliai su cinamonu), flanus,
chimichanga (saldžius burrito), duonos
pudingą (bread pudding), azijietiškus
kokosų blynelius (skaitykite RV1/2015)
ir t. t. O jei visgi nenorite atsisakyti klasikos, išbandykite įdomesnes jos interpretacijas, pavyzdžiui, baltojo šokolado
krembriulė, spragėsių (popcorn) suflė, baltojo šokolado fondiu su karamele.
Spragėsiai – iš kino teatrų salių ant
restoranų stalų
Taip, apie spragėsių suflė perskaitėte
teisingai! Pastaraisiais metais tarp garsių
virtuvės šefų JAV ypatingai išpopuliarėjo
spragėsių naudojimas netikėtuose amplua: spragėsių suflė, spragėsių ledai,
šokoladiniai spragėsiai su šampanu, panakota iš kukurūzų.
Namų gamybos ledai
Pirmą kartą apie šią tendenciją
„Restoranų versle“ galima buvo perskaityti prieš 3 metus. „Naminių“ ledų mada
niekur nesitraukia, o laikui bėgant tik
įgauna brandos ir tobulėja. Pagrindiniame meniu jau savaime suprantama
atsakingo požiūrio į žaliavų sezoniškumą
ir kilmę tendencija. Desertai irgi pradedami vertinti už gebėjimą panaudoti
vietines, taigi ir sezonines žaliavas. Tad
pavasarį pagalvokite apie sulos šerbetą,
žemuogių ledus su lietuviška grietinėle,
o rudenį sujunkite kelias tendencijas į

vieną ir gaminkite burokėlių ledus, alaus
ledus, sūrio ledus, moliūgų pyragus,
nepamirškite lietuviškų žolelių arbatos
ir medaus šalia. Sparčiai populiarėja ir
„suaugusiųjų ledų kokteiliai“ su alkoholiu. Pavyzdžiui, šokoladinis ledų kokteilis
su kavos likeriu, vanilinis ledų kokteilis
su avokadu, tekila ir laimu. Išbandykite
madingas desertų receptūras su burbonu, romu, viskiu, alumi.
„Open minded“ desertai arba „Atsiduokite kūrybai“
Viskas išrasta jau iki mūsų, ar ne? Bet
niekas nedraudžia žaisti ir kurti naujas
formas, įspūdžius, patirtis. Iš „mados ringo“ nesitraukia hibridiniai desertai arba
du viename, pavyzdžiui, cronut (spurgos
ir kruasano hibridas), sausainio shot’as
(taurelės formos šokoladinis sausainis,
pripildytas saldaus jogurto), duffin (spurgos ir keksiuko hibridas su uogienės
įdaru) ir pan.
Naujomis formomis, pateikimais, deriniais gali sėkmingai sugrįžti primiršta
klasika: napoleonas, medaus tortas, tinginys, kefyro drebučiai, saldūs blyneliai.
Čia sėkmingai galima panaudoti ir dar
vieną desertų madą – „išardytus“ desertus. Nors apie šią tendenciją rašėme jau
prieš porą metų, ji išlieka aktuali šefams,
norintiems originalesnio požiūrio į
klasiką. Ruošiant „išardytus“ desertus,
kiekviena jo dalis lėkštėje pateikiama atskirai.
Šokoladas desertuose: pamirškite visus lengvus, pieniškus šokoladus. Juodas... juodesnis... juodžiausias… kuo
išraiškingesnis, kartesnis, o dar įdomiau
– parūkytas.
Rūkyti desertai
Desertai su dūmo kvapu – pripažinkite,
unikalu (skaitykite 18 psl.).

burokėlių ledus su šokoladu, žirnelių su
mėtomis, špinatų ar baklažanų brownie.
Kiek delikatesnė, tačiau labai artima
tendencija – pikantiški prieskoniai desertuose. Stambios druskos kristalai,
čili, juodieji pipirai ar bazilikai, atrodytų,
labiau tiktų kepsniui, bet dažnai sukuria maloniai netikėtus skonių atradimus
saldžiajame meniu.
Mažiau yra daugiau
Kąsnio dydžio mini desertai – kodėl jie
turėtų atsidurti Jūsų meniu? Pirmiausia,
duokite tai, ko nori, o kartais tik slapta
tikisi Jūsų klientas. Įprasti, tik mažesnio
dydžio desertai proporcingai sumažina
ir savo kūno linijomis besirūpinančiųjų

Meksikietiškus churros

Cronut, spurgos ir kruasano hibridas
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Ko nereikia
geram desertui?
Gabrielė Nečejauskaitė

Pastaraisias metais gero skonio ženklu tapo maitintis sveikai ir atsakingai. Vis daugiau žmonių domisi gyvulinės kilmės produktų poveikiu žmogaus organizmui. Daugybe mokslinių tyrimų įrodyta, jog
tas poveikis nėra toks malonus, kaip minėtų produktų skoniai. Bet juk nė už ką nenorime atsisakyti
vieno didžiausių malonumų gyvenime – skanaus maisto. Tačiau ar visos alternatyvos prastesnės
vien todėl, kad tai alternatyvos? Atrodytų, neįmanoma iškepti skanaus pyrago be kiaušinių, sviesto
ar pieno, ypač kavinėje ar restorane. Ar tikrai taip yra, ar tai tik mums įskiepytos „tiesos“ ir įprotis?
Vis dažniau alternatyvų įprastiems gyvuliniams produktams ieško ne tik vegetarai ar veganai, bet ir tiesiog sveikata
bei naujais skoniais besidomintieji.
Užsienyje jau daugiau nei penkerius
metus gyvuoja ir vis labiau populiarėja
maitinimo įstaigos, nenaudojančios
gyvulinės kilmės produktų savo patiekaluose, tačiau tuo pačiu klientų
gomurius lepinančios skoniais, dažnai
nesiskiriančiais nuo įprastinių receptūrų
arba net jas pranokstančiais. Kaip tai
įmanoma? Pradėkime nuo pirmojo
produkto iš desertams naudojamos
„šventosios trijulės“ – kiaušinių.
Nereikia kiaušinių
Norint iškepti purų pyragą, jie tiesiog būtini... o gal ne? Virtuvės šefai,
savo virtuvėje nenaudojantys gyvulinės
kilmės produktų, drąsiai teigia, jog tikrai

galima apsieiti ir be kiaušinių! Pyragas
taps purus, produktai turės „surišimą“,
net orinius morengus galima iškepti naudojant alternatyvius augalinės kilmės
kiaušinių pakaitalus.
Kepant pyragus, vieną kiaušinį gali
atstoti:
• Pusė sunokusio (jau su rudais
taškeliais) banano;
• 1/4 stiklinės aliejaus;
• 1 arb. š. maltų linų sėmenų,
sumaišytų su 3 arb. š. vandens
(leiskite šiam mišiniui pabręsti bent
15 minučių);
• 1/3 stiklinės obuolių tyrės (jei
norite lengvesnės konsistencijos,
sumaišykite 1/4 stiklinės obuolių tyrės
su kepimo soda);
• 2 valg. š. kukurūzų krakmolo,
sumaišyto su 2 valg. š. vandens.

The Goodvibes Kitchen veganiški varškės sūreliai
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Sveikų produktų parduotuvėse galite įsigyti miltelių, kurie, sumaišyti
su vandeniu, kuo puikiausiai atstoja
kiaušinius ne tik saldžiuose patiekaluose, tokiuose kaip pyragai, keksiukai ar
blynai, bet ir kituose patiekaluose, kuriuose kiaušiniai naudojami produktams
„surišti“.
Netikėtas (o kai kuriems ir neįtikėtinas)
atradimas – morengus galima pagaminti be kiaušinio baltymų! Vietoje jų
galima naudoti skystį nuo konservuotų
nesūdytų pupelių ar avinžirnių.
Tokiuose gaminiuose, kuriems reikalingas iki standžių putų suplaktas kiaušinio
baltymas, jis pakeičiamas metilceliuliozės
milteliais. 2 g miltelių, sumaišytų su 35 g
vandens, atstos vieną kiaušinio baltymą.

mui nereikalingų medžiagų, pavyzdžiui,
hormonų ar antibiotikų likučių), bet jo
skonis įdomesnis ir suteikia patiekalams
ar netgi kavai subtilių prieskonių. Ar kada
ragavote kakavos su kokosų pienu?
Jeigu atbaido tokių produktų kainos,
nesudėtinga augalinio pieno pasigaminti
ir patiems, tereikia galingo trintuvo ir
sprendimo, kokį pieną gaminsite. Jau ne
viena maitinimo įstaiga Lietuvoje gamina
savo augalinį pieną ir taip džiugina savo
klientus šviežia produkcija.
Keletas augalinio pieno receptų:
Kokosų pienas
Reikės: 1 stiklinės 1-2 val. mirkytų
kokoso drožlių (galima naudoti ir stiklinę
kokoso „mėsos“ – jos mirkyti nereikia), 4
stiklinių vandens. Viską sudėkite į trintuvą
ir malkite, kol vanduo taps baltos pieno
spalvos. Perkoškite per filtrą, o likusią
masę galima drąsiai naudoti kepiniams.
Pieną galima saldinti agavų, cukraus ar
kokiu kitu sirupu arba nedaryti to išvis.
Migdolų pienas
Reikės: 1 stiklinės migdolų be žievelių,
mirkytų per naktį, 4 stiklinių vandens. Suplakite trintuvu, gautą skystį perkoškite.
Ryžių pienas
Reikės: 1 stiklinės plautų ryžių, mirkytų
3 val., 4 stiklinių vandens. Suplakite trintuvu, pieną perkoškite ir, jei pageidau-

Kokosų pienas ir sviestas - sveika alternatyva

jate, pasaldinkite.
Turėkite omenyje, jog „namų gamybos“ pienas negenda apie 2-3 paras, jei
laikomas sandariai uždarytas, šaldytuve.
Sviestas? O kam jis?
Sviestinė, trapi tešla, tortų pertepimai ir glajai – kaip visa tai paruošti be
sviesto? Sviestas – tai gyvulinės kilmės
riebalai, kurie šaldytuve ar kambario
temperatūroje išlieka kietos agregatinės
būsenos. Ar kada nors kilo klausimas,
kodėl taip yra? Greičiausiai ne. Gyvulinės

kilmės riebalai lydosi aukštesnėje nei
40˚C temperatūroje, todėl kepant
kepinius išsilydo, o iškepus ir kepiniams atvėsus, tampa traškūs ir kieti. Kaip
išgauti tokį pat efektą, naudojant augalinį
sviestą? Kokosų aliejus (sviestas) – puiki
alternatyva, jau įvertinta ir pamėgta šefų,
gaminančių kepinius be sviesto. Kokosų
aliejus ypatingas tuo, jog kambario
temperatūroje jis kietas kaip ir sviestas,
bet aukštesnėje temperatūroje lydosi ir
virsta skysčiu – būsena, įprasta aliejui.

Nebūtinas ir pienas ar grietinėlė
Reklamos skelbia, jog pienas – kalcio
šaltinis, kuris daro žmogaus kaulus tvirtus.
Nuomonių apie tai, kam iš tiesų skirtas
kitų žinduolių pienas ir kokias pasekmes
jis palieka žmogaus organizme, yra daug
ir labai prieštaringų, ypač kalbant apie
masinės gamybos produkto kokybę.
Tačiau tai atskira tema. Kokie bebūtų
pieno atsisakymo motyvai, – sveikata ar
tvarus požiūris, – džiugu, jog Lietuvos rinka plečiasi ir kone visose parduotuvėse
bei
kai
kuriuose
restoranuose galima rasti vis daugiau alternatyvios
gyvuliniam pienui produkcijos, t. y. augalinio pieno. Didėjant paklausai, didėja
ir pasiūla, todėl šiuo metu Lietuvoje jau
galima įsigyti ne tik sojų, bet ir ryžių,
avižų, kanapių, lazdyno riešutų, kokosų
ar migdolų riešutų pieno. Taip pat lentynose jau atsirado ir augalinės kilmės
grietinėlės iš sojos, avižų, ryžių, kokosų.
Augalinis pienas – ne tik sveikesnė alternatyva karvės pienui (nes jame nėra
cholesterolio ir kitų žmogaus organizBF16_170x120_LT_RESORANU_VERSLAS.indd 1
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SVAJOJATE APIE
TOBULą DESERTą?

Ieva Malaiškaitė

gATSRONOMINĖS TENDENCIJOS

NEBIJOkITE EkSPERIMENTUOTI!

Apie desertų tendencijas ir madas pasakoja LRVVKA narė, restorano
„Neringa“ virtuvės šefė Honorata Lyndo.

Restorano „Neringa“ virtuvės šefė Honorata Lyndo

Imbierinis moliūgų pyragas su pistacijų ir
cukraus „Farinas“ griliažu
Restorano „Neringa“ virtuvės šefė Honorata Lyndo
Pyragui reikės:
175 g imbierinių sausainių
120 g sviesto
60 g „Dansukker“ cukranendrių cukraus
„Demerara“
„Dansukker“ vanilinio cukraus su natūralia
vanile (pagal skonį)
„Dansukker“ šviesiojo sirupo (pagal skonį)
prieskoniai (pagal skonį)
Įdarui reikės:
700 g moliūgo
150 g pistacijų branduolių (išlukštentų)
150 g „Dansukker“ cukraus „farinas“
150 ml 35 proc. grietinėlės
150 g „Dansukker“ cukraus „panevėžio plius“
3 vnt. kiaušinių
0,75 g cinamono
0,5 arb. šaukštelio imbiero
Žiupsnelio maltų gvazdikėlių, muskato, druskos
100 g sviesto
Gaminimas:
Smulkintuvu susmulkinkite sausainius ir
sumaišykite su sviestu, cukraus produktais. Mase
išklokite kepimo formos dugną ir kepkite 10 min.
170°C temperatūros orkaitėje.
Nuluptą moliūgą supjaustykite kubeliais ir suberkite į puodą. Įpilkite vandens, kad apsemtų ir virkite
10–15 min. Masę gerai susmulkinkite ir atvėsinkite.
Sumalkite riešutus, sumaišykite su cukrumi
„Farinas“. Pusę gautos masės uždėkite ant iškepto
sausainių pagrindo. Sumaišykite moliūgo tyrę su
grietinėle, cukrumi, kiaušiniais, prieskoniais, druska
ir supilkite ant iškepto pagrindo su riešutais. Kepkite
apie 50 min. 190°C temperatūros orkaitėje.
Sumaišykite sviestą su likusiu riešutų mišiniu,
užtepkite ant iškepto pyrago ir dar 10 min. pašaukite
į orkaitę. Ištraukite pyragą ir leiskite jam atvėsti.
Pagardinimui ir puošimui:
Trintos mėtos, citrinos, „Dansukker“ šviesus
cukraus sirupas, apelsinų skiltelės, „Dansukker“
cukraus milteliai.
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Pagrindinės desertų tendencijos pasaulio restoranuose ir Lietuvoje
„Naujausios tendencijos, vyraujančios
pasaulio restoranų desertų meniu – įdomūs,
dažnai nestandartiniai, netikėti sprendimai,
stebinantys klientus, pavyzdžiui, desertai
su daržovėmis. galima drąsiai teigti, jog
daržovės bando „įsitvirtinti“ desertų meniu, juk sparčiai populiarėja vegetarizmas,
veganizmas, žaliavalgystė, tad nereikėtų
bijoti įtraukti tokių produktų, kaip karamelizuoti pastarnokai, saldžios bulvės,
morkos, moliūgas, t.y. daržovių, kurios
turi daug cukraus. Negana to, morkos ar
burokėliai dažnai naudojami norint suteikti
arba išryškinti ingrediento spalvą. tarp
karščiausių tendencijų – klasikinių desertų
interpretacijos, panaudojant daržoves,
pavyzdžiui: svogūnų-šokolado pyragas,
sūrio pyragas su avokadais. Desertų meniu
garbingą vietą turėtų užimti savos gamybos
ledai, granita, šerbetai. tiesa, netgi gaminant ledus nereikėtų bijoti eksperimentų su
įvairiomis daržovėmis“, – teigia H. Lyndo.
šefės teigimu, pasaulinės desertų tendencijos savo kelią skinasi ir Lietuvoje, kur
pionieriais dažniausiai tampa nedideli
restoranai ir nebijantys eksperimentuoti
virtuvės šefai. „ar naujos mados ir tendencijos ras savo vietą desertų meniu, priklauso
nuo restorano sugebėjimo eiti koja kojon

Šokoladinio kremo ir sūrio pyragas su pistacijų biskvitu ir
braškių drebučiais, gardintas braškių espuma (12 porcijų).
Vytautas Samavičius, LRVVKA narys (restoranas „Momo Grill“)

su mada. Manau, daugelyje restoranų ar
kavinių yra nusistovėjusios taisyklės, kad
meniu privalo būti vienas ar kitas klasikinis
desertas: šokoladinis fondantas, krembriulė,
panakota. tačiau mažų restoranėlių, ypatingai sostinėje, požiūris kitoks – kiekvienas
nori turėti desertą, kurio nerasi kitur. tuomet desertų madas diktuoja patys šefai,
nes nori atrasti kuo tobulesnį receptą. galima teigti, jog mados vėjai aktualiausi, kai
ieškoma įdomių produktų derinių ir desertų
pateikimo būdų.“
Maži, bet svarbūs akcentai
paprašyta įvardinti įdomiausias desertų
naujoves, kurios dar tik ateina į madą,
Honorata Lyndo nedvejodama teigia:
„karščiausios desertų naujovės – tai
įvairiausi ledinukai, sulčių ikrai, morengai, traškučiai, kurie naudojami deserto
papuošimui, gražinimui.“ svarbus vaidmuo,
sėkmingai pritaikant karščiausias desertų
tendencijas, tenka ir kūrybiškam, drąsiam
požiūriui. pastaruoju metu visame pasaulyje itin išpopuliarėjus klasikinių desertų
interpretacijoms, reikėtų nebijoti į, atrodytų,
įprastus dalykus pažvelgti neįprastai.
„Įdomiausia mano matyta klasikinių desertų
interpretacija – tai jų pateikimas taurelėse,
vieno kąsnio deserto amplua (pritaikant
furšetams)“, – idėjomis dalinasi H. Lyndo.

Pistacijų biskvitui reikės:
80 g pistacijų branduolių
75 g „Dansukker“ cukraus miltelių
10 g miltų
10 g kukurūzų miltų
Druskos
80 g sviesto
100 g kiaušinių

Šokoladiniam kremui reikės:
25 g „Dansukker“
cukranendrių cukraus „Demerara“
150 g sutirštinto pieno
3 vnt. želatinos lapelių
65 g kiaušinių trynių
135 g juodojo šokolado
165 g plakamosios grietinėlės

Sūrio pyragui reikės:
150 g plakamosios grietinėlės
1,5 g želatinos lapelių
70 g sūrio („the Laughing Cow“)
30 g „Dansukker“ cukraus
„panevėžio plius“
5 ml vyšnių likerio

Braškių espumai
(0,5 l „iSi“ sifonui) reikės:
250 g šviežių braškių
1 vnt. vanilės ankšties
30 g citrinų žievelės
200 ml „Dansukker“ šviesiojo sirupo
30 g šviežių aviečių
5 g citrinų sulčių
6 g želatinos

Gaminame pistacijų biskvitą:
Susmulkiname pistacijas, sumaišome su cukraus milteliais, miltais, druska. Kiaušinių baltymus išplakame iki standžių putų. Į sviestą įvedame kiaušinio trynius ir pistacijų mišinį. Viską gerai sumaišome ir įvedame baltymus. Dedame į formą ir kepame orkaitėje.
Gaminame sūrio pyragą:
Pašildome 30 g grietinėlės ir sudedame brinkintą želatiną. Sumaišome sūrį, cukrų, grietinėlę
su želatina ir vyšnių likeriu. Išplakame 120 g grietinėlės iki standumo ir įvedame į sūrio masę.
Dedame į formą ir užšaldome.
Gaminame šokoladinį kremą:
Kiaušinio trynius išplakame su cukrumi. Pieną pašildome, ištirpiname brinkintą želatiną.
Kiaušinio trynius išplakame su cukrumi, maišome su ištirpintu šokoladu bei pienu su želatina.
Išplakame grietinėlę iki standumo ir sumaišome su šokolado mase.
Pyrago formavimas ir puošyba:
Pistacijų padą guldome į formą, ant jo dedame sušaldytą sūrio masę, ant viršaus pilame
šokolado masę. Užšaldome. Išimame iš formos, puošiame braškių drebučiais. Užberiame perlinio cukraus.
Gaminame braškių espumą:
Uogas sutriname. Visus produktus, išskyrus želatiną, išmaišome, kaitiname iki 60°C. Želatiną
ištirpiname vandenyje, dedame į pakaitintą masę. Šiek tiek atvėsiname. Užtaisome 2 kapsules
„iSi“ sifone. Spaudžiame espumą.

Formuojant desertų meniu svarbu įvairovė – reikėtų panaudoti kažką šokoladinio,
kažką jogurtinio, kažką vaisinio, kad kiekvienas svečias rastų mėgstamą desertą.

Ko reikia geram desertui
„kažko sūraus, kažko traškaus, šalto ir
neapsakomai švelnaus!“ – šypsosi šefė.
ar tai klasikinis desertas, ar savos gamybos ledai, ar desertas su daržovėmis – joks
desertas neapsieina be cukraus. Cukrus
turi konservuojamųjų ir drėgmę išlaikančių
savybių, daugeliui desertų suteikia tūrio ir
tekstūros. seniai praėjo tie laikai, kai buvo
naudojamas vien paprastas, baltas, rafinuotas cukrus. priklausomai nuo gamybos
tikslo (karamelizavimas, marinavimas,
džiovinimas) skirtingi cukraus gaminiai
leidžia išgauti naujus skonius.
„pavyzdžiui, padažų gamybai patogiau-

sia naudoti jau paruoštą cukraus sirupą.
taip pat sirupą siūlyčiau naudoti ledų ar
šerbetų gamyboje. Cukrus „farinas“ turi
specifinį melasos poskonį ir suteikia tikrai įdomų skonį. Cukranendrių cukrų
rekomenduočiau
naudoti
gaminant
karamelę (krembriulė). kepant šventinius
gaminius su cinamonu, nereikia maišyti ir
ieškoti tinkamos proporcijos, nes jau yra
cinamoninio cukraus, kurį galima naudoti
ne tik desertams, bet ir, pavyzdžiui, blyneliams su bananais. Cukraus milteliai plačiai
naudojami desertų papuošimui, kad suteiktume jiems žavesio“, – patirtimi dalinasi
Honorata Lyndo.

Restorano „Momo Grill“ virtuvės šefas Vytautas Samavičius
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Marcipano keksiukai:
ingredientai:
500g marcipano;
340g cukraus;
340g sviesto;
340g kiaušinių;
120g miltų;
pipiriniai trupinukai.

Grietinėlės kremas: (pate a bomb):
ingredientai:
90g kiaušinių;
100g trynių;
140g cukraus;
50g vandens;
700g natūralios grietinėlės.
juodojo šokolado drožlės

Gaminimo eiga: sumaišykite cukrų su susmulkintu marcipanu iki vientisos masės. Dalimis
sudėkite minkštą sviestą ir plakite3-4min. Po
truputį supilkite kiaušinius. Suberkite sijotus
miltus ir lengvai permaišykite. Paruoštą tešlą
sudėkite į konditerinį maišelį ir spauskite į
silikonines formeles, užpildydami 2/3 formelės.
Tešlos paviršių pabarstykite pipiriniais trupinukais. Kepkite 190°C 10-13min.

Gaminimo eiga:
Užvirinti cukrų ir vandenį iki 121ºC.
Kiaušinius ir trynius suplakti iki standžios
masės ir, plona srovele supilti verdanti
sirupą. Grietinėlę išplakti ir palengva
sumaišyti su atvėsusia kiaušinių mase.
Suberti juodojo šokolado drožles.

Braškių pipirų padažas:
ingredientai:
500g braškiu tyrės;
200g uogienių cukraus
(arba truputį pektino);

Traškūs pipiriniai trupinukai:
ingredientai:
75g cukraus ir 34g rudojo cukraus;
75g šalto sviesto;
110g miltu;
tellicherry juodųjų pipirų, cinamono,
druskos ir migdolų drožlių.
Gaminimo eiga: visus produktus
sumaišykite kartu, kol gausite norimo
dydžio trupinukus.

Gaminimo eiga:
Braškių tyrę sumaišyti su cukrumi ir pakaitinti
iki virimo. Atvėsinus įpilti balzaminio acto ir
šviežiai maltų juodųjų pipirų.

Ant išdėlioto deserto paberti liofilizuotu braškių trupinių ir auksuotų kepintų migdolu drožlių.

PIPIRų SkONIAI ir POSkONIAI
Prieskonių karalius
kokius
prieskonius
naudojate
dažniausiai? koks prieskonis yra kone
visuose patiekalų receptuose, o paskutiniu metu vis dažniau ir desertų?
koks prieskonis stovi ant visų restoranų
stalų? vienareikšmiškai – prieskonių
karaliumi ne be priežasties pramintas,
dažniausiai ir plačiausiai naudojamas
prieskonis – pipirai. kavą ir arbatą geriame kasdien, todėl pasirinkimą darome
atsakingai, degustuodami, gilindamiesi
į savybes, užauginimo vietą ir sąlygas,
vyną renkamės įvertindami skonių,
poskonių ir aromatų visumą ir harmoniją.
o kiek žinote apie pipirus, ir kaip renkatės
prieskonį, kurį naudojate kiekvieną dieną,
8 iš 10 patiekalų?
Pipirų temperamentas
pipirai turi savo „sudėtį“, tai šerdis su
piperinu ir luobelės su eteriniais aliejais. tikroji pipirų esmė tai ne deginantis
aštrumas, o harmoningas derinys: piperino, kuris suteikia aštrumą ir eterinių aliejų
rinkinio suteikiančio aromatą. kiekviena
34

RESTORANŲ VERSLAS 2/2015
www.restoranuverslas.lt

pipirų rūšis pasižymi savitu šių dviejų
komponentų deriniu sukuriančių unikalius skonius ir aromatus.
Naudoja visi, įvaldę - vienetai
pipirai yra kupini netikėtumų. taip pat
kaip vynuogių, pipirų skonio savybės
priklauso nuo vietos klimato ir dirvožemio
ypatumų visumos. Nuo pipirmedžių
auginimo iki jūsų virtuvės stalo – pipirais
rūpinasi santa Maria. santa Maria pipirai atkeliauja iš keralos regiono, esančio
pietryčių indijoje, kuris laikomas geriausiu pipirų auginimo regionu visame pasaulyje. geriausi baltieji pipirai auginami
saravako regione, Borneo saloje.
Kiekvienos rūšies pipirai pasižymi
ypatingu skoniu ir kvapu ir gali būti:
sodrūs ir kvapnūs
saldūs ir vaisiniai
aštrūs ir ryškūs
Medžio ir žemiškų natų
gerai pažinodami pipirų rūšis lengvai
juos išnaudosite kurdami išskirtinius
patiekalų skonius ir...poskonius.

Juodieji pipirai Tellicherry
juodieji pipirai Tellicherry – tikras „santa Maria“ juodasis
deimantas, aptinkamas indijos keralos provincijos Tellicherry
šlaituose.
tellicherry yra dideli, sodriai rudos spalvos, raukšlėti ir
pasižymintys švelniu aštriu bei ryškiu skoniu. subtiliai vaisinio
sodraus, tačiau neužgožiančio kitų patiekalo ingredientų,
skonio. šie pipirai iš tiesų išskirtiniai!

Baltieji pipirai...
...atkeliauja iš Borneo. tai prinokę raudonųjų pipirų vaisiai. jie
išdžiovinami, paskui fermentuojami vandenyje ir nuplaunami
pašalinant luobeles. geriausios kokybės baltieji pipirai dėl savo
spalvos yra vadinami kreminiais baltais.
Žalieji pipirai . tai neprinokę pipirų vaisiai, surinkti tuoj po
žydėjimo ir pasižymi gaiviu skoniu su lengva aštruma.

Lešių ir kalafijorų sriuba su apelsinais. 10 porcijų
Ingridientai:
Gaminimo eiga:
500 g pjaustyto poro
Pakepinti lešius svieste,
300 g žaliųjų lešių
supilti sultinį ir įdėti bulves.
Virti 20 min. Sudėti ka20 g sviesto
5 g grietinėlės
lafiojus, pavirti dar 5 min.
10 ml koncentruotų apelsinų sulčių Supilti grietinėlę ir užvirinti.
1,5 l daržovių sultinio
Sriubą galima sutrinti su
400 g bulvių
blenderiu. Paskaninkite
maltais česnakais, apelsi1 kg kalafioro
10 g santa Maria malto česnako
niniais ir Tellicherry pipirais,
aitriosiomis paprikomis ir
0,5 l santa Maria apelsininių pipirų
5 g santa Maria aitriosios paprikos
druska.
red Hot, dribsnių
5 g santa Maria pipirų tELLiCHErry
5 g santa Maria akmens druskos
Sriubą gardinkite Santa Maria rekomenduojamu padažu:
feta sūrio ir gražgarsčių padažas
300g feta sūrio
200g graikiško jogurto
50g šviežių gražgarsčių lapelių
5g rudojo cukraus
2 g santa Maria tellicherry pipirų
Sumaišykite visus ingredientus kartu ir tuomet sumalkite su blenderiu.

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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IEŠkOTE
IŠSkIRTINUMO –
IEŠkOkITE
UOgų IR
VAISIų VyNO

galbūt pulsite ginčytis, jog nesivaikote
madų, jos jums nerūpi arba atvirkščiai –
išdrįsite teigti, kad patys jas diktuojate?
Manau, jog šiek tiek meluojate. juk visi
ieškome įkvėpimo internete, kitų šefų
patiekaluose ir gastronominėse knygose.
kartais įkvėpimo semiamės iš gamtos ar
meno... o kadangi visose šiose srityse taip
pat vyrauja kryptys ir mados, tad drąsiai
galima teigti, jog mados ir tendencijos
veda viena kitą bei veikia kiekvieno mūsų
požiūrį bei elgseną. tad nusiimkime „nenoriu būti madingu“ šydą ir pakalbėkime
apie naujausias vyno tendencijas.

teisės aktai reglamentuoja, jog vynuogių
vynas vadinamas tiesiog vynu. vynams
gaminti mūsų kraštuose puikiai tinka
obuoliai, kriaušės, bruknės, spanguolės,
šermukšniai. Įdomi ir populiari žaliava:
agrastai, serbentai, žemuogės, mėlynės,
avietės, gervuogės, vyšnios, aronijos, slyvos, svarainiai... vynus galima gaminti ir iš
daržovių ar gėlių! turbūt ne vienam teko
girdėti ar niūniuoti dainos žodžius apie
pienių vyną, o gal net jo ragauti. vynas gali
būti net iš morkų, burokų ar pastarnokų,
moliūgų... kitose pasaulio šalyse vyną
gamina ir iš ananasų, posiflorų ar net ryžių.

darys, kuris bet kokiomis oro sąlygomis
turi sugebėti pasirūpinti savo derliumi ir
maksimaliai išnaudoti tų metų galimybes. po derliaus rinkimo, iš uogų ir vaisių
ar kitų ingredientų spaudžiamos sultys. išspaustose sultyse yra cukraus,
mineralinių ir baltyminių medžiagų,
tanino, pektino, mielių, enzimų, vitaminų
bei aromatinių medžiagų. juose gausu
natūralių mielių, tačiau jų kiekis ne visada
pakankamas, tad į daugumą vynų dedamos papildomos mielės. jos rūgimo metu
iš cukraus gamina alkoholį ir angliarūgštę.
tai ir yra vadinama fermentacija.

uogų, vaisių, daržovių ir kitų augalų
vynai po truputėlį papildo restoranų
vyno kortas. Žinau, galvojate, jog nei vieno lietuvio nenustebinsite, papasakoję
apie obuolių vyną, nes, ko gero, daugumos seneliai ar tėčiai tokį gamino? tačiau
pabandykite priderinti jį prie modernių
patiekalų ir pasiūlykite savo restorane,
galiausiai išbandykite gaminant patiekalus ir priversite suklusti dažną.

Vyno gimimas
kaip kiekvienam save gerbiančiam
restorano darbuotojui reikėtų išmanyti
bent minimalius patiekalo ruošimo aspektus, taip ir kiekvienam, derinančiam vyną
prie maisto, sudarinėjančiam vyno kortas
ir save gerbiančiam virėjui reikėtų suprasti,
kaip atsiranda vynas.
visų pirma, visas uogas ir vaisius reikia
teisingai užauginti. šiame žingsnyje
stipriausią įtaką daro dirvožemis, klimato
sąlygos. Be abejo, labai svarbus yra vyn-

Dažnai vaisių ir uogų sultyse cukraus
kiekis nėra pakankamas įprastam alkoholio kiekiui pasiekti. Mat jei vynuogės
yra bene daugiausiai cukraus turinti uoga,
tai kai kuriems vaisiams, ypač daržovėms,
gėlėms ar kitiems augalams jo trūksta.
vidutiniškai iš 17 g cukraus litre pagaminamas 1 proc. alkoholio. taigi, kai kurių
vynų, kurie pagaminti iš uogų, vaisių,
daržovių ar gėlių, turinčių mažai cukraus,
sudėtyje yra pridėta papildomo cukraus.
turėkite tai omenyje.

uogų, vaisių ir daržovių gėrimų
kultas prasidėjo nuo garsiausių pasaulio
restoranų. jau kurį laiką savais fermentuotais uogų, vaisių ir daržovių gėrimais
sveikinasi ar atsisveikina garsūs šefai.
pavyzdžiui, garsusis rene redzepi, „Nomos“ pagrindinis šefas, jau trečius metus yra pametęs galvą dėl fermentacijos.
jis fermentuoja viską: uogas, vaisius,
daržoves... jo pėdomis seka daugelis kitų.
fermentuotos ir raugintos sultys keičia
naminius limonadus, o turintys galimybę
pasigaminti patys ar gauti iš tiekėjų uogų
ar vaisių vynų, mielai juos įtraukia į savo
meniu. Žmones tai stebina! gėrimų kortas
papildo tokie gėrimai kaip mirinas – fermentuotas ryžių vynas. Net šampanui ar
vynui yra sugalvota nealkoholinė alternatyva kombucha – šalta fermentuota
arbata. ja siūloma mėgautis vakarėlių ir
vakarienių metu.

Visi tik kalba apie burbuliukų kultą ir erą. Visi tik derina šampaną ir kitus putojančius gėrimus prie ko netingi. Visi tik lanko putojančio vyno
ir šampano paskaitas ir pildo šiais gėrimais savo vyno šaldytuvus.
Tačiau norintiems būti dar vienu žingsneliu priekyje ir nustebinti
savo klientus, siūlau pagalvoti apie uogų ir vaisių vynus! Atėjo metas
juos prisiminti, prikelti iš tėvų ir senelių rūsių bei iškelti į viešumą.
Urtė Mikelevičiūtė, www.dervynas.lt
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Autorė vyndario Č. Ramoškos avietynuose

Be abejo, daugelyje pasaulio šalių net
paprastesni uogų ir vaisių vynai yra naujiena. juk ten įprastas klasikinis vynuogių
vynas. o vaisių ir uogų vynai populiaresni
ir jau nuo seno gaminti vėsesnio klimato
kraštuose, tokiuose kaip šiaurės amerika,
skandinavija, japonijoja, taip pat ir Lietuva.
uogų ir vaisių vynų įvairovė
vaisių ir uogų vynas – tai fermentuotas alkoholinis gėrimas, gaminamas iš
vaisių, uogų, lapų, žiedų, sėklų ar net sulos. teoriškai, šiai kategorijai priskiriamas
ir vynuogių vynas, tačiau daugelio šalių
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Pasaulio vynai
Negalvokite, jog tik pas mus senovėje
buvo gaminamas uogų, pienių vynas.
pasikapsčius po kitų pasaulio šalių istoriją,
išlenda aiškūs faktai, kad nuo seno tokie
vynai gaminti visuose žemynuose. Dabar
šie vynai vėl grįžta ir tam didelę įtaką daro
jaunoji karta. kol dauguma vyresnės kartos atstovų yra konservatyvesnių pažiūrių
ir pripažįsta tik vynuogių vyną, jaunimas
visai nebijo eksperimentų ir į savo vartojimo krepšelį įtraukia neįprastus vynus.
sekantiems uogų ir vaisių vynų tendencijas, rekomenduoju internetinį puslapį:
www.dailyfruitwine.com. „think outside
the grape“, – skelbia jis. ten rasite informacijos netgi apie nevynuoginių vynų
konkursus.
pavyzdžiui,
jav
organizuotame
konkurse visai neseniai nugalėtoju tapo
tropinis agavų vynas, kurio sudėtyje
buvo ir anansų, kokosų pieno bei mango.
aukštas pozicijas užėmė ne vienas vynas
iš agavos (iš jos įprastai gaminama tekila).
Be abejo, tradiciškesni aviečių, braškių ir
mėlynių vynai taip pat labai populiarūs.
Kalbant apie užsienio šalis, būtina
paminėti granatų vyną iš Armėnijos.
Granato vaisius laikomas vienu Armėnijos
simbolių, reiškiančių gausą ir vaisingumą.
Apie jo naudą mokslininkai skelbia jau
seniai. Remiantis tyrimais, natūralios
granatų sultys pripažintos geriausiu antioksidantu. Teigiama, jog natūraliame
granatų vyne antioksidantų yra tris kartus
daugiau negu pagamintame iš vynuogių.
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pasaulis kalba apie havajietišką ananasų
vyną, vyšnių vyną iš suomijos, juodųjų
serbentų vyną iš ukrainos ir net medaus
ir aviečių vyną iš Lenkijos. sudarytas net
populiariausių pasaulio vynų sąrašas.
Populiariausi pasaulyje nevynuoginiai vynai:
• Slyvų vynas. jo kilmės vieta laikoma
japonija. slyvų vynas saldus, bet labai
subalansuotas.
• Abrikosų vynas. vėlgi, juo garsėja
japonija. jis gaminamas ir iš šviežių, ir iš
džiovintų persikų. jį gaminant, dažnai dar
dedama papildomo cukraus ar medaus, o
kartais net citrinos sulčių. tuomet vynas
gali tapti panašus net į Riesling vynuogės
vyną.
• Ananasų vynas. juo garsus tailandas,
Havajai, pietų azija. šis vynas dažnai būna
ypač saldus ir tiekiamas labai atšaldytas.
• Šeivamedžių vynas. šios uogos nuo
seno laikomos ypač sveikomis, turinčiomis
daug organizmui naudingų medžiagų. vynas pradėtas gaminti Didžiojoje BritanijoArmėnija priskiriama prie šalių, kuriose
užsimezgė vyndarystės šaknys, būtent
šioje šalyje archeologinių kasinėjimų metu
rasta seniausia iki šiol pasaulyje žinoma
vyno spaudykla, skaičiuojanti daugiau
nei 6 tūkstančius metų. Tad natūralu, jog
dabar, kai vis daugiau kalbama apie vyno
atsiradimą, kilmę, istoriją, Armėnijos vynai populiarėja visame pasaulyje, kartu ir
granatų vynas.

je. gaminamas ne tik saldus, bet ir pusiau
saldus ar pusiau sausas vynas.
• Pienių vynas. jį gaminame ir mes! tik
bėda ta, jog tokio vyno gamyboje naudojama ypač daug papildomo cukraus.
• Spanguolių vynas. šis vynas populiarus skandinavijos šalyse, kanadoje. jo itin
graži rožinė spalva ir jis labai draugiškas,
derinant su maistu. Nieko keisto –
spanguolės turi nemažai rūgšties, kuri puikiai tinka prie mėsos.
• Moliūgų vynas. šis vynas tapatinamas
su Chardonnay vynuogių veislės vynais.
ypač šiaurės amerikos stiliaus Chardonnay, kuris dažnai brandinamas su ąžuolu,
yra seno aukso spalvos su ryškiomis saldumo natomis.
• Medaus vynas. vikingų ir mūsų
protėvių pamėgtas midus priskiriamas
taip pat šiai kategorijai. ar žinote, jog
midus gali būti ne tik stiprusis alkoholis
gėrimas? jis gaminamas ir silpnesnis,
panašesnis į vyną. pastaruoju siūloma
keisti net ypač brangius ledo vynus, portą
ar šerį.
Granatų vynas Armenijoje gaminamas
nuo XVIII amžiaus. Lietuvos rinkoje jis jau
daugiau nei dešimt metų augina, kol kas
vistik egzotiško vyno gerbėjų ratą. Yra net
keletas granatų vyno pasirinkimų, tiesa,
vynų kokybė nevienoda. Nereikia būti
ekspertu, kad suprasti esminę vyndarystės
taisyklę – iš rūgščių uogų ar vaisių nepagaminsi saldaus ar net pusiaus saldaus
vyno. Atrodytų paradoksalu, bet dažnai
klaidinga manoma, jog granatų vynas,
tai desertinis, saldus gėrimas. Tačiau
granatas iš prigimties rūgštus vaisius ir
jame cukraus kiekis nedidelis, todėl nuo
seno granatų vyno gamybos technologija
yra: 30% saldžių vynuogių vyno ir 70%
granatų vyno (net ir gaminant sausą
granatų vyną, kuris pasižymi gana radikaliu granatiškumu, taip pat gaminamas laikantis šio kupažavimo principo – 30% sauso vynuogių vyno ir 70% granatų vyno). Į
aukštos kokybės granatų vyną pridėtinio
cukraus nededama ir jeigu granatų vynas
yra saldus, tai kelia abejones dėl jo sudėties.
Sodrios spalvos, svariame (full bodied), taniniškame granatų vyne persipynę
granatų, žemuogių, slyvų poskoniai. Tokį
vyną rekomenduojama atvėsinti ir patiekti 7-9oC temperatūroje, jei tai pusiau
saldus vynas – jis bus puikus ir su ledukais.
Granatų vynas yra puikus aperityvas ar
dižestyvas, dėkingas derinant su desertais,
taip pat ypač vykęs derinys - su vištiena, ar
žuvimi kepta ant žarijų.

Situacija Lietuvoje
pasaulio rinkose uogų ir vaisių vynams
padeda įsitvirtinti naujoji karta, o Lietuvoje situacija šiek tiek kitokia. Mūsų seneliai,
tėvai užaugo su tokiais vynais. vynuogių
vynas pas mus atkeliavo ir pradėjo
populiarėti palyginus dar gana neseniai. tad daugeliui mūsų ir paauglystėje
teko susidurti su naminiais vynais, kurie
burbuliuodavo ir gurguliuodavo senelių
ar tėvų namuose, sodybose. Net mano
pačios prosenelis, gyvenęs Baltarusijoje,
buvo žinomas „vietinei rinkai“ kaip puikus obuolių vyno gamintojas. tradicijas
iki šiol tęsia ir tėtis, gaminantis naminį
vyną ir iš įvairių uogų (agrastų, serbentų,
gervuogių).
tad uogų ir vaisių vynas tapo itin aktualus, restoranams pradėjus domėtis ir
vertinti vietinės, sezoninės produkcijos
vartojimą ir į savo meniu įtraukiant modernios lietuviškos virtuvės patiekalus.
Lygiagrečiai atgimė ir uogų bei vaisių
vynų kultūra.
2006 metais kelių entuziastų įsteigta
Lietuvos vyndarių asociacija šiuo metu vienija daugiau nei dvidešimt narių. o situacija Lietuvoje rodo, jog šiandien Lietuvoje turime augantį vyndarių skaičių.
Dalis jų jau yra licencijuoti vyno
gamintojai, dalis – pasirengimo jas gauti
kelyje. Dėl pernelyg griežtos licenzijavimo tvarkos Lietuvoje yra tik 5 smulkūs
gamintojai, kurie turi licencijas vyno
gamybai. kai tuo tarpu mažesnėje Latvijoje yra net 85, o Lenkijoje – virš 500
licencijuotų smulkių vyno gamintojų. taip
yra todėl, nes mūsų kaimyninėse šalyse
Latvijoje ir Lenkijoje sėkmingai veikia
šiam verslui palankesni įstatymai. Beje,
kaimyninėje Lenkijoje mažiesiems vyno,
sidro ir midaus gamintojams, gaminantiems iš savo auginamų uogų, yra taikoma
nemažai įstatyminių lengvatų. pavyzdžiui,
jiems neprivaloma turėti savo kokybės
kontrolės plano, gamybos patalpų plano,
kai kurios specialios įrangos, laboratorijos.
tokie vyndariai gali vykdyti mažmeninę
vyno prekybą iš savo vyno ūkių. patys
auginantys žaliavą ir gaminantys iki 100
hL vyno per metus, moka sumažintą
pajamų mokestį. Latvijoje licencijuotų
vyndarių pagamintai produkcijai neprivalomi brangiai kainuojantys laboratoriniai tyrimai.
Nemažai vyndarių turi tautinio paveldo
sertifikatus, tačiau šiuo metu egzistuoja
kolizija, kai tautinio paveldo produktų
įstatymas užtikrina tokių produktų
valstybinę apsaugą, įgalina išsaugoti ir
skleisti sukauptą tradicinių amatų patirtį,

Vienu pirmųjų vyndarių Lietuvoje laikomas vyndarys Česlovas
Ramoška, daug prisidėjęs prie
lietuviškų vynų reglamentavimo
ir legalios gamybos įteisinimo. Ne
kartą „Vyno Dienose“ įvertintas jo
aviečių vynas žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Asortimente
rasite ir aronijų, obuolių, raudonųjų
serbentų-obuolių, svarainių vynų.
Visos šios uogos ir vaisiai auga
vyndarių ūkyje Švėkšnoje arba
aplink jį. Kaip ir įprasta vyno pasaulyje, vyksta derliaus skynimas ir
jį užbaigiančios šventės.

Č. Ramoška stebi šiųmetinio
derliaus rezultatus

sudaro
tradiciniams
amatininkams
palankias sąlygas kurti tautinio paveldo
produktus, juos realizuoti ir populiarinti.
tuo tarpu pagal senosios vyndarystės ir
midaus gamybos tradicijas pagamintą
produkciją, sertifikuotą kaip tautinio
paveldo produktai, alkoholio kontrolės
įstatymas draudžia realizuoti netgi
mugėse.
vieni žinomiausių lietuviškų vynų –
„voruta“ vynai. Nieko keista, juk jų gamyba masinė ir žymiai lenkia mažuosius vyndarius. aronijų, vyšnių, juodųjų serbentų
ir obuolių vynai rinkoje yra jau ilgą laiką.
teko girdėti metinius pranešimus ir matyti metines ataskaitas – jų pardavimai
nustebintų ne vieną. jie ypač populiarūs
mažesniuose miestuose ir kaimuose.
Žmonėms jie labai patrauklūs dėl savo
neaukštos kainos. restoranai ir šefai
juos labiau linkę naudoti gamybai, negu
įtraukti į savo vyno kortas.

Lietuvos vyndarių asociacijos valdybos
narys raimundas Nagelė vyną gaminti
pradėjo nuo mažų dienų. jo vynai yra
gavę tautinio paveldo sertifikatus. r.
Nagelės ūkis įsikūręs rokiškio rajone.
pats vyndarys gamina vynus iš vyšnių,
serbentų, obuolių, aviečių, gervuogių,
spanguolių, šermukšnių.
Dar vienas vyndarys, kurio vynai pastaruoju metu tapo labai populiarūs – gintaras sinas. g. sino „obuolių ledo“ vynas ir
„juodųjų serbentų“ vynas, įvertinti 89 balais, buvo apdovanoti sidabro medaliais
2015 metų „vyno Dienose“.
g.sino vynai pasaulineje„Milano EXpo“
2015 parodoje atstovavo lietuviškus vynus.
šis vyndarys gamina ir daugiau vynų:
juodųjų serbentų, aviečių, rožinį sausą
vaisių-uogų vyną, raudoną sausą uogų
vyną, kurio pagrindą sudaro mėlynės. Netrukus rinkoje pasirodys agrastų-medaus
baltas, p.sausas, šio vyndario vynas.
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Gintaro Sino raudonasis vynas „841“

Vyno ir maisto derinimas
Populiarėjant
lietuviškam
vynui,
populiarėja ir jo derinimas su maistu.
Štai man visai neseniai teko dalyvauti
Kaune įsikūrusio „Monte Pacis“ sveikatingumo komplekso ir restorano
surengtoje vakarienėje, kurios pagrindinis akcentas buvo G. Sino vyno de-

rinimas prie šefo Ernesto Viršilo ruoštų
patiekalų. Prie krevečių, keptų chorizo
dešros aliejuje, su wakame salotomis bei
agurkų gratine derintas rožinis vynas,
prie kiaulienos, ruoštos trimis būdais, su
grybais ir bulvytėmis – raudonasis „841“
vynas, prie meduje marinuotos kuprės
su traškiais kopūstais – aviečių vynas, o
prie obuolienės su sūrio kremu – saldusis
obuolių ledo vynas.
Keletas bendrinių uogų-vaisių vynų
ir patiekalų derinimo rekomendacijų
Uogų ir vaisių vynams, be abejo, šiek
tiek sunkiau būti suderintiems su maistu, nes juose dažnai gausu pridėtinio
cukraus. Tačiau derindami atminkite
vieną – maistas neturi užgožti vyno.
• Spanguolių vynas ir kiauliena
• Vyšnių vynas ir antiena
• Vyšnių vynas ir laukinė mėsa
• Granatų vynas ir kreminiai sūrio
desertai, medaus musas
• Mėlynių vynas ir vištiena
• Mėlynių vynas ir vidutinės brandos
sūriai
• Juodųjų serbentų vynas ir troškinta
žvėriena, šernienos kumpiai, dešros
• Aronijų vynas ir mėsiški griliaus
patiekalai
• Aviečių vynas ir lašiša
• Aviečių vynas ir kreminiai
šokoladiniai desertai
• Obuolių-raudonųjų serbentų vynas ir
jūros gėrybės
• Sausas obuolių vynas ir baltos žuvies
patiekalai

• Saldus obuolių vynas ir rudeniški
kepiniai
• Saldus obuolių vynas ir mėlynasis
pelėsinis sūris
• Svarainių vynas ir kietieji sūriai
• Svarainių vynas ir perlinė višta
• Svarainių vynas ir riešutiniai desertai
• Abrikosų vynas ir vidutinio aštrumo
Azijos virtuvės patiekalai
• Ananasų vynas ir labai aštrūs
azijietiški patiekalai
• Agavės ir tropinių vaisių vynai ir
Meksikos virtuvės patiekalai
Lietuviški vynai jūsų vyno kortoje
Kai kurie aukšto lygio restoranai nepabijo ir į savo vyno kortą įtraukia lietuviško
vyno. Pavyzdžiui,„Telegrafas“ su geriausiu
Lietuvos someljė Nerimantu Miežiu savo
vyno kortoje turi Gintaro Sino „Obuolių
ledo“ vyno bei rožinio vaisių-uogų vyno,
Česlovo Ramoškos aviečių vyno, Juozo
Vilkenio „6 uogų“ vyno ir midaus. „Monte
Pacis“ taip pat savo lankytojams siūlo
paragauti G. Sino vynų. Kulinarijos studija „Čiop Čiop“ prie patiekalų kartais taip
pat pasiūlo Č. Ramoškos vynų. „Salvete
City“ ir „Salvete“ restoranai savo svečiams
taip pat siūlo paragauti lietuviško vyno.
„Džiugo“ sūrio krautuvėlės jau seniai
puoselėja lietuviškus produktus ir siūlo
lietuviškų vynų. Pastarųjų galite įsigyti ir
„Vyno Klube“.
O ar jūs norėsite jų įtraukti į savo
restorano vyno kortas – spręsti jums.
Linkiu paeksperimentuoti, išbandyti vyno
ir maisto derinius ir atrasti kažką naujo.

Lietuviško vyno ir maisto derinimo vakarienė
„Monte Pacis“
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Ignas Grušnius

Narimantas Miežys

Lietuvos vyno profesionalų nuomonė apie lietuviškus vynus
Ignas Grušnius, someljė mokyklos absolventas, restoranas „Onorė“ ir Narimantas Miežys, someljė, keturiskart geriausias
someljė Lietuvoje, restoranas „Telegrafas“
Kokia Jūsų nuomonė apie lietuvišką
Sino vyną?
Ignas: Mano nuomonė puiki. Manau,
darant gerą vyną ne vyno šalyje yra labai sunku būti pionieriumi: daug rizikos,
daug nežinomųjų. Tačiau Gintarui puikiai pavyko pagaminti puikų produktą, jį
gražiai įpakuoti ir šauniai pristatyti.
Narimantas: Labai džiaugiuosi, jog pagaliau atsirado lietuviško vyno gamintojas, kurį galima parodyti ir parekomenduoti svečiams.
Gintaras Sinas yra gamintojas, siūlantis
vartotojui kokybiškus gėrimus.
Ar šis produktas lygiavertis pasaulio
vynams vyno kortoje?
Ignas: Lietuvos vyndarystė mano
manymu vis dar yra embriono stadijoje.
Nors jau yra skubančių ristis iš kiaušinio
ir leistis į platųjį skonių bei poskonių
pasaulį. Gintaras yra tarp pastarųjų.
Narimantas: Jeigu kalbėsime apie visą
vynų gamą - kol kas lietuviškas vynas
dar nėra lygiavertis ilgus metus vyną
gaminančių šalių vynams. Bet jo kokybė
kyla labai sparčiai. Ilgainiui šis produktas

taps rimtu konkurentu.
Nors desertinis oboulių ledo vynas jau
dabar turi puikias rekomendacijas.
Kaip pavyksta Sino vynus suderinti su
maistu?
Ignas: Maisto ir vyno dermė visuomet
yra terra incognito. Ir kartais vynas puikiai atstoja maistą. Pavyzdžiui, obuolių
ledo vynas yra pats nuostabus desertas,
nors jis puikiai dera ir su mūsų ruošta kefyro panna cota, pagardinta namine granola ir papuošta burokėlių bei uogų tyre.
O rožinį vaisių-uogų vyną deriname su
lašišos kapotiniu.
Narimantas: Su maistu šie vynai dera
puikiai. Lietuviški uogų vaisių vynai yra
gero balanso, turi gerą rūgštį, taninus.
Maloni ir kokybiška jų aromatų puokštė nėra įkyrių aromatų. Šie vynai gerai dera
tiek su užkandžiais, tiek su mėsos patiekalais, tiek su desertais.
Kaip lankytojai vertina tokio vyno
buvimą vyno kortoje?
Ignas: Vertina su nuostaba. Pirmas
žvilgsnis į lietuvišką vyną kortoje būna
labai skeptiškas ypač pačių lietuvių. Bet
kai jie paragauja, jų nuomonė pasikeičia
180 laipsnių kampu, o skepticizmą keičia
nuostaba. Tai malonu!
Narimantas: Iš kitų šalių atvykę svečiai

paragavę šių vynų nuoširdžiai nustemba
ir lieka patenkinti. Lietuviai į jį žiūri kiek
įtaria. Galbūt dėlto to, jog dauguma vadovaujasi stereotipais, jog Lietuva negali pagaminti gero vyno. Aš asmeniškai
manau, jog laikui bėgant šis stereotipas išnyks, o vyno užsieniečiams ar
mūsiškiams rekomenduoti nebereikės, o
jie patys tarpusavyje vieni kitiems siūlys
ir rekomenduos jo paragauti.
Ar
dažnai
svečiai
mėgaujasi
lietuvišku vynu?
Ignas: Mūsų verslui didelę įtaką daro
sezoniškumas, tačiau net ir mažėjant
svečių skaičiui, nuolat atsiranda smaližių
bei smalsautojų, ieškančių kažko naujo,
neragauto ir kitokio. Tuomet belieka tik
pasakyti: “ O ar jūs kada nors ragavote
lietuviško vyno?..” Arba: “Atspėkite iš ko
pagamintas šis vynas”. Ir žmogus panyra
į naują, dar nepažintą lietuviško vyno
pasaulį, kuris su kiekviena diena vis labiau ir labiau yra atrandamas.
Narimantas: “Gintaro Sino Oboulių
Ledo Vynas” šiuo metu yra pats populiariausias desertinis vynas parduodamas
buteliais. Jį svečiams rekomenduoju tiek
aš, tiek kiti komandos nariai. Iš pradžių
nebuvo taip paprasta jį parduoti, bet vis
daugiau restorano svečių jį žino ir net
patys prašo.
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LIETUVOS VyNO PROFESIONALų NUOMONĖ APIE LIETUVIŠkUS VyNUS
jis padarytas, o dėl savo kilmės. Net jei
lietuviai iš pradžių skeptiškai žiūri į vietinę
produkciją, apsilankę kitose šalyse tokius
vyno kultūros viražus ima vertinti pozityviau. kita vertus, gėrimų ribos po truputį
nyksta. yra vyno su šokoladu, alaus su
vyno mielėmis ir panašių gėrimų, kuriuos
greitai bus sunku kategorizuoti. taisykles
patys sugalvojome, patys jas ir pakeisime.

Apie uogų ir vaisių vynus – Arūnas
Starkus, „Vyno žurnalo“ leidėjas ir vyr.
redaktorius, Lietuvos someljė asociacijos prezidentas
Ar vaisių/uogų vynai restoranų vyno
kortoje – perspektyvu?
pasaulio restoranuose siaučia vietinių
žaliavų naudojimo mada. todėl šiaurės
kraštuose, kuriuose neauga vynuogės,
turėti vietinės žaliavos gėrimą yra logiška
ir perspektyvu. Net ir vietinis vynuogių
vynas vertinamas labiau ne dėl to, iš ko
Šį lapkritį įvyko šeštasis “Vyno ir Desertų derinių
čempionatas”. Įdomiausia tai, jog pirmą vietą šiame
čempionate laimėjo restorano “Time” komanda su
obuolių desertu “Ruduo” suderintu su Gintaro Sino
“Obuolių Ledo vynu”. Šis vynas aplenkė visus puikius
vėlyvojo skinimo vynus, portus, marsalas ir kitus desertinius vynus. Tai tik pagrindžia faktą, jog į Lietuvą ateina
ir uogų-vaisių vyno era!
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Lietuviškas vynas – ar turime kuo
didžiuotis? Ar turime pakankamai vynų,
kad galima būtų sukurti išskirtinai
lietuviškų vynų degustacinį meniu
restorane?
Mano iniciatyva lietuviški vynai jau
penkerius metus vertinami Lietuvos vyno
čempionate. per tą laiką įvyko neįtikėtinai
dideli pokyčiai. šiuo metu vyną oficialiai gaminančių ir galinčių tiekti restoranams mažų vyndarių skaičius artėja link
dešimties. kiekvienas jų turi bent po 5 vynus. taigi, pasirinkimas didelis ir pakankamas. tačiau gal ir ne kiekviename
restorane reikia turėti tokį meniu. visgi
paklausa atsilieka nuo staiga atsiradusios
pasiūlos.
Lietuviškų vynų deriniai su maistu –
ką reikia žinoti?
kai galvojame apie lietuviško vyno
derinimą su maistu, vyno žaliava yra
mažiau svarbi už saldumo lygį. sausą vyną
gerokai sunkiau padaryti, nes reikia iš
anksto numatyti gerą skonio balansą, kurio nebegalėsi koreguoti užsaldindamas.
visgi sėkmingų sausų vynų yra. jau prieš
ketverius metus raimundo Nagelės
spanguolių ir saldinių obuolių vynas su
vytinta šerniena atrodė neįtikinėtinai
sėkmingas derinys. sausi aviečių, juodųjų
serbentų vynai dera su kepsniais. obuolių
vynas visai tiktų prie žuvies. gerai sausą
vyną padaro ir raimundas valatka, gintaras sinas, remigijus šimkus. Ne prasčiau
prie daug ko derėtų ir pusiau sausi vynai.
o jei patiekale atsirastų bent kiek saldumo
(saldus vyno, granatų padažas, bruknių
uogienė, apelsinų riekelės garnyre, razinomis, slyvomis kimšti vyniotiniai ar
kepsniai), derinys gali būti tobulas. saldus
vynas universaliai dera su desertais ar
sūriais. priklauso nuo kiekvieno fantazijos ir praktinio eksperimentavimo, kaip
vyšnias vyne suderinti su vanile, šokoladu
deserte, avietės gerai draugauja su persikais, ananasais, mėtomis. vaisių derinių
pasaulis yra begalinis. prie saldžiųjų
vynų reikia priskirti ir midų – turime kelis nedidelius midaus gamintojus, kurie
eksperimentuoja ir su įvairiais priedais
– čiobreliais, pienėmis. toks gėrimas gali
universaliai derėti su desertais.

jauna lietuviško vyno pramonė iki šiol
neryžtingai bando padaryti ~12 proc.
stiprumo vyną. toks Lietuvoje padaromas tik pridėjus labai daug cukraus. kai
išdrįsime daryti 2-4 proc. stiprumo vynus,
tokius, kokius juos sukūrė gamta, skonių
įvairovė dar labiau išsiplės.
Kaip sendamas keičiasi vaisių/uogų
vynas? Ar vaisių/uogų vynai brandinami? Ar tokių yra Lietuvos rinkoje?
seniausias lietuviškas vynas rinkoje
galėtų būti 2012 m., nes 2013 m. pavasarį
pirmasis vyndarys Česlovas ramoška
gavo licenciją gaminti vyną iš tų pačių
metų žaliavos. Esu ragavęs dešimties
metų Česlovo saldų aviečių vyną, jis buvo
puikus – šviežių aviečių skonis perėjęs
į aviečių uogienės, pasipildęs saldžiais
prieskonių, riešutų, medaus, džiovintų
vaisių aromatais. saldumas niekur nedingsta, tampa net kiek natūralesnis,
alkoholis geriau integruojasi, mažiau
jaučiasi. seniausias sausas juodųjų
serbentų vynas iš raimundo Nagelės
rūsio buvo 6 metų amžiaus. savotiškai
malonus, bet kiek pikantiškesnis dėl
jame atsiradusių prieskonių, kraujažolės,
vantos, džiovintų slyvų aromatų. taninai
sušvelnėję, tekstūra maloni, ilgai trunka
ir poskonis. Branda pilnavertė. tačiau ji
galima tik tada, kai vynas padarytas labai korektiškai. Daug lietuviškų vynų jau
jauni turi nemažai acto rūgšties, kurios
kiekis vynui bręstant tik didės, taigi vyno
kokybė prastės. acto niekas nemėgsta.

NATūRALIOS SULTyS
CARAIBOS IŠ PRANCūZIJOS
itin aukštos kokybės natūralios
prancūziškos sultys CARAIBOS jau Lietuvoje!
Caraibos – jau beveik 40 metų
skaičiuojantis prancūziškas sulčių prekės
ženklas. šių sulčių asortimentas itin
platus – daugiau nei 70 rušių. Caraibos
– vienos labiausiai mėgstamų sulčių
profesionalų tarpe prancūzijoje, taip pat
puikiai vertinamos ir naudojamos visame
pasaulyje. su Caraibos sultimis per metus
pagaminama daugiau nei 20 milijonų
kokteilių.
Caraibos
sultys
yra
oficialios
tarptautinės barmenų asociacijos (iBa)
konkursų sultys. taip pat jos yra išskirtinis
prancūzijos barmenų asociacijos sulčių
prekės ženklas. šios sultys naudojamos viešbučių personalo mokyklose,
barmenų mokyklose.
Caraibos kompanija 2009 metais tapo
La martininiquaise grupės dalimi. La martininiquaise - antra didžiausia alkoholinių
gėrimų kompanija prancūzijoje, taip
pat ji patenka į daugiausiai alkoholio
prekės ženklų pasaulyje atstovaujančių

kompanijų dešimtuką.
Caraibos sultys supakuotos patogiuose stikliniuose
1l talpos buteliuose. Caraibos
asortimentą sudaro skirtingos sulčių grupės:
• Egzotiškų, retų skonių
sultys (tokios kaip guavų,
imbiero, ličių ir kt.). šios sultys daugiausia naudojamos profesionalių miksologų,
kuriant kokteilius, taip pat ruošiant klasikinius kokteilius.
• tradicinių, populiariausių rūšių sultys
(tokios kaip apelsinų, obuolių, pomidorų,
vyšnių ir kt.).
• klasikinių nealkoholinių kokteilių
mišiniai (tokie kaip Mojito, Pina colada,
Cosmopolitan ir kt.)
• taip pat galima Caraibos sulčių įsigyti
ir buteliukais po 250ml.
Caraibos sultys yra skirtingų rūšių, priklausomai nuo pagaminimo būdo:
• 100% grynos sultys. šios sultys gaminamos tiesiog išspaudžiant vaisius ir nepridedant jokiu papildomų ingredientų
ar cukraus.

• Sultys gaminamos iš koncentrato.
šios sultys yra pagamintos koncentrato
pagrindu. koncentratą sudaro tik vaisiai,
vanduo ir natūralūs vaisių kvapikliai.
• Sulčių nektarai. Caraibos sulčių nektarai gaminami iš vaisių sulčių arba vaisių
tyrės (ne mažiau kaip 25%), vandens ir
sukraus.
Caraibos sultys gaminamos iš vaisių
surinktų 5 žemynuose ir 22 valstybėse.
Caraibos sulčių gamybai vaisių naudojama daug daugiau nei reikalauja teisės
aktai, tiek daug, kiek reikia auksčiausiai
kokybei išgauti. Del to Caraibos sultys
tokios šviežios ir skanios!
Oficialus Caraibos sulčių atstovas
Lietuvoje UAB „Sangaida“.
UAB Sangaida informacija

Turime kasmetinę pienių vyno šventę,
o ar yra gaminių, kurie galėtų puikuotis
restorano meniu? Ar pasaulyje egzistuoja pienių vyno gaminimo praktika?
Esu skeptiškas pienių vyno atžvilgiu,
nes jo skonį formuoja tik papildomai
dedami ingredientai. jei norime tinkamo
balanso, reikia pridėti ne tik cukraus, bet
ir rūgšties. skonį vyndariai papildo ir
apelsinais, ir medumi, ir razinomis. Neretai jis karsteli ir labai prastai bręsta. Man
šis vynas atrodo kaip sovietinis balastas,
savotiškas provincialumo simbolis. tikiuosi, jis po truputį išnyks. apie pienių vyno
šventę kitose šalyse nesu girdėjęs.
Ar būna „geri/blogi“ metai vaisių/
uogų vynui?
geri ir blogi metai būna, nes kai kada
kai kurių uogų ar vaisių nebūna visai.
tačiau tol, kol vyndariai sultis nekotroliuojamai pildys cukrumi, derliaus kokybė
nebus labai svarbi. šiandien svarbiau
padaryti vyną be defektų, nei pasinaudoti ypatingai sėkmingu juodųjų serbentų
ar aviečių derliumi.
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POkALBIS SU VIENU IŠ
DIDžIųJų VIRTUVĖS ŠEFų –
VyTAUTU SAMAVIČIUMI

Urtė Mikelevičiūtė

Apie Klaipėdoje esantį restoraną „MOMO Grill“ sklinda legendos. Tai vienas bene labiausiai
rekomenduotinų restoranų pajūryje, o gal net visoje Lietuvoje. ir ne veltui, nes už jo pagrindinio vairo stovi talentingasis ir teisingasis virtuvės šefas Vytautas Samavičius. Tyliai ir ramiai Vytautas visiems
Lietuvos šefams rodo puikų pavyzdį, kaip reikia kopti karjeros laiptais, užsitarnauti pripažinimą ir išlikti
„savo vietoje“.
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vytautas daugelio linksniuojamas kaip
vienas geriausių šefų Lietuvoje. šiais metais jis buvo nominuotas „vMg kulinariniuose apdovanojimuose“ kaip metų
šefas. ir ne veltui – vytautas yra stažavęsis
ir dirbęs užsienio restoranuose, tarp kurių
kopenhagoje esantis „Noma“, dalyvavęs
pasaulinėje virėjų olimpiadoje, o svarbiausia – savo patiekalais džiugina ne vieną.
jo patiekalų teko ragauti ne kartą ir
ne du. visuomet, planuodama kelionę
į pajūrį, rezervuoju stalelį nedideliame
jaukiame restoranėlyje. šį kartą sėdžiu ne
kliento vietoje ir kalbinu vytautą apie jo
karjerą, darbus ir požiūrį. ir šį kartą interviu visai kitoks. toks, koks yra pats vytautas – užtikrintas, aiškus, argumentuotas ir
įkvepiantis. Dar kartą įsitikinu, jog jis vienas iš tų, kuris savo darbais, o ne kuo kitu,
patenkintais klientais ir besižavinčiais kolegomis įrodo visiems, koks talentingas jis
yra. pasisemkite įkvėpimo ir ryžto.

Kelias iki to. Dar kartą trumpai papasakok skaitytojams, ką veikei iki „MOMO
Grill“? Kokia praktika, patirtys Tave labiausiai suformavo kaip šefą?
v. s.: rimčiau pradėjau gaminti nuo
18 metų. po to daug mokiausi, daug
stažavausi. kaip šefas dirbti pradėjau
viešbutyje „Navalis“. ten praleidau net
9 puikius metus. kažkada suvokiau, jog
jau subrendau savam restoranui, tuomet
duris atvėrė „La Cle“. o 2013 metais – iki
dabar sėkmingai veikiantis „MoMo grill“.

Vytai, esi laikomas vienu geriausių šių
dienų šefu. Koks jausmas juo būti? Koks,
tavo paties nuomone, yra/turi būti geriausias?
v. s.: o kaip išmatuosi tą buvimą geriausiu? aš nesijaučiu nei labai geras, nei labai prastas. taip, kuriu virtuvės madas
ir jas šiek tiek diktuoju, bet visa tai dėl
to, jog dirbu savo mylimą darbą ir juo
mėgaujuosi.

Ar darbo virtuvėje istorijoje buvo toks
žmogus, kurį galėtum pavadinti savo
mokytoju ar įkvėpėju?
v. s.: per visą tą laiką mane supo labai
daug stiprių mokytojų, visi jie padėjo formuotis ir kaip asmenybei, ir kaip šefui. aš
sakau, kad šioje srityje man labai pasisekė.

Įkvėpimas, iš kur jo semiesi? Idėjos,
kaip gimsta jos?
v. s.: Daug keliauju, daug skaitau ir,
žinoma, naudoju visagalį internetą, kuris
atveria daug galimybių naujoms idėjoms.
Dažniausiai idėjos gimsta sekmadienio rytais, kai neskubėdamas mėgaujuosi puodeliu kavos ir turiu laiko pabūti su savo
mintimis.

Esi baigęs Klaipėdos turizmo mokyklą.
Ką galėtum patarti norintiems ten studi-

juoti? Ar pakanka žinių, ar dar reikia labai labai labai daug praktikos?
v. s.: Manau, kad visi puikiai žinome, jog
teorija yra viena, o praktika – visai kas kita.
tik svarbu nepamiršti, jog šios dvi dalys viena nuo kitos neatsiejamos.
Tau teko stažuotis ir garsiajame
Kopenhagos restorane „Noma“. Ar
ten iš tikrųjų maistas ruošiamas taip
įspūdingai, kaip visi kalba?
v. s.: tikrai taip! Ne veltui jie jau tiek
metų yra geriausi ar vieni jų.
Tu esi bene pirmasis virtuvės meistras,
atidaręs savo maitinimo įstaigą. (2010
m. „La Cle“). Kokie pagrindiniai motyvai
padėjo pasiryžti šiam žingsniui?
v. s.: Mano motyvas labai paprastas – aš
visada žinojau, jog turėsiu savo restoraną,
tik iki to reikėjo nueiti ilgą kelią ir įgyti
nemažai patirties.
Na, o po to sekė antras ir, beje, labai
sėkmingas tavo projektas – „MOMO
Grill“. Ką reiškia būti savininku ir šefu?
Koks skirtumas tarp vadovo-šefo, ir vadovo-ne šefo?
v. s.: gal nuskambės ir šiek tiek banaliai,
bet tai labai labai didelė atsakomybė ir tuo
pačiu privalumas – gamini tai, kas tau patinka, o ne tai, ko nori restorano direktorius.
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Kaip atrodo tavo darbo diena?
V. S.: Mano darbo diena prasideda 6:15 val.
ryte. Tokiu laiku jau būnu mašinoje ir vykstu pirkti
produktų. 8:00 val. prasideda darbas virtuvėje,
kuris dažniausiai baigiasi 22:30 val.
Koks pagrindinis tavo moto, kuriuo vadovaujiesi, dirbdamas virtuvėje?
V. S.: Nechaltūrinti.
Ar esi griežtas, ar atlaidus vadovas? Kas tau imponuoja virtuvėje?
V. S.: Manau, jog esu pakankamai griežtas. Man
labiausiai imponuoja švara ir darbinė atmosfera.
Virtuvėje turi būti tvarka, o ne chaosas.
Kuri patiekalų linija tave labiausiai žavi? Desertai, mėsos, žuvies patiekalai?
V. S.: Jei atvirai, man patinka visos kategorijos.
Svarbiausia, jog būtų pagaminta kokybiškai.
Kokie įspūdingiausi kulinariniai atradimai?
V. S.: Austrės ir kivio derinys. Jis buvo tiesiog tobulas.
Ar
skaitai
kulinarines
knygas,
seki
tinklaraščius, prenumeruoji žurnalus?
V. S.: Perku knygas. Kartais feisbuke pasižiūriu
puslapius, kuriuos rekomenduoja kiti kolegos.
Ar turi virtuvės šefų guru? Gal galėtum
įvardyti?
V. S.: Turiu tikrai ne vieną. Pirma mintis, kuri
šauna į galvą – David Toutain.
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Koks užsienio restoranas tau labiausiai imponuoja?
V. S.: Jis jau yra uždarytas – „Agape Sustance“. Tai
buvo puikus restoranas, vertinant visais aspektais:
maisto, interjero ir bendros koncepcijos.
O Lietuvoje?
V. S.: „Stebuklai“. Mūsų krašte – „Šturmų Švyturys“.
Pakalbėkime apie produktus. Mėsa, žuvis,
daržovės. Kokia žaliavų politika? Ar turite
ūkininkus, su kuriais bendraujate, ar perkate iš
didesnių tiekėjų?
V. S.: Viskas priklauso nuo sezono. Dirbame ir su
ūkininkais, ir su stambiais tiekėjais.
Kaip svarbu tavo virtuvėje sezoniškumas ir
kodėl?
V. S.: Tai virtuvės širdis. Daugiau nieko ir nebepridursi.
Vynas, alus ir maistas. Ar tau svarbi vyno ir
maisto darna, ar jūsų restorane patiekalai derinami prie gėrimų? Ar pirmiausia maistas, o tada
jau vynas?
V. S.: Mano restorane pirmiausia – maistas, o
tada jau vynas. Gaila, tačiau tokia realybė. Tikiuosi,
jog ateis diena, kai tarp šių dviejų dalykų galėsime
padėti lygybės ženklą.
Ką patartum jauniesiems virėjams, kurie svajoja tapti gerais šefais?
V. S.: Svarbiausia – išmokti kuo daugiau technikos, nuolat tobulėti ir sunkiai dirbti. Šefas
virtuvėje turi būti autoritetas, o tam reikia tvirto
stuburo. Todėl ne visiems ir lemta tapti šefais.
Restoranų verslas 2/2015
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IRANAS - DIDŽIOSIOS
persijos imperijos palikimas
Živilė Nečejauskaitė

Iranas – viena paslaptingiausių valstybių, ilgą laiką gyvavusi už geležinių užsklandų. Kai po 1979-ųjų metų
revoliucijos buvo nuverstas kultinis jų vadovas Mohamedas Reza Pahlavis, į valdžią atėjo religiniai lyderiai ir
Iranas oficialiai tapo islamiška valstybe. Dėl neramumų Irano kaimynėse Afganistane, Pakistane ir Irake bei
šalies lyderių pasisakymų apie branduolinio ginklo kūrimą, ėmė sklisti gandai, kad Iranas trokšta sunaikinti
Vakarų pasaulį.
Tad nuo 8-ojo dešimtmečio pradžios
Iranas tarsi atsitvėrė siena nuo pasaulio ir
nutraukė diplomatinius ryšius su daugeliu Vakarų valstybių, o šios savo ruožtu
sukūrė daugybę sankcijų iraniečių verslo
plėtrai svetur. Tačiau po ilgų dešimtmečius
trukusių ginčų ir nesutarimų panašu, kad
pagaliau ledai pajudėjo ir Iranas rado
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kompromisą su Vakarų pasauliu. 2016-ieji
šiai valstybei žada atnešti daug permainų
ir atverti daugybę durų. Siūlome praskleisti Iraną dengiantį paslapties šydą ir
susipažinti su vienos galingiausių kada
gyvavusių pasaulio imperijų, Persijos,
palikuonimis bei spalvingu jų virtuvės
paveldu.

Svetingumas ir šeimos saitai
Irane apsilankę keliautojai vieningai šią
šalį vadina svetingiausia, kokioje tik yra
tekę būti. Gana įprastas scenarijus, kai
atvykusį į Iraną keliautoją tuoj pakalbina
vietinis gyventojas, kuris pasiteirauja, ar
viskas gerai, ar nereikia jokios pagalbos.
Jis ima klausinėti, kodėl savo kelionės
tikslu pasirinktas Iranas, ką keliautojas
girdėjęs prieš atvykstant ir ką apie šalį
mano dabar. Netrukus jis užsimena, kad
gyvena visai šalia ir norėtų svečią pakviesti pietų. Mums, europiečiams,
tai kiek neįprasta – juk nedažnai
užkalbiname visiškai nepažįstamą žmogų,
o juolab pasikviečiame jį į namus. Tačiau
iraniečiams tai tikra garbė, mat užseniečiai
– svečiai jų šalyje, o svečiai atneša laimę į
namus. Priėmę pasiūlymą, netruksite atsidurti erdviame name, į kurį sugužės ne
tik visa čia gyvenanti šeima, bet ir tetos,
dėdės, pusbroliai, pusseserės ir kiti tolimi
giminaičiai. Šioje šalyje įprasta visai šeimai
gyventi netoliese, kad galėtų vieni kitiems
skirti laiko ir padėti.
Tad nieko nuostabaus, kad iraniečių
šeimose pietūs ar vakarienė veikiau
primena nedidelį banketą – prie vaišių

stalo dažnai susėda per 20 žmonių. Retuose namuose atrasite baldus – kam
jie reikalingi, jei valgoma, ilsimasi ir miegama ant žemės. Taip visi tampa lygūs.
Padengti stalą užtrunka vos kelias minutes – persiško kilimo viduryje tiesiog patiesiama staltiesė. Ant „stalo“ dažniausiai
garuoja dienos patiekalas ir šafranu gardinti auksiniai ryžiai. Iraniečiai maistą verda ilgai ir nuosekliai. Vakariečiams įprasta
dažnai vos apkepinti mėsą, kad ši būtų
sultinga, tačiau pasiūlius tokio patiekalo
iraniečiui, nenustebkite, jei bus mandagiai atsisakyta. Manoma, kad mėsą būtina
troškinti ilgai ne tik todėl, kad ji sugertų
visų puode verdančių ingredientų skonį,
bet ir todėl, kad trumpai virtą mėsą labai
sunku virškinti. Nieko nuostabaus, kad
ir ryžiams paruošti Irane skiriama daug
laiko ir dėmesio. Ryžiai naudojami tik
ilgagrūdžiai, populiariausia rūšis – basmati. Jie gaminami dviem etapais – pirmiausia jie kiek apverdami puode, o vėliau
ilgą laiką kaitinami ant lėtos ugnies. Kaitinimo metu ryžių maišyti šiukštu nevalia, tad kaipgi jų neprisvilinti? Išradingieji
persai ne tik surado būdą, kaip tai padaryti, bet ir pavertė tikra stalo puošmena.
Tadeeg – tai ryžių keptuvės dugne sudėtos
riekelėmis pjaustytos bulvės. Kaitinimo
metu apskrunda būtent bulvės, o ryžiai
lieka kvapnūs ir birūs. Apskrudusių, net
kiek apsvilusių bulvių niekas neišmeta,
priešingai – jei ryžiai maišomi su šafranu,
apskrudusios bulvės, įdėtos į atskirą
lėkštutę, atsiduria stalo centre. O jei
šeimininkė nutarė šafranu ryžius pagardinti dar gaminimo metu, bulvių ir ryžių
puodas tiesiog apverčiamas ir patiekiamas
lyg koks tortas. Tačiau vien ryžių, kaip
garnyro, neužtenka – patiekiama šviežia
duo-na bei žalumynai Sabzi khordan. Sabzi
iranietiškai reiškia prieskonines žoleles,
tad tarp žalumynų puikuojasi mėtos, kelių

rūšių bazilikai, petražolės ir kalendra. Nei
vienas iraniečių patiekalas neapsieina
be ištikimo kompanjono – jogurtinio
gėrimo Doogh. Tai gėrimas, giminingas
Centrinėje Azijoje populiariam Ayran arba
Indijoje mėgstamam Lassi. Jo pagrindas
– jogurtas, maišytas su vandeniu ir mėtų
lapeliais. Kai kuriuose regionuose Doogh
pagardinamas smulkintais agurkais arba
bazilikais. Po valgio būtina išgerti arbatos bei pasmaližiauti arbūzo, persikų ar
šviežių datulių. Visa pietų ceremonija – ilgas procesas, kartais trunkantis ir kelias
valandas, tad neretas iranietis, jei tik turi
laisvą valandėlę, prigula popietės miego.
O štai vakarienės Irane itin vėlyvos – dažna
šeima kartu susėda tik po visų darbų, 2122 val. Vakarienės meniu primena pietus
– vaišių stalas gausus, vėliau patiekiamas
desertas ir bent keli puodeliai stiprios arbatos.

Arbatos ritualas
Arbata – neatsiejama iraniečių kultūros
dalis, ją iraniečiai mėgsta itin stiprią ir
būtinai pasaldintą cukrumi. Kiekvienam
vietiniam ir svečiui svarbu žinoti arbatos
ritualą: ji patiekiama nedideliuose stikliniuose puodeliuose, o stalo viduryje padedamas dubenėlis su cukraus gabalėliais.
Kiekvienas ritualo dalyvis, atidžiai
apžiūrėjęs cukraus gabalėlius, išsirenka
vieną ir jį sukanda tarp priekinių dantų,
tuomet po truputį siurbčioja arbatą, kol
cukrus visai ištirpsta. Arbatos puodeliai
iraniečių namuose barška nuolat, gal todėl
ir ugnis po specialiu arbatiniu rusena visą
dieną. Nors pietvakariuose esanti Turkija ir
buvo supažindinusi Iraną su tiršta, stipria
turkiška kava, tačiau stiprėjant kaimyninių
arabų šalių įtakai, šio gėrimo mėgėjų gretos po truputėlį vis retėjo. Dabar iraniečio
paprašę kavos puodelio galite tikėtis būti
pavaišintu tirpiu kavos gėrimu „Nescafe“.
Alkoholis
Viena, ko nerasite iraniečių prekybviečių
lentynose – tai alkoholis. Korane
(musulmonų šventojoje knygoje) yra minima, kad alkoholis – lyg blogio eliksyras,
priverčiantis žmogų nusidėti. Nenuostabu, kad Irano valdžia, teigianti, jog labai
atsidavusių musulmonų šalyje yra apie
99 proc., alkoholį griežtai draudžia – juo
negalima prekiauti bei įsivežti į šalį. Tačiau
teigti, kad Irane alkoholio paskanauti
neįmanoma, būtų klaidinga. Valdžios
statistiniai duomenys negali būti toliau
nuo tikrovės – itin religingi Irane tik apie
50 proc. gyventojų. Nieko nuostabaus,
kad išradingieji iraniečiai surado daugybę
būdų, kaip paragauti uždraustojo vaisiaus.
Karštas klimatas lėmė, kad Irane sirp-
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Nei vienas iraniečių patiekalas neapsieina be ištikimo kompanjono – jogurtinio gėrimo Doogh
Nuotr. Ali Mohagheghi

sta patys saldžiausi vaisiai, o juose esantis
cukrus puikiai tinka gaminti alkoholiui.
Stiprieji gėrimai gaminami iš datulių, figų
bei obuolių, o štai vynas pats geriausias
tik iš Shiraz regione auginamų vynuogių.
Sakoma, kad net ir garsusis Irano poetas
Hafez geriausius savo kūrinius parašė
lengvai apsvaigęs nuo šio vyno. Gausu ir
nelegaliai įvežtų gėrimų – nors kaimyninis Irakas irgi yra islamiška valstybė, ten
alkoholis nedraudžiamas, tad neretai alkoholis atkeliauja būtent iš šios, vakaruose
esančios valstybės. Sumanūs verslininkai
net ėmė perpylinėti alkoholinius gėrimus
į specialius plastikinius maišus, kad juos
būtų patogiau transportuoti ir paprasčiau
paslėpti, vežant per sieną.
Karštis ir šaltis
Persai, kaip ir dauguma kitų senovės
civilizacijų, tikėjo harmonijos galia.
Iraniečiai netgi teigia, kad kiniečiai būtent

iš jų pasiskolino idėją apie visapusišką jėgų
harmoniją Ing ir Jang. Nuo seniausiųjų
laikų Persijos žmonės tikėjo, kad maistas
yra kuras kūnui, mechanizmui su daugybe
variklių ir varikliukų. Jie skirstydavo maistą
į karštą ir šaltą. Tačiau šie epitetai visai neturi nieko bendro su maisto temperatūra
– svarbu, kaip maistas veikia organizmą,
jo veiklą ir bendrą žmogaus savijautą.
Akylieji persai jau prieš tūkstančius metų
pastebėjo, kad kai kurie maisto produktai
priverčia mus sulėtėti bei padaro šiek tiek
mieguistus, o kiti atvirkščiai – išjudina visą
organizmą ir mes jaučiamės žvalūs ir energingi. Taip yra todėl, kad karšti maisto
produktai, tokie kaip čili pipirai, ciberžolė,
mėta, riešutai, pagreitina metabolizmą
bei suteikia žymiai daugiau jėgų, nei jų
reikia juos virškinant ir pasisavinat. O štai
šalti maisto produktai, tokie kaip ryžiai,
alkoholis, agurkai, cukrus, priverčia mus
apsnūsti, nes organizmas turi žymiai la-

Tadeeg - ryžių keptuvės dugne sudėtos pjaustytos bulvės

biau darbuotis, kad juos paverstų naudingosiomis medžiagomis. Iraniečiai tiki,
kad kelias į gerą savijautą – tai balansas
tarp šių dviejų priešpriešų, o maistas yra
puikus būdas tam balansui palaikyti. Jei
gyvenimo tarpsnis kupinas įtampos, valgomi šaltais vadinami produktai, o jei
norima įgauti daugiau jėgų, ant stalo
ima puikuotis daugiau karštais vadinamų
produktų. Ruošiant kasdienius patiekalus tikima, kad dviejų jėgų balansas ant
stalo tiesiog būtinas – „šalti“ ryžiai gardinami „karštu“ šafranu, į jogurtą įmaišoma
smulkintų mėtos lapelių, o cukringi desertai šlakstomi rožių vandeniu.
Netikėti deriniai
Iranas įkopia į didžiausių pasaulio šalių
20-tuką – šalies teritorija net 25 kartus
didesnė už Lietuvos. Nieko nuostabaus,
kad skiriasi ne tik skirtinguose regionuose
gyvenantys žmonės, jų aplinka ir papročiai,
bet ir virtuvė. Persų įlankos gyventojai
bene kasdien mėgaujasi šviežia žuvimi
ir turi šimtus būdų, kaip ją pagaminti. Centrinėje šalies dalyje populiariausi ėrienos patiekalai, o štai vakaruose
esančiame Kurdistane neapsieinama be
vištienos. Tačiau vienas bruožas vienija
visą persišką kultūros paveldą – netikėti
deriniai.
Persiškuose troškiniuose koresht dažnai
naudojama ne tik mėsa ar daržovės, bet ir
švieži bei džiovinti vaisiai, riešutai ar net pieno produktai. Šalies pietuose, kur saldūs
vaisiai dera ištisus metus, žuvis troškinama
su apelsinais, o vištiena su slyvomis. Irano
centre esantis Esfahan miestas garsėja
Khoresht-e-mast – troškiniu, pagamintu
iš jogurto, maltos ėrienos, šafrano, apelsino žievelės ir cukraus (stebėtis verčia
ne tik patiekalo sudėtis, bet ir tai, kad jis
dažniausiai patiekiamas kaip desertas).
Šalies šiaurėje galima paragauti mėsos
kukulių Kuffteh Tabriz arba troškinio Fesenjoon, kurių padažas gaminamas iš granatų
ir smulkintų graikinių riešutų.
Smaližių rojus
Saldumynų mėgėjai Irane tikrai turi
kuo pasidžiaugti – šią šalį galima vadinti
smaližių rojumi. Dažniausiai desertai valgomi ne namuose – šiek tiek atsipūtusi po
sočių pietų, visa šeima keliauja į specialias
smaližių parduotuvėles.
Kiekvienas regionas Irane garsėja ne
tik tai sričiai būdingais patiekalais, bet ir
vietiniais saldėsiais. Skanėstų gaminimo
tradicijas lemia ne tik vietiniai ingredientai, kaimyninių šalių įtaka, bet ir klimatiniai
ypatumai. Šalies šiaurėje esančioje Gilan
provincijoje vėsiau nei likusioje šalies
dalyje, be to, čia gausu graikinių riešutų,
tad šiame regione ypač populiarūs
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Klucheh. Tai didžiuliai apvalūs minkšti
sausainiai su smulkintais graikiniais
riešutais, cukrumi ir cinamonu. Jie dažnai
valgomi pusryčiams arba kaip užkandis
prie popietinės arbatos puodelio. Ištarę
karščiu alsuojančios Esfahano srities
pavadinimą, tuoj išgirstumėte klausimą,
ar ragavote Gaz – nugos saldainių su rožių
vandeniu. Kadangi aplink Esfahaną plyti
pusdykumė, termometro stulpelis pakyla
iki 50°C, tad karštą dieną pasisaldinimui
puikiai tinka nedidukas Gaz gabalėlis.
Iš vakaruose esančios Kermanshah provincijos
neišvažiuosite
neparagavę
smėlinių sausainių, o kad įsigytumėte
tikros Shiraz įžymybės Faloodeh (saldžių
kukurūzų makaronų su rožių sirupu), teks
kelioliką minučių pastovėti ilgoje eilėje.
Be regioninių garsenybių, iraniečiai labai mėgsta bandeles, pyragėlius ir ledus.
Pastarieji patys populiariausi – pagardinti
šafranu, cinamonu, muskatu arba vaniliniai, patiekiami it ledkalnis plūduriuojantys
morkų sultyse, vadinami Havij Bastani.

Koofteh Tabrizi

Ar girdėjote apie „Tarof“?
Irane visas etiketo taisykles apibūdina
vienas žodis – „Tarof“. Tai itin subtilus mandagumas, kai, gerai nepažįstant žmogaus,
norima parodyti, kad jam jaučiama
didžiulė pagarba. Ši tradicija mena dar Persijos imperijos laikus, kai gyvavo laipsnių
ir pareigybių sistema ir buvo norima
demonstratyviai parodyti pripažinimą. Per
daug metų „Tarof“ tradicija ir jos reikšmė
visuomenėje labai keitėsi, tačiau tai vis dar
itin svarbi iraniečių kultūros dalis. Taigi,
kaip tai veikia?
Traukinyje šalia sėdintis nepažįstamas
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Havij Bastani

Dizi
Nuotr. Tumeric and Saffron

Kluchech

vyrukas jums pasiūlo sausainių, jūs privalote atsisakyti. Netrukus vyrukas vėl
pasiūlys sausainių, jūs vėl turite mandagiai atsisakyti. Jeigu visgi išties norite
jų paragauti, mandagu pasivaišinti tik
po trečio pasiūlymo. Jeigu atsisakote ir
trečiąjį sykį, vaišintojui tai bus signalas,
kad sausainių tikrai nenorite ir greičiausiai
jums daugiau nebesiūlys. Šis mandagumo žaidimas juntamas kiekviename
iraniečių žingsnyje: užsukus svečiui į namus, maistas dažnai sudedamas šalia jo, o
šeimininkai nuolat ragina įsidėti daugiau;
ėjimas pro duris neretai primena šokį,
mat kiekvienas nori vienas kitą praleisti;
kartais gali tekti net ir su taksi vairuotoju
pasiginčyti, kad tikrai norite sumokėti už
kelionę. Kuo artimesni žmonės tampa,
tuo mažiau „Tarof“ jie naudoja.
Gatvės maistas
Didžiulė daugelio šalių kulinarinio
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paveldo dalis yra gatvės maistas. Juo
tarp pirklių nuo seno garsėdavo daugelis senovės civilizacijų ir jų miestų. Nors
persai nuo seniausių laikų garsėjo kaip
vieni svetingiausių pirklių, gatvės maisto tradicijos čia neįsitvirtino ir gatvės
gardumynų tenka gerokai paieškoti.
Skaniausio gatvinio maisto kąsnio
paslaptis dažniausiai gali atskleisti
turgaviečių prekeiviai. Paklausus, kur
galite suvalgyti skanius, bet nebrangius
pietus, turgaus prekeivis nedvejodamas
uždarys savo krautuvėlę ir ims jus vesti
painiais turgavietės takeliais. Tuomet,
atsidūrę šalia kilimų siuvyklos, užėję už
kampo ir užlipę laiptais, jūs suprasite esantys nedidelėje virtuvėlėje. Čia jums
greičiausiai pasiūlys Dizi – „varguolių
troškinio“. Šį patiekalą nuo seniausių
laikų nepasiturinčios šeimos gamindavo iš įvairiausių atliekų. Ragaujant šį
patiekalą, vertėtų žinoti specialią valgy-

mo procedūrą:
Dizi gaminamas ilgai troškinant avienos
arba vištienos atliekas, avinžirnius, pomidorus, bulves ir morkas, o patiekiamas su
duona ir marinuotomis daržovėmis. Pirmiausia į tuščią dubenėlį suplėšoma duona ir užpilama troškinio skysčiu. Tuomet specialia mentele sutrinamas likęs
troškinio turinys. Pirmiausia valgoma
mirkyta duona, o tuomet sutrinta masė.
Šiuolaikinį Dizi žmonės pamėgo ne dėl patiekalo kainos (dabar troškinio gamybai
neretai naudojami geriausi mėsos gabaiukai), bet todėl, kad jis labai sotus ir maistingas. Be Dizi, galite tikėtis rasti
sumuštinių su falafeliais (avinžirnių
paplotėliais) arba su bulvėmis ir kiaušiniu.
Gatvėje besidairant, kur skaniai pavalgyti, neretai tenka nusivilti. Dauguma
vietinių restoranų – greitojo maitinimo
įstaigos, kurių asortimentas apsiriboja
vištienos ir ėrienos šašlykais (vietinių

vadinamais kebab), pailgais mėsainiais
ir taukuotomis picomis. Neturėtumėte
džiaugtis ir pamatę visame pasaulyje
garsių restoranų vardus – šalyje nėra
autorinių teisių, tad bet kuris restoranas gali naudoti vardus, tokius kaip
„Subway“ arba „McDonald’s“. Užsukę į
tokius restoranus, netrukus nusivilsite
čia radę visai kitokį meniu – vietoj jūsų
pamėgtų sumuštinių terasite negardžiai
atrodančias picas ar mėsainius. Teisėtų
šių vardų savininkų Irane rasti beveik
neįmanoma – dėl taikomų sankcijų Irane
užsienio įmonėms įsikurti itin sunku. Nenuostabu, kad pradėjus diskusijas dėl
sankcijų sumažinimo, daugelis pasaulinio
lygio tinklų sukluso – juk Iranas yra itin
patraukli rinka su 80 milijonų gyventojų
ir vis stiprėjančiu pragyvenimo lygiu.
Tačiau sankcijų palengvinimas neišspręs
autorinių teisių klausimo, o drąsiausios
kompanijos, visgi pasiryžusios įžengti į
šią rinką, turės kovoti ne tik su kitais var-

Kebab

do savininkais, bet ir su tūkstantmečius
menančiomis Irano naminio maisto tradicijomis. Pačius gardžiausius
iranietiškus patiekalus ragausite tik
iraniečių namuose.
Namai namučiai
Religiniai ir socialiniai aspektai
lėmė, kad dauguma iraniečių moterų
ištekėjusios tampa namų šeimininkėmis.
Ne viena iš jų savo virtuvę gali vadinti savo
tvirtove, mat čia praleidžia didžiausią dienos dalį. Dauguma tradicinių patiekalų
gaminami itin ilgą laiką, tad nereta
šeimos moteris virtuvėje pluša jau nuo
ankstyvo ryto. O jeigu šeima tą dieną
laukia svečių, šeimos moterys virtuvėje
zuja dar aušrai neišbrėškus. Gali susidaryti įspūdis, kad moterys čia laikomos
priespaudoje, tačiau namų priežiūra – tai
ne tik politinis, bet ir kultūrinis aspektas.
Iraniečių moterys energingos, charakteringos, išsakančios savo nuomonę ir,

besisukiodamos virtuvėje, siunčia namų
vyrus į parduotuves ar kitų darbų dirbti.
Šeimininkavimas namuose neretai yra
pačių moterų pasirinkimas, nes jos nori
atsiduoti šeimai ir jos gerbūviui bei mano,
kad vyrai virtuvėje pridarytų daugiau
bėdų nei naudos.
Jeigu jums nusišypsojo laimė ir esate pakviesti pasisvečiuoti iranietiškuose
namuose, greičiausiai jums pagamins
vieną tradiciškiausių patiekalų – Guormet Sabzi. Tai jautiena, ilgai troškinta
žolelių padaže. Sakoma, kad begaminant šį patiekalą tikrinama šeimininkės
kantrybė, mat kuo ilgiau troškinama,
tuo gardesnis patiekalas. Irano pietuose,
šalia Persijos įlankos, gausite galimybę
pasimėgauti įvairiausiais būdais ruošta
žuvimi, o šiaurėje neabejotinai jums
pasiūlys patiekalą, pagamintą naudojant
baklažanus. Pabuvę Irane kiek ilgėliau,
tikrai turėsite galimybę paragauti dolmų
– tai Turkijoje ir Kaukaze pamėgti ryžių
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ryšulėliai, įvynioti į vynuogių lapus. jie
sulaukė daug populiarumo ir irane,
tačiau šioje šalyje jos dažnai patiekiamos
kaip užkandis, tad būna nedidelių, kąsnio
dydžio kvadratėlių formos.
iraniečių meilė iškyloms
jau, matyt, spėjote įsitikinti, kad islamas irane – daugiau nei religija. tai
jėga, reguliuojanti ne tik politinį, bet ir
kultūrinį bei šeimyninį iraniečių gyvenimą.
pagal islamo įstatus, penktadienis yra
šventa diena. tai laikas melstis, pailsėti
ir apgalvoti savo poelgius per praėjusią
savaitę. tai ir vienintelė savaitgalio diena.
Dažnam iraniečiui penktadienis tampa
bene vienintele galimybe ištrūkti iš miesto, tad nieko nuostabaus, kad ketvirtadienio vakare magistralėse nusidriekia
automobilių eilės. Laisva diena iraniečiai
dažniausiai džiaugiasi su šeima, o bene
mėgstamiausias laiko praleidimo būdas
– iškylavimas. skurdi šalies gamta lėmė,
kad žalios pievelės ar miškelio ploto tenka
gerokai paieškoti, tad dažnai tenka matyti vietinius iškylaujant tiesiog pakelėse.
Nieko nuostabaus, kad beveik kiekvieno
iraniečio bagažinėje nuolat galima rasti
dujų balionėlį, arbatinį, puodų komplektą
ir palapinę. ketvirtadienio vakarais iš
šurmulio nespėję pabėgti miestiečiai
džiaugiasi kiaurą parą veikiančiais parkais,
o kadangi iraniečių vakarai ilgi, naktį
išdygsta palapinių miestelis. tai dar viena
proga iraniečiams pabūti kartu su šeima ir
draugais. ryte toliau tęsiamas šeimyninis
susibūrimas su specialiais pusryčiais.
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Pusryčiai
senoji persų išmintis teigia, kad suvalgyti sočius pusryčius – vienas pirmiausių ir
svarbiausių darbų, kuriuos reikia nudirbti
per dieną. iraniečių rytas dažniausiai prasideda kiaušiniais, kurie pusryčiams pasirenkami ne tik dėl maistinių medžiagų
kiekio, bet ir todėl, kad turi simbolinę
pradžios ir gyvybės reikšmę. iraniečiai
mėgsta vienoje pusėje apkepusius
kiaušinius su dar skystu tryniu arba
iranietišką omletą, kuris gaminamas su
sumaltais pomidorais. taip pat ant stalo
turi būti patiekta ir minkšto fetos tipo
sūrio, morkų džemo ir šviežios duonos.
Dažniausiai valgoma Barbari – plokščia,
pailga, apie 80 centimetrų ilgio kvietinė
duona. ši duona kepama specialiose
kepyklėlėse nuo pat ankstyvo ryto.
kadangi yra plona, greitai išdžiūsta, tad
pati gardžiausia būna, kai yra šviežia.
Nuo seniausių laikų šeimos galva pakildavo ankstyvą rytmetį iš lovos, kad šeima
pusryčiams turėtų dar šiltą kepinį. visgi
laikai keičiasi ir vis daugiau žmonių perka duoną, keptą gamykloje, kuri šviežia
išlieka žymiai ilgiau, tad jau ir iraniečių
virtuvėse galime rasti formines duoneles.
išimtimi tampa progos, kai lankosi svečiai
– jiems būtina patiekti tik pačią šviežiausią
duoną. ją šeimos galva plėšydamas dalina
visiems pusryčiautojams, pradėdamas, be
abejo, nuo svečio.

Barbari duonos kepimas

Guormet Sabzi
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„SMOKY BBQ“ - jav skoNis
kepsnių
prieskoniai
–
subalansuotas
svogūnų,
aitriųjų
paprikų,
pomidorų, garstyčių ir salierų sėklų derinys, pasižymintis ryškiu dūmų aromatu.
„sMoky BBQ“ – ant grotelių ruošiamiems
patiekalams skirtas sausasis marinatas.
gausiai užberkite ruošdami ant grotelių
kepamą mėsą ar žuvį. taip pat puikiai tiks
pagardinti ir daržoves.

REFLAVOURED

„CACAO & CHiLi“ - MEksikos skoNis
„aNCHo“ aitriųjų paprikų, tamsiai skrudintų kakavos pupelių ir cinamono derinys – virš kasdienybės pakylėjanti
skonio patirtis. tinka saldiems (sausainiams ar keksiukams) ir pikantiškiems mėsos patiekalams.

Jei įvairovė tikrai yra gyvenimo „prieskonis“, tuomet šie devyni
netikėti skonių ir aromatų akcentai pakylėja įvairovę į aukščiausią lygį.

šeši iš dešimties restoranų lankytojų iš maisto tikisi ne tik sotumo jausmo, bet ir atradimų, naujovių, egzotikos
ir pasaulio virtuvių įkvėptų skonių. santa Maria šefai ir technologai kelionių po pasaulį metu atrado, sukūrė,
išgrynino devynis unikalius prieskonių mišinius. Naudokite juos, kurdami savo virtuvės alchemiją, kur jūsų
gaminami patiekalai, padažai, užpilai, marinatai taps prabangiais skonio atradimais restorano lankytojams.

„uMAMi“
prieskonių mišinys, įkvėptas penktojo skonio
Naujasis skonis pavadintas „umami“ – „subtilus“. šiuo sodriu, pikantišku skoniu pasižymi
tokie produktai kaip grybai, pomidorai, svogūnai
ir sojos. „uMaMi“ gardinkite sriubas, padažus ir
mėsą – patiekalai įgaus sodrų, pikantišką skonį.
56
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„BASiL & TOMATO“
viDurŽEMio jŪros
skoNis
Bazilikai ir česnakai,
suderinti su pomidorais,
petražolėmis ir juodaisiais pipirais. universalūs
prieskoniai, sustiprinantys daugelio patiekalų
skonį. „BasiL & toMato“ prieskonių mišiniu
gardinkite žuvis, mėsą
ar makaronus – jie įgaus
šviežią viduržemio jūros
patiekalų skonį.

„SMOKED PAPRiKA“
ispaNijos skoNis
Charakteringą
skonį
„smoked paprika“ įgauna
paprikas džiovinant ant
atviros ugnies. „sMokED
paprika“
prieskonių
mišiniu
gardinkite
daržoves,
mėsą
ir
troškinius – jie įgaus
sodrų dūmų aromatą.

„WASABi & SESAME“
japoNijos skoNis
juodųjų ir baltųjų
sezamų sėklų, aitriųjų
pipirkrienių ir imbierų
derinys suteikia azija
dvelkiantį unikalų skonį
ir patrauklią išvaizdą. paprastas, bet elegantiškas
pipirkrienių ir sezamų
derinys puikiai tinka tiek
karštiems, tiek šaltiems
patiekalams.

„ORANGE & PEPPER“
pikaNtiškas pipirų
skoNis
gaivus apelsinų ir
imbierų, deginančių
aitriųjų paprikų ir
stiprių juodųjų pipirų
derinys suteiks išskirtinį
pikantišką skonį. Labai
tinka vištienai ir žuviai
gardinti.

„AMERiCAN CAJuN“
piEtų aMErikos
skoNis
Įkvėpti pietų amerikos
virtuvės
sukūrėme
prieskonių mišinį „Cajun“
su išskirtinio skonio paprikomis bei česnakais ir
maloniai aštriomis aitriosiomis paprikomis. ypač
tinkamas vištienos ir jautienos patiekalams.

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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Teriyaki sriuba su vištiena ir daržovėmis. 10 porcijų
Ingredientai:
30 g aliejaus
500 g juostelėmis pjaustytos vištienos
20 g santa Maria teriyaki padažo
2 l vištienos sultinio, granulių (osCar)
100 g kubeliais pjaustyto baltojo svogūno
10 g santa Maria malto česnako
100 g pjaustyto poro
100 g pjaustyto pastarnoko
100 g pjaustytų morkų
5 g santa Maria baltųjų pipirų
4 santa Maria lauro lapų
2 g santa Maria malto imbiero
5 g santa Maria Žvaigždinių anyžių
4 g santa Maria aitriosios paprikos ancho
10 g santa Maria umami prieskonių mišinio

Gaminimo eiga:
Pakepkite vištieną puode, kartu su
druska ir pipirais. Tuomet sudėkite
likusius prieskonius. Sudėjus prieskonius
apšlakstykite viską Teriyaki padažu.
Tuomet supilkite vištienos sultinį ir
viską virkite ant mažos ugnies apie 20
minučių. Tuomet sudėkite pjaustytas
daržoves ir išimkite lauro lapus. Virkite
sriubą dar apie 5-10 minučių, taip, kad
daržovės nebutų per minkštos. Sriuba
paruošta. Skanaus

Patiekite su Santa Maria rekomenduojamu padažu:
Laimo ir raudonojo svogūno padažas
400 g grietinės
10 g žaliosios citrinos (laimo)
100 g raudonojo svogūno, smulkiai supjaustyto
5 g santa Maria akmens druskos
5 g tellicherry juodųjų pipirų
sumaišykite visus ingridientus tarpusavyje ir padažas paruoštas

SRIUBOS - SEZONINĖS IR MADINgOS
kas yra tai, be ko neapsieina nei vieno restorano meniu? kas tas patiekalas, kurį tikrai rasite
kiekvienų dienos pietų ir a la carte meniu? atsakymas paprastas – sriuba. tik štai jei norite, kad dienos pietų pas jus būtų grįžtama vėl ir vėl, o įspūdžiai apie a la carte vakarienę būtų perduodami
iš lūpų į lūpas, toji sriuba turi būti nepaprasta.
Smulkios, bet esminės gudrybės
lėkštėje
sriubų meniu – ideali erdvė kūrybiškiems
sezoninio meniu žaidimams: šildančios,
sočios, kvapnios sriubos ant stalo garuoja
žiemą, gaivios šaltsriubės vilioja vasarą,
žalios dilgėlių, špinatų trintos sriubos –
pavasarį, o baravykų ar moliūgų sriuba
– spalvotą rudenį. surasti ir kūrybiškai
panaudoti charakteringiausius sezono
produktus – kiekvieno šefo fantazijos ir

netgi garbės reikalas. fantaziją virtuvėje
įkvepia mažos gudrybės, kurios gali atrodyti kaip smulkmenos, tačiau būtent jos
suteikia patiekalui charakterį ir tą skonį:
šildantį, kvapnų, gaivų, unikalų. smagiausia, kai tos gudrybės tokios smulkios, jog
ragaujant patiekalą yra ne taip paprastai
atpažįstamos ir įvardijamos, todėl lieka
šefo paslaptimi ir išskirtinumu. o kas gali
būti smulkiau ir reikšmingiau už prieskonius?

Makaronų sriuba su apelsininiais pipirais,
azijietiškų makaronų sriuba su kokosų
pienu, lęšių ir žiedinių kopūstų sriuba su
apelsinais ir aitriųjų paprikų dribsniais,
teriyaki sriuba su imbieru, žvaigždiniais
anyžiais ir umami prieskoniais – tai
pavyzdžiai, kaip kūrybiškai pasirenkant
tinkamus prieskonius, virtuvėje gimsta
ne tik sezoninės, bet ir pasaulio virtuvių
įkvėptos sriubos, kvepiančios azija, indija, Lotynų amerika.

Apelsininė sriuba su rūkyta šonine ir makaronais. 10 porcijų
Ingridientai:
20 g aliejaus
500 g rūkyto kumpis gabalėliais
150 g santa Maria azijietiškų kiaušinių makaronų
100 g raudonųjų svogūnų
150 g morkų
3 g santa Maria malto česnako
1,5 l vištienos sultinio
5 ml apelsinų sulčių koncentrato
0,5 l santa Marija kokosų kremo
10 g santa Marija apelsininių pipirų

Gaminimo eiga:
Kumpio juosteles
pakepinkite puode
kartu su aliejumi. Tuomet įpilkite
vandens ir sudėkite
visus supjaustytus
ingredientus, išskyrus
makaronus. Užvirkite
sriubą.

Sriubą gardinkite Santa Maria rekomenduojamu kremu:
400 g grietinės
50 g kokoso drožlių
10 g santa Marija kokosų kremo
5 g santa Marija LLime Wok prieskonių mišinio.
Sumaišykite viską iki vientisos konsistencijos.
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TIkRAI kIETAS SūRIS

panašios cheminės, fizinės bei biologinės
sudėties, nors geografinės vietovės skiriasi
klimatu ir augalija.“
Lietuvoje aukščiausios kokybės pieno
tikrai netrūksta, o „rokiškio graND“ sūriui
pagaminti atrenkamas kokybiškiausias
pienas pagal biochemines charakteristikas. ir nors sūris „gimsta“ Lietuvoje, bet
kad jis įgautų unikalų, išskirtinį skonį,
buvo nuspręsta jį brandinti ne kur kitur,
o būtent italijoje, turinčioje šimtametes
kietųjų sūrių gaminimo tradicijas ir patirtį.
taigi, Lietuvoje pagamintas „rokiškio
graND“ keliauja į šiaurės italiją, ten pat,
kur noksta ir garsusis „grana padano“.
Čia sūris rūpestingai prižiūrimas, noksta mažiausiai devynis mėnesius. veikiamas švelnaus viduržemio jūros brizo ir
šiaurės italijos kalnų oro, šis sūris įgauna
pikantiško aromato.
tiesa, ne visos sunokusios sūrio galvos
iš karto grįžta pas mus – kai kurios keliauja
į specialias saugyklas: ten išbūna ir dvejus,
ir ketverius metus. juk kuo brandesnis
sūris, tuo sodresnis ir įdomesnis jo skonis.
o didelė dalis sūrių pasilieka pačioje italijoje, kur jie pripažįstami ir vertinami.

Gastronomijos pasaulyje „Grana Padano“ pavadinimas pirmiausia reiškia statusą ir kokybę. Maždaug
prieš tūkstantį metų vienuolių sukurtas sūris mėgstamas ne tik italijoje, tačiau pasaulyje mažai kas
ryžtasi gaminti „Grana Padano“ tipo sūrius: jų gaminimo technologija sudėtinga, reikalingos ypatingos
brandinimo sąlygos ir nepaprastai kokybiškas pienas. Be to, reikia specialių žinių, įrangos ir nemažai
investicijų. O štai rokiškėnai išdrįso, ir po daugelio ieškojimų bei pasiruošimo metų galime mėgautis
brandžiu ir solidžiu kietuoju sūriu „Rokiškio GRAND“, kuris priklauso „Grana Padano“ grupei.
Gimsta Lietuvoje, subręsta italijoje
kietojo sūrio „rokiškio graND“ kūrimas,
ko gero, susilaukė daugiausiai dėmesio,
o jo gaminimo pasiruošimui tikriausiai
prireikė daugiausiai laiko per visą Lietuvos sūrių istoriją. vien tam, kad pasiruoštų
kurti „rokiškio graND“ sūrį , aB „rokiškio
sūris“ įmonės specialistai keletą metų
tobulino žinias specialiuose kursuose,
periodiškai lankėsi italijoje, praktikos
sėmėsi bendraudami su žymiausiais itali60
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jos sūrių gamintojais.
prieš du dešimtmečius prie aB „rokiškio
sūris“ technologų komandos prisijungė
visoje Europoje garsus, vienas geriausių
pasaulyje sūrininkystės ekspertų profesorius Angelo Frosio, pasidalijęs kietųjų sūrių
gamybos paslaptimis ir prisidėjęs prie recepto kūrimo. taip, sujungus šimtametes
italų kietojo sūrio gamybos tradicijas
bei praktiką su lietuvišku užsispyrimu ir
noru sukurti geriausią kietąjį sūrį, gimė

„rokiškio graND“.
profesoriaus angelo frosio žodžiais:
„pienas yra dalykas, suteikiantis sparnus,
sužadinantis šiltas mintis, atsiminimus
ir kvapus, kviečiantis meilei, suteikiantis vertės gyvenimui. pienininkystėssūrininkystės technologo darbe, kurio
dėka keliauju per pasaulį, mane visada stebindavo faktas, kad bet kurioje mūsų planetos vietoje pienas visada yra toks pats
ir sudarytas iš to paties pagrindo: labai

graND“ sūris ne tik sužadina apetitą,
bet ir pasižymi savybėmis, naudingomis
kiekvienam vartotojui, ir tinka ir sveikos
gyvensenos propaguotojų, ir kūno linijas
prižiūrinčių žmonių, ir vaikų, ir vyresnių
žmonių mitybai. kietasis sūris žmogaus
organizmui naudingas ir tuo, kad jame
yra didesnė kalcio, mineralo, kuris būtinas
gyvybinėms žmogaus funkcijoms palaikyti, koncentracija, tokiame sūryje gausu
baltymų ir gerųjų bakterijų. Nemažai
žmonių turi atsisakyti mėgstamų pieno
produktų vien dėl to, jog jų organizme
trūksta laktozę skaidančio fermento.
sūryje „rokiškio graND“ jos nėra, todėl
kiekvienas gali jį vartoti drąsiai. Būdamas
ypatingai sodraus ir intensyvaus skonio
net mažas gabalėlis „rokiškio graND“
numalšina alkį.
sūrio žinovai italai teigia, jog geras
sūris yra gyvas organizmas: kvėpuoja,
prakaituoja ir senėja. todėl labai svarbu
jį tinkamai laikyti, kitaip jis praras ne tik
skonį ir aromatą, bet ir išvaizdą. „rokiškio
graND“ supakuotas į specialias pakuotes,

kuriose laikomas sūris ne tik nepraranda
savo skonio savybių, bet ir išlaiko malonų
aromatą bei puikią išvaizdą.
pripažintas sūris graND
iki mūsų stalo „rokiškio graND“ sūris
nuėjo ilgą ieškojimų kelią ir tai įvertino ne
tik vartotojai – tarptautiniame konkurse
„agroBalt 2014“ šis sūris pelnė aukso
medalį. reikia pažymėti, kad šis prestižinis
apdovanojimas
pelnomas
tik
už
aukščiausios kokybės gaminį. tais pačiais
metais Maskvoje vykusioje „prodexpo“
parodoje „geriausio produkto“ kategorijoje šis sūris taip pat laimėjo aukso medalį.
„rokiškio graND“ sūrio skoniui
neatsispyrė net patys išrankiausi pasaulio
gurmanai. tarptautinis skonio ir kokybės
institutas (itQi) šį lietuvišką kietąjį sūrį
prestižiniuose „superior taste award
2015“ apdovanojimuose įvertino aukso
žvaigždėmis. pagal „Michelin“ kokybės
standartus toks įvertinimas itin aukštas ir
garbingas.

Tarsi meno kūrinys
profesoriaus angelo frosio teigimu,
sūrio kūrimas ir gamyba – menas. todėl
ir pats sūris tampa ne paprastu gaminiu,
o kūriniu, o kūrinius smagu vertinti. tad
neskubėkite „rokiškio graND“ tiesiog
ragauti...
...pirmiausia žavėkitės gintarine jo spalva: viduryje ji atrodys švelniai kreminė,
žvilgsniui artėjant prie žievės, spalva taps
sodresnė. užsimerkite ir giliai įkvėpkite
gal kiek neįprasto aromato. Leiskite jam
užvaldyti uoslę. tada švelniai pirštais palieskite, pajuskite tvirtą, vientisą ir gerai
lūžtančią „rokiškio graND“ tekstūrą. o
dabar nuraminkite įsiaudrinusius skonio
receptorius. tik neskubėkite kramtyti
– tegul pinasi skoniai: aštrus ir stiprus,
salstelėjęs ir pikantiškas.
„rokiškio graND“ sūrį įdomu skanauti
vieną, jis gali būti puikus sodraus arba
brandinto raudonojo vyno, brendžio,
net viskio ar alaus palydovas. prie šio intensyvaus, brandaus sūrio puikiai tiks
alyvuogės, vynuogės ar saulėje džiovinti
pomidorai. gurmaniško pikantiškumo
galima išgauti sūrį derinant su įvairiais vaisiais ir naudojant desertų gamyboje.
Gyvas sūris – sveikai mitybai
Dabartinis gyvenimo tempas diktuoja savas madas: norime visko greičiau,
lengviau ir paprasčiau. to ypač ieškome
virtuvėje. sodraus skonio „rokiškio
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kONSULTACIJOS

kAIP „IŠSUkTI“
RESTORANą
Artūras Nečejauskas, Ieva Malaiškaitė

Jau 15 metų stebime naujai atsidarančių ir
užsidarančių restoranų bei kavinių „karuselę“.
Taip, yra vietų Lietuvoje, kurios gyvuoja ir daugiau nei 20 metų, tačiau daug ir tokių, kurioms
restoranų verslas pasibaigia vos prasidėjęs, tarsi
trumpalaikis iššūkis. Kodėl taip yra, priežasčių
daug, kiekvienu atveju jos skirtingos, kartais
(ne)sėkmę nulemia visiškai netikėti dalykai. Ką
daryti, kad restoranų verslas vystytųsi ir būtų
pelningas?

Dauguma jūsų, ko gero, restorano
verslo idėjas atsinešate iš užsienio,
specializuotų leidinių ar interneto, net
iš tėvų ar senelių (pavyzdžiui, receptus),
išskyrus tuos atvejus, kai jūs tampate inovatoriais patiekalų, gėrimų, aptarnavimo
ar apipavidalinimo sprendimuose. svarbiausia, kad tai, kuo vadovaujatės kurdami ir vystydami verslą, atitiktų jūsų ir jūsų
klientų vertybinę sistemą, o restorano
koncepcija būtų išbaigta ir atitiktų (ar
kartais ir formuotų) būsimo lankytojo
norus.
ATSPiRTiES TAŠKAS
visų pirma, turite tiksliai įvardinti
savo restorano verslo koncepciją,
atsižvelgdami į būsimus (arba esamus) jūsų klientus (svečius). kitas svarbus dalykas, kurį pamiršta daugelis
naujai atsidarančių įstaigų – įvertinti,
kokia analogiškų įstaigų Lietuvoje
padėtis. pasidomėkite artimiausiais
(tiek geografiškai, tiek ir idėjiškai)
konkurentais ir tai padės jums lengviau
ieškoti išskirtinumo. galite būti viena iš
dešimties toje pačioje gatvėje esančių
picerijų, bet jei rasite savo išskirtinumą
ir gaminsite kokybišką produktą, vietos
jūsų įstaigoje bus rezervuotos mėnesiui į
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priekį, kol kitų picerijų vadovai nervingai
rūkys kamputyje.
versle produktas ar prekė yra atspirties
taškas. tiesą sakant, tai ir yra viso ko pagrindas. rinkodaros strategijos – tai tik
pagalbinis įrankis, padedantis pasiekti
norimus pardavimus. prekė yra pats svarbiausias dalykas, į kurį reikėtų susikoncentruoti, kai kalbame apie verslą, nes
tai yra mainai – žmogus savo pinigus
išmaino į daiktą ar paslaugą ir jei tai,
ką jis gauna, yra nevykęs produktas,
žmogus netaps lojaliu klientu ar pirkėju.
Nesvarbu, kas tai būtų – ar šlepečių
pora, ar maitinimo įstaigos paslaugos.
posakis, jog sėkmingam restoranui svarbu trys dalykai: vieta, vieta ir dar kartą
vieta – atgyvena. Žmonės eina valgyti
ten, kur skaniau, o ne ten, kur arčiau ar
vieta gražesnė. Esminis dalykas, lemsiantis sėkmę – patenkinti žmogaus
lūkesčiai, o dar geriau, kai pavyksta
tuos lūkesčius pranokti, tuomet verslas tikrai vystysis sklandžiai. investuokite pirmiausia į gerus produktus
ir gerą šefą, taip sutaupysite reklamos išlaidas. Patikėkite, tai atsiperka,
visiškai nepriklausomai, ar Jūs haute
cuisine restoranas, ar 10-ies vietų dienos pietų kavinukė.

Nebūkite nuobodūs
atrodo, jog nuo 2007 metų kasmet į
rinką išleidžiamas vis naujesnis „iphone“
ar kitas „apple“ įmonės produktas. ir visi
mes puikiai žinome, jog šios prekės nėra
visiškai naujos, dažniausiai pateikiama ta
pati koncepcija ir tik šiek tiek patobulinta, atnaujinta ir pertvarkyta jos versija.
Masinio vartojimo produktus kuriančios
įmonės siekia inovacijų, kuriomis patenkina žmonių norą vartoti ir palieka klientą
su šypsena veide, įsigijus naują daiktą.
kodėl taip yra? todėl, kad konkurencija yra vienas didžiausių faktorių, kuris
skatina įmones generuoti tikras arba
menamas inovacijas ir naujoves. greito
maisto įstaigos, tokios kaip „McDonald‘s“
ar „Burger king“ nuolat kuria naujus patiekalus, naujus kompleksus, kad išlaikytų
klientų srautą, jų susidomėjimą.
Susikoncentruokite ties kokybe,
bet nepamirškite keisti meniu
kas sezoną (ar kas dieną, jei tokia
restorano koncepcija), priklausomai
nuo sezoninių produktų ir vyraujančių
gastronominių tendencijų.
Pagalvokite apie tikslinę rinką
arba... sukurkite ją
klasikinė rinkodara susideda iš daugelio
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Artūras Nečejauskas,
restoranų verslo
ekspertas
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Jūsų užduotis – išsiaiškinti ir patenkinti savo lankytojų poreikius, surenkant informaciją apie juos.
Keletas faktorių, pagal kuriuos kuriama tikslinė rinka:
1. geografinis faktorius – pagal šalies/miesto vietą, dydį, rinkos dydį ir kt.
2. Demografinis faktorius – tai potencialių klientų amžiaus, lyties, pajamų, etninės kilmės tyrimas ir statistikos vedimas.
3. psichografinis faktorius – tai žmonių gyvenimo būdas, motyvai, asmeniniai poreikiai.
4. Naudos faktorius – juo tiriama, ko žmonės tikisi iš to produkto, kokią naudą, jų nuomone, jis jiems suteikia.
elementų, tokių kaip strateginė restorano
vieta, tinkamos akcijos, reklamos formos ir
priemonės bei kt. tačiau kuriant ar vystant
verslą, pirmiausia reikia nuspręsti, kam jūs
dirbsite, kas bus jūsų tikslinė rinka arba,
paprasčiau kalbant – jūsų lojalūs klientai.
jei gerai žinote ko nori jūsų tikslinė auditorija (maistas, kainos, aplinka, pateikimas, renginiai), tuomet ji tampa lojaliais
restorano klientais. tokie žmonės ne tik
padeda suburti dar didesnį gerbėjų būrį,
bet ir skleidžia reklamą iš lūpų į lūpas, kuria jūsų įmonės reputaciją.
atsargiai, čia labai paprasta paslysti.
Nebandykite aprėpti kuo daugiau
tikslinių grupių, kartais jos tiesiog
„netelpa po vienu stogu“ dėl pernelyg skirtingų požiūrių ir vertybių.
tačiau, gudriai žaidžiant, galima
sujungti keletą, iš pirmo žvilgsnio
atrodytų niekaip kartu nesiderinančių
tikslinių grupių. pavyzdžiui, greito maisto mėgėjai ir ekologiškais produktais,
aplinkosauga ir aukšta maisto kokybe
besidomintys klientai. šios idėjos
pavyzdys – greito maisto restoranų tinklas „Chipotle“, kuris susitelkia į socialinius faktorius, tokius kaip aplinkosauga,
ekologiškų žaliavų naudojimas, o tai
verčia klientus rinktis sveikesnį maistą

arba pritraukia sveikai jau gyvenančią
klientūrą. Čia naudojami ekologiški,
ūkininkų užauginti produktai, patiekalai yra patiekiami lėkštėse iš perdirbtų
medžiagų – apgalvotos ir tokios smulkmenos.
SuSiKuRKiTE TiKSLiNĘ GRuPĘ!
jei turite pakankamai drąsos, sėkmės
ir teisingų idėjų (dažnai įgyvendintų
ir pasiteisinusių užsienyje), spjaukite
į teoriją apie tikslinę grupę ir tapkite
tikslinės rinkos kūrėjais patys, o tiksliau
– sukurkite poreikį savo „produktui“,
nes jūsų unikalus, galbūt vienetinis
„produktas“ neturi dar esamų vartotojų
ar mėgėjų (analogiško „produkto“
tiesiog dar nebuvo rinkoje!). jeigu
pasiūlysite kažką unikalaus ir naudosite
tinkamą komunikaciją tam paskleisti,
svečiai iš pradžių užsuks paragauti iš
smalsumo (nes žmonės linkę bandyti
tai, kas nauja, neragauta). tikėtina,
kad jei jiems patiks, jie taps nuolatiniais klientais, o jūs turėsite absoliutų
išskirtinumą ir pranašumą.
tačiau su išskirtiniu produktu pasirenkite dirbti išsijuosę – juk žmonės turi
priprasti ne tik prie skonio, bet ilgainiui
asocijuoti produktą tik su jūsų vardu!

STRATEGiNiS PLANAViMAS
KONKuRENCiNAM PRANAŠuMui
planavimas
ir
konkurencinis
pranašumas yra tie elementai, kurie ne
tik gali padėti įmonę apsaugoti nuo
netikėtumų, bet ir padėti jai tobulėti.
aišku, planai keičiasi arba juos reikia koreguoti, bet jei žmogus ar įmonė neturi
tikslų, verslo veikla gali pakrypti bet kuria
linkme, kartais ir liūdna.
strateginis planavimas – tai įmonės
valdymo procesas, kurio metu kuriamas
ir palaikomas balansas tarp organizacijos
tikslų bei išteklių. tuo tarpu konkurencinis pranašumas – tai kompanijos ir jos
produktų unikalių ypatybių komplektas
„čia ir dabar“, kurios yra ne tik patrauklios
klientams, bet ir planuojamu laikotarpiu
paklausios rinkoje.
3 konkurencinio pranašumo tipai:
1. kaina.
2. produkto arba paslaugos kokybė.
3. Niša.
patrauklus išskirtinumas dažnai sukelia
netiesioginį prieraišumą prie tam tikros
įmonės, o tiksliau – prie jos siūlomos
produkcijos. pavyzdžiui, šiandien, kai
pasaulis tampa multikultūriniu žmonių
mišiniu, kurio skirtingi atstovai turi skirtingus tikėjimus, papročius ir tradicijas, ypač
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kai kalba pasisuka apie maistą, ypatingai svarbus personalizuotas požiūris.
Suteikdami klientui galimybę rinktis patiekalo dydį, ingredientus, komplektaciją,
įgausite rimtą konkurencinį pranašumą.
Tai bus aiški Jūsų įmonės pagarbos
visiems esamiems ir potencialiems klientams išraiška, kuri neabejotinai padės sukurti platesnę tikslinę rinką.
KLIENTŲ VILIONĖS
Lauksite, kol praeiviai užeis pasidomėti,
„kas gi čia naujo“? Tikrai taip nedarykite
– praeiviai šiais laikais skuba arba eina
kažkur labai tikslingai, o pamatę Jūsų
naują iškabą ir pagalvoję, kad „reikės čia
kada užsukti“, po minutės jau pamirš
Jūsų restoraną ar kavinę. Jūsų tikslas –
padaryti taip, kad žmogus dėl tam tikrų
priežasčių eitų tikslingai pas Jus. Kokios
priežastys atves lankytojus ir leis jiems
su malonumu atsisveikinti su tam tikra
suma, o po to vėl ir vėl tai kartoti? Pagrindinis motyvas bus lūkestis to, ką jis
tikisi pas Jus gauti!
Susikurtas (sukurtas) lūkestis, kad
čia tikrai gerai ir skanu. Dažniausiai tai
ne viešųjų kritikų suformuota nuomonė
(nors ji kartais euforiškai veikia ir ilgiau
nei mėnesį), o įvairiais būdais (rekomendacijomis, reklama, realia informacija) sukurtas lūkestis.
Su rekomendacijomis viskas aišku – jei
patenkinsite kliento lūkesčius, jį supan-

tys žmonės apie Jus anksčiau ar vėliau
sužinos (Jums, aišku, to reikėtų kuo
anksčiau, bet to kontroliuoti negalite – tai
ilgalaikės reputacijos „karjera“).
Reklama ir informacija – čia abu
reiškiniai yra vienodai svarbūs ir vienas
kitą papildo. Reklama neretai tampa
pagražinimu, liaupsėmis, tad tradicinis
mąstymas jai teikia prioritetą prieš
informavimą. Juk jei pusfabrikačius,
pigiausias žaliavas naudojanti, algas
vokeliuose mokanti maitinimo įstaiga
pasakotų tiesą apie savo kokybės
politiką, ar tai patiktų klientams? Reklama užmaskuoja šias problemas tik laikinai, dažniausiai iki pirmo apsilankymo.
Svarbiausia – šviežios žaliavos, atsakingai parinkti tiekėjai, natūralumo ir sveikumo politika ne tik lėkštėje, bet ir virtuvėje,
salėje, santykiuose su darbuotojais. Nors
tai ir bus šiek tiek brangiau ir sudėtingiau,
bet ši verslo filosofija ir etika atneš
Jums aukštą reputaciją, pripažinimą ir
lojalumą. Atsiras įdomesnių, realių temų
komunikacijai ir reklamai, net ir Jūsų personalas taps reklamuotojais!
KOMUNIKACIJA ir REKLAMA
Vykdant verslą, savo produkciją bei
savo įmonę reikia reklamuoti taip, kad reklama būtų ne tik įdomi, bet ir garantuotai
atkreiptų žmonių dėmesį. Nedaug prekių
ir paslaugų išsilaiko rinkoje be reklamos.
Reklama – tai komunikacija tarp pardavėjo
ir potencialaus pirkėjo, ji turi būti infor-

matyvi, sąžininga, paveikianti ir įsimintina.
Reklama taip pat padeda sukurti tikslinę
rinką, yra netiesioginis bendravimas su
klientais, kuris, be kita ko, yra galingas
įrankis, siekiant pritraukti žmones. Jei
jau skiriate lėšas reklamai, Jums būtina
apsispręsti, kur ir kaip reklamuositės bei
kaip matuosite rezultatą.
„Online“
Jūsų pačių interneto svetainė. Čia galioja dvi paprastos taisyklės – svetainė turi
atitikti Jūsų restoraną (stilius, spalvos, atmosfera, nuotaika), nuotraukos turi būti
geriausios, kokias tik galite padaryti (nefotografuokite mobiliaisiais telefonais,
palikite šį malonumą ir darbą lankytojams), paprastai randamas ir aiškus
meniu bei informacija apie specialius
pasiūlymus ir renginius. Net nepradėkite
kurti svetainės (ar profilio feisbuke), jeigu
neturėsite laiko jos priežiūrai. Pasenusi,
neaktuali ar nepatraukliai pateikta informacija yra blogiau negu jokios informacijos. Tokiu atveju rinkitės savo
restorano pristatymą specializuotose
svetainėse, kurios Google paieškos sistemoje atsiranda pirmose pozicijose,
įvedus raktažodžius: kavinė, restoranas X,
restoranas X mieste.
Specializuoti portalai, socialiniai tinklai
ir svetainės (plačiau apie tai 72 psl.). Kai
kurie iš jų lankomi, nes yra madingi, kai
kurie atlieka tarpininko funkciją. Pasirinki-

mas ne pats didžiausias, bet kai kur už Jus dirbs portalo administratoriai, o kai kur turėsite skirti labai daug laiko. Beje, neretai
vartotojas pirmiausia ieško Google, o tik po to „naršo“ tarp realių
adresų, tad jei Jūsų puslapis nėra optimizuotas paieškos sistemoms, paprasčiau ir efektyviau savo informaciją pateikti specializuotuose portaluose (kurie, beje, turi ir ilgametę reputaciją,
ir didelį lankomumą). Šiandien žmonės iš anksto renkasi, kur ir
ką valgyti, todėl internetinis meniu yra Jūsų svarbiausia vizitinė
kortelė. Pasirūpinkite, kad jis būtų paskelbtas kuo plačiau: Jūsų
puslapyje, feisbuke, specializuotose žiniasklaidos priemonėse,
kataloguose ir kt.
Komentarai – ištrinti negalima palikti?
Ši dalis verta atskiro aptarimo, nes mokant už reklamą specializuotuose portaluose, dažnai kyla labai ydingas noras –
ištrinti neigiamus komentarus. Neigiami komentarai internete
turi neigiamą poveikį Jūsų restoranui? Aišku, jei Jūs juos trinate
arba prašote tai padaryti partnerio ar interneto portalo administratoriaus. Kai ištrinate komentarą, nepatenkintas klientas,
kuriam arba neįtikote, arba jo nuotaika tądien buvo prasta,
arba jis iš tiesų parašė tiesą, kurios Jūs nenorite girdėti, liks
nepatenkintas visam laikui. Be to, jis greičiausiai dar atkalbės
ne vieną savo pažįstamą, kad Jūsų restoraną apeitų „dideliu
lanku“. Neigiami komentarai apie restoraną atsiranda dėl
tūkstančių aplinkybių, bet sprendimo būdai tik du: arba trinate
komentarą ir kaip niekur nieko dirbate taip pat toliau, arba atsakote į jį, sprendžiate problemą viduje, buvusį nepatenkintą
klientą kviečiate nemokamos kavos, išklausote jį ir išsiaiškinate
problemą. Kam reikia tiek vargti? Juk tai žymiai sudėtingiau nei
tiesiog užmiršti tą „nelemtą“ klientą?
Visų pirma, tai ne praeivis gatvėje, kuris Jus įžeidė dėl
išvaizdos, mimikos ar veido bruožų. Tai žmogus, patikėjęs Jūsų
reklama ir pažadais, atėjęs ir užmokėjęs pinigus už šių lūkesčių
išpildymą, tačiau negavęs to, ko tikėjosi, arba dar blogiau –
gavęs kažką neigiamo, ko nesitikėjo.
Visų antra, Jūsų svečias yra tas, kuriuo Jūs rūpinatės (nors ir už
pinigus) ir į kurio „rūpestį“ įskaičiuotas ne tik maistas ir gėrimai,
bet ir elektra, šildymas, vanduo, mokesčiai, atlyginimai ir t. t., tad
kodėl neįskaičiuotas problemų sprendimas?
Ir trečia – Jūsų reklama ir antireklama iš lūpų į lūpas sklinda
ilgai ir toli, tad jeigu leisite išeiti nepatenkintam klientui, jis taps
Jūsų vietos bloguoju pranašu.
Viskas, kas atsiranda internete, turi būti atnaujinama,
todėl nuolat, NUOLAT! tikrinkite savo įstaigos informaciją
internete ir stebėkite, kad ji būtų laiku atnaujinama. Kalbama ne tik apie puslapius, kuriuose reklamuojatės, bet ir
apie įvairias duomenų bazes ar internetinius katalogus.
„Offline“
Ar vien reklamos pakanka, kad pardavimai didėtų? Tai klausimas, į kurį mėgina atsakyti ir verslininkai, ir reklamos kanalai.
Reklama sukuria priežastį, kodėl žmogus turėtų pirkti, bet jis
nebūtinai pirks. Rinkodaros specialistų arba teisingų reklamos
kanalų užduotis yra sukurti tokią komunikaciją, kuri pasiektų
tikslą paveikti žmogų taip, kad jis intuityviai pasirinktų Jūsų
produktą. Intuityvus vartotojo pasirinkimas vyksta pagal jo
vertybių ir lūkesčių derinį.
Kaip niekada aktualios šiuo metu visos „online“ marketingo
galimybės ir kanalai. Tačiau nemažai ką galima ir reikia daryti
„offline“.

2016 02 12 – 16

Frankfurtas prie Maino
Tai, ko reikia: parodos „Ambiente“ teminė
ekspozicija „Dining“ – pasaulyje Nr. 1 stalo,
virtuvės, namų reikmenų produktams. Ir
itin svarbi platforma Horeca sektoriui.
Mėgaukitės renginių įvairove ir susipažinkite
su įdomiais žmonėmis svarbiausioje
tarptautinėje plataus vartojimo prekių
parodoje. Pamatykite ateitį ir produktų
įvairovėje atraskite įkvėpimą.
Daugiau informacijos ir bilietai:
ambiente.messefrankfurt.com
Tel. +370 5 213 55 34
info@lithuania.messefrankfurt.com

šalis-partnerė

Italija
Ambiente 20

16

• Jūsų asmeniniai ryšiai, kuriais Jūs galite naudotis,
norėdami tiesiog paskambinti ir pasikviesti konkrečius svečius.
Šiems asmeniniams ryšiams galima priskirti žiniasklaidos
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atstovus. kvieskitės vakarienės, degustacijoms, naujo meniu pristatymui
specializuotos medijos atstovus, maisto
tinklaraštininkus, nes jų nuomonė svarbi
ne tik jums, bet ir jų skaitytojams.
• Renginiai (mugės, šventės, „open
kitchen“ ir pan.). Įvertinkite, kur galėsite
taip pat kokybiškai, kaip ir savo restorane,
pagaminti bei pateikti patiekalus ir pabendrauti su klientais. Įgyvendinę tai, jūs
užmegsite įdomių kontaktų. galų gale,
nusipirkite ir įsirenkite savo firminį maisto autobusiuką (food truck). tai madinga
ir tai proga žinią apie save skleisti platesniam spektrui žmonių, skirtingose miesto
ar Lietuvos dalyse, festivaliuose ir t. t., tai
proga papildomoms pajamoms.
• Šventės. išnaudokite jas savo labui.
valentino diena, velykos, joninės, „Helovynas“, kalėdos ir Naujieji. Net dvylikos
patiekalų kūčių vakarienę tampa įprasta
valgyti restorane. atsakingai paruoškite
šventinius pasiūlymus, programas, apgalvokite jų viešinimo planą.
• Tapkite matomi savo tikslinės auditorijos kasdieniniame gyvenime. jei jūs –
sporto baras, pagalvokite apie kokių nors
varžybų rėmimą, kad žmonės matytų
jūsų įstaigos pavadinimą, grill ar BBQ
baras turėtų nepraleisti nei vieno BBQ
čempionato, šeimos restoranas galėtų
dovanoti nemokamų pietų vaikams
kuponus populiariuose dienraščiuose.
• Aplinka, aptarnavimas, atmosfera
ir meniu arba tai, ką mato, girdi, net
užuodžia jūsų svečias. sutikite, kad atėjęs
pirmą kartą, svečias vertina viską ir lygina
jūsų įstaigą su kitomis, jo pamėgtomis
ar atitinkančiomis jo standartus, ir, kas
dažnai pamirštama – su reklama. klientas nusiteikia ir pasiruošia maistui, kuris
suteiks malonumą emocijoms, smegenims ir gomuriui... arba nusivilia. viską
darykite kuo nuoširdžiau – tada jums seksis. Žinoma, pasiskaičiuokite, ar Taj mahal
stiliaus interjeras nebus neadekvatus
tam, ką darote, o gyvai koncertuojančios
žvaigždės neprasilenks su maitinimo
įstaigos koncepcija...
• Kaip viskas buvo. išėjus pro duris į
lauką yra tik 2 sprendimai arba 2 minutės,
kuomet jūsų svečias nuspręs, ar jis grįš
pas jus, ar užbrauks kryžiuką. visa tai
jis padaro greitai ir tiksliai, „pasižymi“
tai savo ilgalaikėje atmintyje. jei jūs jo
lūkesčius pranokote – laimėjote ne vieną
jo draugą ar giminaitį. jei ne – patys
žinote! Darykite viską, kad nesusipratimai tarp aptarnavimo ir klientų jums
būtų tarsi iššūkis ir žaidimas, kuriame
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su šypsena nugalėtumėte jūs, bet jūsų
klientas galvotų, kad laimėjo jis! aišku,
ne visus klientų kaprizus turite toleruoti ir
priimti visus bizūno smūgius kaip kliento
malonę (šią ribą galite nustatyti tik jūs),
bet būkite atsargūs su „rašytinėmis“ instrukcijomis – klientams jau pabodo
girdėti, kad „virtuvė taip gamina“ arba
„toks patiekalas, keisti nieko negalime,
atsiprašome“.
• Specialūs pasiūlymai – taip, bet
geriau orientuokitės į lojalumo didinimą.
pardavimai didinami, siūlant specialius
pasiūlymus bei kuriant akcijas, kurių
metu yra mažinamos kainos. yra daugybė
būdų, kurie naudojami paveikti skirtingas žmonių grupes, kitaip tariant, taikomasi į tikslinę rinką. pavyzdžiui, jei tam
tikras tinklas pasirinko vaikus kaip savo
tikslinę grupę, tai, siekdamas padidinti
pardavimus, sukūrė kompleksus vaikams,
prie kurių pridedami žaisliukai. tokia akcija žymiai padidina ne tik pardavimus,
bet ir apsilankančių žmonių srautą. Dar
vienas būdas padidinti pardavimus ir pritraukti naujus klientus – akcijų, nuolaidų
kuponai. tačiau reikia labai gerai įvertinti,
ar nesikirs tai su restorano koncepcija.
Bet kokiu atveju, nuolaidos ir akcijos negali būti nuolatinė pardavimų skatinimo
strategija, nes ilgainiui verslui gali tekti
taupyti ar kitaip žeminti kokybę. kad akcijos netaptų trumpalaikio poveikio priemone arba nesuformuotų nepageidaujamos tikslinės rinkos, geriau orientuokitės
į lojalumo programų kūrimą ir priedus ne
akcijų medžiotojams, o jūsų svarbiausiems klientams.
• Nuolaida už išankstinę rezervaciją.
pasaulyje jau ne naujiena, kad vakarienė
užsisakoma ir apmokama dar prieš
atvykstant. kodėl gi nepabandžius
ir jums tokio modelio? taip turėsite
galimybę kontroliuoti lankytojų srautus
ir skaičių. Mainais lankytojai, užsisakantys
ir apmokantys iš anksto, gautų specialias
nuolaidas, geresnius staliukus ir kitas
privilegijas. tuo tarpu likę laisvi staliukai
ir vakarienės galėtų būti pardavinėjami
aukciono būdu tiems, kas pasiūlys
didesnę kainą. vykdote ne tik pardavimų
skatinimą, bet ir gaunate konkurencinį
pranašumą, įžengę į naują nišą ir taikydami novatoriškus sprendimus.
• Degustacijos ar degustaciniai
meniu – geras ir patikrintas būdas, kaip
padidinti pardavimus. Degustuojant
jūs pristatote savo virtuvės galimybes,
o klientai išsirenka mėgstamiausius patiekalus, kurių vėliau užsako pilnas porcijas. Degustacija tarnauja ir kaip pramoga
– pritraukia kompanijas.

• Laikykite ranką ant naujausių
tendencijų pulso. stebėkite, kas vyksta
pasaulyje, Europoje, Lietuvoje. kurie
restoranai pelno apdovanojimus ir kodėl,
kokie restoranai nuolat užpildyti ir kodėl,
kokio maisto ieško žmonės ir kas juos
įtakoja.
• investuokite į personalą. Net
jei maistas puikus, nieko nėra labiau
atgrasančio nuo sekančio apsilankymo,
kaip nekompetetingas personalas. kartais jo „dėka“ vakarienė baigiasi anksčiau
nei patiekalai pasiekia stalą. Lojalūs turi
būti ne tik lankytojai, bet ir darbuotojai. kai jau turėsite tokius – girkitės jais,
kurkite apie juos legendas ir istorijas. šiais
robotizuoto darbo ir technologijų laikais
„žmogiškas prisilietimas“ tampa unikalia
istorija, o jūsų lankytojas, pažinodamas
darbuotojus, tampa tarsi kolektyvo narys,
jaučiasi labiau atsipalaidavęs, laisvas ir,
tikėtina, dosnesnis tiek užsakymų, tiek
arbatpinigių.
• Bendri projektai (su žiniasklaida,
menininkais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir pan.). Čia konkretaus recepto nėra, bet patirtis sako, jog jei restorano
vadovas ar savininkas kviečiasi į svečius
pabendrauti ir papietauti, nereikia atsisakyti, nes papietauti naujoje vietoje
įdomu (o jei dar ir kokybiška, skanu ir
gražu), ypač jei mėgstate bendrauti. o
bendravimas, kaip žinia, yra vertybė, kuri
„gimdo“ galimybes.
• Etika ir socialinė atsakomybė.
jeigu šiandien restoranas orientuojasi
į pigiausias žaliavas ir filosofiją „pelnas
– šiandien, o rytoj – bus matyti“, atėjus
tam rytojui gali tekti ant durų kabinti
iškabą „parduodu“, nes visame pasaulyje restoranų verslas persiorientuoja
į vietinę produkciją, sezoninę virtuvę,
tvarius interjero sprendimus, dėmesį
antrinių žaliavų perdirbimui ir tinkamam
utilizavimui, mažesnes, bet daugiau
maistinių medžiagų turinčias porcijas.
šios kryptys sparčiai plinta tiek mažuose
šeimos restoranuose, tiek „Michelin“ įvertintuose, tiek super-modernių
koncepcijų restoranuose. ignoruojantys
šias pasaulines tendencijas restoranai
atsilieka ne nuo laikinos mados, o nuo
realijų, tad ilgainiui privalės arba prisitaikyti, arba palaidoti savo reputaciją ir
užleisti vietą kitiems. pasaulinės tendencijos, garsiausieji restoranų šefai, netgi
jūsų lankytojai kalba apie vieną ir tą patį
– atsakingą restoranų verslą ir atsakingą
pasirinkimą. ką ir kaip rinksitės jūs?

FENOMENALAUS POPULIARUMO SUSILAUkUSIO BBQ IR
ALAUS BARO „kEULE RūkĖ“ ĮkūRĖJAI ROkAS MEDONIS IR
DOMINykAS ČEČkAUSkAS DALIJASI SAVO PASLAPTIMIS:
Nuotraukoje iš kairės - Rokas Medonis, Dominykas Čečkauskas

Kokie trys esminiai Jūsų patarimai,
kaip „išsukti“ restoraną?
„Būti alkanam naujovių ir pokyčių
gastro rinkoje; neturėti nusistatymo,
jog klientas yra kvailas ir jam reikia viską
pateikti primityviai; nustoti pardavinėti
tik maisto produktą ir pradėti
pardavinėti patirtį.“
Kaip tai padaryti greitai?
„vienareikšmiškai – reikia turėti
didelę komandą, kuri būtų visapusiškai
kompetentinga: mokėtų pritraukti investicijas, valdytų finansinius srautus,
išmanytų rinkodarą, vykdytų personalo
atranką ir mokymus, suprastų, kaip valdyti virtuvę ir panašiai.
Neabejotinai, visa komanda turi
aiškiai matyti bendrą restorano
koncepciją ir visumą to, ką norima sukurti ir ko siekiama. kiekviena smulkiausia detalė yra svarbi ir ji bus įvertinta
klientų, pradėjus veiklą. jei darysi vienas
– darysi ilgiau.“
Kaip įmanoma tai padaryti, neturint daug investicijų?
„reikaliga unikali ir išgryninta komu-

nikacija socialiniuose tinkluose, o ne
atsitiktiniai pranešimai. reikia aiškios,
tvarios ir apgalvotos žinutės, suvokiant, kas yra tavo, kaip restorano, auditorija. Žmonės atskiria menkaverčius
dalykus nuo tikrų. Nereikia stebėtis,
kodėl žmonės neateina į tavo įstaigą,
jei kiekvieną dieną savo feisbuko
paskyroje komunikuoji apie dienos
pietus, naudodamas nekokybišką
fotografiją.“
Kaip
palaikyti
žinomumą,
reputaciją?
„Nenustoti stebinti savo auditorijos
ir niekuomet nesileisti į kompromisus
su kokybe (kad ir kaip brangiai tam
tikrais veiklos etapais tai kainuotų tavo
verslui).“
Kokios,
Jūsų
nuomone,
dažniausiai pasitaikančios klaidos,
populiarinant restoraną?
„pati
dažniausia
klaida
–
įsivaizdavimas, jog atidarius restoraną,
žmonės ateis patys. arba antra klaida
– atsidaryti srautinėje vietoje ir tikėtis
to paties.“
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kULTINE TAPUSIOS PICERIJOS „JURgIS IR DRAkONAS“ ĮkūRĖJO TOM‘O NICHOLSON‘O PATARIMAI, kAIP
„IŠSUkTI“ RESTORANą:

NEFILTRUOTAS
ALyVUOgIų ALIEJUS
Kaip atsirenkame šalto spaudimo
alyvuogių aliejų?
aliejų perkame tiesiai iš ūkininkų
arba iš spaudyklų (tačiau žinome, iš
kokio ūkininko sodo ir kada atkeliauja
alyvuogės). patys dalyvaujame alyvuogių
derliaus nuėmime ir stebime procesą
spaudykloje.
Degustacijų metu atsirenkame geriausią
aliejų, vadovaudamiesi keliais kriterijais:
alyvuogių surinkimo ir išspaudimo laiku
(nuo surinkimo iki išspaudimo turi praeiti
ne daugiau, kaip 24 val.), užtikrintu spaudyklos šaltojo spaudimo technologiniu
procesu, ir svarbiausia – pačio aliejaus
šviežumu, aromatu, skoniu. pasirinkto
alyvuogių aliejaus degustaciją kartojame
keletą dienų, norėdami įsitikinti teisingu
alyvuogių aliejaus pasirinkimu.

„pradedant
verslą,
svarbiausia
yra
spontaniškumas. reikia tiesiog priimti
sprendimą ir veikti. Žinoma, pasiruošti yra
svarbu, tačiau ne mažiau svarbu pradėti, veikti
iškart.
taigi, patarimas pradedantiems: nelaukite,
kol viskas bus šimtu procentų surikiuota į
savo vietas, o jūs būsite visiškai pasiruošęs.
kai 95 proc. pasiruošimo darbų bus padaryti,
pradėkite verslą. o likusius 5 proc. blefuokite.
pradėję verslą, nusiteikite, jog turite būti
lankstūs. pasirenkite tam, kad atsiras dalykų,
kurie keisis. taigi, savo idėjas ir vizijas gali tekti
keisti bei derinti prie pokyčių.
Žinoma, pradėti verslą ir įgyvendinti pačias
geriausias idėjas galima ir neturint didelio
biudžeto. tačiau privalu žinoti, kad perėjimas į
kitą lygį jau reikalauja investicijų.

Koks šviežiai spausto alyvuogių aliejaus skonis?
aliejaus aromatas ir skonis priklauso

nuo daugelio faktorių ir kartais skiriasi nesulyginamai. jei šalia alyvmedžių augo citrusiniai
vaismedžiai – turintys jautrią uoslę užuosite
citrusus jo aromate ir pajausite skonyje. aliejaus
skonis varijuoja nuo švelnaus iki intensyvaus
skonio su aštrumėlė, kuri „ateina“ pabaigoje. šviežiai, mechaniniu būdu išspaustame
aliejuje dominuoja nupjautos žolės aromatas.
ragaujant aliejų galima pajausti netgi artišoko ir
migdolo prieskonį. Laikui bėgant šviežiai spausto alyvuogių aliejaus skonis švelnėja, šiek tiek
mažėja aštrumas.
Kokia nefiltruoto alyvuogių aliejaus spalva?
ką tik išspaustas alyvuogių aliejus yra
žalsvas ir drumstas. Laikui bėgant alyvuogių
aliejus
skaidrėja
(drumstumas
tampa
nedidelėmis nuosėdomis apačioje), tačiau suplakus/supurčius aliejų, jis vėl įgauną pirminį
drumstumą. spalva taip pat kinta – nuo gana
skaisčiai žalios ji tampa švelnesne, žalsvai gelsva spalva. tačiau aliejaus savybės nesikeičia ir
neprastėja.

EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

Priimami užsakymai
šviežiam, 2016 metų
derliaus aliejui, kurį
patys vykstame rinkti ir
spausti asmeniškai
Jums gruodžio mėnėsį!
Užsakymams: el.p. arturas@meniu.lt ,
Mob.tel. +370 699 37833
Aukščiausios rūšies alyvuogių aliejus,
išgautas tiesiogiai iš alyvuogių mechaninėmis
priemonėmis. Alyvuogių derlius surenkamas
ne didesniu nei 25km spinduliu iki aliejaus
spaudyklos - tai užtikrina aliejaus išspaudimą
ne ilgiau, nei 24val. nuo alyvuogių surinkimo.
Spaudimo metu, alyvuogių aliejaus
išgavimo procesas neviršyja 28C.

jei viską darysite nusiteikę smagiai, verslas
jums seksis. Labai svarbu yra tinkami žmonės:
įdarbinkite geresnius už save ir priverskite juos
jaustis vertinamais.
Nebijokite klaidų, jų neįmanoma išvengti.
tačiau jei norite išlikti, darykite viską, kad
nedarytumėte didelių. Didžiausia mano klaida
– kad nepradėjau verslo anksčiau.
ir dar – svarbu visiškai pasitikėti savimi bei
veikti drąsiai. ir visuomet savo darbuotojams
laiku mokėti atlyginimus.

Nuotraukoje Tom\as Nicholsonas

„išsukant“ restoraną mums labai padėjo
tai, jog pradėjome nuo mobilaus maitinimo
taško-picerijos. taip mes galėjome „ateiti“ pas
žmones, nelaukdami, kol jie ateis pas mus.
Bet dėl tos pačios priežasties mes nebuvome
prieinami bet kuriuo metu ir taip išlaikėme deficito faktorių bei žmonių norą Dar.
visgi, kaip bebūtų, svarbiausia yra sąžiningas
ir atsakingas požiūris į gaminamą maistą ir
jo patiekimą. reklama „iš lūpų į lūpas“ yra
geriausias marketingo įrankis, tad atidirbtas,
kokybiškas produktas ir dėmesys klientams ir
yra sėkmės paslaptis.
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INTERNETAS JUS
AR JūS JĮ?
Karolis Baleiša

jūs neleidžiate man užeiti į jūsų restoraną, paragauti
jūsų maisto. Dažnai, net ir turėdamas pinigų, neturiu
kur jų išleisti. Čia ir dabar mielai atiduočiau gražią eurų
puokštę už gerą maistą, aplinką ir visa kita. galėčiau,
bet to nedarau. Ne dėl to, kad norėčiau pataupyti, o
dėl to, kad jūs nesugebate iš manęs jų pasiimti.

jei atidarėte restoraną ir jums puikiai sekasi pirmosiomis savaitėmis, didelė tikimybė, kad per pirmuosius metus jūsų nuotaikos pasikeis ir teks ieškoti naujų
galimybių užsidirbti. jeigu sėkmė neapleidžia ilgiau nei
metus – 70 proc. tikimybė, kad jūsų nuotaika pasikeis per
trejus-penkerius metus. tik jeigu restoranas sėkmingai
dirba ilgiau nei penkerius metus, tikėtina, kad artimiausius dešimt metų mėgausitės gera nuotaika. jums pavyko, bet
viskas greitai keičiasi.
tai byloja apie paprastą, banalų faktą – gero maisto, puikios vietos, laimingų klientų, apie jus pasakojančių draugams, neužtenka. gyvename vienoje iš labiausiai internetu
apsiginklavusių šalių. Net jeigu jums nepakeliui su internetu,
tai nereiškia, kad jūsų klientai tokie patys. Linkiu neignoruoti
dalykų, kurių neišmanote, nes ilgai netempsite.

Neretai restoranai niekuo nesiskiria nuo puikius ekologiškus
produktus auginančios močiutės, kuri dažnai permaitina gyvulius, nors galėtų prisidurti antrą, trečią ar net ketvirtą pensiją
be didelių pastangų.
tyrimai teigia, kad apie pusė naujų lankytojų apie restoraną
sužino iš rekomendacijų. Likusi dalis – naršydama Google paieškoje, restorano svetainėje ar facebook paskyroje,
tinklaraščiuose apie maistą ar vartotojų atsiliepimų svetainėse.
Žvelgiant giliau – 80 proc. rekomendacijas gavusių žmonių
ieško papildomos informacijos apie jus internete. atlikus
nesudėtingus matematinius veiksmus tampa aišku, kad 9 iš 10
naujų lankytojų pas jus atveda internetiniai kanalai.

Keletas pirmųjų žingsnių, kuriuos turite žengti:
Google Places. Esu automobilyje. Žinau, kad tam tikroje gatvėje
yra pui-kus restoranas, net žinau to restorano pavadinimą. suvedu pavadinimą Google paieškoje ir išmaniajame telefone
matau kontaktus. tereikia paspausti vieną mygtuką ir navigacija
man nurodys kelią į pasirinktą restoraną.
TripAdvisor.
Lankytojų
iš
užsienio
dažnai
naudojamas
įrankis
lankytinoms
vietoms, restoranams ir viešbučiams surasti. po apsilankymų
rašomi atsiliepimai, suteikiamas reitingas, o kuo jis aukštesnis,
tuo daugiau šansų, kad gyvuosite ilgus metus. puikus įrankis,
kai norite susipažinti su vartotojų įspūdžiais apie savo restoraną.
taip pat labai gerai padeda suvokti, kad klaidos gali kainuoti labai brangiai.
Foursquare/Swarn ir Facebook Places. vartotojams suteikta
galimybė socialiniuose tinkluose paskelbti savo draugams, kur
jie lankosi. puikus įrankis, suteikiantis nemokamą galimybę kitiems papasakoti apie jus.

Instagram. Nuotraukomis grįstas socialinis tinklas, kuriame galite talpinti savo patiekalų nuotraukas ir, naudodami
nesudėtingus techninius stebuklus, pavyzdžiui, „hashtag“, sulaukti nemokamų peržiūrų.
Geo-targeting. jei, eidamas gatve ir naršydamas
išmaniajame
telefone,
pamatau
netoliese
esančio
restorano pasiūlymą, turiu visas galimybes transliuoti reklamą tam tikru spinduliu aplink tą restoraną.
Meniu.lt. viskas vienoje vietoje – vartotojų rekomendacijos,
adresai, kontaktai, meniu, kainos, darbo laikai. tokiuose portaluose dažnai lankosi nuomonės lyderiai – žmonės, kurie gyvena restoranų ir kavinių kultūra. juk daugeliu atvejų sėkmė
prasideda nuo geros lyderių nuomonės apie jus. Būkite jiems
matomi.
verta išskirti ir Facebook paskyras, kurias, tikėtina, jau turite. tiesa, kai kurie restoranai geriau jų neturėtų. Neretai atbaidote vartotojus, net patys to nesuprasdami. jeigu jau esate
ten, tai elkitės pagal taisykles. štai pagrindinės klaidos, kurių
turėtumėte vengti:
• Neišsami profilio informacija. ar jūsų paskyroje yra meniu,
adresas, darbo laikas, kontaktinis telefonas, patiekalų nuotraukos? vartotojams reikia visko, čia ir dabar.
• Per daug pranešimų (post’ų). tikėtina, jog daugumai savo
vartotojų nesate svarbiausi gyvenime. jiems tikrai neįdomūs
jūsų darbuotojų naminių gyvūnų vardai su nuotraukomis ar
kas tapo mėnesio darbuotoju. šiuo atveju ga-lioja principas –
mažiau yra daugiau.
• Nesusijęs turinys. Neskelbkite pamestų gyvūnėlių
nuotraukų, linksmų vaizdelių ar naujienų portalų straipsnių,
kurie visiškai nesusiję su tuo, ką darote. priešingu atveju būsite
ignoruojami ne tik socialinėje erdvėje. Mažiau yra daugiau.
• Per ilgi tekstai. Niekas neturi laiko skaityti rašliavos, jei tai
daugiau nei vienas ar du sakiniai. Būkite konkretūs ir nelįskite į
akis. Mažiau yra daugiau.
• Bendraukite su savo lankytojais. Dažnai lankytojai rašys
jums komentarus, asmeninius laiškus, teiks klausimus. Blogiausia, ką galite padaryti – nereaguoti į klausimus, komentarus,
pastabas.
• Mėgėjiškos nuotraukos. Niekas nevežioja malkų ferrari’u.
jei skelbiate nuotraukas, jos turi kokybiškos. Žmonės valgo
pirmiausia akimis. Nuotraukos būtinos, tačiau blogiau yra
nekokybiškos nuotraukos nei visiškas jų nebuvimas.
interneto pasaulio galimybės beribės. viskas priklauso nuo
jūsų noro domėtis ir išnaudoti galimybes. kad ir kokie gardūs
būtų jūsų risotto, carbonara ar sveikuoliški pyragai, internetas
iš esmės lems, ar jūsų restoranas gyvuos vienerius, dvejus ar
dvidešimt metų.

Braškinė sausaininė mocha
* 10 ml MONIN Brownie sirupo
* 10 ml MONIN Braškių sirupo
* 120 ml karšto plakto pieno
* 1 espresso
Supilkite ingredientus į puodelį
ir išmaišykite. Galite papuošti
plakta grietinėle ir uogomis.
Patarimas: vietoj braškių
sirupo galite naudoti Monin
aviečių ar gervuogių sirupą,
Brownie sirupą galite pakeisti
Monin šokoladinių sausainių
sirupu.

* **

Karšta obuolių ir cinamono
arbata
* 20 ml MONIN Cinamono sirupo
* 120 ml paruoštos arbatos
* 60 ml obuolių sulčių
Supilkite ingredientus į arbatinuką su presu. Pašildykite
mišinį jei reikia. Galite papuošti obuolių ir cinamonu.
Patarimas: vietoj Cinamono
sirupo galite naudoti Monin
Obuolių pyrago, Juodųjų
serbentų, Aviečių sirupą.

*
**

Skoninė plakta grietinėlė
Norint gauti intensyvesnį ir
įvairesnį skonį, galima pasigaminti skoninę plaktą
grietinėlę. Tam reikės 80ml
norimo skonio sirupo, 420ml
grietinėlės. Supilti ingredientus
į ISI grietinėlės sifoną, įleisti dvi
kapsules ir lengvai supurtyti.
Skoninė grietinėlė paruošta!

** *

SALDūS gĖRIMAI SU MONIN
PADĖS ATREMTI ŠALTą žIEMą!
kai laukia šaltėja ir dienos eina trumpyn, norisi kažko
kas džiugintų ir šildytų ilgais vakarais.
šaltus žiemos vakarus jaukias paversti padės Monin
sirupai ir keletas receptų puikiems gėrimams!

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
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kaip skoningai
nufotografuoti maistą
Jeigu planuojate viešinti nuotraukas savo svetainėje, naudoti jas reklaminėje medžiagoje ar
pradėti rašyti tinklaraštį apie maistą ar išleisti receptų knygą, bet nesate tikri, kaip išraiškingai
ir skoningai nufotografuoti savo patiekalus, Jums tikrai ne visada būtina galvoti apie fotostudiją
ar gausybę brangios įrangos. Fotoknygų ekspertai ZOOMBOOK dalinasi keliais patarimais,
kurie padės Jums patobulinti savo maisto nuotraukas, net jei tai tiesiog pusryčių kadras socialiniam tinklui.
Norbertas Kazlauskas

KONSULTACIJOS

1.

1. MAISTAS TURI BŪTI ŠVIEŽIAS
Jūsų patiekalas nesukels didelio apetito, jei jam naudosite
apdaužytas daržoves ar apvytusias salotas. Fotografuojant
stambiu planu, išryškėja kiekviena detalė, todėl negadinkite
savo nuotraukų prastais produktais. Apipurkškite salotas

šaltu vandeniu – taip jos atrodys gaivesnės. Žuvies ir mėsos
patiekalus lengvai aptepkite aliejumi. Jūsų maistas turi atrodyti valgomas ir natūralus, todėl nepersistenkite apdorodami
nuotraukas ir naudodami įvairius filtrus. Neperkepkite mėsos
bei žuvies, kad maistas nuotraukose neatrodytų suglebęs.

Jei norite sumažinti iš kitos pusės
krentančius šešėlius, atspindėkite
krentančią šviesą reflektoriumi ar
tiesiog dideliu balto popieriaus lapu.

2.
2. IEŠKOKITE NATŪRALIOS ŠVIESOS
Net jei paruošite tobulą patiekalą, seilę varvinančioms nuotraukoms Jums prireiks gero apšvietimo. Fotografuojant maistą
dažniausiai užtenka ir vieno šviesos šaltinio. Tačiau tiesioginiai
saulės spinduliai dažnai yra per aštrūs maisto fotografijai, bet
baltos dieninės užuolaidos padės šviesą išsklaidyti. Geriausia fotografuoti natūralioje šviesoje, krentančioje pro langą
iš šiaurinės pusės. Toks apšvietimas išryškins Jūsų patiekalo
tekstūrą ir detales, tad maistas atrodys žymiai skaniau.
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3.
3. BŪKITE PASIRUOŠĘ FOTOGRAFUOTI GREITAI
Išsilydęs sūris ilgainiui sukietėja, šviežios žolelės nuvysta ir
visas patiekalas praranda savo reprezentacinę išvaizdą. Todėl
turėtumėte iš anksto apgalvoti kompoziciją, išdėlioti objektus
ir sureguliuoti fotoaparato nustatymus. Vos ištraukę pyragą iš
orkaitės, apibarstykite jį cukraus pudra ar cinamonu ir iškart
pradėkite fotografuoti. Jei patieksite ledus ant sauso ledo, jie ne
taip greit ištirps, o Jūs laimėsite kelias minutes gerai nuotraukai.

Restoranų verslas 2/2015
www.restoranuverslas.lt

75

KONSULTACIJOS

4. ĮAMŽINKITE GAMINIMO PROCESĄ
Sukurkite seriją nuotraukų apie tai, kaip Jūsų maistas buvo
gaminamas, kaip keitėsi jo spalva ir tekstūra. Supjaustykite,
sutarkuokite – nufotografuokite. Įpilkite, išmaišykite – nufotografuokite. Jei Jūsų tikslas yra papasakoti istoriją, kuri palies
kiekvieno skonio receptorius. Kai kurios jau paruoštos sriubos
ar košės atrodo gana blankiai, taigi, fotografuodami gaminimo
procesą, suteiksite nuotraukoms įvairovės.

4.

KONSULTACIJOS

5. VENKITE FOTOAPARATO BLYKSTĖS
Nebent norite išgauti aštrius šešėlius ir dirbtinius blyksnius.
Prisiminkite – natūrali šviesa yra Jūsų geriausias draugas.
Žinoma, blykstė gali ir pasitarnauti, jei išmanote techninius fotografavimo niuansus ir turite papildomos įrangos. Jeigu šviesos
neužtenka ir Jūsų nuotraukos susilieja, tiesiog pamėginkite
naudoti trikojį arba padidinti užrakto greitį.

5.

7. APGALVOKITE FONĄ
Tinkamai parinktas fonas padės sukurti tam tikrą nuotaiką
ir pabrėš geriausias patiekalo savybes. Siekiate perteikti jaukią
namų atmosferą, iškilmingos vakarienės aplinką ar savaitgalio barberkiu gamtoje nuotaiką? Pasirinkite tinkamus paviršius, ant kurių
fotografuosite savo maistą: linines staltieses, medines pjaustymo
lenteles, marmurinius stalviršius ir t. t. Papildykite kompoziciją
įdomiais įrankiais, servetėlėmis, stiklinėmis, bet neperkraukite
kadro. Nuotraukose gražiausiai atrodo pasikartojimai; neretai dvi
taurės, pora puodelių, keli obuoliai atrodo geriau nei padėti po
vieną. Nepamirškite, jog dėmesys turi būti nukreiptas į maistą. Štai
keli būdai, kaip sukurti natūralesnę nuotrauką:

Nepamirškite į kadrus
įtraukti savo ar jūsų virėjo
rankų, kurios laiko samtį,
maišo padažą ar pjausto
produktus.

6.

7.
6. IŠBANDYKITE ĮVAIRIUS RAKURSUS
Kaip ir fotografuojant žmonių portretus, reikia atrasti kampą,
kuris parodys gražiausią Jūsų patiekalo pusę. Eksperimentuokite ir pabandykite fotografuoti iš viršaus, 45 laipsnių kampu,
akių lygyje, iš toliau ir stambiu planu. Tik taip pamatysite, kas
veikia geriausiai. Kai kurie sako, jog maistą reikia fotografuoti
iš tokios perspektyvos, tarsi patys būtumėte pasiruošę jį ragauti. Jei mieliau paslėptumėte dalį savo patiekalo, palikite tai už
kadro arba nuotrauką apkirpkite vėliau. Nepamirškite pritaikyti
ir kompozicinę trečdalių taisyklę, kuomet pagrindinis nuotraukos objektas užima vietą dviejuose kadro trečdaliuose.
Susikurkite savo asmeninę receptų fotoknygą internete
www.zoombook.lt
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• Papuoškite nuobodų patiekalą prieskoninėmis žolelėmis,
uogomis ar grietinėle.
• Pabarstykite miltų ar cukraus pudros ant stalviršio arba kepimo skardos.
• Įdėkite šviežių ingredientų į mažus indelius ir išdėliokite juos
šalia patiekalo.
• Atsikąskite keksiuko ir padėkite jį atgal prie visų kitų.
• Palikite supjaustytus produktus ant lentelės, o peilį padėkite
šalia.
• Obuolių pyrago fone padėkite kelis obuolius bei cinamono
lazdeles.
• Fotografuokite šašlykus ar mėsainius tiesiai ant grilio grotelių.

8. TINKAMAS INDAS IŠRYŠKINA
PATIEKALĄ
Apvalios vienspalvės lėkštės tinka prie
daugumos patiekalų ir neblaško dėmesio
savo raštais ar neįprasta forma. Tačiau
tam tikras maistas, pavyzdžiui, sušiai,
geriau atrodys stačiakampėje lėkštėje.
Mažos porcijos atrodo estetiškiau ir jas
lengviau fotografuoti, o gerai nuotraukai pakaks ir vieno sriubos samčio. Jūsų
indai ir kiti įrankiai turi tiesiog blizgėti,
todėl nuvalykite bet kokius trupinius ar
nuvarvėjimus prieš fokusuodami savo
nuotrauką.

8.
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vertinti ir kavos gamybą. Restoranas tampa įkaitu, kai dėl finansinių sumetimų yra
priverstas prisirišti prie produkto, kurio
galbūt niekada gyvenime nepasirinktų.

KAVOS LOTERIJA*

*Arba kaip laimėti, užsisakius puodelį kavos restorane

Saulius Simonavičius, kavos ekspertas
Suskaičiuokime visus mūsų šalies restoranus, kavines, barus, valgyklas, padauginkime šį skaičių iš vieneto
ir gausime skaičių įstaigų, kuriose vienaip ar kitaip yra ruošiama kava. Štai čia ir prasideda mūsų žaidimas.
Norėčiau apžvelgti pagrindines šio žaidimo klaidas (kurios tikrai nėra retas atsitiktinumas, o labiau kasdienybė)
bei paieškoti visiems naudingų sprendimų.
Remiantis 2013-2014 m. Europos kavos federacijos duomenimis, Lietuva
yra 19-oje vietoje Europoje ir 27-ta pasaulyje pagal kavos, tenkančios vienam
asmeniui, suvartojimą. Skaičiai kiek
sumažėję, lyginant su ankstesniais metais,
tačiau neženkliai – nuo 4,1 kg iki 3,66
kg per metus. Taigi, tikrai nesame abejingi šiam gėrimui, be kurio savo dienos
neįsivaizduoja daugelis. Dėl to rankas
trina ir verslas. Mieste daugybė vietų, kur
galime išgerti puodelį kavos. Nuėję į bet
kurį restoraną, kavinę, barą ar valgyklą,
meniu tikrai aptiksime ir kavos gėrimus,
o pagrindinėse, gyviausiose sostinės
gatvėse kavos aparatas stovi vos ne kiekviename lange.
Tačiau eiliniam vartotojui išsirinkti vietą,
kurioje galima būtų pasimėgauti puodeliu
kavos, yra gana sudėtinga, nes kiekvienas
kavos puodelis tarsi dalyvauja loterijoje.
Sakysite – įdomu, kodėl gi ne, tačiau tai
tokia loterija, kurios prizinis fondas yra
beveik tuščias, o viltis joje laimėti yra minimali. Tą patį galima pasakyti ir apie kavą,
kuriai kas dieną daugelis nepagaili ir keleto eurų. Tai neliečia tų, kurie žino kur, ką
ir kodėl vartoja, tų, kurie, atradę savo „kavos vietas”, lengvai neišmaino jų į kitas
dėl subjektyvių priežasčių. Deja, tokių
vartotojų yra mažuma.
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Būkite realistai – nemokamų kavos
aparatų nebūna
Viskas prasideda tada, kai įstaigos savininkai ar atsakingi asmenys nusprendžia,
kad jų atidaromame restorane ar kavinėje
žūtbūt reikės kavos. Žinoma, kaip gi be jos,
tai juk kiekvieno restorano dalis. Ir čia viskas būtų puiku, jeigu pirmiausia būtų pagalvota apie klientą ir apie patį produktą –
kavą. Deja, dažniausiai yra visai priešingai.
Neretai sprendimus lemia finansai, t. y. investicijos, sąnaudos, kurių reikės tam, kad
tą kavą turėti. Tad kokie variantai?
Visada
galima
viską
padaryti
paprasčiausiu būdu: Jūs paskambinate
garsaus prekinio ženklo kavos atstovui,
kuris pas Jus atskuba tą pačią akimirką ir
dar ne tuščiomis. Jūsų savijauta pakylėta,
jaučiatės labai svarbus, nes atrodo, kad
dėl tokio kliento pešasi kiekvienas kavos
tiekėjas, juk štai užtenka spragtelti pirštais
ir bet kada prie durų gali atkeliauti kitas. Taip, bėgant metams konkurencija ir
padiktavo tokią tvarką, nes kaip gi kitaip
parduoti populiaraus ženklo kavą, kai
rinkoje yra keliolika ar keliasdešimt tiekėjų,
prekiaujančių tokiu pačiu produktu? Klientui reikia sumokėti ar siūlyti kažką mainais,
tik klausimas, kuris kaskart bus pirmesnis
ir gudresnis.

Taigi, jei nuspręsite paskambinti
bekonkuruojančiam kavos tiekėjui, Jūs
gausite visą starto komplektą – reikiamą
kavos ruošimo įrangą, indus, reklaminę
atributiką, servetėles ir t. t., o vėliau ir visą
priežiūrą bei mokymus. Belieka tik brangiai pirkti tiekėjo kavą, ją ruošti ir mesti
monetas į baro pinigų stalčių – investicijų
net nereikia. Rojus, ne verslas... Na, gal tik
kiek nelinksma, kad dėl visų šių dovanų
kavos kilogramo kaina gaunasi išpūsta...
Bet galima pagalvoti, jog tai apsimoka,
nes niekas daugiau nekainavo. Tokia praktika yra mūsų kavos rinkos piktžaizdė.
Mano akimis, nuo to ir pradeda klestėti
„antikokybė“.
Atrodytų, kas čia blogo, juk visiems
gerai – restoranas gauna įrangą su visais
būtinais priedais, generuoja papildomą
apyvartą, o tiekėjas taip pat patenkintas
papildomais pardavimais. Bėda tik ta,
kad nemokamai niekas nieko neduoda,
viskas kruopščiai apskaičiuota ir apgalvota. Niekas nemokamai neleis naudoti
įrangos, kuri kainuoja bent kažkiek daugiau nei tiek, už kiek mažiausiai ją galima
įsigyti, o tai labai svarbu. Pavyzdžiui, ar
ilgai gyvuotų restoranas, kur maistas kas
kartą būtų arba prisvilęs, arba atvirkščiai
– neiškepęs? Juk lygiai taip pat reikėtų

Kokybei būtinos investicijos į
personalą ir švietimą
Išlįskime iš užkulisių ir įsivaizduokime,
jog pati kava bei įranga, kurią turi konkretus restoranas, yra geras pasirinkimas.
Tačiau vistiek reikia barti įstaigas ir baristas
už jų dažną apsileidimą ir nekompetenciją
renkantis bei ruošiant kavą. Dažnai kartoju, jog 95-98 proc. visų įstaigų, kur
ruošiama kava, visa tai atliekama blogai
arba labai blogai, tik vienas kitas procentas
tą daro gerai arba labai gerai. Nemanau,
kad išgalvojau šį skaičių – tokia realybė. Ir
visa tai dėl vienos pagrindinės priežasties
– nežinojimo, per mažo žinių kiekio arba
apskritai jų nebuvimo. Dėl to atsakinga
įstaigų valdžia, nes ji turi rūpintis baristų
kompetencija, neleisti, kad žmonės,
ruošiantys kavą, tą darytų mėgėjiškai,
tarsi ruoštų kavą draugui, šeimos nariui, o
ne restorano, baro ar kavinės svečiams. Ir
visiškai nesvarbu, kokia to produkto kaina.
Dori, profesionalūs restoranų darbuotojai kovos ir, tikiu, niekada nenusiris iki to,
kad jų bare espresso kava būtų ruošiama
iš mišinio, turinčio robustos, kavos, maltos
seniau nei dabar, iš mažesnės nei 8 g porcijos.
Iš mano apklaustų šimtų šalies baristų
lygiai 100 proc. nesugeba aiškiai ir
užtikrintai atsakyti, kas gi yra espresso ar
kapučino, nors daug metų tuos gėrimus
kasdien ruošia, rekomeduoja ir parduoda savo svečiams. Espresso yra pats
komplikuočiausias kavos ruošimo būdas,
tad reikalauja ir specialaus pasiruošimo. Be
jo visa tai, kas bus gaminama ir kiekvieną
kartą pilama į puodelį, ir bus loterija, kurioje dalyvaus ne kas kitas, o restorano
svečiai.
Neišmanymas dažnai vyrauja visur –
restoranų, kavinių ir barų administracijoje,
tarp baristų, taip pat neatsilieka ir pats vartotojas. Tad nors visi dirba, dūzgia, daro,
bet rezultatas profesionalumo prasme yra
visiškas fiasko.
Geriausiai tai atspindi elementarus dalykas – espresso kavai naudojamo mišinio
sudėtis.
Robusta – kaip nešvarūs skalbiniai
Robusta turi misiją espresso kavos
mišinyje – ji jį suintensyvina, pagerina putos (crema) kokybę bei kiekį, didina kofeino
koncentraciją gėrime, tačiau dėl jos visada
nukenčia kavos, paruoštos iš mišinio su
robusta, kokybė ir skonis. Pri-klausomai
nuo jos kokybės ir santykio mišinyje,

dominuos nemalonus kartumas, plastiko
ar gumos užuominos, mediena, pelėsis,
medicinos pramonė, nešvarūs skalbiniai, autoserviso užkulisiai bei panašūs
skoniai ir aromatai. Italų kultūra manęs už
tokį atvirumą nekęstų, mat jų klasikinis espresso gėrimas ruošiamas iš kavos pupelių,
kur arabikos bei robustos populiarus santykis yra atitinkamai 80 proc. ir 20 proc.
Priprasti galima prie visko, tai įrodo ir tai,
kad žmonės priprato prie robustos. Tačiau
modernus itališkas kavos baras, kuriame
dirba XXI-mo amžiaus baristos su plačiu
akiračiu ir patirtimi, tikrai robustą bus
eliminavęs. Beje, būna, kad jie stengiasi
tai kompensuoti skrudinimo intensyvumu. Deja, dar iki šiol plačiai robustą savo
espresso mišiniuose naudoja dauguma
komercinių itališkų (ir ne tik) ženklų.
Pagrindiniai kriterijai, dėl kurių
svyruoja ruošiamos kavos kokybė:
• netinkami įrangos parametrai,
temperatūros stabilumas;
• netinkama malimo kokybė arba/bei
nustatymai;
• neatidi įrangos priežiūra bei profilaktika;
• vandens kokybė, kuri reikalauja
priežiūros bei nemažų investicijų;
• kavos pupelių pasirinkimas (žaliavos
kokybė, skrudinimas, šviežumas);
• menka baristų kompetencija;
• netinkamas technologinių standartų
laikymasis.
Yra tekę restorano kavos ruošimo lygį
sutapatinti su svečių nuodyjimu. Skamba
labai drastiškai, bet, užėjus į restorano
užkulisius ir patikrinus visą kavos baro dalį,
kitaip įvardinti ir nepavyktų: viskas labai
neprižiūrima, apleista, priskretę ir nekvepia. O svečiai dar už tą nuodų porciją
ir susimoka. Apsileidimas – opi tema,
dažniausiai tai vyksta, kai visos aplinkybės
sukrenta į vieną vietą, t. y., atsakingi asmenys nežino, kas turi būti prižiūrima,
kokie profilaktikos ir priežiūros darbai
turi būti atliekami, o patys baristos tai
daryti arba tingi, arba lygiai taip pat nieko
nežino. Kita kalba, kai visa tai vyksta taupymo sumetimais arba piktybiškai. Neretai
tenka susidurti su tokia situacija, kai personalas priežiūros darbų apskritai nesiima,
o tai atlieka kartą per mėnesį atvykstantis
kavos tiekėjo žmogus. Tokią vietą teoriškai
reikėtų apeiti kuo didesniu atstumu, bet
kaip gi vartotojui sužinoti, kaip ten viskas prižiūrima? Atsakymas – niekaip, Jūs
tiesiog eilinį kartą dalyvausite loterijoje ir
nurysite tai, kas bus pateikta.
Baristų užduotis visą savo darbo

dieną stebėti nustatymus (kavos
malūnėlio, aparato), prireikus juos keisti,
nepriekaištingai vykdyti įrangos periodinę
priežiūrą specialiomis priemonėmis ir
įrankiais, o atsakingi asmenys tai turi kontroliuoti. Barista turi būti tas žmogus, kuris
kavą ruošia, o ne tas, kuris ją tiesiog įpila.
Jis turi suprasti, ką ir kodėl daro, suprasti,
kada rezultatas yra geras, o kada ne, daug
ir dažnai ragauti. Na, bet apie ką aš čia, juk
daugelyje vietų personalas nemokamai
net lašelio išgerti negali...
Kita dažna klaida – akla kainų ir skaičių
medžioklė, kai gera kava yra ta, kuri pigiausia. Matematika paprasta – iš kilogramo galime pagaminti nuo 100 iki 140
puodelių, tad kam gaminti 100 teisingų ir
kokybiškų, jei galima paruošti 140 niekam
tikusių, kuriuos vistiek anksčiau ar vėliau
nupirks? Žinoma, jei kokybė priklausytų
tik nuo maltos kavos porcijos, viskas būtų
paprasta, bet yra bent keliolika esminių
veiksnių, kurie įtakoja mūsų ruošiamo
puodelio kokybę. Tai didelė ir ne visada
paprasta veiksmų grandinė, kur nors
vienai jos grandžių sutrikus, viskas subyra į šipulius. Ir kad ir kaip piktybiškai tai
beskambėtų, tačiau nestebina baristos,
kurie visose tos grandinės dalyse, visai to
nežinodami, daro klaidas. Galiu Jus patikinti – tokių baristų yra dauguma.
Kaip tapti laimėtojais kavos loterijoje
Patarimai baristoms bei atsakingiems įstaigų asmenims:
• prieš įsigydami įrangą ar pasirinkdami
kavą, konsultuokitės su profesionalais;
• naudokite ir vartokite tik arabiką;
• kontroliuokite temperatūrinius
režimus;
• sverkite dozes ir kontroliuokite kavos
ekstrakcijos laiką;
• ragaukite kasdien;
• reguliariai siųskite personalą į
apmokymus;
• nepriekaištingai prižiūrėkite įrangą.
Patarimai restoranų svečiams:
• visada grąžinkite prastą kavą ir
praneškite apie tai atsakingiems asmenims;
• domėkites tuo, ką geriate, sužinokite
Jums ruoštos kavos parametrus;
• venkite kavos iš robusta pupelių.
Tikrai tikiu, kad restorano svečiai ilgainiui vis rečiau dalyvaus kavos loterijose, vis
dažniau jiems bus pateikta tokios kokybės
kava, už kokią jie moka pinigus. Prie to turime prisidėti visi – mokytis, tobulėti kavos
ruošimo bei vartojimo srityse.
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Restoranų veikla – amžinoje kūrimo stadijoje, todėl gastronomija gali pretenduoti į atskirą meno kryptį*

Nusprendėte užsiimti restoranų
verslu? sveikiname! Neatkalbinėsime ir negąsdinsime, o bandysime jums patarti ir padėti.
aišku, nekursime jūsų verslo už
jus ir neskaičiuosime jūsų finansinio modelio, bet aptarsime
kai kuriuos aspektus – tai jums
leis geriau pasiruošti, teisingiau
pasirinkti, todėl šiek tiek mažiau
rizikuoti ir šiek tiek daugiau
prognozuoti. kokių priemonių ir
sprendimų jums neišvengiamai
reikės dabar?

TECHNOLOgINIS PROJEkTAS –
kAS IR kAIP TURI VEIkTI
*Restoranų įrangos ekspertas, UAB „Gastrolinija“ direktorius Aidas Indriošius
Viskas prasideda nuo planavimo ir
restorano idėjos (kas bus gaminama ir
kaip bus parduodama)
Nuosavas restoranų verslas tapo
rožine svajone virtuvės šefams, virtuvės
ar baro darbuotojams, net bent kažkiek
mėgstantiems gaminti žmonėms (ir ypač
jauniems), tačiau tai įkandama toli gražu
ne visiems. taip teigti galime, vertindami
duomenis, kad kone ketvirtadalis naujai
atsidariusių maitinimo įstaigų gyvuoja
iki 2 metų. šioje sferoje reikia labai daug:
ne tik sėkmės, nišos, originalumo ar
kulinarinių sugebėjimų, bet ir kantrybės
virtuvėje ir versle, sveiko užsispyrimo, geros vietos, komandos, geros įrangos, teisingo technologinio projekto ir taip toliau.
pradžia yra idėja, kuria jūs „susirgsite“ ir
būsite ja užsikrėtę bent jau metus ar dvejus
prieš imdamiesi rimtų veiksmų. šio periodo reikia tam, kad gerai pasiruoštumėte.
kai jūs turite idėją (o geriau ją turėti),
galite kreiptis į restoranų įrangos specialistus, kad jie padėtų ją įgyvendinti. jei neturite konkrečios idėjos, geras specialistas
pateiks jums pasiūlymus, atsižvelgdamas
į jūsų norus ir vyraujančias tendencijas.
rinkitės tokius specialistus, kurie žiūri į
ateitį.
Projektavimas (kaip bus gaminama,
iki kelintos valandos dirbs virtuvė ir
kiek bus gaminama) – technologinis projektas (išdėstymas, inžinerija,
patiekalų atidavimas/grąžinimas)
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projektavimas – pats svarbiausias
restorano pasiruošimo etapas, nes tik nuo
logiško (ir, žinoma, atitinkančio visus higieninius reikalavimus) patalpų, praėjimų
ir ypač įrangos išdėstymo priklauso sklandus virtuvės ir baro darbuotojų darbas.
pasirinkite išmanantį restorano virtuvės
projektuotoją iš karto, o tik po to pradėkite
planuoti remonto ar statybos darbus.
virtuvėje ir bare darbuotojas turi jaustis
kaip lėktuvo pilotas, viskas jam turi būti
po ranka, jis neturėtų vargintis, atlikdamas
nereikalingus judesius, nes dėl to kenčia
darbo kokybė ir patiekalų skonis. jūsų verslo tikslas – laimingas arba bent jau patenkintas svečias, t. y. klientas, ir to pasieksite
tik turėdami laimingus ir patenkintus
darbuotojus. formuluodami užduotis projektuotojui, pabandykite atsidurti būsimo
personalo vaidmenyse – virtuvėje, bare,
salėje ir... būsimo kliento kailyje.
gaila, kad tenka dažnai susidurti su
labai prastai paruoštais restoranų technologiniais projektais, kuriuos ruošia
nekvalifikuoti ir nesidomintys progresu
žmonės bei įmonės. Bandome taisyti juos,
bet kartais jau būna per vėlu.
ištekliai ir galia
Neapskaičiuotas našumas (šaldytuvai,
virtuvės plotas ir darbiniai paviršiai, ventiliacija ir t. t.) gali sukelti didelį diskomfortą
virtuvės personalui, tad šis klausimas
turi būti išspręstas projektavimo etape.
tai priklauso nuo virtuvės technologinio

projekto ir, aišku, nuo darbo organizavimo. Nepamirškite taisyklės: numatykite
maksimalias apkrovas ir turėkite energijos,
galios ir ploto rezervą (jei aplinkybės tai
leidžia). komunikacijų ir galios klausimas
turi būti išspręstas pačioje pradžioje.
Kaip skaičiuoti išlaidas?
apskaičiavimas yra verslo raktas į
finansinį balansą. reikėtų numatyti
„matomas sąnaudas“: kiek atsieis energijos, žaliavų ir darbo sąnaudos, įranga,
interjeras bei kt., taip pat „nematomas
sąnaudas“: produktų išmetimas/sugadinimas, avarijų likvidavimas, prastovos piko
metu dėl gedimų, „juodos“ dienos bei kt.
Nepradėjus verslo labai sunku apskaičiuoti
srautus ir finansinį judėjimą, tačiau jei jau
nusprendėte atidaryti restoraną su tam
tikru skaičiumi staliukų, jūsų technologinis projektas turi būti orientuotas į maksimalias apkrovas, t. y., kad visi staliukai bus
užimti visą darbo laikotarpį.
Darbo planavimas ir tuo pačiu finansų
skaičiavimas priklauso nuo daugelio
faktorių, kurių įgyvendinimas priklauso
nuo restorano vadovo (arba savininko, jei
jis bus ir vadovas). pavyzdžiui, skaičiuojant
darbuotojų atlyginimą, kiek žmonių po
kiek valandų dirbs virtuvėjė (standartinės
pamainos ar nestandartiniai darbo laikai)
taip pat vertėtų skaičiuoti maksimalų darbo laiką ir didžiausią galimą darbuotojų
skaičių. Bet realybėje šiuos laikus koreguoja lankytojų srautas, o ne jūsų planavi-

mas. o lankytojų srautą labiausiai įtakoja
įstaigos vieta ir jūsų pasirinkta koncepcija.
Įrangos pasirinkimas ir reikalavimai jai
tik kokybiška įranga gali garantuoti
tinkamą ir nenutrūkstamą restorano darbą,
tad reikia gerai pagalvoti ir atsakingai
rinktis. Įrengimo etapas yra antras pagal
svarbumą, bet jis vyksta žaibišku greičiu,
nes norisi viską padaryti kuo greičiau (o
ypač jei suplanavote atidarymo datą).
Naudota ar nauja įranga?
Nepritariame dėvėtos įrangos įsigijimui,
nes tokie įrengimai yra arba pasenę, arba
su techniniais gedimais, kurių pašalinimas
reikalauja
investicijų.
progresas
restoraninės įrangos technologijų srityje
vyksta kasmet ir net greičiau. Negalima į
tai numoti ranka, nes tai mažina darbo ir
energijos sąnaudas arba nesuteikia jūsų
patiekalams išskirtinumo.
jokioje dėvėtoje įrangoje nerasite
naujausių technologinių sprendimų,
kurie orientuoti ne tik į geriausią ir
kokybiškiausią rezultatą, bet ir į išteklių bei
aplinkos tausojimą, energijos efektyvumą,
galiausiai – į jūsų pinigų ir laiko taupymą.

Tiekėjų pasirinkimas ir reikalavimai
Norėtųsi palinkėti, kad Lietuvoje
restoranų verslo savininkai pradėtų
įrangą rinktis ne pagal kainą, nes maža
kaina lemia tik įrangos nekokybiškumą
bei neilgaamžiškumą. Būtinai gaukite
atsiliepimus iš veikiančių objektų, kuriuose įrengti vienokie ar kitokie technologiniai sprendimai. tai vienas geriausių
pasirinkimo sprendimo faktorių, nors...
kartais emocijos užgožia pragmatizmą.
kokybiškas aptarnavimas ir garantijos
– labai svarbūs faktoriai restorano veikloje. jūsų tiekėjas turi turėti aptarnavimo
skyrių arba personalą, kuris jums užtikrins
greitą ir kvalifikuotą pagalbą. kai turėsite
restoranų verslą, jums nebus kada rūpintis
įrangos techniniu stoviu patiems.
„Nauji vėjai“ arba priverstiniai pokyčiai
verslininkas, kuris bent keletą metų
turėjo savo verslą, jau žino, kad viskas nuolat kinta, reikia nuolat koreguoti planus,
pergalvoti ir perplanuoti prieš tai buvusius sumanymus. restoranų versle tai dar
dinamiškiau nei bet kur kitur, todėl būkite
pasiruošę, kad gali tekti ieškoti naujo šefo,
kurti naują meniu, rinktis naujus produktų

tiekėjus, todėl reikėtų šiek tiek pagalvoti, ar
lengvai virtuvės įranga gali prisitaikyti prie
pokyčių. progresas yra visame kame, todėl
neatsižvelgti į naujas galimybes, kurias suteikia situacija, būtų ir netoliaregiška.
Efektyviai ir racionaliai įsirengti virtuvę,
kad, pasikeitus meniu ir gamybos apimtims,
nereikėtų keisti įrangos, yra labai sunku, o
kartais to padaryti neįmanoma, nekeičiant
įrengimų karštų patiekalų paruošimo
skyriuje (nes tai esminiai ir pagrindiniai
restoranų verslo produktyvumo įrankiai).
galima nekeisti tik paruošto maisto atidavimo skyriaus (nebent jį praplėsti arba
sumažinti), indų plovimo skyriaus ir minimaliai koreguoti sandėliavimo bei maisto
paruošimo (mėsos, žuvies, daržovių,
miltinių patiekalų) skyrius, jei jie numatyti
maksimaliam našumui arba turi erdvės ir
galios rezervus.
Netrukus pradėsime ruošti virtuvės
technologinius projektus 3D formatu restoranams, maisto perdirbimo
įmonėms, laivų kambuzams, nes tai labai palengvina komunikacijų planavimą,
kokybiškesnį erdvės užpildymą bei
suteikia užsakovui geriau įsivaiduojamą
būsimos virtuvės vaizdą.

Naujos įrangos (konkrečių gamintojų) pavyzdiniai sprendimai restoranų verslui:
• krosnis X-ovEN, kuri naudoja anglis,
ypatingai patogi darbui – atsidaro tik
stalčius su grotelėmis, kuris tuo pačiu
metu ir uždaro krosnį, neleisdamas sklisti
karščiui ir dūmams. krosnis nereikalauja
papildomų investicijų ventiliacijai, ko
negalima pasakyti apie kitus modelius,
naudojančius anglį.

• gaminant kavą aparatu Elektra Indie, galima reguliuoti tikslią bėgančio
vandens temperatūrą. taip atsiranda
galimybė praktiškai kiekvieną puodelį kavos pagaminti išskirtinio skonio. aparate
įmontuotas inovatyvus vandens boileris,
kuris skirtas karštam garui. gaminant
kavą ar pilant karštą vandenį, vanduo,
patekdamas į boilerį, yra specialiai pakaitinimas, kad nekristų bendra boilerio
temperatūra (tolygi vandens tempertūra
lemia kavos skonį).
• Dūmo perteikimo aparatas HotMixPro suteikia norimą dūmo kvapą jūsų
gaminiui. procesui naudojamas kaitrinis smulkintuvas, kuris taip pat atlieka
šaldymo funkciją (galima pagaminti šokoladą su tabako dūmais arba
šokoladinius ledus su tabako dūmais).
• Drėgmės pašalinimo aparatas HotMixPro ištraukia visą drėgmę iš produktų,
pavyzdžiui, padaro virtus ryžius sausus ir
birius.
• Naujos kartos konvekcinė garo krosnis Convotherm dėl patentuotos uždaros

sistemos suteikia produktui nukepimo
laipsnį iki 13-15 proc., tuo pačiu garantuodama produkto sultingumą bei
traškumą. ši krosnis taip pat turi rūkymo
funkciją.

• konvekcinė garo krosnis Distform
verdant ar troškinant produktą žemoje
(iki +100ºC) temperatūroje itin tiksliai
(paklaida – tik 0.2ºC) perteikia nustatytą
temperatūrą krosnies viduje. Dėl šios
galimybės jūs puikiai galėsite paruošti
gaminius Sous vide būdu. šios krosnies
kūrime dalyvavo vienas iš žymiausių
virtuvės šefų Joan Roca.
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SPRENDIMAI

2016 METAIS STARTUOS LIETUVIų
PROJEkTAS PAkEISIANTIS POžIūRĮ Į
REZERVACIJą RESTORANE
Beveik metus kurtas ir spalį pirmuosius testavimo darbus baigęs projektas, rezervacijų
restorane sistema „Tabler.lt“, 2016 metus ketina
pradėti siūlydamas rezervacijas maždaug 100
restoranų. Į sistemos kūrimą 2015 metais investuota 50 tūkst. eurų, kitąmet ketinama investuoti dar 100 tūkst. eurų.

„siekiame iš esmės pakeisti lietuvių
požiūrį į rezervacijas ir restoranų kultūrą
– popierių ir rašiklį vis tik galiausiai turės
pakeisti technologijos ir tikime, kad metas
šiek tiek „sudrebinti rinką“ atėjo. oficialus
startas 2016 metų pradžioje numatytas
tiek Lietuvos, tiek Latvijos rinkose. Lietuvoje kitų metų pradžioje tikimės siūlyti
rezervacijas maždaug 100 restoranų, per
pirmus metus skaičius turėtų pasiekti
200. šia kryptimi šiuo metu ir dirbame“, –
sakė „tabler.lt“ projekto vadovas Žilvinas
kuprėnas.
planuojama,
kad
2016
metais
rinkoje turėtų pasirodyti ir „tabler.lt“
programėlės išmaniesiems telefonams,
specialiai restoranams bus siūloma integracijos su „facebook“ ir maitinimo
įstaigų internetinėmis svetainėmis. projektui įsibėgėjus planuojama „tabler“
sprendimą siūlyti ir kaimyninėse šalyse
– Estijoje, Lenkijoje.
„Lyginant su rezervacijų sprendimais
užsienyje, „tabler“ pranašumas – sistemos integracija į restorano valdymo
sistemą – papildomų darbų dėl rezervacijos restorano darbuotojams atlikti nebereikia, tiek klientas, tiek restoranas apie
rezervaciją informuojami sMs žinute,
el. paštu, o rezervacija iškart įtraukiama
į restorano kasos sistemą ir tampa matoma restorano darbuotojams“, – sakė Ž.
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kuprėnas.
pasak projekto vadovo, tokia sistema
ateityje būtų itin vertinga ir tuo, kad
leistų įvertinti viešojo maitinimo rinkos
statistiką, klientų įpročius. pavyzdžiui,
pabaigus pirmąjį testavimo etapą,
pastebėta, kad vieno svečio, prieš tai vietą
užsakius su rezervacija, krepšelis siekia
apie 20 eurų, o restoranuose dažniausiai
lankosi 3-5 žmonių kompanijos.
„iki šiol visos rezervacijos vykdavo telefonu, tad toks sprendimas, kai aplink tiek
daug technologijų, manome, išties patogus – svečias staliuką gali rezervuoti internetu, po kelių paspaudimų atkeliauja
žinutė, kad rezervacija priimta. svarbu ir
tai, kad restoranui toks sprendimas nereikalauja papildomų investicijų“, – vertino vieno iš vilniuje esančių restoranų
„soul and pepper“ vadovė vilma
Dailydienė.
prie sistemos kūrimo dirbo 15
specialistų komanda, jį plėtoja uaB „uCs
Baltic“, programavimo ir integracijos į
restoranų apskaitos programas atliko
uaB „programuotojų komanda“. šiuo
metu sistemoje siūlomos rezervacijos
20-yje restoranų, iki metų pabaigos jų
skaičių tikimasi padidinti iki 100.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti – www.tabler.lt

Apie „Tabler.lt“
„tabler“ – sistema, leidžianti internetu rezervuoti stalelį bet kuriame
šią sistemą naudojančiame restorane.
klientui pasirinkus savo miestą bei
jam patinkantį restoraną, užpildžius
rezervacijos formą ir sulaukus
patvirtinančios sMs žinutės, klientas
gali būti ramus dėl stalelio, kuris jo
lauks pasirinktame restorane, pasirinktu metu. „tabler“ pranašesnė už kitas
rezervacijų sistemas tuo, kad sistema
integruota į restoranų valdymo sistemas ir kliento rezervacija automatiškai
įvedama į restorano kasą.“
„tabler“ sistema prie projekto
leidžia prisijungti bet kokias valdymo
ar buhalterijos sistemas naudojantiems restoranams. sistema visiškai
integruota su „r-keeper 7“ restoranų
valdymo sistema, kuri leidžia automatizuoti visą rezervacijos procesą,
pradedant užsakymo įvedimu, baigiant svečio priėmimu restorane bei
komisinių nuskaičiavimo. kitas sistemas naudojantys restoranai gali naudotis „tabler“ sistema į kompiuterį
įsidiegę specialią rezervacijų priėmimo
programą, kuri leidžia patogiai suvesti,
stebėti ir apskaityti rezervacijas.
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SPECIALIZUOTOS KOMPIUTERINĖS APSKAITOS
IR VALDYMO SISTEMOS

84

Restoranų verslas 2/2015
www.restoranuverslas.lt

