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Pirmoji lėtaeigė
sulčiaspaudė skirta
HoReCa
segmentui
Musu misija-

tobulos sultys

88 mm spaudimo anga
nereikia pjaustyti
greitesnis darbas

Unikali sraigtinė technologija
produktai spaudžiami sraigtu
gautos sultys nekeičia spalvos, išlaiko
vientisą struktūrą

Tikslus kiekis

išspausite sulčių tiek kiek reikia
klientui

500ml
400ml

Smart Cap dangtelis

padeda išvengti praliejimų
kokteilių sumaišymas sulčiaspaudėje
greitas praplovimas sekančiam spaudimui

24val. nepertraukiamo veikimo

variklis pritaikytas didelėm apkrovom
vidutiniškai galite išspausti 300 obuolių/val.

Galingiausias brushless variklis
galingiausias variklis rinkoje, tuo pačiu
veikia ypatingai tyliai
nesukelia vibracijos

Atsparus korpusas

ergonomiška išvaizda
patrauklus dizainas
nerūdijančio plieno danga

Atstovas Baltijos šalyse: UAB “OPTITA”, tel.: 8699 75525
www.kuvingspro.lt
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geriausieji lietuvoje

Etninė virtuvė

BBQ ir grilio technologijos

10-13psl.

35-36psl.

50-52psl.

14-41psl.

37-41psl.

56-63psl.

Kaip atlaikyti konkurenciją
restoranų versle
Beveik viskas, ko reikia
geram BBQ

Naujos įstaigos
Restoranų verslo
tendencijos

Marketingas internete
Tendencijos gėrimų
pasaulyje: burbuliukai

Brandinta mėsa
Pasaulio virtuvės:
Centrinė Azija

22 -23psl.

42-43psl.

63-64psl.

32-34psl.

44-48psl.

66-67psl.

Etninė virtuvė
Dalijimosi ekonomika

EN

Energijos efektyvumas
Geriausi Lietuvoje:
Liutauras Čeprackas

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

Gurmaniška Graikija
Tai, ko nenorite išgirsti apie alų

68-69psl.
70-77psl.
80-82psl.

Profesionalių medžio
kepsninių apžvalga

Centrinės Azijos regionas dažnai vadinamas vienu paslaptingiausių. Šio regiono
šalys − Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikija,
Turkmėnija bei Uzbekija mažai afišuojasi
pasaulio spaudoje, jos retai įvardijamos
kaip turistų traukos centrai. Be to, niekip
nepavyksta atsikratyti regiono, kuriame
klesti korupcija ir alkoholizmas, kuris
vis dar gyvena sovietmečio palikimu,
įvaizdžio. O kur dar absurdiškas biurokratinis aparatas vizoms į šias šalis gauti...
Nors ir nuolat buvęs kažkieno valdžioje,
šis regionas niekada neprarado savo
senųjų archaiškų tradicijų. Gal todėl
Centrinė Azija ir tapo ta unikalia vieta, kur ne tik galima pasigardžiuoti
kinietiškais makaronais ar persiškais
gardumynais, bet ir susipažinti su vis
dar gaju klajoklišku gyvenimo būdu.

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 1/2016
www.restoranuverslas.lt
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NAUJOS KAVINĖS IR RESTORANAI

Vilnius
„Barakuda“ klubas, Pamėnkalnio g. 7/8
(„Pramogų bankas“)
„No Rules“ baras, Upės g. 6
„Decantus“ vyninė, Pilies g. 6
„Bučeris“ specializuota mėsos parduotuvė,
Verkių g. 29, Ogmios Miestas, Šeimos aikštė 3
„4/20“ restoranas, Klaipedos g. 1-1
„Archie’s Burger“, Ukmergės g. 369 (PC BIG)
„Seasons Pilaitė“ kavinė, Nidos g. 1-86
„Coffee Inn Roasters“ kavinė, Pylimo g.19
„Totorino“ restoranas, Totorių g. 22
„Shark Tail Sushi“ restoranas,
T. Ševčenkos g. 16A
„Local T“ arbatinė, Vilniaus g. 45
„Épernay“ restoranas, Etmonų g. 2
„Daily“ restoranas, Vydūno g. 2
„Ramenas ir pagaliukai“ restoranas, L.
Stuokos-Gucevičiaus g. 7
„Vingio istorijos“ kavinė-baras,
M.K. Čiurlionio g. 100
„Cubanos“ greitas-maistas, Kauno g. 35
„Distilerija“ baras, Vilniaus g. 28
„Holigans“ restoranas, Šopeno g. 10
„Bukhara“ restoranas, Vilniaus g. 4
„Il Mulino“ restoranas Gedimino pr. 2A
„Beigelistai“ restoranas, Polocko g. 9
„Tesla PUB“ grill baras, Totorių g. 5
„U“ restoranas, Ąžuolyno g. 7
„Smart Burger Bar“, Konstitucijos pr. 16
„Miegantis Jautis“ indėnų baras, Rūdninkų g. 20
„Bistro Pranciškonai“ restoranas,
Pranciškonu g. 2
„BeerHouse“ alaus namai, Vokiečių g. 24
Ajurvedinė virtuvė, Saltoniškių 34a
„La Turca Vilnius“ greito maisto restoranas,
Juozapavičiaus g. 4
„Beigelių krautuvėlė“
košerinio maisto kavinė, Pylimo g. 4
„Bar Be Que“ kepsninė, Kalvarijų g.172A
„Manhattan – Nestle Ice Cream“, ledainė,
Konstitucijos pr. 16
„Alkanas Briedis“ kavinė-baras, Taikos g. 104
„Baltoji Katė“ kavinė, Švitrigailos g. 11A
„SOFRA“ kavinė-bistro, T. Ševčenkos g. 16A
„Grill London“ kavinė-baras, Palangos g. 4
„Rhum Room“ restoranas, Vilniaus g. 39
„Paralelė 39“ restoranas-braserija, Savičiaus g. 9
„Sugamour“ desertinė, Vokiečių g. 11
„SiNG karaokės namai“, Gedimino pr. 27
„CAPO Vilnius“ restoranas,
L. Stuokos - Gucevičiaus g. 7
„Bookafe“ kavinė, Stiklių g. 16
„The Owls“ restoranas, Gedimino pr. 39/1
„Bulvytės ir Žuvytės“ kavinė-baras, Verkių g.
29, Ogmios Miestas, Šeimos aikštė 3
„Apoteka“ kokteilių baras, Visų Šventųjų g. 5
„ELFA GastroBar“ gastro pub’as,
Švitrigailos g. 29
Nukelta į 10 psl. >

Žinote/atidarėte naują tašką? - informuokite
el.p. elena@meniu.lt arba tel. 8-652-07522
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„U“ (Urbihop hotel) (VILNIUS)

„U“ (Urbihop hotel) (VILNIUS)
Urbanistinis restoranas, kuriame elegantiški patiekalai patiekiami pagardinus
didmiesčio gatvės maisto akcentais ir atradus tobulą skonių harmoniją. Pirmame SEB
arenos aukšte įsikūrusiame restorane „U“ vienu metu gali vaišintis apie 120 svečių, o 24/7
dirbantis baras visada gali pasiūlyti išskirtinių užkandžių ir gaivių gėrimų. Šviežiai spaustos sultys ir sulčių kokteiliai yra restorano kasdienybė ir geriausias vitaminų užtaisas tiek
restorano svečiams, tiek visiems SEB arenos lankytojams.
Visada šviežias ir iš geriausių vietinių sezoninių produktų paruoštas gyvas ir dinamiškas
meniu nepaliks abejingų, nesvarbu, ar norite užkąsti, ar sveikai ir skaniai pasistiprinti.

„Grano“ (VILNIUS)
„Grano“ (VILNIUS)
„Grano“ restoranas įsikūręs Orange Office pirmajame aukšte. Patyrusi restorano virėjų
komanda kiekvieną dieną savo lankytojams siūlo vis naują meniu iš kruopščiai atrinktų
šviežių produktų. Europietiška virtuvė, subalansuoti klasikiniai patiekalai verslo pietums
suteikia elegancijos ir solidumo.
Kasdien valgiaraštyje rasite dviejų rūšių salotas, du sriubų pasirinkimus, penkis
karštuosius patiekalus, desertą. Skubantys papietauti gali naudotis savitarnos zona, o
paslaugus personalas pasirūpins, kad pietaudami neužtruktumėte ilgiau nei pusvalandį.
Jaukus „Grano“ restoranas taps puikia vieta ir pobūviui.

„Bukhara“ (VILNIUS)
„Bukhara“ (VILNIUS)
Profesionalūs virėjai iš Uzbekijos, charakteringiausi Vidurio Azijos patiekalai,
smilkstantis kaljanas ir dėmesys interjero
detalėms – visa tai galima rasti autentika alsuojančiame restorane „Bukhara“,
įsikūrusiame sostinės širdyje.
Viduriniosios Azijos tautos – vienos
vaišingiausių visame pasaulyje. Tai neabejotinai pajusite ir restorane „Bukhara“:
sodrūs, ant gyvos ugnies gaminamų
patiekalų aromatai, ryškūs tradicinių
patiekalų
skoniai,
kaljano
dūmas
(restorane įrengta atskira kaljano salė, talpinanti 20 žmonių). Restorane patiekamas
tik halal maistas, paruoštas laikantis visų
musulmoniškų tradicijų.
Į restoraną geriausia eiti su kompanija, tuomet galėsite išragauti daugiau
skirtingų patiekalų. Pažintį su Uzbekijos virtuve ir „Bukhara“ meistrų darbu
pradėkite nuo uzbekų virtuvės karaliaus
– plovo. Išsirinkite mėgstamiausią šašlyką,
kurių čia gaminama bent 10 rūšių, būtinai
paragaukite didžiųjų uzbekiškų koldūnų
mantų ir pyragėlių su aviena – samsa. Patiekalams gaminti naudojamos sezoninės,
vietinės žaliavos.
„Bukhara“ – originalus pasirinkimas,
jeigu ieškote autentiškos vietos pobūviui
ar įmonės renginiui. Vienu metu dviejose
salėse čia galės švęsti iki 100 žmonių, o
restorano komanda pasirūpins visais organizaciniais klausimais.

„Bukhara“ (VILNIUS)

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.

Restoranų verslas 1/2016
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RENGINIŲ VIETOS

Atkelta iš 8 psl. >

NAUJOS KAVINĖS IR RESTORANAI
„HALĖS DELI“ kavinė-baras, Pylimo g. 58
(Halės turguje)
„Pinup Bagels“, mobili beigelinė
„Rise“ japonų restoranas, Gedimino pr. 43
Vilniaus raj.
„GRANO“ restoranas,
Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių km.
Kaunas
„Soul“ restoranas, Rotušės a. 3
„Talutti“ restoranas, Laisvės al. 74
„Višta Puode“ restoranas, S. Daukanto g. 23
„Raudonas autobusiukas“ kavinė-baras,
Jonavos g. 40
„Movido” kavinė-baras, Laisvės al. 54
Gruzijos meno ir skonio namai,
K. Donelaičio g. 91
„Skanus kampas“ kavinė, Vilniaus g. 66
Klaipėda
„Bamboo“ restoranas, H. Manto g. 11A
„Sogo Lounge“ kavinė-baras,
Naujojo Sodo g. 1
„KANPAI Klaipėda“ restoranas, Žvejų g. 10
„Monai“ restoranas, Liepų g. 4
„Manami“ restoranas,
Taikos pr. 61 (PPC AKROPOLIS)
„La Marina“ viešbutyje
„Old Mill Conference***“, Žvejų g. 20
Bkera kepykla/arbatinė, Turgaus g. 17

„Tesla Pub“ (VILNIUS)
„Tesla Pub“ (VILNIUS)
„Tesla Pub“ – gerų skonių išradėjai.
„Tesla pub“ jau spėjo pagarsėti kaip viena
geriausių vietų paragauti glazūruotų BBQ
šonkauliukų. Nors meniu ir neilgas, tačiau
gerai „sukaltas” ir jame yra viskas, ko reikia
geram pasisėdėjimui su draugais.
Klasikiniai mėsainiai ir BBQ šonkauliukai
– pub’o vizitinės kortelės, tačiau jei kompanijoje yra vegetarų ar veganų, jiems taip
pat yra iš ko pasirinkti. Meniu lakoniškas.
Jame populiariausi ir teisingi užkandžiai,
klasikiniai, amerikietiškų tradicijų, karštieji
patiekalai, ir šviežiai ruošti desertai. Tačiau
tai – tik pradžia, pub’o komanda planuoja

pateisinti žymiojo išradėjo N. Tesla vardą
savo pavadinime ir jau netrukus pristatys
originalius patiekalus su pačių naujai
išrastais skoniais ir deriniais.
Nors lankytojų vertinimuose dominuoja
pagyros skaniam maistui ir protingam kainos/kokybės santykiui, pirmiausia pub’as
– vieta atsipalaiduoti. Tuo pasirūpina
smagus personalas ir, žinoma, kompetetingai apgalvotas baras: Lietuvos smulkiųjų
aludarių gėrimai, punšas ir kokteiliai,
įdomų vakarą žadančiais pavadinimais:
„Don’t ask“, „Burn the day“, „Adios, mother
f***ers“.

Šiauliai
„Cask 215“ baras, Vilniaus g. 215
Druskininkai
„Flores“ viešbutis, Vilniaus al. 13
„Bukhara“ restoranas, K. Dineikos g. 12
„Pepe“ restoranas, M. K. Čiurlionio g. 97
Palanga
„Belfastas“ kavinė, Vytauto g. 98
„MOSS virtuvė“ restoranas, Vytauto g. 76
Šilutė
„Pipiras“ kavinė-baras, Struikų g. 8
H. Šojaus konferencijų centras,
Lietuvininkų g. 4

„Tesla Pub“ (VILNIUS)

Širvintai
„Dvaro sodyba“, Ateities g. 13,
Užublendžiai, Jauniūnų sen.
Anykščių raj.
„Kacės virtuvėlė“ šeimyninis restoranas,
Girelės k. 12, Kavarskas

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.

Rishon (Vilnius)
Rishon – pirmasis košerinis mėsos
restoranas Vilniuje. Vienintelis savo sferoje restoranas nustebins Jus naujais ir
tradiciniais žydų kulinariniais patiekalais
iš įvairiausių pasaulio bendruomenių,
taip pat restorane rasite ir tradicinius
lietuviškus patiekalus, pagamintus pagal
visas kašruto taisykles.
Restorane taip pat didelis košerinių
alkoholinių gėrimų ir vynų pasirinkimas, gausybė šviežiai spaustų sulčių bei
vitaminų kokteilių ir platus desertų asortimentas.
Sveikas ir skanus maistas, skoningas
interjeras ir žydų svetingumas laukia Jūsų
pačiame Vilniaus centre, vos 1 minutė
kelio nuo Gedimino prospekto ir nuo Katedros.
Restoranas turi dvi sales, talpinančias
20 ir 40 žmonių, bei tinkančias
įvairiausioms progoms. Mažojoje salėje
patogu organizuoti konferencijos, pagal
pageidavimą, galima pastatyti ekraną ir
projektorių. Didžioji salė tinka renginiams
įvairiausiomis progoms, o jaukus vidinis
kiemelis su fontanu suteiks galimybę padaryti Chupą pačiame senamiesčio centre.

„Smagus raugas“ (Vilnius)
Šioje nestandartinėje parduotuvėje
alaus galima nusipirkti ne tik išsinešimui,
bet ir išgerti čia pat vietoje (be jokio
antkainio) ar užsisakyti degustaciją, kurios
vedėjas bus pats šeimininkas. Net dešimt
metų alaus eksperto galvoje brandinta
mintis turėti tokią vietą Vilniuje galų gale
įgavo kūną.
Šios, tylioje sostinės senamiesčio Bokšto
gatvėje (vos 2 minutės nuo Rotušės
aikštės) įsikūrusios parduotuvės-baro lentynose puikuojasi bene didžiausias alaus
pasirinkimas Lietuvoje, ne tiek skaičiumi,
kiek stiliaus ir alaus daryklų pasirinkimo
atžvilgiu. Dabar lentynose randame apie
300 alaus rūšių, jas puikiai papildo ir pilstomas alus. Pilstomo alaus (iš 3 čiaupų) pasirinkimas yra nestandartinis – kiekvieną
kartą pilstomas vis naujas alus, neapsistojant ties viena rūšimi. Dažniausiai tai
yra alus, atvežamas iš užsienio specialiai
tik į šią vietą.
Šalia alaus lentynų yra keli stalai bei
baro kėdės norintiems prisėsti ir paragauti alaus. Taip pat yra atskira uždara
degustacinė 20 vietų salė įvairiems renginiams, degustacijoms, o paprastą dieną
– lankytojams, kurie nebetelpa pirmoje
salėje. Prie baro dirbantis šeimininkas ar jo
mokiniai ne tik parduos jums alų, bet ir pa-

Rishon (Vilnius)

pasakos apie jo rūšis, ką geriate, draugiškai
pabendraus įvairiomis kitomis temomis.
Dar vienas šios vietos privalumas – visas alus parduodamas tiek vartoti vietoje,
tiek ir išsinešti namo, o jo pasirinkimas
kasdien vis plečiamas. Yra kelios lentynos
tokio alaus, kurio daugiau niekas Lietuvoje
neplatina, ir tai yra vienintelė vieta, kur jo
galima paragauti.

Šioje parduotuvėje taip pat prekiaujama ir gaiviaisiais gėrimais, užkandžiais prie
alaus ir specialiai tik šiam barui marinuotomis alyvuogėmis, kurios pritaikytos skanauti būtent su alumi.
Taip pat vykdomos ir užsakomosiosišvažiuojamosios degustacijos visoje Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse.

„Smagus raugas“ (Vilnius)

Restoranų verslas 1/2016
www.restoranuverslas.lt

13

gatsronominės tendencijos

gatsronominės tendencijos

Super maistas
ir jūros dumbliai
Patiekaluose daugėja įvairiaspalvių
daržovių, daigų, pilno grūdo produktų
ir panašiai. Tačiau tobulėti visuomet yra
kur. Paanalizavus sveikų/kokybiškų/premium klasės maisto produktų krautuvėlių
asortimento pokyčius pastebėsime, jog
pastaruoju metu vis daugiau vietos lentynose užima „super maistas“. Tai ypatingai
maistingi produktai, gausūs antioksidantų,
baltymų, skaidulų, vitaminų, mineralų ir
kt. Tuo pačiu dažniausiai tai nekaloringi
produktai. Ispaninio šalavijo (chia) sėklos,
kininio bei dygliuotojo ožerškio (goji) uogos, spirulina, granatų sultys, kale salotos,
gyvi ir fermentuoti riešutai, mėlynės, linų
sėmenys, kanapių sėklos – tai šiuo metu
populiariausi „super maisto“ produktai
Lietuvoje ir pasaulyje.

restoranų verslo
tendencijos ateities strategijoms
Karta „Y“, dar vadinama tūkstantmečio arba „millenium“ karta, restoranams diktuoja labai aiškias jų
gyvenimo būdą, interesus ir vertybes atspindinčias sąlygas. Valgyti sveikai, atrodyti gerai, bet neatsisakyti malonumų (taigi ir skanaus maisto) – tokios šiandienos jų diktuojamos taisyklės. Ir, tenka
pripažinti, nemažai restoranų su tuo pradeda neblogai tvarkytis. Norite tobulėti? Skaitykite toliau.
Ieva Malaiškaitė, Restoranų verslo redaktorė
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Tuo tarpu yra vienas konkretus
produktas, karaliaujantis restoranų verslo tendencijų viršūnėse – jūros dumbliai.
Jūros dumbliai naudojami įvairiose salotose, pagrindinuose patiekaluose, tešlos
gaminiuose, su keptomis bulvėmis, košėse,
gėrimuose, švieži, džiovinti, sūdyti ar
marinuoti. Įdomiausia tai, jog jūros dumbliai turi natūralų „umami“ skonį. „Umami”
pažodžiui verčiamas kaip „skanumo pajautimas”. Šį penktąjį skonį prieš šimtą
metų atrado Japonijos mokslininkas Kikunae Ikeda. Jis nustatė, jog išraiškingam
jūros dumblių skoniui įtaką daro juose
esanti glutamato rūgštis. Mokslininkas ją
pavadino mononatrio glutamatu, o tai
yra natūralus skonio stipriklis. Dėl savo
savybės suintensyvinti, paryškinti kartu
esančių produktų skonį, džiovinti jūros
dumbliai gali tapti druskos pakaitalu dar
sveikesniuose patiekaluose.
Kaip bebūtų, vis dar galioja senosios
rinkos taisyklės. Jei rinkoje staiga atsiranda
viena kryptis (sveikuoliško „super maisto“),
tai būtinai išryškės ir priešinga kryptis.
Šiuo atveju kalbama apie „comfort food“
tiekiančias kavines. Galbūt su pasaulio
virtuvių prieskoniu, gal kiek įmantresnės,
bet vietos, siūlančios „comfort food“, tikrai
bus madingos.

Jūros dumbliuose gausu aminorūgščių, fermentų, jodo. Teigiama, kad baltymų šiame
„super maiste“ yra tris kartus daugiau nei mėsoje ir įsisavinami jie lengviau nei iš
gyvulinės kilmės produktų.

Chia sėklos, goji uogos, spirulina, granatų sultys, kale salotos, gyvi ir fermentuoti
riešutai, mėlynės, linų sėmenys, kanapių sėklos – tai šiuo metu populiariausi „super
maisto“ produktai

Nukelta į 14 psl. >
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Pabaigos pradžia
arbatpinigiams

GMO – vartotojai sprendžia
greičiau už mokslininkus
Nors daugeliui GMO (genetiškai modifikuoti organizmai) maisto produktuose (ir pietų lėkštėse) atrodo
dar gana nauja ir tolima Lietuvai tema, vertėtų būti atidiems. Prieš 20 metų JAV žuvivaisos bendrovė
„AquaBounty“ pateikė paraišką gauti leidimą veisti genetiškai modifikuotas lašišas. Ka gi, praėjusių metų
pabaigoje JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) suteikė šį leidimą ir nuo šiol genetiškai modifikuota
lašiša pripažinta tinkama naudoti maistui.

Laukinė lašiša

Tai yra pirmas genetiškai modifikuotas gyvūnas pasaulyje, kurio vartojimui mitybai išduotas leidimas. Šios lašišos modifikuojamos įterpiant genus, užtikrinančius greitesnį žuvies augimą.
Greitesnis žuvies augimas – greitesnis ir didesnis pelnas, tad
verslininkai ploja katučių. Tuo tarpu vartojimo sektoriuje ši naujiena paskatino dar aktyvesnį domėjimąsi ir pasipriešinimą GMO
produktams. Kol mokslininkai „nesusitaria“ dėl GMO produktų
poveikio žmogaus sveikatai, vartotojai sprendžia patys ir renkasi

Ūkyje užauginta lašiša

„Y“ ir „Z“ karta, aplink kurių poreikius
ir įpročius sukasi arba anksčiau ar vėliau
turės pradėti suktis visas paslaugų verslas,
taip įpratę prie elektroninių atsiskaitymų,
jog dažnai net nebesinešioja grynų pinigų.
Daugeliui pažįstama situacija, kai tenka
pasijausti nejaukiai, nes negali palikti
arbatpinigių arba tenka ieškoti artimiausio
bankomato, kad išsigrynintum pinigus.

švarius produktus. Sąmoningiems restoranų lankytojams svarbu
žinoti, kas yra jų lėkštėje, kaip ir kur buvo užauginta ne tik mėsa,
daržovės, bet ir žuvis. Todėl politika „Be GMO“ restorane ilgainiui
bus vis aktualesnė. Būkite žingsniu priekyje, turėkite ir deklaruokite aiškią poziciją GMO atžvilgiu, nes tai neišvengiama ateitis. Tuo
tarpu lašiša... Ar reikia dar daugiau priežasčių ieškoti alternatyvos
šiai žuviai, kuri nuo šiol auginama ne tik naudojant agresyvius
augimo hormonus ir antibiotikus, o ir genetiškai modifikuojama?
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Kas naujo daržovių karalystėje? Čia
vietiniai produktai taip pat įgavo gilesnę
ir įdomesnę prasmę. Pirmaujantys pasaulio restoranai vis dažniau į savo meniu įtraukia senovines daržovių veisles
bei „laukinius produktus“: žoleles, samanas, kerpes, šaknis ir pan. Taigi, nuo
suvienodėjusių sprendimų pereinama
prie labai individualių, autentiškų ir

išskirtinių, konkrečiam regionui būdingų
produktų, tuo pačiu ir patiekalų idėjų.
Su kokybiškais produktais susijusi ir kita
„tikro maisto“ idėją papildanti tendencija – dirbtinių priedų atsisakymas. Tarptautiniai restoranų tinklai (dažniausiai
„fast casual“ ir greito maisto klasės)
skelbia viešus įsipareigojimus visiškai atsisakyti sintetinių priedų ir produktų su
jais: dažiklių, skonio stipriklių, dirbtinių
saldiklių, kiaušinius keisti į dedamus
laisvai auginamų vištų ir kt.

Ieva Malaiškaitė, Restoranų verslo redaktorė

be antibiotikų, laisvėje užauginti gyvūnai
ir jų produktai.

arbatpinigius kaip aptarnavimo mokestį
į sąskaitą, yra premium klasės. Lietuvoje toks kol kas yra tik „Dublis“. Populiariausia yra praktika, kuomet mokestis už
aptarnavimą įtraukiamas į sąskaitą ir yra
išreikštas procentais nuo bendros sumos,
rečiau skaičiuojama fiksuota suma vienam
žmogui.

Multifunkcionalumas visur

Tikras maistas ir sąmoningi
pasirinkimai
Sezoniniams/vietiniams
produktams restorane tapus norma, o kartais ir
juokingos spekuliacijos įrankiu, vartotojų
poreikis žinoti, ką valgo, tik stiprėja.
Nebeužtenka tik fakto, jog tai „užauginta
Lietuvoje“ (nes tai nebūtinai reiškia
kokybę). Turint iš ko rinktis, kartelė kyla,
aktualu tampa ir tai, kokiomis sąlygomis
produktai užauginti. Produkto skonis,
maistinės ir kulinarinės savybės priklauso
tik nuo dviejų dalykų: veislės ir auginimo
sąlygų. Vartotojams šiuo metu aktualiausi

Tai ne vienintelė priežastis, lemianti
tendenciją įtraukti arbatpinigius į bendrą
sąskaitą. Restoranų verslas unikalus tuo,
jog labai dažnai yra menkai apmokamas. Tai rodo nuolatinė darbuotojų kaita.
Įskaičiuoti arbatpinigiai leidžia motyvuoti
darbuotojus didesnėmis legaliomis pajamomis, nuo kurių sumokami mokesčiai.
Didžioji dalis restoranų, įtraukiančių

Apie šiuolaikinius vartotojus ir jų
įpročius diskutuoti galima daug, tačiau viena išvada neginčijama – viskas turi būti
„patiekta“ skaniai ir patogiai. Kalbame
ne tik apie maistą. Vis dažniau restoranai tampa išmanūs ne tik technologine,
bet ir infrastruktūrine prasme. Juose atsiranda parduodamų gėrimų ir gurmaniškų
produktų lentynos, lankytojui susižavėjus
indais, juos galima užsisakyti ar įsigyti
tiesiog restorane. Įranga, baldai, dekoro
detalės – restoranai sudaro sutartis su jų
tiekėjais ir tampa jų atstovais, o lankytojai –
visagaliais pirkėjais, galinčiais nusipirkti ne
tik vakarienę, bet ir stalą, prie kurio valgė.

El barrio restoranas-krautuvėlė,
Montfort l’amaury, Prancūzija
Restoranų verslas 1/2016
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Rauginkite kopūstus,
agurkus ir.... bulves,
riešutus, sėklas, arbatą

esanti grūdinėse kultūrose, riešutuose, sėklose – fito rūgštis
(phytic acid). Ši rūgštis apsaugo sėklą nuo pirmalaikio sudygimo.
Fito rūgštis sudaro netirpius junginius su kalcio, magnio, cinko,
vario jonais, t. y. neleidžia pasisavinti šių mineralų, neutralizuoja
vitaminą B3. Būtent fermentacijos metu fito rūgštis yra suardoma,
pagerinama baltymų kokybė ir jie lengviau virškinami, padidėja
B grupės vitaminų kiekis, žymiai pagerėja mineralų pasisavinimas. Mirkymas ir fermentavimas įprastas, tačiau primirštas maisto
paruošimo būdas absoliučiai visose kultūrose. Iš fermentuotų
sėklų, riešutų galima gaminti užtepėles, riešutų sviestą ar pieną,
rauginti grūdai ir miltai bus sveikiausios duonos ingredientai.
Sezono metu galima fermentuoti gėlių, pavyzdžiui, nasturčių
sėklas, kurios panašios į kaparėlius, ir patiekti salotose su nasturčių
žiedais arba fermentuoti kartu su juostelėmis pjaustytu agurku –
taip pagaminsite agurkų ir nasturčių kimchee.
Fermentuotos sojų pupelės
Ar girdėjote apie Japonų virtuvės pasididžiavimą natto? Natto
gaminamas fermentuojant virtas sojos pupeles naudingomis
probiotinėmis bakterijomis (Bacillus Natto). Bakterijos intensyviai
dauginasi ir sintetina fermentą nattokinazę, su kuriuo siejamos
naudingosios natto savybės ir japonų ilgaamžiškumas. Tai ypatingai specifinis produktas: intensyvaus, pradžioje gana neįprasto
skonio, aštraus kvapo. Fermentavimo metu tarp pupelių susiformuoja savitos natto skaidulos, tįstančios gijos, kurios gali siekti
iki 6 metrų. Ko gero, nėra žmonių, natto vertinančių neutraliai. Tai
produktas, kuris susilauks arba prisiekusių gerbėjų, kurie, kaip ir
japonai, valgys natto kasdien, arba bus atmestas kategorišku: „Ne“.

Taip, ir vėl (arba vis dar) rauginti produktai laikosi populiarumo viršūnėse. Jau rašėme, kad raugintos
daržovės tampa ne šiaip trumpalaike tendencija, o madinga klasika – „maža juoda suknele“ kulinarijos
pasaulyje. Viena vertus, tai susiję su sveikos mitybos bumu (ne naujiena, jog raugintuose produktuose
gausu probiotikų ir mineralų, gerinančių žarnyno veiklą, o tuo pačiu ir visą imuninę sistemą). Kita vertus,
rauginimas arba, kaip dabar madinga sakyti – fermentavimas yra neišmatuojama erdvė kūrybiniam šefų
potencialui atsiskleisti, nustebinti ir intriguoti restorano svečią. Fermentacija suteikia daržovėms taip
visų geidžiamą turtingą „umami“ skonį. Tik fermentacijos dėka turime kavą, šokoladą, vyną, alų, sojos
padažą.
Daržovės, vaisiai, kiaušiniai, pieno
produktai, sūriai, uogų giros, rauginti
arbūzai jau gal ir nebe taip stebina. Bet
ar žinojote, kad galima rauginti sėklas,
riešutus, arbatą ir... skrudintas bulvių
lazdeles?
Sėklos, grūdai, riešutai
Plintant vegetarizmo ir veganizmo bangai, jau tapo įprasta girdėti informaciją
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apie gyvulinių produktų žalą organizmui.
Tuo tarpu augalinis maistas išaukštinamas
kaip gydantis, deja, ne ypač gilinantis į jo
savybes. Augalai yra tokie pat gyvi, kaip
ir gyvūnai. Ir jei pastarieji nuo plėšrūno
gali pabėgti, augalai turi savo apsaugos
sistemas – gamindami chemines, dažnai
toksiškas medžiagas (antinutrients), kurios dažniausiai kaupiasi luobelėje, jie
apsisaugo nuo graužikų. Šios medžiagos

natūraliai pasišalina esant pakankamam
drėgmės, šilumos, rūgštingumo lygiui,
kurio natūraliai būna žemėje, į kurią sėkla
patenka sudygti. Grūdų, sėklų, riešutų mirkymas/fermentacija imituoja natūralius
dygimo procesus, kurių metu neutralizuojamos cheminės medžiagos ir atpalaiduojami fermentai bei vertingos maistinės
medžiagos.
Geriausiai žinoma cheminė medžiaga,

Ieva Malaiškaitė, Restoranų verslo redaktorė

Kombucha
Skambus pavadinimas, ar ne?
Daugelis gali prisiminti močiučių ant
palangės pastatytą stiklainį, kuriame
saldi arbata užraugta su slidžiu, tuo
metu įtartinai atrodžiusiu grybu. Taip,
tas arbatos grybas ir yra kombucha –
fermentuota juodoji (kartais ir žalioji)
arbata, kuri, kaip ir jūros dumbliai,
sparčiai populiarėja ne tik sveiko maisto
restoranuose. Saldžiarūgštė, gazuota,
girą primenanti kombucha stiprina
imuninę sistemą, gerina virškinimą,
reguliuoja žarnyno mikroflorą. Restorano gamybos limonadas be cukraus –
„kietai“, ar ne?

Plačiau: www.facebook.com/nattoklubas

Gruzdintos bulvytės
Kepant raugintas bulves, jose beveik nesusidaro akrilamidas. Kas tas
akrilamidas ir kodėl jo reikia sumažinti
kepamuose produktuose? Daugiau
kaip prieš dešimtmetį Švedijos mokslininkai, tirdami keptus maisto gaminius,
nustatė, kad aukštoje temperatūroje kaitinant daug krakmolo ir angliavandenių
turinčius
produktus,
susidaro
kancerogeninė, genotoksiška medžiaga
akrilamidas (kuo tamsiau apskrunda, tuo
akrilamido daugiau), sukeliantis vėžinius
susirgimus. Kad sumažėtų akrilamidų
kiekis, tereikia supjaustytas bulvytes
fermentuoti anaerobinėje terpėje (be
sąlyčio su deguonimi, bet su galimybe
pasišalinti rūgimo metu susidarančiam
anglies dvideginiui). Už produktų rūgimą
(nuo raugintų kopūstų iki vyno) atsakingos pieno rūgšties bakterijos (lactic
acid bacteria) minta maisto produktuose esančiu cukrumi ir suskaldo jį į pieno
rūgštį ir anglies dvideginį. Rauginant bulvytes sūryme 2-6 dienas, pašalinama 90
proc. akrilamido.
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Gourmet vaikų meniu

Nauja niša – „fast casual“
(arba – sveikai ir greitai)
Viena iš sparčiausiai plintančių
koncepcijų viešojo maitinimo sferoje –
„fast casual“ restoranai. Nieko ypatingo,
tik apdairiai sujungti šiuolaikinio kliento
poreikis pavalgyti „bėgte“ ir jau mantra
tampantis lūkestis restorane gauti sveiką
maistą iš šviežių, kokybiškų, vietinių,
sezoninių produktų. Dėmesys sveikesniam maistui ir kokybiškų žaliavų mada
pirmiausiai atėjo ir jau, panašu, tampa
norma aukštesnės klasės arba nedideliuose šeimos restoranuose. Ko gero, galima teigti, jog šią kryptį padiktavo išprusę,

sveikata besirūpinantys ir aukštus kokybės
kriterijus keliantys restoranų lankytojai. Tie
patys vartotojai turi poreikį ne tik „casual“
ar „fine dining“ vakarienei, bet ir greitai
pietų pertraukėlei, užkandžiams kelionėje
automobiliu, tad natūralu, jog šiems valgymams taip pat pradedami kelti aukštesni
kokybės, šviežumo reikalavimai. Taigi, sveikai ir greitai – nauja niša nuolat bėgančių
sveikuolių amžiuje. Poreikis pavalgyti sveikai niekur nedingsta vien dėl aplinkybės,
kad reikia pavalgyti greitai.
„Fast casual“ restoranuose dažniausiai

Nauji žaidėjai

Pagrindinė gudrybė, ugdant jaunųjų
gurmanų skonį, neišgąsdinant jų – pristatyti
naujus produktus, išlaikant jų mėgstamus,
pažįstamus skonius ir tekstūras. Išvaizda
ir pateikimas – antras, tiek pat svarbus
ingredientas. Nustebtumėte, kaip vaikai
triauškia paprastas, šviežias morkas, jei
šios yra įvairių spalvų! O ir pyragėliai bus
užmiršti, jei iš įvairių vaisių sudėliosite smagias formas.
Pastaruoju metu opia tema tapo vaikų
lankymasis restoranuose. Suaugusius
dažniausiai erzina ne patys vaikai, o jų keliamas triukšmas. Kodėl vaikai triukšmauja?
Elementaru – jiems paprasčiausiai nuoboooo-duuuu. Dažnai vaikai patempia
lūpą, nes negauna paragauti suaugusiųjų
privilegija tapusio maisto ar gėrimų,
arba turi „džiaugtis“ pica ar makaronais, kol tėvams vieną po kitos nešamos
degustacinės lėkštės.
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Restoranas „Trummer’s on Main”
(Vašingtonas, JAV) išsprendė šią problemą
šalia įprastos degustacinės vakarienės
suaugusiems pasiūlydami „Petit Gourmand“ – degustacinį vakarienės meniu vaikams. Sicilietiški keptų ryžių kamuoliukai
arancini, prosciutto kumpis su vynuogėmis
ir sūriu, laukinė lašiša su žiedinių kopūstų
piurė, cikorijų laiveliai, įdaryti smulkintais
grybais ir sviestiniu beurre rouge padažu
arba lašiša su kvapniojo moliūgo piurė,
mini ropėmis ir burokėlių traškučiais, desertui – obuoliai su restorane virta karamele ir „susikurk pats“ ledai, patiekiami
su įvairiais priedais, su kuriais vaikai patys
gali pabaigti kurti desertą. Įspūdinga? Tikrai taip. Restorano vadovų teigimu, vienai po kitos iš virtuvės keliaujant įdomių
patiekalų lėkštėms, vaikai visą vakarą būna
sudominti ir įtraukti į bendrą procesą, tad
ir nuobodžiauti, zirzti ir triukšmauti laiko

nebūna, atvirkščiai, tėvai ir vaikai tikrai
atranda naujų temų apie įdomų maistą.
Prisijungti prie diskusijų naudinga ir šefui,
juk vaikai – patys geriausi ir nuoširdžiausi
kritikai.
Jei dar nesate pasiruošę siūlyti
gurmaniškos degustacinės vakarienės
vaikams arba tai neatitinka Jūsų restorano/kavinės
koncepcijos,
pirmiausia
pasirūpinkite sveikais vaikiško meniu pasirinkimais ir pagalvokite, kaip juos pateikti
žaismingiau: įvairūs rankomis valgomi
užkandžiai, spalvotos daržovės ir vaisiai,
dekoruoti patiekalai, patiekalai su istorija/pasaka. Galima išbandyti ir „atvirkštinę
psichologiją“. Vaikai juk taip dažnai nori
būti panašūs į suaugusius, tad gaminkite
vaikišką cappuccino su kakava ir plakta
pieno puta, suteikite galimybę užsisakyti
vaikiškas standartinio meniu porcijas.

Ieva Malaiškaitė, Restoranų verslo redaktorė

Draugiškas aplinkai meniu, draugiški gyvūnams restoranai, o kaip su „Draugiškas vaikams meniu“?
Lietuvoje tokiais meniu, deja, rūpinasi vos keletas restoranų, o juk auga naujoji klientų karta. Sveiki
pasirinkimai ir padidintas dėmesys alergenams vaikų meniu – pastaruosius 3 metus auganti tendencija pasaulio restoranų versle. Auganti, vadinasi ir tobulėjanti. Restoranai vis dažniau įveda
gurmaniškus, madingus pasirinkimus į vaikų meniu, populiarėja ir galimybė užsakyti vaikiškas porcijas „to paties, ką valgo mamytė“.

galima
stebėti,
kaip
gaminamas
užsakymas, maistas patiekiamas greitai ir
šiuolaikiškai, daug dėmesio skiriama pateikimo estetikai, pabrėžiant produktų
šviežumą ir kokybę. Lietuvoje pirmieji šią
koncepciją prieš kelerius metus pristatė
„Vapiano“.
„Fast casual“ labai susijusi su kita pastebima tendencija – restoranus atidaro patys
šefai. Dažnai jie sukasi ir virtuvėje, ir salėje,
aptarnaudami ir bendraudami su klientais.
Daugiausiai šefai atidaro būtent „fast casual“ tipo restoranus.

Konkurencija auga ne tik tarp pačių restoranų. Atsiranda ir visiškai netikėtų žaidėjų, atsiriekiančių rinkos dalį.
Kalbame apie maisto dalijimosi platformas (skaitykite psl.
32) ir „vakarienes dėžėje“ (produktų ir recepto pristatymą į
namus). Vieni iš „naujųjų žaidėjų“, skanu.lt į namus pristato
dėžutę su tiksliai sukomplektuotais maisto produktais iš
karto 3 vakarienėms, bei receptais su nuotraukomis, pagal
kuriuos per pusę valandos galima pasigaminti restorano
lygio patiekalą. Nereikia apsipirkinėti, nereikia sukti galvos
dėl receptų, nereikia brangiai mokėti ar permokėti.
Konkurencija naudinga visiems, nes gimdo
kokybiškesnius ir kūrybiškesnius sprendimus. Restoranams atsirado puiki proga iki šiol neišnaudotai galimybei ir paslaugų nišai – vakarienės/pietų rinkinius (arba
nebaigtus gaminti patiekalų ruošinius) siūlyti išsinešimui.
Taip, tektų atskleisti savo receptus, tad firminių slaptų
patiekalų galima ir nesiūlyti, tačiau lankytojams tikrai
būtų įspūdinga gauti sukomplektuotą savo mėgstamo
patiekalo produktų ir recepto krepšelį.

Restoranų verslas 1/2016
www.restoranuverslas.lt

21

gatsronominės tendencijos

gatsronominės tendencijos

Etninė virtuvė

su dubenėliu prieskonių griežtis gali tapti
išskirtiniu restorano užkandžiu vietoje
įprastų duonos lazdelių.
Ropės ir griežčiai – idealus pasirinkimas sous vide eksperimentams, nes tikrasis šių daržovių potencialas atsiskleidžia
gaminant jas žemoje temperatūroje,
18 valandų (pripažinkite, įspūdinga
eilutė restorano komunikacijai naujovių
išalkusiems svečiams). Taip šios daržovės
buvo gaminamos ir tada, kai dar nebuvo
sous vide aparatų – tradiciškai į pečių
buvo šaunamos vakare, o išimamos tik kitą
dieną.
Gamtinės žemdirbystės ūkininkai atkuria senąsias veisles
Smagu, kad apie senovines veisles
nebereikia
rašyti
būtuoju
laiku.
Gamtinę žemdirbystę propaguojantys
ūkininkai, susijungę į bendruomenę
„Jungtinis gamtinis ūkis“, nedideliais, bet kryptingais žingsniais atkuria
senąsias lietuviškas veisles. Kodėl būtent
gamtinė žemdirbystė? Todėl, kad ne
vien veislė, bet ir auginimo sąlygos turi
lemiamą reikšmę skonio savybėms. Kuo
geriau subalansuota augalo mityba,
tuo intensyvesnis jo skonis. Gamtinės
žemdirbystės ūkininkai propaguoja
ekstensyvų auginimą (lėtą ir natūralų),
nenaudojant trąšų. Lėtai auganti daržovė
visada vertingesnė už greitai augančią
(kaip ir gyvulinės kilmės produktai: kuo
lėčiau auga gyvulys, tuo geresnė mėsa,
kuo mažiau višta deda kiaušinių – tuo
jie vertingesni, intensyvesnio skonio ir t.
t.). Senovinės veislės susiformavo būtent
gamtinės žemdirbystės sąlygomis, kai
dar nebuvo arimų, o dirvos buvo gerinamos mėšlu, išbarstant jį paviršiuje
ir arklu tik supurenant paviršių. Tokios
sąlygos šioms veislėms ir yra tinkamiausios, tokiomis sąlygomis auginant jos ir
yra atkuriamos.

Tai įrodo ir pastaruosius keletą metų
eskaluojama tikrosios, istorinės lietuvių
virtuvės tema. Atsidaro restoranai,
reprezentuojantys tokią virtuvę, tarp
geriausių Lietuvos šefų vyksta nemažai
„kulinarinių žaidimų/improvizacijų“ šia
tema. Nereikėtų pamiršti, jog ir užsienio
turistai, atvykę į svečias šalis, visuomet
ieško tikrosios etninės virtuvės, o patikėkite
– bulvėmis jau nieko nebenustebinsi. Vien
per pastaruosius dvejus metus išleistos
kelios istorinės lietuvių virtuvės knygos,
kulinariniuose žurnaluose šia tema taip pat
pasisakė ir istorikai, ir kulinarai. Receptų ir
idėjų – sotu. Gera žinia ta, kad atsiranda
ūkininkų, pasiryžusių atkurti unikalias
lietuviškas daržovių veisles, auginamos
lietuviškos veislės žąsys ir paršeliai. Sezoniniai, vietiniai, azijietiški, burger, bbq
ir pan. patiekalai šiandien jau niekuo
neypatingi (užsienio svečiams – tuo labiau), tad istorinės, etninės virtuvės,
vietinių, senovinių veislių naudojimas
yra, ko gero, didžiausias pranašumas kuriant naujus meniu ir planuojant įdomią,
„kabinančią“ restorano komunikaciją.
Senovinės, lietuviškos veislės
Istoriškai Lietuvoje buvo auginama
nedaug daržovių rūšių. Pagrindinės jų
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buvo ropės, baltieji gūžiniai kopūstai,
ridikai, burokėliai, griežčiai. Mažesniais
kiekiais auginti agurkai, morkos, svogūnai,
česnakai, žirniai ir pupos. Visos šių daržovių
senovinės veislės gerokai skiriasi nuo
dabartinių. Pirmiausia, dėl lėtesnio augimo jos yra žymiai intensyvesnio skonio
ir sukaupia daugiau vertingų maistinių
medžiagų. Nei viena šių daržovių neturi
krakmolo. Pernelyg netuščiažodžiaujant –
jos tiesiog buvo skanesnės ir vertingesnės.
Senieji kopūstai – itin cukringi, rauginti
išlieka traškūs, o dėl lėtesnio augimo turi
daugiau ląstelienos. Senųjų burokėlių
skonis ir aromatas keletą kartų intensyvesnis už dabartinių veislių. Tiesa, burokėliai
taip pat dažniausiai buvo rauginami.
Būtent iš raugintų burokėlių buvo gaminami tikrieji šaltibarščiai. Burokėliai
rūgsta greitai, tad juos galima fermentuoti
tiesiog restorane ir patiekti supjaustytus
carpaccio stiliumi, su krienais arba medumi
ir džiovintais burokėlių traškučiais arba
oraitėje keptus burokėlius su jautienos carpaccio ar baravykais.
Ropės
Ypatingą vietą kulinarinėje istorijoje
užima lietuviškos ropės. Senovinė ropė
– saldi (cukringa), minkšta ir yra viena

universaliausių daržovių savo panaudojimo prasme. Ji puikiai atsiskleidžia sriubose
(trinta ropių sriuba su nasturčių žiedais),
gali būti kepama, troškinama (šakninių
daržovių Ratatouille arba ropių ir jautienos
troškinys aluje), įdaryta (mėsa, grybais,
špinatais su sūriu), žalia – salotoms (ropių
salotos su ridikėliais, šparagais ir užpilu
su aguonų sėklomis arba su obuoliais ir
riešutais), o virta ar kepta, su medumi ir
uogomis taps išskirtiniu desertu. Ropės
daugelyje patiekalų sėkmingai gali pakeisti bulves, o marinuotos ropės skiltelė originaliai pakeis alyvuogę Martini kokteilyje.
Sekantys gastronomines tendencijas,
lėkštėse jau spėjo pastebėti įvairiaspalves
šaknines daržoves, kurių nuotraukos tiesiai
iš restorano būna dažniausios vakarienės
iliustracijos Instagram ir Facebook tinkluose. Vienos dekoratyviausių daržovių
– ropės; jos kaip meno kūriniai, kiekviena
skirtinga, visokiausių spalvų, margumų ir
formų, ne veltui ši daržovė tapo ne vieno
žymaus dailininko natiurmortų pažiba.
Artimas savo skoniu ropei – griežtis.
Kvapnus, didelis, ne toks cukringas,
idealiai tinka troškiniams, salotoms.
Anksčiau griežtis buvo vaikų skanėstas,
valgomas tiesiog supjaustytas gabalėliais.
Šiandien šiaudeliais supjaustytas, kartu

Ieva Malaiškaitė, Restoranų verslo redaktorė

Meksikos, Azijos, Amerikos etninės virtuvės pastaruosius 5 metus laikė tvirtas pozicijas populiariausiųjų
sąraše. 2016 – lūžio metai, kuomet restoranai pradeda ieškoti idėjų, įkvėpimo, produktų savo šalies
etninėse virtuvėse, dažnai detalizuojant net iki specifinių šalies regionų patiekalų, receptūrų, skirtingų
gamybos technologijų (apie Lietuvos regionų kulinariją skaitykite „Restoranų versle“ Nr. 41, 2014 m.).

Apie mėsą
Mažai kas žino, bet atkuriamos ir
senovinės, vietinės, lietuviškos kiaulių, žąsų
veislės. Senoji kiaulių veislė vadinasi „Lietuvos vietinės“, o jų skirtumas nuo šiuolaikinių
labai ryškus. Jos auga lėtai, bent pusantrų
metų, todėl ir mėsos kokybė ženkliai
skiriasi; raumenys standūs, nevandeningi,
mėsa sodri ir kartu labai riebi. Mėsa turi
ryškų skonį, kas nebūdinga naujų, intensyviai augančių veislių kiaulienai. Tikroms
dešroms ar skilandžiams jaunesnė mėsa
net netinka, nes joje per daug vandens,
o raumenys dar nesubrendę. Senovines
gyvulių rūšis taip pat atkuria „Jungtinis
gamtinis ūkis“.

Seonovinės veislės lietuviškos žąsys.
Nuotrauka: NeČia ūkis www.necia.lt

Morkos taip pat labai skiriasi, jose daugiau aromato ir mažai
saldumo. Dėl savo intensyvaus skonio jos labiau naudojamos
kaip prieskonis sriuboms ir troškiniams, nei kaip maistas. Senieji
lietuviški svogūnai kažkuo primena šalotus, yra daugiagalviai,
nedideli, tačiau aromatingesni, stipresnio skonio, todėl paskaninti patiekalams užtenka mažesnio jų kiekio. Senoviniai
česnakai – ne tokie aitrūs kaip dabartiniai ir daug kvapnesni.

Senovinių lietuviškų veislių agurkai – kietesni, mažu sėklynu,
rauginti išlieka traškūs, nesubliūkšta, vasaros metu gali tapti firminiu restorano užkandžiu, patiekiamu su medumi.
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Pasaulio virtuvių
naujienos:
žydų virtuvė
ir pipirai
vaiduokliai

Naujas senas priešas – cukrus

Azija ir Lotynų Amerika dar neužleidžia pirmaujančių pozicijų,
bet į kulinarinių ieškojimų sceną žengia Afrika su visu savo
karščiu (aštrusis harissa padažas, riešutų ir prieskonių pagardas
dukkah) bei žydų virtuvė, žinoma, su beigeliais priekinėje linijoje. Pikantiška pasaulio virtuvių tendencija – aštrūs padažai ir
pagardai: korėjietiškas gochujang, Indonezijos sambal, Afrikos
harissa ir kt.
Norint pridėti patiekalui pikantiškumo, skonio, išraiškingumo
ir išmonės, gana įprasta buvo naudoti saldžius prieskonius ar
produktus su mėsa, žuvimi, salotomis. Tuo tarpu naujausios
mados šį įprotį apverčia aukštyn kojomis – dabar kone viskas
madinga ir gali būti be cukraus, pikantiška ir aštru.
Gastronominės kelionės nebūtinai turi būti į kitą šalį, galima
„išvykti“ tiesiog už įprastų, standartinių ribų.

Išvengti cukraus – nauja tendencija, kuri vienodai aktuali ir gaminant bei renkantis desertus, pagardus ir
gėrimus. Cukraus pilni desertai užleidžia vietą natūralesniems, pavyzdžiui, vaisių/uogų šerbetams ir granitoms,
šaldytų bananų ledams, džiovintų figų ir apelsinų tartams, fermentuotų mėlynių pyragams, juodo šokolado triufeliams, nekeptiems laimų, mango ir bananų tartams ant kokosų drožlių ir datulių pagrindo, bananų duonai,
šokoladiniam chia pudingui su uogomis.
Desertų saldinimui naudojamas medus,
datulės, klevų sirupas. Saldžius gazuotus limonadus keičia natūralios sultys ir
šaltos arbatos, vietoje gaminti limonadai
su sumažintu cukraus kiekiu, stevija arba
medumi (prisiminkite kombucha). Net
alkoholinių gėrimų pasaulyje karščiausia
tendencija – šampanas brut nature (arba
zero dossage), kuris gaminamas visiškai
nenaudojant pridėtinio cukraus.
„Acai dubuo“
Tai sparčiai populiarėjantis patiekalas,
kuris gali tapti puikiu pasirinkimu, formuo-

jant naują desertų su sumažintu cukraus
kiekiu meniu. Acai uogos – tai vynuogės
didumo uogos, kurių minkštimas naudojamas maistui. Dėl savo maistinių savybių jos
taip pat populiarios ir kaip sveikatinantis
maisto priedas, taigi, tai dar vienas madingas „super maisto“ pavyzdys. Vis daugiau
restoranų visame pasaulyje į pusryčių
meniu įtraukia acai uogų patiekalą,
vadinamą „acai bowls“ (acai dubuo), ir dėl
maistinių savybių, ir dėl unikalios spalvos
bei fotogeniškumo. Uogose esantys antioksidantai ne tik, kaip teigiama, stiprina

sveikatą, bet ir nudažo maistą sodria violetine spalva. Patiekalų su acai uogomis
nuotraukos dažnai atsiduria Instagram ir
Facebook paskyrose, tad gali pasitarnauti
ir kaip naujo restorano meniu reklama.
Paprastai tariant, „acai bowl“ – tai didelis
dubuo tirštojo kokteilio, gaminamo iš acai
uogų minkštimo ir dažniausiai augalinės
kilmės pieno. Ant viršaus pasirinktinai pridedama bananų, uogų, granolos, chia sėklų,
šokolado, kokoso drožlių, riešutų sviesto.
Toks patiekalas gali būti ir desertas, ir vaikų
ar pusryčių meniu pasirinkimas.

Uogienę prie pusrytinių blynelių ar ledų sėkmingai keičia
ugningoji tailandietiška sriracha, brownie pyragai skaninami
vienu aštriausiu pasaulyje pipiru „ghost pepper“, figos patiekiamos su feta sūriu, alyvuogėmis, medumi ir pipirais, net karameliniai desertai gaminami su pipirais ir druska.

Plintant etninės virtuvės madai, nemažai
šefų visame pasaulyje pradėjo tyrinėti savo
šaknis, tautinę virtuvę, receptūras ir jų istorijas. Taip vis daugiau šefų atsiremia į žydų
virtuvę, atkuriami seni, pamiršti receptai,
interpretuojama klasika ir meniu atsiranda
beigeliai, sūdyta lašiša lox, pynutė challah, bulvi-niai blynai latkes, meduje virta
teiglech ir malti macai su riešutais meduje
– farfel, parą troškintas cholent.

Ieva Malaiškaitė, Restoranų verslo redaktorė

„Acai bowl“ – tai didelis dubuo kokteilio smoothie, gaminamo iš violetinių acai uogų minkštimo ir dažniausiai
augalinės kilmės pieno. Ant viršaus pasirinktinai pridedama bananų, uogų, granolos, chia sėklų, šokolado,
kokoso drožlių, riešutų sviesto. Toks patiekalas gali būti ir desertas, ir vaikų ar pusryčių meniu pasirinkimas.

gatsronominės tendencijos

Pikantiška pasaulio virtuvių tendencija – aštrūs padažai
ir pagardai: korėjietiškas gochujang, Indonezijos sambal,
Afrikos harissa ir kt.
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Meadwood restoranas

Praėjusių metų pabaigoje Pasaulio
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė,
jog perdirbta mėsa sukelia vėžį. Ekspertų
teigimu, greičiausiai onkologinius susirgimus sukelia ir raudona mėsa, pavyzdžiui,
jautiena, kiauliena ar ėriena...
Vis labiau populiarėja augalinių baltymų
paieškos visur – ir parduotuvių lentynose, ir restoranuose. Daržovės nebėra
prėskas maistas, valgomas už bausmę
ar vien vegetarų. Jos išstumia gyvulinės
kilmės baltymus į lėkštės šoną, o kartais
ir visai iš jos. Daržovės (šviežios morkytės,
burokėlių traškučiai ir pan.) keičia net duoneles, kurias įprasta patiekti, kol laukiama
užsakymo. Vienintelė taisyklė – inovatyvus pateikimas, kad net tokios daržovės
kaip bulvės ar moliūgai atrodytų įdomiai,
neįprastai, patraukliai.
Daržovės naudojamos visos: nuo žiedų
iki šaknų ir net lupenų. Mėsa tampa
labiau prieskoniu patiekaluose,
nei pagrindiniu ingredientu, ir ne vien vegetarų
ir veganų restoranuose.
Neverta
apgaudinėti savęs
įsivaizduojant,
jog Lietuvai,
šiauriečių
kraštui, kur
pagal
senas taisykles
mėsa yra kone
esminė mitybos
raciono dalis, ši
tendencija neaktuali. Neseniai teko ben-

drauti su vieno restorano šefu, ieškančiu
gero virėjo į savo komandą. Norėjome
rekomenduoti vieną puikų virėją, tačiau
suabejojome, nes jis veganas ir dirba tik
su veganiškais patiekalais. Virtuvės šefo
atsakymas buvo – puiku, 5 metų bėgyje
kiekvienas restoranas turės turėti daugiau
patiekalų be mėsos nei su mėsa, tai
neišvengiama. Ir pridūrė, kad jo restorane
sumažėjo pastovių lankytojų vien todėl,
kad jis neturi vegetariškos alternatyvos
savo firminiam restorano patiekalui su
mėsa.
Daugelis šefų daržovių tendenciją priima kaip iššūkį, stengdamiesi sukurti tikrai
įspūdingus patiekalus, kuriuose nebūtų
mėsos.
Tris Michelin žvaigždutes turinčio
restorano „Meadowood“ (Napa slėnis, JAV)

„Manresa-Los Gatos“ firminis patiekalas „Į daržovių sodą“
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degustacinėje vakarienėje, kurioje vienas
po kito patiekiamas 21 patiekalas, nėra nei
langustinų, nei foie gras, nei ėrienos. Kale
salotos, agurklės, viendienių lelijų gumbai
su žiedlapiais ir kuokelėmis ir kitos neatrastos augalų pasaulio gėrybės čia groja
pirmu smuiku.
„Žmonės pradeda suvokti, jog prabanga
šiandien nebereiškia vien ikrų ir omarų“, –
teigia 2-jų Michelin žvaigždučių restorano
„Manresa-Los Gatos“ (Kalifornia, JAV) šefas
David Kinch, apie kurio manijokos šaknį
su žuvies padažu kuriamos legendos.
Tuo tarpu restorano firminis patiekalas ir
vizitinė kortelė – salotos, kurių pavadinimas: „Į daržovių sodą“. Šių salotų sudedamosios dalys – lapeliai, šaknys, žiedai iš
30-ies daržovių ir žolelių rūšių, pateikiami
su valgoma žeme, pagaminta iš bulvių,
pastarnokų ir skrudintos cikorijos šaknies.
„Haute
vegetarian“
virtuvės
krikštatėviu vadinamas tris Michelin žvaigždes turinčio
Paryžiaus
restorano
„L’Arpege“ šefas Alain
Passard savo meniu
visiškai atsisakė
raudonos mėsos,
o
degustaciniuose meniu
už 365 eurus
vyrauja
daržovės
iš
restorano daržo
ir saikingas kiekis
jūros gėrybių.
Vienas žinomiausių
„haute cuisine“ virtuvės
atstovų pasaulyje šefas Alain

Ieva Malaiškaitė, Restoranų verslo redaktorė

Meadwood restoranas

„Haute vegetarian
cuisine“

Foie gras, ėrienos šonkauliukai, tuno didkepsniai užleidžia vietą naujai gastronominei
tendencijai – „haute vegetarian“ arba „aukštajai daržovių virtuvei“. Beje, reikšmingas faktas, jog dėl nehumaniško žąsų auginimo foie gras uždrausta gaminti Austrijoje, Čekijoje,
Lenkijoje, Danijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Italijoje, Liuksemburge, Norvegijoje, Turkijoje,
Jungtinėje Karalystėje, Azijoje (uždraustas ir importas iš kitų šalių), Australijoje, Argentinoje, Izraelyje, Brazilijoje, kai kuriose JAV valstijose, o Kalifornijoje draudžiama ne tik
auginti žąsis, bet ir prekiauti foie gras.

Ducasse taip pat atsisakė raudonos mėsos,
ir savo restorane, įsikūrusiame „Plaza Athénée Hotel“ Paryžiuje, daržovėms ėmė
skirti ypatingą dėmesį. Po šio sprendimo
Europos laikraščiuose pasirodė straipsniai su antraštėmis, klausiančiomis: „Ar tai
„haute cuisine“ eros pabaiga?“
Šefų teigimu, didesnį augalinių
produktų poreikį padiktavo klientai, tačiau jis nėra susijęs vien su
populiarėjančiu vegetarizmu. Augalų
yra žymiai daugiau nei gyvulinės kilmės
produktų ir juos žymiai paprasčiau
galima gauti aukščiausios kokybės.
Todėl daržovės atveria naujovių, skonių,
spalvų, neatrastų ir įspūdingų paruošimo
būdų galimybes, atskleidžiančias šefo
meistriškumą ir gebėjimus žymiai geriau
nei patiektas foie gras.
Yannick Alléno (restoranas „Ledoyen“, 3 Michelin žvaigždutės,
Paryžius)
–
kitas
žymus
prancūzų šefas, eksperimentuojantis su skonių ir tekstūrų
galimybėmis, kurias suteikia
daržovės. Šis šefas garsus
dėl raugintų daržovių ir
dėl savo padažų iš sous
vide būdu paruoštų ir
ekstrahuotų daržovių.
Niekam
nereikia
pristatinėti Rene Redzepi, kuris pamišęs dėl
laukinių žalumynų, daržovių
ir jų fermentavimo. Jau legenda tapo keliskart geriausiu pasaulyje išrinkto restorano „Noma“
morkų istorija. „Po labai karštos ir

sausos vasaros mums trūko produktų ir
vienas ūkininkas prasitarė, jog laukuose turi likusių nenurinktų morkų, kurios žemėje užsistovėjo jau pusę metų.
Mes paprašėme tas morkas pristatyti į
restoraną. Deja, jis buvo teisus, tos morkos
buvo niekam tikusios. Tada pagalvojau,
o kas gautųsi, jei su šiomis morkomis
elgčiausi kaip su prabangiu mėsos
pjausniu?“ Rene Redzepi tas „niekam tikusias“ morkas 2 valandas kepė ožkos
svieste, kartu su ramunėlėmis, žemoje
temperatūroje. Po tų dviejų valandų, jo
paties žodžiais, Rene ragavo skaniausią
kada nors valgytą morką. Taip gimė
firminis „Noma“ patiekalas „Vintažinės

L’Arpege restoranas

morkos“. Ši morkos transformacija buvo
įkvėpimas tolesniems eksperimentams
su skirtingais daržovių paruošimo
būdais. Neseniai šefas atrado dar vieną,
neįtikėtiną, šį kartą bulvių paruošimo
būdą. „Ilgai sandėliuojamos bulvės pradeda vysti ir išleidžia ūglius. Jei bulvės nesodinamos į žemę, ant tų ūglių susiformuoja
mini bulvytės, kurios gauna maistines
medžiagas ne iš dirvos, o iš motininės
bulvės, jų skonis žymiai intensyvesnis ir
skiriasi nuo dirvoje užaugintų“, – pasakoja šefas. „Vis dėlto gana sudėtinga įvesti
naujoves, naudojant produktus, kuriuos
daugelis suvokia tik kaip garnyrą. Pats
šefas turi pakeisti savo mąstyseną“, – teigia Rene Rendzepi.
Fenomenalu, bet net bulvės gali tapti
brangiu ir prabangiu patiekalu, priklausomai nuo jų rūšies ir paruošimo būdo.
Nedidelės, maistingos, senovinių
Pietų Amerikos rūšių bulvės
yra ne tik neįprastų spalvų
ir formų, bet ir išraiškingų
skonių, poskonių... Taip,
taip, ir bulvės gali turėti
skirtingus poskonius. Tuo
tarpu kai kurie prabangių
restoranų šefai ruošia
bulves
natūraliame
bičių vaške, išgaudami
neįtikėtinus skonius, aromatus ir tekstūras.
Taigi, didžiųjų pasaulio
šefų meniu mėsa tampa labiau prieskoniu nei pagrindiniu
patiekalų ingredientu, o daržovės
užima vis svarbesnę vietą lėkštėse.
O kas vyksta Jūsų restorano lėkštėse?

Yannick Alléno sukurti padažai iš ekstrahuotų daržovių
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7. „Teisinga“ vištiena. Pastaraisiais metais paklausiausios laisvai
augusios (free range) vištos ir tokių
vištų kiaušiniai. Idėja išskirtinumui:
prieš metus didelio susidomėjimo
susilaukė ypatingos vištų veislės
„patarškų“ mėsa. Įdomu tai, jog
laisvai auginamų šių vištų kiaušiniai
yra tarsi paprastos vištos kiaušinio
koncentratas – sodresnio skonio ir
aromato.
Plačiau skaitykite: „Restoranų
versle“ Nr. 41 (2014 m.)

TOP 10 tendencijų, jau 3
metus neužleidžiančių
savo pozicijų
1. Sąmoninga vakarienė. Tvarumas, dėmesys maisto atliekų vengimui,
nykstančių rūšių saugojimas – tai jau galima vadinti nebe tendencija, o norma ir
daugelio restoranų lankytojų sąmoningu
gyvenimo būdu.
Šventa trejybė – skonis, kaina ir kokybė
– visada išliks svarbiausiu kriterijumi renkantis, kur pavalgyti. Bet žmonės taip pat
mėgsta jaustis padarę kažką gero, todėl
ir sąmoningi pasirinkimai prie pietų ar
vakarienės stalo tampa prasmingi. Ypatingai tai svarbu „millenium“ arba „Y“ kartai ir jaunesniesiems, taip vadinamai kar-

tai „Z“. Kiaušiniai iš laisvai besiganančių
vištų, žuvis/mėsa, užauginta nenaudojant antibiotikų, veganiški pasirinkimai
– visa tai jie nori matyti, atsivertę meniu.
Atsakingų
restoranų
koncepcijos, idėjos, konsultacijos – skaitykite
„Restoranų versle“ Nr. 36-43 (2011-2015 m.)

3. Burbuliukai – visur. Naminiuose
limonaduose, putojančiuose vynuose,
natūraliame sidre, šampane, šaltose arbatose, kavoje.
Apie burbuliukus skaitykite straipsnyje
„Tendencijos gėrimų pasaulyje: burbuliukai
ir butikai “ 37 psl.

2. Pop-up restoranai. Restoranai, atsirandantys „iš niekur“ ir šefų kūrybinės
savirealizacijos šou – vis dar įdomu, madinga ir apsimoka.
Plačiau skaitykite: „Restoranų versle“
Nr. 40 (2013 m.)

4. Išmanūs restoranai. Dienos
pietūs, akcijos, maisto užsakymas ir
apmokėjimas – viskas turi būti išmanu
patogu vartotojui.
Aktualiausios technologinės naujie-nos ir
idėjos – „Restoranų versle“ Nr. 43 (2015 m.)
8. Virtuvė be atliekų. Apie zero waste
(nepaliekančias atliekų) virtuves restoranuose ir atliekų vengimą rašėme
„Restoranų versle“ Nr. 43 (2015 m.).

6. Ramen – vėl ir jau. Apie ramen sriubos augantį
populiarėjimą „Restoranų versle“ rašėme jau prieš
kelerius metus. Panašu, kad pagaliau šis, kažkada
taupiųjų Japonijos studentų mėgstamiausias, patiekalas užsitvirtina savo pozicijas pasaulyje, o po
truputį – ir Lietuvoje.
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Per pastaruosius metus šis judėjimas
aktyviai plinta dviem kryptimis: maisto atliekų vengimas/panaudojimas ir
pakuočių bei kitų atliekų vengimas/

„wastED“ restorane gourmet patiekalai gaminami
iš maisto likučių, kurie paprastai virtuvėje keliauja
tiesiai į šiukšliadėžę: daržovių, vaisių masė, likusi
išspaudus sultis, nudažyta burokėlių sultimis, naudojama kaip veganiško „mėsainio“ mėsa, žuvų kaulai ir
rūkytos galvos – aromatingiems padažams gaminti,
skystis nuo avinžirnių konservų – standžioms putoms
plakti (vietoje kiaušinių baltymų) ir pan. Žvakė nuotraukoje pripildyta jautienos lajaus, kuris, jau išsilydęs,
vakarienės metu užpilamas ant restorano gamybos
duonelių. Įdomiausia, jog kuriasi ištisas „wastED“
judėjimas, į kurį įsitraukia kitų restoranų šefai, tiekėjai,
ūkininkai.
Ieva Malaiškaitė, Restoranų verslo redaktorė

5. Grill ir BBQ. Restoranų lenktynės, kas pasistatys „kietesnę“ kepsninę, iškeps minkštesnę plėšytą
kiaulieną ar sultingesnę žuvį, įsibėgėjo ir dūmo
kvapas tapo tarsi E621 – skonio stiprikliu, kurio nori
visi, tik ne visi prisipažįsta. Eksperimentuokite ir
kurkite ne tik mėsos ir žuvies BBQ patiekalus, bet ir
vegetariškus daržovių kepsnius, desertus, rūkykite
gėrimus ir padažus. Išbandykite „smoked“ balsaminius actus ir natūralius BBQ padažus.
Įdomios BBQ koncepcijos ir idėjos –
„Restoranų versle“ Nr. 43 (2015 m.)

Laisvai auginamų patarškų kiaušiniai - tarsi paprastos vištos kiaušinio koncentratas.
Nuotrauka: „NeČia ūkis“, www.necia.lt

perdirbimas. Ši atsakingo restoranų verslo
banga labiausiai plinta įkvepiančių šefų
pavyzdžių ir užsidegimo dėka. Ypatingą
postūmį šiam judėjimui davė šefo Dan

Nuotr.: Daniel Krieger_Irene Hamburger

Nuotr.: Thomas Schauer Photographer
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Garstyčių ledai ir burokėlių gaspačas

Restorano gamybos ledai. Ką daryti su klasikiniu desertu, esančiu, ko gero kiekviename restorane, kavinėje, kai visos gastronominės
mados tik ir kartoja: „Jokio cukraus!“, „Daržoves dėkite į lėkštės centrą!“, „Nauji, egzotiški skoniai, smalsumui sužadinti ir dėmesiui
išlaikyti!“? Atsakymas – gaminkite ledus su rozmarinais, garstyčių ledus, ledus su figomis ir juodaisiais pipirais, skaninkite medumi su čili
ir kakavos nibsais (www.necia.lt), apšlakstykite tyru, nefiltruotu, smaragdo spalvos alyvuogių aliejumi (www.kalamata.lt). Tie, kas ieško
įkvėpimo, turėtų paragauti restorano „Višta puode“ gaminamų grikių, šaltalankių ir juodos duonos ledų.
Idėjos ledams – „Restoranų versle“ Nr. 43 (2015 m.)
iššūkį gali priimti tik aukščiausio lygio šefai, gebantys sukurti įspūdingus
(skonio ir vizualine prasme) patiekalus,
panaudojant ne tik gražiausius pjausnius ir dalis, o viską, nuo uodegos iki
nosies galiuko, nuo šaknų iki lapelių,
nepaliekant dalies vertingų produktų
šiukšliadėžėje.
O jei tai vis dar skamba kaip žaliųjų lozungai, prisiminkite žymųjį foie gras – tai
pavyzdys iš pačios didžiosios prancūzų
„haute cuisine“, kaip iš subproduktų kuriami kulinariniai delikatesai.
Daugiau idėjų, kaip panaudoti maisto
likučius, ieškokite „Restoranų versle“ Nr. 39
(2013 m.)
9. Meniu be gliuteno (glitimo). Pasaulyje tai jau tapo norma, o Lietuvoje
ši tendencija prigyja lėtai. Kol kas. Visgi,
jei ieškote idėjų, išbandykite avinžirnių
miltus. Juose gausu baltymų, todėl jie
ypač populiarūs veganinėje virtuvėje,

yra išraiškingo skonio ir be gliuteno.
Plačiau skaitykite „Restoranų versle“
Nr. 39, 41, 43 (2013-2016 m.)
10. Lašiša ir tunas? Nuobodu, nesveika, žalinga... Pastaraisiais metais, augant
dėmesiui pergaudomoms žuvims, tarp
šefų savotišku garbės iššūkiu tampa rasti
mažiau žinomų, nepergaudomų žuvų
savo kūriniams/patiekalams arba naudoti
invazines rūšis (Lietuvoje – siauražnyplius
vėžius, grundalus ir kt.), kurios pakeistų
patiekalus iš lašišos ir tuno. Kiti su
žuvimis susiję „kodai“: MSC sertifikatas,
be antibiotikų ir hormonų užaugintos/
laukinės, tvarios/nenykstančios rūšys –
tai viskas, ką turi žinoti atsakingą požiūrį
deklaruojantys šefai.
Apie alternatyvias žuvų rūšis
restorane skaitykite „Restoranų versle“
Nr. 36-43 (2011-2015 m.)
www.restoranuverslas.lt
Visų išleistų numerių PDF versijos

Reziume
Apibendrinant visas vyraujančias tendencijas ir madas, galima būtų sakyti, kad „restoranų
fronte nieko naujo“: sveikas maistas, švieži, kokybiški, vietiniai, sezoniniai produktai. Pagrindinės
naujovės – aukštoji daržovių virtuvė, senosios lietuviškos veislės ir „fast casual“ koncepcija naujai
atidaromuose šefų restoranuose.
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Švariai blizgančios taurės
– mūsų rūpestis

Ieva Malaiškaitė, Restoranų verslo redaktorė

Barber („Blue Hill at Stone Barns“, Niujorkas, JAV) „pop-up“ restoranas „wastED“,
kuriame tris savaites, kiekvieną dieną vis
naujas šefas gamino gourmet patiekalus
iš maisto likučių.
Ko gero, įdomiausias produktas, naudojamas šiame restorane – sugedę
obuoliai. Na, jie sugedę tik sąlyginai, tiek,
kiek įpratę mes. Restorano šefas juos vadina „ant medžio fermentuotais obuoliais“. Tai po šalnų/žiemos ant obels šakų
dar likę, parudavę, iš pažiūros sugedę
vaisiai, tačiau iš tikrųjų savyje sukaupę
intensyvaus skonio saldų nektarą, kurį
„wastED“ šefas naudoja padažams, garnyrams ruošti.
Įkurta parduotuvė, kurioje prekiaujama daržovėmis, neatitinkančiomis
prekybos centrų keliamų išvaizdos/
dydžio standartų, kas dažnai ir nulemia, jog jos yra išmetamos. Iš brangių,
kokybiškų, gražių, rinktinių produktų
puikų patiekalą gali padaryti bet kuris
virėjas, tuo tarpu „virtuvės be atliekų“

Kad Jūsų diena būtų be rūpesčių, mūsų
kompetencija – profesionalūs plovimo
priemonių sprendimai virtuvėje, minkštojo
popieriaus sistemos ir kiti higienos
užtikrinimo klausimai.
CleanLT – oficialus „BS Chemical“
profesionalių plovimo priemonių atstovas
viešbučiams, kavinėms, restoranams bei
skalbykloms.
Vilnius
Kareivių g. 19, LT-09133 Vilnius
Tel. +370 683 64888, info@cleanlt.com
www.cleanlt.com

Kaunas
Šv. Gertrūdos g. 7, LT-44290 Kaunas
Tel. +370 611 82526, info@cleanlt.com
www.cleanlt.com

Klaipėda
Minijos g. 93, LT-93234 Klaipėda
Tel. +370 615 32334, info@cleanlt.com
www.cleanlt.com
Restoranų verslas 1/2016
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siai lemia, jog šioje veikloje lieka tik tikrai
maistą ir žmones mylintys šefai.
Jeigu norite patys gaminti, priimti
svečius savo namuose, galite registruotis
bei sudaryti savo siūlomą meniu. Neprivaloma būti profesionalu, bet reikia atitikti platformose keliamus reikalavimus.
Kai kuriose platformose šefų atranka yra
ypač griežta, išdėliota per kelis etapus,
reikalaujanti daug pastangų, pasiryžimo
ir pasitempimo, siekiant užtikrinti
aukščiausią paslaugų kokybę. Norintiems
teikti paslaugas, gali tekti atsakyti į
klausimus Skype interviu, nufilmuoti savo
namus, paruošti bandomąją vakarenę,
pateikti aukštos kokybės siūlomo maisto
nuotraukas, o kartais netgi sulaukti pačių

Naminis maistas –
ne tik pas mamą

Nuotr. Mealsharing.com

arba kaip dalijimosi ekonomika atėjo į viešojo maitinimo sektorių
Edita Labutė

Kur pasirinktumėte pajausti autentiškus svečios šalies virtuvės skonius atostogų metu? Restorane,
gatvėje, o gal norėtumėte tikro vietinio maisto tiesiog kažkieno namuose? Šiandien tai lengvai
įgyvendinama! Dalijimosi ekonomika įsiveržė ir į viešojo maitinimo sektorių, pasiimdama savo rinkos
dalį. Jau kelerius metus visame pasaulyje populiarėja platformos, kuriose dalijamasi savo ruošiamu
maistu su nepažįstamaisiais savo namuose. O gal ir Jūs norėtumėte tapti savo restorano šefu ir pakviesti
svečius paragauti Jūsų gaminto maisto?
Naujas socialinių poreikių patenkinimo būdas
Kolkas apie tai kalbama nedaug, tačiau
vis dažniau pastebima, jog dalijimosi ekonomikos esmė ir didžioji vertė yra ne pats
produktas, paslauga, o naujas bendravimo, santykių tipas, kai sulaužomi barjerai tarp pardavėjo ir pirkėjo, įsileidžiant į
savo gyenimą nepažįstamus žmones.
Maisto dalijimosi platformos atsirado kaip priešprieša neasmeniškiems,
steriliems ir emociškai šaltiems restoranams, kur pasaulietiškas maistas ypač
suvienodėjęs. Platformos pirmiausia
yra bendruomenės, kurios sujungia aistringus savamokslius šefus ir nuotykių
bei skonių ieškančius valgytojus, kurie
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kviečiami išbandyti ir patirti maisto ir
bendravimo malonumą tiesiog namuose.
Valgymas kartu daugelyje kultūrų
yra
svarbus
ritualas,
išreiškiantis
žmonių draugiškumą, palankumą ir
pasitikėjimą vieni kitais. Ir šiandien šiame
multikultūriniame,
kosmopolitiškame
pasaulyje dalijimosi ekonomika leidžia
sugrįžti prie svarbiausių dalykų: socialinių
poreikių patenkinimo, bendravimo ir valgymo kartu bei visa tai patirti nauju būdu
– su nepažįstamaisiais.
Norintiems pavalgyti ar pasikviesti
svečius
Registracija platformose nemokama,
tai panašu į socialinio tinklo paskyrą.
Užsiregistravus galima rinktis iš regulia-

Nuotr. Mealsharing.com

riai arba pagal susitarimą Jums ruošiamo
maisto pasiūlymų (priklausomai nuo platformos struktūros). Pasirinkus, gali tekti
suderinti detales su šefu – kokia bus vieta,
laikas, atvykimas ir pan., bei susimokėti.
Platforma
garantuoja
saugų
atsiskaitymą, o kai kur netgi siūlomas
draudimas. Už tai jai atitenka 3-20 proc.
pasiūlymo sumos, o likusi dalis pervedama
šefui po įvykusio priėmimo.
Po apsilankymo svečiai taip pat prašomi
įvertinti šefo maisto kokybę, vietos
patogumą bei švarą. Taip pat galima palikti
komentarus, kurie vaizdžiau nusako vertinimus. Kad ir kokie jie bebūtų, jokiu būdu
nėra trinami.
Kiekvienam šefui be galo svarbu
užsitikrinti gerą reputaciją, nes ji galiau-

Maisto dalijimosi platformos atsirado kaip priešprieša
neasmeniškiems, steriliems ir emociškai šaltiems restoranams,
kur pasaulietiškas maistas ypač suvienodėjęs.
Platformos pirmiausia yra bendruomenės, kurios sujungia aistringus
savamokslius šefus ir nuotykių bei skonių ieškančius valgytojus, kurie
kviečiami išbandyti ir patirti maisto ir bendravimo malonumą tiesiog
namuose.

Nuotr. Mealsharing.com
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Populiariausios maisto dalijimosi platformos yra:
Mealsharing.com (450+ miestai, 1000+ šefai);
Eatwith.com (30+ šalys, 150+ miestai, 500+ šefai);
Vizeat.com
(lyderis Europoje. 60+ šalys, 1000+ šefai, 1500+ pasiūlymų);
Bonappetour.com (80+ miestai, 500+ šefai);
Bookalokal.com (50+ šalys, 500+ šefai);
Colunching.com (30+ šalys, 2000+ šefai);
Travelingspoon.com (koncentruojasi Azijoje, 40+ miestai).
Prognozuojama, jog maisto dalijimosi platformos taps ne tik
turizmo įrankiu, nauju kultūriniu šalies pažinimo būdu kelionių
užsienyje metu, bet ir pasitarnaus ieškantiems naujų pažinčių,
pavalgymo bei susipažinimo vietų savo mieste. Svarbiausias
dalykas šioje XXI a. ekonomikoje – masiškumo efektas, ir kai tai
taps populiaru, naudinga, patrauklu daugumai, maisto dalijimosi platformos taps „Uber“ ir „Airbnb“ atitikmeniu viešojo maitinimo sektoriuje.

Edita Labutė
Dalijimosi ekonomikos specialistė

Maisto dalijimosi platforma – idealus įrankis šefams, kurie
ne visiškai realizuoja savo galimybes ir norus esamame darbe.
Jokių reguliavimų, normų ar standartų – tik nevaržoma kūryba.

Internetinės tendencijos
restoranams

platformos atstovų apsilankymo. Be to,
taip pat reikia nurodyti savo interesus,
nes svečias ateina ne tik pavalgyti, bet ir
šnekučiuotis, smagiai praleisti laiką.
Šefai savo veiklos įteisinimu ir
mokesčiais rūpinasi patys pagal jų šalyje
galiojančius reikalavimus tokio tipo veiklai.
Platforma reikalauja, kad veikla būtų
legali, bet tiesiogiai už tai neatsako ir
pristato save kaip erdvę bendruomenei
bei įrankį susirasti klientų. Lietuvoje nėra
aiškios mokestinės bazės teikiantiems
paslaugas maisto dalijimosi platformose,
tad yra puiki galimybė, perėmus geriausias pasaulines praktikas, tokią bazę sukurti ir plėtoti maisto kultūrą legaliai.

Karolis Baleiša
Remiantis Harvardo universiteto tyrimu, kiekvienas neatsakytas neigiamas atsiliepimas apie restoraną socialiniuose tinkluose padaro žalos už 7 tūkst. dolerių. Net ir sumažinus šią įspūdingą sumą, pagal lietuviškus
standartus susidarytų reikšmingos sumos. Nepamirškime įvertinti fakto, kad lietuviai įpratę internete dažniau
dalintis neigiamais nei teigiamais įspūdžiais. Jeigu Jums atrodo, kad tai tų viskuo nuolat nepatenkintų problema – grįžkite prie pirmo sakinio.
Nuotr. Mealsharing.com

Ar viešojo maitinimo įstaigoms
reikėtų sunerimti?
Lietuvių, teikiančių paslaugas maisto
dalijimosi platformose, kol kas nėra daug,
tačiau Didžiosios Britanijos strateginių
rinkos tyrimų kompanija „Euromonitor International“ savo 2014 m. turizmo
rinkos apžvalgoje skelbia, kad maisto
dalijimasis tarp privačių asmenų – viena
labiausiai pasaulyje augančių tendencijų,
kaip pažinti šalį ir jos žmones.
Nepaisant to, „VizEat“ bendraįkūrėjas
Jean-Michel Petit viename savo interviu teigia, jog platformų paslaugomis atostogų metu žmonės naudojasi
vieną ar du kartus, o kitus kartus valgo
restoranuose.

„Sveiki“ restoranai. Interneto vartotojai vis dažniau ieško sveiką maistą
tiekiančių restoranų. Daugiausia tokių paieškų atliekama sausio mėnesį. Tikriausiai tai galėtume įvardinti kaip naujametinius pažadus gyventi sveikiau.
Bet kokiu atveju, kiekvienais metais tokių vartotojų vis daugėja. Po truputį
praeina laikai, kai svarbiausia daug ir pigiai pavalgyti. Tai nebūtinai reiškia,
kad reikia pakeisti restoranų modelį ir pradėti gaminti tik sveikus patiekalus. Skonis ir sotumas niekur nedingsta. Reikia pagalvoti, kaip skanų ir sotų
maistą paversti dar ir sveiku, maistingu ir suderintu.

Restoranų rezervacijos. Nėra labai didelė naujiena, tačiau esminis
dalykas, kuris keičiasi – vietos restorane rezervuojamos internetu: elektroniniu paštu, Facebook paskyroje arba rezervacijų sistemose. Vartotojai kuo toliau, tuo mažiau turi noro ir laiko bendrauti gyvai. Todėl labai
svarbu būti matomiems internete ir greitai reaguoti, nes esate tik vienas
iš daugelio restoranų, kuriuos renkasi vartotojas.
Nuotr. Mealsharing.com
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Tendencijos gėrimų pasaulyje:
Burbuliukai ir butikai

Restoranai šalia manęs. Labiausiai auganti tendencija, įtakota
išmaniųjų telefonų naudojimo augimo. Jei savo išmaniajame telefone
Google paieškos sistemoje įvestumėte „restoranas“, paieškos rezultate
matytumėte arčiausiai esančių restoranų sąrašą. Šiame sąraše atsidursite,
jeigu tinkamai sukonfigūruosite savo restorano paskyrą Google sistemoje.

Geriausi restoranai mieste. Paieška, susijusi su geriausiais restoranais
konkrečiame mieste. Vartotojai neturi laiko ir noro atlikti restoranų rinkos
tyrimų konkrečiame regione. Dažnai pasikliaujama straipsniais, kuriuose
aprašomi geriausi restoranai konkrečiame mieste arba regione. Tinkamai
padirbėjus, šiuose straipsniuose galima atsidurti.

Dar ne taip seniai eidavome pirkti pieno, ledų, virtos daktariškos dešros
ir juodos duonos, dabar gi einame
šviežiai kepto prancūziško batono,
ispaniško kumpio, šviežios itališkos
bufallo mocarelos ir... šampano. Kaži
ar kas nuspėjo, jog Lietuvoje atsidarys ne tik specializuotos vyno ar
alaus parduotuvės, bet duris atvers ir
šampano butikai (ang. boutique).

Atsiliepimų portalų įtaka. Atsiliepimų platformos, kuriose vartotojai
dalinasi savo įspūdžiais apie restoranus, tampa vis svarbesnės. Paieškos
rezultatai grafike atspindi globalių restoranų atsiliepimų ir palyginimo
platformų TripAdvisor ir Yelp populiarumo augimą. Kitų žmonių patirtis
Jūsų restorane vis labiau formuoja Jūsų potencialių lankytojų nuomonę.
Šiais interneto laikais viskas dar labiau permatoma ir klaidos kainuoja
brangiai.
Jei rezervacijas vis dar pildote į sąsiuvinuką, o internetas dažniausiai

naudojamas, kai norite perskaityti naujienas ir atsakyti į elektroninius laiškus,
tuomet štai – keli patarimai, kaip šią
dar neištirtą technologijos pažangą
išnaudoti labiau:
Sekite apie Jus atsirandančius
atsiliepimus, komentarus, straipsnius.
Yra įvairių įrankių, kuriais pasinaudoję,
galėsite gauti automatinius pranešimus,
jeigu apie Jus parašė straipsnį,
atsiliepimą, komentarą ar kt. Jausite
pulsą ir galėsite greitai sureaguoti, kol
neigiamas atsiliepimas nepasėjo savo
sėklos.

gyventi neegzistuojančioje realybėje.
Prašykite specialistų pagalbos.
Išmanyti interneto niuansus nėra
savaime suprantamas dalykas. Interneto
svarba auga, ir tai tikrai nėra mada. Tai
jau įtakoja Jūsų verslą ir šiuos dalykus
turite valdyti Jūs arba geriau už Jus tai
suprantantis žmogus.
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Urtė Mikelevičiūtė, Dervynas.lt

Šampanas turi ne vieną unikalią savybę, tačiau
pagrindinis jo išskirtinumas − taip vadinamas terroir (kompleksinis dirvožemio, klimato, oro sąlygų
ir kitų esminių faktorių derinys). Jokioje kitoje pasaulio vietoje nebūtų įmanoma 100 proc. atkartoti
šampano. Jis gaminamas tik Šampanėje, Prancūzijoje.
Čia tyvuliavęs vandenynas paliko unikalų dirvožemį ir
podirvį. Jis turi kreidos ir gausybę fosilijų. Kreida turtinga klinčių, kalcio, kuris susiformavo iš kiaukutų. Kreida yra labai porėta ir puikiai padeda išlaikyti drėgmę
bei stabilią temperatūrą visus metus.
Be abejo, ir pačio šampano gamybos procesas
yra unikalus ir išskirtinis. Jis gaminamas iš lepiausių
vynuogių rūšių, kurias vyndariai prižiūri kruopščiai, kaip
savo vaikus. Šampanėje vynuogių kilogramo kaina prasideda nuo 6 eurų! Kol vynuogės tampa šampanu, jos turi
pereiti daug etapų, kurie reikalauja kruopštumo ir profesionalumo. Kai kurių šampanų atsiradimo rinkoje reikia
laukti 10 ar net 20 metų.

Pagrindinė reputacijos internete
valdymo taisyklė – net jeigu esate teisus, atsiprašykite ir duokite ką nors
nemokamai: kavos puodelį, pietus ar
dovanų čekį. Priešingu atveju turėsite
didesnių nuostolių.
Skatinkite laimingus klientus apie
Jus teigiamai atsiliepti. Nėra nieko
gėdingo po kliento padėkos žodžių už
puikią vakarienę paprašyti įspūdžiais pasidalinti internete.
Neprašykite draugų arba patys nerašykite apie save teigiamų
atsiliepimų. Išlindusi yra iš maišo gali
per brangiai kainuoti, o ir sudarys tik
mažą dalį atsiliepimų. Nebandykite

Internete žmonės linkę hiperbolizuoti
realybę. Jeigu netinkamai suvaldysite
neigiamus komentarus, prarasite krūvas
pinigų. Jeigu tinkamai pateiksite save iš
gražiausių, skaniausių ir jaukiausių pusių,
tapsite tokie populiarūs, jog reikės tik
spėti suktis.
Straipsnyje naudoti grafikai iš Google
Trends (www.google.com/trends)

Karolis Baleiša

Putojančio vyno suvartojimo apimtys auga
Šio gėrimo mėgėjų kiekvienais metais vis daugėja, ir tai
ne todėl, jog žmonės pasaulyje daugiau uždirba ir gali įpirkti
nemažai kainuojančius šampanus. Didžiojoje Britanijoje, kuri
kasmet užima vienas pirmaujančių pozicijų pagal šampano pardavimus, 2014 metais šampaną pralenkė prosecco pardavimai. Tai
rodo, jog auga gretos tų, kurie šampaną atranda pradėdami nuo
paprastesnių putojančių vynų. Pagal rinkos tyrimų duomenis, per
kelerius metus tokie vartotojai tampa ir šampano gerbėjais.
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įsimintinas parduotuves ir enotekas. Ir tie, kurie gamina
puikius, išskirtinius šampanus, bet nepriklauso didiesiems
gamintojams, pagaliau turi galimybę ne tik parduoti, bet ir
eksponuoti savo produkciją.

„Šampano diena“, organizatorių nuotrauka

„Šampano diena“, organizatorių nuotrauka

Panaši tendencija pastebima ir Lietuvoje. Putojantys vynai
derinami prie visos vakarienės patiekalų, dažnai putojančių
vynų per vakarėlį išgeriama daugiau nei ramiųjų vynų. Burbuliukai populiarūs ne tik ten, kur didžiąją dalį svečių sudaro
klegančios merginos, šiandien ir solidūs vyrai mielai renkasi
šampaną.
Kitas faktas, rodantis, jog putojančių vynų mėgėjų gausėja
– organizuojamos „Putojančio vyno akademijos“ ir „Šampano
akademijos“ paskaitos. Jos vyksta jau ne pirmus metus, o
2015-aisiais metais Vilniuje surengta pirmoji „Šampano diena“ (planuojama ir antroji), kurioje buvo galima paragauti ir
palyginti daugiau nei 100 putojančių vynų ir šampano rūšių.
Mūsų kaimynai latviai putojančio vyno ir šampano dieną organizuoja jau ne vienerius metus.
Butikai
Pasaulyje seniai populiarūs šampano barai ar net išskirtiniai
šampano kambariai restoranuose atranda savo nišą ir Lietuvoje. Per pastaruosius metus vien Vilniuje atsidarė keli šampano
barai − „Šampanerija“ ir „Èpernay“ − bei pirmoji specializuota
šampano parduotuvė „Šampanė“. Ne pirmus metus veikia „Cognac Boutique“, kur gausu ir šampano. Be abejo, kiekvienoje
vyno parduotuvėje sekdami asortimentą pastebėtumėte, jog
daugėja šampano pavadinimų. Kadangi atsiranda vis daugiau
specializuotų parduotuvių, gausėja ir šampano degustacijų.
Augant šio gėrimo kultūrai Lietuvoje, vartotojai vis dažniau
pirmenybę skiria aukštai kokybei.
Pačioje Šampanėje ir taip vadinamame pagrindiniame jos mieste Reimse taip pat visai neseniai duris atvėrė išskirtinis butikas
„Club de Tresors“, kuriame parduodami vynuogių augintojų,
susibūrusių į specialų klubą, šampanai. Tai parodo, jog ne tik
žymiausi prekiniai ženklai turi galimybę savo gamyklose turėti
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Kuo vadovaujantis atrinkti putojančius vynus į vyno
kortą?
Turbūt dažniausiai iškylantis klausimas, sudarinėjant vyno
kortą − kiek putojančių vynų siūlyti klientams, kiek jų pilstyti ir ar išvis pilstyti? Atsakymas vienareikšmiškas – pilstyti! Rekomenduotina pilstyti bent vieną putojantį vyną,
renkantis iš prosecco, cava ar cremant. Be abejo, jeigu Jūsų
restorano koncepcija diktuoja tam tikras tendencijas, galite
rinktis ir vokiškus sekt, Naujojo Pasaulio putojančius vynus.
Pastarųjų kokybiškų rinkoje yra nemažai, vis daugiau atsiranda ir Lietuvoje. Tačiau pasirinkę iš prosecco, cava ar cremant nerizikuosite, jog restorano svečiai nežinos siūlomo
vyno. Putojantį vyną reikėtų derinti ir prie restorano
tematikos: jeigu tai itališkas restoranas, tuomet pilstykite
prosecco, turėkite meniu franciacorta. Jeigu Jūsų restoranas
ispaniškas, tuomet siūlykite svečiams cava.
Jeigu šampanas tinka pagal restorano koncepciją, tuomet bent vieną šampaną siūlykite įsigyti taurėmis. Gerame
restorane turėtų būti ir nišinių, ir žinomių prekinių ženklų
šampanų, taip pat bent vienas prestige cuve.
Jeigu nerimaujate dėl to, kad galite neišpilstyti šampano
butelio per dieną, tuomet imkitės aktyvaus pardavimo!
Galite pilstomą taurėmis šampaną siūlyti geresne kaina
– sumažinkite maržą, kurkite ir siūlykite specialius derinius su šampanu, drąsiai rekomenduokite. Jeigu galite sau
leisti, surenkite keletą degustacijų su šampanu, pakvieskite
profesionalus ar someljė, kurie papasakotų svečiams apie
šampaną, supažindintų su skirtingomis putojančių vynų
rūšimis.
Šampano ir maisto derinimas
Dauguma įsivaizduoja, jog šampanas yra prabangus
gėrimas, tad turi būti derinamas su prabangiu maistu, tokiu
kaip foie gras, austrėmis, ikrais... Tačiau realybė yra šiek tiek
kitokia. Be abejo, prie aukščiau išvardytų dalykų šampanas
tinka, tačiau jis, kaip ir kiti putojantys vynai, drąsiai gali būti
derinamas ir su kasdieniais patiekalais.
Įdomu tai, jog šampanas dera prie pusryčių patiekalų.
Išbandykite su sviestiniu kruasanu, įvairiais kiaušinių patiekalais, ypač omletu ar net visų dievinamu Benedikto
kiaušiniu. Putojantys vynai ir šampanas dera su įvairiais
kepiniais, pyragais, ypač tokiais, kuriuose daug sviesto. Burbuliukai kontrastuoja su keptu maistu, gali atsverti aštrų,
prieskonišką maistą, todėl gali būti derinami ir prie Azijos
virtuvės patiekalų, ypač prie tešlos suktinukų spring rolls.
Šampanas tinka ir su sūdytu, riebesniu maistu: riebiais
sūriais ar sūdyta žuvimi. Gal kiek netikėta, tačiau šampanas
dera su sušiais.
Kūniški, struktūruoti šampanai gali būti derinami ir su
sotesniais patiekalais. Rizotas su grybais ar moliūgais, įvairūs
žiemiški troškiniai puikiai tiks prie šampano. Šampanas gali
derėti ir prie veršienos.
Šampanai gali papildyti lengvus, gaivius desertus.
Paradoksalu tai, jog rožiniai šampanai dažnai yra labai
vyriški ir net agresyvūs, tuo pačiu dera ir prie rimtesnių
patiekalų!
Be abejonės, šampanas visada buvo ir išliks puikiu aperityvu, tad jį galite pristatyti pačioje meniu pradžioje.

Mėgaukitės
60 dienų šviežiu ir

gaiviu aromatu

Nekenksmingi aplinkai
BE AEROZOLIO, TIRPIKLIŲ, PROPELENTŲ
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Burbulų (r)evoliucija Lietuvoje
Gintauto Jašinsko komentaras

Daugiausiai šampano išgeriama Prancūzijoje. Šioje šalyje nemenką dalį vartotojų sudaro turistai, kurie dažnai čia atvyksta dėl vyno ir vynuogynų. Antroje vietoje jau ilgus metus pozicijų niekam neužleidžia Didžioji Britanija, kuri 2015 metais importavo daugiau nei 34 milijonus butelių šampano. Trečioje
vietoje JAV, ketvirtoje − Vokietija. Įdomu tai, jog šioms šalims ant kulnų lipa Japonija, kuri ne tik turi įtakos didėjančioms šampano, Bordo vyno kainoms,
bet ir pati pradeda kopijuoti šiuos regionus ir gaminti vyną.

Skirtingo saldumo ženklinimas
šampano etiketėse:
• Brut Nature (cukraus kiekis 0-3 g/l);
• Brut Extra (cukraus kiekis 0-6 g/l);
• Brut (cukraus mažiau nei 12 g/l);
• Extra Sec (12-17 g/l);
• Sec (17-32 g/l);
• Demi Sec (32-50 g/l);
• Doux (50 g/l).
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Akivaizdu, jog Lietuvoje vyksta aktyvūs burbuliuojančio vyno
rinkos pokyčiai. Aš tikrai nešneku apie rinkos didėjimą ar brandumą
priimti kokybiškesnius produktus! Labiau stebina gausybė, regis,
viena kitai prieštaraujančių tendencijų, kurios kaip materija ir antimaterija negali koegzistuoti greta. Kuomet vartotojų elgsena taps
pastovi, tada bus galima pasakyti, ar įvyko rinkos evoliucija, ar revoliucija.
Kas gi išties stebina Lietuvos padangėje? Pirmiausia, tai bet kokiai
prekių kategorijai būdingos vartojimo piramidės (kuomet daugiausiai parduodama pigiausių, mažiau – vidutinės kainos, o mažiausiai
– brangiausių prekių) nebuvimas. Mūsuose trūksta vidutinio segmento rinkos, nes tarp beprotiškai paklausaus pigaus šnipštvynio
bei pigiu būti negalinčio šampano egzistuoja vartojimo vakuumas.
Jį bando užpildyti Ispanijos Cava, tačiau jos kainų tendencijos visgi
yra arčiau vietinio pilstymo putojančiųjų, o ne šampano. Prancūzijos
Cremant kaina puikiai atitinka kokybę, bet dar anksti spėlioti, ar jis
prigis ilgam.
Brut nature populiarėjimo tendencija išties neaplenkė ir Lietuvos,
tačiau lygiai taip pat mūsų krašto neaplenkė ir padidinto saldumo
šampano, ypač skirto ragauti patiekto su ledu, manija. Kiekvienam
brut nature šampano buteliui tenka po du parduotus „saldukus“,
beje, dažniau lenkiančius savo konkurentus aukštesne kaina.
Apskritai, kalbant apie šampaną Lietuvoje, tampa aišku, jog pigus
šampanas – anaiptol ne visraktis į pirkėjo širdį. Tikriausiai bent pora
dešimčių šampano prekinių ženklų kainuoja mažiau nei rinkoje
dominuojantis Moet Chandon, bet dulka lentynose. Šalyje, kurioje
mėgstamos nebrangios prekės, tai tikrai keista tendencija. Tačiau
pirkėjai akimirksniu sureaguoja į Mumm ar jau minėtojo Moet
Chandon kainų pokyčius. Ar tai ne lietuvio pirkėjo amžinos svajonės
prisiliesti prie prabangos, nemokant pilnos kainos, išsipildymas?
Spręskite patys.

Mažiau cukraus
Kas dar liko nepaminėta? Ogi pati
ryškiausia tendencija, kuri dabar vyrauja
pasaulyje – mažiau cukraus. Ši tendencija
galioja visam meniu, įskaitant ir gėrimus.
Desertai tampa šiek tiek sūresni ar mažiau
saldesni, duoną, padažus, gėrimus stengiamasi gaminti naudojant mažiau
cukraus.
Šampano pramonėje taip pat vyrauja
viena stipri tendencija, susijusi su cukrumi – zero dosage (brut nature). Paskutiniajame gamybos etape, po mielių
pašalinimo, šampano butelis papildomas
vyno ir cukranendrių cukraus (arba rezervinio vyno, arba medaus) mišiniu (liquer
d`expedition). Šiame etape nustatomas
saldumas. Šis etapas yra svarbus dar ir
dėl to, jog vyndarys paskutinį kartą gali
koreguoti nuo cukraus kiekio priklausantį
putojančio vyno stilių ir skonį.
Pastaraisiais metais šampano mėgėjų
ir profesionalų labiausiai geidžiamas yra
Brut Nature stiliaus šampanas, t. y. be korekcijos liquer d’expedition. Ar iš tikrųjų
jis toks skanus ir įdomus, ar tai daugiau
mada, pasaulis ginčijasi. Įdomu tai, jog
pirmieji šampanai buvo itin saldūs ir
turėjo net virš 200 g/l cukraus. Pirmoji,
kuri sumažino cukraus kiekį, buvo našlė
Pommery, o pirmieji šampano namai,
pagaminę zero dosage, buvo LaurentPerrier.
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energijos
efektyvumas
Rūta Petrauskaitė

Restorano Epernay direktorė Gabija Daugėlaitė

Restorano Epernay šefas Martynas Laumelis

Paradoksalu, bet profesionali įranga nėra klasifikuojama pagal energijos efektyvumo klases (A+++,
A++, ir t.t. ) , nors poreikis taupyti elektros energiją ir, žinoma, pinigus tik auga. Tad gal būt jau atėjo
laikas ieškoti alternatyvų? Buitinių prietaisų ekologiškumas (o taip pat ir ekonomiškumas) vertinamas pagal elektros energijos vartojimo efektyvumą, vandens sąnaudas ir triukšmą.
Norint pasiekti reikšmingus pokyčius
didinant elektros energijos efektyvumą
sunkiai įmanoma apsieiti be papildomų
„investicijų“. Paradoksalu, bet vien pakeitus tam tikrus elektros prietaisus naujais,
taupesniais, elektros sutaupytmai atperka
naują įrangą. Žinoma, vien įrangos nepakanka, norint pasiekti pačių aukščiausių
energijos efektyvumo standartų – turite
diegti ir įpročius, ir požiūrį į naudojamą
įranga, apmokyti personalą.
Šaldytuvas yra bene vienintelis prietaisas virtuvėje, kuris nuolatos įjungtas,
pastoviai naudoja elektros energiją, taigi
- ir jūsų pinigus. Todėl jo efektyvumas
yra labai svarbus, turint omeny ir tai, kad
daugelis maitinimo įstaigų tokių prietaisų
naudoja ne vieną ir ne du. Profesionaliai
įrangai nėra jokių elektros sunaudojimo
efektyvumo standartų bei reikalavimų,
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todėl tokie prietaisai, nors ir puikiai atlieka tiesioginę funkciją, gerokai patuština
savininko kišenę.
Kiti profesionalios įrangos trūkumai triukšmingumas (kuriam taip pat nėra
griežtų apribojimų) bei labai aukšta
kaina. Todėl vis daugiau restoranų,
kavinių bei kitų, ypač mažų ir vidutinio
dydžio, maitinimo įstaigų šeimininkų
profesionalią šaldymo įrangą pradeda
keisti buitine. Buitiniams šaldytuvams
elektros energijos suvartojimo standartai
bei reikalavimai yra ypač aukšti. Lietuvoje, kaip ir Europos Sąjungoje, draudžiama
prekiauti buitiniais šaldytuvais ar
šaldikliais, pažymėtais žemesniais nei A+
klasės energijos efektyvumo ženklu. Dauguma gamintojų siūlo A++ energetinės
klasės šaldytuvus ir šaldiklius, kurie sunaudoja apie 30 proc. mažiau elektros
energijos, nei A+ klasės prietaisai, jau

Prabangūs restorano vynai ir šampano
buteliai saugomi to paties gamintojo
vyno vitrinose.
Restorano Epernay direktorės Gabijos Daugėlaitės teigimu, toks pasirinkimas buvo nulemtas puikios šių
vitrinų kokybės ir kainos santykio.
Be to, „Snaigės” atstovai sutiko šiuos
šaldytuvus apipavidalinti pagal Epernay
restorano aplinką. Dabar šios vitrinos ne
tik vėsina gėrimus bet ir yra svarbus interjero akcentas.

Pasak AB “Snaigė” rinkodaros direktorės
Rūtos Petrauskaitės, buitinių šaldytuvų ir
šaldiklių „invazija” į profesionalią virtuvę
stebima jau seniai. Ir ne tik Lietuvoje.
„Manau, kad pasirinkdami buitinius prietaisus, vietoje profesionalių, maitinimo
įstaigos, ypač mažosios, laimi labai
daug. Pirmiausia, buitiniai prietaisai yra
nepalyginamai pigesni. Jie sunaudoja
ženkliai mažiau elektros energijos, nei
„profesionalai”. Pavyzdžiui 185 cm A++
Snaigės šaldytuvas sunaudoja ne dau-

giau elektros energijos nei 25W lemputė.
Tad tokios sąnaudos yra labai nežymios.
Kitas buitinių prietaisų privalumas daug lengviau prieinamas servisas bei
atsarginės dalys.
Jei paklaustumėte apie trūkumus manyčiau, kad restorane buitiniai prietaisai būtų naudojami daug intensyviau
nei namuose, tad gali būti, kad jie būtų
greičiau sudėvėti. Tačiau net ir dažniau
juos perkant, vis tiek būtų gerokai pigiau
nei profesionali įranga”.

nekalbant apie tai, kokios mažos jų elektros energijos sąnaudos palyginus su profesionalia technika.
Pasak prancūziško maisto restorano
Epernay šefo Martyno Laumelio, naudoti
buitinius šaldymo prietaisus restorane
patogu.
„Mūsų virtuvėje stovintis
lietuviškas Snaigės šaldiklis ir paprastas šaldytuvas, kuo puikiausiai pakeičia
didelę gremėzdišką profesionalią šaldymo
spintą. Mūsų restorano virtuvė nedidelė,
lubos neaukštos, todėl toks sprendimas
išsaugo pakankamai daug erdvės. Naudoti įrangą patogu - kaip namie, kiekvienai produktų grupei atskiras stalčius.
Yra ir padidintos talpos stalčiai stambesniems produktams. Dirba tyliai, net nesigirdi. Tai yra gerai, nes triukšmas vargina.
Šaldytuvas - be šaldiklio skyriaus, todėl
nors jis ir nedidelis, jame telpa visi reikalingi produktai.”
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Liutauras Čeprackas:
mane įkvepia smalsumas,
rezultatai ir aš pats

Kulinarinis loftas „Gastronomika“,
mėsos parduotuvė „Steak Supply“,
mėsos restoranas (steak house) „M.EAT“,
TV laida „Superšefas“, knyga ir nauja
vieta „Ramenas ir pagaliukai“ – visa
tai tik pastarųjų dvejų metų Liutauro
Čepracko biografijos detalės. O ką jau
kalbėti apie gausybę projektų, baigtas
studijas „Le Cordon Bleu“ Meksikoje,
darbą Ispanijoje vienos ir trijų Michelin
žvaigždučių restoranuose... Liutauras
taip pat yra „S. Pellegrino Young Chef
2016“ konkurso komisijos narys.
Šeši rimti projektai per dvejus
metus. Ar tai Liutauro sėkmės
periodas?

Išvardinkite tris talentingiausius, profesionaliausius ir daugumos vadinamus geriausiais šių dienų Lietuvos šefus. Na, gal
ne visiems, bet didžiajai daugumai į galvą ateis trys pavardės – Martynas Praškevičius, Vytautas Samavičius ir…? Tikėtina,
jog Liutauras Čeprackas. Apie pirmuosius du šefus jau rašėme praėjusiose geriausiųjų šefų rubrikose. Šiandien – apie Jį.
Apie Liutaurą Čepracką.
Urtė Mikelevičiūtė, Dervynas.lt
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Liutaurai, atrodo, jog pastarieji metai – tavo nušvitimo ir sėkmės laikas.
Kaip jautiesi? Ar ilgai to siekei?
Niekas niekur gyvenime nevyksta be
reikalo. Visas pastarųjų metų rezultatas – paskutiniųjų 8-10-ies metų įdirbis.
Ilgai ėjau link to, atlikau visus reikiamus veiksmus, kad dabar turėčiau tai,
ką turiu. Ir tai dar ne pabaiga, laukia
nemažai neįgyvendintų projektų.

Papasakok, ką tau reiškia kiekvienas projektas. Kuris iš visų projektų
tau artimiausias?
„Gastronomika“
skirta
mano
asmenybės tobulėjimui ir vystymuisi.
„M.EAT“ – brandintai mėsai pasireikšti,
tai „Steak Supply“ tiesioginė išraiška.
Norėjosi tokios vietos, kurioje galėtume
supažindinti žmones su mūsų mėsa,
rimtai dirbame ją brandindami. Viešai
nesimato, kiek daug darome.
Tiesa, bręsta ir dar vienas tęstinis
projektas, susijęs su gyvulių auginimu,
tačiau viešai pradėsime kalbėti apie tai
po 1-2 metų. Pirmiausia turime viską
išbandyti, juk jautukai auga ilgiau nei
viščiukai.
Nauja vieta „Ramenas ir pagaliukai“
skirta hipsteriams ir kasdieniam vartojimui.
Tiesa, netrukus pasirodys ir nauja
knyga, skirta kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio garbei, mat 2015-aisiais
sukako 250 metų, kai gimė šis iškilus
valstybės veikėjas, diplomatas ir kompozitorius. Beje, televizijos į šoną nenustumiu, manau, jog joje dar pasivaidensiu.

Kad jau prakalbome apie tai, kam
kuri vieta skirta, gal gali trumpai pristatyti kiekvienos vietos koncepciją?
Iš esmės, „Gastronomika“ – tai fine
dining vieta, kuri veikia tik dvi dienas
per savaitę. Juk visgi neiname valgyti
į tokias vietas kasdien. O kadangi aš ir
pats noriu būti tose vakarienėse, kitaip
nespėčiau. „M.EAT“ – šiek tiek žemesnės
klasės restoranas, nors pa-kankamai
brangus jo esmė – kokybiškų produktų
atskleidimas. Kepame ant natūralių
žarijų, be jokių juokingų grilių, įrengtas
vyno kambarys. Svarbiausia – mėsa ir
nesugadinti garnyrai. „Ramenas ir pagaliukai“, kaip jau minėjau, bus skirta hipsteriams ir panašiems žmonėms, puikiai
tiks kasdienai.
Kaip spėji viską suderinti?
Neįsivaizduoju
(juokiasi).
Aišku,
labai daug padeda gera komanda.
Bene vienas svarbiausių dalykų yra
teisingi žmonės. O dalis visų veiklų
įgyvendinimo – suburti, sukurti, sujungti, rasti tokius žmones, kuriems įdomu ir
kurie gali gerai vykdyti užduotis.
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Pasidalink savo sėkmės formule.
Kaip ir sakiau, niekas neateina be
pastangų, visko reikia kryptingai ir
tikslingai siekti. Kiekvienas mano projektas yra nuodugniai išpuoselėtas.
Pavyzdžiui, apie mėsą šiandien žinau
viską, ką turėčiau žinoti.
Grįžtant prie sėkmės formulės,
manau, kad tai VIZIJOS, IDĖJOS, KONCEPCIJOS, ISTORIJOS ir LEGENDOS
turėjimas. Negali atidaryti vietos tik
dėlto, jog nori ją atidaryti. Kiti net
nežino tiksliai, ko nori. Juk reikia projektuoti. Kai daroma bet kaip, kad tik
padaryti, tai bet kas ir gaunasi.
Aš dirbau užsienyje, nes norėjau
būti užtikrintas savimi. Be patyrimo
nebūčiau padaręs to, ką dabar esu
padaręs. Kiekvienas mano žingsnis
svarbus.
„Valgyti gamina ne įranga, o
žmonės“
„Le Cordon Bleu“ Meksikoje, po
to darbas Michelin žvaigždutėmis
pažymėtuose restoranuose. Papasakok, kaip ten skiriasi darbas ir jo organizavimas.

GERIAUSI LIETUVOJE
Kiek daugiausia Lietuvos restoranų
virtuvėse dirba virėjų? 10-12? O ten kai
kuriuose – net 40 virėjų. Pas mus kaži ar
kada tiek reikės, nes net neturime tiek
valgytojų. Lietuvoje net ekonomiškai
tai neapsimokėtų.

ramen’as?
Prieš
atidarydams
„Ramenas
ir pagaliukai“ norėjau paragauti
geriausių ramen’ų, pasimokyti. Pavyko
aplankyti bene geriausias šį patiekalą
gaminančias vietas.

Ar Lietuvoje yra mokykla, kuri geba
paruošti gerą specialistą? Ko trūksta
mūsų mokykloms?
Visų pirma, NE ĮRANGA GAMINA VALGYTI, o ŽMONĖS. Mokyklose techninę
bazę turime jau visai neblogą, tačiau
tų, kurie mokėtų ir mokytų ją naudoti – beveik ne. Ne su mašina reikia
mokyti morkas pjaustyti. Studento
pagrindinis įrankis turi būti peilis!

Kas tave įkvepia? Kelionės, o gal
turi įkvėpėją?
Aš pats sau esu geriausias įkvėpėjas
ir idėjų generatorius. Dar turiu daug
nerealizuotų minčių. Jeigu būtų
daugiau laiko ir personalo, greičiau
įgyvendinčiau visus užsibrėžtus planus.
Smalsumas ir geri rezultatai – dar vienas mano įkvėpimo šaltinis.

Koks tavo požiūris į virėjų asociacijas ir panašias organizacijas?
Tokioms neturiu laiko. Organizacijos manęs nedomina. Tai tik laiko
švaistymas. Aš savo laisvalaikį tikrai
turiu kur išnaudoti, o to laiko ir taip
nėra daug.

Gal galėtum įvardyti kelias pavardes, kas, tavo manymu, yra geriausi
šefai Lietuvoje?
Vytautas Samavičius. Gerbiu abi jo
vietas. Jis puikiai dirba ir viską suvokia
taip, kaip reikia. Ir, be abejo, Martynas
Praškevičius. Tai, ką jis daro, yra puiku. Gal dar ne visi suvokia ir įvertina
tai, kiek dėmesio jis skiria visoms
detalėms – juk net lėkštes gaminasi
pagal patiekalus. Jis dirba nuostabiai ir
preciziškai.

Apie įkvėpimus
Neseniai grįžai iš Japonijos. Ar šios
kelionės pagrindinis tikslas buvo

„Jeigu kažką darai – daryk geriausiai“, – pataria Liutauras, atkartodamas Ričardo Bransono žodžius. „O kelyje taisyk savo klaidas
ir judėk link tobulybės, kuri gyvenime neegzistuoja“.
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Monin yuzu (kvapniųjų
mandarinų) vaisių tyrė

Yuzu (kvapnusis mandarinas) iš rytų azijos
kilęs vaisius, kuriame susijungia greipfrutas, citrina ir rūgštus mandarinas. Šis vaisius
plačiai naudojamas Korėjos ir Japonijos
virtuvėjė, tai yra vienas iš pagrindinių citrusų,
kurį privaloma turėti meniu. Monin Yuzu
tyrė pridės išskirtinių skonio natų ir citrusinio
aromato Jūsų gaivinantiems kokteiliams,
taip pat suteiks malonų poskonį karštiems
gėrimams.
Yuzu Daiquiri
• 20 ml Monin yuzu vaisių tyrės
• 60 ml šviesaus romo
• 10 ml apelsinų sulčių
• 20 ml žaliųjų citrinų sulčių
Sumaišyti ingredientus plaktuvėje su ledo kubeliais. Gerai suplakti ir patiekti.
Yuzu Limonadas
• 30 ml Monin yuzu vaisių tyrės
• 20 ml Monin Rantcho citrinų sulčių
• 120 ml vandens
• 1 citrinos griežinėlis
Suplakti ingredientus plaktuvu su ledo kubeliais. Supilti ant ledo kubelių į stiklinę ir papuošti
citrinos griežinėliu.

Vietinė produkcija ir sezoniškumas.
Ar tau tai rūpi?
Norėčiau užduoti klausimą visiems,
kurie kalba apie vietinių ingredientų
naudojimą: kiek laiko Lietuvoje trunka sezonas? Visi žinome, jog derlių
skiname trumpai, jis ateina ir išeina.
Pupų sezonas trunka mėnesį, žirnių
– dvi savaites, agurkų – du mėnesius.
Kai žmonės pradeda kalbėti apie
sezoniškumą ir tuo pagrįstas restoranų
koncepcijas, man tai skamba kaip
anekdotas. Žiemą maitinkime svečius
cepelinais ir raugintais agurkais,
taip? Juk toks sezonas. Ar restoranas
turėtų veikti tik šiltuoju metų sezonu?
O vietinė produkcija? Juk vietinę
mėsą akcentuojate ir naudojate. Kaip
kiti produktai?
Su vietine produkcija situacija taip pat
nekokia. Net ir gyvulių niekas normaliai nemoka auginti! Dabar jie parduodami pagal svorį, o ne pagal kokybę. Ir,
kas blogiausia, niekas nėra suinteresuotas daryti geriau, nes visi uždirba pinigų
tiek, kiek uždirbtų ir pagerinę kokybę.
Yra labai daug spragų, bet tuo pačiu ir
labai daug galimybių pasitempti.
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Tai ką patartum daryti mūsų
ūkininkams?
Ūkininkams reikėtų burtis į grupes,
investuoti į išpjaustymo technikas. Nes
dabar, jeigu prireikia avienos, reikia
pirkti visą avytę ir po to sukti galvą, kur
visas jos dalis panaudoti – virti sultinius
ir panašiai. O jeigu reikalingos tik tam
tikros dalys?
Taip pat siūlyčiau nusileisti ant
žemės, kuriant kainodarą. Smidras, kurį
galiu nusipirkti iš Peru, įskaitant trijų
tarpininkų ir lėktuvo mokesčius, kainuoja pigiau nei lietuviškas ekologiškas
(?!). O kas man įrodys, kad jis iš tiesų geresnis? Laukus laisto juk tas pats lietus
su tais pačiais ingredientais, kuris laisto
visus laukus. Ar jie laisto smidrus Vittel
vandeniu? Aš esu už vietinių produktų
panaudojimą, bet be jokių spekuliacijų.
Yra tam tikros ribos ir galimybės.
Apie
maisto
kritikus
ir
įsivaizduojančius, jog tokie yra
Ką manai apie maisto kritikus? O gal
tiksliau – kritikuojančius maistą?
Dauguma tiesiog mano, jog gali sau
leisti kritikuoti, bet iš tiesų neturi tam
jokios kompetencijos, o dar blogiau -

net elementaraus suvokimo apie
kokybišką maistą, pateikimą, SKONĮ,
konceptualumą.
Aš priimu konstruktyvią kritiką, bet
jeigu ateina žmogus ir sako, kad jam
nepatiko smidrų patiekalas, nes jis
tiesiog nemėgsta smidrų, tai čia jau
nesąmonė. Didžioji dalis kritikuojančių
net negali duoti konstruktyvių patarimų.
Tie, kurie net nesugeba panašiai padaryti, iškart nori visus pamokyti.
Mano manymu, auga vienas maisto
kritikas – Andrius Užkalnis. Nežinau,
kiek jis objektyvus ir už jį negarantuoju,
tačiau viena, ką jis daro teisingai – daug
ragauja. Visiems, kurie nori kritikuoti
ar bent rašyti apie maistą, reikia daug
daug daug valgyti ir ragauti. Tada turi
su kuo palyginti, sukaupi kritinę masę
potyrio.
Važiuokite į Michelin restoranus, investuokite.
-„Jeigu kažką darai – daryk geriausiai“, – užbaigė Liutauras, atkartodamas
Ričardo Bransono žodžius. „O kelyje taisyk savo klaidas ir judėk link tobulybės,
kuri gyvenime neegzistuoja“.

Vyšnių ir persikų šalta arbata
• 15 ml Monin vyšnių tyrės
• 20 ml Monin persikų arbatos
koncentrato
• 180 vandens
Sumaišykite ingredientus stiklinėje su
ledo kubeliais, išmaišykite ir patiekite.
Vyšnių Spritz
• 20 ml Monin vyšnių tyrės
• 20 ml Monin Bitter sirupo
• 60 ml putojančio vyno
• 30 ml gazuoto vandens
Sumaišykite ingredientus stiklinėje su
ledo kubeliais, išmaišykite ir patiekite.

Monin mėlynių
tyrė

Tai subtulaus skonio uogų
tyrė - tarsi tiesiai miške
surinktos mėlynės. Ši
vaisių tyrė padės sukurti
aromatingus ir išraiškingus
kokteilius, limonadus ar
desertus.

Monin vyšnių tyrė

Ši tyrė perteikia tikrąjį prinokusių
sultingų vasaros vyšnių skonį
Jūsų gaminamiems gėrimams ir
desertams. Puikus skonio, aromato ir spalvos balansas leidžia
sukurti isšskirtinius limonadus,
karštą šokoladą, kokteilius, kurie
atneš šiltus vaikystės vasaros prisiminimus.

Mėlynių Mojito
• 30 ml Monin mėlynių tyrės
• 40 ml šviesaus romo
• 10 mėtų lapelių
• 4 žaliosios citrinos riekelių
• Gazuoto vandens
Sutrinkite stiklinėje mėtos lapelius, citriną ir
Monin mėlynių tyrę. Įdėkite grūsto ledo,
supilkite romą ir užpilkite gazuotu vandeniu.
Mėlynių Smoothie
• 30 ml Monin mėlynių tyrės
• 1 šaukštas Monin jogurto frappe miltelių
• 120 ml pieno
Supilkite ingredienus į plaktuvą,
įdėkite ledo kubeliu ir suplakite.

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
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gurmaniški ieškojimai

Brandinta mėsa: pasidaryk pats
Brandintos mėsos vartojimas Lietuvoje sparčiai populiarėja. Kiekvienas save gerbiantis šefas žino brandintos mėsos privalumus, o vis dažniau ir iš restoranų lankytojų galima išgirsti klausimą: „Jautiena kepsniams brandinta sausai ar šlapiai?“ Nepaisant neginčijamų privalumų, brandinta mėsa dėl aukštesnės savo
kainos dar netapo įprasta. Tačiau pasirodo, jog tiek sauso, tiek šlapio brandinimo mėsą nesunkiai galima
pasigaminti tiek namų sąlygomis, tiek ir viešo maitinimo ar mėsos perdirbimo įmonėse.

gurmaniški ieškojimai
Kartą, atostogaudamas gražioje pietų
pusrutulio saloje, su vietiniu gyventoju
diskutavau apie obuolius, kurie, mano
nuostabai, ten neauga, nors mano akiai
egzotiškų vaisių buvo apsčiai. Saloje retsykiais obuolių galima nusipirkti didelėse
maisto prekių parduotuvėse. Vietiniai juos
labai vertina ir net priskiria jiems ypatingas galias, tačiau valgo obuolius ne visai
sunokusius, o tokius, kokius nusipirko
parduotuvėje. Aš patariau juos palaikyti
keletą savaičių ar net ilgiau šiltoje vietoje, kad jie sunoktų ir taptų skanesni bei
vertingesni. Pastebėjau, kad mano patarimas jiems pasirodė įtartinas.
Kažkas panašaus vyksta pas mus su
brandinta mėsa. Lotynų Amerikoje brandintos mėsos vartojimas turi šimtametes
tradicijas. Jie į nebrandintos mėsos
vartojimą žiūri panašiai kaip mes į neprinokusio obuolio valgymą. Paklausinėkite
turisto, grįžusio iš Brazilijos arba Argentinos, apie mėsos patiekalus restoranuose. Dažniausiai išgirsime atsakymą, kad
tai kažkas nuostabaus ir nepakartojamo.
Didžia dalimi skanaus, gero mėsos patiekalo paslaptis slepiasi mėsos brandinime. Tik iš geros mėsos galima pagaminti
gerą patiekalą. Nežinau, ar yra pasaulyje
kita šalis, kurioje taip išmaniai ir skaniai
gaminami rūkyti mėsos gaminiai kaip
Lietuvoje. Tačiau vartojant žalią mėsą, o
ypač jautieną, tautiečiams trūksta žinių
ir įgūdžių, kalbant tiek apie brandintos
mėsos paruošimą, tiek apie patiekalų
ruošimą iš tinkamai subrandintos mėsos.

Pats paprasčiausias ir pigiausias yra
„drėgnas brandinimas“: mėsa brandinama
įprastuose vakuuminiuose maišeliuose,
laikant ją buitiniame šaldytuve. Geresnis būdas yra mėsą brandinti specialiuose
mėsos brandinimui skirtuose maišeliuose,
kurie, deja, brangesni už įprastus vakuuminius maišelius. Tokie maišeliai praleidžia
drėgmę iš mėsos į išorę, bet atgal į maišelį
drėgmės nepraleidžia. Procesas gali vykti
įprastame šaldytuve arba specialioje
sauso brandinimo spintoje. Naudojant
drėgno brandinimo būdą, reikia įsigyti
vakuuminį pakavimo aparatą ir maišelių.
Šiuo metu išpopuliarėjo ir atpigo bekameriniai vakuumavimo aparatai, kurie yra
lengvi ir patogūs naudojimui. Papildomai
reikia įsigyti vakuuminių arba brandinimo maišelių. Renkantis maišelius svarbu
pasidomėti, ar jie skirti bekameriniams
vakuumavimo aparatams, nes kitu atveju
užvakuumuoti nepavyks.
Drėgno brandinimo pranašumas yra
jo paprastumas. Tačiau tokios mėsos
skonis skiriasi nuo sausai brandintos
mėsos. Didelė dalis bakterijų, o ypač

Šiuo metu išpopuliarėjo ir atpigo bekameriniai vakuumavimo aparatai, kurie yra lengvi
ir patogūs naudojimui.

sviesto rūgšties, drėgno brandinimo metu
išlieka aktyvios. Gaunama kitokia mėsos
struktūra nei sauso brandinimo būdu.
Pats tikriausias šviežios mėsos brandinimo būdas yra „sausas brandinimas“.
Dažnai vartojamas angliškas terminas –
„Dry Ager“. Brandinimas vyksta specialiai
sausam brandinimui pritaikytose spintose
arba kamerose. Kad brandinimo procesas vyktų sėkmingai, svarbiausia sąlyga
yra šviežia ir švari mėsa ir sterili bei nuo
bakterijų izoliuota aplinka. Spintoje arba

Daug metų dirbu mėsos perdirbimo
įrengimų srityje, esu technikas, prisidėjęs
prie daugelio mažų ir didelių mėsos
perdirbimo įmonių ne tik Lietuvoje. Šiame
straipsnyje noriu papasakoti, kaip nesunkiai galime patys sau pasigaminti brandintos mėsos.
Pradėsiu nuo pagrindinių klausimų,
kurie iškyla žmogui, planuojančiam
brandinti mėsą:
• Ar galima brandintos mėsos pasigaminti pačiam?
• Kurį mėsos brandinimo būdą išsirinkti?
• Kokią įrangą naudoti brandinant ir kur
ją įsigyti?
• Kokią mėsą galima brandinti?
• Kokiomis sąlygomis ir kiek laiko brandinti?
Kadangi brandintos mėsos galime pasigaminti ir namuose, ir viešo maitinimo
ar mėsos perdirbimo įmonėse, pirmiausia,
įvertindami savo galimybes, pasirenkame
pigesnį arba brangesnį mėsos brandinimo
būdą.
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kameroje yra stabiliai palaikoma vidaus
temperatūra ir drėgmė. Spintos viduje
būtina oro kaita. Šviežias oras imamas iš
aplinkos ir patenka į vidų per aktyvuotos
anglies filtrus. Tam tikras kiekis „gerųjų“
bakterijų ir grybelių aktyvuojasi ir ima
veikti. Prie šių sąlygų ima vykti mėsos
brendimo procesas, kuris prasideda
mėsos paviršiuje ir skverbiasi gilyn. Mėsa
į spintą talpinama nevakuumuota. Geriau
mėsą kabinti dideliais gabalais ir su kaulais
bei su riebaliniu paviršiniu sluoksniu.
Dažniausiai mėsa kabinama ant pakabos šaldytuve, tačiau gali būti sudedama
mažesniais gabalais ant lentynų.
Sausam brandinimui reikia įsigyti
sauso brandinimo spintą arba kamerą.
Spintos yra įprastinio šaldytuvo dydžio
ir naudojamos buityje arba restoranų
salėse, nes gražiai atrodo ir todėl sukelia
klientų susidomėjimą. Kameromis vadiname gerokai didesnės talpos spintas,
kurių dydis parenkamas pagal užsakovo
pageidavimą. Jos montuojamos užsakovo
gamybinėse patalpose. Dažniausiai kameros įsigijamos komercinei veiklai
vykdyti, nes jose galima laikyti didesnius brandintos mėsos kiekius. Viena iš
priežasčių, kodėl brandintos mėsos rinkoje nėra daug, o ir esama yra brangi – taip
yra todėl, kad brandinimas ilgai užtrunka,
o didesniems kiekiams mėsos reikia daug

gurmaniški ieškojimai
kamerų ploto. Tai yra rimta priežastis
pradėti brandinti mėsą pačiam.
Medžiotojai naudoja dar vieną mėsos
brandinimo būdą, kai žvėrys talpinami į
šaldytuvą su kailiu. Tokiu atveju naudojamas įprastas šaldytuvas arba kamera.
Tik ji turi turėti kabyklą žvėrims sukabinti. Akivaizdu, kad tokioje kameroje
neįmanoma pasiekti reikiamo brandinimui sterilumo, tačiau kailis apsaugo
didžiąją dalį mėsos nuo bakterijų. Taip
žvėrys laikomi nuo kelių dienų iki kelių
savaičių. Griežtos metodikos, kaip brandinti mėsą tokiu būdu, rasti nepavyko.
Brandinimo laikas ir gaunamas rezultatas
nustatomas individualiai.
Žvėrių su kailiu brandinimui reikia įsigyti
šaldytuvą su jame įmontuotu vamzdžiu –
pakaba.
Dažnai užduodamas klausimas – kokia
mėsa tinka brandinimui. Brandinti galima
visų kanopinių gyvulių mėsą. Populiariausia brandinti jautieną. Fermentacijos
procesai vyksta iki 6 savaičių. Jei norime
gauti pilnai subrandintą mėsą, ją reikia
išlaikyti visą brandinimo periodą. Jei mėsą
naudosime iškart po brandinimo, reikia
žinoti, kad jau po 4-5 savaičių turime
skanią subrendusią jautieną. Bent jau aš
valgydamas nepastebiu skirtumo tarp

4 ir 6 savaites brandintos mėsos. Tačiau
pilnai subrandinta mėsa geriau laikosi
užvakuumuota ir užšaldyta. Vokiečiai tvirtina, kad pilnai subrandintos jautienos
kepsniai vakuumuoti ir giliai užšaldyti net
po trejų (!) metų atšildyti ir iškepti nesiskiria nuo šviežiai subrandintų kepsnių.
Negaliu to patvirtinti asmeniniu patyrimu, nes dar neturiu tiek laiko išlaikytos
šaldiklyje mėsos.
Brandinti tinka žvėrieną, avieną,
arklieną ir net kiaulieną. Turėdami brandinimo spintą, pakabinkite kiaulės
šonkaulius ir išlaikykite juos 4 savaites. Po
to galima kepti šonkaulius net be marinavimo. Tik pabandžius galima įvertinti
tokių šonkaulių nepaprastą skonį.
Belieka atsakyti į klausimą, kaip mėsa
bręsta. Mėsos brandinimui reikia stabilios
aplinkos, +1°C/+2°C temperatūros ir apie
80 proc. santykinio oro drėgnumo.
Pabaigoje turėčiau patvirtinti, kad
šiame straipsnyje pateikti patarimai yra
padiktuoti praktinio patyrimo. Lietuviškos
literatūros apie žalios mėsos brandinimo
ypatumus rasti nepavyko. Šiuo metu UAB
„Baltgina“, bendradarbiaudama su KTU
maisto pramonės katedra, ruošiasi šią
informacinę spragą užpildyti.

UAB Baltgina brandinimo spintos,
vakuumavimo įranga ir priemonės
Panevėžio raj., Lietuva
Tel. +370 45 429045
baltgina@baltgina.lt
www.baltgina.lt

UAB „Baltgina“ yra prekinio ženklo „Dry Ager“ brandinimo spintų atstovas Baltijos šalyse. UAB „Baltgina“
gamina įvairių dydžių sauso brandinimo kameras, skirtas komercinei veiklai.
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gamybos proceso. Tačiau įsivaizduokite,
jei didžiąją dalį darbo kas nors jau būtų
padaręs už Jus!
Kiekvienais metais UAB Bidvest Lietuva rūpinasi aktualiausių gastronominių
tendencijų išpildymu Lietuvoje. Šiemet
įmonė pristatė vakuumuotus ir 8 valandas
gaminant sous vide būdu paruoštus mėsos
gaminius.
Sous vide mėsos asortimentas:
• Įdarytas vištienos vyniotinis ir vištienos
vyniotinis su špinatais. Vyniotiniai išlieka
vientisi, pjaustant peiliu nesubyra.
• Kiaulienos šonkauliai.
• Elnienos kumpis.
• Antienos šlaunelės confit. Šlaunelės atkeliauja tiesiai iš Prancūzijos.
• Kiaulienos sprandinė, nugarinė, mentė.
• Kalakutienos krūtinėlė.
• Jautienos kumpis.
• Kiaulienos karka su kaulu ir oda.

Sous vide – kaip
galėjote be to gyventi?
Kai kurios gastronominės tendencijos ateina ir praeina, užleisdamos vietą naujoms madoms, o kai
kurios pasilieka ilgam, taip nustatydamos naujus skonio ir kokybės reikalavimus.
Dar prieš porą metų nedaug šefų Lietuvoje žinojo apie sous vide, o šiandien šis gamybos būdas
užkariauja geriausių restoranų virtuves. Tiek pavadinimas, tiek pats gamybos procesas skamba kaip
prancūzams įprasta – įmantriai ir rafinuotai. Tačiau viskas gali būti žymiai paprasčiau.
Sous vide būdu gaminami produktai vakuumuojami (išvertus iš prancūzų
kalbos, „sous vide“ reiškia „vakuume“) ir
verdami cirkuliacinėje vonelėje, žemoje
temperatūroje,
neviršijančioje
100
laipsnių. Nors toks gaminimas trunka labai ilgai, kartais net iki 15 valandų, būtent
dėl tokių sąlygų maisto produktai išsaugo
vitaminus ir vertingasias maistines
medžiagas, mėsa būna minkšta, išlaiko
natūralias sultis, daržovės nepraranda formos ir spalvos.
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Sous vide būdu pagamintos mėsos
skonis žymiai intensyvesnis, sodrus ir
grynas, tačiau pagrindinis mėsos, ruoštos
žemoje temperatūroje, privalumas – ji VISUOMET bus paruošta idealiai – ne sausa,
ne guminė, neperkepta, ir visa tai net be
papildomos priežiūros gamybos metu.
Specialus sous vide aparatas gali kainuoti iki kelių tūkstančių eurų, tačiau yra
keletas alternatyvių sprendimų. Vakuumuotus maisto produktus galima kepti
konvekcinėje krosnyje arba naudoti jau

kompetentingai paruoštus, patogiai suporcijuotus, kokybiškus sous vide gaminius.
Sous vide – bet kuriame restorane?
Realu!
Premium klasės restoranuose lėta
maisto gamyba žemoje temperatūroje jau
seniai nėra naujiena. Tačiau dar nemažai
restoranų nedrąsiai žiūri į šią gamybos
technologiją, dažniausiai dėl didelių
investicijų į įrangą arba dėl ilgo ir neįprasto

Privalumai
Gaminant mėsą sous vide būdu, susidaro natūralios sultys, kurios lieka
vakuumo pakuotėje. Taigi, gaunate ne
tik jau paruoštą švelnią, kvapnią, sodraus skonio mėsą, išlaikiusią maksimalų
sultingumą, bet ir natūralią mėsos sulčių
bazę padažams gaminti.
Bidvest gaminama Sous vide mėsa yra
kokybiškai apipjaustyta ir švelniai pagardinta prieskoniais, tad visuomet garantuojama tiksli išeiga, vienodi dydžiai ir minimalus svorio praradimas.
Patiekalo paruošimas užtruks tik tiek
laiko, kiek jo reikės pašildyti garuose arba
paskrudinti paviršių, auksinei spalvai ir
traškumui išgauti. Taip tikrai reikšmingai
sutaupomas laikas ir energija, kurį virtuvės
šefas gali skirti patiekimui ir lėkštės estetikos kūrimui.
Sous Vide mėsa užtikrina efektyvesnį
produktų pritaikymą ir sunaudojimą.
Palyginus su šviežia mėsa, Sous vide
mėsos galiojimo terminas žymiai ilgesnis (90 dienų nuo pagaminimo datos), o
pritaikymo galimybės neribotos, todėl
ženkliai sumažėja likučių išmetimo rizika
darbo dienos pabaigoje.
Bidvest užtikrina 100 proc. saugaus
maisto garantiją, nes Sous vide mėsos
gamybos procesas yra prižiūrimas
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, taip pat visoms pagamintoms partijoms atliekami laboratoriniai patikrinimai.

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

klajokliai, plovas ir tradicijos
Živilė Nečejauskaitė
Centrinės Azijos regionas dažnai vadinamas vienu paslaptingiausių. Šio regiono šalys − Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikija, Turkmėnija bei Uzbekija mažai afišuojasi pasaulio spaudoje, jos retai įvardijamos kaip turistų
traukos centrai. Be to, niekip nepavyksta atsikratyti regiono, kuriame klesti korupcija ir alkoholizmas, kuris
vis dar gyvena sovietmečio palikimu, įvaizdžio. O kur dar absurdiškas biurokratinis aparatas vizoms į šias šalis
gauti...
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Nenuostabu, kad turistų ir svečių čia
sulaukiama itin nedaug. Tačiau čia pabuvojusieji nelieka abejingi. Žali slėniai,
per kuriuos dūksta arklių kaimenės,
nesibaigiančios stepės, svaiginantys
kalnai, nematyto tyrumo upės, karščiu
alsuojančios dykumos – atrodo, kad gamta čia parodo visus savo veidus. O ir vietiniai žmonės iki pat sovietmečio čia gyveno itin glaudžiai su gamta – dauguma jų
buvo klajokliai. Geografiškai būdami tarp
kelių itin klestinčių regionų – Rytų Azijos,
Europos bei Arabų pusiasalio, šie klajokliai
tapo vieno iš garsiausių pasaulyje prekybos kelių šeimininkais. Nors ir nuolat buvęs
kažkieno valdžioje, šis regionas niekada
neprarado savo senųjų archaiškų tradicijų.
Gal todėl Centrinė Azija ir tapo ta unikalia vieta, kur ne tik galima pasigardžiuoti
kinietiškais makaronais ar persiškais gardumynais, bet ir susipažinti su vis dar gaju
klajoklišku gyvenimo būdu.
Klajoklių kraštas
Dėl ypatingų gamtos sąlygų vietiniams
nuo seniausių laikų buvo sunku gyventi
sėsliai. Vasarą saulė tapdavo nepakeliamai
karšta, tad žmonės, ieškodami vėsumos ir
prieglobsčio nuo kaitros, kildavo aukštyn
į kalnus. Tačiau šalant orams, kalnai pa-

sidengdavo sniego kepurėmis ir tapdavo
itin atšiaurūs. Nuolatinius namus turėjo
nedaugelis. Jurta, tapusi neatsiejamu
Kirgizijos simboliu, – nuostabus mobilus namas. Ir tik atrodo ji labai paprasta
– iš tiesų tai patalpa, kurioje kiekvienas
centimetras turi savo paskirtį, kiekvienas šeimos narys turi savo vietą. Kairėje
pusėje – kilimas, ant kurio nusiavę batus susėda vyrai. O dešinėje – moterų
pasaulis, kurioje stovi nedidelė krosnelė
ir virtuvės reikmenys. Priešingai nei kiti
klajokliai, Centrinės Azijos gyventojai
nebuvo medžiotojai, jie – gyvulių augintojai, visur keliaujantys su savo kaimene.
Klajokliški valgiai itin sotūs bei riebūs –
juk būtina atstatyti kalnuose ar kaitrioje
dykumoje išeikvotą energiją. Kadangi
taip nuolat migruojant sunku užsiauginti
daržovių,
dažniausiai
dominuojantis patiekalų ingredientas – mėsa.
Kartais racioną paįvairina gyvulių duodamo pieno produktai – regiono šiaurėje
populiarus avių, ožkų ir kumelių pienas,
o pietuose Karakumo dykumos klajokliai
neišsiverčia be kupranugarių pieno.
Beklajojant su didžiulėmis kaimenėmis
bei pavasarį sulaukiant daug jauniklių
ir pieno, reikėjo rasti kuo išradingesnių
būdų kuo ilgiau išsaugoti šį produktą. Kir-

gizai vadinami tikrais arklių karaliais. Net
patys kirgizai juokauja, kad arklių jie turi
daugiau nei šalyje yra žmonių. Bandymai
išsaugoti kumelės pieną kuo ilgiau netgi
tapo savotiška legenda – susifermentavusį
kumelės pieną kirgizai jums iškilmingai
pristatys kaip nacionalinį gėrimą. Kartais
vadinamas kirgizišku šampanu, oficialus
šio gėrimo pavadinimas – Kumyz. Itin
savotiško skonio gėrimas fermentuojamas
nuo kelių valandų iki dviejų savaičių ir alkoholio laipsniais gali prilygti net silpnam
vynui bei itin praskaidrinti kalnų klajoklių
gyvenimą. Fermentuoto kupranugarių pieno ekvivalentas vadinamas Šubak ir yra
populiarus Turkmėnijoje.
Rankų darbo Kurut
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Kurutov valgomas rankomis
Iš pieno taip pat gaminama varškė,
kuri, stipriai ją pasūdžius, ridenama į nedidelius rutuliukus ir džiovinama saulėje.
Šie rutuliukai vadinami Kurut ir yra puikus užkandis karštą dieną kalnuose, mat
atstato ne tik jėgas, bet ir išprakaituotas
druskas. Karštomis dienomis, kai termometras pasiekia net 45°C, sunku produktus išlaikyti šviežius. Tačiau sugižęs karvių,

ožkų ar avių pienas taip pat puikiai panaudojamas – tadžikų nacionaliniu patiekalu
vadinamas Kurutov gaminamas būtent į
sugižusį pieną mirkant sudžiūvusią duoną,
bei pagardinant šviežiomis daržovėmis.
Šis patiekalas mėgstamas, kai norisi tiek atsigaivinti karštą dieną mieste, tiek kalnuose panaudoti jau begendančius produktus.

Mėsos mėgėjų rojus
Valgyti tik mėsą nebūtinai yra nuobodu.
Mėsos patiekalų išradingieji Centrinės Azijos gyventojai sugalvojo pačių įvairiausių.
Vienas populiariausių valgių yra Kurdak
– atviroje liepsnoje kepta mėsa, patiekiama su keliais svogūno griežinėliais.
Geriausiai šiam patiekalui tinka aviena,
tačiau šiandien vis dažniau jums pasiūlys
vištienos. Kazachstane ypač mėgstamas
Bešbarmak – ilgi makaronai, patiekiami
su smulkinta arkliena. Šį patiekalą tiesiog
būtina valgyti rankomis, mat net jo pavadinimas kilęs dėl valgymo būdo – turkiškai
Bešbarmak reiškia „penki pirštai“. Šiame
regione įprasta pietus pradėti nuo Šorpo –
tai riebus avienos arba jautienos sultinys,
kuris verdamas iš įvairių atliekų ir valgomas į jį sumetus suplėšytą sukietėjusią
kelių dienų senumo duoną. Šis sultinys
puikiai padeda atgauti jėgas visą dieną
kopinėjus po kalnus. Įdomu, kad šio sultinio valgymas tapo tokia tvirta tradicija,
kad net ir mieste, plieskiant 40°C karščiui,
šio regiono gyventojai pradėti patiekalą
pasiūlys būtent nuo Šorpo. Panorusiems
užkąsti, ilgai užkandžių ieškoti neteks,
nes bene kiekvienoje Čaichanoje randami Manti – dideli koldūnai su avienos
įdaru, dažnai patiekiami su stikline kefyro ar indeliu naminio jogurto. Tradiciškai
daržovių prie šių patiekalų nepatiekiama –
paprasčiausiai jų aplink tiesiog nebūdavo,
o nešiotis tokį papildomą svorį per kalnus
būtų tiesiog kvailystė.

Kazachstane ypač mėgstamas Bešbarmak
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Svečias musulmonui – Dievo siųsta dovana
Šilko Kelias ir islamas
Pradėjus prekybą Šilko Keliu, Centrinės
Azijos gyvenimas įgavo visai kitą atspalvį
– vis daugiau klajoklių ėmė gyventi
sėsliai, kūrėsi miestai, žmonės vis daugiau
laiko skyrė žemdirbystei. Gandai apie
neįtikėtiną regiono vaisių saldumą
pasiekė net Kiniją. Itin maža skonių ir
spalvų įvairove pasižyminčią Centrinės
Azijos virtuvę vis dažniau praturtindavo
gardžiausi prieskoniai iš Indijos, Kinijos
bei Persijos. Imta naudoti vis daugiau ir
įvairesnių daržovių. X-ame amžiuje šiame
regione ėmė šeimininkauti turkai, kurie
atnešė ne tik naują santvarką, bet ir naują
religiją bei daugybę papročių.
Islamas netruko tapti ne tik religija,
tačiau ir doktrina, diktuojančia gyvenimo
būdą bei vertybes. Svečias musulmonui
– Dievo siųsta dovana. Vakariečiams
įprasta su svečiais pasidalinti viskuo,
ką turi. Tuo tarpu musulmonai pasiryžę
jums viską, ką turi, atiduoti. Net jei tai
reiškia, kad tai visas jų tuometis derlius.
Keliaujant per Centrinę Aziją, visiškai
nepažįstami žmonės jus dažnai pakvies
arbatos. Prie arbatos visad atsiras tądien
keptos duonos, naminės grietinės ar
sviesto, kefyro, džiovintų vaisių. Pagal
musulmoniškas tradicijas, šeimininkai iš
jūsų nieko nesitikės ir dėl dovanos galvos
sukti nereikėtų, priešingai – dažnai jūsų
atneštos gėrybės bus tiesiog supakuotos jums į ryšulėlį ir įteiktos atgal: „Čia į
kelionę“.
Kelios šventės Centrinėje Azijoje itin

ypatingos. Pirmiausia, atvykus svarbiam
svečiui yra įprasta iškelti didelę puotą
ir papjauti aviną. Jo mėsa įvairiausiais
būdais ruošiama kelias dienas. Galiausiai visi svečiai susėda ratu ant kilimo ir
šeimininkas ant padėklo atneša ir garbės
svečiui įteikia kelioliką valandų virtą avino galvą. Svečias su dainomis, tostais ir
padėkomis neskubėdamas pjausto galvą
ir dalija ją kitiems garbiems asmenims.
Pradedama nuo delikatesų, t. y. akių,

smegenų, ausų ir liežuvio.
Tačiau jokio svečio priėmimas neprilygsta vestuvėms. Svečių šiai šventei
susikviečiama nuo 300 iki 500. Papjaunami keli jautukai bei avinai, jų mėsa
verdama, troškinama, veriami šašlykai.
Švenčiama dvi dienas – pirmąją dieną
jaunosios gimtasis kaimas ar miestelis ją išlydi, o antrąją ją sveikina jaunojo
giminės, draugai ir kaimynai ir šventė persikelia į naujuosius namus.

Šorpo gamyba vestuvių ceremonijai, Tadžikija
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Samsa, prieš pašaunant į krosnį

Tandoori krosnyje kepama duonelė
Senosios tradicijos
Kaip bebūtų keista, tiek įvairių įtakų ir
užkariautojų turėjusiame regione vis dar
gajos gilios tradicijos. Čia itin svarbūs senieji papročiai, nusistovėjusi tvarka bei
hierarchija. Gal todėl, kad didžioji dauguma gyventojų tebegyvena kaimuose
ar mažuose miesteliuose, vis dar priimtina
tradicinė šeimos sąvoka. Daugybė šeimų
– daugiavaikės, turinčios net iki dešimties
atžalų. Vyriausias sūnus gauna dalį turto
ir turi savo ūkį kurti kažkur netoliese, o
štai jauniausias lieka namuose ir atsiveda
žmoną. Žmona tvarko namus, gamina
valgį, prižiūri vaikus, savo vyro tėvus ir
darbuojasi ūkyje. Jos uošvė, savo ruožtu,
daug laiko praleidžia su kaimynėmis gerdama arbatą, besimėgaudama marčios
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ruoštais gardėsiais bei besidalindama
kasdienybės „vargais“. Įdomiausia, kad
užsukus svečiui, marti versis per galvą ir
kaip įmanydama bandys paruošti kažką
gardaus, tačiau komplimentus dėl maisto
įprasta sakyti namų šeimininkei, t. y. anytai. Tai tęsiasi iki tos dienos, kol naujosios
šeimos jauniausias sūnus parsiveda namo
žmoną ir ši „perima estafetę“. Ypač kaimo
vietovėse nuotakos būna itin jaunos, todėl
mergaitės mokosi kepti duoną, gaminti
sviestą bei grietinę jau nuo mažų dienų,
dažnai į šias pamokas iškeisdamos net
mokyklą.
Stebuklingoji Azijos vaza
Bene kiekvienuose kaimo ar miestelio namuose (o miestuose – kiekvienoje
kavinėje ar Čaichanoje) surasite Tandori
krosnį. Tai didžiulę molinę vazą primenantis dirbinys, kurio apačioje sukraunamos
malkos arba anglys, sulaukiama, kol jos
sudegs iki žarijų, o iš praviros angos ims
alsuoti kaitra. Tuomet ant krosnies vidinių
sienų lipdoma duona, bandelės bei kiti
kepiniai. Taip kepama duona yra kvietinė
arba kukurūzų duona, kuri būna vos kelių
centimetrų storio ir šviežia išlieka vos
vieną dieną. Priešingai nei Kaukaze, duona
ir kepiniai į Tandori krosnį dedami ne su
iešmu, bet prilipdomi rankomis, tad būti
duonkepiu gali tikrai ne kiekvienas – reikia
žinoti specialiąją dėjimo techniką. Vie-

nas mėgstamiausių užkandžių, kepamų
Tandoori krosnyje – Samsa bandelės. Tai
dažniausiai trikampiai pyragėliai su avienos įdaru. Manoma, kad idėja juos kepti
atkeliavo kartu su Šilko Kelio pirkliais iš Indijos, kurie visus vaišino Samosomis – taip
pat trikampiais pyragėliais, dažniausiai
verdamais aliejuje, pagardintais bulvių
įdaru. Samsa bandelės gaminamos tik vienai dienai, tad vakare užminkoma mielinė
jų tešla, o ankstyvą rytmetį paruošiama
Tandoori krosnis. Tuomet po vieną šios
bandelės lipdomos prie Tandori sienelių.
Iš kepančių Samsų besisunkiantys riebalai
krenta ant žarijų ir sukuria itin savitą dūmo
skonio efektą.
Saldžios vaišės
Pietinėje Centrinės Azijos dalyje jau
ankstyvą vasarą uždera patys saldžiausi
vaisiai. Uzbekų auginami arbūzai, persikai
bei abrikosai išgarsėjo dar Šilko Kelio metais. Melionų čia ne viena ir ne dvi rūšys
– pamatę, kokius ragaujame Europoje,
uzbekai kvatojasi: „Vargšai, nežinote tikro
meliono skonio. Jums parduodama rūšis
atspari ilgoms kelionėms, tačiau tikro meliono skonio čia nedaug. Melionas turi būti
toks saldus, kad net medus jam sunkiai
prilygtų!“ Sezono metu miestuose nusipirkti saldžių vaisių galima bet kur, tačiau
vietiniai teigia, kad jie patys skaniausi, kai
juos perki ką tik nuskintus iš ūkininko. O

Duonos kepimas ne tik verslas, bet ir menas
ir geriausias laikas skynimui, pasirodo,
kiekvienam vaisiui yra skirtingas. Arbūzus
ir melionus geriausia skinti saulėtos dienos vakarą, o štai abrikosus, slyvas ir persikus – anksti ryte, kai jie patys sultingiausi.
Kaimuose keliaujančius pro šalį vietiniai
būtinai pakvies arbatos. Uzbekistane ir
Tadžikijoje atsisakyti tiesiog nemandagu.
Tiesa, prisėdimas arbatos puodeliui su
svečiais retai kada apsiriboja tik arbata –
kol vyras šnekina atvykėlius, šeimininkė
pluša virtuvėje. Netrukus ant stalo ima
puikuotis naminė duona, sviestas, grietinė
bei sodo gėrybės, o jeigu jų dar nėra – patiekiamas džiovintas praėjusių metų derlius. Tikras uzbekų delikatesas – abrikosų
kauliukų viduriukai, kurie primena nedidelius migdolo riešutus. Juos dažnai
pakepina karštuose pelenuose ir patiekia
su pačiais džiovintais abrikosais, persikais,
kriaušėmis arba obuoliais. Tadžikai jums
būtinai pasiūlys traškių sausai džiovintų
šilkmedžio uogų, o kirgizai neabejotinai
pavaišins graikiniais riešutais ir svajingu
žvilgsniu ims pasakoti apie Arslanbob,
netoli Uzbekijos esantį miestelį, kurio
pažiba – didžiausia pasaulyje graikinių
riešutų giraitė.
Įžymusis uzbekų plovas
Bene garsiausias Centrinės Azijos kulinarinis paveldas – plovas. Ir nors populiarus jis visame regione, bene visos tautos

Džiovintų vaisių rojus Samarkande. Uzbekija

Garsieji ,saldieji uzbekų arbūzai
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išėmus, į prieskonių prisigėrusį puodą
dedama mėsa, kuri ne tik paskrudinama,
bet ir kiek patroškinama su keliais citrinos
griežinėliais. Ant mėsos dedami svogūnai,
tarkuotos morkos, mirkyti avinžirniai, razinos bei galiausiai ryžiai ir viskas kantriai
troškinama keletą valandų. Tikras menas
išvirti šį patiekalą taip, kad mėsa būtų itin
minkšta, tačiau ryžiai – birūs.

Uzbekiškas plovas laimėjęs pirmą vietą plovo virimo čempionate
jį įvardija kaip nacionalinį patiekalą, uzbekai save gali vadinti tikrais jo virtuozais.
Pagrindinės plovo virimo taisyklės gana
paprastos – patiekalui naudojama tik
aviena arba ėriena, verdama dideliame
puode ant laužo ugnies, ingredientus
sudėjus sluoksniais ir šiukštu nemaišant.
Pirmiausia į puodą keliauja mėsa, kuri
apkepa, kol gražiai apskrunda, tuomet
ant mėsos dedami pjaustyti svogūnai,
pjaustytos morkos ir galiausiai ryžiai.
Viskas užpilama vandeniu ir, sumažinus
kaitrą, verdama keletą valandų. Tačiau
uzbekai, išgirdę šį receptą, tik šyptels: „Jūs
nieko nežinote apie tikrąjį plovą.“ Vienas
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įspūdingiausių šios šalies renginių – plovo
virimo varžybos. Ragaujant kelis kartus
čempionu tapusį plovą, imame smalsauti, ar šeimininkė Sabina atskleistų savo
paslaptį, o ši, nei kiek nesutrikusi, atšauna,
kad receptu gali pasidalinti, bet pakartoti
jo mums niekaip nepavyks.
Mums tektų valandų valandas treniruotis, kad suprastume specialią
techniką, kurią ji naudoja – kada įdėti
vieną ar kitą ingredientą, reikia ne pagal laiką sužiūrėti, bet pajausti. Jos plovas pradedamas nuo prieskonių (kumino, lauro lapų, čili pipirų, ciberžolės)
pakepinimo su svogūnais, tuomet, juos

klajokliai sugalvojo pačių įvairiausių ir iš
pačių įvairiausių ingredientų. Dauguma
gėrimų gaminami tik tam tikrą sezoną,
nes tikima, kad jų sudedamosios dalys
padeda susitvarkyti su gamtos iššūkiais.
Ekstremalios
temperatūros
vasarą
priverčia sulėtėti visą gyvenimo ritmą,
tad kovoti su karščiu kirgizai pasitelkia
Jarma bei Maksym – tai iš fermentuotų
maltų perlinių kruopų, kukurūzų arba
kviečių gaminami gėrimai (į Jarma dar
įmaišoma šiek tiek rauginto pieno). Kaip
teigia kirgizai, tiek Jarma, tiek Maksym
yra ne tik maistingi, tačiau ir atvėsina
organizmą bei suteikia jėgų.
Šaltą žiemos dieną tadžikai jums
būtinai pasiūlys pradėti nuo Širčai –
tai pieniška arbata, netolima garsiajai tibetiečių Butt-er Tea. Ji ruošiama
karštame piene verdant juodos arbatos
lapelius arba itin stiprią juodą arbatą
užpilant karštu pienu. Į paruoštą Širčai
sumetami vakarykštės, jau pradėjusios
kietėti duonos likučiai bei įmaišomas
nemažas šaukštas naminio sviesto. Tai
tikras jėgų ir energijos šaltinis ir ne vienas tadžikas jus patikins, kad po tokių
pusryčių esate pasiruošę net ir šalčiausią
dieną darbuotis kalnuose.

Susifermentavusį kumelės pieną kirgizai jums iškilmingai pristatys kaip nacionalinį gėrimą. Kartais
vadinamas kirgizišku šampanu, oficialus šio gėrimo pavadinimas – Kumyz.

Tikrų vyrų reikalas
„Moterys tik pletkavoja, o štai vyrai
kalbasi“, – pasakys jums ne vienas uzbekas, besidėdamas savo tiubeteiką
(uzbekiška tradicinė kepurė) ir patraukdamas Čaichanos link. Čaichana – ypatinga vyrų erdvė, kur aptariami reikalai bei
priimami nutarimai. Nuo seno žinoma, kad
garbingiausi kaimo vyrai renkasi būtent
Čaichanose. Ant aukštų suolų sukryžiavę
basas kojas, jie vieną po kito gurkšnoja arbatos puodelius ir valandų valandas diskutuoja.
Moterys čia užsuka retai ir sulaukia itin
pasipiktinusių žvilgsnių. Pačiam arbatos
gėrimui galioja keletas taisyklių – geriama
ne iš mums įprastų puodelių, bet iš nedidelių
dubenėlių – taip ji greičiau atvėsta. Jei visgi
arbata labai karšta, šiukštu negalima pūsti,
o reikia švelniai pateliūskuoti nuo vienos
briaunos link kitos.
Stebuklingieji gėrimai
Nors patiekalų įvairove Centrinės Azijos
tautos pasigirti negali, gėrimų išradingieji
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gurmaniškų gėrybių
regionas Graikijoje

Messino (Mesinios, Kalamata) balzaminiai actai
Klasikinio balzaminio acto pristatyti nereikia - tai klasika, kurią, kaip ir
aliejų reikia atsirinkti pagal skonį ir kokybę. Graikiškas balzaminis actas
pasižymi maloniu karamelės prieskoniu puikiai dera ne tik su mėsa ir salotomis, bet ir su vaisiais. Apelsinų , figų, BBQ balzaminio acto kremai kūrybingiems ir nuolat iešantiems. Sodrus, kreminis, kvapnus, išskirtinis...
sunku tinkamai papasakoti apie šiuos balzaminius actus be banalių
reklaminių aikčiojimų. Bet nieko nepadarysi, jie jų verti.
Kalamata regiono klimatas, kokybiškos žaliavos ir vis dar ne patys
brangiausi tiekėjai sudaro palankias sąlygas gaminti ypač gerą ir skanų
balzaminį actą už konkurencingą kainą. Moderni šeimos gamykla yra viena iš nedaugelio Graikijos balzaminių actų gamintojų, kurios produkcija
keliauja ir į Italiją.

Alyvuogių aliejus išpilstytas 1 litro stikliniuose buteliuose
bei 5 litrų skardinėse bačkutėse.

Nefiltruotas alyvuogių aliejus iš ūkininkų
Kasmet, gruodžio-sausio mėnesį keliaujame tiesiai į Kalamata regioną, dirbame ūkyje ir padedame malūne,
ragaujame aliejaus pavyzdžius bei atsirenkame geriausią
aliejų, kurį patys vartojame visus metus. 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.
Kadangi graikiškas aliejus, kurį patys atsirenkame ir patys
atsivežame, sudaro 99% viso mūsų vartojamo aliejaus, mums
asmeniškai labai svarbu išsirinkti patį geriausią. Prieš atrasdami
Kalamata ūkininkų aliejų, dalyvavome įvairiose paskaitose apie
gero aliejaus savybes ir jo degustavimą, bei ekskursijose ir degustacijose po Italijos, Ispanijos ir Graikijos alyvuogių aliejaus
spaudyklas ir išsirinkome geriausią regioną bei geriausią aliejų.
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Šviežiai spausto, nefiltruoto alyvuogių aliejaus skonis ir
spalva
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.
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,
gintarinė spalva. Tinkamai laikant (tamsiai, vėsiai, sandariai)
aliejaus savybės ilgą laiką nesikeičia ir neprastėja.
Šviežias, jauno derliaus nefiltruotas alyvuogių aliejus į Lietuvą
atkeliauja kiekvienų metų sausio mėnesio gale.

Daugiau informacijos: www.kalamata.lt, tel. užsakymams: 8 699 37833

Alyvuogės išasuojamos 1 litro indeliuose
arba 20 litrų skardinėse bačkutėse.

Graikiški vaisių ir uogų džemai ir marmeladai
Aukščiausios kokybės vaisių ir uogų džemai ir marmeladai iš Graikijos
ūkių: mandarinų, apelsinų, figų, vynuogių, citrinų ir kt. Ne mažiau, nei 75%
šviežių vaisių sunokusių švelnioje Graikijos saulėje. Dėl natūraliai sodraus ir
ryškaus vaisių skonio, šiuose džemuose ir marmeladuose naudojamas per
pus mažesnis cukraus kiekis, nei įprastuose.
Suteikite progą savo svečiams prisimerkti iš malonumo pirmą kartą
gyvenime ragaujant mandarinų džemą arba graikišką jogurtą, pagardintą
vynuogių uogiene su migdolais. Suteikite progą atrasti naujus, ypatingus
skonius.

Daugiau informacijos: www.kalamata.lt, tel. užsakymams: 8 699 37833
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nuomonė
Dėmesio – šiame straipsnyje
įtartinai daug kartų naudojamas
žodis „kraft“. Pasak kalbininkų,
tai yra „amatininkų alus“, ką
pavadinčiau pačiu mistiškiausiu
žodžiu šiuolaikinėje alaus rinkoje.
Kai aludariai paklausia kalbininkų,
kaip tuomet reikėtų vadinti tokį alų,
kalbininkai atsako – paklauskite
aludarių.
Todėl,
sumažindami
žodžių skaičių straipsnyje, naudojame barbarizmą „kraftas“, nes net
patys kalbininkai nesugeba jo taisyklingai išversti.

APIE TAI, KO NENORITE
IŠGIRSTI APIE ALŲ
Vidmantas Laurinavičius

„Kraftinis“ alus – tai mažos, nepriklausomos alaus daryklos produkcija. Neretai jis būna populiaresnių
šiuolaikiškų ar senų alaus stilių klonas. Kita vertus, šiuo metu žodis „kraft“ yra jau pakankamai nuvalkiotas ir juo aklai tikėti nebereikia, todėl priimkime jį be jokių mokslinių paaiškinimų.
O kas gi tuomet yra „kraftinis“ baras?
Dažniausiai tai nulupinėtos senos sienos
ir baldai, sukalti iš europadėklų, daug alų
gurkšnojančių taip vadinamų hipsterių,
kuriems net didelės korporacijos gaminamas alus su šiek tiek kitokia etikete
yra „kraftas“. Patys „kraftai“, kaip ir hipsteriai, yra šiuolaikinė mada – juk kažkada
Kalnapilio „Ieškok geriausio“ buvo toks
madingas, kad jo negeriantys gaudavo į
nosį. Dabar tas pats su „pseudokraftu“ ir
mėsainiais. Kas galėjo žinoti, kad pasaulis
ne tobulės, o degraduos ir nuo įmantrių
kepsnių sugrįš prie sumuštinių? Na, bet
ne apie maistą šį sakmė, o apie „kraftą“,
kuris lyg ir „kraftas“, bet ir ne „kraftas“.
Manęs dažnai klausia, kas yra „kraftas“.
Atsakau – tai tik laikina mada. Greitai ji
praeis ir tada išliks tik tikrasis „kraftas“
– tikrieji aludariai, o ne didžiųjų parodijos. Atsiras kažkas naujo ir visi pamirš tą
„kraftą“. Gerai tai ar blogai? Velnias jį žino.
Kiek besiputotume feisbuke apie vieną ar
kitą rūšį, jos internetu neišgersime – alų
vistiek geriame bare ar namie, parsinešę
iš parduotuvės. Žmonės atsirenka, kas
jiems skanu.
Dabar susidariusi tarsi kažkokia
neliečiamųjų naujų „krafto“ aludarių
kasta. Jei parašai blogai apie kokią alaus
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daryklą, visi vos ne puola muštis. Jei kalbi
blogai apie kokį nors madingą prekybinį
ženklą, hipsteriai aplink apsiputoja: „Kaip
tu galėjai?!“. Ir, beje, tai vyksta tik Lietuvoje. Kitų valstybių blogeriai sugeba rašyti,
ką galvoja, nebijo, „ką pasakys kiti, jei
parašysiu blogai“. Savaime suprantama,
turint 3 „kraftinio“ alaus daryklas Lietuvoje, gal ir neturime teisės jų kritikuoti,
nes jos nuleis rankas. Na, bet reikia sakyti
teisybę.
Dabar visi kvailai garbina IPA*, ir tik dėl
to, kad tai madinga. Prieš kokius 10 metų
visi spjaudytųsi ir sakytų: „Tfu, kaip kartu!“,
o dabar tik sučepsi ir ištaria kokią firminę
madingą frazę. Beje, reikėtų plačiau
aprašyti „krafto“ klasifikaciją. Taigi, štai –
tikro „krafterio“ žodynėlis:
„Įdomus“ – nes negi sakysiu, kad tai
nesąmonė, jei sumokėjau už jį dvigubai
brangiau nei kitur.
„Savotiškas“ – blogas, bet aš asmeniškai
pažįstu alaus daryklos ar baro darbuotojus, todėl negaliu peikti, bent jau viešai.
„Kažkoks nesubrendęs“ – O! Žiūrėkit,
kokį protingą žodį žinau!
„Kokie apyniai panaudoti?“ – nekniskit
proto su savo alaus vertinimais, man tik
reikia nusukti kalbą į šoną.
Na ir dar tas aromato ir prieskonių

ieškojimas prikvėpuotame bare, ypač po
kokių 5-6 IPA‘ų... Alaus barai yra ne skonių
paieškai, o bendravimui su draugais.
Skonių reikia ieškoti degustacijose, nusipirkus alaus namuose ar bent jau tik pirmuose dviejuose bokaluose, jei geriate
bare. Šiuolaikinis „kraftas“ turi savyje tiek
skonių, kad sumaišius 5-6 rūšis, toliau nebevaizduokime žinovų. Tiesiog gerkime.
ALAUS SOMELJĖ
Apie alaus someljė – atskira kalba. Kas
yra alaus someljė? Kalbėkime lietuviškai,
tai – alaus žinovas. Dabar tapti tokiu
„someljė“ gali bet kas, turintis pinigėlių
kursams užsienyje arba išpopuliarinę
savo vardą per abejotinas žiniasklaidos
priemones. Nebe tie laikai, kai žmonės
tapdavo žinovais, patys studijuodami
istoriją, skaitydami daug knygų, dalyvaudami daugybėje alaus degustacijų,
ekskursijų ir kursų. Ir ne vienerius metus.
Dabar gi kursai trunka kelis mėnesius
ir diplomas tavo. Niekas net nepaklaus,
ar prieš 5 metus buvai ragavęs nors vieno IPA ar imperinio stauto. Viskas tampa
konvejeriu ir tokių alaus „žinovų“ atsiranda kiekviename bare, kiekviename klube.
Aišku, gerai, kad alaus kultūra plečiama,
kad ir abejotinos kokybės alaus degustacijomis ar kursais. Judėjimas visada yra

gerai, bet ne dėl didesnių pinigų.
Tie patys naujai iškepti alaus žinovai netgi bijo pasakyti, jog
šiuo ar anuo klausimu nieko neskaitė, nieko nežino. Atsiranda
grupė tokių, kurie aklai tiki kokia nors „Wikipedija“ ir nebando
ieškoti alternatyvių ir profesionalesnių šaltinių. Neužtenka tik
paskaityti – alų reikia pajausti, reikia jį degustuoti. Kai toks alaus
„žinovas“ sugeba apie tam tikrą stilių pasakyti, kad ragavo tikrai gerą lietuvišką atitikmenį – na, tai čia jau atleiskit, nepykite,
lietuviški aludariai, bet mes kol kas dar su sauskelnėmis.
Tas visuotinis noras taupyti priverčia restoranus ar aludes
susikurti savo „somelje“, ydant nesamdyti jau egzistuojančių
profesionalų. Paskiriamas vienas barmenas ir jam pasakoma
– tu būsi somelje. Nueik į kokią viešą degustaciją, viską išmok
atmintinai ir pasakosi mūsų svečiams. Kam mokėti kažkam iš
pašalies, jei tu mums ir taip dirbi už atlyginimą? Sekantis punktas bus – nueik į Cicino koncertą išmok jo dainas ir padainuosi
mūsų svečiams, nes Cicino honorarai yra didesni?
ALAUS DARYKLOS LIETUVOJE
Įžūli užsienio alaus daryklos kopija nėra gera alaus darykla. Bandymas nevykusį alų išleisti kaip „eksperimentinį“
(nenusisękusį, dažniausiai) irgi garbės nedaro. Kasinėjimasis
po lietuviško alaus istoriją – tai pagirtina. Bet tiesiog kopijuoti
užsienį – na, pripažinkim, tai lengviausias ir primityviausias
būdas. Kaip kažkada „didieji“ aludariai atnešė mums „vokiško
lagero saulę“, taip dabar mums grūdama „amerikietiško „krafto“
saulė“. Baikime kopijuoti ir ieškokime savo šaknų.
Netgi vadinamos „kaimiško alaus“ daryklos tesugeba persiorientuoti pirmiausia į kvietinį, vėliau į IPA alų. Netrukus turėtų
pasipilti stautai ir porteriai. Mielieji mano, prieš virdami naują
stilių savo kaime, būkite geri, paragaukite nors 20-30 pasaulinių
pavyzdžių ir sudalyvaukite nors viename alaus festivalyje.
Alaus festivalyje „Žmogšala“ nemačiau praktiškai nei vieno
aludario iš vadinamų „šeimyninių“ alaus daryklų. Jie tik ir pasakoja, kaip buvo „oktoberfeste“, kiek ten eurų paliko, o iki Vilniaus
atvažiuoti patingi. Arba galima pasakyti – bijo pajausti, kaip alus
iš tiesų turi kvepėti ir koks turi būti jo skonis. Mažieji aludariai
vis dar eina „lengvai geriamo“, „galima išgerti porą litrų ir ryte
neskauda galvos“ alaus keliu. Na, jei taip, tada apie kokią alaus
kultūrą galima kalbėti? Tik apie kiekius, o ne kokybę.
ALAUS DEGUSTACIJOS
Jų pasiūla jau yra tokia didelė, kad pasirinkti yra iš ko. Bet
iš pradžių turite nuspręsti, ko norite iš degustacijos, ką norite
pasiūlyti savo žmonėms. Jos jokiu būdu nėra vienodos ar
panašios viena į kitą. Yra degustacijų, kuriose sužinosite visas
gamybos subtilybes, o yra tokių, kuriose išgirsite alaus istoriją.
Todėl posakis: „Norime užsakyti alaus degustaciją“ yra gana
atgyvenęs. Visada žinokite, ko tiksliai norite. Nereikia prieš
savo įmonės klientus puikuotis prabangiomis degustacijomis.
Kadangi dažniausiai jos vyksta po produkto pristatymo ar kitos rimtos prezentacijos, klientų galvos ir taip pakankamai
užkrautos informacija, tad negi norite, kad rimtos degustacijos
informacija ištrintų informaciją apie jūsų veiklą?
Svarbus draudimas degustacijoje – jokių svečių su automobiliais. Nors mums dar leidžiama tam tikra promilių norma, bet
tai vistiek neleidžia žmogui atsipalaiduoti. Visada įskaičiuokite
ne tik degustacijos, bet ir taksi kainą.
*IPA – India Pale Ale (Indiškas blyškusis elis). Šis elio porūšis atsirado kartu su Britų kolonijomis šiltuose kraštuose, kur tekdavo
gabentį alų per jūras, todėl ydant alus nesurūgtų į jį buvo dedamas
didesnis apynių kiekis. Kaip žinia apynys yra natūralus konservantas, todėl didesnis jo kiekis neleisadavo alui sūrugti greitai.
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Investicijos į reklamą
Ne paslaptis, kad siekiant būti gerai
žinomu restoranu, reikia pasitelkti tam
tikras reklamos priemones, kurios padeda pritraukti naujus ar išlaikyti esamus
klientus. Dauguma restoranų vadovų
renkasi tradicinius, visiems gerai žinomus
reklamos kanalus: socialinius tinklus (Facebook, Instagram), TripAdvisor, Google
Adword. Tačiau būtina prisiminti ir inovatyvias priemones, kurios gali padėti
pasiekti daug geresnių rezultatų už
mažesnes investicijas į reklamą.
Neseniai Kaune atsidariusio restorano
„Adria“ marketingo vadybininkė Simona
Krylovaitė teigia, kad jie kaip vieną iš
pagrindinių reklamos kanalų pasirinko
rezervacijų sistemą tabler.lt, kuri kuria ne
tik inovatyvios maitinimo įstaigos įvaizdį,
bet ir padeda didinti lankytojų skaičių
restorane.

„Internetinės rezervacijos restorane didina klientų srautą, kadangi jos ne tik palengvina rezervacijų valdymo darbą, bet ir suteikia
nemokamą ir kokybišką reklamą, kuri gali būti individualiai pritaikyta
pagal klientų lūkesčius“, − sako S. Krylovaitė.
Daugiau informacijos: interneto svetainėje www.tabler.lt

Kaip atlaikyti konkurenciją
restoranų versle?
Gintarė Šležaitė

Restoranų vadovai pastebi, kad šiandien maitinimo sektoriuje konkurencija sparčiai auga. Siekiant neprarasti konkurencinio pranašumo reikia rūpintis ne tik aptarnavimo ir maisto kokybe, išskirtine verslo
idėja, bet ir restorano žinomumo didinimu, darbo ir apskaitos optimizavimu. Dėl šių priežasčių vis dažniau
restoranų verslas didelį dėmesį skiria inovacijų ir technologijų įsisavinimui, kurios tampa vis didesne šio
verslo dalimi ir padeda atsilaikyti prieš konkurentus.
Dėmesys pardavimų analizei
Kiekvienam verslui svarbu suprasti, kokią vertę jis sukuria, kokie jo verslo veiklos rezultatai. Kiekviena pardavimų
analizė padeda suprasti rinkos situaciją, įmonės finansinius ir gamybinius pajėgumus, geba teisingai nustatyti prekės kainą, paskirstyti prekes ir darbuotojų
pajėgumus, kad būtų garantuotos didžiausios pajamos
ir darbo efektyvumas. Siekiant surinkti visas ataskaitas ir
duomenis, kurie visiškai atskleistų verslo efektyvumą ir
naudą, reikalingos priemonės, kurios būtų individualiai
pritaikytos prie įmonės poreikių. Pasak restorano „Argo“
vadovo Rimvydo Aiduko, nuolatinis pardavimų rezultatų
analizavimas atskleidžia tikslius įmonės veiklos rezultatus, parodo, ar jie atitinka įmonės poreikius.
„Šiuo metu pagrindinė priemonė, kurią galima pavadinti dešiniąja vadovo ranka, yra UAB „UCS Baltic“
restoranų procesų automatizavimo sistema K-KEEPER
V7. Ši sistema vienu metu leidžia optimizuoti visus
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restorane vykstančius procesus bei pateikia restorano darbo veiklos
ataskaitas, kurios yra didžiausias pagalbininkas organizuojant verslo
plėtrą, gerinant klientų aptarnavimą“, − sako R. Aidukas.

Orientacija į intuityvumą ir
paprastumą
Šiandien kiekvienai verslo įmonei
svarbiausia, kad jos darbuotojai ir klientai būtų patenkinti. Dauguma sutiks,
kad vis dažniau ieškome technologinių
sprendimų, kurie padėtų sutaupyti
mums laiko. Anot restorano „Cubanos“
administratorės Rasos Stankutės, tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl jie
pasirinko išmanųjį kasos aparatą mPOS
(Mobile point of sale), kurį sudaro mobilusis telefonas (arba planšetinis kompiuteris) su įdiegta specialia Android
aplikacija ir nešiojamasis fiskalinis spausdintuvas. Jos teigimu, tai ne tik sutrumpina naujų darbuotojų įtraukimą į įmonės
veiklą, bet ir skatina greitesnį klientų
aptarnavimą.
„Tačiau reikia prisiminti, kad paprastumas reikalingas ne visiems restoranams, barams ar kavinėms. Prieš perkant
išmanųjį kasos aparatą būtinai reikia
pagalvoti, kokie pagrindiniai įmonės
lūkesčiai, koks planuojamas restorano
užimtumas ir dydis, tikslai. Jeigu planuojate ilgą ir aktyvų restorano darbą, visada
geriau naudoti pilną restoranų procesų
automatizavimo sistemą“, − dėsto R.
Stankutė

Daugiau informacijos: UAB UCS Baltis interneto svetainėje www.ucs.lt
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bbqgurmaniški
ir grill technologijos
ieškojimai

BBQ technologijos
Vadimas Amosovas

Barbekiu ruošimui naudojama mediena skiriasi priklausomai nuo geografinės vietos, tradicijų bei kitų
veiksnių. Amerikoje, kuri tradiciškai laikoma BBQ tėvyne, populiariausia algarobo (mesquite) ir karijos
(hickory) mediena, Europoje vyrauja ąžuolas, alksnis, obelis ir vyšnia. Pradžioje aptarsime medienos
rūšis, jų skonines savybes bei pasirinkimą skirtingiems patiekalams, tačiau šioje srityje vertėtų pasikliauti ir savo nuojauta, eksperimentuojant atrasti sau artimus skonius.

Dūmo sudėtis ir skonio/aromato
šaltiniai
Pradžiai – šiek tiek teorijos. Ką
turėtumėte žinoti apie degimą ir kodėl
skirtinga mediena suteikia savotiškus
aromatus, patiekalo spalvą bei skonines
savybes?
Dūmas yra barbekiu esmė, tai pagrindinis dalykas, kuris išskiria šį nuostabų
maisto ruošos būdą iš kitų. Dūmai savo
sudėtyje turi daugiau negu 100 įvairių
junginių bei kietųjų dalelių. Vienos iš
pagrindinių medienos sudedamųjų
dalių yra celiuliozė ir hemiceliuliozė. Tai
yra stambios molekulės, sudarytos iš
angliavandenių ir cukrų. Ligninas – taip
pat viena iš sudedamųjų medienos dalių,
kuri suteikia medžiui tvirtumo. Nors visi
šie elementai bei medienoje esantys
eteriniai aliejai ir aromatiniai polimerai
įtakoja dūmo intensyvumą, aromatą,
spalvą bei skonį, tačiau tik du junginiai –
gvajakolis ir syringolis – yra pagrindiniai,
visų mėgstamo dūmo skonio ir aromato
šaltiniai.
Kada dūmas „geras“ ir tinkamas
Dūmo atspalviai gali būti įvairūs – nuo
mėlynos, baltos, pilkos, geltonos iki rudos ir net juodos spalvos. Geriausias
skonines savybes suteikiantis dūmas
yra beveik nematomas, turintis šviesiai
mėlyno atspalvio. Melsvas dūmas yra
„šventasis gralis“, ypač kai rūkymas trunka ilgai.
Tamsus, pilkas ir juodas dūmas atsiranda dėl deguonies trūkumo, toks
dūmas gali sugadinti jūsų patiekalą, suteikdamas jam nemalonaus kartumo.
Baltas dūmas dažniausiai atsiranda dėl
drėgmės pertekliaus medienoje. Rūkant
trumpai mažai tikėtina, kad jis sugadins patiekalo skonines savybes, tačiau
rūkant ilgesnį laiką tokio dūmo reikėtų
vengti.
Konkrečios rūšys ir skoniai
Obelis arba kriaušė suteikia švelnaus,
saldoko, vaisinio dūmo skonio, puikus
aromatas kiaulienai.
Vyšnia turi panašumų su obelimi: saldus ir dažniausiai labai ryškiai juntamas
vaisinis aromatas priklauso nuo medžio
amžiaus. Maistas, rūkomas deginant
vyšnios medieną, dažnai įgauna gana
tamsią spalvą. Šią medieną verta naudoti
rūkant kiaulieną, žuvį bei paukštieną.
Alksnis – daugiausiai asociacijų su
rūkytu maistu keliantis medis. Alksio
mediena yra nuostabus pasirinkimas
praktiškai visoms žuvies rūšims, ypač
lašišai.
Klevas suteikia lengvą, kiek saldoką

skonį, dera rūkant kiaulieną bei
paukštieną.
Ąžuolo dūmas intensyvus, aromatingas. Tai puikus pasirinkimas stambesniems patiekalams, kurių rūkymas trunka ilgiau. Tinka jautienai, žvėrienai bei
žuvies patiekalams.
Karijos medis – viena iš populiariausių
medienų rūkymui Amerikoje, mūsų
kraštuose rečiau naudojama dėl aukštos
kainos. Puikiai dera rūkant šonkaulius
bei daugelį „raudonų“ mėsų. Suteikia
savotiško intensyvaus, kiek kartoko
skonio bei aromato.
Šį sąrašą galima tęsti be galo. Daugelis
nustebtų, tačiau rūkymui galima naudoti praktiškai visų lapuočių medieną,
pradedant beržu (be abejo, nužievinus),
baigiant pavasarį nuostabiai žydinčios
alyvos mediena. Svarbiausia niekada
nenaudoti spygliuočių bei daug dervų
ar sakų turinčios medienos, kadangi šie
„priedai“ suteiks jūsų patiekalui begalinio
kartumo bei sugadins ne tik patiekalą,
bet ir nuotaiką. Tačiau prisiminkite, kad
net ir kai kurie lapuočiai yra nuodingi ir
netinkami rūkymui (pavyzdžiui, guoba,
tuopa, skroblas, eukaliptas, raudonmedis). Prieš eksperimentuodami, būtinai
pasidomėkite, ar naudojamos medienos
dūmas nėra nuodingas. Verta paminėti,
kad mediena, naudojama rūkymui,
turi buti sausa, nužievinta, be pelėsio ir
grybų, kadangi per didelis drėgmės ir
žievės kiekis gali smarkiai įtakoti patiekalo skonines savybes, o pelėsiai ir grybai
savo sudėtyje gali turėti įvairių toksinų.
Medžio anglys
Renkantis tarp anglių ir malkų,
vienareikšmiško atsakymo nėra, nors
anglys dažniausiai laimi gana didele
per-svara. Be abejo, jei turite kur gauti
žaliavos, laiko jos pavertimui malkomis
ir bent metus laiko džiovinimui (kad
kietmedžių malkos išdžiūtų iki ~20 proc.
drėgnumo, reikia iki metų laiko), tada
galite mėgautis savo paruošta kaitros ir
dūmų žaliava. Tačiau jei turite keraminę
kepsninę, apie malkas teks pamiršti. Tokiose kepsninėse kūrenama tik medžio
anglis, o kokybiška medžio anglis
dažniausiai gaminama tik iš kelių medienos rūšių, kad atitiktų kepimo laiko, kaitros ir kitus parametrus.
Malkinės medienos pasirinkimui galioja tie patys principai, kaip ir rūkymui. Jei
esate tradicinio šašlyko mėgėjas – be
obels malkų neišsiversite!
Renkantis medžio anglis, ne mažiau
svarbi jų sudėtis, frakcija bei kokybė.
Medžio anglys gaunamos kaitinant

medieną ~500°C laipsnių temperatūroje
be deguonies. Šio proceso metu iš
medie-nos pašalinama didžioji dalis drėgmės ir dervų. Didelę reiškmę
turi trys pagrindiniai elementai – anglies (kaip cheminio elemento) kiekis,
drėgmės kiekis ir iš kokių medienos rūšių
pagaminta anglis. Kokybiškos medžio
anglies sudėtyje turėtų būti ne mažiau
nei 80 proc. ang-lies, tačiau jei jos kiekis
gerokai didesnis, ją bus sunku uždegti.
Dažniausiai ši informacija pateikiama ant
pakuotės, bet ne visada. Anglies kiekis
nustatomas cheminių tyrimų būdu.
Taip pat ne mažiau svarbus kokybės
rodiklis
–
anglies
generuojama
temperatūra bei degimo laikas. Šias
savybes puikiai užtikrina anglies
mišiniai, kai anglis pagaminta iš skirtingų
lapuočių rūšių (pavyzdžiui, ąžuolo, beržo
ir alksnio).
Skiedros ir kaladelės (BBQ wood chips,
BBQ wood chunks)
Siekiant suteikti papildomų aromatų
bei išgauti gausesnį bei sodresnį dūmą,
neapsieinama be skiedros ar medžio
kaladėlių. Skiedra dažniausiai būna
smulki, ją reikia mirkyti vandenyje arba
sultyse, vyne, viskyje, aluje, norint, kad
dūmas būtų aromatingesnis, skanesnis. Mirkant skiedrą aromatiniuose
skysčiuose (vynas, sultys ir t. t.), verta
laikytis labai paprastos taisyklės – kuo
skystis stipresnio skonio ir aromato, tuo
trumpiau trunka mirkymas. Pavyzdžiui,
mirkant raudoname vyne, pakaks 1530 minučių; jei mirkysite sultyse, rekomenduojama tai daryti ne trumpiau nei
valandą. Išmirkius pašalinkite skysčių
perteklių ir suberkite skiedrą ant žarijų
arba naudokite tam skirtas metalines
dėžutes (smokebox). Skiedros suteiks
pakankamai daug ir sod-raus dūmo,
tačiau efektas nebus ilgalaikis, kadangi
skiedra, nors ir išmirkyta, sudega gana
greitai.
Skiedros naudojamos trumpalaikiam
efektui suteikti, nes nedidelis jų kiekis
(tarkime, gera sauja) susmilksta/sudega
maždaug per 20-30 minučių. Norint
patiekalą rūkyti ilgiau, rekomenduojama
naudoti medienos kaladėles (chunks),
kurių principas panašus kaip ir skiedros,
esminis skirtumas, kad kaladėlių nereikia
mirkyti ir jos degs bei suteiks dūmo kur
kas ilgesnį laiką.
Kepimo lentelės ir medžio popierius
(BBQ wood planks, BBQ wood wraps)
Jei esate pasiryžę pakilti į aukštesnį
lygį, išbandykite kepimo lenteles ar
medžio popierių – taip patiekalui suteikNukelta į 72psl.>
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Geriausi šefai
naudoja geriausias
medžio anglis

Medžio popierius (angl. wood wrap) – medžiaga, kuri maisto ruošimui naudojama nuo neatmenamų laikų. Patiekalas įvyniojamas į ploną medienos
lakštą, storus augalo lapus ar pan. ir kepamas ant žarijų (grotelių). Medžio popierių, kaip ir kepimo lenteles, reikia išmirkyti vandenyje arba kituose skysčiuose
pirmiausia dėl to, kad plonas medienos lakštas nelūžinėtų jį susukant, taip pat siekiant suteikti papildomų aromatų. Išmirkius medžio popieriaus lakštą, tą
pusę, ant kurios dedamas patiekalas, ištepkite aliejumi (taip pat galite įtrinti prieskoniais), sudėkite maistą, susukite bei perriškite natūralaus pluošto virvele
(kanapių, linų ar pan.). Kepant ritinėlį vartykite, kad apkeptų iš visų pusių. Kepimui dažniausiai naudojamas ąžuolo, buko, vyšnios ir, be abejo, kedro medžio
popierius.

Atkelta iš 71psl.>
site ne tik malonaus aromato ir naujų
skonių, bet ir nustebinsite savo svečius
maisto patiekimo būdu. Šiuos du kepimo priedus galite išbandyti, net ir neturite grilio ar kepsninės. Be abejo, efektas
bus ne toks išraiškingas, tačiau galite
juos naudoti orkaitėje arba konvekcinėje
krosnelėje.
Kepimo lentelė (angl. wood plank) – iš
pažiūros paprastas medienos gabaliukas, kuris (parinkus tinkamą medieną)
sustiprins jūsų patiekalo aromatą bei
skonį, o jūs išbandysite kepimą ne tik
ant grotelių. Populiariausios kepimo
lentelės yra iš raudonojo Kanados kedro.
Šioje medienoje esantys eteriniai aliejai
suteikia patiekalui nepamirštamo aromato bei skonio. Neretai naudojamos ir
cukrinio klevo, karijos, ąžuolo ar alksnio
medienos lentelės.
Prieš kepimą lenteles rekomenduojame gerai išmirkyti vandenyje (kuo
ilgiau mirkysite, tuo labiau atsiskleis
lentelės sutekiamas aromatas), taip pat
lenteles (išskyrus kedro) galite mirkyti
raudonajame vyne, viskyje ar sultyse. Jei
pageidaujate sustiprinti lentelės „skonį“,
galite į vandenį, kuriame mirkysite, įberti
arbatinį šaukštelį druskos arba pusę puodelio obuolių ar vyno acto.

Lentelę išmirkius ir prieš dedant ant jos patiekalą, lentelę patepkite nedideliu
kiekiu aliejaus, kad ruošiamas patiekalas nepriliptų, ir dėkite į grilį ar orkaitę. Nepergyvenkite, jei lentelė apdegs, svarbiausia neleisti ugniai pasiekti patiekalo.
Jei lentelė stipriai neapdegė, galite ją naudoti ne vieną kartą, svarbu ją švariai
nuplauti nenaudojant jokių cheminių priemonių!
Kepimo lentelių privalumai: patiekalui suteiksite subtilaus skonio ir aromato,
lentelė sukurs barjerą tarp ugnies ir jūsų patiekalo, tokiu būdu galėsite maistą
ruošti ilgiau ir tolygiau. Taip pat šiuo būdu
galite kepti smulkius patiekalus ar jų
dalis, nesibaiminant, kad jos sukris
ant žarijų per grotelių tarpus.
Be abejo, lentelės neprideda
jūsų organizmui papildomų
kalorijų bei yra visiškai
natūralios, be jokių
cheminių priedų.
Apibendrinant galima teigti, kad kepant
BBQ nėra jokių griežtų
taisyklių ar standartų.
Išanalizuokite patarimus, eksperimentuokite bei atraskite jums
priimtiniausią gamybos
būdą. Nors tradiciškai su
BBQ asocijuojasi mėsos patiekalai, tačiau kepsninėje
rūkytos daržovės, vaisiai ar sūriai
suteiks ne ką mažiau skoninių potyrių.

Aukščiausios kokybės kedro kepimo lentelės, medžio popierius, skiedros, rūkymo kaladėles kepsninėms ir rūkykloms, medžio anglis, dūmo kondensatai
bei padažai HoReCa sektoriui. Daugiau informacijos apie mūsų produktus rasite puslapyje www.griliui.lt arba telefonu +370 656 54515
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Medžio anglių pranašumas prieš malkas yra akivaizdus dėl dviejų pagrindinių priežasčių: kūrendami
medžio anglis mes sutaupome LAIKO ir GREIČIAU gaminame – tik 15 minučių ir jau turime paruoštą
naudojimui kepsninę (tuo tarpu kūrenant malkomis reikia labai ilgai laukti, kol susidaro žarijos), taip
pat nereikia galvoti apie išskirtinę SANDĖLIAVIMO VIETĄ, nes nereikia atsivežti sunkvežimio malkų, kad
užtektų visam sezonui, nereikia džiovinti iki reikiamo drėgnumo (sausumo) ir pan.

Medžio anglių gamybos procesas
pakankamai paprastas, tačiau tam reikia
modernios gamyklos ir „šiek tiek“ kompetentingo rankų darbo. Rąstai (naudojame tik alksnį, dėl jo puikios kaitros,
mažo peleningumo ir teikiamo aromato)
dedami į specialias talpas, kurias kranai sukelia į dideles krosnis. Mediena
deginama aukštoje temperatūroje nuo
12 iki 24 valandų, po to per 24 valandas
atvėsinama. Paruoštos medžio anglys
pakuojamos rankomis, todėl maišuose
nėra dulkių ir pritrupėjusių mažų
dalių.

medžio plaušus, išmirkytus natūralioje
medžio dervoje.
„Marienburg“ medžio anglys yra 100
proc. ekologiškos – tai išskirtinis produktas Lietuvos rinkoje! Gamyboje nenaudojami jokie chemikalai ar kitos priemaišos.
Šias Premium klasės medžio anglis jau
13 metų vertina Prancūzijos restoranų
virtuvės virtuozai. Didžiuojamės daugybe
praktikos metų bei nuolat užtikriname
aukščiausią medžio anglių kokybę.

„Marienburg“ medžio anglių gamykla
yra didžiausia anglių gamykla Baltijos
šalyse.
Kontaktai: UAB Domoda,
Oficialus „Marienburg“
medžio anglių atstovas Lietuvoje
Mob. tel.: +370655 57700,
el. p.: domoda@inbox.eu
Dėl užsakymų ir pristatymo terminų
kreiptis telefonu arba elektroniniu paštu.

Esminis skirtumas tarp natūralių
medžio anglių ir briketų – pastarieji
yra presuojami, neretai naudojami klijai,
kad briketai netrupėtų ir išlaikytų formą.
Supresuojamos ir dulkės, gali būti kitų
priemaišų. Tuo taru medžio anglys –
natūralus bei grynas produktas, todėl
naudojant jas nėra rizikos, kad gaminant
maistą apgaubs nepageidaujamas aromatas.
Teisingai ir saugiai uždekite ir
įkaitinkite anglis. Nerekomenduojame
naudoti degių skysčių – taip išvengsite
pašalinio kvapo, be to, kepimas bus saugesnis. Degus skystis yra naftos kilmės
produktas, todėl degdamas išskiria
kenksmingas medžiagas, galinčias patekti į kepėjo kvėpavimo takus ir į gaminamą
Rekomenduojame
naudoti
maistą.
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Ko reikia geram BBQ?
Nors jau daugiau nei dešimt metų Lietuvoje organizuojami profesionalūs BBQ ir grill maisto gaminimo čempionatai, tikroji BBQ kultūra restoranuose suklestėjo tik pastaraisiais metais. Restoranų
šefai ieško „kiečiausių“ kepsninių, tarpusavyje lenktyniauja ieškodami įdomesnių, ryškesnių skonių
ir produktų. Didėjant reikalavimams ir paklausai, didėja ir kokybiškų, kūrybiškai atrinktų produktų
pasiūla.

Gabrielė Kuklytė

Glajai
Jie taip pat turi pasižymėti multifunkcinio panaudojimo galimybe. „Santa Maria“ padažai-glajai
– tai universalūs produktai, kuriuos galima panaudoti net keliais būdais, kai gardinami mėsos
ar žuvies kepsniai. Šie glajai kepsniams suteiks ne
tik sodrų skonį, bet ir gražią, blizgančią plutelę.
Tereikia bebaigiančius kepti kepsnius kelis kartus
aptepti tinkamu padažu ir rezultatas bus puikus.
Sumaišius šiek tiek padažo-glajaus su jogurtu, grietine ar grietinėle, galima paruošti karštus padažus,
o suplakę padažą-glajų su alyvuogių aliejumi, pasigaminsite puikų užpilą salotoms gardinti.
Jei esate pasiryžę eksperimentuoti ir atrasti unikalius skonius ir aromatus, protingai pasirinkite
marinatus. Marinatai ir prieskoniai turėtų būti skirti
paryškinti, o ne nustelbti pagrindinį produktą ir jo
geriausias skonines savybes. Jie gali būti sausi arba
šlapi. Šlapi marinatai neužgožia natūralaus produkto skonio, tačiau prideda jam lengvus, norimus
„tonus“ ir sušvelnina mėsos tekstūrą. „Santa Maria“ šlapi marinatai pagaminti sulčių ir/ar vandens
pagrindu, todėl išsiskiria iš kitų marinatų subtiliu
savo poveikiu. Galite būti tikri, kad valgysite kepsnį
su subtiliu prieskoniu, o ne marinato skonio gaminį.

Kepsnių aliejus
Svarbiausia kokybiško kepsnių aliejaus savybė – universalumas. Jis turi būti tinkamas ir kepimui,
ir marinavimui. „Santa Maria“ kepsnių aliejus paryškina mėsos ir žuvies kepsnių skonį, kepsniai
tolygiai apskrunda. Šį aliejų galima naudoti gaminant marinatą. Tai – lengviausias būdas išgauti
puikų skonį. Kepamų ant grotelių daržovių nereikės marinuoti, tiesiog apšlakstykite jas kepsnių
aliejumi.

Nesvarbu, ką gaminsite: žuvį, mėsą,
daržoves ar desertą, svarbiausia – švieži
produktai, geras dūmas ir, be abejo,
tinkamai parinkti prieskoniai, marinatai
bei padažai. Būtent prieskonių deriniai
padaro patiekalą išskirtiniu ir įdomiu.
Taigi, kad darbas būtų efektyvus, o
rezultatas – skanus, suformuokime BBQ
lentyną, kurioje visada turėtume rasti
kepsnių aliejų ir glajus.
Universalus marinatas
Universalus marinatas tinka įvairios rūšies
mėsai, paukštienai ir žuvims. Būtina žinoti,
jog „Santa Maria“ marinatuose nėra riebalų,
todėl mėsa greičiau paruošiama kepimui. Kuo
mėsa trumpiau marinuojasi, tuo sultingesnė
ir gardesnė ji bus iškepusi. Su šiuo universaliu marinatu marinuoti mėsą tereikia apie 1
valandą. Kad mėsa tolygiai išsimarinuotų, kartais ją pavartykite. Prieš kepdami kepsninėje,
palaikykite mėsą kambario temperatūroje ir,
dėdami ant grotelių, kepsnius nusausinkite.
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Sausi marinatai
Jų pagrindas – įvairios prieskoninės žolelės, druska ir daržovės – pagardina produktą, suteikdami
pikantišką aromatą ir skonį. „Santa Maria“ sausi marinatai – tai rupiai sumalti prieskonių mišiniai, kurie
pasižymi jaudinančiais skoniais. Įtrinkite žalią mėsą šiais prieskoniais ir prieš kepdami palikite marinuotis
20 min. arba dar ilgesniam laikui. Naudokite 30 g arba 50 ml prieskonių mišinio 1 kg mėsos, taip pat
šiek tiek aliejaus. Be to, ar žinote, kad aliejinis marinatas yra puiki alternatyva neriebiai mėsai? Naudokite vieną valgomąjį šaukštelį prieskonių su 100 ml aliejaus. Tad kol ruošite kitus produktus, mėsa spės
išsimarinuoti „Santa Maria“ marinate.
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BBQ padažai
Tai neatskiriama BBQ kultūros
jos gimtinėje JAV dalis. „Santa Maria“ padažai išsiskiria autentiškomis
amerikietiškomis receptūromis ir
skoniais. Šie padažai plačiai naudojami Amerikoje ir gaminami iš šviežių,
vietoje užaugintų produktų, tokių kaip
aitriosios paprikos, prieskoninės žolelės
ir pomidorai. Kurdami šiuos padažus
„Santa Maria“ ekspertai siekė perteikti
Šiaurės Teksasui, Kanzasui ir Kentukiui
būdingus aromatus, todėl jų skonis
yra saldus, dūminis, intensyvus ir sodrus. Šie kepsnių padažai puikiai tiks
ruošiant jautienos, avienos, kiaulienos,
paukštienos ar daržovių patiekalus. Kad
patiekalų skonis būtų sodresnis, beveik
iškepusius kepsnius 3–4 kartus aptepkite padažu arba tiesiog pastatykite
padažo indelį ant stalo, kad kiekvienas
svečias galėtų įvertinti jo skonį.

LAIMĖKite
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2016 05 02 – 2016 06 30 PIRKITE bent vien
ą
produktą SANTA MARIA BBQ,
REGISTRUOKITĖS el.p. info@santamaria.lt
ir
LAIMĖKITE 1 iš 3 300 EUR vertės PROMO
Cash&Carry
dovanų kuponus virtuvės inventoriui įsigyti.
Be to, kas savaitę padovanosime 3 krepšeliu
s su
traškučiais MINI NACHO ir padažu SALSA.

Santa Maria asortimentas vasaros BBQ sezonui:
Universalus kepsnių aliejus
Universalus marinatas
Ananasų padažas-glajus
Chipotle padažas-glajus
Kepsnių padažas Santa Fe
Mango ir paprikų padažas
Kepsnių padažas
Amerikietiškas kepsnių padažas
Amerikietiškas kepsnių padažas Hickory
Kepsnių prieskoniai Steakhouse
Aitriųjų paprikų prieskoniai marinavimui
Prieskoninių žolelių mišinys marinavimui
Mangų ir paprikų prieskonių mišinys
Prieskonių mišinys Ranch Style
Žolelių ir česnakų prieskonių mišinys
Koncepcijas Lietuvos rinkai sukurs, sudėtines dalis (padažus, pagardus ir prieskonius) patieks
„Santa Maria“ specialistai: Gabrielė Kuklytė, tel. 861444488, Artūras Braslauskas, tel.862067306
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AKCIJOJE DALYVAUJANTYS PRODUKTAI:
V3149MJ
V314S21
V3149F6
V314R15
V314R11

Universalus kepsnių aliejus
Universalus marinatas
Ananasų padažas-glajus
Padažas-glajus CHIPOTLE
Kepsnių padažas SANTA FE

V314R17
V314S12
V3149HS
V3149HK
V31499N

Mangų ir paprikų padažas
Kepsnių padažas
Amerikietiškas kepsnių padažas
Amerikietiškas kepsnių padažas HICKORY
Kepsnių prieskoniai STEAKHOUSE

V31499Y
V31499Z
V31440A
V31440P
V31440S

Aitriųjų paprikų prieskoniai marinavimui
Prieskoninių žolelių mišinys marinavimui
Mangų ir paprikų prieskonių mišinys
Žolelių ir česnakų prieskonių mišinys
Prieskonių mišinys RANCH STYLE

Išsiųskite pirkimo sąskaitos kopiją el. p. info@santamaria.lt. Dėl prizų atsiėmimo ir detalesnės
informacijos, Jūsų nurodytais kontaktais, su Jumis susisieks SANTA Restoranų
MARIA atstovai.
verslas 1/2016
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grill technologijos
ieškojimai

Pasirinkti negalima suklysti
Remiantis besiplėtojančiomis tendencijomis, šalia konvekcinės krosnies Jums reikės įsigyti ir BBQ (kitaip
tariant, uždaro tipo kepsninę). Būtų gerai jai numatyti ne mažesnę vietą, nei numatėte konvekcinei krosniai. „Verslo planą“ skaičiuoti jai reikėtų papildomai. Pabandykite įvertinti Jūsų uždaro tipo kepsninės
naudingumo koeficientą, vadovaudamiesi pagrindiniais išlaidų ir pajamų kriterijais (atsižvelgiant į
našumą arba apkrovimą).
Restoranų įrangos ekspertas, UAB „Gastrolinija“ direktorius Aidas Indriošius
Norint vertinti uždaro tipo kepsninės
naudingumo koeficientą, reikia pasirinkti
kepsninės valdymo ir funkcijų galimybes.
Tuomet skirsis ir gamintojų, ir krosnies
galimybių pasirinkimas. Galimybės arba
pasirinkimo kriterijai:
• Jei Jums pakanka, kad uždaro tipo
kepsninė būtų ekonominio varianto, jos
talpa – 1 grotelės (775x545 mm), šios
krosnies valdymas vyktų atidarant dureles ir ištraukiant kepimo groteles, tokiai krosniai reikės 3500 m³/h ventiliacijos
galios ir gaubto, 1 m didesnio nei ji pati,
iš 3 pusių. Ji gali kainuoti iki 5500 Eur
(gamintojas Movilfrit).
• Jei reikia aukštesnės klasės uždaro
tipo kepsninės, kuri turėtų geresnį
durelių uždarymo mechanizmą, talpa – 1
grotelės (760x710 mm), krosnies valdymas vyktų atidarant dureles ir ištraukiant
kepimo groteles. Šiai krosniai reikės 3500
m³/h ventiliacijos galios ir gaubto, 1 m
didesnio nei ji pati, iš 3 pusių. Ji sunaudos
25 kg anglių per 12 valandų. Gali kainuoti
iki 13500 Eur (gamintojas Josper).
• Jei reikia aukščiausios klasės uždaro
tipo kepsninės, kuri turi 3 stalčių
uždarymo mechanizmą, jos talpa 3x1
grotelės (520x320 mm), šiai krosniai
reikės tik 1500 m³/h ventiliacijos galios
ir standartinio ventiliacijos gaubto, ji
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sunaudos 12 kg anglių per 12 valandų.
Gali kainuoti iki 14500 Eur (gamintojas
X-oven).
Platesnė uždaro tipo BBQ kepsninių pasirinkimo galimybių apžvalga straipsnyje
„Profesionalių medžio anglies kepsninių
apžvalga“, 80 psl.
Taigi, apžvelgėme tris svarbiausius
galimus uždaro tipo kepsninės pasirinkimo variantus. Dabar pabandykime įvesti
du skaičiavimo variantus: pirmą, remiantis X-oven krosnimi, ir antrą, remiantis
Josper krosnimi. Tuo pačiu palyginsime
šias krosnis pagal konkrečius parametrus.
Išlaidos per 1 metus (visos kainos su
PVM):		
• Uždaro tipo kepsninės kaina (visa
kaina – 14500 Eur, bet skaičiuojame 1/3
kainos, nes bent per trejus metus ji turi
atsipirkti, be to, neaišku, kaip seksis ja
naudotis) – 4833 Eur.
• Krosnies įrengimui reikalingas ventiliacijos gaubtas su visa ventiliavimo sistema
(apie 1000 Eur, metams skaičiuokime 1/3
kainos) – 333 Eur.
• Ventiliacijos elektros sąnaudos dienai
– 3 kW, ištraukiant 1500 m³/h. Per metus
– 140 Eur.
• Anglių sąnaudos 12 val. per dieną –
12 kg. Geros kubietiškos Canutilo anglys
kainuoja 1,45 Eur už 1 kg. Taigi, per dieną

– 17,40 Eur, per metus – 6194 Eur.
• Remontai ir garantija – 1 metus
nekainuos nieko. Antrus, trečius metus gali kainuoti sumą, kurios numatyti
neįmanoma – apie 150 Eur metams.
Pabandykime įvesti skaičiavimus, remiantis Josper krosnimi, kurios kaina –
13500 Eur.
Išlaidos per 1 metus (visos kainos su
PVM):
• Uždaro tipo kepsninės kaina (visa
kaina – 13500 Eur, bet skaičiuokime 1/3
kainos, nes bent per trejus metus ji turi
atsipirkti, be to, neaišku, kaip seksis ja
naudotis) – 4500 Eur.
• Krosnies įrengimui reikalingas ventiliacijos gaubtas su galingesne ventiliavimo sistema, 3500 m³/h (iš viso apie
2500 Eur, metams skaičiuokime 1/3 kainos) – 833 Eur.
• Ventiliacijos elektros sąnaudos dienai
– 9 kW, ištraukiant 3500 m³/h. Per metus
– 420 Eur.
• Anglių sąnaudos 12 val. per dieną –
20 kg. Geros kubietiškos Canutilo anglys
kainuoja 1,45 Eur už 1 kg. Taigi, per dieną
– 29 Eur, per metus – 10324 Eur.
• Remontai ir garantija – 1 metus
nekainuos nieko. Antrus, trečius metus gali kainuoti tokią pačią orientacinę
sumą – apie 150 Eur metams.

Pradinė kaina (ne)lemia bendrų
išlaidų
Bendra suma metams: X-Oven –
11650 Eur, Josper – 16227 Eur.
Vėlgi, pasikartosime – gera uždaro
tipo kepsninė Jums tarnaus mažiausiai
10 metų, taigi galite skaičiuoti šio laikotarpio kasmetines sąnaudas – 7894 Eur
X-Oven, 12074 Eur – Josper.			
		
Pabandykime apskaičiuoti uždaro
tipo kepsninės uždarbį.
Pajamos, arba našumas:
• Vidutiniškai dienos pietų metu griliaus patiekalų parduodate nuo 20 iki 30
porcijų, su minimaliu antkainiu (vidurkis
~25 porcijos). Su uždaro tipo kepsnine
gaminti patiekalai Jums atneša, tarkime,
1 Eur pajamų per parą. Mėnuo – 500 Eur
(20 dienų X 25 Eur). Tikėkimės, kad per 12
mėn. – 6000 Eur.
• A la carte BBQ patiekalų Jums per
vakarą irgi reikia parduoti bent 50
porcijų, tad skaičiuokime, kad uždaro
tipo kepsninė Jums uždirba po 1 Eur nuo
kepsnio.
Taigi, per mėnesį uždaro tipo kepsninė
Jums uždirba 1000 Eur (20 dienų X 50
Eur). Metai – ~12000 Eur.
Taigi, per metus su X-oven uždaro tipo
kepsnine galite užsidirbti apie 18000 Eur
pajamų. Kepsninės pelningumas – 6350
Eur. Su Josper krosnimi pelningumas
tik 1773 Eur. Skaičiuojant 10-iai metų,
gaunami kiti skaičiai...

Virimo bei troškinimo funkcijų uždaro
tipo kepsninė neturi, tačiau patyrę
virtuvės šefai sugeba drėgmės lygį pasiekti ir su uždaro tipo kepsnine (tai nėra
aukštasis mokslas, tiesiog naudojamos
vonelės su skysčiu ar kepsnių dangčiai).
Aišku, jei Jums papildomai reikia kažką
virti, troškinti tik žemoje tempertūroje su
ypatingai tiksliu temperatūros parinkimu,
rekomenduotume rinktis nedidelę, pvz.
Distform konvekcinę garo krosnelę. Na,
o jei galvojate, kad teks troškinti produktus aukštoje temperatūroje, rinkitės
Convotherm, Distform, Inoxtrend ar kitų
gamintojų konvekcines garo krosnis.
Kiekvienas restoranas ir jo virtuvė yra
išskirtiniai ir ypatingi, tad ir pasirinkimai
yra skirtingi. Visus reikalingus patarimus
Jūs galite gauti iš virtuvės technologinio projekto rengėjų ir virtuvės įrangos
atstovų.

Vienas iš variantų restoranui, turinčiam
150 sėdimų vietų, galėtų būti: viena Xoven uždaro tipo kepsninė su 3 kepimo
stalčiais grilio patiekalams, viena maža
Distform 4xGN2/3 talpos konvekcinė
garo krosnis patiekalams virti, troškinti
tik žemoje temperatūroje su ypatingai
tiksliu temperatūros parinkimu ir viena didesnė Convoterm 7xGN1/1 dujinė
konvekcinė garo krosnis visiems patiekalams. Konsultuokitės su patirtį ir išmintį
turinčiais specialistais, tačiau svarbiausia
– tiksliai žinokite, ko norite ir ko siekiate!
Ruošiame virtuvės technologinius
projektus 3D formatu restoranams, maisto perdirbimo įmonėms, laivų kambuzams. Tai labai palengvina komunikacijų
planavimą,
kokybiškesnį
erdvės
užpildymą bei suteikia užsakovui geriau
įsivaiduojamą būsimos virtuvės vaizdą.

Ar nekilo mintis, kad konvekcinės
garo krosnies ir uždaro tipo kepsninės
funkcijas Jums gali atstoti vienas
įrengimas? Greičiausiai jei dar nekilo, tai
tik laiko klausimas, nes kuo toliau, tuo
labiau populiarėja patiekalai, gaminami
ant žarijų, ir žingsnelis po žingsnelio
stumia įprastus patiekalus iš dažniausiai
užsakomų lentelės viršūnės.
Jei lygintume konvekcinės garo krosnies funkcijas ir galimybes su uždaro
tipo kepsnine, suprasime, kad abiejuose
sutampa vienas, ko gero, dažniausiai naudojamas kepimo režimas – sausas kepimas be garo.
Konvekcinė garo krosnis gali pasiekti
tik +250 ºC, o uždaro tipo kepsninė
– iki +450 ºC. Uždaro tipo kepsninė
vienareikšmiškai geriau iškeps grilio patieklus, suteikdama išskirtinį dūmo skonį
ir kvapą. Kepimo laikotarpis, sultingumas,
vizualumas taip pat žymiai palankesni
nei kepant konvekcinėje krosnyje. Be to,
aukštesnėje temperatūroje trumpiau
kepamas maistas lieka sultingesnis ir
greičiau „skaniai“ apskrunda.

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.
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bbq ir gurmaniški
grill technologijos
ieškojimai

Profesionalių medžio
anglies kepsninių apžvalga
Gytautas Lasickas

Pastaruosius keletą metų Lietuvoje itin sparčiai populiarėja maisto ruošimo ant grotelių, kaitinimui naudojant medžio
anglis, kultūra, o ypač BBQ, kai naudojamos uždaro tipo medžio anglių kepsninės. Jeigu dar prieš dešimt metų privačių
namų, sodybų ar poilsinių kiemuose mes geriausiu atveju galėjome rasti ant keturių metalinių kojų suvirintą metalinę
dėžę, liaudyje vadinamą šašlykine, tai pastaraisiais metais jau nieko nestebina į meno kūrinius galintys pretenduoti kalvių nukalti griliai ar keramikiniai „žalieji“ ir „juodieji“ BBQ, dėl savo formos plačiau žinomi kaip „kiaušiniai“. Net
daugiaaukščio namo balkone neretam tenka užuosti ant žarijų lašančių riebalų kvapą. Steigiasi įvairios asociacijos,
sueigos ir klubai. Turbūt netruksime sulaukti ir išskirtinai griliui skirtos televizijos laidos ar net ištiso TV projekto.
Tačiau daugelis kepsninių dėl savo
konstrukcinių ir techninių ypatybių skirtos naudoti lauko sąlygomis bei priskiriamos buitinių kepsninių kategorijai. Nors
šiuo metu dauguma greito maitinimo
įstaigų, bistro, hamburgerinių naudoja
keramikinius „kiaušinius“, tačiau visi vienbalsiai pripažįsta, kad tai lemia daugiau
ekonominis, o ne technologinis faktorius.
Mūsų apžvalga skirta profesionaliems,
pramoniniams griliams, be kurių maitinimo įstaigą vargiai galima priskirti kepsnių
(grill ar BBQ) restoranų kategorijai.
Profesionali uždaro tipo kepsninė
– tai tobulas griliaus ir orkaitės derinys. Jis iki 40 proc. pagreitina maisto
paruošimo procesą, taupo anglis ir saugo personalą nuo pastovaus tiesioginio
kontakto su karščiu. Tuo pat metu tai
labai kompaktiškas bei ergonomiškas
įrengimas, racionaliai išnaudojantis
savo užimamą vietą virtuvėje bei galintis stovėti šalia kitų virtuvės įrengimų:
viryklių, gruzdintuvių ir t. t. Ne paskutinėje
vietoje yra ir priešgaisrinis saugumas,
todėl profesionalūs griliai turi mechanines žiežirbų gaudykles, kurios tuo pat
metu ir vėsina dūmus, patenkančius į
ventiliacines sistemas.
Apžvelkime ir palyginkime plačiausiai
Europoje bei Lietuvoje paplitusią, žinomą
ar siūlomą profesionalią uždaro tipo kepimo įrangą.
X-OVEN (Italija) www.x-oven.com
Moderni, dėl savo konstrukcijos
išskirtinė uždaro tipo kepsninė. Kepimo
grotelės įmontuotos į stalčių, kuris, atsidarydamas iki galo, tuo pačiu ir uždaro
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pačią kepimo kamerą. Tokiu būdu į Xoven krosnį negali patekti dideli kiekiai
oro (deguonies), kuris sukelia liepsną ir
didina produktų apsvilimą. Taip pat tokiu būdu neišleidžiama tiek daug karščio
bei dūmų, o tai mažina anglių sąnaudas
bei ventiliacijos poreikį. Įprastai krosnyse
reikia groteles valyti, o nuvalytos atliekos
pakliūna/krenta ant durelių, paskui jos
uždaromos ir tuo pačiu maisto atliekos
su riebalų degėsiais pakliūna ant ugnies,
taip sukeldamos padidintą degimą. Xoven krosnyje ši problema išspręsta, nes
kuomet ištraukiamas stalčius su kepimo grotelėmis, jis jau būna už krosnies
kepimo ribų ir visos nuvalytos atliekos
pakliūna ant specialaus padėklo.
Vidutinė rinkos kaina − nuo 6700 Eur
be PVM.
JOSPER (Ispanija)
www.josper.es
Tai turbūt geriausiai virtuvės profesionalams pažįstamas prekinis ženklas. Nuo

X-OVEN (Italija)

1969 metų gaminamų grilių kameros
būdavo gaminamos iš 8 mm storio ketaus,
tačiau jau keletą metų pereita prie paprastesnio išpildymo, naudojant nerūdijantį
plieną. Patogus traukos valdymas leidžia
pakankamai tiksliai susireguliuoti ir palaikyti temperatūrą kameroje. Galimi 4 grilių
dydžiai, su skirtingais stovų ir spintelių
išpildymais.
Puikus kokybinis ir estetinis išpildymas,
didelis platintojų tinklas ir ypatingai aktyvios marketinginės bei reklaminės akcijos leidžia šiems griliams būti lyderiais
daugelyje rinkų. Didžiausias ir bene vienintelis trūkumas – aukšta kaina.
Vidutinė rinkos kaina – nuo 9000 Eur
be PVM.
MIBRASA (Ispanija)
www.mibrasa.com
Beveik identiški tiek savo išvaizda, tiek
konstrukcija Josper griliams. Šiek tiek
didesni gabaritai, tai suteikia nedidelius
privalumus, tačiau kai kuriais atvejais

JOSPER (Ispanija)

gali tapti ir trūkumais. Kiek sudėtingesnis
traukos reguliavimas. Yra nuomonių, kad
temperatūros parodymai ant išorinio
termometro yra netikslūs. Dalis tiesos
tame yra, nes temperatūra matuojama
ant durelių paviršiaus, todėl karštis virš
grotelių visuomet bus didesnis. Tai, beje,
galioja praktiškai visiems uždaro kepimo
griliams. Tačiau tai daugiau kepėjo įpročio
dalykai, nei neišsprendžiama problema. 4
galimi dydžiai, skirtingi išpildymai, juoda
arba raudona durelių spalva.
Vidutinė rinkos kaina – nuo 8000 Eur
be PVM.
INKA (Didžioji Britanija)
www.inka.co.uk
Neįprastos išvaizdos anglinis grilius, labiau primenantis židinį nei orkaitę. Tai, suprantama, yra labai didelis privalumas, bet
ir ne ką mažesnis trūkumas. Neįgudusiems
kepėjams yra svarbu matyti viduje kepantį
produktą. Tuomet sumažėja tikimybė jį
perkepti ar visai sudeginti. Be to, galima
rečiau atidarinėti dureles, taip saugant
reikalingą karštį orkaitėje. Tačiau intensyviai eksploatuo-jant krosnį, stiklas labai
greitai užsineša riebalais, aprūksta ir tampa sunkiai permatomas, tad didžiausias
privalumas pavirsta trūkumu. Nuplauti
stipriai prikepusį stiklą nėra lengva, reikalinga agresyvi chemija, o tai nelabai dera
su maisto gamyba ir užima daug laiko.
Orkaitės viršutinėje dalyje įmontuotas
termometras gana tiksliai rodo vidaus
temperatūrą, lyginant su kitais griliais. Krosnis būna 3-jų dydžių, turi kiek
mažesnį aksesuarų pasirinkimą.
Vidutinė rinkos kaina – nuo 10 000 Eur
be PVM.
KOPA (Slovėnija)
www.kopaoven.com
Naujas vardas Lietuvos padangėje.
Sunku komentuoti, nes tai neypač paplitęs
prekinis ženklas Europoje, jau nekalbant
apie Lietuvą. Kiek įdomesnis, nenuobodus dizainas bei estetiškai labai patraukli
ir patogi orkaitės-palaikymo spintos kompozicija, panaši į dviejų kamerų krosnį.
Tai gali žavėti atvirų virtuvių gerbėjus.
Patraukli gali pasirodyti ir kiek žemesnė
vidutinė kaina. Orkaitės būna 3-jų dydžių
ir turi standartinius aksesuarų rinkinius.
Vidutinė rinkos kaina – nuo 6 000 Eur
be PVM.
VESTA (Rusija)
www.mangalvesta.ru
Atmetus geopolitnius prieštaravimus,
tai labai patrauklus sprendimas mūsų
nedidelės rinkos sąlygomis. Pagrindinis to
argumentas, be abejo, yra kaina. Tai gali-

ma būtų pavadinti tobulu rusišku produktu, nes nieko naujo kurti čia nebereikia
(viskas jau buvo sukurta iki jų), o svarbiausia, kad gesti nėra kam. Daug metalo, konstruktyviniai sprendimai, kaip ir kitose krosnyse. Matomi kruopštaus darbo trūkumai.
Kalbinti šias orkaites eksploatuojantys šefai rimtų nepasitenkinimų šia
krosnimi nereiškia. Pažymima bendra visų
krosnių bėda – netikslūs temperatūros
parodymai. Krosnys yra 4-ių dydžių, su
beveik identiškomis „Josper“ krosnims
tinkančiomis grotelėmis. Neturi palaikymo spintos galimybės, tačiau pakankamai
protingai išspręstas išorinis krosnies termoizoliacijos klausimas, o tai leidžia krosnį
statyti šalia jautrios elektrinės įrangos.
Vidutinė kaina – nuo 3000 Eur be PVM.
MOVILFRIT (Ispanija)
www.movilfrit.com
gastronominės
įrangos
Ispanijos
gamintojas, turintis savo produkcijoje
ir uždaro tipo kepsnines. Gamina 3-jų
dydžių kepsnines: grotelės 580x430 mm,
našumas – 45 kg/h; grotelės 680x545 mm,
našumas – 90 kg/h; dvejos grotelės po
680x545 mm, našumas – 125 kg/h. Atidaromos durelės su langu, termometras
– korpuso viršuje. Pats didžiausias modelis
(125 kg/h) turi dvejas atidaromas dureles.
Grotelės viršutinėse durelėse palaiko
žemesnę temperatūrą nei apatinėse. Visi
modeliai komplektuojami su specialiais
kaminais, gaudančiais žiežirbas.
Vidutinė kaina – nuo 2800 Eur be PVM.
Kepsninės galia ir medžio anglių
sąnaudos
Galima bandyti objektyviai vertinti
kepsninės galią, pavyzdžiui, skaičiuojant
kepimo plotą arba dar pridedant oro
padavimo angų plotą. Aišku, negausite
tiesioginės „konversijos“ iš degimo ploto
bei orlaidžių ploto į kepimo galią, tačiau
akivaizdu – kuo mažesnė degimo kamera
ar žarijų plotas ir sluoksnis, tuo kepsninė
labiau „jautri“ durelių atidarymui ir vėsaus
oro, patekusio į kepsninės vidų, padariniams. Dar yra metalo storio ir konstrukciniai niuansai, kurie skirtingų gamintojų
yra skirtingi ir kartais net laikomi paslaptyje.
Medžio anglių sąnaudos („išeiga“)
dažnai skaičiuojama valandomis. Tai nėra
tikslu ir, aišku, paskaičiuojama idealiomis kepimo sąlygomis. Tačiau ir į šiuos
skaičius reikėtų pasigilinti, o kiek leidžia
galimybės – palyginti, kadangi kai kurių
kepsninių modernios ir net inovatyvios
konstrukcinės savybės gali užtikrinti
daugiau nei dvigubai mažesnes anglies
sąnaudas.
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bbq ir grill
technologijos
sprendimai

Kepsninė
restorano
ar lauko
virtuvėje?

Indai, serviravimo reikmenys ir
profesionali virtuvės įranga

www.indai.lt

Živilė Perelytė

Viduje, turint erdvias virtuvės patalpas, bus aktualūs tik saugos
reikalavimai (nedegi grindų danga ir gartraukis, gera ventiliacija
(nuo 5000 m² per valandą), gesintuvas ir nedegus audeklas, 80 cm
atstumas nuo kitų virtuvės įrengimų).

Norint meniu turėti BBQ ar grilio patiekalų, pirmiausia reikia atsakyti į klausimą – ar turite tam įrangą, o jei neturite – kur ir kokią
statyti? Jei Jūsų kavinė ar restoranas veikia senamiestyje ar prekybos centre (na, ar tiesiog pastate), net nekyla klausimas, kad Jūsų
kepsninei vietą galite rasti tik gamybos patalpose, bet tik tuo atveju,
jei turite tam vietos.
Maitinimo įstaigos, turinčios nuosavą pastatą su teritorija, turi
geras galimybes lauko virtuvę su barbekiu kepsnine ir rūkykla
įrengti lauke, bet, aišku, po stogu (turi būti sudarytos sąlygos laikytis higienos normų – valomi paviršiai, vanduo, elektra, stalai,
šaldytuvai ir apšvietimas, higienos priemonės ir t. t.) – lyg ir nemažai

Šiandien vasaros sezono metu jau neišsiversite tik su
šašlykine, kurioje tiesiog iškepsite šašlyką, sparnelius
ar žuvį (nors tai neginčytinai skanu, kai tai meistriškai
pagaminta), nes klientai ir restoranų virtuvės kaip
susitarę kokybės bei išmonės kartelę kilstelėjo gerokai aukščiau nei ji buvo anksčiau. Daugelio šefų, o
ypač tų, kurie turi ilgametę BBQ patirtį, nuomone,
reikalinga uždaro tipo kepsninė, kurioje BBQ stiliaus patiekalai būtų ne tik kepami, bet ir troškinami,
rūkomi ir net verdami.
investicijų. Tiesa, galima panaudoti pigias medžiagas įrengimui, bet
čia jau kiekvieno verslininko ūkiškumo klausimai. Lauko virtuvėje
įrengta kepsninė labiau būtų tinkama vasaros sezonui, renginiams,
bet, anot kai kurių BBQ šefų, vienas didžiausių uždarbių – būtent
vasaros sezonu!
Simonas Beliajevas, vadovaujantis BBQ stiliaus virtuvei (kurioje
apie 70-80 proc. patiekalų yra BBQ patiekalai), sudarantis meniu
ir technologinius projektus kitiems Lietuvos restoranams, teigia,
„kad kai rinkoje nerandate sau tinkančių barbekiu kepsninių arba
siūlomų kepsninių kaina yra neįkandama, tada verta gaminti kepsnines pagal savo poreikius ir galimybes. Juk visada smagiau dirbti
su tokia kepsnine, kurią pats suprojektavai.“
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Kaip gimsta Simo kepsninės?
„Daug idėjų randame pas kolegas ir bendraminčius internete.
Stebime, kaip jie kepa, ant ko kepa, ką kepa ir pan. Tada suformuojame savo reikalavimus naujai kepsninei, panaudojimo galimybes, nusibraižome brėžinį ir ieškome bendraminčių, kas norėtų ją
pagaminti. Mums visada mielai sutinka pagelbėti UAB „Stropuva
ir ko“, su kuria draugaujame jau daug metų. Su šia įmone mums
lengva dirbti, visada siekiame bendro geriausio rezultato. Pagaminus naują barbekiu kepsninę, visada ją išbandome. Jei kas nors ir
nepavyksta, tobuliname tol, kol pavyksta ir atitinka mūsų lūkesčius.
Kasmet sukuriame bent po vieną barbekiu kepsninę. Kolegos, kurie
mus pažįsta, mielai renkasi mūsų sukurtas barbekiu kepsnines.“
„Masinės gamybos kol kas dar nepradedame, nors galbūt jau verta ir susimąstyti, nes Lietuvoje sparčiai populiarėja barbekiu gaminimo būdas. Patirties su „gyva ugnimi“ turime daug, nes pagrindinė
įmonės veikla – šildymo įrangos projektavimas ir gamyba!“ – Simo
nuomonę patvirtina UAB „Stropuva“ technologas ir įmonės įkūrėjas
Edmundas Štrupaitis.
Svarbiausia - galutinis pagaminto patiekalo rezultatas!
S. Beliajevo nuomone, „kai reikia pasi-rinkti, kokią kepsninę
įsigyti – iš prestižinių užsienio gamintojų ar iš lietuvių – visada
orientuojamės į galutinį pagaminto patiekalo rezultatą, t. y. teisingai iškeptą kepsnį, nes tam labai svarbūs kepėjo kulinariniai
sugebėjimai, bet vien tik jų neužtenka, reikia ir geros kepsninės. Jei
galima pasiekti gerų rezultatų su lietuvių gaminiais, tai kam kelis
kartus permokėti už užsienio šalių barbekiu kepsnines ar žinomą
vardą?“
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Profesionali virtuvės įranga:
Indų nuoma visoje Lietuvoje:
Vilniuje,
Kaune,
Klaipėdoje,
Šiauliuose,
Panevėžyje,
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