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Daugiau informacijos: internete www.kalamata.lt užsakymams: tel. 8 699 37833, el.p. arturas@kalamata.lt

tyras, extra virgin kategorijos, 
nefiltruotas, nemaišytas, šalto 
spauDimo alYVuogiŲ alieJus ir 
kitos gurmaniŠkos gėrYbės  iŠ 
graikijos, kalamata regiono

*Restoranams, kavinėms - 5 litrų pakuotės (skardinės bačkutės)!
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Žmonės sako: neaplankysi turgaus - 
neišvysi tikrojo svečios šalies gyvenimo. 
gali perskaityti krūvas kelionių gidų, 
žurnalų, pasižymėti lankytinus taškus 
- jei neužsukai į turgų, neparagavai vie-
tinio maisto - vadinasi, taip ir nepravėrei 
vartų į šalies sielą. turgus atskleidžia vie-
tos žmonių papročius, temperamentą, 
kultūrų daugiasluoksniškumą, taip pat 
virtuvę, gaminimo tradicijas, maistą ir 
patiekalus, būdingus tai vietovei. tai 
tarsi gyvas šou, spektaklis, vykstantis tie-
siai prieš nosį - stebėk, žioplinėk, derėkis, 
klausk, klausykis, aikčiok ir kartais būk 
šokiruotas.

...“buvau Filipinuose, balyje, singapūre, 
kanadoje, meksikoje, kuboje, pales-
tinoje, izraelyje, tailande ir dar biesas 
žino kur”, - po ilgų nesimatymo metų 
dalijasi prisiminimais bičiulė. - “kapojau 
viską, kas būdinga šioms šalims - nuo 
nuodingų žuvų iki tarakonų, kirminų, 
kažkokių gyvų vabzdžių, ragavau 
šunienos, šikšnosparnio (tik dėl to, jog 
nežinojau, ką valgau) ir tą rojaus vaisų - 
duraną... Feeee...” 

turgus kaip 
Šalies paŽinimas

leidinio tema: turgus

bbQ mama – Halina boVŠeVič

įDomiausi kulinariniai 
patyrimai

neįprasčiausi restoranai ir nauJausios 
tendencijos

maisto estetika 
restoranŲ Versle

kaip sukurti 
tobulĄ meniu 
restoranŲ Versle

tobulas meniu
su pesto ir sŪriu
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pasaulio maisto
kultūra gyvai
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Maisto estetika šiuolaikiniam žmogui ne mažiau svarbi nei skonis. visuomenė yra pasiekusi naują gerovės 
lygį: maistas tampa pramogos dalimi, ne tik būtinybės klausimu – pasaulis dėl staigmenos lėkštėje ir pojūčio 
burnoje truputį kraustosi iš proto! ar vien tik maistas gali patenkinti alkį? Šių laikų restoranų lankytojui mais-
tas suteikia malonumą, nuotykio prieskonį bei neužmirštamus potyrius. Išskirtinė vakarienė aukščiausios 
klasės restorane pasotina ne tik pilvą, bet ir dvasią – tai gali būti prilyginama palaimingai ekstazei.

alma Haze

maisto estetika 
restoranŲ Versle

maisto gurmanai, taip vadinami foodies, 
vaikydamiesi naujausių maisto kultūros 
madų (tuo pačiu jas ir formuodami), yra 
pasiryžę nukeliauti tūkstančius kilometrų 
ir už patiekalą pakloti milžiniškas pinigų 
sumas. ieškoma išskirtinių, stereo-
tipams ir tradicijoms nepaklūstančių 
gastronominių sprendimų. kulinarijos 
padangėje randasi tokių neįtikėtinų 
dalykų, kokių prieš gerą dešimtmetį nė 
sapnuot nesapnavome. ar galėjo kas 
įsivaizduoti helio dujų pripildytus cukraus 
balionus, pritvirtintus tiesiai ant stalo, ir 
kuriuos, žinoma, galima suvalgyti?

Kodėl maisto prezentacija yra svarbi?
ne veltui sakoma, jog patiekalą valgyti 

pradedame „akimis“. estetiškai patraukli 
lėkštė turi daug privalumų: vaizdas 
žadina apetitą, gražiai pateiktas maistas 
atrodo skanesnis ir kokybiškesnis, val-
gymo patirtį paverčia įsimintina, kelia 
šefo ar restorano reputaciją, kuria vardą, 
tampa „vizitine kortele“, įgalina patiekalą 
įkainoti brangiau, didina pelną, veikia 

kaip nemokama reklama, restoranų 
lankytojų išplatinama šiuolaikinėse 
medijose. netgi labai įtemptai dirbančių 
restoranų šefai, turėdami reikiamas žinias 
ir tam skirtus įrankius, gali nesunkiai 
subalansuoti patiekalo stiliaus ir turinio 
pusiausvyrą.

Restoranas „alinea“ – profesionalu-
mo, svetingumo ir kūrybingumo oazė, 
vienas iš 14 Jav restoranų, įvertintų tri-
mis Michelin žvaigždutėmis. „alinea“ 
šefas grant achatz teigia, jog labiau-
siai įkvepiantis kūrybos akstinas yra 
neįmanomą paversti įmanomu. pasak jo, 
ar esi 80-ies, ar 8-erių, kai laikai rankose 
balioną, išsyk tampi vaiku, imi kvaili-
oti. kuomet siurbi helio dujas 3 Michelin 
žvaigždučių restorano aplinkoje ir kalbi 
kaip peliukas mikis, tai yra jėga! 

balionas yra gaminamas iš cukraus si-
rupo masės, pagardintos natūraliomis 
vaisių esencijomis; raišteliai – iš žalio 
obuolio, išvirto Concord vynuogių sirupe

restoranŲ tenDenciJos restoranŲ tenDenciJos

Christopher Kostow, The  Restaurant at Meadwood, Napa Valley

Christopher Kostow, The  Restaurant at Meadwood, Napa Valley

Restorano Alinea valgomi helio balionai
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Massimo Bottura pavyzdys, kaip preciziškai sukurti 
betvarkę lėkštėje

Massimo Bottura, restorano „osteria Francescana“ italijoje 
šefas pasakoja, jog desertas, pavadinimu „oi, man iškrito 
citrinų pyragas!“, yra nelaimingo atsitikimo rezultatas. vie-
nos vakarienės metu, prieš patiekiant desertą, citrinų pyra-
gas tiesiog šleptelėjo ant stalo. Massimo Bottura vietoje to, 
jog aprėktų netikusį virėją, pamatė tame grožį. Desertas, 
primenantis ištiškusį pyragą, vėliau buvo atkurtas lėkštėje 
ir tapo „osteria Francescana“ skiriamuoju bruožu. taip 
atsitiktinė betvarkė tapo preciziškai konstruojama betvarke. 
pasak Massimo, klaidos yra žmogiška, ir, tam tikra prasme, tai 
yra gražu. matykime grožį ten, kur kiti jo net nepastebėtų.

šiandien patiekalas kuriamas kaip vientiso skonio ir grakščios 
kompozicijos visuma, jo sudėtines dalis lėkštėje išdėliojant 
kruopščiai, išradingai ir tikslingai, taip patiekalui suteikiant 
idėją, spalvinę gamą, tūrį ir tekstūrą.  

nūdienos šefą galime prilyginti tapytojui (menininkui - red.

past.), kur lėkštė yra jo drobė, o maistas – teptukas. pažangių 
virėjų virtuvėse ryškėja esminė novatoriška tendencija – siekia-
ma išgryninti patiekalo konceptualumą, jo idėją, pagauti ir 
įkūnyti mintį. be subalansuoto skonio itin svarbi ir lėkštėje 
pasakojama istorija, asociatyvios vizualizacijos, įtraukiančios 
valgytoją į spėlionių, nuostabos, grožėjimosi bei smalsaus raga-
vimo žaidimą.

maisto prezentacija (populiariai vadinama anglišku žodžiu 
plating) – tai ne vien mada, o kompiuterinių technologijų 
amžiuje natūraliai susiformavusi būtinybė ir galimas virusinės 
rinkodaros įrankis. kitaip tariant, tai – elektroninis marketingas 
„iš lūpų į lūpas“. socialiniai tinklai (instagram, Facebook, twitter, 

Pinterest), internetinės svetainės (Yahoo, Youtube, Wiki ir kt.), 
tinklaraščiai, forumai, blogeriai bei vlogeriai tampa pagrin-
diniais informacijos sklaidos bei reklamos perdavimo kanalais. 
virusinė rinkodara siejama su nauja maisto kultūros era – taip 
žinia pasklinda itin greitai, pasiekiamas didelis potencialių 
vartotojų ar interesantų skaičius ir yra galimybė išsyk gauti 
grįžtamąjį ryšį. 

Ryškiausios patiekalų serviravimo tendencijos
anksčiau virėjai ant kiekvieno patiekalo užmesdavo 

šakelę žalumynų (dažniausiai petražolių), lėkštės kamputyje 
padėliodavo agurko, pomidoro riekelių, citrinos griežinėlių – 
štai ir viskas. išskaptuota iš ridiko, morkos (ar net žalios bulvės!) 
roželė, tulpė iš pomidoro, paraityti lapeliai iš svogūno laiško 
ar gulbė iš kiaušinio pranokdavo visus estetinius valgytojų 
lūkesčius. tačiau šios dekoracijos su patiekalu dažnai neturėjo 
nieko bendro, o neretai skonio atžvilgiu net nederėdavo. pa-
prastai valgytojai puošmenas nurinkdavo arba sukrimsdavo 
atskirai, nes puošybos užduotis ir buvusi tik papuošti. metams 
bėgant požiūris kardinaliai pakito.

kaip lėkštės atrodys 2020 metais? sekdami pačių geriausių 
pasaulio restoranų šefų darbus, galime teigti, jog viskas tilps į 
vieną žodį – preCiZiškas. tikslumas, griežtumas, stropumas, 
delikatumas, kantrybė – visa tai atsispindi ir dar ne vienerius 
metus atsispindės geriausiųjų darbuose.

Preciziškumo galia
požiūris, kai tarsi atsitiktinai „pamėtyti“ puošybos elementai 

ir garnyras sukurdavo nepretenzingą, „natūralų“ grožį lėkštėje, 
šiandien jau traukiasi nuo scenos. priimkite iššūkį – suteikti pa-
tiekalams struktūrą, juos preciziškai suprojektuoti taip, jog šie 
darbo vaisiai pademonstruotų kūrėjo pastangas ir meistriškumą.

maisto prezentacija (plating)

restoranŲ tenDenciJos restoranŲ tenDenciJos

Christopher Kostow, The  Restaurant at Meadwood, Napa Valley

Massimo Bottura “Oi, man iškrito citrinų pyragas“ serviruotė Alinea restorano desertas serviruojamas ant stalo
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Formos
pastebimas įvairių formų atgimimas – nuo populiariosios 

spiralės iki kaukolės, gyvūnų pavidalų. itin žaviai spiralės for-
ma dera su reljefiškomis lėkštės rievėmis, sukurdama iškilaus 
trimačio vaizdo ir besisukančio vilkelio efektą. lėkštė atrodo 
tarsi gyva, judanti. patiekalai dažnai atkartoja lėkštės kontūrą 
– tai paprasta, dailu, gracinga. plastiškos, aptakios figūros 
patiekalui suteikia minkštumo, glotnumo, mielo vaikiško 
barškučio įspūdį; švelnios vizualizacijos – burbulai, rutuliukai, 
žirniukai, kupolai, disko, šaukštelio, kokono, vainiko, pusrutulio, 
perlo formos, apskritimo kontūrai – ir toliau išlieka patrauklios 
akiai, ko negalėtume pasakyti apie griežtas, aštrias linijas. Jei 
patiekalui pasirenkama dėželės forma, ji labiau primena šilkinės 
tekstūros saldainį užapvalintais, švelniais kampais. Žaibai, zig-
zagai (praeityje itin mėgstami piešti ant lėkštės) užleidžia vietą 
plaukiantiems kaligrafiškiems motyvams, kuriuos sukuria 
lengva virtuvės meistro ranka arba tam tikros augalų savybės, 
pavyzdžiui, žirnio ūsas.

patiekalai dabar stiebiasi į viršų, įgauna impozantiškas ver-
tikalias formas – sluoksnis po sluoksnio dėliojant ingredientus, 
pasiekiamas skulptūriškas patiekalo efektas.

Žvynavimas
„Žvynavimo“ efektas kulinarijos padangėje – akivaizdžiausias 

preciziškumo pavyzdys. kitaip tariant, skrupulingai išdėlioti 
patiekalo elementai, kuriantys žvynų faktūrą – subtilią, tobulą, 
paslaptingą bei kerinčią – ir šiais metais bus ant bangos. 

Pagardų krateris
kraterio technika nėra visiškai nauja, anksčiau į duobutę 

bulvių košėje dažnai supildavo padažą. šiandien „kraterio“ idėja 
prisimenama vėl ir puikiai pritaikoma tiek desertams, tiek ki-
tiems patiekalams.

vėduoklės arba feno efektas
Judesys, žaismingumas lėkštėje gali būti išgaunamas tiek 

asimetrijos pagalba, tiek imituojant ventiliatoriaus, vėduoklės, 
malūno sparnų judėjimą. tai puikus kompozicinis būdas sukurti 
lėkštės sukimosi efektą.

Monochrominiai patiekalai
vienos spalvos patiekalai kulinarijoje 

gyvuoja jau keletą metų, ir virtuvės asai, 
komponuodami tarpusavyje tos pačios 
spalvos skirtingus tonus, mėgina sukurti 
monochrominį patiekalą, kuris būtų gy-
vybingas ir nenuobodus. spalva galima 
pasakyti labai daug, tad ši tendencija 
išliks populiari ir šiais metais.

skandinaviškas arba nordic stilius
mažai tikėtina, jog minimalistinis 

skandinaviškas stilius praras savo gerbėjų 
gretas. Čia ir toliau galioja mėgstamas 
kredo: „mažiau yra daugiau“. nordic stilius 
patrauklus tuo, jog išryškina ingredientų 
grynumą jų tyriausiame pavidale, dėmesį 
sutelkiant į vietinius, sezoninius produk-
tus.

RAK PORCELAIN  METALFUSION  indų kolekcija – 
prabanga ir žaižaruojančios spalvos!

Išskirtiniai ir prabangūs RAK PORCELAIN METALFUSION kolekcijos 
indai papuoš kiekvieną šventinį stalą ir padės sukurti nepamirštamas akimirkas!

Vilnius: panerių g. 20a, tel. (5) 2161223, mob. tel. (612) 85384, info@sangaida.lt
klaipėDa: Daukanto g. 13, tel. (46) 313080, mob. tel. (616) 81011, klaipeda@sangaida.lt 
kaunas: Žukausko g. 2D , tel. (37) 32 38 02, mob. tel. (682) 54520,  kaunas@sangaida.lt
www.sangaida.lt

restoranŲ tenDenciJos

Christopher Kostow, The  Restaurant at Meadwood, Napa Valley

Gastrome, Danija
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restoranŲ tenDenciJos restoranŲ tenDenciJos

Žiedai ir žiedlapiai pasitarnauja ne 
tik patiekalų puošyboje, bet dalyvauja 
ir skonio kūrime – jie gali būti kaip vie-
nas esminių patiekalo skoninės paletės 
akcentų. pavyzdžiui, nasturtos – aštrokos, 
skoniu primena pipirnes ir šiek tiek krie-
nus; našlaičių, gvazdikų vainiklapiai, 
jaunų kiaulpienių pumpurai – nuosta-
biai saldūs, gumbinės begonijos yra 
citrinų, o saulutės – riešutų skonio, jur-
ginai – kvapnūs, rūgštoki arba lengvai 
karsteli (tai priklauso nuo rūšies). švieži 
arba džiovinti medetkų žiedlapiai lai-
komi šafrano pakaitalu (jie dar vadinami 
„varguolių šafranu“), geltonai nudažančiu 
ryžių patiekalus, pyragus, užtepus. 
ryškūs raudoni monardų žiedai skleidžia 
švelnų aromatą, panašų į bergamočių, 
jais gardinamos salotos bei desertai. 
Jauni chrizantemų lapeliai ir kotai plačiai 
naudojami rytietiškuose kepiniuose ir 
salotų pagardams. rugiagėlių žiedai 
primena gvazdikėlius ir yra natūralūs 
maisto dažikliai.

maistui naudojami gėlių žiedai ne-
turi būti apdoroti jokiomis cheminėmis 
priemonėmis.

Gėlės ir žiedlapiai
gėlės, itin madingos šių metų inter-

jero detalėse, karaliauja ir restoranų 
virtuvėse. valgomų gėlių istorija nusi-
driekia iki senovės graikų ir romėnų 
pasaulio, kinų, japonų, vidurio rytų ir in-
dijos kultūrų. Ypač daug ir įdomių žiedų 
išragauta, patiekalų su jais siūlyta valdant 
prancūzijos karaliui liudvikui Xiv, kuris 
jautė aistrą rafinuotai virtuvei; valgomos 
gėlės buvo itin populiarios karalienės vik-
torijos valdymo laikotarpiu.

šiandien iš gėlių žiedų ar jų vainiklapių 
ruošiami elegantiško skonio padažai, 
žiedų sviestas, aromatizuotas actas ir cuk-
rus, kvapnūs marmeladai, drebučiai, siru-
pai, salotos, ledo kubeliai, verdamos sriu-
bos, gaminami punšai bei kiti gėrimai. 
pavyzdžiui, žymiojo žaliojo prancūziško 
likerio Chartreuse, gaminamo nuo 17 a., 
magiškasis ingredientas yra gvazdikų 
žiedlapiai!

populiariausios valgomosios gėlės, 
naudojamos patiekalų gamyboje ir jų 
puošyboje, yra šios: rožių, gvazdikų, 
medetkų, chrizantemų, levandų, pienių, 
saulėgrąžų, erškėčių vainiklapiai, 
žibučių, agurklių, našlaičių, nasturtų, 
šeivamedžių, obelų, slyvų, artišokų, 
bazilikų, begonijų, ridikų, krapų, 
pankolių, kardelių, jazminų, ramunėlių, 
česnakų, liepų, mairūnų, apelsinmedžių, 
petunijų, mėtų, magnolijų, monardų, 
rozmarinų, raudonėlių, šalavijų, čiobrelių, 

gėlės ir ŽieDlapiai

neužmirštuolių, cukinijų, svogūnų, 
jurginų, saulučių, dobilų, bajorių, gelsvių, 
žioveinių, dedešvų, rapsų, kraujažolių, 
salierų, našlaičių, viendienių, bijūnų, 
flioksų žiedai.

Christopher Kostow, The  Restaurant at Meadwood, Napa Valley

Osteria Francescana, Italija

Christopher Kostow, The  Restaurant at Meadwood, Napa Valley

BMW AG, Christopher Kostow, The  Restaurant at Meadwood, Napa Valley
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Padažai
su padažu dažnai elgiamasi tarsi su 

kokiu nemielu giminaičiu – atsikratyti ne-
gali, o kur jį padėti – neaišku. užpilsi ant 
patiekalo – išsilies neaiškiomis kryptimis 
per visą lėkštę, mėginsi juo piešti – gali 
užsidirbti „lėkščių teplioriaus“ etiketę. 
klasikinis variantas, kai padažas vis dar 
patiekiamas padažinėje – jums jį užpils 
padavėjas arba šį darbą atliksite patys. 
padažai dažnai serviruojami ne tik įvairių 
formų ir stilių specialiuose indeliuose, 
padažą galima patiekti ir išradingiau, 
pavyzdžiui, lengvai apskrudintose 
svogūno puselėse ar anksčiau minėtame 
pagardų „krateryje“.

šiuolaikinė tendencija tokia: padažas 
į lėkštę keliauja pirmiausiai, o tik paskui 
kuriama patiekalo apimtis, dėliojami 
ingredientai. Žinoma, yra klasikinių 
patiekalų, kur padažas pilamas tik ant 
viršaus, pavyzdžiui benedikto kiaušinis. 
tirštesnis padažas pasitarnauja kaip 
stabilios konsistencijos medžiaga 
įvairiems puošybos elementams išgauti, 
skystesnį suvaldyti padeda tam tikra 
lėkščių forma. be dekoravimo įrankių 
rinkinio (buteliukų išspausti piure ar 
geliui, skirtingų metalinių ar silikoninių 
formų, sietelių, teptukų, žnyplių-pincetų, 
skustukų citrinos žievelei ar įvairioms 
drožlėms pagaminti, malūnėlių, specialių 
šaukštelių, mentelių ir t. t.) tikriausiai 
neapsieisite – tai puikūs pagalbininkai, 
padedantys įgyvendinti daugialypes 
dekoravimo idėjas.

paDaŽai

spalvų koloritas
ryškios, turtingos, sodrios interjero 

spalvų mados, būdingos šiam sezonui, 
neišvengiamai persikelia ir į lėkštes. 
ieškoma kontrastų, įdomių derinių, 
akcentų – madingos ryškiai geltonos 
spalvos kombinacijos su žalios citrinos 
spalva, mėlynos deriniai su oranžine. kai 
kur įsimaišo koralų spalva. Jūros vandens, 
atsispindinčio dangaus (žaliai mėlynos) 
spalvos indai efektingai perteikia ne tik 
jūros tematiką. netgi intensyvi rožinė at-
sargiai mėgina išsikovoti savo vietą ant 
stalo, ne tik įprastais žiedlapių pabarsty-
mais, randasi įspūdingų rožinių padažų ir 
tirštos konsistencijos pagardų.

pasirinkta lėkštės spalva yra reikšminga: 
baltos lėkštės kuria didelį kontrastą, 
suteikia neutralų foną. Juodame fone 
patiekiami patiekalai įgauna paslap-
ties ir rafinuotumo, ant tamsios lėkštės 
užbarstytas trapus rugiagėlių, burokėlių 
ar ciberžolės spalvos dulkių ūkas primena 
nakties miglas ar žvaigždėtą dangų. Juo-
dame fone patiekalai visuomet atrodo 
kiek nežemiški, kosmiški, tarsi nužengę iš 
praeities paveikslų ir, beje, labai tapybiški, 
fotogeniški.

pasaulis vis labiau vertina natūralius, 
ekologiškus produktus, tad šiuolaikinėje 
virtuvėje dirbtiniams maisto dažikliams 
vietos nelieka. aistringi šefai neieško 
lengviausių kelių savo patiekalams 
spalvinti. šiandien atsiveria neribotos 

galimybės eksperimentuoti, iš naujo 
atrasti tai, kas galbūt buvo pamiršta. pri-
taikius naujas technologijas, pavyzdžiui 
vakuuminę kamerą, galima pagaminti 
nuostabių, intensyvios, spindinčios 
spalvos gelių: geltoną vaiskų – iš apelsinų 
sulčių, oranžinį – iš morkų, raudonojo 
vyno spalvos – iš burokėlių, rožinį – iš 
aviečių, sodriai mėlyną, violetinį – iš 
raudonųjų kopūstų bei mėlynių, žalią – iš 
špinatų.

spalVŲ koloritas
Fantastiškomis spalvomis ir tekstūromis 

žaidžiama naudojant įvairius pabarstukus ar 
miltelius (dažnai gaminamus iš liofilizuotų 
vaisių ir prieskoninių augalų), dulkes, 
pudrą, kremus, gelius, piure, padažus, tyres, 
ikrelius (pavyzdžiui, yuzu pearls), ažūrinius 
trapučius... Žaidimas įvairiomis tekstūromis 
(pavyzdžiui, glotnumu, traškumu, stan-
grumu, klampumu, grūdėtumu, trapumu)  
ir puikus jų balansas – tai dar vienas būdas 
pelnyti ragautojų simpatijas.

restoranŲ tenDenciJos restoranŲ tenDenciJos

Christopher Kostow, The  Restaurant at Meadwood, Napa Valley

Gastrome, Danija

Gastrome, Danija

Apa Keramika/Kristina Pliučienė
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restoranŲ tenDenciJos

Iš kokių indų valgysime?
patiekalai šiandien pateikiami begalėje nestandartinių 

būdų: ant samanų, korių, akmenų, net levituojančių pagalvėlių 
ir ipad’o ekrano, gėlių ir vytelių „gūžtose“, kriauklėse, kokosų 
kevaluose, po stikliniais gaubtais, elektros lemputėse, 
dūmuose ar net be indų – tiesiai ant stalo.

anksčiau paminėtas restoranas „alinea“ garsėja savo deser-
tu ant stalo. šis kai kurių maisto kritikų yra pavadintas tiesiog 
beprotišku. visgi, nepaneigsime, jog reginį „alinea“ šefai, kaip 
ekscentriškų idėjų virtuozai, sukuria nuostabų. prisilietimas 
po prisilietimo, ant specialiai tam paruošto balto stalo, svečių 
akivaizdoje nutapomas paveikslas. skimbčiojant tik įrankių 
„muzikai“ bei klausant istorijos apie šiam desertui naudoja-

iŠ kokiŲ inDŲ ValgYsime?

ispanų peilių gamintojas arCos – itin se-
nas tradicijas turinti kompanija, savo istoriją 
skaičiuojanti jau 260 metų. arCos  naujoji 
peilių kolekcija manHattan – tikras atradi-
mas profesionalams, kurį kompanija pristato 
su didžiuliu padidžiavimu ir lūkesčiais.

manHattan  peilių gamybai arCos 
pritaikė revoliucinę silk edge („šilko“ pjūvio) 
technologiją, užtikrinančią pjūvio tikslumą 
ir aštrumą. šios serijos peilių rankena 
pagaminta iš techninio plastiko - poliok-
simetileno (pom), skirto intensyviam dar-
bui virtuvėje. rankenos medžiaga atspari 
smūgiams, įbrėžimams, tinkama darbui tiek 
ypač žemoje, tiek aukštoje temperatūroje.

arCos peiliai gaminami iš vientiso ni-
trum® nerūdijančio plieno, todėl tvirti ir 
atsparūs, bet taip pat juos nėra sudėtinga 
pagaląsti, jie atsparūs rūdims ir dėmėms. 
manHattan peilių serija turi visus reika-
lingus peilių modelius reikalingus profesio-
nalams.

manHattan kolekcijos peiliai – tvirtu-
mo ir ergonomiško naudojimo, išskirtinio 
dizaino ir universalumo derinys. tai – peiliai, 
sukelsiantys revoliuciją virtuvėje!

arcos manHattan peiliŲ kolekciJa – paŽangiausias 
ir kokYbiŠkiausias gamintoJo kŪrinYs

Dėl platesnės informacijos ir asortimento teirautis UaB „Sangaida“ prekybos salonuose.

Vilnius: panerių g. 20a, tel. (5) 2161223, mob. tel. (612) 85384, info@sangaida.lt
klaipėDa: Daukanto g. 13, tel. (46) 313080, mob. tel. (616) 81011, klaipeda@sangaida.lt 
kaunas: Žukausko g. 2D , tel. (37) 32 38 02, mob. tel. (682) 54520,  kaunas@sangaida.lt

www.sangaida.lt

Ce qui fait le succès de cette saveur aujourd’hui  ? 

Contains equivalent of 

76% of apple puree

MonIn „tatin” obuolių ir karamelės padažas
monin „tatin“ obuolių ir karamelės padaže puikiai perteiktas po-
puliaraus prancūziško deserto „tatin tatin“ skonis ir autentiškumas. 
kas šį skonį daro tokiu sėkmingu iki šių dienų? Žinoma, jo papras-
tumas, ingredientų dermė ir nepamirštamas skonis. monin „tatin“ 
obuolių ir karamelės padažas puikiai tinka su ledais, pudingais, 
vafliais, be to, puikiai atsiskleidžia šaltuose ir karštuose gėrimuose.

Inventé en 1701, le nougat est une confiserie française à la 
renommée internationale.
Réalisé avec des fruits à coques, œuf et miel, le nougat 
reste au fil des décennies, un produit inimitable.
Véritable concentré de gourmandise, le Sirop de MONIN 
Saveur Nougat capture l’ensemble des saveurs de cette 
confiserie méditerranéenne. Avec ses notes de miel, 
d’amandes et de blanc d’œuf, le sirop de MONIN Saveur 
Nougat est harmonieux et particulièrement gourmand. 
Idéal dans des applications chaudes (lattes, capuccinos..) 
et froides (iced coffee) ce sirop permettra aussi de réaliser 
des versions de nougat glacé à boire.
Le plaisir reste le facteur n°1 de décision du consommateur. 
Le succès grandissant des desserts à boire montre 
combien les saveurs gourmandes jouent un rôle moteur 
dans cette dynamique.

Sa

MonIn nugos sirupas
sugalvota dar 1701 – aisiais prancūzijoje, dabar nuga yra visame 
pasaulyje populiarus ir laiko patikrintas saldumynas. šis skonis 
mėgstamas skirtingose maisto ir gėrimų aplikacijose. monin 
nugos sirupo aromate atsiskleidžia visos būdingos šio sal-
dumyno kvapo ir skonio natos. šis sirupas pasižymi  harmonin-
gu medaus, migdolų ir kiaušinių baltymų skoniu ir puikiai tinka 
karštiems bei šaltiems gėrimams ar desertams ruošti. 

Nugos Frappe
• 20 ml MONIN Nugos sirupo
• 30 ml MONIN skystos Vanilės 
Frappe bazės 

• 120 ml pieno
• ledo kubelių 
Sudėkite ingredientus į plaktuvą 

su ledo kubeliais. Suplakite 

iki vientisos masės. Patiekite 

su plakta grietinėle ir nugos 

gabalėliais.

Nugos „Old Fashioned“
• 10 ml MONIN Nugos sirupo 
• 50 ml konjako 
• 2 lašai apelsinų biterio
Supilkite ingredientus į žemą 

stiklinę su ledo kubeliais. 

Išmaišykite ir patiekite su 
apelsino žievele.

Karamelės ir obuolių karštas šokoladas
• 30 ml MONIN „Tatin“ obuolių ir karamelės 
padažo

• 1 šaukštas MONIN Frappe šokolado miltelių
• 180 ml pieno
Pakaitinkite, išplakite pieną su MONIN Frappe 
šokolado milteliais, į stiklinę įpilkite MONIN 
„tatin“ obuolių ir karamelės padažo ir supilkite 

išplaktus ingredientus. Išmaišykite ir papuoškite 
plakta grietinėle, obuolio ir karamelės traškučiu.

Karamelės ir obuolių limonadas
• 20 ml MONIN Limonado koncentrato
• 15 ml MONIN „Tatin“ obuolių ir karamelės 
padažo

• 200 ml vandens
• ledo kubelių
Supilkite ingredientus į stiklinę su ledo kubeliais, 

supilkite vandenį, gerai išmaišykite. Papuoškite 
obuolio ir citrinos griežinėliu ir patiekite.

Vilnius: panerių g. 20a, tel. (5) 2161223, mob. tel. (612) 85384, info@sangaida.lt
klaipėDa: Daukanto g. 13, tel. (46) 313080, mob. tel. (616) 81011, klaipeda@sangaida.lt 
kaunas: Žukausko g. 2D , tel. (37) 32 38 02, mob. tel. (682) 54520,  kaunas@sangaida.lt

www.sangaida.lt

naujieji monin produktai smaližių nepaliks abejingų!

Alinea, JAV

Alinea, JAV

Squarespace.com



20        RestoRanų veRslas 2018
www.restoranuverslas.lt

RestoRanų veRslas 2018        21
www.restoranuverslas.lt

mus ingredientus, kuriamas spektaklis, kurio metu iš nuosta-
bos sulaikomas kvėpavimas, kur, tarsi mago rankos palytėti, 
įvairiomis formomis liejami skirtingi padažai, skaldomi šaldyti 
šokolado putėsiai, tuojau pat paskleidžiantys šalčio garą, bars-
tomi trapučiai, vyne mirkytos mėlynės, riešutų nuga bei ug-
nimi karamelizuojama čia pat sustingusio krembriulė plutelė. 
„alinea“ tarsi sako: vakarienė mūsų restorane tikrai verta jūsų 
gyvenimo kelionės.

kai kurie maisto serviravimo sprendimai gali būti pamišę 
tiek gerąja, tiek blogąja prasme. išlaikyti harmoniją tarp este-
tikos, idėjos, siurprizo ir komforto valgant ne visiems pavyks-
ta – kartais nuklystama iki kurioziškų situacijų. kaip džiazo 
genijus pirmiausiai išmoksta natas, o tapytojas avangardistas – 
mokyklinį piešimą, taip ir virėjas, kuris neišmano klasikos, turėtų 
atsargiai eksperimentuoti su improvizacijomis. Hipsteriški 
sprendimai, tokie kaip ravioli ant skalbinių virvės ar pyragaičiai 
ant riedlentės, gali būti nepatogūs valgyti, nežadinti apetito. 
komfortas valgant, higienos pojūtis, funkcionalumas – visgi, šių 
dalykų, kad ir kokios netikėtos idėjos aplankytų, pamiršti neva-
lia.

balta lėkščių spalva, tarsi švari drobė kantriai laukianti kūrėjo 

potėpių, visuomet liks mėgstama klasika. tai saugus, neutra-
lus, bet neabejotinai elegantiškas pasirinkimas, kuomet visas 
dėmesys sutelkiamas į patiekalą. balta gali būti labai įvairi: 
nuo vaiskios ir glotnios it stiklas iki išraiškingesnės, skirtingų 
atspalvių, faktūrų. pastebima, jog indai „minkštėja“ – tampa 
asimetriškų kraštų, trapių, tarsi porėtų formų, dažnai primena 
didžiulio kiaušinio lukštą, aptrupėjusį akmens, kreidos, uolienos 
dubenį. vis dar itin mėgstami plačių kraštų indai, labiau panašūs 
į apverstą sombrerą. keramikoje matome visas žemės spalvas, 
augalinius motyvus – įspaustų lapų „arterijas“, sutrūkinėjusios 
žemės, šakelių, žievės, nupjauto medžio kamieno ar perpjauto 
per pusę burokėlio rieves; glazūrose – aprūdijusio metalo, 
išsiliejusios akvarelės, kriauklės kiauto, tarsi netikėtai užtiškusių 
lietaus lašų imitacijas. aktuali išlieka jūros pasaulio, vandens 
tematika, moliusko geldelės ir toliau atlieka indo funkciją. 
Juodoji keramika – tiek archaiškų, tiek tobulo apskritimo formų, 
grafito, smalos spalvos. ketaus faktūros atstovauja tamsiąją 
pusę, ir, beje, puikiai dera su kontrastuojančia aukso spalva, 
madingo dekoratyvinio (įtrūkusio) betono akcentais. indas 
dažnai guldomas į kitą indą ar „įtupdomas“ tarp šakelių, gėlių, 
šiaudų, taip sukuriant skirtingų sluoksnių efektą.

restoranŲ tenDenciJos restoranŲ tenDenciJos

klaipėdos filialas / klaipėda branch
minijos g. 37, lt - 91207 klaipėda
el. paštas klaipeda@pireka.lt
telefonas 861416414
www.pireka.lt

Vilnius / pagrindinis biuras / HQ
laisvės pr. 125, lt-06118 Vilnius
telefonas (8-5) 212 52 93
faksas (8-5) 246 04 03
el. paštas info@pireka.lt

Švariai blizgančios taurės - mūsų rūpestis!

kad Jūsų diena
būtų be rūpesčių,

mūsų kompetencija -
profesionalūs plovimo
priemonių sprendimai

virtuvėje ir kiti higienos
užtikrinimo klausimai

Apa Keramika/Kristina Pliučienė

Gastrome, Danija Alinea, JAV
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geriausio pasaulio restorano prizo laimėtojas šefas Massimo Bottura jau 2017 m. žadėjo, kad pagrindine 
restoranų vystymosi tendencija taps ne pats maistas, o dėmesys klientui. ši tendencija auga, plečiasi ir 
skleidžiasi kartais visiškai unikaliais rakursais. pripažindami visuomenės narių įvairumą ir individualumą, 
restoranai stengiasi sukurti kuo įdomesnę koncepciją, siekdami rasti savo klientą.
tai pastebime iš jau paplitusių pasaulyje idėjų, tokių kaip − restoranas aukštai danguje, kavinė tarp kačių, 
restoranas tamsoje, mono-patiekalus siūlantys restoranai, t. t. sąrašą galima būtų tęsti ilgai. kiekvie-
name „restoranų verslo“ numeryje jau beveik 10 metų pristatome įdomiausias užsienio restoranų kon-
cepcijas, kurios po kurio laiko randa ir užpildo savo nišas lietuvoje. kurios koncepcijos eilė dabar?

neįprasčiausi restoranai
ir naujausios tendencijos
Edita labutė 

ieva nečejauskienė

įDomios koncepciJos įDomios koncepciJos

Išskirtinė restorano vieta
ne paslaptis, kad restorano vieta yra la-

bai svarbi ir turi didelės reikšmės jo sėkmei. 
galima rasti gausybę įvairių rekomendacijų, 
straipsnių, patariančių, kaip teisingai pasirinkti, 
kur ir kokia ta vieta turėtų būti. nagrinėjant 
įdomias restoranų vietas, pastebima, jog 
ieškant išskirtinumo šioje srityje, dažniausiai 
koncentruojamasi į fizinius lankytojų potyrius 
− žmonių baimes ar silpnybes.

pasaulyje yra ne vienas restoranas, siūlantis 
vakarieniauti aukštai medyje − namelyje me-
dyje ar paukščio lizde. taip pat klientus traukia 
ir vakarienė giliai oloje, ledo name, paplūdimyje 
ar restorane-saloje, Zanzibare. Filipinuose yra 

Under, Norvegija

Restoranas medyje Ekies, Graikija

Restoranas saloje, The Rock, Zanzibaras
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restoranas, kuriame galima vienu metu ir maudytis, ir 
užkandžiauti, ir gėrėtis įspūdingo krioklio vaizdais, mat 
restorano staliukai pastatyti tiesiog krentančio krioklio 
vandenyje.

viena įspūdingiausių vietų restoranui — povandeni-
nis pasaulis. nors Žemę dengia net 70 proc. vandens, 
tik 5 proc. jo yra ištyrinėta, tad ši paslaptis traukia ne tik 
įvairius mokslininkus, bet ir restoranų gurmanus. 

Žinomiausias po vandeniu esantis restoranas yra 
maldyvuose, Hilton viešbučiui priklausantis „ithaa“, 
esantis jūroje, 5 metrai po vandeniu, turintis 180 
laipsnių panoraminį vaizdą į nuostabius koralų sodus. 
Jis dar 2014 m. gavo gražiausio pasaulio restorano 
apdovanojimą, o 2017 m. laimėjo net tris nominacijas 
pasaulio prabangiausių restoranų apdovanojimuose.

europoje pirmasis povandeninis restoranas „under“ 
planuojamas atidaryti 2019 m., pietų norvegijoje. teigia-
ma, jog tai bus didžiausias pasaulyje po vandeniu esantis 
restoranas, esantis 5 metrų gylyje ir su 10 metrų panora-
miniu vaizdu.

Kavinės - biuro hibridas
vis daugiau žmonių dirba nuotoliniu būdu. vieni dirba 

namuose, kiti bendradarbystės centruose, treti mėgsta 
dirbti tiesiog kavinėje (ši tendencija ryškiai pastebima). 
Čia gali ir kavos atsigerti, ir rengti susitikimus, ir paben-
drauti su bendraminčiais. tačiau įprastos kavinės visai 
nesidžiaugia tokiais lankytojais, kurie užima staliukus 
visai dienai, užsisakydami tik prancūzišką ragelį ir vieną 
kavos puodelį. ir štai čia kuriasi nauja niša, kuria jau 
pasinaudojo nemažai verslininkų − sujungti kavinę su 
ofiso teikiamais privalumais. kaip teigia „urban station“ 
įkūrėjai, „...tai nėra nei kavinė, nei ofisas, bet jeigu esi 
laisvai samdomas, nuotoliniu būdu dirbantis asmuo, tai 
ši vieta tau yra daug geriau negu bet kuris iš tų variantų 
atskirai”. Jie uždirba iš nuomojamų darbo vietų, tačiau 
maistas, gėrimai bei interneto prieiga, susitikimo kam-
bariai ir kita ofiso įranga yra nemokama.

Gourmet restoranas… šunims ir katėms
kol karštai diskutuojama, ar vaikams tinkama vieta gourmet 

restoranuose, panašu, keturkojai žmonių „vaikai“ nusipelnė pie-
tauti gurmaniškai. vietinių ūkių kalakutiena, šviežias ėrienos 
faršas… Jei Jūsų šuo − egzotikos mėgėjas, meniu rasite ir 
kengūrienos. Žinoma, viskas subalansuota, su brokoliais ir kito-
mis daržovėmis garnyrui. kol augintiniai mėgaujasi gurmanišku 
gyvenimu, šeimininkai gali pavydžiai pasiurbčioti kavos.

įDomios koncepciJos

Under, Norvegija

Ledo restoranas, Rumunija

ledo restoranas, Suomija

Restoranas po kriokliu, Filipinai

Gourmet restoranas augintiniams, Ped Deli, Vokietija AFP

Gourmet restoranas augintiniams, Ped Deli, Vokietija AFP

Urban Station, kavinė-biuras
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virtuali realybė
ne kartą „restoranų versle“ apžvelgtas ibizoje įsikūręs restoranas „sublimotion“ vizualių projekcijų, muzikos, kvapų ir 

specialių efektų pagalba pietaujančius nukelia į vandenyno dugną arba paryžiaus gatves. 
„myo studios“ startuperiai bostone kuria virtualios realybės blogo platformą, kurioje galima būtų keliauti po realius pas-

aulio restoranus, stebėti darbą virtuvėje ar mokytis patiekalų gamybos iš virtualaus šefo. 
projektas „project nourished“ sukūrė unikalią virtualaus valgymo patirtį. naudojant virtualios realybės įrangą, žmogus 

užuodžia pasirinkto maisto kvapus ir mato vaizdą, tačiau iš tikrųjų valgo nekaloringą, žėlė konsistencijos maisto gaminį. 

restorano tematika
Kita ypatingų ir unikalių restoranų 
plėtojimo kryptis − pasirenkant tam 
tikrą tematiką. Ši sritis yra plačiausia, 
labiausiai nenuspėjama ir sutei- 
kianti daugiausiai išskirtinumo. Kuri-
ant tematiką dažniausiai remiamasi 
interjeru ir/arba veiksmu, kuris vyk-
sta šalia valgymo. Kokios tendencijos 
šioje srityje ir kas kuriasi naujo?

Užsakymų priėmimas. automatizacija 
galima naudojantis Messenger, kitu ai 
Chatbot’u ar mobilia aplikacija, kurios 
leidžia klientui užsisakyti pageidaujamus 
patiekalus savo telefone. Čia taip pat gali-
ma priskirti ir užsakymų kioskus, kuriuos 
naudoja, pavyzdžiui, „mcDonald‘s“ resto-
ranai. remiantis „mcDonald‘s“ skaičiais, 
mobili aplikacija Japonijoje padidino jų 
pardavimus 35 proc., o užsakymų kioskai 
su skaitmeniniu meniu, kur rodoma pagal 
orą, laiką ar nuotaiką varijuojanti reklama, 
kanadoje pardavimus padidino 3-3,5 proc.

tyrimai teigia, kad iki 2030 m. iki 50 proc. darbo vietų gali būti automatizuota. Restoranų darbuotojai bus tie, 
kuriuos ši tendencija palies labiausiai. Kalbama nebūtinai apie humanoidinius robotus, o apie technologijas 
apskritai, kurios sparčiai veržiasi į restoranų sektorių.

restoranŲ robotizaciJa / 
robotai ir Dirbtinis intelektas VirtuVėJe

Robotai − pagalbininkai virtuvėje. 
Jau seniai buvo atlikta daug bandymų, 
įrodančių robotų pranašumą virtuvėje. ir 
pagaliau šie pavieniai eksperimentai per-
sikelia į tikrovę.

pirmasis restoranas su 3D spaus-
dinimo technologija 2016 m. startavo 
londone – tai „Food inc.“, vėliau keliavęs 
po pasaulį, pristatinėdamas šią naujovę. 
šiandien restoranų, įtraukiančių 3D 
spausdintuvus į savo virtuvių darbą, yra 
jau daugiau. Dažnai tai būna specifiniams 

patiekalams ar ypatingiems dizainams 
sukurti naudojami instrumentai. kaip 
teigia ispanijoje esančio „la boscana“ 
restorano šefas mateo blanch, „tai pakeitė 
būdą, kaip aš dirbu su maistu. Dabar aš 
galiu išgauti tokį tikslumą, kuris niekaip 
nebūtų buvęs įmanomas anksčiau“. 3D 
spausdinimo technologiją taip pat taiko 
ir kiti žymūs visame pasaulyje restoranai 
− santa monikoje esantis dviejų michelin 
žvaigždučių restoranas „melisse“ bei 
prašmatnus restoranas barselonoje „la 
enoteca at Hotel arts“.

JAV, Kalifornijoje esantis inovatyvus 
greito maisto restoranas „CaliBurger“ 
2017 m. pristatė savo virtuvės asistentą 
Flippy, sukurtą Miso Robotics – įmonės, 
kuri specializuojasi dirbtinio intelekto ir 
robotų kūrime restoranų sektoriui. Flippy 
kepa, varto mėsą ir dėlioja ją ant paruoštų 
bandelių. Patenkinti rezultatu vadovai 
planuoja tai įgyvendinti visuose savo 
restoranuose 14-oje šalių.

Idealus pasirinkimas intravertams
brukline (Jav) veikiantis restoranas „eat“ organizuoja degus-

tacinius pietus, trunkančius pusantros valandos, kurių metu pa-
teikiami keturi patiekalai... mirtinoje tyloje. virtuvės šefas nich-

olas nauman teigia, kad tyla ir koncentracija į maistą suteikia 

ypatingą potyrį valgant. šią mintį restorano šefas parsivežė iš 
savo kelionių po indijos budistų vienuolynus.

tarp plėtojančių įdomiausias tematikas, pirmiausia galima 
paminėti porą londono restoranų: „Circus london“, kur valgymo 

metu vyksta cirko pasirodymai, 
taip pat restoranas „bel Canto“, 
kur padavėjai ir padavėjos 
yra profesionalūs operos 
solistai. amsterdame įsikūręs 
restoranas „kinderkookkafe“, 
kur maistą ruošia, patiekia, 
skaičiuoja sąskaitas ir tvarkosi... 
vaikai! niujorke, manhetene 
įsikūrusiame restorane kartą 
per mėnesį organizuojama 
nuogalių vakarienė.

įDomios koncepciJos įDomios koncepciJos

Virtualios realybės vakarienės, Food Ink

3D patiekalai, Food Ink, Didžioji Britanija 3D patiekalai, Food Ink, Didžioji Britanija

Bel Canto, Paryžius

Flippy  robotas

Burgerbot robotas3D patiekalų gamyba, Food Ink, Didžioji Britanija
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restoranŲ tenDenciJos restoranŲ tenDenciJos

tačiau jeigu 3D spausdinimo tech-
nologija siejama su aukšto lygio restora-
nais, tai šis robotas-virtuvės asistentas 
yra naudojamas daugiau greito maisto 
restoranuose. Dar 2012 m. buvo pris-
tatytas robotas burgerbot, kuris per 
valandą paruošia 400 mėsainių visiškai 
be žmogaus įsikišimo. tačiau prireikė 
dar kelių metų, kol tai imta naudoti 
kasdieninėje veikloje.

Jav, kalifornijoje esantis inovatyvus 
greito maisto restoranas „Caliburger“ 
2017 m. pristatė savo virtuvės asistentą 
Flippy, sukurtą Miso Robotics – įmonės, 
kuri specializuojasi dirbtinio intelekto 
ir robotų kūrime restoranų sektoriui. 
Flippy kepa, varto mėsą ir dėlioja ją ant 
paruoštų bandelių. patenkinti rezultatu 
vadovai planuoja tai įgyvendinti visuose 
savo restoranuose 14-oje šalių. 

Robotai-padavėjai. tai sparčiai au-
ganti tendencija kinijoje ir susilaukianti 
susidomėjimo aplinkinėse šalyse − Ja-
ponijoje, indijoje, pakistane. Čia padavėjų 
darbą keičia kuriami panašūs į žmones 
robotai. Jie priima užsakymus, teikia 
pasiūlymus, atneša maistą ir priima at-
siskaitymus. savininkai džiaugiasi, kad 
tai ne tik pritraukia daugiau klientų, bet 
ir išsprendžia žmogiškų nesusipratimų 
problemas. 2014 m. kainavęs 12 000 
dolerių, 2017 m. vienas padavėjas ro-
botas kainavo jau tik 6 000 Jav dolerių. 
nors tai vis dar gan nemaža investicija, 
restoranų savininkai džiaugiasi, jog ji grei- 
tai atsiperka.

Jei robotai-padavėjai Jums atrodo 
nepakankamai „iš fantastikos srities“, 
yra ir skraidantys padavėjai. robotai-
dronai veikia visiškai autonomiškai ir gali 
užsakymus „vartyti ore“.

Geriausiai įvertintas londono restoranas... kurio iš tiesų 
net nebuvo!

šis pavyzdys yra puikus įrodymas, kad vis dėlto ne maistas yra 
pagrindinis restoranų traukos šaltinis, o aplinkinių nuomonė. 
Žmonės tiesiog pasitiki kitų atsiliepimais. „the shed at Dulwich“ 
buvo unikalus londono restoranas, visiškai nevykdęs jokios veik-
los, tačiau per 7 mėnesius tapęs nr. 1 restoranu londone. kaip? 
labai paprastais ir primityviais žingsneliais. Oobah Butler, www.
vice.com žurnalistas, pirmiausia sukūrė restorano internetinį 
puslapį, kuriame, pasitelkęs fantaziją ir populiariausius šablonus, 
sukūrė madingai skambančių patiekalų meniu. tuomet sekė vi-
zuali heute cuisine patiekalų makro-fotosesija. šie patiekalai iš 
tikrųjų buvo gaminami iš įvairių buitinių priemonių, dekoruoja-
mi skutimosi putomis ir pan. kitas žingsnis – registracija trip ad-

visor portale. niekada neegzistavusį restoraną jaunas žurnalistas 
trip advisor užregistruoja akimirksniu ir linksmybės tęsiasi.

InstaRestoranas
kiek kartų restorane stebėjote vaizdą, 

kaip padavėjų atneštas maistas pirmiau-
sia “valgomas” išmaniaisiais telefonais? o 
kiek kartų tai darėte pats? rakurso paieška 
- kadras – Filtras – instagram, ir tik tada 
vakarienė. kągi, yra ir instagramerių rojus. 

izraelyje atidarytas restoranas, kuriame 
viskas: apšvietimas, indai, serviruotė, mais-
tas, sukurta tam, kad Jūsų instagram kadrai 
būtų nepriekaištingi. specialiai sukurtu-
ose induose įrengtas stovelis išmaniajam, 
ir nugarėlė nuotraukos fonui. Food porn, 
kaip pasakytų auksinis jaunimas.

trip advisor platformoje buvo rašomi puikūs, bet netikri vartotojų/
draugų atsiliepimai, dėl kurių restoranas tapo populiariausiu lon-
done. Žmonės skambino, rašė, norėdami užsirezervuoti staliuką, 
prašėsi priimami dirbti, bet visiems jiems buvo atsakoma neigiamai. ir 
tai nesutrukdė augti susidomėjimui. tiekėjai pradėjo siųsti produktų 
pavyzdžius, įvairios organizacijos − siūlyti partnerystės projektus ir pan.

galiausiai, kai šios idėjos autorius vis dėlto nusprendė pasikviesti 
žmones, jis nesiorientavo į maistą, jis ir toliau stengėsi sukurti įvaizdį. 
maistas buvo ruošiamas mikrobangų krosnelėje ir porcijai nebuvo 
išleidžiama daugiau nei 1 svaras. tačiau buvo pasistengta, kad lėkštėje 
viskas atrodytų kaip pripažintame restorane. patiekalai buvo dekoruoja-
mi augalų daigais ir valgomomis gėlėmis. pilno restorano įspūdžiui su-
kurti buvo naudojamas garso įrašas su žmonių pašnekesiais, o įėjimas į 
restoraną, klientams užrišus akis, įnešė dar daugiau paslapties. to užteko, 
kad „restorano“ svečiai prašytų rezervuoti staliuką ir vėl. kaip ten sako-
ma? troškulys dar ne viskas, įvaizdis yra viskas.

P R O F E S I O N A L I  A P R A N G A

Padavėjai dronai

Padavėjai dronai

Carmel, izraelis3D patiekalų gamyba, Food Ink, Didžioji Britanija

Patiekalų fotosesija, the Shed of Dulwich, londonas  the Shed of Dulwich, londonas
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ilona Petrovė

ieva nečejauskeinė

bbQ mama– 
Halina boVŠeVič

karjeros pradžia
Kaip ir kada supratai, kad turi būti 

virėja? Kaip prasidėjo ir klostėsi tavo 
karjera?

pati pradžių pradžia – kaimo 
vestuvėse. mano tetos jose ruošdavo 
vaišes, taip pat gamindavo maistą 
gedulingiems pietums. man buvo ketu-
riolika, kai vienose vestuvėse pagrindinė 
šeimininkė susilaužė koją. Ji pakvietė 
mane padėti: „aš būsiu akys, o tu – mano 
rankos ir kojos.“ teta sėdėjo ant suolo ir 
komandavo, o aš tik laksčiau. tuo metu 
būdavo keliamos didelės vestuvės, su-
sirinkdavo apie 120–150 svečių. Žinoma, 
mėsos patiekalų gaminti man niekas 
neleido, bet viriau pupas, kepiau duoną, 
pjausčiau mišraines, net šaltieną viriau. 
nepaprastai malonu buvo, kai svečiai 
gyrė maistą. viduje didžiavausi, nes ir 
aš tai gaminau. tačiau didžiausia laimė 
buvo, kai vestuvių pabaigoje gavau 
didžiulį samtį ir madingos medžiagos 
gabalą suknelei, mat tuomet buvo 
įprasta šeimininkėms teikti dovanas. 
Įsivaizduokit, paauglė gavo medžiagos, 
kaip suaugusi! taigi, po to mane tetos 
dažniau kviesdavo, daug ko išmokau.  

o mama mane vydavo su rankšluosčiu 
iš virtuvės, nes iškart padarydavau 

lietuvos geriausieji lietuvos geriausieji

netvarką. bet aš kaip ta musė – vis suk-
davausi aplink. eksperimentuodavau, 
pildavau, keisdavau. Dabar mes tai vadi-
name improvizacija, o tuomet tai buvo 
nereikalingas trigrašio kišimas.

pamenu ir savo pirmą patiekalą. bu-
vau gal 16-kos, jau mokiausi kulinarijos. 
pakviečiau drauges į savo varduves ir 
nusprendžiau pagal knygą pagaminti 
kalafiorų užkepėlę. Jos ragauja ir sako: 
„gal tu daugiau nieko negamink“. aš 
nesutrikau: „nieko tokio, galima pataisy-
ti“. suverčiau viską į keptuvę, iškepiau, ir 
jau buvo valgoma. tada supratau, kad ką 
virėjas gali sugadinti, tą jis gali ir ištaisyti. 
tik reikia ištvermės, žinių ir kantrybės, 
nenuleisti rankų!

taip pat atsitiko, kai gaminau pirmąjį 
savo tortą. tiesą pasakius, ir dabar nesu 
stipri šioje srityje. brolio gimtadieniui 
kepiau biskvito tortą su kremu. kre-
mas – visiškas krachas, išėjo skystas. ką 
dariau? supjausčiau biskvitą gabaliukais 
ir apliejau tuo kremu, o likutį supilsčiau 
į puodukus. „taip reikia“, – pasakiau 
visiems. po 35 metų žiūriu kulinarijos 
laidą ir matau, kaip iš ąsotėlio pila skystą 
kremą. tada mane išjuokė, o dabar tai 
madinga. taigi, iš tokios mozaikos ir su-
sideda mano pradžia.  

augimas
Kur mokeisi virėjos amato? 

Kokie darbai tavo karjeroje buvo 
reikšmingiausi ir kodėl? Kokie buvo 
tavo pagrindiniai įkvėpėjai? 

mokykloje buvau greita, norėjau 
bėgioti, smalsauti, man vienoje vietoje 
sėdėti buvo nuobodu, todėl mokiau-
si prastai. tuo metu tapiau, todėl po 
aštuntos klasės nusprendžiau stoti į dailę. 
neįstojau, nusiminiau, kad teks iki 11-
tos klasės eiti į nemėgstamą mokyklą. 
auklėtoja mane ramino, kad meninės 
gyslelės reikia kulinarijoje ir pasiūlė stoti 
į vilniaus prekybos mokyklą Žirmūnuose. 
nueinu, komisija klausia, ar mėgstu 
gaminti. sakau, kad labiau patinka 
puošti, piešti, lipdyti. Jie labai palankiai į 
tai pažiūrėjo ir priėmė. Įdomus dalykas: 
ne tik profesinius dalykus, bet ir vidurinį 
mokslą baigiau penketais, nes toje 
mokykloje man buvo įdomu.

kadangi nesu tinginė, praktikas atlikau 
restoranuose, o ne valgyklose. patekau į 
„šaltinėlį“ Žirmūnuose. Čia ir prasidėjo 
mano kaip virėjos edukacija.

buvau pristatyta kepti blynų. tikras ar-
magedonas! kepa 8 keptuvės, o aš turiu 
spėti apversti visus blynus. susitvarkiau. 
bet man labiau rūpėjo mėsos patiekalai. 
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bėgdama į miltinių patiekalų skyrių, vis 
užsukdavau pas mėsininkus, smalsau-
davau, ką ir kaip jie daro. vėliau jie mane 
pasiėmė, turėjau skrosti gyvus karpius, 
jų buvo pilna vonia. atsakiau, kad nega-
liu to padaryti. o jie nenusileido: „virėjas 
turi mokėti viską – ir skrosti, ir pjauti, ir 
doroti. Jis turi žinoti patiekalo kelią nuo 
pat pradžių. taigi, jei nori dirbti šį darbą, 
vadinasi gali.“ kas man beliko? o vėliau ir 
mėsos riešutėlį iš kumpio išmokau išimti, 
ir išmėsinėti. kaip praktikantė išmokau 
nepaprastai daug.

trečiaisiais mokslo metais kaip tik 
atidarė „astoriją“, ieškojo padėjėjų. man 
buvo įdomu, juolab gyvenau šalia. po 
praktikos pasiūlė darbą vakarais. ten 
dirbau ilgai, perėjau visus cechus: viriau 
troškinius, kepiau fazanus, marinavau 
ungurius, farširavau žuvis ir paršiukus. tai 
buvo pati pirmoji didžioji mokykla. šefė 
elena mus mokė ne tik virėjo darbo, bet 
ir įskiepijo, jog virtuvėje turi būti švara ir 
tvarka.

paskui nuėjau į „lokį“. Čia gaminome 
labai daug žvėrienos patiekalų, buvo 
labai įdomu. turbūt taip ir gimė mano 
meilė kepsniams. vėliau pavyko įsisukti į 
restoraną „Herkus mantas“, kur pradėjau 
gaminti padažus kepsniams. iš vokiškos 

receptų knygos išmokau gaminti 
svogūnų padažą. visi prašydavo jo re-
cepto. tuo metu parduotuvėse padažų 
nebuvo galima nusipirkti arba jie kai-
navo labai brangiai, tad šefas atveždavo 
stiklainiuką iš svetur ir prašydavo atkar-
toti. pavykdavo.

tada man pasiūlė pereiti į „medininkus“. 
Čia sutikau vandą Dyminą. Ji buvo pirmo-
ji restorano „gintaras“ šefė. o čia tai buvo 
mokykla! Jei ką ne taip padarydavau, 
ji išversdavo lauk ir liepdavo gaminti iš 
naujo. paskui patekau į „markus ir ko“. 
tikra barbekiu ir kepsnių karalystė! šitie 
kepsniai mane ir atvedė iki barbekiu.

Kas šiuo metu tavo guru kulinarin-
iame pasaulyje?

Jau seniai mane žavi Jess Pryles iš tek-
saso – australė, gyvenanti amerikoje. 
kokius dalykus ji išdarinėja ant grilio, 
kokius padažus ištaiso, kokie prieskoniai 
jos patiekaluose! o gal tiesiog ji man ar-
tima, nes yra moteris? seku ją internete. 
apskritai internete mėgstu pasidomėti 
kitais. Ypač yra ko pasimokyti iš vokiečių, 
jie pagamina tikrai puikių dalykų grilyje.

taip pat man labai patinka ir Jamie 
oliver’is, jis daug pasakoja ne tik apie 
gražų ir skanų, bet ir sveiką maistą.

geriausio šefo „receptai“
kokius esi padariusi asmeninius ku-

linarinius atradimus? atskleisk savo 
virtuvės gudrybes, kurias naudoji kas-
dien.

kasdien atrandu ką nors naujo, ypač kai 
vedu kulinarines pamokėles. tų atradimų 
tiek daug, bet labai lengvai juos paleidžiu 
į gyvenimą. būna, kad jie sugrįžta pas 
mane. pamenu, pradėjau gaminti bar-
bekiu padažą, nors jį jau buvo galima nusi- 
pirkti. aš jį tobulinau, daug kas pradėjo jį 
naudoti. per vieną čempionatą toks jaun-
uolis pasiūlė man tą padažą. pasiteiravau, 
iš kur gavo. Jis sako: „markus ir ko“ dirba 
tokia virėja galina, ji man ir davė receptą. 
skanus, ar ne?“ nusišypsojau ir pasiūliau 
susipažinti. sutriko, bet aš nepykstu dėl 
tokių dalykų. anaiptol, man dėl to tik 
džiugu. labai gerai, kad receptai keliauja.  

kartą augustave (lenkija) su Jurijumi 
švamba dalyvavome konkurse. vyko 
žuvies patiekalo ir padažo rungtis. tiesą 
sakant, nelabai buvome pasiruošę, 
o gaminti reikėjo iš tų produktų, ku- 
riuos davė. tarp jų buvo šaldytų aviečių. 
Jas sutryniau, perkošiau ir išplakiau su 
alyvuogių aliejumi. išėjo aviečių majone-
zas. iš žaliosios citrinos, perpjovę ją pusiau, 
padarėme padažinę. nors Jura žiūrėjo 
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skeptiškai, sulaukėme visų nuostabos. 
tikrai labai tiko. tikiu, kad pasaulyje dar 
kas nors tokį gamina, bet aš nežinodama 
sukūriau neblogą padažą. apskritai, 
galbūt tuo pačiu metu keliasdešimt 
žmonių iš to paties produkto sukuria 
ką nors panašaus. bet tai normalu, juk 
daugelis mėgsta eksperimentuoti.  

kartą bajorų vaišėms iš šonkaulių 
padariau karūną. šonkaulių kelmą žino 
visi, bet tąkart pamaniau, kad jis nela-
bai šventiškas. taigi nuo šonkauliukų 
nuvyniojau mėsą, padariau iš jos žiedą, į 
kurį pridėjau grybų ir daržovių suktinukų, 
tuomet gražiai išverčiau mėsą, į vidurį 
pridėjau šermukšnių, ridikų, gėlių, ir štai 
– karalienės karūna.

Dar vienas mano atradimas – grilio 
desertai. nežinau, ar kas kepė keksiukus 
grilyje. aš tiesiog ėmiau ir pabandžiau. 
paskui pradėjau vynioti desertus į 
medžio popierių, taip atsirado grilyje 
keptas biskvitas su vaisiais, bėgančiu 
šokoladu. o paskui ir visa kita – įdarytas 
kumpis, chačapuriai, karvojus... aš nieka-
da nerepetuoju prieš gamindama, im-
provizuoju čia ir dabar.

Koks būtų tavo firminis patiekalas, 
jei reikėtų... patiekti vakarienę angli-
jos karalienei?

Jei reikėtų kažką pagaminti mūsų 
prezidentei, nežinočiau, o štai anglijos 
karalienė, žinau, žiūri figūros, mėgsta 
keptą žuvį. nesiūlyčiau ko nors aštraus, 
bet lengvą patiekalą, keptą grilyje, 
manau, ji mielai suvalgytų. kodėl gi 
neiškepus plekšnės ar kitokios žuvies? 

taip pat žinau, kad karalienė mėgsta 
šokoladą, tad taip pat grilyje iškepčiau 
šokoladinių keksiukų ar į medžio lapą 
suvyniotą desertą.

...vienu patiekalu pristatyti lietuvą?
neseniai tai jau padariau. grilyje ke-

piau pamirštą pyragą – karvojų. tik ne 
tą saldų, kurį duodavo per vestuves, 
o aukštaitišką – nesaldų, su miško 
grybais, čiobreliais ir kitomis lietu-
voje augančiomis žolelėmis bei višta. 
vietoj jos anksčiau naudodavo lauki- 
nius paukščius. Domėjausi ir sužinojau, 
kad šį pyragą kepdavo tik ypatingomis 
progomis, nes jo ir išvaizda, ir sudėtis, 
ir reikšmė nepaprasta. Įprastai jis buvo 
puošiamas baltiškais simboliais. iškepiau 
grilyje – buvo labai skanu.

...sveiku maistu sudominti vaiką?
virtuvės klube vaikams vedu kuli-

narines pamokėles, matau, ką jie mėgsta. 
vaikai nebūtinai valgo nesveiką maistą. 
Juos sudominti kažkuo sveiku – labai 
paprasta, tereikia leisti kartu gaminti iš 
tų produktų, kuriuos mėgsta, žinoma, 
nukreipiant tinkama linkme. net ir 
suvožtinis gali būti sveikas, jei tai bus, tar-
kime, paplotėlis iš pupelių, burokėlių su 
fetos sūriu ar tiesiog makaronų bandelė. 
arba varškėčiai iš varškės ir morkų, 
nebūtinai standartinės formos. netru-
kus rengsiu vaikams troškinių pamokėlę. 
gaminsime sveikuolišką vištienos 
kukuliukų, šparaginių pupelių, brokolių 
ir morkų bei klasikinį prancūzišką 

troškinius, po to žiūrėsime filmą. išties, 
vaikai labai mėgsta gaminti ir puošti pa-
tiekalus. tereikia šiek tiek su jais užsiimti.

Kokios savybės, tavo nuomone, 
būtinos geram šefui?

pirmiausia – kantrybė. ir punktualu-
mas. geras šefas nebijo eksperimentuoti 
su produktais ir ieškoti naujų jų derinių, 
būti atviras naujovėms. išsilavinimas – 
privalomas. be to, reikia domėtis ir papil-
domai. geras šefas turi būti visapusiškas, 
mokėti elgtis tiek su darbuotojais, tiek su 
maistu, tiek su klientais. Darbas sunkus, 
pilnas streso, nervų, reikia ir tai atlaikyti. 
atsidavęs virtuvės šefas dažniausiai ne-
turi asmeninio gyvenimo, nes jo visa-
tos centras sukasi restorane. todėl tarp 
mūsiškių tiek daug vienišių.

Kokias esmines gastronomines ten-
dencijas galėtum įvardinti lietuvos 
restoranų versle per ateinančius 5-ius 
metus?

o, tai labai sunkus klausimas, juk 
sunku nuspėti, kas bus rytoj, pasau-
liui taip keičiantis. Žinau viena: mes su-
kame sveiko maisto link. tikiu, kad ir po 
penkerių metų jis bus ypač ant bangos. 
Žmonės jau dabar domisi sudėtimi, in-
gredientais, mes tai jaučiame. Dabar pa-
tiekalai dažomi, pavyzdžiui, burokėliais, 
o ne dažais, daug kas atsisakė sintetinių 
mielių, naudoja raugą ir pan. Didžioji 
mėsos era praeina, matau, kad žmonės 
valgo daugiau daržovių. tokia sveika mi-
tyba yra ne tik madinga, bet ir reikalinga.

lietuvos geriausieji lietuvos geriausieji

Kulinarinė studija „BBQ mom’s cooking studio“. Studijos puoduose – viso pasaulio virtuvės, o akcentas, žinoma – BBQ virtuvė, ji yra 

Halinos Bovševič „arkliukas“. 
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lietuva
Kaip vertini lietuvos „aukštąją 

kulinariją“? Kodėl pati nenuėjai 
madingu mažų gražių patiekalų keliu?

„aukštoji kulinarija“ lietuvoje buvo 
jau tuo metu, kai mokiausi: „astorijoje“, 
„gintare“, „vilniuje“, „neringoje“, paskui ir 
„stikliuose“. ten buvo tokių perlų ir mažų 
patiekalų. bet tokie jau mes esame, kad 
norime ištrinti viską iš atminties, nes neva 
tai buvo sovietinis dalykas. gal todėl 
ir nenorime prie to grįžti. molekulinė 
virtuvė lietuvoje visai prigijo, nors 
žmonės, pasidomėję, paragavę, eidami 
namo dar ir užsuka užkirsti cepelinų.

aš labiau mėgstu gaminti mėsos pa-
tiekalus, neįsivaizduoju, kaip šonkaulių 
porciją padaryti mažą. Žinoma, 
įmanoma, bet man geriau didesnė ir 
sotesnė porcija. nors man minimaliz-
mas gražus. Ypač jis tinka per šventes 
– atrodytų, maža porcija, bet po kelių 
patiekalų juk pasisotini. tad furšetams 
mielai naudoju minimalizmą.

3 vietos, kur nusivestum pavalgyti 
svarbų svečią?

tiesą sakant, pati retai kur nueinu. ap-
skritai sunku sugrįžti į tą pačią vietą ir 
nenusivilti, net jei patiko. Juk restoranai, 
virtuvės šefai, virėjai taip dažnai keičiasi, 
kad dar kartą sugauti patikusį momentą 
labai sunku. niekada nenuvylė „markus 
ir ko“. neprašausi ir „ertlio namuose“, 
beje, čia galima rasti ir lietuviškų, ir mažų 
patiekalų. ir dar būtinai pasikviesčiau 
garbų svečią į savo virtuvės studiją, kartu 
ką nors pagamintume, arba nusivesčiau į 
„bbQ namus“ pagrilinti.

bbQ
esi tituluojama BBQ mama, papa-

sakok, kodėl? Kodėl tau taip patinka 
būtent BBQ?

pirmiausia mane vadindavo Mama 

grill. na, aš tikrai daug jaunimo 
atvedžiau į bbQ asociaciją, kviečiau 
žmones mokytis kepti griliuje, tad jie 
mane taip ir praminė. paskui atidarė 
restoraną ir pavadino „mama grill“. Juo-
kais pasakiau, kad jie nuzvimbė mano 
vardą, pasijuokė, kad neužpatentavau. 
sakau, jei jau šitaip, tada aš būsiu mama 
bbQ. taip ir likau. mes su gintu Zuikaičiu 
juokaudavome, kad jis bbQ tėvas, o aš – 
mama.

kartą kolegė iš „markus ir ko“ 
pasikvietė mane į pirmąjį lietuvos bar-
bekiu kepėjų asociacijos susirinkimą. 
nelabai norėjau, bet ji vis tiek prašė 
palydėti. Jame susitikau gintautą 
Zuikaitį. Jis taip pasakojo apie grilį, kep-
snius ir pan., kad man net silpna darėsi, 
išsižiojusi ir išplėtusi akis težiūrėjau į 
jį. o kai paklausė, ar noriu pabandyti 
kepti, kojos ėmė linkti. pamatęs mano 
susidomėjimą, jis su Jurijumi švamba 
pasiūlė stoti į asociaciją. turėjau kišenėje 
pinigų, sumokėjau nario mokestį ir iškart 
sutikau. einant su kolege namo, ji sako: 
„aš ėjau įstoti į asociaciją, o priėmė tave. 
nieko nesuprantu, kas tau darosi: akys 
dega, skruostai išraudę.“ o kas man nu-
tiko? nieko, aš tik suradau tai, kas man 
patinka.

Jurijus Švamba yra pasakęs, 
kad geras virėjas pirmą vietą BBQ 
čempionate užimtų ir su paprastu ka-

zanu. Ką tu manai apie BBQ įrangą, 
kiek ji svarbi? su kuo labiausiai 
mėgsti dirbti?

kai lietuvoje pradėjome propaguoti 
barbekiu kultūrą, nieko nežinojome apie 
kepsnines. pirmąsias vežėme iš lenkijos. 
„primo“ grilius pirmą kartą pamačiau 
pasaulio čempionate. stoviu prie 
vokiečių ir žiūriu išsižiojusi. pasiūlė nu- 
sipirkti, bet neturėjau 6000 eurų. tada 
leido išmėginti. ar galėjau atsisakyti to-
kios progos? Žinoma, ne, nors komanda 
bijojo, kad nesugadintume. pradžia buvo 
ne kokia – nemokėdami naudotis, vos 
nesukėlėme gaisro. bet paskui puikiau-
siai sudalyvavome čempionate, išmokau 
elgtis su kepsnine. grįžus į lietuvą pas 
klido garsas, kad moku elgtis su gri- 
liais. tad įmonės kartais mane kviesda-
vo demonstracijoms. taip ir stūmėmės 
pirmyn – vos pasirodydavo naujiena 
rinkoje, iškart puldavome mokytis.

ar virtuvės šefai gali pakeis-
ti pasaulį? Daug dėmesio skiri 
socialinėms veikloms. Kaip suderini 
šefavimą su socialine veikla?

aktyvi socialinė mano veikla prasidėjo 
nuo iniciatyvų dukros mokykloje. visada 
buvau aktyvi mama, per mokyklinius 
dukros renginius pasirūpindavau ne 
tik maistu, bet ir dekoracijomis. taip 
prasidėjo mano darbas su vaikais. kodėl 
vaikai? turiu daug kantrybės, kuri be 
galo svarbi, dirbant su vaikais. reikia 
žinoti, kada galima leisti pasibarstyti 
miltais, o paskui sugalvoti, kaip smagiai 
tuos miltus sutvarkyti.

visada dalyvauju neČia ūkio orga-

nizuojamose nemokamose stovyklose 
socialinės rizikos grupės vaikams, buvau 
nuvykusi „neČia“ vesti keksiukų kepimo 
ir dekoravimo užsiėmimo mamoms iš 
mamos ir kūdikio krizių centro.

Dirbdama su vaikais, visada stengiuo-
si sudominti juos sveikesniais pasirin-
kimais, konsultuojuosi su sveikos mity-
bos ekspertais. Jei gaminame picą, tai 
be gliuteno, jei burgerius – tai su kalnu 
daržovių. visiškai nesunku vaikus sudo-
minti sveikesniais produktais ir patieka-
lais, svarbu viską pateikti žaidimo forma, 
gaminti kartu ir gauti gražiai atrodantį 
rezultatą! vaikai mielai suvalgo viską, ką 
gamina patys.

naujoje savo studijoje vedu įvairias 
kulinarines pamokėles vaikams – nuo 
prancūziškų pyragų iki valgomų dovanų 
šventėms. užsiėmimus vedu ir vai-
kams su autizmo, dauno sindromais, 
kulinarija jiems labai įdomi, ruošdami 
maistą jie gali ypatingai giliai įsitraukti ir 
kruopščiai dirbti.

„BBQ mama“ kulinarinė studija, pa-
galiau! Papasakok apie ją.

taip, pagaliau svajonė išsipildė – nese-
niai atidariau naują kulinarinę studiją 
„bbQ mom’s cooking studio“. studijos 

puoduose – viso pasaulio virtuvės, o ak-
centas, žinoma – bbQ virtuvė, ji yra mano 
„arkliukas“. Žiniomis galiu dalintis su 
visais, norinčiais tapti bbQ čempionais. 
Žinoma, be bbQ, taip pat vyksta 
kulinarinės pamokos įvairiausiomis te- 
momis, gaminami ir veganiški patieka-
lai, mokoma dirbti su maistinėmis 
augalų esencijomis, žodžiu – kulinarinis 
gyvenimas verda.

lietuvos geriausieji lietuvos geriausieji

nors mano studijoje yra ir labai 
techniškų kursų, kur būtinas kruopštumas, 
gilinimasis į procesus, bet stengiuosi, kad 
pirmiausia tai būtų vieta, kur laisvai ir daug 
bendraujama. kai rankos užimtos maisto 
gamyba, telefonu nepanaršysi, o aš labai 
mėgstu užvesti šnekas įvairiausiom te-
mom. tada nutinka smagiausia – maisto 
gamyba tampa žaidimu su improvizacijo-
mis, atradimais, išradimais.
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Žmonės sako: neaplankysi turgaus – neišvysi tikrojo svečios šalies gyvenimo. Gali perskaityti krūvas kelionių 
gidų, žurnalų, pasižymėti lankytinus taškus, tačiau jei neužsukai į turgų, neparagavai vietinio maisto, vadi-
nasi, taip ir nepravėrei vartų į tos šalies sielą. turgus atskleidžia vietos žmonių papročius, temperamentą, 
kultūrų daugiasluoksniškumą, taip pat virtuvę, gaminimo tradicijas, maistą ir patiekalus, būdingus tai vie- 
tovei. tai tarsi gyvas šou, spektaklis, vykstantis tiesiai prieš nosį – stebėk, žioplinėk, derėkis, klausk, klausykis, 
aikčiok ir kartais būk šokiruotas.

turgus kaip šalies pažinimas
„buvau Filipinuose, balyje, singapūre, 

kanadoje, meksikoje, kuboje, palesti-
noje, izraelyje, tailande ir dar biesas žino 
kur“, – po ilgų nesimatymo metų dalijasi 
prisiminimais bičiulė. „kapojau viską, kas 
būdinga šioms šalims – nuo nuodingų 
žuvų iki tarakonų, kirminų, kažkokių 
gyvų vabzdžių, ragavau šunienos, 
šikšnosparnio (tik dėl to, jog nežinojau, 
ką valgau) ir tą rojaus vaisų – duraną... 
Feeee...“ 

kiekvieno mūsų gurmaniškos ribos, 
žinoma, skiriasi. rastume smalsuolių, į 
smaguriavimo nuotykius neriančių stačia 
galva ir pasiryžusių paskui tris dienas 
pilve kęsti „tarakonų šokius“. tačiau esu 
sutikusi ir tokių didelių skeptikų, kurie 
niekada neperžengia saugios zonos ribų 
– šie itin džiaugiasi svečioje šalyje radę 
savo įprastinius Full English Breakfast, ku-
riuos siūlo į turistus orientuoti restoranai 
ar viešbučių virtuvės. kulinariniu požiūriu, 
tai pačios nykiausios, neįdomiausios vie-
tos, ir jei norite paskanauti autentiško 
šalies maisto (rasti gerą vietą išties yra 
nemenkas iššūkis), teiraukitės vietinių 
arba... eikite į turgų.

svečioje šalyje įdomiausius restora-
nus dažniausiai surandu ne sekdama 
tripadvisor, bet naudodamasi vietos 
gyventojų rekomendacijomis. štai mano 
kaunietė draugė žino, kur gauti geriausių 
lašinių mieste, bičiulis kviečia cepelinų 
į rietavo turgų, o giminaičiai iš pajūrio 
nesidrovėdami vedasi į „kiečiausią“ 
rūkytos žuvies tašką palangoje. 

įDomiausi kulinariniai 
patyrimai ne tripadvisor, 
o Dėka Vietos gYVentoJŲ 
rekomenDaciJŲ

turgus kaip socialinė erdvė ir geriausi 
pavyzdžiai

senovės lietuvoje turgūs aidėdavo 
nuo triukšmų ir šauksmų, raginimų pirkti 
įvairias prekes. ne veltui mes turime tą 
žymųjį žodį šurmuliuoti – turgus buvęs 
tikras šaršalas! visas gyvenimas sukdavosi 
apie turgus – ten galėjai ne tik beveik vis-
ko įsigyti ir smagiai paliežuvauti, turguje 
kviesdavo ir į vestuves, ir į pirtį, sudarinėjo 
sandėrius, dalijosi patarimais bei pamo-
kymais. turgus neapsiėjo be čigonų, uba-
go, žolininkės, šiaip žioplinėtojų. istorikai 
mano, jog turgus ir buvo pagrindinė prie-
laida miesteliui atsirasti.  

išryškėja nauja tendencija: europietiško 
stiliaus turgus virsta į smagią, spalvingą 

socialinę erdvę, kur gali ne tik įsigyti 
kokybiškiausios vietinės ar atvežtinės 
produkcijos, bet ir turiningai praleisti 
laiką – paskanauti puikaus gatvės maisto, 
sužinoti kulinarines naujoves, dalyvauti 
degustacijose, turguje gali pakliūti net į 
koncertą! toks turgus yra amsterdame, 
ir įsikūręs jis rekonstruotose tramvajų 
remonto dirbtuvėse. tai ne tik turgus, bet 
ir pramogų erdvė su vakariniais koncer-
tais ir DJ’ų šou. 

bene žymiausias modernus kulinari-
nis turgus yra Global Village Dubajuje. 
milžiniškame plote įsikūrę 30 paviljonų, 
atstovaujančių skirtingai šaliai ir tos šalies 
autentiškai virtuvei. per dieną niekaip 
neapibėgsi!

pasaulio VirtuVės - turgus pasaulio VirtuVės - turgus

alma Haze

Turgus 2.0, Saulius Žiūra foto Turgus 2.0, Saulius Žiūra foto

Turgus 2.0, Saulius Žiūra foto

Turgus 2.0, Saulius Žiūra foto
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per pastaruosius metus kardinaliai 
pasikeitė sąrašas „kur nusivesti svečius iš 
užsienio skaniai/įdomiai pavalgyti“. bent 
jau vilniuje, kur maisto turgaus kultūra, 
panašu, išgyvena savo gražiausią laiką. 
senutėlis Halės turgus keičia savo veidą 
ir tampa stilingu ir madingu, ne tik gero 
maisto ieškotojų, bet ir turistų traukos 
objektu. Čia šalia austrių, varlių šlaunelių 
ir vintažinio šampano vis dar galima nu-
sipirkti kiniškos avalynės, bet tai irgi pri-
deda savotiško šarmo.

visiškai naujas, šviežias ir skanus 
gūsis vilniaus gastronominių turgų 
fronte – turgus 2.0, kuris, be savo 
gastronominės dalies, skleidžia ir stiprią 
bendruomeniškumo idėją. smulkūs 
ūkininkai, maisto furgonai, pop up šefai, 
visą dieną skambanti DJ’ų muzika ir nak- 
tinis filmas po atviru dangumi. taip 
kiekvieną sekmadienį pylimo gatvė 
gyvuodavo kaip londono „broadway 
market“. valgomi vabzdžiai, lietuviško 
„neČia“ pesto ledai, aštriausi pasaulyje 

Ko Jūs būtinai turėtumėte paragauti? 
Jei tik rasite laisvos vietos (tai yra 

įmanoma tik anksti ryte), sėstelkite 
ant vienos iš 14-os garsiojo baro Pi-

notxo kėdžių. Jei Jums pasiseks, Jus 
pasitiks pats šeimininkas, jau legenda 
tapęs charizmatiškasis Juanito – vyras, 
pasipuošęs nuoširdžiausia šypsena ir 
preciziškai dėvima varlyte. Juanito, nors 
jau perkopęs aštuntą dešimtį, vis dar 
energingai sukiojasi už baro. Jis paruoš 
Jums pačią nuostabiausią kavą, kurią pa-
tieks kartu su xuixo – gruzdintos tešlos 
pyragėliu, įdarytu kremu, pasiūlys cava, 
kataloniškojo putojančio vyno, rekomen-
duos gardžiausią patiekalą, paruoštą iš 
čia pat parduodamų gėrybių. Jei pasmal-
sausite, kodėl baras vadinasi Pinotxo (liet. 
pinokis), Juanito Jums papasakos gražią 
istoriją. kai Juanito buvo dar visai vaikas, 
jam padovanojo šuniuką, kurį jis pavadi-
no pinokiu – tuo pat metu pasirodžiusio 
Disnėjaus filmo herojaus vardu. vėliau 
mylimojo augintinio vardu Juanito pava-
dino ir savąjį barą.

beje, būtent katalonija yra putojančio 
vyno tėvynė. XiX a. pabaigoje ispanai, 
matydami šampanės regiono sėkmę, 
suskato domėtis galimybėmis gaminti 
putojantį vyną. oficialiai skelbiama, jog 
putojantis vynas cava buvo sukurtas 
1872-aisiais, kai regiono vynuogynus 
nuniokojo filokseros epidemija, po kurios 
raudonąsias vynuogių veisles pakeitė bal-
tosios. Josep Raventós Codorniu vyninėje 
ėmė gaminti sausą putojantį vyną tradi-

ciniu methode champenoise būdu – bute-
liuose fermentuotą putojantį vyną, ir po 
kurio laiko pavadino jį cava (išvertus iš 
katalonų kalbos, tai reiškia „rūsys“).

katalonų virtuvė neįsivaizduojama 
be česnako, pomidorų, aukščiausios 
kokybės alyvuogių aliejaus, baklažanų, 
paprikų ir kvapiųjų žolelių, jūros gėrybių. 
pusryčiams baras Pinotxo siūlo įvairius 
omletus, o gausybe tapų (tradiciniais re-
giono užkandžiais) Jūs galite gardžiuotis 
visą dieną, užsigerdami puikiu vynu. 
omletas su baklažanais bei skrudinta 
pomidorų pasta ir česnaku įtrinta duo-
nele, vadinama pa amb tomàquet, bus 
puiki dienos pradžia. būtinai paragaukite 
calamarsons amb mongetes – su baltosio-
mis pupelėmis keptų kalmarų, esqueixada 
– sūdytos menkės salotų bei populiariųjų 
cigrons (garbanzos) – avinžirnių, troškintų 
su kedro riešutais, petražolėmis, cina-
monu ir įvairių rūšių Botifarra – gausiai 
prieskoniais pagardinta kiaulienos 
dešra, vienu svarbiausių kataloniškosios 
virtuvės ingredientų. sakoma, jog origi-
nalus dešros receptas siekia dar romos 

čili – tai keletas raktinių žodelių, ku-
rie paskatins jau dabar planuotis savo 
maistinių atradimų paieškas ateinančiam 
pavasariui, kai sekmadieniais pylimo 
gatvė ir vėl bus uždaroma gastronomi-
niam festivaliui.  

metų pradžioje vilniuje duris atvėrė 
benedikto turgus, kuris, pasak jo suma-
nytojos Jolitos krickės, yra naujas kokybės 
standartas mūsų šalyje. rodos, jog visos 
geriausios senojo žemyno idėjos gražiai 
išsiskleidžia šiame naujajame turguje: 
pietų ispanijai būdingas interjeras, kalvių 
darbo kolonos, natūralaus akmens ele-
mentai, margų plytelių dekoracijos ir 
grindinys – visa tai džiugina lankytojų 
akį ir įneša daugiau pietietiškos šviesos ir 
šilumos. ūkininkų, gourmet krautuvėlių ir 
turguje įsikūrusių restoranėlių ir kavinių 
maistas skanaujamas čia pat, erdviame 
roterdamo turgaus stiliaus balkone. 

#kalvarijųturgus – panašu, kad sekan-
tis ėjimas turėtų būti Jūsų.

Per turgų – į šalies virtuvę
pirmasis aplankytas ir bene didžiausią 

įspūdį palikęs turgus man iki šiol yra la 

Boqueria turgus barselonoje. Ėjau ten 
vedina „must visit“ gido, o patekau į tikrą 
gurmanų rojų! aikčiojau išvydusi nuos-
tabiai išdėliotus visų įmanomų spalvų 
šviežių ir džiovintų vaisių kalnus (taip, 
kalnus!), riešutų ir prieskonių kauburius, 
šokolado ir saldėsių rietuves, milžiniškas 
paprikų ir pipirų pynes bei česnakų gir-
liandas, ledukuose patupdytus tirštus 
vaisių ir uogų sulčių kokteilius. o kur 
dar šviežiausios, traškiausios daržovės, 
marinuotos alyvuogės, naminiai pyragai, 
puikiausios jūros gėrybės, žuvis, mėsa, 
paukštiena, žvėriena, žymieji ispaniški 
kumpiai ir dešros, aukščiausios kokybės 
aliejus, geriausias krašto vynas bei įvairūs 
delikatesai! atrodė, jog čia yra visko, ko 
tik širdis geidžia. 

be viso to, turgus garsus savo 
restoranėliais ir užeigomis, čia vyksta 
vyno degustacijos bei kulinarinės pamo-
kos tiek suaugusiems, tiek vaikams.  

la Boqueria turgus pirmą sykį 
paminėtas 1217 metais. tuomet šalia 
senų miesto vartų stovėjo stalai, skirti 
pardavinėti mėsą. manoma, jog ten 
buvę gausu ožkienos, tad turgaus pava-
dinimas, spėjama, kilo nuo žodžio „boc“, 
reiškiančio „ožka“. metalinė stogo kon-
strukcija, nepakitusi iki šių dienų ir tapusi 
žymiuoju la Boqueria turgaus simboliu, 
pastatyta 1914 metais. 

rekomenduoju la Boqueria aplankyti 
ryte, nes po pietų ji ima ūžti kaip bičių avi-
lys – čia reikalų turi tiek vietos gyventojai, 
tiek žioplinėjantys turistai. Į la Boqueria 

kokybiškiausių produktų savo patieka-
lams atvyksta restoranų šefai, tokie kaip 
žymusis Ferran adrià, bei suguža viso 
pasaulio maisto mylėtojai, ištroškę naujų 
gurmaniškų nuotykių. 

pasaulio VirtuVės - turgus pasaulio VirtuVės - turgus

per turgŲ - į Šalies VirtuVę

Pimientos de Padron

la Boqueria turgus, Barselona
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imperijos laikus (beje, maždaug prieš 
700 metų buvo išleista pirmoji katalonų 
kulinarijos knyga libre de Sent Sovì). Jei 
esate ryžtingai nusiteikęs maisto smal-
suolis, pamėginkite cap i pota – senus 
laikus menančio tradicinio veršienos 
subproduktų (galvos, kojų) troškinio, kurį 
savo meniu neabejotinai turi geriausi re-
giono restoranai (įdomumo dėlei galiu 
pasakyti, jog turguje buvo prekiaujama 
ir tokiais subproduktais, kaip skrandis, 
smegenys, avių galvos ir jaučio sėklidės). 

užeigų čia gausu ir kiekviena gali 

niais. kiaušinis paskrudinamas, trynį pa-
liekant skystą. šis itin dera su kalmarais, 
o natūraliai išsiskiriantis kalmarų rašalas 
suteikia patiekalui ypatingą skonį. būtent 
tai ir yra šio patiekalo „vinis“. 

nepraleiskite progos paskanauti keptų 
pipirų su rupiąja druska - pimientos de 

padrón, klasikinio ispaniško patiekalo. 
Įdomu tai, kad įprastai šie pipirai yra 
saldūs ir aromatingi, tačiau gali pasitai-
kyti ir itin aštrių, todėl jų valgymas virsta 
smagiu iššūkiu, primenančiu rusiškos 
ruletės žaidimą. Padrón miestelis, esan-
tis šiaurės vakarų galicijoje, laikomas šių 
pipirų gimtine – iš čia kilęs ir jų pavadini-
mas. 

El Quim virėjai draugiški ir greiti. 
Įspūdinga tai, jog erdvėje, ne didesnėje 
už „uošvės kambarėlį“, jie kuria stebuklus 
– delikatesus, kurių skonio Jūs niekada 
nepamiršite. 

Jei esate užkietėjęs paelijos fanas, 
užsukite į Paella Bar Boqueria. meniu ra-
site jūros gėrybių, vegetarišką, valensijos, 
juodųjų ryžių paelijas. išsirinkite, kokią 
mėgstate! svarbu paminėti tai, jog ge-
riausios ispaniškos paelijos gaminamos 
giliuose moliniuose terakotos puoduose: 
kai kurios yra birios, kai kurios – sriubos 
konsistencijos. Įstabaus skonio ryžiams 
suteikia šafranas ir sodrus, turtingas 

pasaulio VirtuVės - turgus pasaulio VirtuVės - turgus

pasiūlyti kažką savito ir originalaus. kitas 
puikus pasirinkimas – užkandžių baras 
El Quim. lyginant su Pinotxo, El Quim pa-
tiekalai modernesni, mažiau tradiciniai, 
gaminami iš brangesnių ingredientų: 
čia rasite foie gras – karamelizuoto 
ančių kepenėlių pašteto, laukinių grybų, 
artišokų traškučių. nepaisant to, maisto 
mylėtojai dievina jų paprastą, bet tobulai 
paruoštą patiekalą huevos con chipirones 
– keptus kiaušinius ir mažuosius kal-
marus. kalmarai paspraginami šlakelyje 
aliejaus, vos vos paskaninami priesko-

sultinys – tai puikios paelijos paslaptys. 
paragaukite klasikinės arroz Caldoso con 

Bogavante – šis patiekalas labiau prime-
na tirštą ryžių ir jūros gėrybių sriubą, 
yra nuostabiai aromatingas ir skanus. 
paprastai išverdamas omaro kiauto (gali 
būti ir žuvies, pavyzdžiui, jūros velnio), 
porų, šalotinių svogūnėlių sultinys, skonį 
dar labiau sustiprinant brendžiu. sulti-
nys turi būti ryškus ir koncentruotas, 
kitaip patiekalas bus blankus. gilioje 
keptuvėje alyvuogių aliejuje apkepina-
mi svogūnėliai ir kalmarai, sukrečiama 
šviežia pomidorų tyrė, ryžiai, pilamas 
sultinys, o visa tai gardinama grūstų 
žolelių mišiniu ar picada – tradiciniu re-
giono padažu iš petražolių, riešutų, duo-
nos trupinių, česnako, šafrano. galiausiai 
sudedama švelniai apkepta omaro mėsa 
ir voilà – valgykite išsijuosę! 

be picada, itin populiarūs šie katalonų 
virtuvės padažai: samfaina (česnakas, 
svogūnas, pomidorai, alyvuogių 
aliejus, baklažanai, cukinijos, paprikos, 
prieskoninės žolelės), romesco (migdolai, 
pomidorai, raudonos aitriosios paprikos, 
česnakas, alyvuogių aliejus), sofregit 
(pomidorai, svogūnai, česnakai), allioli 
(naminis majonezas su česnaku).

turgaus restoranėliuose (dar 
paminėsiu Kiosko Universal, Bar Quiosc 

Modern, Bar Central, Joel’s Oyster Bar) gali-
ma rasti visą paletę gurmano svajonių, 
tokių kaip kalmarų su juodgrūdžių 
sėklomis ir ibérico kumpiu, omaro ir an-
tienos kroketų, šviežiausių jūros šukučių 
ar ilgųjų moliuskų (angl. razor clams), 
savo išvaizda primenančių vienašmenio 
skustuvo rankeną. Jūros gėrybės dažnai 
pateikiamos tradiciniame baskų kilmės 
pil-pil padaže, gaminamame iš alyvuogių 
aliejaus, kuriame kepė česnako skiltelės, 
ypač aitrūs smulkučiai pipiriukai (guindil-

las) bei žuvis ar jūros gėrybės. trumpai 
tariant, būkite pasirengę viskam: nuo 
špinatų kataloniškai iki aštuonkojo galici-
jos stiliumi ir jaučio uodegos andalūziškai.

o jei nuo viso to Jums susisuks galva, 
tiesiog užgriebkite kvapnaus Jamón 

ibérico kumpio, tradiciškai brandinamo 
iki trejų metų, kuris suraikytas plonomis 
riekelėmis ir dailiai sudėtas į kūgio for-
mos traškantį popierių laukia, kada galės 
lėtai ištirpti Jūsų burnoje.

la Boqueria – ne paprastas turgus, tai 
tarsi monumentas kataloniškajai virtuvei, 
kur vietos ūkininkai ir restoranų virėjai 
pristato pačias giliausias regiono kuli-
narines tradicijas.

la Boqueria turgus, Barselona la Boqueria turgus, Barselona

Pinotxo restoranas, la Boqueria turgus, Barselona
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„neik į turgų alkanas, nes prisipirksi visko, tik ne to, ko reikėjo“, – panašu, kad šiam jau klasika tapusiam patarimui me-
tas trauktis į užmarštį. Į turgų šiais laikais vis dažniau užsukama ne tik įsigyti maisto produktų, bet ir pavalgyti. turgus 
tampa draugų susitikimų, pietų su kolegomis ar savaitgalio pramogų šeimai vieta. lietuvą pasiekusi vakarietiško turgaus 
kultūra mūsų šalyje prigijo stebėtinai greitai. Panašu, kad vis daugiau keliaujantys lietuvaičiai mielai leidžiasi į įvairias 
kulinarines patirtis.

vilniuje įsikūrusio „benedikto turgaus“ 
vadovė Jolita krickė, lankydamasi svečioje 
šalyje būtinai praveria vietinių turgų duris. 
Jos įsitikinimu, turgus – puiki vieta pažinti 
ne tik krašto virtuvę, bet ir jos žmones, 
patirti bendravimo kultūrą, pamatyti tikrą, 
neturistinį šalies veidą.

 

susitikime papietauti… 
turguje

Barselona – turgaus kultūros lopšys
norint pažinti pietietišką turgaus 

tradiciją, verta aplankyti barseloną. mais-
tas – neatsiejama katalonų kultūros dalis ir 
tai šiame mieste lengvai pajus kiekvienas. 
katalonijos sostinėje ir jos apylinkėse veikia 
net 39 maisto turgūs. vienas įspūdingiausių 

– senasis barselonos turgus, esantis la 

Rambla gatvėje.
 „ispaniški kumpiai, jūros gėrybės, 

daržovių įvairovė, egzotiški vaisiai ir seilę 
tįsti verčiantys jų kokteiliai – net jei nepla-
nuojate ko nors įsigyti, čia verta užsukti 
bent paganyti akis po pietietišku tempera-
mentu alsuojantį šurmulį. beje, nenusteb-
kite už prekystalių išvydę beveik išimtinai 
vyrus. Jie mielai patars, kokį skanėstą 
verčiausia rinktis ir būtinai pasiūlys 
paragauti to, ko dar nesate ragavę“, – pa-
sakoja J. krickė. Ji pastebi, kad tiek vie- 
tiniai gyventojai, tiek turistai į turgų mėgsta 
užsukti tiesiog užkąsti, mat čia parduo-
damas gardus gatvės maistas.

kiekviena diena lyg maisto šventė – taip 
būtų galima apibūdinti vieną seniausių 
ispanijos turgų „san miguel“. sakoma, kad 
pačioje madrido širdyje įsikūrusiame tur-
guje galima pajusti kiekvieno šios pietų 
šalies kampelio skonį. Daugiau nei šimto 
metų senumo turguje populiaru maistą 
valgyti vietoje, degustuoti vynus, būtinai 
užkandant ispaniškosiomis tapomis, ir va-
karoti su draugais.

Keičiasi net seniausi
tam, kad išliktų patrauklūs naujoms 

kartoms, keistis privalo net ir ilgaamžes 
tradicijas turintys turgūs. puiki to ilius-
tracija – seniausias londono Borough tur-
gus, turintis tūkstančio metų istoriją. tačiau 
šis turgus nė iš tolo neprimena muziejaus – 
atsižvelgus į klientų poreikius, turguje imta 
siūlyti įvairių šalių maisto, taip atspindint 
londono kaip globalaus miesto atmosferą.

 „netoli komercinio rajono įsikūrusiame 
turguje per pietus visada sutiksi daugybę 
kostiumuotų žmonių, kurie čia užsuka pa-
pietauti, nes tai galima padaryti greitai ir 
tikrai skaniai“, – pasakoja J. krickė.

Borough turgaus valdytojai savo misiją 
suvokia plačiau nei vietos prekybai 
užtikrinimą, tad aktyviai kelia klausimus 
apie šiuolaikinę mitybą ir maisto kilmę, o 
propaguojamas vertybes realizuoja per 
kruopščią prekiautojų atranką. Didelė dalis 
jų – oficialiai sertifikuoti Didžiosios britani-
jos lėto maisto (Slow Food) organizacijos ir 
siūlo vietines, tausojant aplinką užaugintas 
gėrybes. neparduoti maisto produktai per-
duodami labdaros organizacijoms, o visos 
susidarančios atliekos išrūšiuojamos taip, 
kad niekas nepatektų į sąvartynus.

 
Formų įvairovė
kiek kitokią valgymo patirtį siūlo atokiau 

nuo londono centro esančiame Croydon 
rajone įsikūrusi maisto ir renginių oazė 
Boxpark. iš 80 buvusių jūrinių konteinerių 
sukonstruotame pastate veikia daugiau 
nei 30 skirtingą maistą ir gėrimus siūlančių 
kavinių, restoranėlių ir barų.  boxpark’e 
per metus įvyksta apie 200 renginių, 
kurių įvairovė sutraukia skirtingo amžiaus 
ir interesų londoniečius iš viso miesto ir 
nuošalesniam rajonui suteikia gyvybės.

nauji turgūs kuriasi ir nyderlan-
duose. prieš ketverius metus atidary-
tas roterdamo turgus išsiskiria savo 
įspūdinga architektūra – pasagos formą 
primenančiame pastate įrengti butai, o 
po skliautu, išpuoštu milžiniško dydžio 
3D piešiniu, įsikūręs turgus. Jame gausu 
tradicinių produktų, taip pat lankytojus 
traukia didelis vietinės ir kitų šalių virtuvės 
pasirinkimas. 

amsterdame specialus gatvės maisto 
turgus Foodhallen įsikūrė rekonstruotoje 
senoje tramvajų remonto dirbtuvėje, kur 
daugiausiai dėmesio skiriama būtent mais-
tui. Žinoma, įvairių gaminių galima nusi-
pirkti ir į namus. „šis turgus apskritai yra 
išskirtinis, tai ne tik turgus, bet ir pramogų 
erdvė, bendruomenės laiko praleidimo 
vieta, kur rengiami koncertai, stebimos 
futbolo varžybos, o vakarais groja DJ’ai“, – 
prisimena J. krickė.

„nyderlanduose, kaip ir pietuose, į turgų 
dažnai vyksta visa šeima, visi kartu ragauja, 
renkasi, o paskui tame pačiame turguje Senasis Barselonos turgus, esantis La Rambla gatvėje

Roterdamo turgus išsiskiria savo įspūdinga architektūra 

Po skliautu, išpuoštu milžiniško dydžio 3D piešiniu, įsikūręs turgus

Paviljone, kuriame kadaise vykdavo boksininkų kovos, o vėliau buvo įsikūręs tradicinis turgus, 

dabar šurmuliuoja atskiras „Hala Gwardii“ maisto pasaulis

agnė Marcinkonytė
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prisėda ir draugiškai papietauja. šios šalies 
turgų vizitinė kortelė – gėlės. savaitgalį iš 
turgaus kas antras žmogus išeina su gėlių 
puokštėmis“, – įspūdžiais dalijasi J. krickė.

 
Paganyti akių – ir pas kaimynus
vakarietiškas tendencijas seka ir kai-

mynai lenkai, tiesa, lietuvius jie lenkia tik 
mažu žingsneliu – vienas įspūdingiausių 
varšuvos turgų „Hala gwardii“ atidary-
tas vos keliais mėnesiais anksčiau nei 
lietuviškasis „benedikto turgus“ vilniuje.

paviljone, kuriame kadaise vykdavo 
boksininkų kovos, o vėliau buvo įsikūręs 
tradicinis turgus, dabar šurmuliuoja atski-
ras „Hala gwardii“ maisto pasaulis. tur-
gus padalintas į dvi dalis – viena skirta 
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prekeiviams, kita – kokybiško gatvės 
maisto užeigoms. naujasis turgus į varšuvą 
atneša turgaus kaip laisvalaikio leidimo 
vietos koncepciją. vakarais prekybos vie-
tos uždaromos, o prekeivius pakeičia DJ‘jai 
arba muzikos grupės, vyksta įvairūs rengin-
iai, degustacijos.

lenkijos sostinėje verta užsukti ir į „Hala 
koszyki“, kuri labiau primena net ne turgų, 
o nedidelių barų bei restoranėlių miestelį, 
įkurtą po senos spaustuvės stogu. nors 
erdvė didžiulė, savaitgalio vakarui staliuką 
reikia rezervuoti iš anksto.

 
Į turgų – apsipirkti ir pavalgyti
tai, kad turguje galima ne tik apsipirkti, 

bet ir praleisti laisvalaikį, lietuviai atrado 

jau po pirmųjų apsilankymų vilniuje 
įsikūrusiame šiuolaikiškame „benedikto 
turguje“. nors metų pradžioje atidaryto 
turgaus prioritetas – prekyba daržovėmis 
ir vaisiais, mėsa, žuvimi, kepiniais bei 
gurmaniškais produktais, čia įsikūrusios 
maitinimo įstaigos sulaukia ne mažiau 
dėmesio.

„maitinimo taškams skyrėme trečdalį 
prekybinio ploto, tikėdamiesi, kad lietu-
viams dar reikės priprasti prie naujos kon-
cepcijos turgaus. tačiau jau nuo pirmųjų 
veiklos savaičių pastebėjome didelį 
susidomėjimą mūsų maisto gamintojų 
pasiūlymais. Darbo dienomis klientai 
į turgų pirmiausiai užsuka kokybiškai, 
skaniai ir greitai pavalgyti, o tada dar ir 

apsiperka, taip taupydami savo brangų laiką“, – sakė „benedikto 
turgaus“ vadovė.

turgaus populiarumas viršijo net ir optimistinius jo kūrėjų 
lūkesčius – per nepilnus devynis mėnesius jame apsilankė 
daugiau nei 500 tūkst. žmonių, nors tokį klientų srautą planuota 
pasiekti per metus. beveik pusė lankytojų į turgų atvyksta pietų 
metu.

Patraukia įvairovė
vakarais ir savaitgaliais į turgų suguža šeimos su vaikais ar 

draugų kompanijos. pasak J. krickės, galimybė kiekvienam pasi-
rinkti maistą iš skirtingų gamintojų ir tuomet susėsti prie bendro 
stalo – tikras išsigelbėjimas tiems, kurių mitybos poreikiai itin 
skiriasi. o ir pokalbio temų nepritrūksta, kai prieš akis ir kildintos 
tešlos pica, ir sushi, ir graikiška mousaka. šiuo metu „benedikto 
turguje“ šeimininkauja 15-os skirtingų pasaulio virtuvių maitini-
mo įstaigų šefai.

platų lankytojų ratą į turgų sutraukia ir jame organizuojamų 
renginių įvairovė. Jų per pirmuosius devynis veiklos mėnesius 
įvyko jau dešimt: kaziuko mugė, vaikų diena, Didysis vasaros 
piknikas, Joninės, Jūros šventė, rugsėjo 1-osios šventė, alaus 
festivaliukas aliumbas ir kt. mėgstančius šokti sutraukė Social 

LATINO vakaras, unikalių patirčių ieškotojai dalyvavo vasaros se-
zono atidarymo šventės metu surengtame pojūčių piknike, kur 
maistas buvo ragaujamas uždengtomis akimis. Futbolo gerbėjai 
vasaros terasoje rinkosi stebėti pasaulio futbolo čempionato 
rungtynių. taip turgus siekia užpildyti laisvalaikio erdvių mikrora-
jonuose spragą.

„mūsų turgus nėra skirtas tik apsipirkti, siekiame, kad klien-
tai čia atrastų ir kitų jiems patrauklių veiklų, tad su užsidegimu 
planuojame būsimus renginius, svajojame surengti dar ne vieną 
gastronominį renginį“, – planais dalijasi J. krickė.

 
Prioritetas – kokybė
turgaus vadovės siekis – sukurti vietą, atitinkančią šiuolaikinio 

išrankaus, vertinančio kokybę ir taupančio laiką miestiečio 
poreikius. „benedikto turguje“ pirmenybė teikiama lietuvos 
ūkiuose išaugintiems šviežiems maisto produktams. griežtai 
žiūrima į produktų kokybę, pirkėjas visada gali sužinoti tikrąją 
produkto kilmę.

pasak J. krickės, trumpas produktų kelias nuo gamintojo iki 
vartotojo bei galimybė po darbo nusipirkti ryte skintų daržovių 
ir vaisių yra pagrindinė šio turgaus stiprybė. klientų patogumui, 
turgus dirba nuo 9 val. ryto iki 21 val. vakaro, o visi 35 preky-
bininkai suteikia galimybę už pirkinius atsiskaityti banko kortele.

turgaus vadovės teigimu, jau susiformavo ir lojalių klientų 
ratas, tačiau turgus, lyg gyvas organizmas, nuolat keičiasi, kad 
suspėtų su vietoje nestovinčiu pasauliu.

„Benedikto turguje“ pirmenybė teikiama Lietuvos ūkiuose išaugintiems 
šviežiems maisto produktams. Griežtai žiūrima į produktų kokybę, 
pirkėjas visada gali sužinoti tikrąją produkto kilmę.

 Varšuvos „Hala Gwardii“ turgus padalintas į dvi dalis – viena skirta 
prekeiviams, kita – kokybiško gatvės maisto užeigoms

Pačioje Madrido širdyje įsikūrusiame „San Miguel“ turguje galima 
pajusti kiekvieno šios pietų šalies kampelio skonį

Londono Borough 
turgus – oficialiai 
sertifikuoti Didžiosios 
Britanijos Lėto 
maisto (Slow Food) 
organizacijos ir siūlo 
vietines, tausojant 
aplinką užaugintas 
gėrybes.
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Busano, antro pagal dydį Pietų Korėjos miesto, Jagalchi žuvies turgus. teigiama, jog tai 
pats didžiausias žuvies turgus visoje šalyje: jis ne šiaip sau didelis – jis tiesiog milžiniškas. 
viešint Busane jį tiesiog privalu aplankyti.

turgaus egzotika

busanas (iki 2000-ųjų metų žinomas 
kaip pusanas) driekiasi šalies pietryčiuose, 
korėjos sąsiaurio pakrantėje, nakdongo 
upės slėniuose. tai didžiausias šalies 
ir penktas pagal dydį pasaulio uostas, 
turintis 3,6 milijono gyventojų. mies-
tas garsus savo didingais paplūdimiais, 
kalnuotais parkais, senovinėmis 
šventyklomis ir įspūdingu akvariumu. 
kaip vienas įdomiausių lankytinų objektų 
busane minimas ir Jagalchi žuvies tur-
gus – didžiulis kelių aukštų pastatas, 
įsikūręs nampo-dong, žymiojo prekybos 
ir komercijos centro kaimynystėje. už 
paradinės stiklinės sienos pirmame tur-
gaus aukšte (nors gausi prekyba vyksta 
ir lauke) kiek akys mato rikiuojasi įvairių 
jūros gėrybių prekeiviai, tarsi kokia amu-

nicija apsistatę akvariumais, dubenimis, 
rėčiais, semtuvais, kabliais. visi jie dėvi 
kietas, neperšlampamas prijuostes, mūvi 
storas gumines pirštines. Žarnomis tieki-
amas šviežias vanduo nuolat cirkuliuoja, 
todėl čia itin švaru. neaprėpiamas jūros 
gėrybių kiekis ir įvairovė pranoksta visus 
įsivaizdavimus – pasiūla labiau primena 
kažkokius jūrų muziejaus eksponatus, 
keistus padarus, tik ne tai, kas valgoma. 
Jūros agurkai, vėžiagyviai, jūros sraigės, 
moliuskai, įvairių rūšių žuvys, omarai, 
krabai, aštuonkojai – biologijos žinių 
nepakaks atpažinti ir įvardinti visus čia 
esančius gyvius. Čia pardavinėjami tokie 
egzotiški padarai, kurių lietuviško pava-
dinimo net nepavyko rasti. Jie primena 
vyriškus ir moteriškus lytinius organus ir 

dažnai sukelia turistų nuostabą ir juoką. 
pavyzdžiui, rausvi gyviai plieno dube-
nyje, angliškai vadinami „penis fish“ arba 
„penis worm“, lėtai plūduriuoja šalia 
„moteriškų vaginų“ padėklo. štai tokia ta 
turgaus egzotika.  

beveik visas maistas čia gyvas, ir, jei 
tik pasitaiko palankesnė proga, stengiasi 
pasprukti. būna, vakarienė, tokia kaip 
stambus aštuonkojis, išsiropščia iš rezer-
vuaro, sliuogteli stikline siena žemyn ir 
ima narsiai irtis šlapiomis grindimis. Deja, 
kaip bebūtų gaila, ši kelionė vis tiek bai-
giasi keptuvėje. 

inesai teko ragauti garsiojo gyvo 
aštuonkojo. pamaniau, drąsi moteris. 
„Jis buvo greitai išdarinėtas, supjausty-

tas ir apšlakstytas sezamų aliejumi. tokį 
žalią ir reikėjo valgyti. kadangi jauni 
aštuonkojukai labai gyvybingi, dar ilgai 
juda ir išdarinėti. ir burnoje, aišku“, – nė 
nesiraukydama pasakoja inesa. ragavo ji 
ir egzotiškųjų „jūros tulpių“, kurios skoniu 
priminė jūros gėrybes, tačiau turėjo 
karstelėjusį prieskonį, tad mano bičiulės 
nesužavėjo. inesa labiau stebėjosi 
nepriekaištinga švara paviljonuose, ku-
riuose nebuvo... jokio blogo kvapo. 

antrame turgaus aukšte įsikūrę 
restoranėliai ir džiovintos žuvies skyrius. 
Dar aukščiau yra ekspozicijų salė, jūros 
gėrybių bufetas, net svečių namai ir par-
kas po atviru dangumi. užkandinių sa-
vininkai ruošia maistą mini virtuvėlėse, 
restoranėlių erdvė paprasta, neištaiginga 
– patiekalas valgomas ant paprastų 
medinių stalų, dažniausiai užklotų 
plastikinėmis klijuotėmis. 

pasak inesos, turgaus žmonės draugiški, 
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Inesa stebėjosi nepriekaištinga švara 
pavilijonuose, kuriuose nebuvo... jokio blogo kvapo. 

alma Haze
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neįkyrūs, nesistengia per prievartą pri-
sivilioti kliento. pats geriausias ben-
dravimo būdas – gestų kalba, tačiau 
jie žino ir keletą angliškų žodžių. visgi 
reikės šiek tiek atkaklumo ir kantrybės, 
jei norėsite suprasti vienas kitą ir gauti 
maistą tokį, kokio tikitės. populiarus ir 
turistų mėgstamas patiekalas yra šviežiai 
keptų žuvų asorti, patiekiama visiškai pa-
prastai: vienoje lėkštėje visos žuvys, šalia 
mažuose indeliuose – sojos padažas su 
wasabi krienais, marinuoti jūros dumbliai, 
kimči ir, žinoma, ryžiai. beje, garnyru gali 
būti ir bulvės, salotos, įvairiai paruoštos 
daržovės. šiuose restoranėliuose tikriau-
siai galima paragauti visko, kas yra par-
duodama turguje, tik yra viena papildo-
ma sąlyga – turite mėgti jūros gėrybes (ir, 
žinoma, ramiai priimti tai, jog dėl Jūsų jos 
čia pat be skrupulų bus nugalabijamos ir 
išdarinėjamos).

Dėl smarkių sezoninių pasikeitimų 
korėjiečiai jau ankstyvaisiais civilizacijos 
laikotarpiais įgudo fermentuoti maistą. 
per amžius iki šių dienų atkeliavo jeot-
gal (sūdytos jūrų gėrybės) ir kimči. kimči 
yra kultinis korėjiečių patiekalas, valgo-
mas vienas arba kaip priedas prie kitų 
patiekalų ir gaminamas iš fermentuotų 
daržovių ir įvairių prieskonių. Juo gali 
būti gardinamos sriubos, padažai, ma-
karonai. korėjiečiai mano, jog kimči – tai 
vaistas nuo visų ligų. „mūsų kompanijai 
jis nelabai patiko, nors yra labai išgirtas 
beatos nicholson, nidos Degutienės ir 
kitų virtuvės šefų. mano nuomone, su 
lietuviškais raugintais kopūstais nėra ko 
lyginti!“ – juokiasi mano bičiulė.

populiariausias kimči, gaminamas iš 
pekino kopūstų ir čili pipirų, yra labai 
aštraus skonio. Dar gali būti dedami ridi-
kai, svogūnų laiškai, agurkai. tradiciškai 
kimči rauginamas dideliuose moliniuose 
puoduose visus metus. kimči korėjoje 
gali būti net šokolado sudedamoji dalis, 
kaip ir aliejuje kepti dumbliai. ar malonu 
valgyti šokoladą su dumbliais? sunku 
atsakyti. tai kiekvieno skonio ir įpratimo 
reikalas. Juk ir duranus vieni dievina, o kiti 
net žiūrėti į jų pusę negali. 

be ryžių (bap) ir kimči, korėjiečiai valgo 
kruopų ar skaldytų grūdų košes (juk), 
paruoštas kartu su daržovėmis, mėsa, 
žuvimi arba vėžiagyviais, taip pat makaro-
nus (guksu), dažniausiai patiekiamus pie-
tums kaip lengvas ir paprastas patiekalas. 
Įprastai jie gaminami iš kviečių, grikių ar 
marantos krakmolo. labai populiarios 
koldūnų (manduguk) ir ryžių „pyragaičių“ 
(tteokguk) sriubos. naujųjų metų dieną 
kiekviena korėjiečių šeima ruošia 
tteokguk, ryžių paplotėlių sriubą, kaip 
auką protėviams – supjaustyti baltųjų 
ryžių pyragėliai išverdami mėsos sulti-
nyje. tai yra pirmasis naujųjų metų dienos 
patiekalas jau nuo senų laikų. koldūnų 
sriuba yra populiariausia žiemą. koldūnai 
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daromi iš plonos tešlos lakštų, kurie pripil-
domi įvairiais įdarais. Dažniausiai tai būna 
mėsos faršas, kimči, tofu, pupų daigai, 
kitos daržovės bei riešutai ir sėklos. sojų 
troškinys (doenjang jjigae) yra korėjiečių 
mėgstamiausias troškinys, kurio skonis 
keičiasi nuo to, kaip sojos buvo paruoštos 
ir kokie ingredientai panaudoti. populia-

riausios sudedamosios dalys yra jautiena, 
ančiuviai, tofu, cukinija, šviežios paprikos 
ir įvairios kitos daržovės. 

na, o ką valgysime desertui? inesa 
lankėsi vienuolyne ir ragavo ten pat 
pagamintų desertų. vienas iš jų buvo 
Yakgwa pyragėlis, iškeptas iš miltų, 
sumaišytų su sezamų aliejumi, vynu ir 

Inesa ragavo ir egzotiškųjų “jūros tulpių”, kurios skoniu priminė jūros gėrybes, 
tačiau turėjo karstelėjusį prieskonį, tad mano bičiulės nesužavėjo.

Inesai teko ragauti garsiojo “gyvo” aštuonkojo. Pamaniau, drąsi moteris. “Jis buvo grei-
tai išdarinėtas, supjaustytas ir apšlakstytas sezamų aliejumi. Tokį žalią ir reikėjo valgyti. 
Kadangi jauni aštuonkojukai labai gyvybingi, tai dar ilgai juda ir išdarinėti. Ir burnoje, 
aišku” - nė nesiraukydama pasakoja Inesa. 

Kimči statinės vienuolyno kieme
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imbierų sultimis, o po to apteptas me-
dumi. Yakgwa būna įvairių rūšių, pava-
dinimas priklauso nuo dydžio ir formos. 
Mandugwa – tai 6 su sojų pupelių įdaru 
viduje. „taip pat ragavome rūgščių vaisių 
saldainių, kurie įprastai gaminami ver-
dant kiniškų svarainių, abrikosų, vyšnių ir 
kitų vaisių žieveles meduje. po to šis siru-
pas supilamas į kvadratinius dubenėlius 
ir laikomas, kol sukietės“, – prisiminimais 
dalijasi mano bičiulė.

Desertų gamybai korėjiečiai naudoja 
maltus grūdus, žoleles, pušų ir gėlių 
žiedadulkes, medų, sezamo sėklas, pupas, 
džiovintus miežių daigus, kedro ir grai-
kinius riešutus, ryžius, citrinas, cinamoną, 
imbierą, lotoso ir varpelio šaknį, ženšenį, 
kaštonus, kiniškas datules ir t. t. Desertai 
dažnai verdami cukraus sirupe, meduje, 
aliejuje, taip pat džiovinami, įvairiai for-
muojami. 

„ar buvo kas nors tokio, kas „išverstų 
tave iš klumpių“?“ – klausiu inesos. Juk 
dažnai viešint svečioje šalyje tenka susi-
durti su skirtingų pasaulių kulinariniais 
skoniais, neįprasta mums kultūra. „man 
visada įdomu išbandyti kažką naujo, 
neįprasto. tas gyvas aštuonkojis... Įdomi 
patirtis buvo ir indonezijoje, kur teko 
ragauti brangiausią pasaulyje Kopi luwak 

kavą. šios ypatingos pupelės yra apdoro-
tos indonezijoje gyvenančių gyvūnėlių 
– palminių musangų – virškinimo trakte. 
gyvūnas turi puikią uoslę, tad išsirenka 
labiausiai prinokusius kavos vaisius. Jų 
minkštimas skrandyje suvirškinamas, o 
likusios pupelės po lengvos ferment-
acijos pasišalina su išmatomis. Žarnyne 
kavos pupelės sulimpa ir po tuštinimosi 
primena kukurūzo burbuolę. sakoma, 
jog gyvūno skrandžio sultys pupelėms 
suteikia ypatingo prieskonio. kava skani, 
nors išskirtinio jos subtilumo mano re-
ceptoriai nepajuto... ir tai, kad kavos 
pupelės „apdorotos“ gyvūnėlių, jokios 
neigiamos reakcijos nesukėlė – tai tik 
dar vienas nuotykis, unikalus potyris“, – 
juokiasi inesa.

pasaulis visuomet pilnas nuostabos. 
vienas blogeris rašo: „situacija, nutikusi 
busane: sėdime prie vieno didelio stalo: 
keli europiečiai ir keli vietiniai gyven-
tojai. visi europiečiai pagaliukais valgo 
jūros gėrybes ir negali atsidžiaugti, kaip 
skanu. priešingoje stalo pusėje sėdi vie- 
tiniai ir su peiliu ir šakute kemša jautieną 
su bulvėmis.“ 

pasaulis – nenuspėjamas, nepaprastai 
įdomus, atsiskleidžiantis netikėtais pavi-
dalais. Čia ir slypi begalinis jo grožis ir 
gyvenimo aistra. keliaukime, atraskime, 
pažinkime, mėgaukimės!

pasaulio VirtuVės - turgus
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tobulas meniu

kaip tokį sukurti? gali būti, jog nustebsite, bet tai tikrai paprasta. tikrai! tereikia žinoti ir 
sugebėti tinkamai panaudoti keletą aktualiausių gastronominių tendencijų, visuomet turėti 
kažką iš amžinai madingos klasikos − nors vieną patiekalą, kuris aiškiai primintų pasirinktą 
pasaulio šalį, atsiskleisdamas jos virtuvės aromatais, skoniais ir spalvomis. be abejo, reikėtų 
gaminti atsirinkus kažką iš vietinių ūkininkų produkcijos bei pasinaudoti banalia, bet ge-
nialiai paprasta taisykle – reikia dirbti su kokybiškiausiais produktais ir užsidegimu. o visa 
kita… tik technika. 
siūlome Jums keletą patikrintų idėjų tobulam meniu. Čia rasite ir pasaulio virtuvių pusryčius, 
ir italų virtuvės klasiką ir pritaikymą lietuviškam skoniui – su daug sūrio ir padažo!

gurmaniški ieškojimai gurmaniški ieškojimai

GRanD Pesto Gnocchi
visa etninė italijos virtuvė paremta sočiais, paprastais patiekalais. apdainuotieji gnocchi – puikus pasirinkimas sezoniniam meniu. su 

pesto padažu jis taps gyvas ir neįtikėtinai aromatingas, o gausus italijoje brandinto rokiškio granD sūrio pagardas tikrai nukels į nediduką 
italijos kaimelį, kuriame sinjora Francesca verda bulvių virtinukus savo didelei šeimynai, linksmai traukdama dainą apie amore…

Receptas:
100 g NeČia Bazilikų Pesto
50-100 g Rokiškio GRAND sūrio 
1 kg krakmolingų bulvių
1 kiaušinis
300 g miltų
50 g sviesto
100 g grybų

Bulves išvirkite su lupenomis, jas nulupkite ir sutrinkite minkštimą su miltais ir 
kiaušiniu iki minkštos, kočiojamos masės. Iškočiokite piršto storio ritinėlius ir su-
pjaustykite 2 cm gabalėliais. Virkite pasūdytame  vandenyje 3 min.

Išvirus virtinukams, pakaitinkite keptuvėje sviestą ir pakepinkite grybus, pas-

kaninkite druska. grybams gražiai parudavus, sudėkite virtinukus ir leiskite jiems 

lengvai apskrusti. Sukrėskite NeČia Pesto padažą, įpilkite šlakelį vandens ir, nuolat 
maišant, pašildykite kartu su virtinukais ant nedidelės kaitros dar porą minučių. Pa-

tiekite su didele sauja tarkuoto GRAND sūrio.

gnocchi
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GRanD Pesto Tagliatelle
absoliuti klasika. vienas restorano šefas, atidarydamas restoraną vilniuje, yra pasakęs savo komandai: „mano meniu niekada 

nebus makaronų ir cezario salotų. kodėl? todėl, kad tada du trečdaliai žmonių tik tai ir užsisakinės, o aš noriu, kad jie ragautų 
visą meniu.“

Receptas:
100 g Bazilikų arba Saulėje 
džiovintų pomidorų NeČiaPesto 
50-100 g Rokiškio GRAND sūrio 
200 g tagliatelle makaronų

Keptuvėje pašildykite  NeČia Pesto ir sukrėskite 
3 minutes apvirtus tagliatelle, įpilkite 2-3 
šaukštus vandens, kuriame virė makaronai, ir 
pamaišykite, kol visi makaronai pasidengs Pesto 
padažu. Patiekite su šviežiu NeČia Pesto ir didele 
sauja tarkuoto Rokiškio GRAND sūrio.

Paprasti makaronai gali labai leng-
vai tapti skonio švente. Ryškiaspalvis 
aromatingas NeČia Pesto ir sodraus 
skonio kietasis GRANA PADANO 
tipo sūris, pagamintas iš Lietuvos 
ūkių pieno ir subrandintas Italijos 
sūrių rūsiuose, – šie du ingredientai 
iškels bet kokį pomidorų patiekalą 
į dažniausiai užsisakomų patiekalų 
trejetuką restorane.

gurmaniški ieškojimai gurmaniški ieškojimai

Ryžių Arrancini su pesto arba GRanD sūriu
tai vienas populiariausių „gatvės maisto“ patiekalų italijos gatvėse. šiemet arrancini vilniuje vykusio turgus 2.0 svečiai 

ragavo iš neČia ūkio pop up restorano. sotus, aromatingas, su tįstančiu sūriu, o dar geriau – su pesto. renginių metu arba 
sezoniniam rudens-žiemos meniu šis patiekalas – tobulai tinkantis ir būtinas.

Receptas:
2 puodeliai paruošto rissoto
½ puodelio kietojo sūrio
2 kiaušiniai
100 g NeČia Pesto
Puodelis džiūvėsėlių
aliejaus kepimui

Sumaišykite rissoto, kietajį sūrį, 
kiaušinį iki vientisos masės. Suplokite 
paplotėlius, įdarykite šaukšteliu Nečia 
Pesto ir suformuokite rutuliukus. apvo-

liokite rutuliukus išplaktame kiaušinyje 
ir džiūvėsėliuose, kepkite įkaitintame 
aliejuje, kol gražiai apskrus.

arrancini

tagliatelle
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gurmaniški ieškojimai gurmaniški ieškojimai

GRanD Pesto Shakshuka
tai viena iš vis dar madingų etninės virtuvės pusryčių idėjų. paprastus kiaušinius paverskite instagraminiu patiekalu, kuris su 

grotažyme #geriausiasbrunchasmieste keliaus per internetus.

Receptas:
100 g Bazilikų arba Saulėje 
džiovintų pomidorų NeČiaPesto 
50-100 g Rokiškio GRAND sūrio 
4 kiaušiniai
Skiltelė česnako

Pusė smulkinto svogūno
Puodelis šviežių špinatų

Puodelis smulkintų kale salotų

¼ puodelio sultinio

2 šaukštai ypač tyro alyvuogių aliejaus
Pakepinkite svogūną su česnaku, kol taps skaidrūs, tuomet sudėkite kale 

salotas, špinatus. Pakepinkite, kol suminkštės, supilkite sultinį ir įdėkite 2-3 
šaukštus NeČia Pesto padažo. Nugaravus sultiniui, įmuškite kiaušinius. 
Pašaukite keptuvę į įkaitintą orkaitę 4-5 minutėms. Išėmę pagardinkite 
šviežiu Pesto padažu ir didele sauja tarkuoto Rokiškio GRAND sūrio.

shakshuka
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Kietojo sūrio sausainiai su svogūnų uogiene (confiture d’oignons)
klasika. akibrokštas. instafood. umami skonis. auksas....apie šį užkandį galima 

būtų “pilti“ skaniausius epitetus nesustojant.  o neČia svogūnų uogienę valgo net 
tie, kurie iš patiekalų svogūnus išrankioja po vieną. sunku būtų sugalvoti labiau 
apžaistą kulinarinę dovaną ir gurmaniškesnį derinį.

Išplakite sviestą su cukrumi iki purios masės, sudėkite kietąjį sūrį, 
miltus, druską, kiaušinio trynius, sumaišytus su šaltu vandeniu.

Suminkę tešlą, susukite ją į maistinę plėvelę ir atšaldykite šaldytuve 
ar šaldymo kameroje. Supjaustykite 2 cm storio sausainius ir kep-

kite įkaitintoje orkaitėje 10 min. Sausainiams atvėsus, ant kiekvieno 
dėkite po šaukštelį svogūnų uogienės, papuoškite šviežių čiobrelių 
šakele. Skanaus!

gurmaniški ieškojimai gurmaniški ieškojimai

GRanD Pesto Bruschetta
smagiausia ir spalvingiausia idėja tobulam meniu. Žaiskite, improvizuokite, patiekite bruschettas kaip pasitikimo užkandį, 

šefo komplimentą, prie sriubos, vyno, kaip užkandį, kaip degustacinį rinkinį didesnėms kompanijoms. pasiūlykite savo lankyto-
jams susikomplektuoti užkandį patiems, patiekdami skrudintą duoną, dosniai apteptą neČia pesto padažu, apibarstytą bran-
dintu rokiškio granD sūriu, ir įvairius priedus skirtingose lėkštutėse.

Paskrudinkite duonos riekeles ir pradėkite improvizaciją. Su Saulėje džiovintų 

pomidorų Pesto ideliai tiks mocarelos gabalėlis, taip pat galite sluoksniuoti − minkštas 
sūris/rikota po apačia ir baziliko lapeliai ant viršaus. Klasikinis, sodraus skonio ir spalvos 
Bazilikų Pesto gali būti puikus ir pats vienas, bet jei norite, kad būtų sočiau ir daugiau 
kontrasto – pagardinkite kapotais pomidorais, balzaminio acto kremu. Duoną su 

Alyvuogių Pesto papuoškite Kalamata alyvuoge, baziliko lapeliu. Ir nepamirškite galuti-
nio štricho – paruoštas bruschettas pagardinkite tarkuotu Rokiškio GRAND sūriu.

Receptas:
125 g sviesto
100 g cukraus
100 g tarkuoto kietojo sūrio
Šaukštelis druskos
2 kiaušinių tryniai
225 g miltų
Indelis neČia svogūnų uogienės

Receptas:
100g neČia Pesto (pasirinktinai: 
bazilikų, saulėje džiovintų 
pomidorų ar alyvuogių)
20-50 g Rokiškio GRanD sūrio
Prancūziška bagetė arba čiabata

bruscHetta

confiture 
d’oignons

kietojo 
sŪrio 

sausainiai
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geriausia dovana gurmanams  
mobilios prieskoninės

Užsakymai: 869937833 arba www.necia.lt

gurmaniški ieškojimai

staigmena su meile - karameilė 
(be cukraus ir pieno)

pesto
(bazilikų, pomidorų, alyvuogių)

desertai be cukraus 
(karamelė, saldainiai, užtepėlės)

sVogŪnŲ uogienė ir 
kietoJo sŪrio sausainiai

VeganiŠkas sŪris
pobŪViŲ aptarnaVimas

gurmaniškos
verslo dovanos

*gaminame sau
Dalinamės su Jumis!
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nefiltruotas, extra virgin kategorijos KalaMata alyvuogių aliejus
Aliejaus skonis varijuoja nuo švelnaus iki intensyvaus skonio su aštrumėlė, 

kuri „ateina“ pabaigoje. Šviežiai, mechaniniu būdu išspaustame aliejuje do-
minuoja nupjautos žolės aromatas. Ragaujant aliejų galima pajausti netgi 
artišoko ir migdolo prieskonį. Laikui bėgant šviežiai spausto alyvuogių alie-
jaus 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.

Palengvinkime tikro ir kokybiško alyvuogių aliejaus 
pasirinkimą, sugriaudami kelis vyraujančius mitus. 

1. Kuo švelnesnis alyvuogių aliejus, tuo jis kokybiškesnis. 
Mitas!

Pats šviežiausias ir kokybiškiausias, ką tik išspaustas (kaip sako 
graikai – extra extra virgin kategorijos) aliejus kvepia ką tik nup-
jauta žole, yra neįprastos – skaisčiai žalios spalvos, bet yra itin 
aitrus ir neįgudusiam gomuriui gali pasirodyti net kartokas. Taip 
yra dėl alyvuogių aliejuje esančių polifenolių, kurie yra patys ver- 
tingiausi alyvuogių aliejaus komponentai. Polifenoliai  – tai 
natūralūs antioksidantai, kurie stabdo organizmo oksidaciją, 
kitaip tariant – stabdo organizmo senėjimą. Beje, kuo mažesnis 
yra alyvuogių aliejaus rūgštingumas, tuo daugiau jame 
polifenolių, todėl domėkitės, koks Jūsų pasirenkamo aliejaus 
rūgštingumas.

mitai apie Šalto spauDimo, ŠVieŽiai 
spaustĄ, neFiltruotĄ alYVuogiŲ alieJŲ
Kokybiško alyvuogių aliejaus paieškos tampa svarbios vis didesniam ratui savo sveikata, grožiu ir, žinoma, ska-
niais virtuvės kūriniais besirūpinančių žmonių. Pasiūlymai tokie įvairūs, kad kartais tampa sunku pasirinkti. o 
dar jei sukasi dažniausi prekybininkų ir reklamų kartojami marketinginiai šūkiai - tampa sunku atsirinkti, kas 
yra tiesa, o kas – tik būdas daugiau parduoti. Renkantis aliejų svarbiausia – ragauti, nes palyginę netgi tik kelis 
aliejus iškarto pajusite bei suprasite skirtumus. Pasitikėkite savo skoniu ir ilgainiui atrasite geriausią aliejų.

2. nefiltruotas alyvuogių aliejus turi būti suvartotas per 
labai trumpą laiką. Mitas!

Tokia nuomonė dažnai grindžiama faktu, jog nefiltruo-
tame alyvuogių aliejuje lieka vandens molekulių bei sutrintos 
alyvuogių masės likučių, dėl kurių laikui bėgant aliejus genda 
ar rūgsta. Iš tikrųjų alyvuogių aliejaus galiojimas (t. y., jo ok-
sidacijos procesas) priklauso nuo pačio aliejaus kokybės, o 
tiksliau, nuo kai kurių jo „parametrų“ – ultravioletinių spindulių 
absorbcijos bei peroksidų skaičiaus, na ir, be abejo, nuo aliejaus 
rūgštingumo. Kuo mažesni šie parametrai, tuo ilgesnis alie-
jaus oksidacijos laikotarpis, o tuo pačiu ir stabilesnė jo kokybė. 
Tinkamomis sąlygomis laikomas, nefiltruotas alyvuogių aliejus 
yra puikus ir po metų, ir po pusantrų... Žinoma, turint galimybę 
kasmet gauti šviežio derliaus aliejaus (geriausia – tiesiai iš pa-
tikimo ūkio), nėra būtinybės jo laikyti ilgiau nei metus.

Tad iš kur toks mitas? Daugelis didesniųjų alyvuogių 
aliejaus perdirbėjų (gamintojai, kurie superka ir išpilsto 
aliejų į savo prekinių ženklų butelius), siekia, kad jų 
produkcija būtų vertinama kaip kokybiškesnė nei nefil-
truotas, spaudyklų ar ūkininkų aliejus, todėl nuvertina-
mas grynas nefiltruotas aliejus. Be to, aliejaus gamintojų 
produkcija stovi lentynose, kur turi išlaikyti vienodą 
išvaizdą, o susidarančios nuosėdos greičiausiai reikštų 
laiką skelbti akciją, vien dėl pakitusios išvaizdos.  Čia verta 
būtų paminėti analogiją su natūraliomis obuolių sultimis 
– jei obuolių sultyse nesusidaro nuosėdos, greičiausiai tai 
menkavertis obuolių skonio gėrimas, o ne tikrosios sultys. 
Panašiai ir su kokybišku alyvuogių aliejumi.

3. Itališkas alyvuogių aliejus yra geriausias pasau-
lyje. Mitas! Ir marketingas! 

Italijoje dalis alyvuogių aliejaus ar net nuskintų 
alyvuogių yra perkamos iš Grai-kijos ir maišomos su Itali-
jos ūkių aliejumi (neminint ir pigaus bei prastos kokybės 
aliejaus iš Tuniso), kadangi graikiškas alyvuogių aliejus yra 
kokybiškesnis ir dažnai pigesnis, nei itališkas. Šiuos proce-
sus sunku sukontroliuoti, tačiau tiek, kiek Italijoje pagami-
nama alyvuogių aliejaus ir eksportuojama į visą pasaulį, 
tiek paprasčiausiai neuždera alyvuogių derliaus. Žinoma, 
Italijoje tikrai yra gerų alyvuogių aliejaus, už jį būkite 
pasiruošę pakloti padorią pinigų sumą. Kaip teigia kai ku-
rie aliejaus žinovai, gero itališko alyvuogių aliejaus butelio 
(dažniausiai itališkas alyvuogių aliejus fasuojamas į 0,5 l ar 
net 0,25 l buteliukus) už mažiau nei 15 eurų nenusipirk-
si. Palyginimui  – graikiškas, tokios pat ar net geresnės 
kokybės aliejus nekainuoja brangiau nei 15 eurų už 1 litrą.

4. alyvuogių aliejus netinkamas kepimui. Mitas!
Alyvuogių aliejus gana gerai tinka kepimui (nors jei jau 

rūpinatės sveikata, kai gali-te, atsisakykite kepto maisto), 
nes jame dominuoja omega 9 riebiosios rūgštys, kurios 
kaitinamos mažiau oksiduojasi. Kuo mažesnis aliejaus 
rūgštingumas, tuo aliejus „atsparesnis“ kaitinimui. Graikai, 
beje, aliejų naudoja kepimui nuo Antikos laikų… Aišku, 
geriausia iš viso nekepti, nes tai blogiausias maisto apdoro-
jimo būdas ir dažnai valgant keptą maistą labai padidinate 
vėžio riziką, ypač jei kepate ant rapsų, saulėgrąžų aliejų ar 
margarino. Vadovaukitės paprasta taisykle – nekepkite ant 
aliejaus aukštesnėje nei 200°C laipsnių temperatūroje, o 
dar geriau – troškinkite, kaip tai daro graikai – 130-150°C 
temperatūroje.

5. alyvuogių aliejų rinkitės nedideliuose buteliuku-
ose, o jei nusipirkote metalinėje talpoje – suvartoti 
turite per mėnesį. Mitas! Beveik visada, tinkamai laikant 
5 litrų skardinę pirmojo šalto spaudimo nefiltruoto 
alyvuogių aliejaus ir atidarius ja po metų sunku atskirti tokį 
aliejų nuo ką tik šviežiai išspausto (tai ne teorija, o beveik 10 
metų patirtis!). Kuo didesnė aliejaus talpa – tuo mažesnis 
oro ir aliejaus santykis. Be to - šaltojo pirmojo spaudimo 
alyvuogių aliejaus su žemu rūgštingumu antioksidacinės 
savybės yra tokios stiprios, kad nedidelis oro kiekis beveik 
nekeičia aliejaus biocheminės sudėties! Svarbiausia alie-
jaus saugojimo taisyklė – vėsiai, tamsiai, be šviežio deguo-
nies (nelaikyti atidarytos ar neatidarinėti kelis kartus per 
dieną). Jei užtikrinate šias sąlygas – kokybiškas aliejus 
neprastės ilgą laiką. 

P.S. Kai gamyklose filtruojamas ir pilstomas aliejus, jis turi 
papildomą sąlytį su oru (transportavimas, perpylimas, fil-

kalamata gurmaniŠkos gėrYbes kalamata gurmaniŠkos gėrYbes
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Graikiški balzaminio acto kremai 
Klasikinio balzaminio acto kremai - 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, ledais, desertais. Apelsinų, 
bazilikų, trumų ir figų balzaminio acto kremas - kūrybingiems ir nuolat iešantiems. Sodrus, kreminis, kvapnus, išskirtinis. 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. 

Talpa 250ml, daugiau informacijos www.kalamata.lt

travimas, išpilstymas ir kt.), vadinasi pats 
pramoninis paruošimo procesas blogina 
aliejaus savybės. Taip pat yra rizika, kad 
nesąžiningas gamintojas gali įmaišyti ki-
tos rūšies rafinuotų/oksiduotų aliejų, kurie 
yra be skonio, bet ne tik blogina alyvuogių 
aliejaus kokybę, bet ir spartina oksidaciją 
bei neigiamus biocheminius pokyčius 
alyvuogių aliejuje. Rinkitės kuo mažiau 
perpilinėtą, idealiu atveju – spaudykloje 
supilstytą aliejų!

6. alyvuogių aliejaus negalima 
laikyti šaldytuve. Mitas, nes preky-
bininkui reikia parduoti kuo daugiau! 
Žemesnėje temperatūroje kokybiškas 
(šalto pirmojo spaudimo) alyvuogių aliej- 
us išsilaikys gerokai ilgiau, nei kam-
bario temperatūroje. Maža to, laiky-
dami alyvuogių aliejų (arba jo mėginėlį) 

šaldytuve, „atpažinsite“, ar tai tikrai grynas 
ir tyras alyvuogių aliejus. Tyras alyvuogių 
aliejus (nemaišytas su jokiais kitais alie-
jais – rapsų, saulėgrąžų ar išspaudų bei 
kt.) per 24 val. šaldytuve sustings į gana 
tirštą žalsvą riebalą ir bus vidutiniškai 
kietos konsistencijos. Prastesnis aliejus 
stings kiek ilgėliau – 2-3 paras, o jei aliejus 
stingsta savaitę arba dalis jo nesustingsta 
visai – dėmesio, ten gali būti įmaišytas ki-
tos rūšies aliejus!

7. aliejaus spalva neturi įtakos koky-
bei ir skoniui. netiesa. Deja, bet aliejaus 
spalva yra tam tikras šviežumo indikato- 
rius (daugelis alyvuogių aliejaus 
gamintojų, reklamuodami savo aliejų, 
demonstruoja nuotraukas su žalsvu, 
ką tik išspaustu ar iš separatoriaus 
centrifūgos bėgančiu aliejumi, tačiau 

realybėje parduoda gelsvą ar net gels-
vai rusvą aliejų. Argi nekyla klausimas - 
“Kodėl gi taip yra?”). Kaip ir bet kokia žalia 
daržovė ar salotos, ar tiesiog žalumynai 
vysdami praranda savo spalvą, taip ir 
aliejus (o jei tiksliau - pati alyvuogė), 
kuris išspaudžiamas iš šviežių alyvmedžio 
vaisių iš pradžių būna vaiskiai žalsvos 
spalvos, bet palaipsniui gelsvėja. 

Tiesa, gero alyvuogių aliejaus 
gelsvėjimas (o tiklsiau - oksidacija) vyks-
ta lėčiausiai iš visų skystų aliejų, kadangi 
alyvuogių aliejus pasižymi labai žemu ok-
sidacijos laipsniu. Taigi vienerius metus 
ar net dvejus geras aliejus gelsvėja labai 
nestipriai, t.y. oksiduojasi, palyginti, mini-
maliai (kai pvz. linų sėmenų ar kitų sėklų 
bei riešutų aliejai, palyginus, žaibiškai ok-
siduojasi - per kelias savaites). 

Įgudę alyvuogių aliejaus valgytojai 
žino, kad pagrindiniai antioksidaciniai 
rodikliai bei įrodymai, kaip lėtai aliejus 
oksiduosis yra: aliejaus rūgštingumas, 
peroksidų skaičius bei trys ultravioletinių 
spindulių absorbcijos parametrai K270, 
K232 bei DK (kuo šie rodikliai mažesni, 
tuo aliejaus kokybė bei antioksidacinės 
savybės geresnės!). Taigi, jei aliejus gels-
vas ir jis deklaruojamas, kaip šviežias 
- jis arba išspaustas, kai alyvuogės per-
nokusios, arba alyvuogės iki išspaudimo 
pragulėjo maišuose ilgiau nei tai yra 
būtina, arba buvo saugomas netinkamo-
mis sąlygomis, arba yra maišomas su senu 
aliejumi (arba net su kitos rūšies). Aišku, 
alyvuogių veislės ar jų tikroji kilmės vieta 
irgi turi įtakos, bet mes, remdamiesi savo 
patirtimi įsitikinę, kad tai jau yra niuansai.

Be brangaus laboratorinio tyrimo tikros 
tiesos nerasite, bet pasikliauti savo skonio 
receptoriais ir akimis galima (arba būtina). 
Tiesa, juos turite lavinti ragaudami ir 
lygindami.

Daugiau informacijos www.kalamata.lt

Nefiltruotas alyvuogių aliejus iš ūkininkų
Kasmet, lapkričio-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 degus-
tacijose po Italijos, Ispanijos ir Graikijos alyvuogių aliejaus spaudyklas ir išsirinkome geriausią regioną bei 
geriausią aliejų. 

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 (drum-
stumas 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 gruodžio-sausio 
mėnesį, tačiau tinkamai saugomas jis puikus visus metus, iki sekančių metų derliaus.

Išskirtinės kokybės Kalamata alyvuogės sūryme. Sudėtis: alyvuogės, sūrymas (vanduo ir jūros druska), šiek tiek alyvuogių 
aliejaus. Be acto!, 100% raw alyvuogės (termiškai neapdorotos), pikantiškai karstelėjusios (kartumas “nenuimtas” jokiais chemi-
niais reagentais). Išfasuota po 1000ml (~800gr gryno svorio) arba 18 litrų (13kg gryno svorio). 

Daugiau informacijos www.kalamata.lt

kalamata gurmaniŠkos gėrYbes kalamata gurmaniŠkos gėrYbes
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Pabandykite įvertinti savo konvekcinės 
krosnies naudingumo koeficientą, va-
dovaudamiesi pagrindiniais išlaidų ir 
pajamų kriterijais (atsižvelgiant į našumą 
arba apkrovimą).

Norint vertinti konvekcinės krosnies 
naudingumo koeficientą, reikia pasirinkti 
krosnies valdymo ir funkcijų galimybes. 
Tuomet skirsis ir gamintojų, ir krosnies 
galimybių pasirinkimas.

Galimybės arba pasirinkimo 
kriterijai (visos kainos su PvM, bet 
orientacinės, nes kiekvieno tiekėjo 
įranga šiek tiek skiriasi):

• Tarkime, Jums pakanka, kad 
konvekcinė krosnis atliktų tik sauso kepi-
mo funkciją, tada tokia 4 skardų GN 1/1 
talpos krosnis gali kainuoti iki 1500 Eur . 

• Jei tokia pati krosnis Jums reikalinga 
su momentiniu drėgmės įpurškimu (kon-
diterijos gaminiams), kaina jau skirsis – 
1700 Eur.

• Jei norite, kad Jūsų konvekcinė kros-
nis turėtų sauso kepimo ir troškinimo 
(kepimo su garu) funkciją, tuomet pats 
paprasčiausias jos variantas – su ne-
reguliuojamu drėgmės lygiu (stabilus, 
apie 50 proc. drėgmės kiekis) ir virimo 
funkcija (stabilus, apie 97 proc. drėgmės 
kiekis). Tokia 4 skardų GN 1/1 talpos ir 
elektromechaninio valdymo konvekcinė 
garo krosnis gali kainuoti iki 2100 Eur 

(gamintojas Inoxtrend).  
• Norite, kad Jūsų konvekcinė krosnis 

turėtų sauso kepimo ir troškinimo (kepi-
mo su garu) funkciją, su reguliuojamu 
drėgmės lygiu (drėgmės kiekis nuo 0 
proc. iki 99 proc.), ir virimo funkciją (sta-
bilus, apie 97 proc. drėgmės kiekis)? Tuo-
met tokia 5 skardų GN 1/1 talpos ir elek-
tromechaninio valdymo konvekcinė garo 
krosnis gali kainuoti iki 3000 Eur. 

• Jei Jūsų konvekcinė krosnis turėtų 
turėti sauso kepimo ir troškinimo (kepi-
mo su garu) funkciją, su reguliuojamu 
drėgmės lygiu (drėgmės kiekis nuo 0 
proc. iki 99 proc.), ir virimo funkciją (sta-
bilus, apie 97 proc. drėgmės kiekis), taip 
pat būti su keliais ventiliatoriaus greičiais, 
su ventiliatoriaus autoreverso funkcija, su 
termoadata, išsiplovimo funkcija, tuomet 
tokia 5 skardų GN 1/1 talpos ir elektro-
ninio valdymo konvekcinė garo krosnis 
gali kainuoti iki 4800 Eur.  

• Jei Jums reikia, kad konvekcinė kros-
nis turėtų sauso kepimo, troškinimo 
(kepimo su garu, kuriam nereikia kiekvie-
no produkto drėgmės parinkimo lygio) ir 
virimo (su galimybe parinkti temperatūrą 
iki +120ºC) bei regeneracijos funkcijas, 
taip pat turėtų 5-ių greičių ventiliatorių, 
būtų su papildomais 5 drėgmės pada-
vimo lygiais kepant sausuoju režimu 
(kepant konditerijos gaminius), su pa-
pildomais 5 drėgmės padavimo lygiais 
kepant troškinimo režimu, su papildo-

mais 5 apskrudinimo lygiais, su termo-
adata,  išsiplovimo funkcija, tada tokia 
7 skardų GN 1/1 talpos ir elektroninio 
valdymo konvekcinė garo krosnis gali 
kainuoti iki 7700 Eur.  

• Jei norite, kad Jūsų konvekcinė kros-
nis turėtų sauso kepimo, troškinimo 
(kepimo su garu, kuriam nereikia kiekvie-
no produkto drėgmės parinkimo lygio) ir 
virimo (su galimybe parinkti temperatūrą 
iki +120ºC) bei regeneracijos funkcijas, 
taip pat turėtų 5-ių greičių ventiliatorių, 
būtų su papildomais 5 drėgmės pada-
vimo lygiais kepant sausuoju režimu 
(kepant konditerijos gaminius), su pa-
pildomais 5 drėgmės padavimo lygiais 
kepant troškinimo režimu, su papildo-
mais 5 apskrudinimo lygiais, su termo- 
adata, rūkymo funkcija, išsiplovimo 
funkcija, tada tokia 7 skardų GN 1/1 tal-
pos ir lietiminio valdymo konvekcinė 
garo krosnis gali kainuoti iki 11000 Eur.

• Jei norite, kad Jūsų konvekcinė kros-
nis turėtų sauso kepimo ir troškinimo 
(kepimo su garu) funkciją, su reguliuo-
jamu drėgmės lygiu (drėgmės kiekis nuo 
0 proc. iki 99 proc.), ir virimo funkciją 
(stabilus, apie 97 proc. drėgmės kiekis), 
taip pat būtų su išsiplovimo funkcija, su 
termoadata, 2 ventiliatoriaus greičiais ir 
jeigu Jums labai svarbi produkto parin-
kimo tempertūra (net iki 0,2ºC tikslumu, 
atlieka sous-vide funkciją), tada tokia 
6 skardų GN 1/1 talpos ir elektroninio 

valdymo konvekcinė garo krosnis gali 
kainuoti iki 4700 Eur.

• Jei norite, kad Jūsų konvekcinė kros-
nis turėtų sauso kepimo ir troškinimo 
(kepimo su garu) funkciją su reguliuo-
jamu drėgmės lygiu (drėgmės kiekis nuo 
0 proc. iki 99 proc.), virimo funkciją (sta-
bilus, apie 97 proc. drėgmės kiekis), su 
sous-vide termoadata, taip pat būtų su 
išsiplovimo funkcija, ir jei Jums labai svar-
bi produkto parinkimo tempertūra (iki 
0,2ºC tikslumu, atlieka sous-vide funkciją), 
tačiau Jums pakanka, kad maksimali 
temperatūra krosnyje būtų iki +100ºC, 
tada tokia 4 skardų GN 2/3 talpos ir elek-
troninio valdymo konvekcinė garo kros-
nis gali kainuoti iki 2600 Eur.

• Jei norite, kad Jūsų krosnis būtų du-
jinio kaitinimo, tuomet, priklausomai nuo 
gamintojo bei modelio, teks mokėti nuo 
15 proc. iki 35 proc. daugiau, skaičiuojant 
nuo bendros sumos. Dujinis kaitinimas 
šiuo metu yra 2,4 karto pigesnis nei 
elektros sąnaudos. Taip pat labai svarbu 
pasirinkti tinkamą tiekėją, kuris gamina 
konvekcines garo krosnis, pritaikytas 
dirbti dujomis. 

Taigi, apžvelgėme galimus konvekcinės 
krosnies pasirinkimo variantus. Dabar 
pabandykime įvesti skaičiavimus, remian- 
tis patikima krosnimi (patikima krosnis, 
turinti plačiausią gamą funkcijų), kurios 
kaina 7700 Eur (elektrinė) arba 9581 Eur 
(dujinė). 

Išlaidos per 1 metus (visos kainos su 
PvM):

• Konvekcinės krosnies kaina – 
(elektrinė kainuoja 7700 Eur, o metams 
skaičiuokime 1/3 kainos, nes bent per 
trejus metus ji turi atsipirkti, o be to, 
neaišku, kaip seksis ja naudotis) – 2560 
Eur. Dujinė – 3294 Eur

• Krosnies įrengimui turi būti prijungtas 
vandens tiekimas, kanalizacija, elektra ar 
dujos, ventiliacijos gaubtas su visa ven-
tiliavimo 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. 

• Vandens sąnaudos – 2,3 l per valandą, 
dirbant virimo režimu. Tarkime, per dieną 
sunaudosime 10 l vandens. Per metus – 
3560 l. Kaina, kartu su nuotekomis – apie 
6 Eur metams, priklausomai nuo miesto.

• Plovimo funkcijos išlaidos, plaunant 
kasdien ekonominiu režimu: 35 l van-
dens, 3,5 kW elektros, 400 ml abiejų plo-
vimo skysčių. Per metus: 12460 l vandens 
– 22 Eur, 1246 kW elektros – 162 Eur, 142 l 
plovimo skysčių – 820 Eur. 

• Elektros galia: maksimali galia 11 kW, 
bus įjungta apie 12 val. konvekcinė kros-
nis per valandą kepimo fukcijos metu 
sunaudos tik 1 kW, virimo – tik 2,9 kW, 
vidurkis – 2 kW. Per 12 val. sunaudojamos 
24 kW – 3,12 Eur,  per metus – 1111 Eur. 
Dujinis variantas – 463 Eur.

• Remontai ir garantija – 1 metus 
nekainuos nieko. Antrus, trečius me-
tus gali kainuoti sumą, kurios numatyti 
neįmanoma – apie 150 Eur metams.

Bendra suma metams – 5310 eur 
(elektrinė krosnis) arba 5195 eur 
(dujinė krosnis).

Tačiau nepamirškite, kad gera 
konvekcinė krosnis Jums tarnaus 
mažiausiai 10 metų, taigi galime įvesti 
ir kitus skaičiavimus: 10-ties metų 
kasmetinės sąnaudos – 3281 Eur 
(elektrinė krosnis) arba 2727 Eur (dujinė 
krosnis).    
 

Susumavus pasirodo, kad konvekcinės 
krosnies kaina visai nedidelė, palyginus 
su kitomis būtinomis išlaidomis. Taip pat 
tampa aišku, kad dujinė konvekcinė garo 
krosnis per 10 metų Jums sutaupo 3659 
Eur. Skaičiuojant investiciją 3 metams, 
elektrinis variantas parankesnis 1536 Eur. 

Pabandykime apskaičiuoti 
konvekcinės garo krosnies uždarbį. 

Pajamos arba našumas:
• Dienos pietų metu vidutiniškai par-

duodate nuo 30 iki 50 porcijų, su mini-
maliu antkainiu (vidurkis – 40 porcijų). 
Konvekcinėje krosnyje pagaminti patiek-
alai Jums atneša, tarkime, 1 Eur pajamų 
(pelno) per parą, per mėnesį – 800 Eur (20 

dienų X 40 Eur). Tikėkimės, 12 mėn. po 
800 Eur – 9600 Eur.

• A la carte patiekalų Jums per vakarą 
taip pat reikia parduoti bent 50 porcijų, 
tad skaičiuokime, kad konvekcinė krosnis 
Jums uždirba po 1 Eur nuo kepsnio.

Taigi, per mėnesį konvekcinė krosnis 
Jums uždirba 1000 Eur (20 dienų X 50 
Eur). Metai – apie 12000 Eur.

Taigi, konvekcinė krosnis, per metus 
„uždirbdama“ Jums 21600 Eur, yra visai 
neblogas pliusas – apie 6300 Eur.

Teoriškai skamba neblogai, tačiau 
kaip teigiama daugelyje verslo teorijų 
ir praktikų – pajamas ir efektyvumą 
reikia skaičiuoti atsargiai, o paskaičiavus 
optimistinį variantą, padalinti jį iš trijų! 
Tai yra, tikėkitės 1/3 planuojamų pajamų, 
nes būna visko, visaip, būna nenumatyta 
ir netiksliai suskaičiuota, prarasta, „pa-
mesta“ ir t. t.

Keltas praktinių įžvalgų ir patarimų, 
renkantis dujinę konvekcinę krosnį:

1. Dujinę konvekcinę rekomenduo-
jama rinktis naują - dėl saugumo ir ga-
rantijos.

2. Rinktis rekomenduojama pa-
tikimo gamintojo, t.y. tokio, kuris 
užtikrina kompetentingą servisą.

3. Dujinė konvekcinė krosnis turi 
vieną mobilumo pranašumą - ji gali 
būti nugabenta į darbo vietą, kuri gali 
būti net gamtoje (valdymui būtina 
elektra iki 2kW, bet ne trifazė).

4. Dujinė krosnis brangesnė nei 
elektrinė, tačiau ekonomiškesnė.

Konvekcinė krosnis – įprastas ir, ko gero, daugelio virėjų bei savininkų nuomone, nepamainomas 
įrengimas šiuolaikinėje virtuvėje. Pagrindiniai restorano meniu patiekalai – karštieji, kuriems be 
konvekcinės krosnies būtų sunku „patekti į stalą“. technologinis projektas ar tiesiog virtuvės įrengimas 
net neįsivaizduojamas be šios „orkaitės“. ar tikrai tai nepamainomas įrenginys, o gal tai išteklių ir tuo 
pačiu lėšų rijikas?

kokiĄ konVekcinę rinktis?

restoranŲ tenDenciJos restoranŲ tenDenciJos

Aidas Indrošius, Artūras Nečejauskas
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Kokie yra maitinimo verslui reikalingi 
įrankiai ir į ką reikia atkreipti dėmesį? Ką 
reikia žinoti, kaip rinktis ir, svarbiausia, 
kaip nepermokėti?

Pirmiausia Jūs turite apsispręsti, ką 
norite ir galite pasiūlyti savo svečiui, 
kokią koncepciją pasirinksite: ar tai bus 
baras, ar kavinė, vyninė, oriental restora-
nas, valgykla, kulinarija, gastro baras, 
konditerija, maisto pristatymas į namus, 
food truck‘as, ar kita. 

Atidarant restoraną, nepamirškite šių 
8-ių žingsnių: 

1. Koncepcija, pavadinimas;
2. verslo planas;
3. vieta;
4. licencijos, leidimai;
5. Meniu, virtuvės projektas;
6. Interjeras, įrangos parinkimas, 

jauki aplinka klientams;
7. Personalas;
8. Marketingas, reklama.

Pasirinkus kryptį, kuria ruošiatės eiti, ir 
radę patalpas, jau turite pradėti planuoti, 
kaip atrodys Jūsų virtuvė.

Planuojant virtuvės išdėstymą, labai 
svarbu atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

1. tinkamai parinkta įranga;
2. Patogus, ergonomiškas darbo 

vietų įrengimas;
3. virtuvės planavimas sekcijomis;
4. optimalus darbuotojų skaičius.
Nuo viso to priklauso Jūsų verslo 

sėkmė. Investavus į patikimus įrenginius 
ir technologijas, Jūs galėsite sumažinti 
išlaidas personalui. Kuo patogiau įrengta 
virtuvė ir aprūpinta tinkamais įrengimais, 
tuo mažiau personalo reikia maisto 
ruošimui ir pristatymui. 

„Baltic Master“ padeda parengti tech-
nologinius virtuvės projektus, tinkamai 
parinkti ir sukomplektuoti įrenginius, 
atitinkančius Jūsų veiklos pobūdį ir 
poreikius. Mūsų specialistai pasirūpina 

įrangos parinkimu, pristatymu, monta-
vimu, išmoko naudotis, teikia garantinio 
ir pogarantinio aptarnavimo paslaugas. 
Reguliariai rengiame mokymus virėjams, 
pristatome rinkos naujoves ir mokome 
jomis naudotis.

Rengiame interjero dizaino projektus, 
gaminame baldus Jūsų restorano salei ar 
ofisui. Mūsų interjero dizainerių koman-
da ne kartą įvertinta už kavinių, restoranų 
projektus bei jų įgyvendinimą. 

„Baltic Master“ dirba su daugiau nei 
300 žinomų tarptautinių gamintojų ir 
parduoda jų gaminamą įrangą Lietuvoje 
ir Baltijos šalyse. Per 25 veiklos metus su-
kaupta patirtis ir orientacija į inovatyvias 
technologijas leidžia diegti naujausias, 
aplinkai draugiškas ir eksploatacijos 
sąnaudas maksimaliai mažinančias siste-
mas bei įrenginius, kurie laikui bėgant ir 
griežtėjant ES reikalavimams, nekels jų 
savininkams rūpesčių. 

Vienas iš „Baltic Master“ partnerių 
– Voketijos gamintojas „Rational“. Šis 
gamintojas yra konvekcinių krosnių 
rinkos lyderis, užimantis net 53 proc. vi-
sos pasaulinės rinkos šiame segmente. 
„Rational“ kiekvienais metais investuoja 
į naujausias technologijas, personalo 
mokymus, padeda optimizuoti Jūsų 
kaštus. 

Atsižvelgdami į kitų šalių poreikius, 
„Rational“ diegia vietines kalbas, lengvą 
prieigą pačiame įrenginyje skaityti in-
strukcijas ir rekomendacijas gimtąja 
kalba. Be to, yra įdiegti procesai, kurie 
leidžia ruošti maistą nakties metu ir be 
žmogaus dalyvavimo. Tereikia pasirinkti 
tinkamą procesą, pakrauti maistą ir eiti 
ilsėtis. Praėjusiais metais įdiegta funk-
cija „Connected Cooking“. Ši funkcija 
leidžia, prijungus konvekcinę krosnį prie 
interneto, stebėti, kontroliuoti ar val-
dyti joje vykstančius kepimo ar plovimo 
procesus, programuoti ir kurti meniu, 
parsisiųsti receptus iš „bibliotekos“ ar 
nuskaityti įrenginio  HACCP protokolą 
už praėjusį šešių mėnesių laikotarpį. 
Visa tai atliekama naudojant mobilų 
įrenginį: išmanųjį telefoną, planšetę ar 
kompiuterį, iš bet kurios pasaulio vietos, 
kurioje veikia internetas. 

Keli faktai apie „Rational“ konvekcines 
krosnis:
1. visuomet garantuoja vienodą
patiekalo kokybę;
2. Galimybė standartizuoti gaminmo 

produkto receptūras skirtinguose gamybos 
taškuose; 
3. lengva valdyti netgi nekvalifikuotam 

personalui;
4. Minimalios eksploatacinės išlaidos;
5. nereikalauja stebėjimo ar monitoringo 

resursų;
6. skirtingų maisto produktų ruošimas tuo 

pačiu metu;
7. automatinis valymas ir kalkių 

pašalinimas.

Dar keletas faktų, kurie padeda taupyti 
kasdien su „Rational“:
1. Žaliavos sunaudojimas sumažinamas iki 
10 proc.;
2. aliejaus ir riebalų kiekis patiekalui ruošti 
sumažinamas iki 95 proc.;
3. energijos taupymas − iki 28 proc.;
4. Darbo jėgos sąnaudos – mažesnės iki 30 proc.;
5. Įrenginio funkcionalumas leidžia 
sutapyti daugiau nei 30 proc. kitų įrenginių 
užimamo ploto; 
6. Investicijos atsiperka per trumpą laiką 
(priklauso nuo Jūsų gamybos apimčių).

Tai tik vienas iš daugelio „Baltic Master“ 
siūlomų įrenginių ir technologijų, kurias 
pristatome Jums ir tuo prisidedame prie 
Jūsų verslo sėkmės.

Planuodami investiciją naujai kuriamam 
verslui ar įrangos atnaujinimui, naudokitės 
profesionalų patarimais ir konsultacijomis. 
Tai padės ne tik greičiau atsipirkti Jūsų 
investicijoms, bet ir sumažinti kasdienes 
išlaidas ir apsisaugoti nuo „žmogiškojo 
faktoriaus“ klaidų bei optimizuoti išlaidas 
personalui.

„Baltic Master“ profesionalai – jau 25 me-
tus kartu su Jumis!

„Baltic Master“ jau 25-erius metus padeda savo klientams įgyvendinti pačias drąsiausias idėjas kuriant verslą 
restoranų, kavinių, gamybos cechų, prekybos srityse. tai visas paslaugų kompleksas „iš vienų rankų“ – nuo 
idėjos iki jos įgyvendinimo. „Baltic Master“ iš esmės orientuota į dvi pagrindines kryptis – „šalta“ (profesionali 
šaldymo įranga) ir „karšta“ (maisto gamybos įranga bei technologijos). Šiandien plačiau apie „karštąją“ pusę.

„Baltic Master“: projektuoja, parenka įranga, siūlo sprendimą jūsų virtuvės įrengimui.

Evaldas Žaliukas

restoranŲ Verslas - 
proFesionalus poŽiŪris

8 800 60006
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virtuviniai termometrai
kaip teisingai pasirinkti
vienas svarbiausių saugios maisto gamybos principų yra tinkama produkto temperatūra, kuri užtikrina 
sveikatai pavojingų bakterijų žuvimą arba sustabdo nepageidaujamų mikroorganizmų dauginimąsi bei 
plitimą. todėl geras termometras virtuvėje yra ne mažiau svarbus, nei geras peilis.

Šioje apžvalgoje trumpai paminėsime termometrų tipus, 
tikrąją jų paskirtį, bei svarbiausius kriterijus, padėsiančius tei-
singai pasirinkti. 

Termometrai produkto vidaus temperatūrai matuoti
Čia svarbu atkreipti dėmesį į kelis pagrindinius kriterijus:
1. Turbūt  svarbiausias iš jų – temperatūros nustatymo grei-

tis. Patys pažangiausi ir profesionalių šefų pripažįstami termo-
metrai tikslią vidaus temperatūrą nustato per 2-3 sekundes. Tai 
ypač svarbu dirbant su brangiais produktais, kur 20 papildomų 
sekundžių jau stipriai keičia produkto iškepimo laipsnį. Jau 
nekalbant apie tai, kad mažai kam užtenka kantrybės įsmeigus 
termometrą laukti rezultato. Čia juk ne termometras pažastyje, 
kur gali laukti, kol temperatūra pakils iki 37,1°C ir nereikės eiti į 
mokyklą.  

2. temperatūros tikslumas. 
Nors ant daugumos net ir vos kelis eurus kainuojančių 

termometrų galima rasti užrašus su nedidele 1-o ar 2-jų 
laipsnių paklaida, tačiau nei prie vieno iš tokių termometrų 
nebus pridėta jokio dokumento apie atliktą bent jau pirminę 
gamintojo patikrą. Ir čia nekalbama apie visuomeninio mai-
tinimo įstaigoms privalomą metrologinę patikrą, kurią reikia 
periodiškai atnaujinti ir kuri kainuoja nemažus pinigus. Geri 
gamintojai tokią patikrą atlieka savo laboratorijose ir prie 
termometrų prideda tai liudijantį dokumentą su gaminio nu-
meriu bei patikros rezultatais. Paprastai tokių termometrų 
paklaida būna vos kelios laipsnio dalys. Suprantama, kad tokie 
termometrai negali kainuoti kelių eurų, bet juk ir šveicariško 
laikrodžio nesitikime nusipirkti prekybos centre paskutinio va-
saros išpardavimo metu su 80 proc. nuolaida. 

3. termometro tvirtumas ir atsparumas. 
Šis kriterijus gali būti kiek subjektyvus, bet dėl to ne mažiau 

svarbus. Subjektyvus dėl to, kad jei laužai, gali sulaužyti 
praktiškai viską. O čia viso labo metalinė adata ir plastiko korpu-
sas su elektroniniu (jeigu tokiu) ciferblatu. Bet metalas nėra ly-
gus metalui, tuo labiau plastikas – plastikui. O turint galvoje, kad 
temperatūra dažniausiai yra matuojama pakankamai agresyvio-
je aplinkoje (karštis, didelė drėgmė), šių medžiagų savybės tam-
pa dar aktualesnės. Žinoma, jeigu termometras gulės stalčiuje 
ir bus ištraukiamas tik norint parodyti jį maisto ir veterinarijos 
tarnybos inspektoriams, tuomet galima drąsiai taupyti. Tačiau 
jeigu jis bus naudojamas kaip svarbus savikontrolės įrankis, 
tuomet jo atsparumas Jums bus itin svarbus. Geriausi termo-
metrai turi IP67 atsparumo nuo drėgmės klasę, o tai leidžia ter-
mometrus plauti panardinus vandenyje. 

Termometrai paviršiaus temperatūrai matuoti
Čia reikėtų išskirti dvi termometrų kategorijas: bekontakčiai 

termometrai ir liečiami termometrai. Nors bekontaktis 
(arba infraraudonųjų spindulių) termometras skamba ir la-
bai viliojančiai, bet jis turi vieną rimtą trūkumą – tikslumą. 
Ir jeigu Jums yra svarbus vienas kitas laipsnis ar net jo da-
lis, Jūs neturėsite kitos išeities, kaip tik naudoti lietimui skirtą 
termometrą. Bet jeigu norite įsitikinti, kad Jūsų keptuvė ar kepi-
mo plokštuma yra įkaitusi iki 250°C, tikrai nelieskite jos drėgnu 
pirštu, nes prisilietus ir prie iki 180°C įkaitusios keptuvės, kitas 
Jūsų žingsnis bus link vaistinėlės, o ne prie maisto. Naudo-
kite bekontaktį termometrą, kuris, matuojant 30 cm atstumu, 
temperatūrą nustatys su 2-3 laipsnių paklaida. To Jums daugiau 
negu pakanka. Tačiau neapsigaukite, įsigydami kelis eurus 
kainuojanti žaislą, kuris turi dar ir keliasdešimt metrų siekiantį 

restoranŲ tenDenciJos restoranŲ tenDenciJos

Gytautas Lasickas

www.aco.lt
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raudoną lazerinį taškelį. Jie labiau tinkami bandyti apakinti 
krepšininką, metantį baudas, o ne tikrinti burokėlių sriubos 
temperatūrą. Patikėkite, taip tikrinant, Jūsų sriuba gali būti viso 
labo keistokos spalvos šaltibarščiai.

Geri bekontakčiai ar liečiami termometrai, kaip ir aukščiau 
aprašyti vidaus temperatūros matuokliai, turės gamintojo patik-
ros sertifikatus bei bus pagaminti iš medžiagų, labiau primenančių 
gerą mobilų telefoną, nei vaikišką žaislinį pistoletą. 

Termometrai aplinkos temperatūrai matuoti
Šiam skyriui galima būtų išskirti atskirą „Restoranų verslo“ 

numerį, tačiau jį perskaitytų mažiau žmonių, nei sanskrito kalba 
parašytą telefonų knygą. Todėl apsiribosime paminėdami kelis 
momentus.

Su šiais termometrais susiduriame kiekvieną dieną, be 
išimties: žvilgtelėję pro langą į lauko termometrą, įsėdę į 
automobilį ir nustatydami salono klimato temperatūrą. Labai 
dažnai mes net nesusimąstome, kad įrengime yra sumontuotas 
nesudėtingas temperatūros matavimo zondas, kuris atjungia 
užvirusį arbatinuką, neleidžia sudegti skrudintuvėje šylančiai 
duonelei, neleidžia išvirti skalbiniams skalbimo mašinoje. 
Šaldytuvo ar šaldiklio temperatūrą taip pat matuoja ir kontro-
liuoja įvairūs termometrai, kurie vizualiai nėra matomi, bet at-
lieka savo darbą.

Tačiau jeigu Jums reikalingas preciziškas tikslumas bei patiki-
mumas, pasikliaukite liaudies išmintimi, kuri sako, kad jei pigiai 
pirksi, tai brangiai užmokėsi. Tiesa ta, kad tai yra bene pigiausi 
termometrai iš visų prieš tai paminėtų. Nebent Jums reikalingi 

specializuoti, daugiakanaliai termometrai, kurie temperatūrą 
gali matuoti keliose vietose vienu metu, o duomenis galite ma-
tyti nedideliame ekrane arba mobilaus telefono programėlėje.  
Tokiu atveju šie termometrai gali būti suderinti su HACCP 
(rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų) sistemomis. 

Apie gamintojus 
Įvairių kulinarinių leidinių apžvalgose aukščiausių įvertinimų 

sulaukia amerikietiškas „Thermoworks“ prekinis ženklas ir visų 
laikų jų flagmanas – termometras „Thermapen“. Nesenai buvo 
pristatyta jau ketvirtoji jų modifikacija. Europos rinkoje labiau 
paplitęs britų „ETI“ (Electronic temperature instruments) pre-
kinis ženklas, siūlantis labai plačią termometrų gamą, tarp jų ir 
ikoninius „Thermapen“.

Gerai vertinami yra ir Javelin Pro smeigiami termometrai. 
Geros charakteristikos, šiuolaikiškas dizainas. Dar sunku spręsti 
apie jų ilgaamžiškumą, nes tai pakankamai naujas prekinis 
ženklas. 

Pastaruoju metu pasaulinėse prekybinėse platformose 
yra pasirodę nemažai startuolių kompanijų išleistų,  puikiai 
atrodančių maisto termometrų. Jų išskirtinumas tas, jog jų pa-
vadinimai prasideda raidele „i“ ir yra puikiai įpakuoti. Objektyvių 
atsiliepimų apie juos kol kas mažoka, bet tai nebūtinai trūkumas. 

Didžiausias pasirinkimas, kuriame tikrai pasiklysite net ir 
naudodamiesi „Google“, yra po kelis eurus kainuojančių kiniškų 
bevardžių termometrų. Jie yra tikrai tikslesni, nei nudegę virėjų 
pirštai ir tikrai pigesni, nei aukščiau paminėti modeliai, todėl turi 
teisę atsirasti kiekvienoje virtuvėje.
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1. „snobas“
Vaikystėje, pamenu, labai mėgau 

pyragėlį, vadinamą „Bulvytė“. O pačios 
skaniausios „Bulvytės“, kaip man tada 
atrodė, buvo gaminamos mūsų miestelio 
kavinėje, centrinio gastronomo antrame 
aukšte. Kavinėje dirbo bufetininkė, kuri 
kalbėdavo tokiu ypatingai įsakmiu tonu 
ir visuomet nuliedavo šaltu, nesvetingu 
žvilgsniu. Susimokėjusi greitai grieb-
davau pyragėlį ir dar greičiau sprukdavau 
lauk.

O, kad Jūs matytumėte, kaip jos veidas 
pasikeisdavo, jeigu į kavinę užsukdavo 
koks nors vietinio elito atstovas! Šypsena 
tapdavo pati saldžiausia, balsas – mieliau-
sias, o paslaugumas – aukščiausios klasės. 
Tarsi burtų lazdele mostelėjus, ji imdavo 
gražbyliauti, kvatotis, suktis kaip voverė. 
Pakvipdavo kava, konjaku ir dar kažkuo, 
ką mes, vaikai, giliai jausdavome, tik dar 
nežinojome, kaip įvardinti. Tai buvo ele- 
mentari atranka pagal visuomenėje 
užimamą „svorį“ ir statusą.

Niekada nerūšiuokite savo klientų. 

top 10 paDaVėJŲ klaiDŲ
Visi svečiai Jums turėtų būti vienodai 
brangūs, nusipelnę Jūsų malonaus aptar-
navimo, dėmesio ir paslaugumo. Svečio 
išvaizda, drabužiai, statusas neturėtų būti 
tie kriterijai, pagal kuriuos Jūs nuspręsite, 
kiek laiko, pastangų ir šypsenų Jums tai 
kainuos.

Mano buvęs viršininkas, pasiturintis 
žmogus, dažniausiai rengdavosi tarsi 
koks nušepėlis. Madai jis, rodės, buvo vi-
sai abejingas, tačiau restoranuose palik-
davo gausius arbatpinigius.

Svečias išeis su kartėliu arba net negrįš 
pas Jus, jei sudarysite įspūdį, jog jis yra 
menkesnis ar mažiau vertinamas nei kiti 
klientai.

Kartą, praėjus keleriems metams po 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, 
draugo gimtadieniui paminėti pasirin-
kome naują Vilniuje atsidariusį itališkų 
valgių restoraną. Patiekalai ir jų ingre-
dientai mums buvo ne visai žinomi, todėl 
teiravomės padavėjos. Padavėjos laiky-
sena ir arogantiškai šalta veido išraiška 
bylojo, jog turime reikalą mažiausiai su 

padavėjai taip ir neišauga iš „pirmos dar-
bo dienos“ sindromo. Paklausti elemen-
taraus klausimo apie patiekalą, jie sutrin-
ka, pasimeta, ima ieškoti pasiteisinimų, 
tokių kaip – nežinau, „nes gi ne virtuvėje 
dirbu“, arba „dar tik neseniai dirbu“, „vis-
kas čia skanu“, arba „aš nemėgstu žuvies, 
tai nelabai galiu ką patarti“.

Prisipažinsiu, esu ir aš patekusi į tokias 
diskomfortą keliančias situacijas. Pui-
kiai prisimenu, kai pirmą sykį gyvenime 
nuėjau dirbti į jūros gėrybių restoraną 
Airijoje, neturėdama jokio supratimo, 
kaip veikia viešojo maitinimo industrija. 
Tokiai ką tik iškeptai padavėjai teko aptar-
nauti svečius, kai austrės, moliuskai, jūros 
šukutės man tebuvo tik skambūs egzoti-
niai pavadinimai. Galite įsivaizduoti mano 
patiriamą stresą, kuomet klientas teirau-
davosi apie paruošimo būdą, padažus, al-
ternatyvius variantus, nes netoleruodavo 
tam tikrų sudėtinių dalių. Man belikdavo 
tik kaltai šypsotis, nes ką gi daugiau gali 
išsigandusi lėkščių nešiotoja?

Už padavėjo neišprusimą atsakingos 
dvi pusės: padavėjas ir darbdavys. Puiku, 
jei į darbą priimami profesionalai, turintys 
patirties. Bet dirbti padavėjais dažniausiai 
ateina jauni žmonės, kuriems tos patirties 
dar reikės įgyti. Klaidingai manoma, jog 
padavėju gali dirbti bet kas, ir tai toks dar-
bas, kuriam nereikia nei ypatingų žinių, 

nei mokymų. Jei nesate nusiteikę inves-
tuoti į darbuotojo mokymus, nepykite, 
kai jis padarys klaidų, kurios Jums gali 
kainuoti gerą vardą.

Darbuotojas, kuris jausis komandos da-
limi, bus motyvuotas ugdyti savo įgūdžius 
ir profesines savybes. Tai priklauso nuo 
asmeninių vertybių, požiūrio į darbą ir 
ambicijų. Visgi, pradžioje Jums nelieka 
nieko kito, kaip sukurti paprastą, aiškią 
atmintinę padavėjui, pradedant nuo ap-
tarnavimo etiketo, baigiant patiekalų bei 
vynų aprašymais ir rekomendacijomis. 
Sveikintina, jei surengtumėte patiekalų 
bei populiariausių gėrimų degustacijas, 
o kartais susirinktumėte aptarti darbo 
proceso, pasidalinti patirtimi ir naujomis 
idėjomis.

Jausdavausi tvirtai tik tuomet, kai 
žinodavau, ką siūlau, koks skonis, 
kokios sudėtinės dalys. Nes, patikėkit, 
pardavinėti katę maiše – ne kiekvieno 
sugebėjimams.

3. „Žuvytė Dorė“
Pamenate užuomaršą žuvytę Dorę, 

animacinio filmuko heroję? Jos atmintis 
tetrukdavo vos keletą minučių, ir paskui ji 
vėl klausinėdavo tų pačių dalykų. Įspūdis, 
jog tokių užmaršių „žuvyčių dorių“ pilnos 
kavinės ir restoranai. Štai, padavėja pri-
ima dviejų žmonių gėrimų užsakymą, o 

bajoriškos kilmės atstove. Žvilgsnis iš 
aukšto, kiek nustebęs eksperto tonas, 
paniekos gaidelė jos balse skelbė, jog 
esame neišprusę provincialai iš girių 
glūdumos, kažkaip per klaidą atsidūrę jos 
valdomuose tyruose.

Įsakmų žinovo toną keiskite draugišku, 
geranorišku, patariamojo pobūdžio ben-
dravimu. Net jei svečio neišmanymas er-
zina, o klausimai Jums atrodo beviltiškai 
kvaili.

2. „analfabetas“
Analfabetu vadinamas visiškas 

nemokša kurioje nors srityje. Kiekvienas 
tikriausiai esame išgyvenę šią būseną 
bent sykį gyvenime. Ypač tuomet, kai 
pradedame naują veiklą, susiduriame su 
mums neįprasta situacija, ar pirmosiomis 
dienomis naujame darbe.

Ar liksime tokiais neišmanėliais, labai 
priklauso nuo įstaigos strategijos ir nuo 
mūsų pačių vidinio noro mokytis ir tapti 
savo srities profesionalais.

Dažnai susidaro įspūdis, kad kai kurie 

po minutės juos atnešusi vėl klausia, kas 
geria pomidorų sultis, o kas Coca-colą? 
Jei tai būdas palaikyti pokalbį, tai turiu 
Jus nuvilti – jis visiškai nevykęs. Taip Jūs 
tik parodote, kad Jums visiškai nerūpi 
Jūsų svečias.

Lavinkite atmintį, stenkitės atsiminti 
bent gėrimų užsakymus. Pasižiūrėkite 
žmogui į veidą, susiekite šiuos dalykus. 
Turėkite sistemą, kokiu eiliškumu 
užsirašysite užsakymus. Patiekalą 
atneškite su šypsena ir, patiekda-
mi svečiui, ištarkite jo pavadinimą. 
Neklausinėdami „kam sriuba, o kam 
dešra?“, Jūs padarysite teigiamą įspūdį 
bei uždirbsite papildomų profesionalu-
mo taškų.

Kai dirbau svečių namuose, man kasryt 
reikėdavo atsiminti maždaug 28 žmonių 
vardus, kai tie žmonės nuolat keisdavosi. 
Buvo sunku, bet įmanoma. Žinoma, tam 
pasitarnaudavo ir užrašai.  

4. „neturintis laiko“
Toks padavėjas atrodo nuolat 

užsiėmęs, lakstantis, triūsiantis nelyg 
kokia „barbė devyndarbė“, tačiau para-
doksas – jis niekada neturi laiko Jums. Tik 
numetė meniu ir nubėgo savais keliais. 
Jums dar nespėjus nė patogiai kėdėje 
įsitaisyti, staiga išdygsta šalia klausdamas: 
„Ar jau išsirinkote?“ Užsakymą rašo 
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žvalgydamasis, nervingai, visa kūno kalba 
rodydamas, kad bendravimą su Jumis jau 
norėtų nutraukti. Dar nespėjus pasakyti, 
kad antienos krūtinėlę mėgstate gerai 
iškeptą, nutolsta tolumoje lyg dūmas.

Padavėjo guvumas labai pagirtina 
savybė ir puikiai pasitarnauja šiame 
darbe. Visgi, kad ir kokie užsiėmę 
būtumėte, Jūs tiesiog privalote skirti 
laiko savo svečiui. Tai visada atsiperka. 
Antraip jau nuo pirmųjų minučių sukur-
site nesvetingą, dirglią atmosferą. Svečias 
jausis skubinamas, manys, kad juo kuo 
greičiau mėginama atsikratyti.

Ne paslaptis, kokie apkrauti gali būti 
padavėjai, ir kartais tikrai itin sunku 
atrasti keletą papildomų minučių. Svečių 
klausimai erzina, kai žinai, jog virtuvėje 
jau laukia pagaminti patiekalai, kurie tuoj 
pat turi būti patiekti. Norisi viską atlikti 
kuo greičiau, kad spėtum aptarnauti vi-
sus.

Net jei esate labai užsiėmę, būkite 
nuoširdūs ir pasakykite svečiui, kad 
kai tik galėsite, tuoj pat skirsite jam 
visą savo dėmesį. Nepalikite svečio 
mindžikuoti prie durų ir manyti, jog Jūs 
jo nė nepastebėjote. Informuokite apie 
užsakymą, kurį pagaminti truks ilgiau, 
apie gausų žmonių antplūdį vėlyvųjų 
pusryčių metu, dėl ko aptarnavimas bus 
lėtesnis, ir panašius dalykus. Tai neleis su-
abejoti Jūsų nuoširdžiu rūpesčiu ir puikia 
aptarnavimo kokybe.

žmogus, dažniausiai vengia bet kokios 
atsakomybės. Jei kažkam teks lūpdažis 
ant stiklinės – kalta bus indaplovė, kad 
neišplovė, jei amžinybę nesulaukęs pa-
tiekalo svečias galiausiai primins apie 
save, abejinguolis, nors praėjo pro stalą 
penkissyk, suvers bėdą naujam šefui, 
mėnulio užtemimui – bet kam, tik ne 
savo paties atsainumui.

Jūs esate komandos dalis, taigi Jums 
tenka dalintis atsakomybe. Turiu Jus nu-
vilti – daugelį nemalonių situacijų visgi 
teks spręsti Jums. Jūs būsite pirmasis, 
kuris išklausys priekaištą dėl sprangaus 
kepsnio ar sugižusio pieno arbatoje. Pri-
siminkite: svečiams mažiausiai rūpi pa-
siteisinimai. Visa, ką Jūs galite ir privalote 
padaryti – tai atsiprašyti ir nemalonią 
situaciją išspręsti kuo pozityviau. 
Kiekvieną, net ir menkiausią restorane 
patirtą nemalonią emociją turite išpirkti. 
Nuoširdus apgailestavimas, papildomas 
užkandis ar nemokama vyno taurė  – 
galbūt tai bus raktas, suminkštinantis 
nuviltą svečio širdį. 

7. „Gulbė nebylė“
Vienose kultūrose plepama labiau, 

kitos kultūros santūresnės. Tai lemia 
susiklosčiusios tradicijos, žmonių tem-
peramentas, bendras šalies psichologi-
nis klimatas. Airijoje, pavyzdžiui, tylenis 

5. „varnų gaudytojas“
Tikriausiai kiekvienas lietuvis žino, ką 

reiškia posakis „gaudyti varnas“. Ypač 
gerai „varnas gaudyti“ sekdavosi kokioje 
nors nuobodžioje pamokoje. Sėdi, svajoji, 
vėpsai per langą, niekas nerūpi ir numigt 
būtų neprošal. Kas retsykiais leidžiama 
žioplinėjančiam mokiniui, niekaip nedera 
padavėjui.

Šia tema galiu Jums papasakoti 
smagią istoriją, nutikusią mano vegetarei 
draugei.

Užsisakius kavinėje vegetarišką picą 
ir gavus ją su kumpio gabalėliais, mano 
bičiulei buvo pasiūlyta tą kumpį tiesiog... 
nusirinkti!

Kai ši atsisakė tokią picą valgyti, 
padavėja tik išpūtė akis: „Kuo aš kalta, kad 
virtuvėje mergaitės apsižioplino? Nusi-
rinkite, o gal draugė suvalgys?“ – pasiūlė 
ji ir įsižeidusi nuėjo toliau „gaudyti varnų“.

Padavėja ne tik padarė klaidą nepati-
krindama, ką neša į stalą, bet nemalonią 
situaciją dar labiau paaštrino: jos pasi-
teisinimai, pasiūlyti sprendimo variantai 
ir atsainus tonas profesiniu požiūriu buvo 
visiškai netinkami.

Galbūt Jus tai papiktins, bet turiu pa-
sakyti, jog atsakomybė už svogūnus, 
atsiradusius lėkštėje, jei tie svogūnai 
nebuvo užsakyti, visgi tenka padavėjui. 
Tik padavėjas atsakingas už tai, kad 
grietinė prie cepelinų (ar kiti priedai) 
svečią pasiektų laiku, o ne tada, kai jis jau 

padavėjas neturi didelių šansų sulaukti 
profesinės sėkmės (ir arbatpinigių!). 
Energingas, gerai nusiteikęs, mokantis 
palaikyti pokalbį, linksmas ir šmaikštus 
– štai padavėjo savybės, ten geidžiamos 
daugumos darbdavių.

Lietuvoje padavėjai santūresni, 
šaltesni, nedrąsūs, kartais išsigandę, la-
biau bijantys klysti, nemokantys spręsti 
keblių situacijų. Taip yra dėl daugelio 
priežasčių. Vis dar pasitaiko, jog padavėjų 
indėlis į bendrą restorano sėkmę ne itin 
vertinamas, todėl dažnai samdomi atsitik-
tiniai žmonės, neatsižvelgiant į jų asme-
nines savybes. Charizmatiškas padavėjas 
– didelė dovana restoranui, tačiau ne visi 
gali tokie būti. Geranoriškumas, manda-
gumas, šypsena, nuoširdumas, keletas 
malonių frazių – to visiškai gali pakakti.

Aš, kaip svečias, norėčiau, jog padavėjas 
bent šiek tiek su manimi pabendrautų. 
Teko lankytis viename iš trisdešimties 
geriausių Lietuvos restoranų, kur 
padavėjas mus aptarnavo preciziškoje ty-
loje, neištardamas nei vieno žodžio, nors 
įspūdingai atrodantys patiekalai prašyte 
prašėsi būti pristatomi.

Į restoraną, žinoma, neinama dėl Jim 
Carrey juokelių, tačiau mirtina tyla ap-
tarnaujant įspūdžio irgi nepalieka. Būtų 
labai šaunu, jog padavėjas, dėdamas 
ant stalo kavos puoduką, užkandžius, 

baigia valgyti. Jūs priimate užsakymą, Jūs 
už jį ir atsakingas. Todėl prieš patiekdami į 
stalą įsitikinkite, ar patiekalas pagamintas 
taip, kaip pageidavo svečias. Patikrinkite, 
ar atnešėte viską. Žinant, kad tokių 
nesklandumų pasitaiko gana dažnai, 
Jūs kartu su dirbančiais virtuvėje turite 
atrasti tarpusavio strategiją, kaip tokių 
nesusipratimų išvengti.

6. „abejingumo įsikūnijimas“
Toks padavėjas sukuria prašalaičio, 

netyča užklydusio padirbėti, įspūdį. 
Abejingumas jaučiamas tik įžengus 
į restoraną. O juk svečias pirmiau-
sia nori, kad padavėjas sureaguotų – 
pasisveikintų, pasakytų, jog tuoj prieis, 
pasiūlytų staliuką, informuotų, kiek reikės 
palaukti, jei tuo metu visi stalai užimti. 
Būna, pasisukioji, pasisukioji ir išeini, nes 
niekas nesiteikia į tave atkreipti dėmesio.

Abejingasis priima užsakymą, atneša 
patiekalą ir tą pačią akimirką apie Jus 
pamiršta. Tai labai būdingas padavėjų 
elgesys. „Sėdime bare, lauke. Pavalgiau, 
išgėriau kampario, visai ir dar išgerčiau, 
bet padavėjai vienodai, ko aš noriu, nors 
akį būtų užmetus... Daugiau nieko be 
mūsų nėra“, – rašo man draugė.

Nepalikite svečių likimo valiai: 
rūpinkitės jais nuo pasisveikinimo mo-
mento iki jų išlydėjimo pro duris.

Savybė, itin būdinga abejinguoliui, 
yra ta, jog šis, tarsi pašalinis svetimas 

patiekalą, bent jau pasakytų: „Prašom!“ 
Lietuviai padavėjai labai skūpūs žodžių, 
o kalbas „apie orą“ laiko tuščiomis ir 
beprasmiškomis, nors daugelyje šalių 
tai tik neįpareigojanti lengvo pokalbio 
pradžia. Paslaugiai ištartos mandagios 
frazės nieko nekainuoja, tačiau suku-
ria jaukią ir svetingą aplinką. Galima juk 
trumpai papasakoti apie vietoje kepamą 
duoną, jos rūšis, taip pat naminius 
padažus, patiekalų ingredientus ir pan. 
Paprasčiau tariant, kalbėkite apie tai, dėl 
ko svečias čia ir atėjo – kalbėkite apie 
maistą. Asistuokite svečiui – pristatykite 
meniu, rekomenduokite.

8. „nenuovokusis“
Padavėjo darbas reikalauja nuovokos, 

gebėjimo susikoncentruoti ir sustyguoti 
keletą „ėjimų“ vienu metu. 

Kai kalbu apie nuovoką, turiu omenyje, 
jog padavėjas turi suvokti, jausti ir 
išmanyti, kada yra geriausias laikas priim-
ti užsakymą, kada prieiti prie stalo pasi-
teirauti, ar nieko netrūksta, kada pasiūlyti 
daugiau vyno, kada nurinkti lėkštes, kada 
pritildyti muziką, kada ją pagarsinti, su 
kuriais svečiais galima paplepėti, o su 
kuriais reikia būti santūresniam... Šis 
„šeštasis pojūtis“ įgyjamas praktikuojan-
tis, čia padeda entuziazmas, noras ugdyti 
įgūdžius ir pažinti savo svečius.
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Kaip nenorėtume būti aptarnau-
jami abejingo padavėjo, taip vargiai 
džiaugtumėtės ir pernelyg uolaus 
įkyruolio draugija.

Geriausias padavėjas tas, kurio buvi-
mas tarsi nejuntamas, bet jis visuomet 
yra šalia. Stebėkite svečių reakcijas, kūno 
kalbą – tai geriausiai informuoja apie jų 
norus ir poreikius.

Klausimas „ar nieko netrūksta?“ nieko 
vertas, jei kartojamas perdėm įkyriai, 
dažnai ir ne tada, kada reikėtų. Būtina 
pasiteirauti, ar viskas tvarkoje, kuomet 
svečias pradeda valgyti, tačiau ne iš 
karto, o po kokių penkių minučių. Juk 
visko gali nutikti – gal kas nors neiškepta, 
perkepta, gal trūksta druskos, padažo, 
vyno, pipirų, duonos, gal svečiai pagei-
dauja dar ko nors. Tačiau neklausinėkite 
šio klausimo per dažnai, nes įkyrumas 
trikdo ir kiek erzina. Susikurkite informa-
vimo strategiją tarp kolegų: svečiams, 
nors Jūsų ketinimas ir geras, nepatinka 
tris kartus atsakinėti į tą patį klausimą 
skirtingiems vis prie jų prieinantiems 
padavėjams. Vėliau, praeidami pro šalį, 
įpilkite vyno, o matydami tuščias taures, 
pasiūlykite daugiau. Klausti, „ar buvo ska-
nu?“, kai lėkštės jau tuščios, o prie stalo 
taip niekad ir nepriėjai – tolygu rodyti 
rūpestį, kai šaukštai jau po pietų.

9. „vagis“
„Vagis“ išplėšia lėkštę iš panosės, kai 

dar kramtai paskutinį kąsnį. Turi saugoti 
lėkštę, kad jos nenuneštų su puse keps-
nio.

Jūs tikriausiai žinote, kad indai nuren-
kami vienu metu visiems baigus valgyti. 
Nečiupkite jų, jei nors vienas svečias dar 
kramsnoja, ar tik tik padėjo įrankius. 
Galbūt Jūs ir pademonstruosite vikrumą, 
bet svečiai jausis skubinami. Geriau 
truputį vėliau, nei per anksti. Leiskite 
jiems minutėlę atsikvėpti, įsitikinkite, 
jog visi tikrai pabaigė valgyti. Tik tuomet, 
atsiklausę, nurinkite lėkštes.

10. „salotytė“
„Taigi, Jums – Latte kavytė, lietinu-

kai su varškyte ir bruknių padažiuku, o 
Jums – juoda kavytė ir Cezario salotytės“, 
– taip viename Vilniaus barų padavėja 
pakartojo mūsų užsakymą. Prisipažinsiu, 
mudvi su drauge vos neprunkštelėjome. 
Mažybiniai žodeliai, arba deminutyvai, 
skamba dirbtinai, nenuoširdžiai ir dažnai 
sukelia juoką (pavyzdžiui, žymioji „kava su 
putyte“). Jūs, kalbėdamas kaip nykštukų 
pasaulio atstovas, nebūsite nei mielesnis, 
nei malonesnis, nei labiau įtikinantis. Toks 
lipšnumas veikiau nemalonus.

Vienas žinomas Lietuvos šefas 
kulinarinėje laidoje „kapojo mėsytę ir 
šlakstė ją česnakiukų padažiuku“ bei 
mokė virti „Benedikto kiaušinukus“. Atleis- 
kite, vištieną vadinti „vištyte“ labai jau 

makabriška. „Kiaušinukai“ irgi sukelia tam 
tikrų asociacijų.

Deminutyvai vartojami, kai yra logiškai 
pagrįsti ir pritinka situacijai. Tad, pajuo-
kaujant, čekučiai ir sąskaitėlės tikrai nepa- 
lengvins svečio būsenos, kai ateis laikas 
išsiskirti su savo pinigėliais.

Taigi: deminutyvams – ne!

Reziumuojant:
1. Branginkite kiekvieną savo svečią. 

Visiems laikams atsisakykite arogantiškos 
veido išraiškos ir įsakmaus tono. Šį 
keiskite geranorišku patariamojo 
pobūdžio bendravimu.

2. Stenkitės sužinoti kuo daugiau apie 
vietą, kurioje dirbate, nuolat mokykitės, 
domėkitės, tapkite savo srities profesio-
nalais. Nepamirškite, jog Jūs ir virtuvė – 
viena komanda.

3. Susikurkite sistemą, kuri padėtų 
Jums atsiminti kiekvieno svečio 
užsakymą, lavinkite atmintį ir kiek 
įmanoma venkite klausinėjimo „kam tas, 
o kam anas“. Geriau sakykite: „Štai, Jūsų 
gaspačio su melionu, artišokais ir svies-
tiniu moliūgu, o Jums – kepta skumbrė 
su šviežiomis bulvėmis, vytintu pomi-
doru bei balto vyno padažu, kurio, Jūsų 
pageidavimu, akivaizdu, kad nepagailėjo 
mūsų šefas“.

4. Skirkite laiko ir dėmesio savo svečiui. 
Kai bendraujate su svečiu – prioritetas yra 
tik jis. Nepalikite svečių nežinioje, neig-
noruokite jų.

5. Visuomet patikrinkite užsakymą, ar 
patiekalas yra būtent toks, kokio pagei-
davo svečias. Laiku patiekite patiekalų 
priedus. Prisiimkite atsakomybę. Jūs kon-
troliuojate situaciją.

6. Nebūkite abejingi: rūpinkitės savo 
svečiais nuo pasisveikinimo momento 
iki išlydėjimo pro duris. Jūs – padėties 
šeimininkas, kuriantis svetingą arba 
atsainią aplinką.

7. Bendraukite su svečiais, asistuokite 
jiems. Nepraraskite kontakto. Dėl klaidų 
ir nesusipratimų atsiprašykite, stenkitės 
nemalonią situaciją išspręsti kuo pozi-
tyviau.

8. Stebėkite svečių kūno kalbą, būkite 
šalia pasiruošę bet kada pagelbėti, tačiau 
venkite įkyrumo. Prisiminkite: geriausias 
padavėjas tas, kurio buvimas tarsi nejun-
tamas, bet jis visuomet yra šalia.

9. Nepamirškite pasiteirauti svečių, 
ar viskas gerai, ar nieko netrūksta, jiems 
pradėjus valgyti. Tai geriausias laikas 
sužinoti, ar svečias patenkintas patiekalu 
ir ištaisyti situaciją, jeigu taip nėra. Ne-
griebkite lėkštės iš karto, vos tik svečias 
pabaigė paskutinį kąsnį.

10. Nevartokite deminutyvų.

Pradedant kalbėti šia tema, pirmiausia reikėtų apsispręsti, ko susirinkote – ar atsigerti alaus, ar pavalgyti, nes 
nuo to priklausys ir pats derinimas. „ar Jums pasiūlyti ko nors prie maisto? – o ką rekomenduosite?“ Būtent 
tokia, o ne kitokia tvarka. Jei išsirinksite alų ir tada imsite šaukti: „ei, gerbiamasis, koks maistas tinka prie šio 
alaus?“, – Jūs profanas.

Susirinkus gerti alaus, jį ir gerkite. Mais-
tas tokiu atveju turi likti tik užkanda ar 
priedu prie alaus. Taigi, pradedame...

Manote, kepta duona? Tada iš karto 
peršokite prie paskutinio šio strapsnio 
sakinio.

sūris prie alaus, sakote? Taip, tai labai 
gerai. Bet aludė – ne sūrinė, o sūrinė – ne 
aludė. Sūrio pasirinkimas aludėse vis tiek 
bus ribotas, o aludaris – ne sūrininkas, 
kaip ir sūrininkas – ne alaus ekspertas. 
Juk jei, nusipirkęs kokio nors bačkose n 
metų brandinto alaus, ateisi sūrinėn ir, 
parodęs butelį, paklausi, koks sūris tinka 
prie šito gėrimo, eksperto verto atsaky-
mo greičiausiai negausi. Todėl visiškas 
suderinimas čia neįmanomas.

Sūrio ir alaus derinimo renginiuose 
viskas suderinama idealiai, tereikia tik 
tuos derinius prisiminti. Vedėjas klausia: 
„Na, kaip, ar dera alus su šiuo sūriu?“ Visi 
linksi galvomis – kur čia nelinksėsi, kai visi 
aplink linksi. Negi būsi išsišokėlis ir šauksi, 
kad nedera?

susirinkus valgyti, visų pirma 
išsirinkite maistą. Tada jau laikas ir alui. 
Užmirškite visas maisto ir alaus derinimo 
lenteles, spausdinamas įvairiuose spau-
dos leidiniuose. Kodėl? Ogi pamąstykime 
logiškai. Pasak lentelių ar reklamų, 

apie alaus 
DerinimĄ su 
maistu

štai alus, kuris tinka, pavyzdžiui, prie 
paukštienos. Tačiau kokios? Vištiena ir 
antiena – nepalyginami skoniai. Virta, 
troškinta, kepta, grilinta? O jei strutiena? 
Netgi višta iš prekybos centro skiriasi 
nuo kaimiškos. Tas pats ir kalbant apie 
žuvį. Negalima apsiriboti tik „paukštiena“, 
reikėtų skirstyti ją į kelis pogrupius.

Didžiausia klaida, kad dauguma tokių 
derinimo lentelių yra paimtos iš užsienio 
žurnalų, nepritaikytų nei lietuviškam alui, 
nei lietuviškam tradiciniam maistui. Su 
kuo derinti cepelinus? Tuoj visi sušuks, 
kad su kaimišku alumi! Tačiau sunkus 
maistas, sunkus alus – pirmas žingsnis 
pas gydytojus.

O, pavyzdžiui, bebras? Ar tai žuvis, ar 
žinduolis, ar žvėriena? 

Eikime toliau ir aptarkime kepsnių 
(gamintų namie ar pirktų kokiame nors 
prekybos centre), keptų lauke, ir alaus 
derinimą. Mano manymu, tai kažkoks pa-
tosas. Juk kepami dažniausiai jau iš anksto 
marinuoti dalykai. Kiekviena gaspadinė 
ar gaspadorius turi savo receptus, jau 
nekalbant apie kepsnius, ruoštus preky-
bos centruose. Nesakau, kad jie blogi – 
juk ten nurodyta sudėtis, bet nenurodyti 
ingredientų kiekiai ir marinavimo laikas, 
temperatūra.

Kažkas gali rekomenduoti prie 
kažkurio konkretaus patiekalo, sakysim, 
porterį. Bet ir vėl – o kokį konkrečiai? Por-
terio – šimtai rūšių, tad ir šimtai variantų 
derinimui.

Kiekvienas save gerbiantis virtuvės 
šefas turi (netgi privalo) pats paskelb- 
ti padavėjams arba įrašyti į meniu, koks 
alus iš jo baro tinka prie to ar kito pa-
tiekalo. Jei meniu tai nenurodoma, 
reiškia, Jūs esate aludėje, arba dar 
blogiau – valgykloje. Savaime supran-
tama, Lietuvos alaus rinkoje to pasiekti 
beveik neįmanoma(kiek kartų aš tai sa-
kiau, sunku ir besuskaičiuoti). 

Jei nori atsigerti alaus, užsikandant tin-
kamu maistu (arba pavalgyti, užsigeriant 
tinkamu alumi), belieka lankytis va-
dinamuosiuose „gastropubuose“, kurių 
kultūra gana smarkiai vystosi. Ten prade-
da užgimti tikroji alaus derinimo su mais-
tu kultūra Lietuvoje.

Taip kad, mieli mano vaikučiai, 
išmeskite visas tas lenteles velniop! Ir 
staigiai! Nes kitaip per Kalėdas negausite 
dovanėlių!

P.S.: Su prie alaus valgančiais keptą 
duoną reikėtų pasielgti taip, kaip Mao 
pasielgė su narkomanais...

Vidmantas Laurinavičius
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Pakalbėkime apie kraftinį alų. nors tai ir barbarizmas, bet lietuviško atitikmens dar neturime. visame pa-
saulyje kraftinis alus vadinamas „craft beer“ (angliškai), „piwo kraftowe“ (lenkiškai) ar „крафтовое пиво“ 
(rusiškai). tad ar verta lietuvių kalboje turėti naujadarą, vieną iš tokių kaip „mygtukynė“ ar „skaitlys“? Gal 
palikime tą pavadinimą tokį, prie kokio žmonės jau priprato?

Taigi, kas yra tas kraftinis alus?
Tikiuosi, kad nebūsiu brutaliai apstumdytas ir išmestas iš, šiuo 

atveju, žurnalo, o tuo konkrečiu atveju – iš kraftinio Vilniaus alaus 
festivalio, kuris netgi dar neįvykęs jau skelbėsi didžiausiu Lietuvoje. 
O ir patys žinote, kad buvo remiamas vienos didelės korporacijos 
pinigais. Taigi, pakalbėkime apie korporacijas ir kraftą.

Pasaulyje kraftinėmis yra laikomos mažos, nepriklausomos, alų 
gaminančios įmonės. Pavyzdžiui, netgi JAV aludariai yra nustatę 
griežtas taisykles apie tai, kas yra kraftinis ir kas yra ne kraftinis alus. 
Ten alaus darykla yra laikoma kraftine, jeigu ji užima ne daugiau 
nei 3 proc. vietos (valstybės) rinkos ir ne daugiau kaip 25 procentai 
įmonės akcijų priklauso korporacijoms (ne privatiems asmenims). 
Be to, turi būti naudojami originalūs aludario sukurti receptai. Kai 
kur paminima, kad aludaris gali oficialiai dirbti tik toje darykloje 
(kaip aludaris). O ką turime Lietuvoje? Visos alaus daryklos kažkaip 
suskubo kurti neva kraftinius cechus.

Ne viena alaus darykla (kurių pavadinimų dėl vietos ir laiko stokos 
neminėsime) atidaro kraftines linijas. Kodėl? Nes, pasirodo, kraftas 
pradeda atimti gana nedidelę, bet skausmingą rinkos dalį. Kraftas 
atsiranda net įvairiuose prekybos centruose. Taigi, reikia neatsi-
likti nuo rinkos. Bet tada prasideda įvairūs žaidimai. Pavyzdžiui 
– pagaminkime „limituoto tiražo“ alaus rūšį. Tačiau kaip gali būti, 
kad tokio riboto tiražo nesugebama parduoti prekybos tinkluose 
beveik metus ir kaina krenta nuo 7 eurų iki 2,99 eurų kalėdinių 
išpardavimų metu? Ir kaip galima išvirti tik 15 tonų alaus ir to kiekio 
nesugebėti parduoti per metus, prekiaujant visose parduotuvėse? 
Kažkokia mistika. Arba melas. Arba kraftas.

Jau beveik visos didžiosios alaus daryklos Lietuvoje turi savo 
kraftines linijas. Kai kurios alų joms verda atskirai, o kai kurios tie- 
siog perdaro etiketes. Na, bet argi gražu apgaudinėti savo 
vartotoją?

(ne)kraFtinis alus ir sĄŽinė
Vidmantas Laurinavičius



84        RestoRanų veRslas 2018
www.restoranuverslas.lt


	rv1_
	rv2

