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kurkime skonį, kokybę, grožį ir stilių kartu Jūsų virtuvėse ir lėkštėse!
Sangaida – viskas Jūsų restoranui, barui, viešbučiui ar kitam projektui!
mes – Jūsų patikimas partneris kasdieninėje veikloje ir susidūrus su išskirtiniais iššūkiais.
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Šri lankoje praleidome vieną žiemos 
mėnesį. kai grįžus bičiulis paklausė, 
kas patiko labiausiai, jam net nespėjus 
pabaigti užduoto klausimo, negalvodama 
išpyškinau: „Valgyti“. Būtent valgyti. gal 
maistas, patiekalai, jų gamybos ir pateiki-
mo išmonė ir atsilieka nuo kitų populiarių 
azijos krypčių, bet pats valgymas čia – 
nesibaigiantis džiaugsmas. iš ko jis kyla? 
Praskelkite šviežią kokosą, nusilupkite per 
pirštus tekantį mangą ir tuomet...

Šri lankos virtuvė susideda iš pa-
prastumo ir šviežumo (na, ir, žinoma, iš 
prieskonių). Bet jų ir mūsiškos viruvės 
paprastumas žavingai skiriasi, todėl Šri 
lankos virtuvę įsimylėjau amžina meile. 
lengva ranka jie čia gamina saldžius, kara-
melizuotus svogūnus, užtaiso juos čili ug-
nimi ir parūkytomis, saulėje džiovintomis 
žuvelėmis, ruošia deginančius kokosų 
pagardus. Čia per pirštus išteka mangų, 
valgomų priešpiečiams, sultys, jos išgaruoja 
su buivolių pieno jogurtu. Žmonės sau į 
karius čia krauna kanapes, iš makaronų 
daro blynelius, o blynelius paverčia valgo-
mais dubenimis...

SUGRąžINkITE 
MANE į šRI LANką

LEIDINIO TEMA: šRI LANkA

mAtAs pAulinAs - LAbIAUSIAI MANE įkVEpIA 
pRODUkTAI, SEzONAS IR žMONA

GATVĖS MAISTAS: NUO SRIUbOS VARGšAMS IkI 
„MICHELIN“ žVAIGžDUčIŲ

pasaulio maisto
kultūra gyvai

Vy
r.r

ed
ak

to
rė

 Ie
va

 N
eč

ej
au

sk
ie

nė



8        REstoRaNų vERsLas 2019
www.restoranuverslas.lt

REstoRaNų vERsLas 2019        9
www.restoranuverslas.lt

RESTORANŲ TENDENCIJOS RESTORANŲ TENDENCIJOS

o kas, jeigu gerbiamas ministras, priimdamas sveikatai palankius įstatymus, po ranka laiko 
pasaulinių sveikos gyvensenos tendencijų, madų, krypčių sąrašą kaip „špargalkę“? o ką, jei jis ge-
rai susipažinęs ir su HoReCa tendencijomis gėrimų ir baro srityje? skamba juokingai, tikrai, bet 
taisyklės, kad kiekviename juoke tik dalis jumoro, nepaneigsi. todėl „o ką“, jei užuot taškę savo 
kūrybingumą, kaip kultūringai apsvaigti, apžaidžiant įstatymus, iš tikrųjų kūrybiškai pažvelgtume 
į taurę gėrimo, kaip tai daro vis didesnė dalis pasaulio lyderiaujančių restoranų?

NEALkOHOLINIŲ GĖRIMŲ
KortA, ArBA – pAsAulis 
ALpSTA DĖL VISkO, kAS „zERO“
Ieva Nečejauskienė

Ko iš tikrųjų ieškome gėrimo taurėje 
ir ką ten galime rasti?

Jei žavitės taninais, gilių kava jų 
lūkestį išpildys su kaupu, o grand cru 
obuolių punše su spanguolėmis užuosite 
gimtąjį, terroir. o jei negalite gyventi be 
svaiginančių burbulų, kombučioje rasite 
vaisių natas ir, žinoma, subtilius posko-
nius. Viskas – požiūrio ir laisvės klausimas. 
laisvės būti nepriklausomais, laisvės būti 
iš tikrųjų kūrybingais. išdrįskite, tai „veža“.

Žurnalo „Forbes“ redaktoriai dar šių 
metų viduryje pareiškė, kad ryškiausia 
tendencija barų sektoriuje – nealkoho-
liniai kokteiliai. išvados padarytos atlikus 
tikslinės grupės tyrimus ir išanalizavus 
pardavimų tendencijas. Tyrimai buvo 
atlikti londone, los andžele ir niu-
jorke. kiekvieną dieną augant restoranų 
bei barų lankytojų sąmoningumui ir 
siekiui sveikiau gyventi, gastronomijos 
tendencijų prognozuotojai nealkoholinių 

gėrimų madą prilygina vegetarizmui. 
Vartotojai, o ypač žymieji millennials‘ai 
nebenori pagirių, nenori tuščių kalorijų, 
nenori neigiamo alkoholio poveikio 
virškinimui. ir šiaip, pakvaišusių dėl svei-
katos, autentiškų gastronominių patirčių, 
aktyvaus laisvalaikio eroje svaigintis alko-
holiu tampa jau „so yesterday“.

Pagal tyrimų duomenis, 61 proc. 
Jungtinės karalystės vartotojų tvirtai 
išreiškia savo pageidavimus platesnėms 

nealkoholinių gėrimų pasirinkimo 
galimybėms. 55 proc. apklaustų londo-
no barmenų įsitikinę, jog nealkoholinių 
gėrimų meniu ir kokteiliai – sparčiausiai 
kylanti ir ateityje aktualiausia tenden-
cija. los andžele 83 proc. apklaustų 
barų valdytojų  nealkoholinių gėrimų 
tendenciją įtraukia į savo baro meniu 
formavimo procesus.  „google Trends“ 
išanalizavo metų paieškų duomenis ir 
pateikė rezultatus, pagal kuriuos žodžio 
„mocktail“ paieška išaugo 42 proc., o 
frazės „non alcoholic drink“  – 81 proc.!

JaV nacionalinė restoranų asociacija 
po barmenų, barų ir restoranų savininkų 
apklausos tyrimo, apibendrinusi rezulta-
tus, pateikė tokius nealkoholinių gėrimų 
trend’us artimiausiems metams:  

• Restorano gamybos gaivieji gėrimai
• Šalta kava ir kavos kokteiliai
• Gourmet limonadai
• Šaltos arbatos
• Unikalios arbatos ir jų kokteiliai 
• Mocktail‘iai
• Kombučia

nealkoholiniai gėrimai – ne tik origi-
nalu, bet ir apsimoka. Jūsų lankytojai dėl 
vienų ar kitų priežasčių apeinantys vyno 
ir alkoholinių gėrimų kortą, vietoje stalo 
vandens mielai mokės išraiškingą sumą 
už kūrybingus, „fancy“ nealkoholinius 
gėrimus.

Joga taurėje
Visame pasaulyje (juk žinote, jame 

įsikūrusi ir lietuva) vis aktualesnis ir 
mainstream‘inis tampa tvaraus gyvenimo 
siekis. gyventi sveikai ir ilgai tampa ma-
dinga, o jei tai dar galima „instagramiškai“ 
ištransliuoti, tai jau tampa visiškai „osom“. 

nealkoholiniai gėrimai – ne tik origi-
nalu, bet ir apsimoka. Jūsų lankytojai 
dėl vienų ar kitų priežasčių apeinan-
tys vyno ir alkoholinių gėrimų kortą, 
vietoje stalo vandens mielai mokės 
išraiškingą sumą už kūrybingus, „fan-
cy“ nealkoholinius gėrimus.

Nuotrauka: The Book Club – restoranas/baras, meistriškai įvaldęs nealkoholinių gėrimų kortos kūrimą

Vartotojai  nebenori pagirių, nenori tuščių kalorijų, nenori neigiamo 
alkoholio poveikio virškinimui. 

Paprastas receptas, 
originalus pateikimas:
•	 40 ml  amaro skonio The Bitter Note 

nealkoholinio gėrimo
•	 250ml TOP J.Gasco Elderflower 

gėrimo
Supilti ingredientus į stiklinę su ledo 

kubeliais arba atšaldytus. Patiekti aukštoje 
stiklinėje arba su šiaudeliu, paskaninti 
laimo griežinėliu.
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Taigi, ne tik valgiai tampa „superfood“, 
tas pats laukia ir gėrimų. kokteiliai, 
detoksikuojantys organizmą, skirtingais 
vitaminais ir mikroelementais pratur-
tinti gėrimai, skirtingiems poreikiams 
patenkinti – pavyzdžiui, smegenų dar-
bui, prieš egzaminus arba prieš svarbų 
verslo susitikimą, žindančiai mamai 
arba močiutės ir senelio pasimatymui. 
ar girdėjote apie probiotikų shot‘us ir 
elektrolitų kokteilius? ne? Pats laikas 
išgirsti! migdolų, kokosų, ryžių, avižų pie-
nas jau yra ne kažkas „vau“, o „a must“ 
šiuolaikiškame restorane, desertinėje, 
kepyklėlėje. „Smučiai“ – nors tai dažnai 
labiau maistas, nei gėrimas, tai žinomas, 
mėgstamas, vadinasi ir saugus sprendi-
mas. Užteks poros originalesnių receptų, 
kad paįvairintumėte savo nealkoholinių 
gėrimų meniu. nišiniai restoranai ir ba-
rai jau seniai sėkmingai įvedę kombučią 
į savo meniu. keista, kad šio probiotinio 
gėrimo, kurio skoniai gali varijuoti nuo 
ąžuolo iki kavos, neįsivedę daugiau 
restoranų. 

Tai tik keletas pasaulio rinkoje 
pasiteisinusių sprendimų sveikam 
nealkoholinių gėrimų meniu, kuris gali 
tapti unikalia Jūsų marketingo ir komu-
nikacijos žinute ar net pagrindu. Tvarus 
požiūris atsispindi ne tik „zero laipsnių“ 
bet ir „zero waste“ filosofijoje. gėrimų 
pakuotės – daugkartinės arba stiklinės, 

tėvai vaikams ir pan. Bėda tik ta, kad kol 
kas tai maždaug tie patys citrusų limona-
dai su keliais šaukštais cukraus asotėlyje. 
kūryba ir originalumas šiandien tikrai 
atsiperka, todėl nebijokite eksperi-
mentuoti: grilintų citrinų ir čiobrelių 
limonadas, spanguolių limonadas su lai-
mais, rozmarinų limonadas su medumi, 
bazilikų limonadas, levandų limonadas, 
rožių vandens limonadas, morkų limona-
das... galima tęsti iki begalybės. Tačiau 
yra vienas ypatingas limonado receptas, 
kuriuo privalome pasidalinti. originalus, 
sveikatai palankus, skanus, gali tarnauti ir 
kaip padažas, tikras instagramo karalius – 
laikykitės!

Smaragdinis nefiltruoto alyvuogių 
aliejaus Limonadas

Ingredientai:
70 ml nefiltruoto, extra virgin 

Kalamata alyvuogių aliejaus
2-4 citrinos
2 apelsinai
125 ml medaus
1 agurkas
1 litras vandens
šviežios mėtos
Sumaišykite medų su citrinų ir apelsinų 

sultimis bei vandeniu. Įpjaustykite 
apelsinų, citrinų, agurkų griežinėlių ir su-
pilkite alyvuogių aliejų. Prieš pateikdami 
atšaldykite ir papuoškite mėtų lapeliais.

šiaudeliai – žinoma, daugkartiniai, arba 
sąmoningai formuojant ir komunikuo-
jant žinutę – visai be jų. 

Yra, tiesa, ir kita šio smagaus, 
sveiko trend’o pusė. išskyrus tikrai 
sveikatinančius gėrimus, didžioji da-
lis nealkoholinių gėrimų ir kokteilių – 
cukraus bombos. na, bet galima viską 
daryti pažingsniui – pirmiausia alko-
holio, o jau paskui cukraus detoksi-
kacija. Trumpai apie populiariausius, bet 
nebūtinai sveikiausius „zero“ gėrimus.

Ištroškę naujovių
Punšai – ko gero, nėra kito tokio gėrimo 

pasireikšti fantazijai, kaip punšas. Sezo-
niniai vaisiai, egzotiniai vaisiai, žolelės, 
prieskoniai, karštas, šaltas – variacijų 
begalė, o rezultatai dažnai itin patrauklūs 
skonio, vizualine, spalvų, pateikimo 
prasme ir savikaina. Citrinų punšas 
su laimų šerbetu, rabarbarų punšas, 
spanguolių punšas, agurkų punšas, 
nealkoholinė sangria, obuolių pyrago 
punšas, arbūzų ir bazilikų punšas. idėjų 
ir receptų milijonai – rinkitės pagal savo 
žaliavų politiką, meniu kryptį ar sezoną. 

limonadai – dar vienas neišsemiamas 
klodas kūrybai. limonadai dėkingi tuo, 
kad jau „pramušę“ savo vietą rinkoje. 
naminius limonadus restoranuose 
ir kavinėse mielai renkasi hipsteriai, 
sveikesnio gyvenimo būdo šalininkai, 

RESTORANŲ TENDENCIJOS RESTORANŲ TENDENCIJOS

Degustaciniai ‘‘zero” rinkiniai gali tapti Jūsų vizitine kortele

Kavos mėgėjams:
•	 50 ml amaro skonio The Bitter Note 

nealkoholinio gėrimo
•	 10 ml Monin cukranendrių sirupo
•	 40 ml espresso kavos
Suplakti ingredientus plaktuvėje 
ir perkošti į taurę. Patiekti plačioje 
šampano arba brendžio taurėje. Galima 
papuošti trimis kavos pupelėmis.
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Idėjos Naujųjų metų kelionei, arba 
„copy-paste“ skyrelis

keliaukite į londoną. Tai geografiškai 
arčiausia šalis, kurioje  itin aktyviai ir 
kūrybingai vystosi nealkoholinių pub‘ų 
ir barų kultūra. kodėl naujųjų metų 
kelionė? na, teisingiau būtų sakyti – sau-
sio mėnesio. Juk nuo sausio pirmosios 
visi pasižadame tapti sveikesni, geres-
ni, blaivesni, protingesni. Tad kodėl gi 
to nesuderinus su pramoga? JaV ir Jk 
rinkose juokaujama, jog sausio mėnesį 
parduodama daugiausiai sporto klubų 
abonementų ir mažiausiai alkoholio, o 
pats sausis su šypsena vadinamas „dry 
January“.

kad būtų lengviau planuoti kelionę, 
supažindinsime su geriausiais „zero alko“ 
barais  londone. o jei nepropaguo-
jate naujametinių pažadų – skaitykite ir 
semkitės idėjų savo „zero“ meniu.

Yeotown kitchen – pirmoji londono 
kavinė, propaguojanti „mindfulness“ 
teoriją ir praktiką. Sveikas maistas, detok-
sikuojantys kokteiliai ir vedamos „mind-
fulness“ meditacinės praktikos su taure 
rankoje, meditacinėje kapsulėje. kas gali 
būti madingiau, oi, tai yra – sveikiau? 

34 Mayfair – „glamūrinis“ restora-
nas su įmantriu mocktail‘ių meniu. iš 
pradžių ragaukite kokteilį su juodai-
siais trumais, nealkoholiniu pale lager 
su ąžuolo drožlėmis ir citrina, o deser-
tui – „Desertinę arbatą“ iš jazminų arba-
tos, rožių žiedlapių, mėtos, su citrinos ir 
snapučio ekstraktu.

The Book Club – restoranas/baras, 
meistriškai įvaldęs nealkoholinių gėrimų 
kortos kūrimą. „Ciberžolės spritzas“ 
su imbieru, apelsinų sultimis, obuolių 
sidro actu, medumi, šviežiu rozmarinu, 
mėtomis, šalaviju ir sodos gėrimu, 

„Burokėlių martinis“ iš espresso, migdolų 
pieno, maca pudros, kakavos ir bertoletijų 
riešutų sviesto, „Seedlip spice“ gėrimas 
iš  kvapniųjų pipirų, ąžuolo, greipfrutų, 
citrinų ir kardamonų, burokėlių miltelių ir 
šokolado drožlių. Svaigsta galva?

Sexy Fish – gamina kūrybiškus 
nealkoholinius kokteilius arba nealko-
holines įprastų kokteilių versijas. Vis-
kas originaliose, nematytose, „fancy“ 
taurėse, kūrybiškai serviruota ir idėjiškai 
dekoruota. „Driver’s Julep“ kokteilis... 
pradėkite konspektuoti: laimo sultys, 
agavos, ylang ylang, tonikas, agurkas ir 
čili. 

Drink Shop Do – maišo bazilikus, 
šeivamedžių gėrimą, laimų sultis ir obuo- 
lius, o negalintiems gyventi be burbuliukų 
pila „Šeivamedžių Fizz‘ą“ su šeivamedžių 
sirupu, braškėmis ir sodos gėrimu.

Sexy Fish – gamina kūrybiškus nealko-
holinius kokteilius arba nealkoholines 
įprastų kokteilių versijas

34 Mayfair – „glamūrinis“ restoranas 
su įmantriu mocktail‘ių meniu

arbata ir kava
lietuvoje – itin dėkinga platforma 

įvairiausioms sveikatinančioms ar-
batoms. Patys dar žinome, kam naudoja-
mos liepžiedžių, šaltalankių, raudonėlio, 
medetkų arbatos, o giliau pasikapsčius, 
pabendravus su žolininkais, galima 
atrasti išties unikalių sprendimų. niekur 
kitur pasaulyje neteko ragauti tokios 
skanios gilių kavos su grietinėle ir medu-
mi, morkų, trūkažolių šaknų kavos… Tai 
gėrimai, apie kuriuos legendas pasakos 
Jūsų svečiai iš užsienio šalių ir Tripadvisor 
vartotojai.

o tiems, kuriems visa tai – praėjusių 
laikų raganavimas, arbatų ir kavų kok-
teiliai atveria neįtikėtinas galimybes 
unikaliam gėrimų meniu formuoti: 
„ledinė“ melionų ir mėtų marokietiška 
arbata, Tailando šaltoji arbata su vanile 
ir kondensuotu pienu, detoksikuojanti 
migdolų macha latte su datulėmis, 
espresso su toniku ir rozmarinais, kavos 
colada su  ananasais, kokosų pienu ir 
vyšniomis, kavos mohito. 

Kokteiliai
Tai, ko gero, paprasčiausia kategorija, 

tad ir neverta labai plėstis. Visi alkoholi-
niai kokteiliai gali tapti „virgin“, atsisakius 
arba pakeitus jų sudėtyje esančius alko-
holinius ingredientus. Taip jie tampa 
„mocktails“. Pradėkite nuo visiškos kla-
sikos: nealkoholinis Mohito su bazilikais, 
Pina Colada be romo, „virgin“ kruvinoji 
merė, gervuogių, kinrožės kokteilis 
su peletrūnais. Daug įspūdžių ir jokių 
pagirių.

Switchel‘is
Tai tikrai ypatingas gėrimas, savyje 

talpinantis visas paminėtas tendenci-
jas. Šis kokteilis neseniai JaV paskelb-
tas hipsteriškiausiu metų gėrimu ir yra 
realiausias pretendentas į „superdrink“ 
kategoriją. Pagamintas iš obuolių sidro 
acto, natūralaus medaus ir imbiero, pa-
gardintas suderintais prieskoniais, jis, 
ko gero, galėtų būti pardavinėjamas 
vaistinėse. Tai energetinis gėrimas be 
cukraus ir dirbtinių saldiklių, gausus 
antioksidantų, pilnas vitaminų, mineralų, 
natūralių fermentų ir probiotikų, varto-
tinas imuniteto stiprinimui, virškinimui 
gerinti, ir, dėmesio – geriausia priemonė 
nuo pagirių. Šis gėrimas sėkmingai pris-
tatytas ir lietuvoje – šių metų speciali-
zuotose parodose, pobūviuose ir gas-
tronominiuose renginiuose Switchel‘į 
pristatė „neČia“ ūkis, gėrimą gaminantis 
iš savo craft obuolių sidro acto ir laukinių 
bičių medaus.

Gyventi sveikai ir ilgai tampa madinga, o jei tai dar galima „instagramiškai“ 
ištransliuoti, tai jau tampa visiškai „osom“

Hipsteriškiausią gėrimą SWITCHEL gamina  NeČia ūkis, www.necia.lt

RESTORANŲ TENDENCIJOS RESTORANŲ TENDENCIJOS
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pesto
(šviežių bazilikų, saulėje 

džiovintų pomidorų, veganiški)
desertAi Be CuKrAus 

(karamelė ir šokoladinis kremas)
kARAMELIzUOTI SVOGūNAI 

VEGANIškAS pARMEzANAS
pObūVIŲ ApTARNAVIMAS

GURMANIškOS
verslo dovAnos

*Gaminame sau
Dalinamės su Jumis!

UNIKALUS
AUTENTIŠKO AMARO SKONIO

ŽOLELIŲ LIKERIS
BE ALKOHOLIO

7 aromatų natos
100 % itališkas
0 % alkoholiorem ipsum

The Bitter Note® yra unikalus nealkoholinis 
gėrimas, turintis intensyvų klasikinio
itališko žolelių biterio (amaro) skonį.

• Skonis: šiltas, turi švelnų kartumą ir tolygią, 
sodrią tekstūrą.
• Sudėtis: įtraukiantis subalansuotas 40 žolelių 
ir prieskonių derinys iš 7 aromatų grupių. 

VILNIUS: Panerių g. 20A, tel. 8 (5) 2161223, 2315520, 8 (687) 59291, info@sangaida.lt
KLAIPĖDA: Daukanto g. 13, tel. 8 (46) 313080, 8 (615) 83513, klaipeda@sangaida.lt 
KAUNAS: Žukausko g. 2D, tel. 8 (37) 323802, 8 (682) 54520, kaunas@sangaida.lt 
www.sangaida.lt

Net 90 % natūrali žolelių ir prieskonių sudėtis.
• Gėrimo stilius: Amaro.
• Alkoholio kiekis: 0 %.
• Vartojimo būdai: grynas (klasikinis pousse – café); su ledu ir citrusais; 
kokteiliuose arba su karštais gėrimais (priedas į arbatą).
1 gėrimas - 4 būdai ir 100 variacijų!r
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Dar gerokai prieš išauštant 2000-iesiems skridau iš Danijos sostinės į Palangą. Lėktuve susipažinau 
su pusamžiu verslininku iš Kauno, vilkinčiu geru kostiumu ir solidžiu paltu. Bekalbant jis paklausė: 
„Ar ragavote gatvėje Kopenhagos sumuštinių su dešrelėmis?“ „Gatvėje? Žinoma, ne“, – nusiviepiau, 
prisiminusi pas mus pardavinėjamus baisius dešrainius su gausybe pigaus pomidorų padažo. „o be 
reikalo, kitą kartą būtinai paragaukite, tikrai verta, jos visai kitokios nei pas mus, ypatingos“, – reko-
mendavo man jis. tuo metu valgyti gatvėje, ko gero, ne tik man vienai neatrodė viliojanti mintis. 
Dabar gatvės maistą jau galima pavadinti kultūros reiškiniu arba net gyvenimo būdu, jis ypač popu-
liarus tarp skubančių didmiesčių gyventojų ir turistų, nes tai patogu, greita, nebrangu ir suteikia 
progą išbandyti etninę virtuvę. Pasidairykime po įdomiausius gatvės maisto taškus. 

GATVĖS MAISTAS: 
NUO SRIUbOS VARGšAMS IkI 
„MICHELIN“ žVAIGžDUčIŲ 
Ilona Petrovė

Kas naujo, Kopenhaga?
Po gerų dviejų dešimtmečių 

grįžkime į Danijos sostinę. ką renkasi 
šiuolaikiniai gatvės maisto gerbėjai? 
kopenhagoje populiarėja geras, tva-
rus, ekologiškas gatvės maistas. Vienos 
užeigos veikia tik vasarą ar renginių 
metu, kitos, pavyzdžiui, maisto turguje 
„Torvehallerne“ – ištisus metus. Čia 

veikia apie 60 įvairiausių taškų, kuriuo- 
se galima užkąsti bei įsigyti puikios 
kokybės produktų (pradedant šviežia 
žuvimi ir mėsa, baigiant gurmanišku 
šokoladu bei egzotiniais prieskoniais). 
Vienos šaunios vietelės siūlo tik kavą ir 
saldumynus, antros – patiems susikom-
ponuoti salotas, o trečiose galima rasti 
sušių, tapų, picų ir kitų gatvės maisto 

kur būriuojasi daugiau žmonių. Tačiau 
„rebel Food“ – ne šiaip keliaujantis 
maisto vagonėlis. Jo įkūrėjai 2017 m. 
pasirašė gatvės maisto manifestą, ku-
riuo siekia užtikrinti, kad kopenhagoje 
tiekiamas gatvės maistas būtų aukštos 
kokybės ir atitiktų aukščiausius stan-
dartus. Jie ragina visus, gaminančius 
gatvės maistą, formuoti atitinkamą 
kultūrą ir naudoti aukščiausios kokybės 
ekologiškas žaliavas bei biologiškai 
skaidžias pakuotes. 

Ši komanda siūlo įvairių šalių gatvės 
virtuves – amerikiečių, prancūzų, 
argentiniečių, italų, azijos ir, žinoma, 
danų. Vieni populiariausių „rebel 
Food“ daniškų patiekalų – skru-
dinti ruginės duonos sumuštiniai su 
bulvėmis, laiškiniu česnaku ir naminiu 
majonezu arba su naminiais kotletais, 
gardintais raudonųjų kopūstų saloto-
mis su garstyčiomis, arba su žuvies 
kukuliukais ir šviežiais špinatais, taip 
pat su saulėje džiovintais pomidorais, 
kiaušiniais, humusu, įvairiausiais sūriais 
bei pačių gamintais padažais. 

„rebel Food“ sako, kad desertui 
tiesiog būtina užsisakyti ekologiško 
skrudinimo kavos „Just Coffee“ ir jų 
gaminamų veganiškų ledų iš sojų 
grietinėlės bei natūralių, organinių, 
vietinių ingredientų – daniškų uogų 
ir vaisių, tokių kaip rabarbarai, 
šaltalankiai, braškės, avietės ir t. t.

atributų. 
Pastaruoju metu Danijoje klesti 

maisto vagonėliai. „rebel Food“ kopen-
hagoje savo lokaciją keičia kiekvieną 
savaitgalį, prieš tai pranešdami savo 
„Facebook“ sekėjams, kur lauks 
lankytojų. karštomis vasaros dienomis 
juos gali sutikti ir prie ežerų, vėsesnėmis 
dienomis jie traukia į miesto centrą, 
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Žymieji Rebel food ruginės duonos suvožtiniai

Kopenhagos maisto turgus Torvehallerne

Kopenhagos maisto turgus Torvehallerne

Kopenhagos maisto turgus Torvehallerne

Jay Fai, Bangkok
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Ką skanauja estai? 
estijoje, ypač Taline, gatvės maisto 

kultūra itin sparčiai ėmė vystytis po 
2014 metų, kai įvyko pirmasis gatvės 
maisto festivalis. Dabar galima išskirti 
du šios srities lyderius − „Papa Joe“ ir 
„Bueno gourmet“. Tiesa, abiejų užeigų 
savininkai ir įkūrėjai yra ne estai. 

1997 m. „Papa Joe“, pirmąją kebabinę 
Taline, atidarė libanietis Josephas 
abou raadas. Jis stebėjo rinką ir 
klientų poreikius, tad laikui bėgant 
turgavietėje Sadama dar atidarė 
falafelių, humuso ir kitų libanietiškų 
patiekalų restoranėlį. Įkvėptas pirmo-
jo gatvės maisto festivalio, Josephas 
įsigijo maisto furgoną, su kuriuo dabar 
apvažiuoja daugelį vasaros renginių.

 „Bueno gourmet“ įkūrėjas yra 
čilietis Jorge hinojosa. 2013 me-
tais jis nusipirko maisto sunkvežimį 
ir ėmė pardavinėti sumuštinius. Pa-
sak Jorges, jo mama gamino skaniau-
sius sumuštinius su namine duona, 
jų namuose niekada netrūko šviežių 
vaisių ir daržovių. Todėl jis atrado 
neišnaudotą nišą ir pasiūlė estams 
puikių sumuštinių, išlaikančių Pietų 
amerikos dvasią. 

Nauja gatvės maisto kryptis
Pastaruoju metu estijoje paste-

bima nauja gatvės maisto banga – 
padaugėjo veganiškų ir ekologiško 
maisto sunkvežimių. Populiariausi yra 
„herbi“ ir „Vegmachine“. 

Daugiau kaip dešimtmetį veganiškai 
besimaitinantis vieno populiariausių 
Taline veganų restoranų „V“ vyriausiasis 
virėjas mikkas mägas pasakoja seniai 
svajojęs įsigyti maisto furgonėlį. Vie-
nu metu jis padėjo Belgijoje esančiai 
veganų viešojo maitinimo įmonei 
„Just like Your mom“, organizuojančiai 
įvairius festivalius. Būtent ši patirtis ir 
tapo postūmiu pradėti kažką panašaus 
estijoje. Taigi, mikkas įsigijo maisto 
sunkvežimį, kurį pavadino „herbi“. mik-
kas pasakoja, jog kiekvienam rengi-
niui jis siūlo vis kitokį meniu, tačiau 
pirkėjų mėgstamiausi yra bulvių košė, 
bulvių kotletai su kalendros majo-
nezu, veganiškas dešrainis su kimči, 
avinžirnių ir burokėlių mėsainis.

Praėjusį rudenį „Vegmachine“ įkūrusi 
maarja laineviir taip pat džiaugiasi, kad 
gatvės maisto kultūra vystosi ir keičiasi 
greitai, siūloma daugybė skirtingų 
rūšių maisto produktų, vis daugiau 
žmonių ieško veganiško maisto. Jos 
„arkliukas“ – išradingi sumuštiniai 
ironiškais pavadinimais, pavyzdžiui, 
„ne šuo“ (angl. not Dog). 

GATVĖS MAISTO kONCEpCIJOS GATVĖS MAISTO kONCEpCIJOS

Papa Joe falafeliai

Bueno Gourmet
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Latviai atranda festivalius
gatvės maisto festivaliai jau seniai 

rengiami europoje ir JaV. Populiarėja 
jie ir mūsų kaimynų latvių tarpe. Štai 
šių metų pradžioje rygos senamiestyje 
buvo surengtas didžiulis festivalis, ku-
rio nugalėtoja, komanda „Bao Bun lat-
via“ atstovavo šaliai šių metų europos 
gatvės maisto festivalyje malmėje. 

Užsienyje patirties įgijusi ko- 
manda garsėja vadinamaisiais Taivano 
mėsainiais. Vaikinai gamina duoną pa-
gal specialią technologiją, kai ji ne ke-
pama, o garinama. iš pradžių gamino 
mėsainius su kiauliena, vėliau atsirado 
daugiau ingredientų: vištienos, grybų, 
įvairių daržovių, gausybė padažų. Beje, 
tiek duonos tešlą, tiek padažus „Bao 
Bun latvia“ virėjai gamina patys ir itin 
kruopščiai renkasi tiekėjus, todėl gali 
pasiūlyti geriausią galutinį produktą. 

Šią vasarą kiekvieną trečiadienį ry-
gos kalnciems rajone vyko gatvės 
maisto ir muzikos vakarai, o sparčiai 
atgimstančiame rajone Jaunā Teika 
surengtame pirmajame gatvės mais-
to skonio festivalyje (lat. Rīga Street 
Food Garša) latviai pasiryžo išrinkti 
geriausią gatvės patiekalą. Daugelio 
šio festivalio lankytojų nuomone, juo 
tapo „sušiburgeris“. Jį pagamino gerai 
žinomos ir populiarios užeigos „Sushi 
Brothers“ komanda – du broliai virėjai. 
Jiems pavyko į vieną puikų burnoje 
tirpstantį derinį sujungti sušius ir da-
bar populiarumo viršūnėse esančius 
mėsainius, tad nieko nuostabaus, kad 
laimėjo. 

Vertinami „Michelin“ žvaigždutėmis
ko gero, su azijos šalių gatvės maisto 

kultūra sunku varžytis. Štai 2016 m. 
Singapūro gatvės virtuvės šefų maisto 
kioskeliai pirmąkart pasaulyje buvo 
įvertinti viena „michelin“ žvaigždute. Tai 
– Chano hon mengo „hong kong Soya 
Sauce Chicken rice and noodle“ ir Tan-
go Chay Sengo „hill Street Tai hwa Pork 
noodle“. Beje, pirmojo patiekalai į „mi-
chelin“ sąrašą dar buvo įtraukti ir kaip 
pigiausi – vos 2 doleriai už porciją. 

Suprantama, suteikus tokį įvertinimą, 
nusidriekė alkanų klientų eilės, tad 
tapo įprasta jose išstovėti net iki dviejų 
valandų. Chanas dabar parduoda gero-
kai daugiau vištienos patiekalų, tačiau 
ne tai jam svarbiausia. Pasak virtuvės 
šefo, jis viliasi, kad jam suteiktas apdova-
nojimas įkvėps jaunus žmones pradėti 
tokius verslus kaip jo, nes dabartinės ten-
dencijos neramina: juk dauguma gatvės 
maisto kioskelių savininkų yra pagyvenę 
ir dažnai neturi verslo paveldėtojų. 

Bao Bun Latvia

Sushi Brothers

Hong Kong Mišelin gatvės maistas
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Viena iš nedaugelio maisto gatvės 
virėjų, įvertintų „michelin“, yra ir 73 
metų  Jay Fai (taip vadinasi ir jos 
restoranas) iš Bankoko (Tailandas). 
Jos vizitine kortele jau tapo didžiuliai 
slidinėjimo akiniai, saugantys akis ir 
veidą nuo karštos ugnies, ir keturi fir-
miniai patiekalai: burnoje tirpstantis 
legendinis krabų omletas, „girti“ ma-
karonai su sepijomis, didžiosiomis 
krevetėmis ir kalmarų žiedais, aštri, 
kvapni rauginta „Tom Yum“ sriuba ir 
nepakartojamo skonio krabų karis. 

gatvės maisto karalienės sesuo ir 
tėvai, kurie buvo emigrantai iš kini-
jos, pardavinėjo makaronus. Jay dir-
bo siuvėja ir nė neketino prisijungti 
prie šeimos verslo. Tačiau kartą per 
gaisrą prarado siuvimo mašiną ir vi-
sus įrankius, tad teko padėti mamai 
pardavinėti makaronus. Tiesą sakant, 
mama netikėjo, kad ji gali išmokti 
gaminti maistą. Tačiau užsispyrusi mer-
gina eksperimentavo naktimis ir įrodė, 
kad gali. Dabar ji save vadina ne tie-
siog gatvės maisto virėja, bet virtuvės 
šefe. „nepaisant to, kokia esu pavar-
gusi, maistą gaminu pati ir gamindama 
susikoncentruoju tik į patiekalą“, – sako 
Jay. 

o tekančios saulės šalyje...
iki šiol Japonijoje taisyklės ir tvarka 

yra labai svarbūs. Vis dar nekultūringa 
valgyti stovint ar einant, todėl ant 
kiekvieno kampo nerasi gatvės 
restoranėlių kaip Tailande, Singapūre 
ar kinijoje. Tačiau gatvės maisto 
kultūra gaji ir čia, ypač per festivalius 
ir šventes.  

Štai, tarkime, omotesandō preky-
bos gatvė (Tokijas). Sunku įsivaizduoti 
nuotaiką šioje gatvėje be daugybės 
prekeivių, siūlančių labai stipriai sūdytą 
ir keptą žuvį siojaki, sezamo aliejuje 
ir sojų padaže raugintus agurkus ky-
uri, keptas sepijas, kalmarus, jūros 
gėrybes, tešlos rutuliukus, takoyaki su 
aštuonkojo gabalėliu ar kitu įdaru, ryžių 
onigiri su pikantiškais įdarais ar saldžius 
dango, ant grotelių keptas saldžiąsias 
bulves. Vienas populiariausių patiekalų 
yra žuvies formos traškus sausainėlis su 
mėsa, daržovėmis ir dumbliais. 

ilgiausia Japonijos prekybos gatvė 
Tenjinbashisuji Shotengai yra osakoje. 
Ji tęsiasi 2,6 kilometro, ten veikia be-
veik 600 parduotuvių, siūlančių nuo 
mažiausių smulkmenų iki kimono nuo-
mos paslaugų. Patys japonai sako, kad 
tai, kas skaniausia, atėjo būtent iš osa-
kos. neretai prie garsios parduotuvės 
„nakamuraya“, veikiančios 40 metų, 

rikiuojasi eilės žmonių, trokštančių 
paragauti garsiųjų jų kroketų. Sa-
koma, kad niekur kitur neįmanoma 
rasti tokių traškių blynelių su kremi-
niais įdarais, kaip toje pačioje prekybos 
gatvėje įsikūrusioje blyninėje „amano-
jaku“, o „Wanaka Tenjinbashi Shop“ 
yra populiariausia takoyaki (koldūnų 
su aštuonkojais) parduotuvė šiame ra-
jone. Šis nepakartojamo skonio vietinis 
maistas patiekiamas senoviškame laivo 
formos inde, skirtame išsinešti. 

o kas Lietuvoje?
apie populiarius gatvės maisto 

taškus nutariau pakalbinti draugus, 
gyvenančius įvairiuose lietuvos mies-
tuose. Dažniausiai buvo minimos 
kebabinės, veikiančios net ir ne vieną 
dešimtmetį. Dauguma klaipėdiškių ap-
gailestavo, jog jų mieste nėra tokios 
gatvės restoranų pasiūlos kaip Vilniuje. 
Tiesa, pastaruoju metu uostamiestyje 
gana sparčiai populiarėja gero maisto 
vieta „Taškas“, kurio vagonėlis įsikūrė 
Turgaus aikštėje 27. meniu orientuo-
tas į meksikietišką virtuvę. „Taškas“ 
siūlo tortilijas su plėšyta ar traškia chilli 
vištiena, jautienos troškiniu, taip pat 
buritas, net „pagirių“ bulvytes ir įdomią 
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Hill street Noodle

Mišelin įvertinti  Noodle

Legendinė Jay Fai

Onigiri

Taiyaki

Mitarashi DangoNakumaraya kroketai
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komunikaciją savo paskyroje sociali-
niame tinkle „Facebook“. 

kauniškiai prisiminė, ko gero, jau 
daugiau nei dešimtmetį prie „girstu-
pio“ ant žarijų kepamus viščiukus 
(„liuks“, kovo 11-osios g. 22). nors juos 
kepa kiekvieną dieną, tačiau kartais gali 
tekti pastovėti eilėje. Šis kioskas vienas 
pirmųjų kaune ėmė siūlyti kebabus, 
dabar asortimentas gerokai platesnis: 
yra ir sušių, ir falafelių, ir augalinių picų 
ar mėsainių. 

Vienas iš įdomesnių projektų ant 
ratų – legendinių olandiškų vaflių 
autobusėlis „The rolling Waffles“, 
aplankantis įvairias lietuvos vietas. 
Draugų ketveriukė parsivežė idėją 
iš olandijos, kurioje „krimto“ vaflių 
kepimo pamokas, ten pat įsigijo 
įrangą ir autobusiuką. Dabar lietu-
vos švenčių dalyviai gali paragauti ne 
tik klasikinių cinamono ir karamelės 
skonio olandiškų vaflių, bet ir juodųjų 
serbentų, karamelės skonio su 
braškėmis, bananais ar kiviais arba net 
šampano skonio saldumyną. 

kaišiadoryse, kaune ir kituose mies-
tuose vykstančiose šventėse neretai 
galima pamatyti itališką maistą siūlantį 
autobusiuką „Buono buono“ (it. Skanu 
skanu). Jame gamina tikras italas iš Si-
cilijos kartu su lietuvaite žmona. abu 
nuo pat pradžių laikėsi koncepcijos: 
tik geras, kokybiškas, šviežias ir ska-
nus maistas. Todėl ingredientai yra 
kruopščiai atrenkami, jie patys maišo 
tešlą ir nenaudoja jokių pusfabrikačių. 
Čia gana populiarūs arančino (it. 
arancino) − ryžių rutuliukai su 
mėsos ir sūrio įdaru, lietuviai pamažu 
pamėgsta pancerotus (it. panzerotto), 
dar vadinamus perlenkta pica. Su-
prantama, valgiaraštyje netrūksta ir 
klasikinių gatvės patiekalų – dešrainių, 
mėsainių, lietinių, bulvyčių, salotų ir 
kavos. 

Įdomiausia naujiena - Šri lankos 
virtuvės kioskelis, kuris šiek tiek 
nustebintų nebuvusius ir sugrąžintų 
jau apsilankiusius Šri lankoje. Patys 
Šri lankiečiai ir indai, per renginius 

čia suka po keletą “pakartoti“ ratų. 
Šri lankos gatvės maisto virtuvėle, 
kuri ne taip degančiai aštriai, bet 
šviežiai, linksmai ir labai paprastai, 
pasivadinusi „Šri lanka street food“, 
atviruose renginiuose, festivaliuose ar 
net parodose ir pobūviuose gamina 
autentiškos receptūros kottu (kothu 
- Šri Lankietiškas wok’as), rotti 
(rols’us - pyragėliai arba blyneliai su 
įvairiais įdarais) ir sveikatos „bombą“ 
- schwitzel’į...

Tiek šį kartą apie įdomesnius gatvės 
maisto, kadaise skirto vargšams mai-
tinti, o dabar išsivysčiusio iki ištiso 
kultūros reiškinio, konceptus. Dau-
guma žmonių, kurie gamina tą maistą, 
sako, kad tai nėra jų darbas, o tiesiog 
toks gyvenimo būdas. kaip bebūtų, 
gatvės maistas kaip niekada popu-
liarus visame pasaulyje, jį vartoja 
įvairiausio socialinio statuso žmonės. 
matyt, pirmiausia dėl to, kad tai greita, 
kokybiška ir nebrangu. o ko daugiau 
reikia skubančiam pasauliui? 

klaipėdos filialas / klaipėda branch
šilutės pl. 27, LT-91107 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

GATVĖS MAISTO kONCEpCIJOS GATVĖS MAISTO kONCEpCIJOS

Traškūs Šri Lankos 
Rotti

Legendinis Šri Lankos 
Kottu 
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kELIAUkIME į RyGOS       SpALVINGąJį TURGŲ!
RESTORANŲ TENDENCIJOS RESTORANŲ TENDENCIJOS

Jei norite pajusti tikrą autentišką 
europietišką atmosferą, pasisotinti 
kvapais, vaizdais bei gerai praleisti laiką, 
skaniai pavalgyti, pašokti bei pasilinks-
minti – keliaukite į visai netoli mūsų 
esantį rygos Centrinį turgų. rygos tur-
gus yra puikus pavyzdys, kaip tinkamai 
reaguoti į pasaulines tendencijas bei 
įšokti į turgų atgimimo traukinį.

rygos Centrinis turgus atnaujinamas 
bei pritaikomas šiuolaikinėms apsipir-
kimo tendencijoms. Turgaus valdytojai 
puikiai įsisavino europos Sąjungos lėšas 
ir pritaikė turgų ne tik apsipirkimui, bet 
ir laiko praleidimui bei susipažinimui su 
pasaulinės virtuvės ypatybėmis. Pagir-
tina tai, kaip turgaus valdytojai dirba ko-
munikacijos, renginių organizavimo bei 
lankytojų pritraukimo srityje – per dieną 
turgų aplanko 80000-100000 pirkėjų!

Centrinis rygos turgus yra didžiausias 

Šiuolaikinė visuomenė vis dažniau sugrįžta prie senųjų apsipirkimo įpročių bei vietų, vis labiau ver-
tina tiesioginį kontaktą su pardavėju, vis dažniau ant stalo deda vietinę produkciją, užaugintą bei 
pagamintą ūkininkų ir smulkiųjų gamintojų.

Jolita krickė

europos turgus, duris lankytojams 
atvėręs 1930 metais. Ypatingas Centrinį 
turgų simbolizuojantis dalykas yra XX-
to amžiaus 3-iame dešimtmetyje statyti 
architektūriniu požiūriu išskirtiniai pavil-
jonai. Pasirodo, iš pradžių jie buvo statyti 
kaip angarai orlaiviams, naudotiems 
kariniais tikslais, vėliau nuspręsta juos 
naudoti kaip turgaus paviljonus. rygos 
Centrinis turgus yra unikalus ne tik dėl 
savo paviljonų, bet ir dėl senųjų sandėlių, 
vadinamųjų „spīķeri“, kur šiandien yra 
įsikūręs kūrybinių industrijų kvartalas. 
1998 m. rygos Centrinis turgus buvo 
įtrauktas į UneSCo pasaulio paveldo 
sąrašą. 

rygos Centrinis turgus užima 72 000 
kvadratinių metrų plotą ir turi net 3000 
prekybinių vietų. Turgus yra įsikūręs 
beveik pačiame rygos centre, už kelių 
šimtų metrų nuo senamiesčio, Dauguvos 

pakrantės, yra prie rygos tarptautinės 
autobusų stoties ir Centrinės geležinkelio 
stoties. Turgus dirba kiekvieną dieną.

esu aplankiusi daugelį europos turgų, 
iš kurių nemažai yra naujai pastatyti arba 
įsikūrę pritaikant nestandartines miesto 
erdves turgaus konceptui, kuriantys 
savo atmosferą, turintys savo lankytoją, 
bet visada smagiau matyti senųjų turgų 
transformacijas ir prisitaikymą prie naujų 
šiuolaikiškų tendencijų. Tokie turgūs 
turi istoriją, jų architektūriniai sprendi-
niai visada yra unikalūs, juose dažniausiai 
išsaugomos ir senosios erdvės bei ele-
mentai, randama vieta tradiciniam sena-
jam prekybininkui. Dalis erdvių atnaujina-
mos ir pritaikomos šiuolaikiniam reikliam 
pirkėjui, sukuriama vieta kokybiškam 
gatvės maistui bei bendravimui, laiko 
praleidimui ir renginiams. kaip tik toks ir 
yra rygos Centrinis turgus.

kuo dar gali didžiuotis šis turgus? man 
pats įspūdingiausias yra Žuvies paviljo-
nas. legendiniai latviški šprotai, šviežiai 
rūkyta žuvis, įvairiausių rūšių ikrai, 
šviežia ir šaldyta žuvis, gyva žuvis – to-
kio gausaus žuvies paviljono mes tikrai 
galėtume pavydėti. o ir kainos žemesnės 
nei lietuvoje. 

Vaisių ir daržovių paviljone man 
didžiausią įpūdį paliko marinuotų, 
raugintų, sūdytų daržovių pasirinkimas, 
gausa, pateikimas. Tiek vidiniame pavil-
jone, tiek lauko prekybos vietose gausu 
ir atvežtinių vaisių bei daržovių, kurių 
pasirinkimas, spalvos, kvapas kaip mat 
sugundo paragauti ir nusipirkti.

mėsos skyrius nenusileidžia senajam 
italijos Porta Palazzo turgui, kuris garsėja 
šviežios mėsos įvairove ir egzotiškiausių 
subproduktų pasirinkimu. rygos Cen-
triniame turguje kokybiškos produkcijos 
ras ir gurmanas, ir kasdieninio maisto 
mėgėjas. 

Įdomus faktas, kad mėsa ir žuvys 
yra rūkomos paviljonų rūsiuose, todėl 
produkcija pirkėjui pateikiama ypač 
šviežia ir kvapni. 

Čia taip pat rasime rankomis minko-
mos ir krosnyje kepamos duonos, kanapių 
sviesto, įvairių rūšių rankų darbo koldūnų, 
vietinio ir gana aitriu skoniu bei kvapu 
pasižyminčio sūrio, čia pat kepamos 
uzbekiškos duonos, prieskonių įvairovę.

atviroje turgaus dalyje nuolat vyk-
sta naktinis turgus ir Ūkininkų turgus, vei- 
kiantis visą parą. kiekvieną vakarą vi-
sos latvijos, o kartais netgi ir lietuvos 
ūkininkai atvyksta parduoti savo užaugintų 
sezoninių daržovių, vaisių ir uogų. 
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RESTORANŲ TENDENCIJOS RESTORANŲ TENDENCIJOS

Apa Keramika/Kristina Pliučienė

metų pradžioje Centriniame rygos tur-
guje duris atvėrė naujo, dabar labai  madin-
go koncepto gastro turgus CenTra- 
laiS. man nusišypsojo laimė aplankyti 
turgų atidarymo savaitgalį, pamatyti 
pačius pirmus nedrąsius gaminimo 
procesus, pajausti šiuolaikinio rygiečio 
džiaugsmą, kad tokia vieta galų gale 
atvėrė duris ir rygoje.

CenTralaiS gastro turgus kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį rengia 
muzikantų, šokėjų bei DJ pasirodymus. 
Šiame turguje yra virš 20 skirtingų vietų, 
gaminančių ir parduodančių maistą, de-
sertus bei gėrimus. Čia rasite skirtingų 
konceptų vietas: desertai ir kepiniai, 
sriubos, grilyje kepama mėsa ir žuvis, 
neapolietiškos picos, burgeriai, japoniška 
virtuvė, koldūninė, azijietiškas gatvės 
maistas, dešrainiai, makaronai ir pas-
tos, tempūros, tortilijos, vafliai, blyne-

liai, vištienos gaminiai, kaukazo virtuvė, 
šviežios austrės, čia pat pjaustomas 
ispaniškas kumpis…

labiausiai išskirtinė ir populiariausia 
vieta, pavadinimu TarPaCCio, neturi 
fantazijos ribų. Šioje vietoje prekiaujama 
taip vadinamais „tako suši“, kai į jūros 
dumblius sudedami įvairiausi ingre-
dientai – žalia žuvis, krevetės, avokadai, 
ikrai. Tai nėra tradiciniai sušiai, nes įdaras 
nėra susukamas, o laisvai sudedamas 
bei sluoksniuojamas ant jūros dumblio 
tako. eksperimentams nėra ribų – gami-
nami tako ir su jautiena, ir su ispanišku 
kumpiu. „Tako suši“ arba „nori tako“ (kaip 
jie vadinami TarPaCCio meniu) būtina 
paragauti.

Dar vienas labai įdomus japoniškas 
konceptas – Yaki. maistas čia kepamas 
ant griliaus tepano (teppan) arba kitaip 
vadinamos griliaus kaitlentės. ragaukite 

Yakisoba keptų makaronų, pikantiškųjų 
okonomiyaki blynelių ir kitų egzotiškų 
japoniškų patiekalų.

net jei nemėgstate koldūnų, bent 
sustokite vietoje, pavadintoje Pelman, 
ir pažiūrėkite, kaip miklios rankos juos 
lipdo. o jei visgi norėsite paragauti, čia 
rasite koldūnus ir su triušiena, ir su antie-
na bei kaštonų kremu, juoduosius jūrų 
gėrybių koldūnus, ir virtinukus, raviolius, 
netgi čeburekus. 

glUTen aCTiVe pasirūpins 
išrankiaisiais mažaisiais lankytojais – vaf-
liai, blyneliai, prancūziški ir tailandietiški 
kokosiniai blyneliai – visiems skoniams. 

SierniCa siūlo įvairiausius patiekalus 
su sūriu. latviai mėgsta sūrį, todėl Sier-
niCa gamina patiekalus su įvairiausiomis 
sūrių variacijomis – sūrio fondiu, sūrio 
spurgytes, sūrio sriubą, salotas ir pastą su 
sūriais. Tiesiog sūrių rojus!

Vieta, pavadinimu TemPUra, siūlo 
ragauti traškioje tešloje apkeptas jūrų 
gėrybes ar daržoves. Tai Japonijoje popu-
liarus patiekalas, kai jūrų gėrybės arba 
daržovės mirkomos į tešlą ir kepamos itin 
įkaitintuose riebaluose. 

labai šauni idėja, kurią tikrai ne visi 
europos turgūs išdrįsta įgyvendinti, o 
CenTralaiS pradėjo teikti netrukus po 
atidarymo – maisto pristatymas į namus! 
Profesionalus požiūris ir nuoseklus dar-
bas padeda CenTralaiS gastro turgui 
tapti labai svarbia gastronomine rygos 
vieta. 

ko vis dar trūksta turgui – tai pato-
gios vietos pasistatyti automobilį. lauko 
paviljonai ir teritorija vis dar laukia savo 
eilės. man labai „užkliuvo“ netvarkingos 
maitinimo įstaigos, likusios nuo senųjų 
turgaus laikų, tačiau dabar jau galima 
rinktis CenTralaiS paviljoną, kai nori 
skaniai, kokybiškai pavalgyti. Tikėtina, 
kad senosios maitinimo įstaigos irgi turės 
pasitempti bei susitvarkyti.

Turgus vis dar atnaujinamas ir tvar-
komas, todėl ilgainiui tai bus tikrai ne tik 
didžiausias, bet ir moderniausias turgus 
europoje, sujungiantis senąsias tradicijas 
bei šiuolaikines tendencijas. 

Pelman

Tako suši

Tempura

Yaki
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MATAS pAULINAS:
LAbIAUSIAI MANE įkVEpIA pRODUkTAI, 
SEzONAS IR žMONA
kadaise nė neketinęs savo gyvenimo susieti su kulinarija, matas Paulinas dabar vadovauja restorano „nineteen 18“, 
2018 metais „White guide“ pripažinto vienu geriausių Baltijos šalyse, virtuvei. Patirtis „michelin“ žvaigždutėmis ap-
dovanotuose restoranuose kopenhagoje, Dubajuje, osle ir monake padėjo atrasti unikalų maisto gamybos stilių. 
Pirmenybę matas teikia vietiniams produktams, sezoniškumui ir trijų ar keturių komponentų patiekalams. Tiesa, fir-
minio patiekalo vyras neturi, tačiau negali atsispirti slyvų kauliukams sezono metu. Drąsiai eksperimentuojantis ener-
gingasis virtuvės šefas ambicingai tiki įnešiąs svarų indėlį į lietuvos maisto kultūrą ir prisidėsiąs prie jaunosios kartos 
virėjų ugdymo. 

Ilona Petrovė

LIETUVOS GERIAUSIEJI LIETUVOS GERIAUSIEJI

Karjeros pradžia
Kaip ir kada supratai, kad turi būti 

virėjas? Kaip prasidėjo ir klostėsi Tavo 
karjera?

Vilniaus gedimino technikos univer-
sitete pradėjau studijuoti informatiką 
ir valdymą. mėgstu matematiką, fiziką, 
gamtos mokslus, bet dėl ligos atsilikau 
ir nusprendžiau, kad nebepasivysiu 
kursiokų, tad įsidarbinau pas draugą 
virtuvėje. Juk reikėjo gyventi, mokėti 
nuomą ir pan. mano tuometinė draugė 
išvyko pusmečiui į Daniją, kartu išvykau 
ir aš, tik užsibuvau ten ilgiau.  

Įsidarbinau gerai organizuotame 
aukšto lygio japonų restorane. Jei reikėtų 
išrinkti pavyzdingiausią restoranų tinklą, 
mano nuomone, jis laimėtų. Būtent ten 
susižavėjau restoranu kaip gyvenimo 
būdu, kultūra, „užkabino“ nuolatinis 
veiksmas ir lankytojų galybė. kita ver-
tus, gausus lankomumas atskleidė ir 
trūkumų. Tad pradėjau dairytis restora-
no, kuriame lankytųsi mažiau svečių, o 
dėmesys būtų sutelktas į kokybę. Taip 
atsidūriau monake, viena „michelin“ 
žvaigždute įvertintame japonų restorane. 
Čia supratau, kad restoranų versle liksiu 
visam laikui. 

Kas buvo Tavo pagrindiniai įkvėpėjai 
(mokytojai) karjeros pradžioje? Kokios 
įsimintiniausios gautos pamokos?

Pagrindiniai mano įkvėpėjai buvo rené 
redzepi ir rasmusas kofoed iš Danijos, o 
dabar mane labiausiai įkvepia produktai, 
sezonas ir žmona. 

išmokau atidžiau žvalgytis, kas auga 
aplink – tiek laukinėje gamtoje, tiek 
vietiniuose ūkiuose. Supratau, kas yra 
kokybė, atradau sezoninius ingredientus. 
Suvokiau, kad prabanga – tai ne egzotiški 
produktai ar ypatingas interjeras. Ją suku-
ria įdėtas darbas, mąstymas, kokybiški ir 
švieži produktai. 

augimas
Kur mokeisi virėjo amato?
kaip virėjas susiformavau Danijoje, 

nors keliavau ir po norvegiją, monaką, 
Prancūziją, Jungtinius arabų emyratus. 
Bet vis grįždavau į kopenhagą, nes ten 
sąlygos mokytis buvo geriausios. 
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LIETUVOS GERIAUSIEJI LIETUVOS GERIAUSIEJI

Kokie reikšmingiausi Tavo karjeros 
darbai ir kodėl?

Pirmasis ir svarbiausias turbūt buvo 
išvyka į monaką – ten pamačiau, koks 
gali būti geras restoranas, jis davė toną 
aplinkai, kurioje norėčiau dirbti. ant-
ras rimtas smūgis buvo „noma“ ko-

penhagoje, kurioje supratau vietinio 
produkto ir sezono galią. Po to dirbau 
restorane, kuriame patiekalus gaminome 
iš subproduktų. Čia supratau, kiek daug 
galima išspausti iš pačių paprasčiausių ir 
dažnai tiesiog ignoruojamų produktų. 

Kokie Tavo profesiniai ateities tikslai?
Tikiuosi nuveikti kažką reikšmingo, 

prisidėti prie maisto kultūros vystymo 
lietuvoje. norėtųsi, kad mūsų šalis 
būtų matoma pasaulinėje rinkoje, kad 
užsieniečiai pas mus važiuotų dėl maisto, 
produktų, skonių, autentiškos virtuvės. 

Be abejo, vienas iš mano ateities tikslų 
– prisidėti prie jaunų virėjų įkvėpimo ir 
mokymo. 

Kas labiausiai padeda augti kaip 
šefui? Kur semiesi įkvėpimo?

Viskas yra paties žmogaus rankose, 
kiek jis norės, tiek ir augs. Tai, kiek darbo 
jis bus nusiteikęs įdėti, nulems, kaip grei-
tai ir kuria kryptimi augs. 

o dėl įkvėpimo – tiesiog vaikštau 
atsimerkęs. mane įkvepia patys produk-
tai, ferma. 

Kas šiuo metu yra Tavo kulinarinio 
pasaulio guru?

neturiu tokio. gal dėl to, jog vis dar 
ieškau savo aiškaus ir unikalaus gamini-
mo stiliaus bei metodikos. 

Geriausio šefo „receptai“
Kokius asmeninius kulinarinius atra-

dimus esi padaręs?
kasdien ieškome ir atrandame naujų 

dalykų. kiekvienas patiekalas – naujos 
skonio kombinacijos, naujų tekstūrų 
žaismas... mūsų kasdienybė tokia, kad 
neįsikabiname į vieną atradimą, tad ir 
išskirti negaliu. kulinariniai atradimai – 
nuolatinis procesas.  

Atskleisk virtuvės gudrybes, kurias 
naudoji kasdien.

Virtuvėje stengiamės negudrauti, 
tačiau kaskart ieškome, kaip optimizuoti 
patiekalo paruošimą, natūraliai supapras-
tinti procesus, planuoti darbus ir kasdien 
viską daryti geriau bei greičiau. nežinau, 
ar tai galima pavadinti gudrybėmis.  

Koks būtų Tavo firminis patiekalas, 
jei reikėtų... patiekti vakarienę Anglijos 
karalienei?

manau, pagaminčiau patiekalą iš 
daržovių... Taip, tik iš daržovių. 

...vienu patiekalu pristatyti Lietuvą? 
Tai būtų ruginė duona su sviestu ir dvi 

savaites rūgusiais agurkais. 

...sveiku maistu sudominti vaiką? 
Pasiūlyčiau vos vos, gal sekundę 

blanširuotus šviežius, saldžius, ne vi-
sai sunokusius žirnelius su namine, ką 
tik nugriebta grietine ir aromatinėmis 
žolelėmis. Pavyzdžiui, čiobreliu, arba 
mėta, kad būtų lengvas, paprastas skonis. 
aš pats labai mėgstu žirnius ir grietinę, 
manau, ir vaikams patiktų.

Tačiau, tiesą pasakius, firminio patieka-
lo neturiu. niekada į meniu neįtraukiame 
to, ką jau gaminome. galima sakyti, mūsų 
patiekalai yra vienetiniai. Prisipažinsiu vie- 
na – slyvų sezono metu virtuvėje man 
būtinai reikia šių vaisių kauliukų. 
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LIETUVOS GERIAUSIEJI LIETUVOS GERIAUSIEJI

Kokios savybės, Tavo nuomone, būtinos geram šefui? 
nuoširdumas, atsidavimas, sąžiningumas sau, atkaklumas, noras dirb-

ti. ir, žinoma, kūrybingumas.  

Kokias esmines gastronomines tendencijas galėtum įvardinti Lietu-
vos restoranų versle per ateinančius 5 metus?

manau, kad visas dėmesys bus sutelktas į vietinius ūkininkų produk-
tus, sezoną ir paprastus patiekalus, t. y. pagamintus iš trijų, keturių 
elementų. To pakanka, kad išryškėtų patiekalo savybės. Tikiuosi, 
restoranų koncepcijose atsiras daugiau lietuviškumo ir maisto idėjų.  

Lietuva
Kaip vertini Lietuvos aukštąją kulinariją? 
norėčiau išbraukti žodį „aukštoji“, nes labai sunku apibendrinti šią 

sąvoką. apskritai, kulinarija greitai vystosi ne tik sostinėje, bet ir visoje 
lietuvoje. labai gerai, kad randasi daugybė restoranų, kuriems vado-
vauja skirtingų skonių asmenybės, ieškančios unikalumo. Užsieniečiai 
tikrai gali net kelias dienas labai įvairiose aplinkose įdomiai praleisti 
laiką. labai smagu, kad daugėja restoranų, gyvuojančių 5, 7 ar net 10 
metų ir radusių sėkmės formulę. Tad lietuvos kulinarijos ateitis, manau, 
tikrai puiki.

Trys vietos, kur nusivestum pavalgyti svarbų svečią.
Į „Džiaugsmą“ Vilniuje, „Vila komoda“ Palangoje ir... o kada svečias 

atvyksta? Jei dar ne dabar, pasikviesčiau į kitais metais mūsų ūkyje 
„Farmers Circle“ atsidarantį restoranėlį. Šias vietas renkuosi būtent dėl 
to, kaip restoranų vadovai žiūri į skonį, maistą, produktus, sezoną. ir dėl 
sąžiningai dirbančio personalo.

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

*Restoranams, kavinėms - 5 litrų pakuotės (skardinės bačkutės)!

GERIAUSI šEFAI 
NAUDOJA GERIAUSIą 
ALyVUOGIŲ ALIEJŲ
tyrAs, EXTRA VIRGIN kATEGORIJOS, NEFILTRUOTAS, 
NEMAIšyTAS, šALTO SpAUDIMO ALyVUOGIŲ ALIEJUS IR 
kITOS GURMANIškOS GĖRybĖS  Iš GRAIkIJOS, kALAMATA 
REGIONO
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pASAULIO VIRTUVĖS - šRI LANkA

Džiaugsmingų atradimų sala
Šri lankos virtuvė susideda iš paprastumo ir 

šviežumo (na, ir, žinoma, iš prieskonių). Bet jų ir 
mūsiškos viruvės paprastumas žavingai skiriasi, 
todėl Šri lankos virtuvę įsimylėjau amžina mei-
le. lengva ranka jie čia gamina saldžius, kara-
melizuotus svogūnus, užtaiso juos čili ugnimi 
ir parūkytomis, saulėje džiovintomis žuvelėmis, 
ruošia deginančius kokosų pagardus. Čia per 
pirštus išteka mangų, valgomų priešpiečiams, 
sultys, jos išgaruoja su buivolių pieno jogur-
tu. Žmonės sau į karius čia krauna kanapes, iš 
makaronų daro blynelius, o blynelius paverčia 
valgomais dubenimis. 

o vaisiai! Jau senokai nebetempiam lauktuvių 
iš svečių šalių, grižę tiesiog sukviečiam arti- 
miausius į tos šalies kulinarinį vakarą, bet šį kartą 
nusipirkome sportinį krepšį ir šlavėm iš lentynų 
mangus, mangustinus, pasifloras ir bananus. 
Taip, bananai... Paragavus jų Šri lankoje, supra-
tau, jog europoje mus apgaudinėja, nes ten ba-
nanai... tokie, kad net dabar prisimerkus kaupiasi 
seilės. Ten jų skonis neturi nieko panašaus į mūsų 
parduotuvių lentynose esančių geltonų „reikalų“ 
skonį (gal ta sąmokslo teorija apie pašarinius 
bananus ir turi pagrindo?) 

Kur nepasiekia marketingas
Šrilankiečiai (čia ir visame straipsnyje 

kalbėsiu apie nedidelius šeimyninius 
restoranėlius ir gatvės maisto užkandines, 
išlaikiusius autentišką požiūrį į receptūras, 
pateikimą ir produktus) nežino termino 
„slow food“, kaip ir nežino taisyklės, kad 
gerame restorane patiekalo tenka laukti 
30 ar daugiau minučių. Jie tiesiog daro, 
kaip yra įpratę, „kaip sau“. maistas prade-
damas ruošti tik gavus užsakymą, ir tai 
taip pat nėra graži marketinginė frazė. 
nieko šaldyto, jokių „prep‘ų“ – ryžiai, ir tie 
verdami tik gavus užsakymą. nenusteb-
kite pamatę, kaip užsisakius patiekalą ar 
gėrimą iš kokoso, jį čia pat „nukals“ nuo 
medžio, „išdoros“ ir paruoš Jums be jokių 
ypatingų fanfarų. 

Pirmais kartais, atsisėdę valgyti 
purkštavome: „Pfff, tai kiek dar laukti, kada 
kada kada? kas čia tokio – atnešti karį 
ir lėkštę jūros gėrybių?“, kol supratome, 
kad kalmarai valomi čia pat, užsisakius, 
kariui prieskonius maišo irgi patys šefai, 
kiekvienas pagal savo „slaptą“ receptūrą. 
negaliu, žinoma, teigti, kad tai taisyklės 
be išimties, bet tai tikrai vyraujanti ten-
dencija vietiniuose restoranėliuose, kur 
dažniausiai sukasi visa šeimyna. moterys 
virtuvėje, vyrai tarp staliukų, o seno-
liai (arba atvirkščiai – vaikai) dirba lauke, 
kviesdami praeivius užsukti. 

Tiesa, užsukome kartą ir į prabangų 
restoraną, su didžiule stogo terasa, nes 
labai norėjosi fancy kalmarų ir dar ko 
nors „heute“. meniu buvo romano „Vėjo 
nublokšti“ storio, o paklausus, kaip 
ruošia kalmarus, padavėjas buvo atvi-
ras: „iš šaldytų“. išgėrėme po stiklą lasio 
ir išėjome ieškoti kažko „arčiau žemės“ 
ir tradicinio, teisingo požiūrio į virtuvę ir 
valgymą iš esmės.

Šri lankos virtuvė tikrai patiktų tu-
ristinio budizmo ieškantiems keliauto-
jams. Ji išmoko nustoti bėgti, skubėti, ir 
priverčia mėgautis čia ir dabar. Tam tik- 
ra meditacija yra kiekvieną kartą uosti 
naujus prieskonių aromatus, stebėti 
skara strėnas apsijuosusį basakojį virėją, 
atlapais marškiniais kulniuojantį susi- 
rinkti produktų užsakymui iš kitoje gatvės 
pusėje įsikūrusio šviežių vaisių ir daržovių 
kioskelio.

Taigi, taisyklė, kurią reikėtų susipakuoti 
su kremu nuo saulės į kelioninį Šri lankos 
lagaminą – neikite valgyti peralkę, kad 
netektų širsti ant lėto šrilankiečių būdo, 
nusiteikite laukti, ir visai gali būti, kad kuo 
ilgiau lauksite, tuo skaniau pavalgysite.

Išragauti Šri Lanką
Jei atostogoms nepasirinkote „all in-

clusive“ paketo, greičiausiai charakte-
ringiausius salos patiekalus išragausite 
ir be ilgų paieškų ar didelių pastangų. 
kiekvienas restoranėlis gali pasiūlyti vi-
enokios ar kitokios variacijos Šri lankos 
virtuvės brangakmenius. 

Ieva Nečejauskeinė

SUGRąžINkITE MANE 
ATGAL į šRI LANką

Šri lankoje praleidome vieną žiemos mėnesį. kai grįžus bičiulis paklausė, kas patiko labiausiai, jam net 
nespėjus pabaigti užduoto klausimo, negalvodama išpyškinau: „Valgyti“. Būtent valgyti. gal maistas, pa-
tiekalai, jų gamybos ir pateikimo išmonė ir atsilieka nuo kitų populiarių azijos krypčių, bet pats valgymas 
čia – nesibaigiantis džiaugsmas. iš ko jis kyla? Praskelkite šviežią kokosą, nusilupkite per pirštus tekantį 
mangą ir skaitykite toliau.

Kokosai saloje „krenta“ tiesiog po kojomis

Apdainuotasis jackfruit

Kokosų išdorojimas
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kaip ir kone visose šalyse, tai visiškai tipinis, 
kasdienis, nebrangus, šviežias maistas, tik be 
šiuolaikinio marketingo jis nespindi taip, kaip itali-
jos pasta, Prancūzijos kruasanai ar Tailando ir lietu-
vos hipsterių Tom Yum, nors niekuo ir nenusileidžia. 

Kottu. Tai visiška Šri lankos „street food‘o“ kla-
sika ir pasididžiavimas. Vietiniai šį patiekalą vadina 
šrilankietišku burgeriu, lietuvoje Šri lankos virtuvės 
ambasadoriai jį pakrikštijo „Tuk Tuk“. kottu gamy-
bos garsai, ko gero, vieninteliai „permuša“ gatvėse 
zujančių tuktukų (triračiai vietiniai taksi) triukšmą, 
o jų čia daugiau nei amsterdame dviračių. gami-
nant kottu ingredientai yra kepami ant metalinės 
kepimo plokštumos ir metalinėmis kapoklėmis 
meistriškai smulkinami bei maišomi tarpusavyje su 
puokšte aromatingiausių prieskonių. Taigi, jei esate 
alkanas ir esate Šri lankoje – tereikia įtempti ausis 
ir sekti tuksėjimo garsą. kai kurie kepėjai turi net 
savo melodijas, tad maisto ruošimas tampa mažu 
spektakliu.

kottu gaminamas iš tradicinės šrilankiečių 
duonelės roti, žalių kiaušinių, šviežių daržovių, o kiti 
ingredientai priklauso nuo šefo fantazijos ar kliento 
pageidavimų – tai gali būti mėsa ar sūris. Viskas pa-
tiekiama su degančiu kario padažu.

Hoppers/string hoppers (arba appa). Tai bly-
nelio/pyragėlio ir dažniausiai kiaušinienės hibri-
das. Tešla gaminama iš ryžių miltų, kokosų pieno, 
kokosų vandens ir trumpai fermentuojama. Bly-
nelis kepamas specialiame mažutėliame wok‘e, 
jį sukiojant, kol blynelis įgauna dubenėlio formą. 
Blyneliai gali būti ir saldūs, desertiniai, bet visgi 
mėgstamiausi yra egg hoppers, kuomet į blyno 
dubenėlio vidurį įmušamas kiaušinis. Šis patiekalas 
paprastai gardinamas svogūnų Pol Sambol, laimų 
sultimis su druska, čili pipirais. 

kita blynelių variacija – string hoppers, kuo-
met jau žymiai tirštesnė tešla spaudžiama per 
specialią rankinę makaronų gaminimo mašinėlę, 
formuojančią bemaž siūlo plonumo makaronus, 
kurie suformuojami į blynelio formą ir ruošiami 
garuose. Tai mėgstamas garnyras prie įvairių karių 
arba pusryčių patiekalas.

Pol Sambol. Tai, ko gero, įsimintiniausias mano 
atradimas Šri lankos virtuvėje. galėčiau jį kabinti 
šaukštais kaip garnyrą, salotas, pagrindinį patiekalą, 
pagardą, žodžiu, tuo šaukštu galėčiau jo iškabliuoti 
tikrai daug! Šviežias tarkuotas kokosas, smulkintas 
raudonasis svogūnas, gera sauja čili pipirų, šlakelis 
laimo sulčių. atrodo, „pff, na ir kas?“, bet Pol Sambol 
stengdavomės turėti ir ant savo pusryčių, ir pietų, ir 
vakarienės stalo. Jis tinka prie visko. Svarstėme, kad 
turbūt tiktų ir prie cepelinų. Šrilankiečiai dar gami-
na svogūnų ir žolelių Pol Sambol, kur šie produktai 
pakeičia kokosą. Skanu, bet ne taip įspūdinga.

Rice and curry... ko gero, visas maistas 
šrilankiečių rankose gali tapti kariu

kario ir ryžių sala – taip kai kurie turizmo gidai 
vadina Šri lanką. Šioje saloje kario paragauti ne 
tik būtina, bet Jūs greičiausiai ir neišsisuksite, jo 
neparagavę. Jis yra visur, visada, visoks. aštrus, 
švelnesnis (bet, ko gero, niekada švelnus), su žuvimi, 
vištiena, jūros gėrybėmis, krabais, duonmedžio vai-
siais, yra netgi bulvių ir burokėlių karis!

Užsisakę „rice and curry“, įprastai 
gausite padėklą su keliais nedidukais 
dubenėliais, kuriuose bus ryžiai, vienas 
pagrindinis karis (žuvies, mėsos, jūros 
gėrybių ar kitoks pasirinktas) ir 2-3 
dubenėliai „dienos kario“, kuris paprastai 
būna vienoks ar kitoks daržovių karis ir 
lęšių karis, ruoštas kokosų piene. Šalia 
visada rasite vietinę duonelę – traškutį 
pappadum, ir, jei pasiseks, kokosų Pol 
Sambol.

niekur saloje nerasite to paties 
skonio kario. Taip, pagrindiniai ingre-
dientai dažnai panašūs, bet prieskonių 
mišinius kiekvienas virėjas dažniausiai 
gaminasi savo, firminius. Bandant api-
bendrinti kariuose naudojamus pries-
konius, sąrašas atrodytų maždaug taip: 
ožragė, kardamonas, cinamonas, kumi-
nas, anyžiai, kalendra, gvazdikėlis, kario 
lapeliai, česnakai, imbieras, ciberžolė, 
firminiai Šri lankos juodieji pipirai ir, 
žinoma, čili. kaip prieskoniai suformuoja 
kario charakterį (kulinarinėje kalboje 
vadinamą baze), priklauso ir nuo jų 
paruošimo būdo. Saliečiams sąvoka: 
„Įdėti žiupsnelį prieskonių“, neegzistuo-
ja. Prieskoniai čia kepami: sausai, alieju-
je, maišomi su sultiniu ar kokosų pienu, 
nuo prieskonių paruošimo būdo priklau-

so ir galutinis skonis. Toks prieskonių 
pagardas vadinamas čaunku. Čaunko 
gaminimas – menas, mat prieskoniai turi 
būti dedami griežtai nustatyta tvarka, 
nes kiekvienas prieskonis geriausią 
aromatą ir skonio subtilumus įgyja 
skirtingu laiku. Skrudinant prieskonius 
yra išlaisvinami eterinių aliejų aromatai 
ir skoninės savybės. 

Įdomiausi kariai Šri Lankoje? man tai 
vienareikšmiškai buvo bulvių karis (gal 
ne tiek įdomus, kiek linksmai, tautiškai 
nuteikiantis) bei burokėlių karis. 
Pripažinkite, juk bulvės ir burokėliai 
– tai mūsų, šiauriečių, reikalas, jų tik-
rai nesitikime rasti egzotinių salų 
lėkštėse, apipiltų sodriu kokosų pieno ir 
prieskonių padažu.

kitas įdomus karis – „deviled fish cur-
ry“ (saldžiarūgštis žuvies karis). Žuvis 
gruzdinama aliejuje, vėliau troškinama 
saldžiarūgščiame padaže ir vėl lengvai 
apkepama su raudonaisiais svogūnais ir 
paprikomis.

Paminėsiu ir duonmedžio (angl. jack-
fruit) karį. Tiesa, jei ne dabartinis šio 
vaisiaus populiarumas, ko gero, šiame 
straipsnyje apie jį ir nekalbėtume. Bulvių 
karis – geriau!

pASAULIO VIRTUVĖS - šRI LANkA pASAULIO VIRTUVĖS - šRI LANkA

Kottu

Egg hopperrs

Pol Sambol

Rice and curry
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Šri Lankos kvapas? Cinamonas, pip-
irai ir kario mišinių aromatai

Šri lanka galėtų būti tituluojama 
prieskonių rojumi: kardamonų, cina-
mono, ciberžolės kvapai lydi kiekvien-
ame žingsnyje, ant prekystalių miestų 
turgeliuose jie laukia, kol galės tapti 
kario mišiniais, svaigūs prieskonių aro-
matai pasiekia iš begalės gatvės maisto 
kioskelių, net iš paplūdimiuose esančių 
mažutėlyčių restoranėlių-palapinių, 
kur vaizdas ir skonis – už milijoną, o 
įmantrumo ir didelių sąskaitų nėra „nei 
kvapo“. 

Gyvi prieskoniai
Jei pasiseks, mažuose miesteliuose 

rasite nedidelius prieskonių sodus, at-
virus lankytojams. Čia pamatysite, kaip 
jie auga, kaip paruošiamos skirtingos jų 
dalys.

Juodieji pipirai
Turint omenyje tokią, čia pat saloje 

augančių prieskonių gausą, atskiro 
paminėjimo vertas, atrodytų, elemen-
tarus prieskonis – juodasis pipiras. Šiuo 
atveju, kaip ir kalbant apie bananus – 
paragavę šviežiai maltų, vietinių juodųjų 
pipirų, su jų skoniu ir aromatu lyginsite 
visus kitus. kadaise, prieš pradedant 
intensyviai kursuoti kolonistų laivams, 
juodieji pipirai buvo pagrindinis aštrusis 
prieskonis saloje, tik vėliau jį pakeitė čili 
pipirai, nuspalvinę kone visus nedeser-
tinius salos patiekalus ugniniu skoniu. 
kai kuriuose restoranuose galima rasti 
juodųjų pipirų karį, jo aštrumas visai 

kitoks nei įprastų karių su čili pipirais. 
Saloje auga virš 60 rūšių čili pipirų.

Dar vienas unikalus prieskonis – 
specifinė tuno rūšis, vadinama „Mal-
dive fish“. išvirta, parūkyta, išdžiovinta 
saulėje ir susmulkinta, ji kaip pagar-
das naudojama daržovių patiekaluose 
ar padažų gamyboje, umami skoniui 
išgauti. 

na, ir brangakmenis ant karūnos – cina-
monas. Vietinis cinamonas vadinamas 
ceilono (kaip ir buvęs salos pavadini-
mas). nuo pasaulio rinkoje dažniausiai 
sutinkamo casia cinamono, Šri lankos 
cinamonas akivaizdžiai skiriasi net 
neišlavintam skoniui. Šildantis, kvap-
nus iki begalybės ir saldut saldutėlis 
cinamonas keliauja beveik į visus 
troškinius ir karius. Įdomu tai, jog cina-
monas ruošiamas tik rankomis, nes nu-
lupti ploną žievelę (kuri, ją išdžiovinus 
ir sumalus, ir yra mums įprastas cina-
monas) nuo kreivų, nevienodų cina-
mono medžio šakelių mašininiu būdu 
– neįmanoma. 

atsivežiau šviežutėlį cinamoną tiesiai 
iš garsios cinamono gamyklos, kurioje jį 
ruošia basakojis šrilankietis, ramiai sau 
medituojantis ant grindų. net praėjus 
metams, vis dar atsikandu tą cinamono 
lazdelę kaip neįtikėtiną skanumyną, o 
davus paragauti jo svečiams, visada susi-
laukiu klausimo, kuo jis saldintas ir kaip 
gali būti toks didžiulis skirtumas tarp to, 
ką turime parduotuvėje, ir to „tikrojo“?

pASAULIO VIRTUVĖS - šRI LANkA pASAULIO VIRTUVĖS - šRI LANkA

Ceilono Cinamono  lazdelės 
gaminamos tik rankiniu būdu 

Maldive fish
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Nevažiuokite į Šri Lanką, jei esate 
alergiški kokosui

kokosas čia yra ViSUr. net ryžių, kurių 
saloje auginama apie 20 rūšių, čia suval-
goma turbūt mažiau, nei kokoso. Pienas, 
miltai, sirupas, padažai, pagardai, tešlos, 
kariai, desertai, kokteiliai – visur rasite 
kokoso. Desertams jis suteikia unikalų 
saldumą, pagarduose derinamas su 
čili pipirais ir tampa sprogimu burnoje, 
maišydamas deginantį aštrumą su sul-
tingu saldumu ir traškia tekstūra. 

kariuose ir padažuose kokosų pie-
nas tarnauja ne tik kaip aromato ir 
skonio formuotojas, bet ir suteikia 
šilkinę tekstūrą. Ten atradome nuostabų 
produktą – kokosų pieno miltelius, kurie 
dažnai keliauja į karius vietoje šviežio 
pieno. mes jį kabinome tiesiog šaukštais 
– koks jis skanus mums buvo! nese-
niai šis produktas pasirodė ir lietuvoje. 
Tiesa, stebėjomės, kaip iš kolonizatorių 
perėmę įprotį gerti juodą arbatą su pie-
nu, šrilankiečiai nebalina jos kokosų 
pienu. mes tokiu gėrimu pradėdavome 
kiekvieną rytą. 

vul arba vilam palam) yra tipinis Šri 
lankos vaisius. iš išorės atrodo kaip 
papelijęs kokosas, kvapas, švelniai pa-
sakius, pikantiškai intriguojantis – teko 
girdėti puikų kvapo palyginimą su 
mėlynojo sūrio ir razinų duetu. atidarius 
vaisių, vidus atrodo ne ką geriau – rudas 
marmaliūzas, keliantis visai ne su maistu 
susijusias asociacijas. Tačiau vaisiaus 
minkštimas yra gaivaus rūgščiai saldaus 
skonio, kaip džemas, kurį šrilankiečiai 
mėgsta kokteiliuose, sulčių mišiniuose 
ar tradiciniame gėrime „Divul kiri“ 
sumaišyti su kokosų pienu. Vaisius dar 
vadinamas „dramblių obuoliu“, nes, pa- 
sak vietinių, tai mėgstamiausias 
dramblių skanėstas.

Na, ir karališkas brangakmenis 
– „king coconut“. Didžiulis, ryškiai 
oranžinis kokosas, kurį rasite bet kuria-
me salos kampelyje. Tai 2-3 stiklinės 
saldžių, gaivių kokoso sulčių, kurias 
išmauksite čia pat, vietiniui kokosą 
prakirtus mečete. gražiai paprašius, 
išgertą kokosą dar ir praskels, o ten ra-
site kreminį, minkštutėlį, ploną kokoso 
sluoksnį, kurį galima išskaptuoti atskel-
tu kokoso riešuto kevalo gabalėliu. 
gėrimas ir desertas viename.

Desertai? o kam?
Tikrai, o kam, kai tiek įvairiausių kon-

centruoto skonio vaisių. Bet jei labai 
labai norisi, imkite „curd with honey“ 
(jogurtas su kokosų arba cukranendrių 
sirupu) arba watalappan (garintas 
kiaušinių kremas su cukranendrių si-
rupu, kokosų pienu, cinamonu, karda-
monu, muskatu). 

Vaisių krepšelis brunch’ui
kasdien tardavomės, kad šiandien jau 

eisime pietų „kur nors“, tačiau kiekviena 
diena baigdavosi taip pat – maišu šviežių 
vaisių ir dažniausiai tirštutėliu buivolių 
pieno jogurtu šalia. Vaisiai čia – kažkas 
nepaprasto, dėl savo rūšių gausos jie 
niekada neatsibosta. keletas skaniausių 
Jūsų dėmesiui:

Mangustinai – sukryžminkite 
braškes su vynuogėmis, įvilkite skonį 
į švelnutėles, sultingas baltas skilteles 
ir turite saldų, gaivų desertą/vaisių/
užkandį.

Gatvės turguose rasite bent 5 
skirtingų rūšių bananus: mažutėliai, 
raudoni, rūgštoki. aana maalu rūšies ba-
nanai skiriami sunkiems ligoniams dėl 
savo kompleksiškos, sveikatai palankios 
maistinių medžiagų sudėties.

Mangai... man net dabar sunku apie 
juos kalbėti. kaip ir bananų, saloje yra 
keletas skirtingų rūšių mangų. Skaniau-
sieji – didieji, ryškiai geltonos spalvos, 
su miniatiūriniu plonyčiu kauliuku, ir 

minkštimu, kuris tiesiog teka per rankas, 
prakandus vaisių. nemanau, kad jų 
įmanoma atsivalgyti. o su jogurtu – tai 
geriausi pusryčiai.

Rambutanai – „plaukuoti“ burbulai, 
kurių viduje baltas koncentruotų sulčių 
„įdaras“. 

Apdainuotasis durianas – dvokian-
tis, saldutėlis, kreminis, pasakojimuose 
esantis žymiai įspūdingesnis nei 
realybėje.

Anakardžių riešutai, arba... obuo-
liai. ar žinote, kaip auga anakardžių 
riešutai? Vienas anakardžio riešutėlis 
išauga ant vieno vaisiaus, panašaus į ro-
jaus obuoliuką. kažkada šie obuoliukai ir 
buvo naudojami maistui, o pats riešutas 
taip nevertintas, kaip dabar. iki šiol vieti-
niai valgo šiuos vaisius, bet dėl itin plo-
nos odelės jie „nepasiduoda“ eksporta-
vimui, tad tai ir lieka saliečių privilegija. 
kalbant apie pačius anakardžius – čia 
jie labiausiai mėgstami paskrudinti, su 
aštriais prieskoniais.

„Wood apple“ (vietine kalba – di-
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Sirupo „medus“ Skaniausias ragautas jogurtas - buivolės pieno

Vaisiai čia – kažkas nepaprasto, dėl savo rūšių gausos jie 
niekada neatsibosta
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Gatvės maistas
Jau aprašytas kottu – absoliutus favo-

ritas, bet yra ir dar keletas šrilankietiško 
gatvės maisto „a must“ patiekalų, ku-
riuos būtina paragauti.

sluoksniuotos tešlos, kuri ruošiama keletą valandų 
fermentuojant ją, o paskui išglostoma iki popie- 
riaus plonumo ir sluoksniuojama su įdarais. Jie tokie 
geri, kad, važiuodami į oro uostą, prašėme tuktuk‘o 
vairuotojo sustoti prie gatvės maisto kioskelio ir 
pirkome maišą rotti lauktuvėms. 

Masala vada ir shrimp vada. Tai dar vienas 
neaišku ką savyje turintis patiekalas, kurio negali 
sustoti kramsnoti. Tai lęšių falafeliai su raudonaisiais 
svogūnais, mėtomis ir pipirais. Jų rasite kas antrame 
gatvės maisto kioskelyje, bet smagiausia juos valgyti 
iš prekeivių, įlipančių keliaujant žymiaisiais Šri lankos 
traukiniais. kas antroje stotelėje įlipa vis kitas prekeivis 
su pintu krepšiu dar šiltų „comfort food“ kąsnelių – ma-
sala vada su lęšiais ir shrimp vada su krevetėmis. Šiuos 
skanumus prekeiviai pakuoja į popierinius maišelius, 
rankomis pagamintus iš senų mokyklinių prirašinėtų 
sąsiuvinių. Tikroji egzotika – ne krabai ir negirdėti vai-
siai, ar ne?

Cassava traškučiai. ne tik bulvių karis, bet ir bulvių 
traškučiai laikomi vietiniu patiekalu. Tiesa, kaip ir viskas 
Šri lankoje, šie traškučiai „dega“. Jie ruošiami maišant 
juos su čili pipirais (beveik lygiu santykiu), parduodami 
specialiuose vagonėliuose tiesiog gatvėje.

Rotti – pavadinkime tai šrilankietiškais 
rolls‘ais, kurie įdaryti aštrutėliu, sod-
riais prieskoniais nuspalvintu daržovių, 
daržovių ir žuvies arba daržovių ir sūrio 
įdaru. kartais galima atrasti ir saldžius 

rotti su kokosais, bananais ir šokoladiniu 
kremu. atrodytų, banalus pyragėlis. at-
rodo. iki pirmo kąsnio. nežinau, ką jis 
turi, bet rotti neįmanoma atsivalgyti. gal 
dėl prieskonių mišinio, gal dėl unikalios 
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Daržovių rotti

Užkandžiai traukiniuose
Kario padažas su rotti blyneliais 
serviruojamas paprastai

Masala Vada ir shrimp vada  traukiniuose

Maistas pakuojamas į senus sąsiuvinių lapusGatvės maistas, kur nėra net gatvių
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arbata
niekada negėriau arbatos. na, nebent 

žolelių, kai sirgdavau. Bet juoda, žalia, 
balta... man jų galėjo ir nebūti. ir nors šis 
straipsnis apie maistą, privalau pastraipą 
parašyti ir apie arbatą, nes kelionėje jos 
išgerdavau ir ne po vieną litrą per dieną, 
o grįžus arbata užima garbingą vietą ant 
mano stalo. 

arbatmedžių plantacijų vaizdas 
užburiantis – jos gyvuoja, atrodytų, 
neprieinamuose slėniuose, stačiuose 
šlaituose, kur visas rinkimas vyksta ran-
komis. margaspalvėmis sukniomis ir sa- 
riais pasipuošusios basakojės šrilankietės 
į pintines renka pačias arbatmedžio 
viršunėles, kurios keliauja į fabriką. Čia 
fermentuojamos, džiovinamos, atskiria-
mos pagal rūšis. ko gero, jau visi žino, 
kad žalia/juoda/baltoji/raudona arbata 
– nuo to pačio arbatmedžio, tie patys 
lapeliai, skiriasi tik patys lapeliai, jų 
paruošimo būdas, fermentacijos laikas. 
man, tuo tarpu, buvo nauja sužinoti apie 
skirtingas juodosios arbatos savybes 
priklausomai nuo paruoštos arbatos 
smulkumo ir fermentacijos intensyvu-
mo. Pvz. arbatos rūšis PEKOE pilna taninų, 
bet turi mažai kofeino, todėl geriama 
po pietų, o daugiausiai kofeino turinti 
smulkiausių dalelių ir atitinkamai labiau-
siai oksidavusi BP1 yra populiariausia Šri 
Lankoje dėl kainos ir dėl tonizuojančio 
poveikio.

mano atradimai – juoda arbata, 
balinta kokosų pienu ir masala arbata 
su kario lapeliais, kardamonu, imbieru 
ir cinamonu. nuoširdus patarimas: jei 
mėgstate arbatą, pasidomėkite, ką ge-
riate, nes kokybė ir skonis tarp įprastoje 
parduotuvėje parduodamos ir tikrai 
kokybiškos arbatos skiriasi kardinaliai. 
gali būti, kad arbatos nemėgstate, bet 
tai greičiausiai todėl, kad dar negėrėte 
tos tikrai kokybiškos, kaip atsitiko man.

NIEkADA NEGĖRIAU ARbATOS. 
NEbENT žOLELIŲ... 
šRI LANkOS ARbATA pAkEITĖ 
pOžIūRį į TIkRą ARbATą
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arbata, pagaminta iš sveikų lapų:
• sILvER tIPs  - aukščiausios rūšies  Šri 

lankos arbata, pagaminta iš pumpurų 
arba besiskleidžiančių viršutinių 
lapelių (tipsų).

• oP (“orange Pekoe”) - tai pagrindinė 
rūšis Šri lankos (ir Java salos) arbatos 
gamyboje. ilgais smailiais lapeliais be 
tipsų (be pumpurų).

• BoP1 (“Broken orange Pekoe First 
Grade Leaves”). Pusiau lapų arbata., 
būdinga „žemesniems Šri lnkos ra-
jonams”. Stambi, juodų lapų arbata, 
sudaryta apytiksliai iš 40 % oP ir 60 % 
Pekoe/BoP.

•	 Be specialios klasifikacijos: OP2 („O-
range Pekoe Second Grade Leaves“). 
Lapų arbata su ingredientais, bet tik Šri 
Lankoje (ir pietų Indijoje).

arbata, pagaminta iš sulaužytų (bro-
ken) arba rupiai supjaustytų lapelių:
• P/FP („Pekoe/Flowery Pekoe“) - tai 

daugiausiai Šri lankoje (ir Pietų indijo-
je, taip pat dar gaminama kai kuriose 
kenijos vietovėse). Stambiais sultin-
gais suplėšytais lapais. 

• BoP stambi („Broken orange Pe-
koe“). Stambi, Pekoe pavadinimas Šri 
lankoje (ir indonezijoje).

• FBoP („Flowery Broken orange Pe-
koe“) - tai gana rupiai suplėšyti su kel-
etu tipsų Šri lankos (taip pat asamo, 
indonezijos, kinijos ir Bangladešo. 
Pietų amerikoje) stambi, juoda, 
suplėšyta.

• BP („Broken Pekoe“) - Šri lankoje 
(taip pat indonezijos, Pietų indijos).
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• BP 1 („Broken Pekoe 1“) -  didesnių 
lapelių „granulių” tipiška Šri lankai ar-
bata.

• FBoPF („Finest Broken orange Pekoe 
Flowery“)  arba dar vadinama FBoPF 
Ex. sp. („Flowery Broken orange Pe-
koe Fannings Extra special“) - lapeliai 
BoP1 su gana gausiu kiekiu pumpurų/
neišsiskleidusių lapelių (tipsų). Ypatybė: 
dar vadinama “Spider Leaf”.

• FBoPF 1 („Finest Broken orange Pe-
koe Flowery“) - kaip ir FBoPF, tik pa-
prastai iš Šri lankos „žemų vietovių“. 

• Bt („Broken tea“) - Šri lankos (o taip 
pat Sumatros bei kai kurių Pietų indijos 
vietovių). Dažniausiai juoda, sultingais 
lapais, labai stambi.

arbata, pagaminta iš natūraliai 
sutrūkusių, subyrėjusių lapų, rūšys:
• BoPF (“Broken orange Pekoe Fan-

nings”) Pagrindinė rūšis Šri lankoje 
(o taip pat indonezijoje, Pietų indijoje, 
kenijoje, mozambike, Bangladeše ir ki-
nijoje). Juodoji arbata su priemaišomis, 
vienodo dydžio dalelėmis, be tipsų (be 
pumpurų). 

• PF (“Pekoe Fannings”) arba PF 1 („Pe-
koe Fannings 1“)  - smulkūs lapeliai, 
dažnai naudojami arbatos maišeliams. 
Stipri arbata. 

arbatos, pagamintos iš lapų dulkių, rūšys:
• D1 (“Dust 1”) - iš Šri lankos (taip pat 

indonezijos, kinijos, afrikos, Pietų 
amerikos ir Pietų indijos).

*Taip pat ir kai kuriuose kituose arbatos šalyse ir 
regionuose.

ArBAtos KlAsiFiKACiJA 
Šri lAnKoJe*

Viršutinis lapelis su 
tipsu (pumpurėliu 
arba besisklaidžiančiu 
lapeliu)

Lapeliai su koteliais

Arbatmedžio koteliai 
(atliekos)
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GRANDIOzINIS 
MENIU įSIMINTINAM pObūVIUI

Šiandien, kai maistas tapo kaip niekad ryškia mūsų visuomeninio gyvenimo ir pop kultūros dalimi, taip pat 
kaip niekad išsilygino ir skirtumai tarp profesionalių šefų ir maisto gamybos mėgėjų. Ir vieni, ir kiti gamina 
aukšto lygio patiekalus, grįžę iš kelionių bando atkurti vietinę virtuvę, ieško skanaus rakurso ir kuria ištisus 
„instagraminių“ receptų klodus. Prilygti ar net pranokti geriausius virtuvės šefus ypač aktualu tampa atėjus 
šventėms. Svečių priėmimas – garbės, o kartais ir pasipuikavimo (gerąja prasme) reikalas ir restorane, ir 
namuose.

GURMANIškI IEškOJIMAI GURMANIškI IEškOJIMAI

Svarbiausiomis pobūvių meniu kūrimo 
taisyklėmis ir geriausiomis šventinio 
meniu idėjomis dalinasi žurnalo 
„restoranų verslas“ vyr. redaktorė, pre-
mium klasės maisto gaminių, „nečia“ 
ženklo įkūrėja ir technologė, pobūvių 
meniu sudarytoja ir organizatorė ieva 
nečejauskienė. atsargiai! Jei visomis 
paminėtomis taisyklėmis pasinaudosite, 

galite neatsiginti klientų, rezervuojančių 
staliukus, net jei nedirbate restorano 
virtuvėje.

Jei po pobūvio, paklausus svečių, 
kaip patiko vakarienė, jie atsakys „buvo 
skanu“, laikykite vakarienę visišku fiasko. 
Šiandien nebeužtenka, kad būtų tiesiog 
„skanu“. 

kad svečiai liktų sužavėti, maistas turi 

tapti istorija. Viskas – nuo vizualinės pa-
tiekimo estetikos iki filosofinės koncepci-
jos – turi būti apgalvota ir apžaista. 

Palikime tarp eilučių tokias sąvokas 
kaip „kokybiškas“, „šviežias“, „sezoninis“, 
„vietos ūkių“, nes jau net neturi kilti 
klausimų, kad tai yra būtina grandiozinei 
vakarienei. 

tad apie ką gali būti istorija?
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Apie planetos ir sveikatos tausojimą, arba – skanu be kaltės
Šiandien kone kiekvienas laikosi kokios nors dietos. Pamažu jos tampa skirtos ne tik koreguoti kūno formas, bet ir padėti tam 

kūnui tapti sveikesniu. Baltymų dieta, paleo mityba, keto dieta, gyvenimas be cukraus, be druskos, be gliuteno – tai populia-
riausi raktažodžiai šiandien. Turėkite juos omenyje, planuodami valgiaraštį. Įtraukite į jį daug baltymų turinčių užkandžių, ieškokite 
pakaitalų cukrui, sumažinkite druskos kiekius, neįtikėtiną umami skonį patiekalams suteikdami druską pakeitę sūriu.

GURMANIškI IEškOJIMAI GURMANIškI IEškOJIMAI

apie džiaugsmą dalintis
Žinoma, vieno kąsnio užkandžiai niekada nedings nuo šventinio stalo. galimybė išragauti kuo daugiau įvairių skonių ne-

persivalgant, patogumas būti mobiliam su kąsniu rankoje – visa tai kuria neformalią, smagią šventės atmosferą. Tačiau galvo-
dami apie pagrindinį patiekalą, pamąstykite, koks maistas gali tapti prie stalo sėdinčių „ice breaker“, kas galėtų nepažįstamiems 
žmonėms padėti užmegzti bendrą kalbą, pereinančią į atpalaiduojantį juoką. arba atvirkščiai – kas dar labiau suartintų bičiulius, 
sėdinčius prie vieno stalo? atsakymas – patiekalai, kuriais galima ir reikia dalintis. Prabangūs apkepai vegetarams, mėsos ga-
balai visavalgiams, dubenys padažo ir kalnai salotų tegul būna dėmesio ir stalo centre – dalyboms, aptarimams, peštynėms dėl 
skaniausių kasnelių. 

Tikrai granDioziniam patiekalui rinkitės 
sauso brandinimo mėsą arba ėrienos 
šonkaulius, prie kurių patiekite patobulintą 
(arba, galima sakyti, tobulą) klasiką – šilkinius 
bulvių kroketus, kuriems pikantiškumo ir 
umami skonio suteiks rokiškio granD sūris, 
sutarkuotas ir įmaišytas į kroketų masę, bei 
pabarstytas ant jų kepimo metu. Padažą 

MĖSOS kEpSNIAI SU šILkINIU 
GRAND CITRINŲ pADAžU IR 
GRAND bULVIŲ kROkETAIS

GRAND TRAškUčIAI SU 
CuKiniJomis, JelApenAis 
ir Kuminu

ruoškite ištirpinę ketvirtį stiklinės rokiškio 
granD tarkuoto sūrio kartu su trečdaliu 
stiklinės sviesto, įmaišykite šaukštą tarkuo-
tos citrinos žievelės, druskos ir šviežiai maltų 
pipirų. Visuomet turėkite pasiruošę šio 
padažo rezervą – patikėkite, iš salės dažnai 
girdėsite pageidavimą „pakartoti!“.

Jeigu virtuvėje turite rokiškio granD 
sūrio ir įvairių prieskonių ar jų likučių – 
sėkmingas vakarėlis garantuotas. Sveika-
tai ir kūno formoms draugiški traškučiai 
pagaminami ypatingai paprastai, bet at-
rodo įspūdingai (o ir skonis neatsilieka), jei 
pasitelksite truputį fantazijos. Tarkuokite 
granD sūrį, formuokite norimo dydžio 

ir formos traškučius ir gardinkite juos 
skiltele jelapeno, kuminais, sezamo ir 
kanapių sėklomis, chipotle rūkyta paprika. 
maišykite skirtingus skonius, serviruok-
ite degustacinius padėkliukus, patiekite 
su mažo kaloringumo salsa padažais ir 
šie čipsai taps labiausiai kopijuojamu 
užkandžiu.



54        REstoRaNų vERsLas 2019
www.restoranuverslas.lt

REstoRaNų vERsLas 2019        55
www.restoranuverslas.lt

GURMANIškI IEškOJIMAI GURMANIškI IEškOJIMAI

apie originalų desertų stalą
klasika dėl to ir yra klasika, nes ji visuomet yra/bus populiari, tačiau šalia tradicinių desertų tegul atsiduria ir koks nors saldus 

„išsišokėlis“, apie kurį visą vakarą kalbės ir suks ratus svečiai. ruoškite desertus be pridėtinio cukraus, saldindami datulėmis, 
kokosais, įvaldykite ir firminiais paverskite pikantiškus desertus su juodaisiais/čili pipirais, bazilikais ar sūriu.

bAzILIkŲ pyRAGAS SU 
šOkOLADINIU GRAND kREMU

apie skanų vizualą
Čia užteks vieno žodžio – #instafood. Taip, tegul maistas būna skanus ir žiūrint į jį ekrane!

SMARAGDINIS GRAND pESTO, 
pAVERčIANTIS bET kURį pATIEkALą 
TObULU pUbLIkAVIMUI INSTAGRAME

Šis desertas – proga tapti legendomis 
gurmanų gretose. Paruoškite šokoladinį 
biskvitą, į kurį įmaišykite puodelį smulkintų 
bazilikų lapelių. atvėsinkite, pjaustykite ir 
negailėdami gardinkite šokoladiniu granD 
kremu, kurį gaminkite sumaišę puodelį 
cukraus pudros, 4-6 šaukštus kakavos 

miltelių, 7 šaukštus grietinės, pusę puodelio 
ištirpinto juodo šokolado, trečdalio puodelio 
tarkuoto rokiškio granD sūrio. Serviruokite 
desertą apibarstę tarkuotu rokiškio granD 
sūriu, saujele kedro riešutų ir šviežutėliu, 
smaragdiniu pesto, arba bazilikais, smulkin-
tais su aliejumi.

Pesto receptą žino visi, kaip ir, ko gero, 
visi šį padažą mėgsta. Varijuokite pagal 
svečių pageidavimus: maišykite pesto be 
riešutų, jei norite išvengti alergenų, su ar 
be česnako, bet svarbiausia: naudokite tik 
kokybišką, nemažiau 2-jų metų brandinimo 
sūrį, aukščiausios kokybės, smaragdinės 

spalvos, extra virgin alyvuogių aliejų ir 
šviežius bazilikų lapelius, atskirtus nuo 
kotelių. Skaniausią pesto sumaišysite su 
24 mėnesius italijoje brandintu rokiškio 
granD sūriu. Šis pesto nuspalvins bet kokį 
patiekalą ir vizualine, ir skonio prasme.

Bsinkitchen.com nuotrauka
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„Tork®“ natūralios spalvos pietų ir vakarienės servetėlės – puikus 
būdas parodyti svečiams, kad jūsų verslas yra tvarus. 
Iš perdirbtų žaliavų gaminamos natūraliai rudos stalo servetėlės 
siūlomos trijų dydžių, galimi individualizuoti atspaudai – kad jūsų 
žinutė dar lengviau pasiektų klientą.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Tork“: 
tel. +370 5 2683455 arba apsilankykite www.tork.lt

Stalo serviruotė 
gali parodyti jūsų 
rūpinimąsi 
gamta
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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 šaltai (iki 28°C) 
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 ir nefiltruotas 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.

alyvuogių aliejus, kurį siūlome, yra itin stabilus - t.y. sandėliuojamas 16-
18°C temperatūroje net ir po metų yra žalsvas ir aromatingas. Pagal eU di-
rektyvas, kurios taikomos ir lietuvoje, - extra virgin alyvuogių aliejui nus-
tatomas 18 mėnesių galiojimo laikotarpis nuo pagaminimo datos. Įprasta 
žymėti „geriausias iki:“. Tačiau jeigu norite aliejų išlaikyti gerokai ilgiau 
- drąsiai laikykite šaldytuve. Pagal įvairius (skirtingus) mokslinius tyrimus, 
paremtus laboratoriniais bandymais nustatyta, kad žema temperatūra 
žymiai sulėtina biologinės degradacijos procesą, taip prailgindama ne tik 
galiojimo laiką!

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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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-gruodžio mėnesį keliaujame tiesiai į Kalamata regioną, dažnai dirbame ūkyje ir pade-

dame malūne, ragaujame aliejaus pavyzdžius bei atsirenkame geriausią aliejų, kurį patys vartojame visus 
metus. Degustacijų metu atsirenkame geriausią aliejų, vadovaudamiesi keliais kriterijais: alyvuogių surin-
kimo ir išspaudimo laiku (nuo surinkimo iki išspaudimo turi praeiti ne daugiau, kaip 24 val.), užtikrintu spau-
dyklos 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.

kALAMATA GURMANIškOS GĖRybES

internete:www.kalamata.lt
Tel. 8 699 37833
Užsakymai: arturas@kalamata.lt

*Restoranams, kavinėms, didesniems poreikiams - 5 litrų pakuotės (skardinės bačkutės)!

TyRAS, EkOLOGIškAS, NEFILTRUOTAS
EXTRA VIRGIN kATEGORIJOS ALyVUOGIŲ ALIEJUS Iš kRETOS
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KornuAlio KeliAis
bRETANĖ, pRANCūzIJA (CornouAille)

Prancūzijos gastronomija pripažinta visame pasaulyje. vis daugiau ir daugiau lietuvių savo kelionės 
kryptimi pasirenka Prancūziją, kur iš arčiau susipažįsta su jos virtuve, vis daugiau lietuviškų 
restoranų į savo meniu įtraukia prancūziškų patiekalų įkvėptus receptus, o Lietuvos rinkoje gausėja 
prancūziškų vynų. visgi sutikime, kad nors nuo vilniaus iki Klaipėdos ir daugelyje kitų Lietuvos vietų 
tikrai galime rasti ir paragauti migdolinių orinukų macarons, desertų crèmes brûlées, antienos con-
fit ir burgundiškos jautienos troškinio, Prancūzijos regionų virtuvės įvairovė dar lieka didele paslap-
timi, o Lietuvoje siūlomas prancūziškos virtuvės įvaizdis visur yra beveik toks pat. 

Olivier Criou

kiekvienas Prancūzijos regionas yra lyg 
atskira šalis, netgi kiekvienas kaimelis itin 
išdidžiai pristato savo patiekalus, o mes, 
prancūzai, kaip žinia, esame beprotiškai 
prisirišę prie savo krašto, prie savo 
autentiškų žemių terroirs. 

Šiame straipsnyje pasakosiu apie korn- 
ualio regiono virtuvės skonius. Tai 
pačiuose Bretanės pietvakariuose esan-
tis regionas, kurio vystymasis ir plėtra iš 
esmės paremti istoriniu kulinariniu pavel-
du, įvairiais jūros ir žemės ūkio produktais 
ir gastronominių tradicijų puoselėjimu. 
Šios žemės turtingos gurmaniškų 
produktų. 

esu bretonas, tad virtuvė, kurią pažįstu 
geriausiai, yra Bigudeno krašto (Pays Bi-
gouden), kuriame užaugau, virtuvė. Tad 

kai mano draugai lietuviai, aistringi sidro 
ir jūros gėrybių mylėtojai, paprašė naujų 
skonių patirties, pasisiūliau juos lydėti 
„kornualio (Cornouaille) sidro keliais“. 
kiekvienas kampelis čia man lyg namai, 
kur tebegyvena daugybė mano draugų, 
ir kur tikrai žinau vietelių, kuriose mūsų 
receptoriai (gomuriai ir skrandžiai) bus 
karališkai pamaloninti.

Gastronominės Bretanės ypatybės
Sūdytas sviestas čia – vietinis kara-

lius, čia kepame „juodųjų miltų“ (grikių) 
blynus ir kitus patiekalus, mėsos ga-
miniai čia puikiai „sutaria“ su jūros 
gėrybėmis, kurių kasdien laivais atp-
lukdoma į žvejybos uostus, pyragai čia 
traškūs. o patiekiame visa tai su fer-
mentuotomis obuolių sultimis.  

L’Armor ir l’Argoat
Bretanė sulipdyta iš dviejų skirtingų, 

bet tarpusavyje puikiai derančių stichijų: 
tai Armor (bretonų kalba tai reiškia 
pakrantės juostą, kurioje gyvena visos 
jūros gėrybės) ir Argoat (žemyninė dalis, 
kuri mums dovanoja visus žemės ūkio 
produktus). Jūros produktais maitina-
me ir žemės augalus – renkame jūros 
dumblius ir raudonuosius dumblius 
goémons, kuriuos naudojame žemės 
ūkyje, jais patręšdami daržovių lysves, 
javų ar, pavyzdžiui, grikių laukus, kurie 
puikiai dera ir skurdžiose dirvose. gali-
ma rasti kulinarinių gaminių, kuriuose 
maišomi armor ir argoat kilmės produk-
tai. Pavyzdžiui, „jūreivio paštetas“ (pranc. 
pâté marin) yra nuostabus kiaulienos ir 
tuno derinys, pagamintas Grua saloje 

(Île de Groix). Pasak marianne guyad-
er, konservų fabriko „groix et nature“ 
vadovės, šiuo receptu „išreiškiama pagar-
ba paveldui ir istorijai, kai Grua salos 
gyventojai į kiaulienos paštetą pridėdavo 
tuno ir taip pratęsdavo galiojimo laiką“. 

Žemės ūkis Bretanėje
Bretanėje vyraujantis vandenyno kli-

matas yra didžiulis privalumas artišokams, 
žiediniams ir įprastiems kopūstams 
ir kitiems pripažintiems produktams, 
pavyzdžiui, svogūnams Roscoff su sau-
goma kilmės vietos nuoroda (aoP), 
pupelėms cocos de Paimpol su saugoma 
kilmės vietos nuoroda (aoP) ar Plugaste-
lio (Plougastel) braškėms. ar žinojote, kad 
Bretanės regionas pirmauja Prancūzijoje 
pagal užaugintų artišokų kiekį? ir tai dėl 
drėgno ir švelnaus vandenyno klimato, 
kuris toks svarbus pakrantės žemėms. 

Jūros gėrybės
gausybę geros kokybės jūros gėrybių 

gauname tiesiai iš Bretanės pakrantes 
skalaujančio atlanto vandenyno: omarai, 
krabai (paprastasis krabas miegalius (lot. 
Cancer pagurus), didysis krabas voras (lot. 
Maia squinado), švelnusis krabas plauki-
kas (lot. Portunus puber) ir t. t.), krevetės, 
didžiosios Veneros geldutės, didžiulė 
žuvų įvairovė, o ką ir kalbėti apie ūkiuose 
užaugintus moliuskus – midijas, austres 
ir net jūrines ausinukes (pranc. ormeaux, 
lot. Haliotis tuberculata)! 

Bretanės pakrantėse renkami ir augi-
nami dumbliai mūsų virtuvėse užima vis 
svarbesnę vietą. Jais pagyviname žuvies, 
mėsos, daržovių patiekalus, dažnai 

naudojame įvairiuose konservuose. Jei 
jau prakalbome apie konservus, reikia 
pažymėti, kad Bretanėje itin daug šeimos 
konservų fabrikėlių, kuriuose gaminami 
sardinių, skumbrių, tuno, jūrų šukučių 
konfi ir paštetų konservai. Tai stipriai 
įsirėžę į regiono istoriją ir paveldą. Šias 
tradicijas jau daugiau nei du šimtus metų 
puoselėja tūkstančiai vietinių gyventojų. 
Bretanės konservai yra aukščiausios 
kokybės produktai, kuriuos, tęsdami 
gražią tradiciją, gamina nedideli šeimoms 
priklausantys rankų darbo fabrikai. 

Pirmieji konservai dienos šviesą išvydo 
paskatinti garsaus prancūzų išradėjo 
nikolo aperto (Nicola Appert) atradimo, 
siekiančio XiX-ą amžių – buvo sukurtas 
hermetiškas sterilizuotų produktų sau-
gojimas (pranc. appertisation). iš nanto 
kilęs konditeris Žozefas kolinas (Joseph 
Colin), pratęsdamas konservų išradėjo 
mintį, sugalvojo konservuotus produk-
tus dėti į alavuotos skardos dėžutes: taip 
gimė konservų dėžutės, kokias žinome 
šiandien, o sardinė buvo pirmoji konser-
vuota žuvis. 
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Bretanė

Gausybę geros kokybės jūros gėrybių gauname tiesiai iš Bretanės pakrantes 
skalaujančio Atlanto vandenyno:

Bretanės pakrantėse renkami ir augi-nami dumbliai 

mūsų virtuvėse užima vis svarbesnę vietą
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Bretoniški blyneliai crêpes
kalbėti apie Bretanės regioną ir nepaminėti blynų crêpes yra 

tiesiog neįmanoma! kiekvienas bretoniškas kaimelis turi savo 
blyninę, o kiekvienoje šeimoje valgome crêpes,  kuriuos kepame 
patys ant specialios keptuvės bilig arba nusiperkame vietinėje 
blyninėje ar kepyklėlėje. Žinomiausi – kvietinių miltų blynai. Jie 
valgomi šalti per pusryčius su sviestu ar uogiene, arba karšti su 
saldžiu įdaru (šokoladas, vaisiai ir t.t.). grikių miltų, arba, kaip patys 
bretonai vadina „juodųjų miltų“ – blynai jau laikomi tikrais patieka-
lais, patiekiamas su įvairiausiais įdarais, iš kurių pats tradiciškiausias 
yra complète (lt. - su viskuo) paruoštas iš trijulės kumpio-kiaušinio-
sūrio. Bigudeno krašto gyventojai turi ir dar vieną išskirtinį receptą 
– kouign. Tai kiaušinių turtinga kvietinių miltų tešla, kildinta 
mielėmis. Šios tešlos karšti blyneliai su sviestu – tikras skanumynas!

Gyvulininkystė
Bretanėje auginame kiaules, pajūrio pievų ėriukus, laisvai 

laikomus paukščius (daugelis iš jų turi saugomas geografines 
nuorodas igP), o pieninės karvės mums duoda visą reikiamą 
pieno kiekį, kurio pakanka pagaminti visam vietiniam svies- 
tui ir sūriams!

Restoranas Penore (Penhors)
Pasukime link Penoro – žavingo nedidelio uosto, kur rezervavau 

staliuką restorane „Breizh armor“. nenustebinsiu pasakydamas, 
kad meniu pagrindą čia sudaro žuvies ir kitų jūros gėrybių pa-
tiekalai. laukdami, kol bus atnešti patiekalai, ant šviežios duonos 
tepėme sviestą su jūros dumbliais. likome absoliučiai sužavėti. 
lengva pasigaminti: kokybišką sūdytą sviestą išsukti su jūros 
dumbliais! mums taip patiko, kad visą likusią savaitę kiekvieną 
vakarą namuose gaminomės tokį sviestą.

Grikiai ir obuoliai
Papietavę pasukome link distiliavimo gamyklos „Distillerie des 

menhirs“, esančios už maždaug 12 kilometrų nuo mūsų, netoli 
Plomelino (Plomelin) miestelio. Ši gamykla išsiskiria originalu-
mu, nes du Bretanės simbolinius augalus – grikius ir obuolius 
– ji transformuoja į visą aukštos kokybės obuolių sidro degtinės 
gamą. gėrimus distiliuoja jau penktoji Le Lay šeimos karta (nuo 
1921 metų). 1986 metais Guy Le Lay sukūrė tai, kas vėliau buvo 
pavadinta Pommeau de Bretagne – Bretanės obuolių sidro likeris. 
gėrimų gama apima sidrus, lambigus (Lambig bretonų kalba 
reiškia obuolių sidro degtinę), baltąją obuolių degtinę bei iš grikių 
pagamintus viskius.

apie 17 valandą grįžome į loktudi (Loctudy), kur stebėjome iš 
žvejybos sugrįžtančius laivus ir laimikio iškrovimą uoste. Šios di-
enos gėrybės – žuvis, nedideli omarai, kuriuos bretonai vadina 
loctudi madmuazelėmis (les demoiselles de Loctudy). oficialus jų 
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pavadinimas – norveginiai omarai (pranc. langoustines). Ten va-
karienei pirkome jūros gėrybių, kurias šįkart gardinome naminio 
majonezo padažu.

Bretoniškas kik ha farz
Trys ketvirčiai valandos iki užeigos „Youdig“ – iš pajūrio ruožo 

Armor judame į žemyninę dalį Argoat. Šią užeigą parinkau ne tik 
dėl agrarinio kraštovaizdžio ar tipiško bretoniško namo, kuria-me ji 
įsikūrusi, bet ir dėl ypatingo meniu: čia rasime kik ha farz. Tai tradi-
cinis Bretanės virtuvės receptas, ypač paplitęs vakarinėje regiono 
dalyje, ten, kur mes ir esame. Bretonų kalba kig reiškia mėsą, ha 
- jungtuką „ir“, o farz – garnyrą iš miltų. Šis simbolinis bretoniškas 
receptas kadaise buvo pagrindinis vargšų valstiečių patiekalas. 
kol visi dirbdavo laukuose, šis patiekalas troškindavosi ilgas va-
landas. Jį sudaro kelių rūšių mėsa, daržovės ir dviejų rūšių farz: 
grikių miltų – juodasis farz, o kviečių miltų – baltasis farz. Farz yra 
iš miltų pagaminta tešla, į kurios sudėtį įeina kiaušiniai, pienas, 
grietinėlė. Visa masė stipriai suspaudžiama namų gamybos maiše 
iš surištų šluosčių ir verdama kartu su mėsa ir daržovėmis. išvirtas 
garnyras yra trupinamas rankomis arba pjaustomas mažomis 
riekelėmis bei pašlakstomas gardžiu sviesto ir svogūnų padažu 
lipig.  mėgaujamės ne tik skaniu maistu, bet ir visa nuostabiai šilta 
bei draugiška aplinka. Smuklės šeimininkė ir drauge besidarbuo-
jantis jos sūnus savo klientus „ima“ iškart, vos įžengus į užeigą, tad 
netrukus pasijunti lyg namie.

Digestyvas mūsų sidro namuose
riedame šiuo nuostabiu kaimo keliu link Telgruko (Telgruc), tiesi-

ai į vakarus, kur mus pasitiks Dženiferė (Jennifer). Veriasi užburiantis 
krozono (Crozon) pusiasalio peizažas... Ši vieta verta, kad grįžtume. 
Tegul tai bus atskiros kelionės tikslas.

nikolas mazo (Nicolas Mazeau) ir Dženiferė Skuarnek (Jennifer 
Scouarnec) 2016 metais perėmė „rozavern“ sidro gamyklos vairą iš 
milenos mazo-Diubrej (Mylène Mazeau-Dubreuil). ėmėsi renovaci-
jos darbų, siekdami sukurti svetingą ir dinamišką priėmimo erdvę, 
o naująjį sodą, kur nusprendė imtis ekologiškos žemdirbystės, 
apsodino obelimis. rūpindamiesi kokybe, jie plėtoja bretonišką 
gastronomiją, naudodami savo obuolių produktus. Be sidrų jie 
dar gamina ir nuostabią sidro uogienę confit, tobulai derančią su 
kietaisiais sūriais. Visa naudojama moderni sidro gamybos įranga 
visiškai atliepia jų poreikį puoselėti šeimos tradicinius gavybos 
būdus ir panaudoti visą sukauptą patirtį savoir-faire, pavyzdžiui, 
išgaunant natūralų gėrimo putojimą. Jų sidras yra ne kartą apdova-
notas įvairiuose konkursuose. Jame skleidžiasi švelniai karstelėjęs 
skonis, primenantis, kad vaisiai noko laukinėse pakrantėse. Tai 
pusiau sausas sidras, puikiai derantis su aštresniais patiekalais, su 
mėsa ir sūriu, ir net su juoduoju šokoladu.

Farz yra iš miltų pagaminta tešla, į kurios sudėtį įeina kiaušiniai, pi-
enas, grietinėlė. Visa masė stipriai suspaudžiama namų gamybos 
maiše iš surištų šluosčių ir verdama kartu su mėsa ir daržovėmis

Bretoniški blyneliai crêpes complète (lt. - su viskuo)

Kik ha farz - tai tradicinis Bretanės virtuvės receptas. Bretonų kalba kig 
reiškia mėsą, ha - jungtuką „ir“, o farz – garnyrą iš miltų.

Penoras – žavingas nedididukas uostas, kuris aprūpina restorano 
„Breizh Armor“ virtuvę šviežiomis jūros gėrybėmis
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ACO drenažo sprendimai 
viešojo maitinimo įstaigoms

 Higiena (lengvas valymas, 
tinkamos medžiagos, apsauga 
nuo kvapo ir atbulinio srauto)

Darbuotojų sauga (neslidūs 
paviršiai, efektyvus paviršinio 
vandens pašalinimas, virtuvės 
įrangą, atitinkančios drenažo 
sistemos)

Tvirtumas ir funkcionalumas 
(savaiminį nutekėjimą 
užtikrinantys nuolydžiai, 
visiškas pasyvavimas pikeliu, 
siekiant pagerinti atsparumą 
korozijai, išbandyta ir serti-
fikuota pagal EN 1253 (trapai) 
ir EN 1433 (latakai), riebalų 
pašalinimas pagal EN825)

ACO Nordic UAB
Lukiškių g.5,
Vilnius

Mažos nesėkmės ir dideli atradimai
grįždami į loktudi (Loctudy), trumpam dar užsukome į Plonevė-

Porzė (Plonevez-Porzay) kaimelį. Ten mane vedė prisiminimai apie 
blynus, kuriuos vaikystėje valgiau su tėvais ir seneliais vienoje 
blyninėje, iki šių dienų išlaikiusioje savo autentišką veidą. Daugiau 
niekur kitur nesu ragavęs skanesnių kvietinių miltų blynų, tad 
norėjau tuo pasidalyti su draugais iš lietuvos. et, nepasisekė – at-
vykome ne sezono metu, tad mus pasitiko tik užvertos durys... Pasi-
likime šią vietelę kitai kelionei. Besidairydami aplink, pasukome 
link nedidelio bistro, esančio tiesiai priešais bažnyčią (Bretanėje 
visada rasite bistro priešais bažnyčią). ir... kokia staigmena! mus 
apėmė visiško netikėtumo jausmas! atrodė, kad šiame pastate 
laikas buvo sustojęs. Viskas lygiai kaip aštuntajame dešimtmetyje. 
ne dėl mados ar stiliaus, tiesiog dėl to, kad neįtikėtina, kaip bis-
tro šeimininkas sugebėjo tiek metų viską išlaikyti nepakitus. 
atrodė, kad net visi klientai ten alkūnėmis pasirėmę sėdi jau gerus 
trisdešimt metų. Įpročiai taip pat nepakitę. Visi prie baro traukia 
dūmą, kaip senais gerais laikais.

turgaus diena ir jūros dumbliai
kiekviename Bigudeno krašto kaimelyje kiekvieną savaitę 

vyksta turgus. Štai Pon-l’abė (Pont-l’Abbé) kaimelyje ketvirta-
dienis yra turgaus diena. Visi būriuojasi pačiame kaimelio cen-
tre, Gambetta aikštėje. Čia aš ir gimiau, čia prekiavo ir mano 
tėvai. kai buvau vaikas, turgus taip pat vykdavo tik ketvirta-
dieniais, mes daržoves pirkdavome iš mano vaikystės draugo 
mišelio Bižė (Michel Biger) tėčio, o dabar ir pats mišelis tęsia 
šeimos verslą ir šiandien mums pardavė morkų, burokėlių ir 
bulvių. Jo reklaminis stendas stovi lygiai toje pačioje vietoje, kur 
statydavo ir jo tėtis aštuntajame dešimtmetyje! apsiperkame ir 
likusią ryto dalį praleidžiame vaikštinėdami po turgų. Pietauti 
grįžtame į namus pilnu krepšiu šviežių daržovių. Pirkome ir 
artišokų. Šiandien draugus iš lietuvos išmokysiu juos ragauti: 
verdame jūros vandens garuose, skiname lapą, padažome į acto 
padažą... Jiems tai nauja kulinarinė patirtis.

iškart po pietų pasukame link leskonilio (Lesconil), kur aplanky-

kaip ten bebūtų, šis pyragas nukeliavo ilgą kelią, kol vieną dieną 
buvo įtrauktas į „geriausių pasaulio pyragų“ sąrašą prestižiniame 
amerikiečių maisto ir gėrimų gide „Food and Wine“ ir jame užėmė 
27 vietą tarp 40 geriausių pasaulio visų laikų receptų iš 24 000, 
publikuotų nuo 1978 metų.

apsilankėme „marin Coathalem“ kepyklėlėje, kuri puoselėja 
autentiškas šio pyrago tradicijas. Degustacija susilaukė 
susižavėjimo šūksnių! Buvau tikras, kad pyragas patiks. Tada ir 
apsisprendžiau: būtinai jį atvešiu į lietuvą. 

Rankų darbo konservų fabrikas ir blyninės
rytas tęsiasi aplankant šeimos įmonę – konservų namus „ker-

briant“. rankų darbo konservų fabrikas siūlo aukštos kokybės jūros 
gėrybių patiekalus. Patiekalai ruošiami rankomis, be pridėtinės 
druskos, be dažiklių, be konservantų ir be jokių skonio stipriklių. 
Taip galite savo namuose mėgautis jūros gėrybių patiekalais, 
pagamintais iš geriausių tuno dalių, skumbrių filė, sardinių ir jūros 
dumblių. „kerbriant“ – visų pirma šeimos istorija. mama Veronika 
(Véronique) pasitinka vos įžengus pro parduotuvės duris ir mielai 
aprodo fabriko erdves. Tėtis markas (Marc) – vyriausias fabriko 
dirigentas, o dukra Selina (Céline) ir žentas gvendalis (Gwendal) 
ruošia skaniuosius patiekalus. Prireikus visi persirengia baltais 
virėjų drabužiais ir mielai įsitraukia į gamybos procesą virtuvėje.

ragaujame gardžias žuvies ir vėžiagyvių sriubas, kurios taip 
sužadina apetitą, kad netrukus patraukiame į Trėbulo (Tréboul) 
uoste įsikūrusią blyninę. meniu mums siūlo jūrų šukutėmis 
įdarytus grikių miltų blynus – tikras skanumynas! Bretanėje 
kiekviename gatvės kampe stovi po blyninę. Paprastai meniu 
siūlo įvairius grikių miltų blynus, pavyzdžiui, garsųjį complète 
su kiaušiniu, kumpiu ir sūriu, su įvairiomis dešrelėmis, su jūrų 
šukutėmis, kalmarais... ir, žinoma, kviečių miltų blynelius su cuk-
rumi, šokoladu, uogiene... iš tiesų, šalia šių jau klasika tapusių 
pagardų galime rasti nesuskaičiuojamą daugybę variacijų. Viskas 
priklauso nuo blynų kepėjo fantazijos. kiekvienoje Bretanės dalyje 
tešlos ruošiamos skirtingai, blynai kepami skirtingai ir net lanks-
tomi skirtingai. Pavyzdžiui, reno (Rennes) miestas garsėja savo 
„blyneliais su dešrelėmis“ (galette-saucisse), tai lyg bretoniškas 
„hot-dog“. kepėjai siūlo iškepti minkštą arba bretonišką „traškų 
blyną“, o būtent tokį, ploną ir traškų, aš labiausiai ir mėgstu. 

Konservuotų sardinių krautuvėlė
Po pietų lėtai vaikštinėjame po Duarnenė, aplankome jūrinio 

paveldo muziejų, o vakarop patraukiame į Šventos anos la Palud 
(Sainte-Anne La Palud) vardu pavadintą paplūdimį. Duarnenė 
centre yra konservuotų sardinių krautuvėlė, į kurią ir nusivedu 
savo draugus iš lietuvos. Čia galima rasti visas įmanomas sardinių 
konservų rūšis. Sardinės yra labai glaudžiai susijusios su Duarnenė 
miestu. ilgą laiką sardinių žvejyba buvo pagrindinė miesto veikla.

Šventos Anos la Palud paplūdimys driekiasi pačioje Duarnenė 
(Douarnenez) įlankos širdyje. nuo baltu ir smulkiu smėliu užklotos 
pakrantės atsiveria spindintis vandenynas, lėtai tyvuliuojantis toli 
nuo įprastų turistinių vietų. Čia stovi viešbutis „hôtel de la Plage“, 
kurio restorano meniu išreiškiama didžiulė pagarba vietinių 
žemių tradicijoms.

kulinarinių kelionių mėgėjas tikrai lengvai ras kuo pasimėgauti 
ir patenkinti smalsumą, tereikia bent nedidelės gido pagalbos. Šia 
patirtimi vėl dalinsiuosi su grupėmis iš lietuvos: džiaugsmas, kurį 
dalyviai išreikšdavo kaskart paragavę naujų, nepatirtų dalykų, 
mane itin motyvuoja tęsti keliones. kelių puslapių per maža 
aprėpti visus kornualio (Cornouaille) krašto virtuvės niuansus, kaip 
ir visus Prancūzijos regionus. Tiesiog tikiuosi, kad pravėriau duris 
į nesibaigiančius kelius, kupinus netikėtų atradimų ir epikūriškų 
patirčių. nesivaržykite praverti ir mano duris klaipėdoje, kviečiu 
pakalbėti apie Prancūzijos skonius ir kvapus, ragaujant kruopščiai 
atrinktus produktus.

pASAULIO VIRTUVĖS - kELIONĖS

sime šeimos įmonę „marinoë“, auginančią ir perdirbančią jūros 
dumblius. Jūros dumbliai visada buvo naudojami ruošiant pa-
tiekalus, o jau keleri metai, kai jie tampa vis svarbesne virtuvės 
dalimi. Tai maistingas ir sveikas maistas, kurį paprasta laikyti, o 
jo kvapų ir skonių įvairovė virėjams leidžia panaudoti visą savo 
kūrybiškumą. Sužinojome, kad kai kurie dumbliai renkami ran-
komis nuo vandenyno dugno po atoslūgių, ir kad ši įmonė yra 
pasirašiusi susitarimą su valstybe dėl kai kurių kvotų, susijusių su 
dumblių naudojimu.  

Už kelių kilometrų nuo čia stovi ekmiulio (Eckmül) švyturys, nuo 
kurio viršūnės atsiveria nuostabus pakrantės vaizdas. Užlipę su-
pratome, kodėl jis toks svarbus jūros dumblių rinkėjams.

Prieš sukdami į namus, sustojome prie dar vienų sidro namų 
„Vergers de kermao“. 10-ies hektarų plote besidriekiantis 
vaismedžių sodas, apsodintas 1981-1988 metais, yra šalia kornu-
alio saugoma kilmės vietos nuoroda pažymėtų žemių. Sidro gamą 
sudaro sausieji briutai, pusiau sausieji sidrai ir sidras Fouesnant. Jį 
ir pasiimame vakarienei prie jau minėtų norveginių omarų arba 
loktudi madmuazelių (pranc. langoustines), kuriuos šįvakar visai 
šviežutėlius pirksime loktudi (loctudy) žvejybos uoste. mūsų 
vakarienė bus visai paprasta: didžiulė lėkštė norveginių omarų, 
majonezo padažas, kepėjo krosnyje (pranc. boulangerie) paskru-
dinta šoninė ir sidras! 

sviestinis pyragas Kouign Amann ir blyninės
Yra neįtikėtinai graži vieta, kurią būtinai turiu parodyti draugams. 

Tai Duarnenė (Douarnenez) įlanka. o jei jau ištarėme Duarnenė, 
reikia pasakyti ir kuin aman (Kouign Amann). Bretonų kalba tai 
reiškia „sviestinis pyragas“. Pirmą kartą jį XiX-ame amžiuje pagami-
no imigrantas kepėjas iš italijos. Jis dirbo vienoje kepyklėlėje. le- 
genda pasakoja, kad jis labai mėgo obuolių sidro degtinę. kartą, 
nuo viršutinės lentynos siekdamas butelio, užkliudė didžiulę 
cukrinę ir visas cukrus subyrėjo į duonos tešlą. Duonai kepti 
nebetinkamą mišinį reikėjo kažkaip panaudoti, tad kepėjas 
pridėjo daug sviesto, tešlą išsluoksniavo ir taip iškepė pirmąjį 
Kouign Amann.
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uniKAlios pAtirtys – 
GERIAUSIAS MARkETINGINIS 
sprendimAs
Garsusis šefas Chris Hill matyt nieko nenustebino, pasakydamas, kad puikiai vakarienei restorane 
reikia gerų ingredientų, puikių inventorizacijos įgūdžių, geros vadybos virtuvėje, efektyviai 
sustyguotų procesų bei taiklios rinkodaros. tačiau būtent dėl pastarosios, rinkodaros (arba marke-
tingo), teko susimąstyti – tai juk labai plati sfera, apimanti tiek tiesioginę reklamą spaudoje, gatvėse 
ar televizijoje, tiek ir iš lūpų į lūpas sklindančius atsiliepimus (angl. word of mouth). Pastarasis būdas 
Lietuvoje itin efektyvus – Kantar TNS tyrimas parodo, kad ypač rinkdamiesi restoranus lietuviai yra 
linkę vadovautis gautomis rekomendacijomis. tad kaip gi sukurti tą unikalią maisto patirtį, apie 
kurią sklistų kalbos?

Živilė Nečejauskaitė

vieta
Jau seniai restoranams nebegalioja 

pasenusi sėkmės taisyklė: „Vieta, vieta ir 
dar karta vieta“. Sėkmingi taškai nebeap-
siriboja vien miesto ribomis – unikalios 
vietos pasirinkimas kaip tik tampa pui-
kia galimybe išsiskirti ir suteikti unikalią 
valgymo patirtį. neries regioniniame 
parke, Dūkštų Ąžuolyne įsikūręs šeimos 
restoranėlis „Food in the Wood“ puikiai 
išnaudoja tai, kad yra toli nuo šurmulio. 
Jie nori atspindėti gamtą, maistui naudo-
dami vietoje užaugintus ingredientus, o 
dekoruodami miške rastomis gėrybėmis.

o gal nebūtina „išradinėti dviračio“ ir 
galima seną, daug ko mačiusią ir be galo 

daug istorijų turinčią vietą prikelti nau-
jam gyvenimui? Vietos aura gali suteikti ir 
autentiškumo – lietuvoje kelios kavinės ir 
restoranai puikiai išnaudojo jau esančias 
patalpas. „Delta mityba“ –  meniškas 
restoranas, įkurtas devyniasdešimtųjų 
valgykloje, kurios interjeras tik šiek pa-
koreguotas – baldai ir įvairios detalės 
likę dar iš senų gamyklinių laikų. Tačiau 
restorano virtuvė nė iš tolo neprimena se-
nos valgyklos – siūlomi patiekalai iš viso 
pasaulio, nuo azijos iki artimųjų rytų, 
nuo artimųjų rytų iki Prancūzijos Poline-
zijos. Fiksuoto meniu nėra, mat ingredi-
entai sezoniški ir, kaip teigia šeimininkai, 
produktai atkeliauja iš ūkininkų, o jų koky-
bei skiriamas itin didelis dėmesys. Todėl 

nenuostabu, kad restoranėlis populiarus 
net ir dirbdamas ne visai tradicinėmis va-
landomis – didžiąją savaitės dalį jis atida-
rytas tik pietų metu ir tik kelis vakarus vėl 
atveria duris kviesdamas vakarienei.

Besiplečiant ir besivystant miestams, 
atviros pokyčiams tampa ne tik buvusios 
gamyklos, kino salės ar prekyvietės – 
muziejų ir net kalėjimų pastatai taip pat 
virsta netikėtomis erdvėmis. Šių metų 
liepos mėnesį uždaryto lukiškių kalėjimo 
komplekso likimas dar sprendžiamas 
(nors čia įvairius renginius spėjo surengti 
jau ne viena organizacija), o štai hel-
sinkyje buvusio linnankellari kalėjimo 
valgykloje įsikūręs to paties pavadinimo 

restoranas siūlo tikrai unikalią patirtį. 
maistas nėra itin išskirtinis – tai tiesiog 
puikiai paruošti suomiški patiekalai. 
Tačiau visa aplinka tikrai autentiška – 
kalėjimas veikė nuo 1837-ųjų iki 2002-ųjų 
ir turi tikrai įspūdingą istoriją – jame kaip 
politinis kalinys kalėjo penktasis Suomi-
jos prezidentas risto ryti, taip pat garsioji 
komunistų šnipė martta koskinen.

Patirtis
kad ir kaip kurioziškai beskambėtų, 

įsimintiniausioms valgymo patirtims 
maistas gali būti tik nedidelis elementas. 
Vakarienė tamsoje, „danguje“ (pasikėlus 
į viršų miesto centre) arba apsirengus 
baltai – tai konceptai, kurie jau pažįstami 
daugeliui. Vis labiau populiarėja laikinų 
(angl. pop-up) stiliaus barų, restoranų 
bei kavinių atidarymai. Štai amsterdame 
buvo atidaryta laikina kavinė, skirta… pa-
giriotiems klientams. atėjusius prie „The 
hangover Bar“ durų, administratorius 
pasitikdavo su alkotesteriu ir įleisdavo 
tik „įrodžius“, kad vakar vakarėlyje tikrai 
buvo linksma. Tuomet lankytojai būdavo 
palydimi prie lovos arba sofos, kurioje 
įsitaisydavo priešais televizorių su filmų 
pasirinkimo platformomis, tokiomis kaip 
„netflix“, o jiems pateikiami patiekalai, 
kurie padeda „pataisyti“ sveikatą – vaisių 
ir daržovių kokteiliai bei kitas vitaminais 
praturtintas maistas. Taip pat kavinėje 
veikė deguonies kaukės bei masažo 
kėdės, o visa aplinka buvo apstatyta žaliais 
augalais, kad oras patalpose būtų kuo 
gaivesnis. Unikalias patirtis gali sukurti ir 
restorane ar kavinėje dirbantys žmonės. 
londone įsikūrusiame restorane „Circus“ 
padavėjais dirba buvę cirko artistai. Čia 
jūsų gėrimais pasirūpins barmenė, kuri 

RESTORANŲ TENDENCIJOS RESTORANŲ TENDENCIJOS

Linnankellari , buvusiame kalėjime 
įsikūręs restoranas

Circus restoranas-
naktinis klubas

Delta mityba

Hangower Bar Hangower Bar
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taures pripildys kojomis, o padavėjas, 
atnešęs maistą, dar ir surengs ugnies šou. 

Tikrą šou surengti gali padėti ir pats 
patiekalas ar gėrimas. Vilniuje, Didžiojoje 
gatvėje įsikūrusio baro „nomads“ 
kokteilių meniu nėra platus – čia siūlomi 
8 skirtingi gėrimai, tačiau kiekvienas 
iš jų turi savo istoriją bei išskirtinį jos 
pateikimą. lankytojai pakviečiami apie 
kūrinį daugiau sužinoti ir technologijų 
pagalba – tuomet skaitmeninėje erdvėje 
atgyja su kokteliu susijusi simbolika. Štai 
kokteilio „notre Dame“ nuotraukai buvo 
panaudota nūdienos aktualija – degan-
tis įspūdingasis statinys, o pats gėrimas 
atkeliavo uždengtas gaubtu, po kuriuo 
– dūmų kamuolys. 8 skirtingi gėrimų 
variantai nėra daug, tačiau baras, pa-
sitelkdamas savo komandos kūrybą, juos 
nuolat atnaujina, tad klientas skatinamas 
vis užsukti sužinoti apie naujienas ir jas 
išbandyti. „Per paskutinius 5-7 metus ke-
liauti tapo patogu ir paprasta, tad nenuos-
tabu, kad žmonės parsiveža vis daugiau 
įspūdžių, mato vis daugiau skirtingų barų 
ir restoranų. Tai didina lūkesčius ir lietu-
vos barų bei restoranų kultūrai. manau, 
pasistūmėjome į priekį šviesmečiais ir 
retas baro ar kavinės savininkas lietuvoje 
dar linkęs vietą įvardyti kaip pagrindinį 
sėkmės kriterijų. Dabar siekiama kurti 
unikalias patirtis, daug dėmesio skiriama 
koncepto išgryninimui. atotrūkis tarp 
gastronomijos ir gėrimų mažėja, tad ne 

tik lėkštėje, bet ir taurėje laukiama kažko, 
kas nustebins gomurį“, – sako marius Bari-
la, baro „nomads“ šeimininkas.  

labai džiugu, kad lietuvoje atsiranda 
vis daugiau verslų ir restoranų, kuriuos 
galima vadinti socialiniu verslu – t. y. jie 
ne tik veikia kaip verslo subjektas, bet ir 
sprendžia socialines problemas. „Pirmas 
blynas“, kuris padavėjais įdarbina dauno 
sindromą turinčius žmones, šmėžavo ne 
viename spaudos puslapyje kaip geras 
pavyzdys, kuris įkvepia. Dar vienas pui-
kus atvejis, kai restoranas labai taikliai 

pritaiko savo konceptą prie aplinkybių 
ir dar pasitelkia tai kaip išskirtinumą – 
Tokijuje (Japonija) įsikūrusi maitinimo 
įstaiga, kuri tikrai atkreipia dėmesį savo 
pavadinimu „The restaurant of mistak-
en orders“ (liet. „Supainiotų užsakymų 
restoranas“). Jo padavėjai ir padavėjos 
serga demencija – liga, kuri gali pasireikšti 
vyresniame amžiuje, tuomet ima stipriai 
silpnėti įprastiniai gebėjimai, ypač atmin-
tis. Būtent todėl restorano svečiai niekada 
nėra garantuoti, kad gaus būtent tokį 
maistą, kurį užsisakė.

Dekoracijos
Daug ką gali lemti ir neįprastos 

dekoracijos, ypač jeigu jos turi „cinkelį“. 
keli lietuvoje veikiantys barai, tokie 
kaip „garinis angelas“ bei „Variokas“, 
geba labai subtiliai perteikti „steam-
punk“ stilių. Šio stiliaus atributika – vis-
kas, kas susiję su atradimais, nuotykiais 
bei garo mašinomis. Šiuose baruose 
viskas – nuo atributikos iki pateikimo – 
yra susiję su „steampunk“. Juose dažnai 
vyksta teminiai koncertai ir renginiai, 
eksponuojamos meno parodos. Dėl 
savo išskirtinio, savito stiliaus abu barai 
ne tik užsitarnavo vietinių simpatijas, 
bet ir neretai yra minimi užsieniečių 
atsiliepimuose kaip įdomiausios 
sostinės vakarinių pramogų vietos. 

Unikalumo gali pridėti ir mažos in-
terjero detalės – indai restoranuose 
ir baruose tampa vis svarbesni ir su-
laukia vis daugiau dėmesio. Sparčiai 
populiarėja moliniai, keramikiniai bei iš 
kitų medžiagų amatininkų kurti dirbi-
niai. neretas restoranas ar kavinė jau 
yra linkę investuoti į kuo savitesnes 
lėkštes, dubenėlius ar puodelius. 
Vis dažniau eksperimentuojama su 
paviršiais – jie nelygūs, grublėti, o for-
mos nebeturi būti tobulos. oksfordo 
universiteto profesorius Charles Spence 
atliko nemažai eksperimentų, analizuo-
damas, kaip įvairūs aplinkos veiksniai 
paveikia mus, kai valgome. Jo teigimu, 
lėkščių spalvos, forma, dydis, paviršius 
bei medžiagos, iš kurių jos pagamintos, 
gali įtakoti ne tik tai, kiek maisto suval-
gysime, bet ir kaip veiks mūsų skonio 
receptoriai, t. y. ar maistas mums atrod-
ys labai saldus, ar rūgštus, sūrus ir kt., o 
štai netolygiuose, kreivų formų induose 
pateiktas maistas atrodo natūralesnis 
bei sveikesnis. 

Jau nebestebina gėrimų pateikimas 
stiklainiuose – teigiama, kad būtent 
tokiose „stiklinėse“ pateikti saldūs kok-
teiliai atrodo itin gardūs, mat primena 
mums vaikystėje iš jų šaukštais kabintą 
uogienę. Įspūdžiui ir netikėtai atmos-
ferai sukurti gali būti pasitelkiami ir 
kiti visai ne „restoraniški“ daiktai – štai 
Paryžiuje įsikūręs restoranėlis „le ref-
uge des Fondus“ turi labai ribotą me-
niu: 3-jų rušių fondiu bei 2-jų rūšių 
vyną. Bet jį išpopuliarino visai ne 
maistas, o restoranėlyje naudojamos 
„taurės“ vynui, kurios įstringa lankyto-
jams, sukelia daug juoko bei padeda 
skleisti žinią apie šią vietą socialiniuose 
tinkluose, mat vietoj taurių yra naudo-
jami vaikiški buteliukai, skirti pienui, su 
čiulptuko antgaliu.

RESTORANŲ TENDENCIJOS RESTORANŲ TENDENCIJOS

Nomads

Mistaken  Orders

Refuge des Fondus

Variokas
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Dar viena restoranus, barus ir kavines 
įtakojanti kryptis, kuri vis labiau populiarėja 
– „Zero Waste“ judėjimas, kuriuo skatina-
mas atsakingas vartojimas, kai atliekos 
negeneruojamos arba jos efektyviai 
grąžinamos atgal į ekosistemą. kalboms 
apie klimato kaitą vis aštrėjant, pasirin-
kimai, kuriuos daro savininkai, kurdami 
restorano ar baro aplinką, gali klientų ap-
silankymus padaryti išskirtiniais. argi ne 
gerai jaustumėtės, jeigu jus aptarnaujantis 
restorano personalas jums praneštų, kad vi-
sos maisto atliekos po patiekalų paruošimo 
yra visiškai sunaudojamos ir jūs savo apsi-
lankymu netgi padedate pasiruošti kitiems 
užsakymams? restoranas „Silo“, įsikūręs 
Jungtinės karalystės pajūrio mieste Brigh-
ton, nuo desertų ir įvairių kavos gėrimų 
likusį pieną paverčia į sūrį arba sviestą, ka-
vos tirščiuose augina prieskonines žoleles 

lyje išpopuliarėjusi 3D vaizdo projekcija, kai prieš lanktyoją 
esančioje virtualioje lėkštėje būsimą patiekalą gamina ne-
didukas virėjas, kuris pluša iš peties kapodamas morkas, už 
uodegos tempdamas žuvį arba maišydamas didžiulį padažo 
katilą. Jam baigus darbuotis, bene tuo pat metu atnešamas 
būtent mažojo šefo gamintas patiekalas, tik jį jau galima 
valgyti. lietuvoje su mažuoju šefu galima susipažinti netoli 
kauno įsikūrusiame restorane „Siesta“.

o gal įsimintinoji patirtis restorane ar bare gali būti 
tik vieno vakaro avantiūra? Jungtinėje karalystėje itin 
išpopuliarėjo „Paslaptingosios kriminalinės istorijos“ kon-
ceptas, kurio metu kiekvienas dalyvis įsijaučia į tam tikrą 
veikėją. Dažniausiai šios fiktyvios istorijos herojai būna įvelti 
į žmogžudystės bylą – vie-nas veikėjas yra tikrasis žudikas, 
tačiau visi kažkuo susiję ir kažką slepia. Vakaro svečiai apie 
vaidmenis informuojami iš anksto – kiekvienas turi apsi-
rengti ir pasipuošti taip, kad atspindėtų savo veikėją. Vakaro 
eigoje ryškėja vis daugiau detalių, tačiau susipinančios visų 
istorijos viską apgaubia tik dar didesne paslaptimi. Tiks-
las – laikrodžiui mušant vidurnaktį atspėti, kas yra tikrasis 
žudikas.

bei grybus, o augalinių produktų likučiams 
viduryje restorano stovi didžiulė komposto 
dėžė. Visi šie procesai vyksta ne kažkur už sie- 
nos virtuvėje, bet pačioje restorano salėje, 
o jų dalimi tampa ir lankytojai. restorano 

šeimininkas Douglas mcmaster sako, kad 
nori sukurti aplinką, kur maistas būtų tik 
nedidelis elementas ir kad visas restorane 
praleistas laikas atrodytų kaip prisidėjimas 
prie efektyvaus rato sistemos.

Maži pokyčiai
o jeigu nereikėtų keisti nei dekoracijų, 

nei personalo, bet įsimintina būtų tai, 
kad patiekalus gamintų... miniatiūrinis 
šefas? „le Petit Chef“ – visame pasau-

Silo

Silo restorano salėje įrengta kompostavimo sistema

La Petite Chef

Dinner Detective, 
Claremont

The Murder Mystery 
Company

Silo
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Puiki ir originali stalo serviruotė yra pagrindinis elementas, išskiriantis iš konkurentų. Rūpinimasis serviruote 
parodo, jog restorano savininkai apgalvoja kiekvieną smulkmeną ir jiems svarbus jų svečių patogumas. stalo 
serviravimas yra menas ir reikalauja tikslumo, elegancijos, originalumo bei dėmesio detalėms.

gastronomija yra visa apimanti pa-
tirtis – maisto pateikimas ir aplinkos 
įtaka yra tokia pat svarbi kaip ir pats 
maistas bei aptarnavimas.

Spalvų schemos, audiniai, natūralių 
elementų mišiniai ir originalūs bei 
madingi dizainai padeda pabrėžti 
asmeninį stilių. Bendras nuoseklumas, 
keičiant detales ir jas derinant tar-
pusavyje, padės pasiekti įvairius efektus 
ir pasiūlyti skirtingą atmosferą, kuri su-
kurs neišdildomą įspūdį svečiams.

Instagram ir Facebook laikais, 
restorane gavę patiekalą, svečiai pir-
miausia jį fotografuoja, dalinasi, „degus-
tuoja“ akimis ir tik tada skanauja, todėl 
restoranai ir jų virtuvės šefai konkuruoja 
tarpusavyje, stengdamiesi pasiūlyti 
savo svečiams įmantresnius skonius bei 
jų derinius, originalesnius patiekalų pa-
teikimus, nebesinori būti „kaip visi“, da-
bar madinga tai, kas išskiria iš kitų.

Suprasdami šią svarbią tendenciją, 
„Bonna“ siūlo net 32 porceliano seri-
jas. kiekviena iš jų skiriasi savo forma, 
raštais ir spalva. galimybės išsirinkti tik-
rai plačios, tačiau tiems, kas nori unika-
laus dizaino, siūlomi individualūs spren-
dimai. „Bonna“ pasirengusi įgyvendinti 

bet kokį kliento sprendimą – nuo logo-
tipo uždėjimo iki unikalių raštų ir spalvų 
sukūrimo bei perteikimo ant pasirinktos 
formos porceliano. 

Turėdama net 75 metų patirtį bei 
puikią strateginę padėtį ir atstovybes, 
išsidėsčiusias net 30-tyje šalių, „Bon-
na“ užtikrina greitą kokybiškų prekių 
pristatymą į bet kurį pasaulio kampelį. 

moderniausios ir patikimiausios 
gamybos technologijos bei kokybiška 
žaliava suteikia įmonei galimybę 
gaminti neįtikėtinai ilgalaikį ir patvarų 
porcelianą, atsparų neigiamam aplinkos 
poveikiui bei pritaikytą intensyviam 
naudojimui. „Bonna“ yra išskirtinai ho-
reCa sektoriaus porceliano gaminto-
ja, todėl šio gamintojo porcelianas 
pasižymi ypač svarbiomis intensyvaus 
naudojimo indams reikalingomis 
savybėmis:

• „Bonna“ porceliano lėkštės kaitina-
mos itin aukštoje 1250˚C temperatūroje, 
todėl susidaro ypač tvirtas, raižymui 
atsparus glazūros sluoksnis. Por-
celianas tampa atsparus plovimui 
pramoninėmis indaplovėmis ir stalo 
įrankių įbrėžimams. indai ilgiau išlaiko 
savo spindesį ir pirminį grožį. 

GASTRONOMINĖ pATIRTIS 
su „BonnA“

• „Bonna“ porcelianas atsparus 
temperatūros pokyčiams, todėl indus 
galima naudoti ruošiant maistą kros-
nyje ar mikrobangų krosnelėje. 

• „Bonna“ yra viena iš nedaugelio 
gamintojų, suteikiančių savo produk-
cijai viso gyvenimo garantiją kraštelių 
nutrupėjimui. Dėl šios svarbios savybės, 
pirkdami „Bonna“ porcelianą restoranai 
gali sumažinti dūžio procentą nuo 30 iki 
5-9 proc.

• Indus patogu sudėti ir laikyti: lėkštės, 
puodeliai ir kiti indai patogiai susideda 
vienas į kitą, todėl, palyginti su tokio pa-
ties dydžio kitų gamintojų indais, „Bon-
na“ sprendimai leidžia sutaupyti net iki 
20 proc. vietos indams laikyti. 

• Padavėjas – tai asmuo, reprezen-
tuojantis restoraną. Būtent jis bend-
rauja su klientais, atneša patiekalus, 
išgirsta svečių komentarus, pagiriamuo-
sius žodžius ar pageidavimus. Dėl šių 
priežasčių „Bonna“ sukūrė plonesnius 
ir todėl lengvesnius porceliano indus, 
palyginti su tokio paties dydžio kitų 
gamintojų indais. Padavėjams maistą 
restorano svečiams patiekti tampa kur 
kas lengviau. 

„man svarbiausia sukurti jaukią ir linksmą aplinką mano 
desertinėje. noriu, kad mano svečiai mėgautųsi ir maisto 
skoniu, ir pateikimu. „Bonna“ savo spalvomis ir forma suteikia 
mano desertams išskirtinumo ir padaro serviruotę ryškesnę. 
kraštelių atsparumas nutrupėjimui išsprendė mūsų didžiausią 
virtuvės problemą, todėl „Bonna“ tapo mano mėgstamiausiu 
porcelianu.” hilal ozdek, „la Patisserie lune“ savininkė ir vy-
riausioji šefė (Stambulas). 

„„Bonna“ lėkštės padeda atskleisti mano patiekalų grožį 
ir atspindėti žinutę, perteikiamą patiekalu. „Bonna“ lėkštės 
– puiki vieta atsiskleisti šefų kūrybiškumui. man tai puiki ir 
maloni patirtis.” musa Yener, vyriausias „Crowne Plaza“ šefas 
Stambule.

„Įvairus „Bonna“ porceliano indų pasirinkimas bei 
garantija kraštelių nutrupėjimui – tai neabejotinai 
didžiulis indėlis į mūsų virtuvę. Platus funkcionalių 
produktų asortimentas ir atsakingai sudaryta spalvų 
paletė daro „Bonna“ nepakeičiamu daugelio šefų pa-
sirinkimu“, – pagiriamųjų žodžių gamintojui negaili 
vyriausiasis „Swissotel The Bosphorus“ virtuvės šefas 
Yavuzas Tasdemiras (Stambulas).

„„Bonna“ spalvų ir formos harmonija prisid-
eda prie tobulo ir įsimintino patiekalo patei-
kimo. „Bonna“ porceliano kokybė nenuvils 
net ir prabangiausių restoranų šefų.“ Gokhan 
tufan, vyriausiasis „Radisson Blu“ stambule 
šefas. 

Visame pasaulyje „Bonna“ porcelianą pasirinko tokie didieji viešbučių tinklai kaip Hillton, Radisson, Ramada, Marriott, 
Fairmont, Best Western.  „Bonna“ porceliano atstovai Lietuvoje – UAB „Arkietė“ valdomi salonų tinklai ŽANA. Profesionalios 
konsultantės ir vadybininkai patars renkantis labiausiai tinkantį „Bonna“ proceliano variantą arba padės išsirinkti individ-
ualiai pritaikytą sprendimą. 

Daugiau informacijos ZANA.LT

 „Crowne Plaza“ vyriausias šefas Musa Yener (Stambulas)

„Swissotel The Bosphorus“ 
vyriausiasis virtuvės šefas  

Yavuzas Tasdemiras 
(Stambulas)

„La Patisserie Lune“ 
savininkė ir vyriausioji 

šefė Hilal Ozdek
(Stambulas)

RESTORANŲ TENDENCIJOS

„Bonna“ kolekcija Aura Aqua

„Bonna“ kolekcija Aura Dusk

„Bonna“ kolekcija Core Coffee

„Bonna“ kolekcija Odette Olive

„Bonna“ kolekcija Shade. 
Atstovai lietuvoje

indų salonai „Žana“ 
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kODĖL GERIAUSIŲ RESTORANŲ 
ŠeFAi reKomenduoJA 
LIETUVIšką SISTEMą „npoint”?
atidarant restoraną, ant jo savininkų pečių krenta daugybė rūpesčių. Jiems tenka spręsti daugelį 
klausimų – rūpintis leidimais ir licencijomis, remontu arba statybos darbais, įrangos ir personalo 
paieška ir t. t. suprantama, tai atima daug laiko, lėšų ir kitų išteklių. todėl nenuostabu, kad atėjus 
metui spręsti, kokią procesų valdymo ir apskaitos sistemą pasirinkti, kad ji būtų funkcionali ir pri-
taikyta konkrečiam restoranui, jau nebelieka jėgų gilintis ir tiesiog pasirenkama ta, kuri tuo metu 
yra pasiekiama greičiausiai. Pasidomėjome, ką restoranams siūlo Lietuvos programų kūrėjai ir ką 
renkasi geriausi virtuvės šefai.

Ilona Petrovė

sistemą padeda tobulinti klientai 
lietuviška įmonė „nSoft” prieš 15 metų 
pasiūlė puikų sprendimą – techninę 
įrangą ir programinį paketą „nPoint”, kuris 
padeda kontroliuoti atsargas, užsakymus, 
personalo darbą, pardavimus ir kitus 
svarbius veiklos elementus, pagal atas-
kaitas seka ir valdo veiklą, ją prognozuoja 
ir pan. Šis lietuviškas produktas prieš 
daugiau nei dešimtmetį buvo pritaikytas 
išskirtinai restoranuose ir kitose maitini-
mo įstaigose.

laiko patikrinta ir daug galimybių 
turinti sistema tokia buvo ne nuo pat 
pradžių. Jos funkcionalumą padiktavo... 
patys klientai, kurie bandė sistemą, siūlė 
idėjas, o 25-ių žmonių komanda jas 
įgyvendino.

„nPoint” sistemą naudoja tiek maži 
restoranai su viena kasa ir nedideliu 
meniu, tiek dideli tinklai ar sudėtingi 
kompleksai, kuriems reikalinga viena 
centralizuota sistema. Prie sistemos 
nesudėtingai prijungiama durų praėjimo 
kontrolė ir kitos papildomos paslaugos, 
kasininkas su savo kortele ar piršto ats-
paudu gali prisijungti prie kasos ar atsi-
daryti duris.

kadangi sistemos kūrėjai visuomet 
įsiklauso į klientų pageidavimus, yra 
šalia jų ir viską nuo a iki Z padaro patys, 
rezultatas gali tik džiuginti. Visą parą 
veikia skambučių centras ir iT skyrius, 
kurio darbuotojai operatyviai vyksta į 
vietą, konsultuoja ir sprendžia iškilusius 
neaiškumus telefonu arba pagalbą su-

teikia nuotoliniu būdu, prisijungdami 
tiesiogiai prie restorano sistemos. Taigi 
visai nesvarbu, kur yra kliento restoranas 
– Vilniuje, klaipėdoje ar nedideliame mie-
stelyje.  

kiekviena rinka yra specifinė, tad vie-
toje kurta sistema greičiau prisitaiko prie 
įvairiausių pokyčių, kliento poreikių, be 
to, paprasčiau nuolat atnaujinti jos versi-
jas ir pasiūlyti jas be papildomo mokesčio. 
Puikus pavyzdys, kai lietuva perėjo prie 
euro. kol restoranai, naudojantys kitas 
sistemas, euro ir lito santykį skaičiavo 
kalkuliatoriais, o vėliau dar už šį keitimą 
brangiai sumokėjo, „nPoint” sistemose 
buvo įdiegta nemokama versija, leidusi 
palaikyti abi valiutas ir apskaičiuoti, kiek 
kuria reikia mokėti ar atiduoti grąžos.

Daug galimybių suteikianti sistema
ko gero, daugeliui žinoma situacija, kai 

restorane paprašius išrašyti sąskaitą faktūrą 
ar tiesiog išskaidyti ją keliems žmonėms, 
padavėjai pareiškia negalintys to padaryti 
ir pasiūlo kreiptis į administraciją arba 
tiesiog sąskaitą apmokėti vienam žmogui. 
o jei dar, paprašius apskaičiuoti mokėtiną 
sumą, padavėjas ima vėl iš naujo klausinėti, 
kas ką užsisakė, susierzinimas ir nepa-
sitenkinimas – garantuoti. Tokiais atvejais 
net ir skaniausią maistą bei puikiausią 
aptarnavimą užgožia negatyvūs jausmai. 

Tokių nesusipratimų nekyla, kai pasi-
renkama tinkama apskaitos ir procesų 
valdymo sistema. Pavyzdžiui, garsiausių 
virtuvės šefų rekomenduojama programa 
„nPoint” faktūras išspausdina automatiškai 
(pažymėjus varnelę) pagal aktyvų kvitą 
per fiskalinį spausdintuvą. kliento rekviz-
itus taip pat automatiškai importuoja pa-
gal įmonės pavadinimą ar kodą iš portalo 
rekvizitai.lt. o sąskaitą išskaidyti labai pa-
prasta: padavėjai jau užsakymo pradžioje 
gali kiekvienam staliukui sukurti neribotą 
kvitų skaičių ir priimti užsakymą kiekvie-
nam klientui, dėl to visiškai nebereikia skai-
dyti sąskaitos apmokėjimo metu. maža to, 
ši sistema leidžia apskaityti arbatpinigius 
arba automatiškai apskaičiuoti aptarnavi-
mo mokestį, dar neįprastą mūsų šalyje, bet 
jau seniai praktikuojamą užsienyje. 

Jau prieš daugelį metų lietuviškos siste-
mos kūrėjai atsisakė nepatogių magnetinių 
kortelių, vis dar tebenaudojamų kai ku-
riuose restoranuose. Vietoje jų pasiūlė 
bekontaktes, nuskaitomas per atstumą. 
Barmenai ir padavėjai ypač įvertino jų 
alternatyvą – rFiD bekontaktes siliko-
nines apyrankes, kurių neįmanoma pa-
mesti ir kurios netrukdo dirbti: tuo pat 
metu gali nešti lėkštes ar plakti kokteilius. 
Tiesa, klientams pageidaujant bekontaktę 
sistemą jau keičia naujesnės technologijos 
– piršto atspaudas ar veido atpažinimas.

Be to, programos kūrėjai siūlo restor-
anams mobilius padavėjų terminalus. 
Patikimo partnerio paieškos gana ilgai 
užtruko, nes reikėjo rasti tą, kuris tiektų 

kainos ir kokybės atžvilgiu geriausius 
įrenginius, pritaikytus restoranams, t. y. ats-
parius smūgiams ir kainuojančius vos kelis 
šimtus eurų, nors rinkoje yra ir 5–10 kartų 
brangesnių. Pasirinkus pigius, bet greitai 
dūžtančius telefonus, restoranui teks juos 
dažnai pirkti (faktas, kad tai dažnai nutinka 
padavėjų darbe). 

kita vertus, terminalai padeda itin grei-
tai ir tiksliai aptarnauti klientus. Tarkime, 
padavėjai prie staliuko iškart gali užsakyti 
prekes, virtuvės darbuotojams pažymėti 
svarbius komentarus („pagaminti be 
svogūnų”, „nedėti grietinės” ir pan.) ar gru-
puoti užsakymus, nurodydami: „pagaminti 
vėliau”, „pradėti gaminti” ir pan.

RESTORANŲ TENDENCIJOS RESTORANŲ TENDENCIJOS

„nPoint“ pasirinko žinomi restoranai, didieji tinklai, sudėtingi pramogų kompleksai, sistema taip 
pat pritaikyta ir mažesniems restoranams, turintiems vieną kasą, nedidelį meniu ir kelis staliukus

Programa „nPoint“ sąskaitas-faktūras išspausdina automatiškai (pažymėjus varnelę) pagal aktyvų kvitą per fiskalinį spausdintuvą. 
Kliento rekvizitus taip pat automatiškai importuoja pagal įmonės pavadinimą ar kodą iš portalo rekvizitai.lt. O sąskaitą išskaidyti labai 
paprasta: padavėjai gali net užsakymo pradžioje kiekvienam staliukui sukurti nelimituotą kvitų skaičių ir priimti užsakymą kiekvienam 
klientui, dėl to visiškai nebereikia skaidyti sąskaitos apmokėjimo metu.
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RESTORANŲ TENDENCIJOS

ZANA.LT

UAB „Arkietė“, Taikos pr. 100C, Kaunas
Vilnius, Upės g. 9 (PC CUP), tel. 8 5 2711803, el.p. vilnius@arkiete.lt
Kaunas, Neries krantinė 18, tel. 8 37 224506, el.p. kaunas@arkiete.lt
Klaipėda, S. Daukanto g. 13, tel. 8 46 300592, el.p. klaipeda@arkiete.lt
Šiauliai, Pramonės g. 6 (PC BRUKLINAS), tel. 8 41 552595, 
el.p. zana.siauliai@arkiete.lt
PanevėžysPanevėžys, Savanorių a. 2A, tel. 8 630 44023, el.p. zana.panevezys@arkiete.lt

BONNA – išskirtinio porceliano profesionalams gamintoja.
• Viso gyvenimo garantija kraštelių nutrupėjimui;

• Praktiškas sprendimas – lėkštės patogiai susideda viena į kitą, 

taupoma vieta;

• Ypatingai patvarus porcelianas;

• Ypatingai atspari glazūra;

•• Tinka plauti indaplovėse;

• Tinka naudoti mikrobangų krosnelėse ir orkaitėse;

• Didelis atsparumas temperatūrų skirtumui.

Geriausi virtuvės šefai rekomenduoja 
„nPoint”

lietuvių sukurta sistema yra patogi ir 
lanksti, pritaikoma individualiems kiekvie-
nos maitinimo ar kitos įstaigos poreikiams, 
todėl greitai per rekomendacijas įsitvirtino 

/Restorano „sweet Root”, patekusio į 
gidus „99 Places of taste in the Baltics”, 
„White Guide Baltic”, savininkas Sigitas 
Žemaitis/

„nSoft“ pasirinkome pirmiausia todėl, 
kad tai buvo nauja programa už labai gerą 
kainą. Be to, buvo labai lankstūs, atsižvelgė 
į mūsų pageidavimus ir programą pritaikė 
prie mūsų verslo modelio. Džiugu ir tai, 
kad iškilusias problemas „nSoft“ sprendžia 
žaibiškai – nereikia skambinti jiems po 15 
kartų ir priminti, kad kažką žadėjo, opera-
tyviai tobulina tai, kas mums netinka. Šiuo 
metu visi maisto taškai, su kuriais dirbame, 
pasirinkę šią restoranų valdymo programą”.  

/Į geriausių restoranų gidus nuolat 
patenkančių restoranų „time”, „SOMM” 
vadovas Egidijus Lapinskas/

„nSoft“ programa mus labai džiugina 
nuo iki. Aptarnavimas ir servisas yra super, 
nesvarbu, kad mūsų restoranas ne sostinėje, 
o Klaipėdoje. O labiausiai iš kitų rinkoje 
esančių restorano valdymo programų jie 
išsiskiria tuo, kad „nSoft“ sukuria individua-
lius sprendimus, reikalingus kiekvienai mai-
tinimo įstaigai.” 

/„Piccolini” restorano vadovas Linas 
Gumuliauskas/

„nPoint“ siūlo restoranams mobilius padavėjų 
terminalus

Sistemos kūrėjai visuomet įsiklauso į klientų pageidavimus, yra šalia jų ir viską nuo A iki Z padaro patys. Visą parą veikia skambučių centras ir IT 
skyrius, kurio darbuotojai operatyviai vyksta į vietą, konsultuoja ir sprendžia iškilusius neaiškumus telefonu arba pagalbą suteikia nuotoliniu būdu, 
prisijungdami tiesiogiai prie restorano sistemos. Taigi visai nesvarbu, kur yra kliento restoranas – Vilniuje, Klaipėdoje ar nedideliame miestelyje. 

rinkoje. Šį produktą jau daugelį metų 
renkasi sėkmingiausi restoranų vadovai. 
Jie vertina techninį sistemos pranašumą, 
funkcionalumą ir individualumą, kartu 
pabrėžia komandos lankstumą, operatyvų 
reagavimą kilus nesusipratimui ir nuolat 
tobulinamą programą. 

 „Su „nSoft“ pradėjome dirbti prieš 6 me-
tus. Tai buvo Lietuvoje kurtas produktas, 
jauna, daug dirbti ir prie mūsų poreikių prisi-
taikyti pasiruošusi komanda, kuri nenuvylė 
iki šių dienų.”

/vienas geriausių Lietuvos someljė 
arminas Darasevičius, ypač populiarių 
„Dine”, „Rise” restoranų ir Lietuvos 
someljė asociacijos vadovas/

„Pagrindinis kriterijus, kuris ypač aktualus 
mažiems restoranams renkantis valdymo 
sistemą, yra lankstumas. Kai pradėjome 
darbuotis su „nSoft“, jie parodė didžiausią 
susidomėjimą kažką keisti, tobulėti kartu, 
klausėsi patarimų iš restorano pusės: kas 
galbūt galėtų būti funkcionaliau, paprasčiau, 
patogiau. Nekuria programos, kurioje būtų 
milijonai funkcijų, iš kurių pusės net nereikia. 
Jie koncentruojasi į tikrų poreikių tenkinimą 
ir juda į priekį įsiklausydami į kliento 
pasiūlymus, pakoregavimus.“
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