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Leidinio pavadinimas, koncepcija 
ir idėja, turinys ir stilius bei maketas 
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LR įstatymų. Norėdami naudoti 

medžiagą iš leidinio, privalote gauti 
raštišką leidėjo sutikimą.

 „Strateginių projektų vystymo 
grupė”, 2008

Pavasaris. Netrukus lyg sunkų paltą nuo pečių nusimesime užsilikusius rūpesčius, neišspręstas problemas, 
pamiršime praėjusių metų nesėkmes ir gyvenimą pradėsime iš naujo: gražesni, naujesni, linksmesni, kupini naujų ir 
nepakartojamų minčių, idėjų, planų. Gamtos diktuojamam ritmui nedrįstame nepaklusti ir mes – „Restoranų verslo“ 
kolektyvas, parengęs Jums naujesnį, gražesnį, tiek puslapių skaičiumi, tiek naujomis temomis ir rubrikomis gausesnį 
pirmąjį šių metų numerį.

Pirmojo leidinio tema alsuoja pavasariu – pasakojame apie artėjantį lauko kavinių sezoną ir jo metu iškilsiančias 
problemas, patariame, kuo jau dabar turėtumėte pasirūpinti, kad tik sušilus orams į Jūsų įstaigą lankytojus viliotų 
lauko kavinė, mirganti skirtingų spalvų gėlėmis, įvairių formų stogeliais ir skėčiais, akį traukiančiais išskirtiniais 
baldais, ant grotelių kepamo kepsnio ar ką tik paruoštos gardžios kavos kvapu...

Atšilęs oras vilios ne tik išeiti į gatves ir prisėsti lauko kavinėse, bet ir pabėgti iš miesto. Ta proga pasidomėjome, 
ką pramogų išsiilgusiam lankytojui gali pasiūlyti atokiau nuo miesto įkurti objektai – Lietuvos dvarai, šiandien 
dažniausiai skiriami ne reprezentacinei ar švietėjiškai, o komercinei veiklai.

Naujas sezonas naujų vėjų atneš ir į kavinių bei restoranų valgiaraščius. Kiekvienas virtuvės meistras, mylintis ir 
vertinantis savo lankytoją, būtinai pasiūlys patiekalų iš šviežių ir sveikų sezoninių produktų, o juk pavasaris – šparagų 
ir austrių metas. Savo patirtimi apie šiuos produktus, jų laikymą ir gaminimą dalijasi restorano „Medininkai“ virtuvės 
šefė Aldona Gečienė.

Šio numerio naujienos – rubrika apie itališkus kavos gėrimus, kurių ruošimo subtilybes išduoda nepriklausomas 
kavos technologas Laimonas Kubilius, bei konsultacijų skiltis, kurioje šį kartą pasakosime apie prekių ženklo rūšis bei 
teisinę jų apsaugą, apžvelgsime nekilnojamojo turto aktualijas restoranų ir viešbučių rinkoje. 

Sėkmingų metų su „Restoranų verslu“!

Nuoširdžiai Jūsų,
„Restoranų verslo“ ir Meniu.lt kolektyvas

EN RESTAURANT BUSINESS is the professional magazine for restaurant owners, handlers, chiefs and em-
ployees. It is specialized in various actualities of restaurant and hospitality. It is free payable for all restaurants, 
bars and clubs of Lithuania. Also it is the effective marketing tool for HoReCa companies and suppliers. Periodicity 
– 6 times per annum.

WWW.MENU.LT – the biggest internet portal in Lithuania about all restaurants, cafés, bars, pubs, clubs, catering 
service. All restaurants, cafes, bars, clubs of Lithuania are presented in special catalog, divided by cities, categories 
and other filters. 

There is the catalog of all HoReCa companies and suppliers in Lithuania and other information for restaurant 
owners, handlers, cooks and employees too. Here companies can present products and services for restaurant busi-
ness. 

For advertisements questions and offers please contact us: 
„Strateginių projektų vystymo grupė” JSC
Head office: Konstitucijos pr. 23C-618, 
Vilnius, Lithuania, tel./fax.: +370 5 2735919, 
e-mail: info@menu.lt
Editorial: Savanorių pr. 271-207, 
Kaunas, Lithuania, tel.: +370 37 705627, 
e-mail.: vytas@menu.lt 

leidinio partneriai:

www.meniu.lt www.sangaida.lt www.cafe-future.net www.mv.lt

LEIdINIO „RESTORANų VERSLAS“ UŽSAKyMO KORTELę RASITE INTERNETE 
HTTP://KUPONAS.MENIU.LT

©
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s) RESToRANAI
„devynI drakonaI“ - restoranas (kinų virtuvė), 
Antakalnio g. 71, Vilnius 
„forto dvaras“ – restoranas (lietuvių virtuvė), 
Pramonės g. 6 (PLC „Bruklinas“), Šiauliai.
„MARCIPANAS“ – restoranas (lenkų virtuvė), Liep-
kalnio g. 160, Vilnius.
„old Port“ – restoranas (Europos virtuvė), Žvejų g. 
20, Klaipėda.
„rIvIera“ – restoranas (mišri virtuvė), Vaidilutės g. 
6A, Vilnius.

KAVINĖS-BARAI
„CENTRO BARAS“ (atsinaujino) – baras (Europos 
virtuvė), Totorių g. 65, Vilnius.
„frIedrIcHo PasaŽo vynInė“ – vyno baras, Tiltų g. 
26A, Klaipėda. 
„FRUCTUS“ – sulčių baras, Tilžės g. 225 (PLC „Tilžė“), 
Šiauliai.
„PIrklIo uŽeIGa“ – kavinė-baras (mišri virtuvė), 
Vytauto pr. 22, Kaunas. 
„tHe lost“ – kokteilių baras, Laisvės al. 93, Kaunas.
„vero cafe“ – kavos baras (kava, užkandžiai), Laisvės 
al. 75, Kaunas.
„vero cafe“ – kavos baras (kava, užkandžiai), Trakų 
g. 2, Vilnius.

pICERIJoS
„ČIlI PIca“ – picerija (mišri virtuvė), Pramonės g. 6 
(PLC „Bruklinas“), Šiauliai.
„FOKUS PICA“ – picerija (mišri virtuvė), Kareivių g. 14 
(sporto centras „Impuls“), Vilnius.

LAISVALAIKIo CENTRAI
„nesė relaX“ – naktinis klubas, kavinė (Europos ir 
kinų virtuvė), Laisvės g. 15A, Kretinga. 

NAKTINIAI KLUBAI
„kluBas PsycHo“ – naktinis klubas, Raugyklos g. 3, 
Vilnius.
„musė“ – naktinis klubas, A. Jakšto g. 9, Vilnius. 
„THE FACE“ – muzikos klubas, baras (Europos virtuvė), 
V. Putvinskio g. 48, Kaunas. 

NAUJŲ RESToRANŲ 
VAdoVŲ dĖMESIUI!

Informuokite mus apie naujai atidarytą ar renovuotą savo maitini-
mo įstaigą, ir mes nemokamai apie ją paskelbsime Meniu.lt portale bei 
„Restoranų versle“.

Pasikvieskite Meniu.lt portalo atstovą į Jūsų įstaigos atidarymą, ir apie 
Jūsų įstaigą iš Meniu.lt portalo naujienų sužinos visa Lietuva.

Portale Meniu.lt suraskite nuorodą „Anketa“ (po miestų sąrašu), 
atsisiųskite ją į savo kompiuterį ir užpildykite. Tuomet užpildytą anketą 
persiųskite mums el. paštu info@meniu.lt.

Jei kyla klausimų, skambinkite telefonu Kaune (8 37) 705627 arba telefonu 
Vilniuje (8 5) 2735919, rašykite elektroniniu paštu info@meniu.lt.
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naujIenos

„VERo CAFE“
Sparčiai besiplečiantis UAB „Ex Prompto“ priklausantis kavinių tinklas 

„Vero Cafe“ neseniai naują kavinukę atvėrė Kaune, Laisvės al. 75. Kaip ir 
kitos tinklo įstaigos, naujoji kavinė pirmiausia skirta skubančiam žmogui, 
norinčiam gardžios kavos išsinešti su savimi. Norintys kvapniu gėrimu 
pasimėgauti malonioje kavinės aplinkoje, laiką gali leisti naršydami inter-
nete, vartydami nemokamą spaudą, o ateityje galbūt ir skaitydami pop-
uliariausias knygas. Be įvairių rūšių ir skonių karštos ir šaltos kavos „Vero 
Cafe“ kavinėje siūloma paragauti skanių sumuštinių, pyragaičių, gaiviųjų 
gėrimų, sulčių bei Lietuvoje kol kas naujiena esančio šalto trintų vaisių de-
serto „Smoothie“. „Vero Cafe“ kavinės taip pat veikia Kauno „Akropolyje“, 
Vilniaus Trakų gatvėje, netrukus dar viena „Vero Cafe“ kavinukė duris atvers 
ir sostinės J. Jasinskio gatvėje esančiame „Verslo trikampyje“. Kavinių tinklą 
ir toliau planuojama plėsti. Į vieną tinklo kavinę UAB „Ex Promto“ investuoja 
apie 100 tūkst. litų. 

„NESĖ RELAX“
„Nesė Group“, valdanti pramogų centrus Klaipėdoje, Vilniuje ir Palan-

goje, sausio pabaigoje laisvalaikio centrą „Nesė Relax“ atidarė ir Kretingoje 
(Laisvės g. 15A). Laisvalaikio centre, kuriame vienu metu gali linksmintis 
apie 150 žmonių, be naktinio klubo „Relax“ veikia ir europietiškos bei kinų 
virtuvės kavinė. Pasak centro vadovų, „Nesė Relax“, kuriame puikiai jaučiasi 
įvairaus amžiaus ir pomėgių žmonės, dienos metu galima pasimėgauti ka-
vos puodeliu, greitai ir gardžiai papietauti, o vakare – linksmai praleisti 
laiką malonioje aplinkoje. Kaip ir kituose draugiška ir atpalaiduojanti dvasia 
garsėjančiuose „Relax“ klubuose, Kretingos laisvalaikio centre savaitgaliais 
vyks teminiai vakarėliai, garsių Lietuvos žvaigždžių koncertai, smagios dis-
kotekos skambant kruopščiai atrinktai muzikai. Į šį laisvalaikio centrą inves-
tuota 1,4 mln. litų. Ateityje „Nesė Group“ Lietuvoje planuoja atidaryti dar 
apie dešimt panašių laisvalaikio centrų. Taip pat jau šiemet įmonė ketina 
plėstis į Ukrainą ir Rumuniją. 

„RIVIERA“
Restoranas „Riviera“ duris atvėrė naujame trijų žvaigždučių viešbutyje 

„Vila Valakampiai“, esančiame prestižiniame Vilniaus rajone, Valakampiuose 
(Vaidilutės g. 6A). Stilingame lounge stiliaus interjero restorane, kuriame 
vienu metu gali svečiuotis 70 lankytojų, darbuojasi bei lankytojus gardžiais 
patiekalais džiugina profesionalus, didelę patirtį turintis virtuvės meistras 
Miroslav Styčinskij. Restorane svečiai gali paragauti pagal specialius re-
ceptus gaminamų ir ant grotelių kepamų gurmaniškų patiekalų. Viešbutyje 
bei restorane kviečiama rengti įvairius pobūvius, organizuoti konferencijas. 
Pastariesiems renginiams skirtos trys salės: 50 vietų banketinė, 30 vietų 
mažoji konferencijų ir 70 vietų didžioji konferencijų. 15 vietų VIP salė su 
suomiška pirtimi, baseinu ir originaliais baldais skirta išsiilgusiems privatu-
mo. Po šventės kviečiama apsistoti viešbutyje, kuriame įrengta 30 modernių 
kambarių.

„THE FACE“
Sausio 15 dieną Kaune, V. Putvinskio gatvėje, duris atvėrė naujas alter-

natyvios muzikos klubas „The Face“, ketinantis formuoti naują Kauno veidą. 
Savininkų įsitikinimu, „The Face“ savo vietą turėtų rasti tiek senosios roko 
muzikos gerbėjai, tiek naujų veidų ir balsų išsiilgę klausytojai. Naujasis 
klubas, dirbantis nuo 11 val. ryto iki 3 val. nakties, kauniečiams siūlo ne 
tik gerą akustinę muziką (didelį dėmesį numatoma skirti geriausių Lietu-
vos gyvai grojančių kolektyvų pasirodymams), naujoji erdvė taip pat yra 
puiki menininkų, žurnalistų, intelektualių bendrovių darbuotojų ir širdyje 
pankuojančių žmonių susitikimų vieta. Alternatyvia muzika lankytojai galės 
mėgautis trijose klubo erdvėse: valgomajame, koncertinėje salėje ir poil-
sio zonoje, kurioje netrukus bus galima skaityti knygas bei iš viso pasaulio 
atkeliaujančius žurnalus, naršyti internete.

„RIVIERA“

„NESĖ RELAx“

„VERO CAFE“

„VERO CAFE“

„THE FACE“
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naujIenos

Norėdamas patenkinti visų savo klientų poreikius, 
neretas restoranas ar baras į gėrimų meniu įtraukia ir 
nealkoholinį vyną. Kaip ir nealkoholinis alus, nealko-
holinis vynas rado savo pirkėjus.

UAB „Amka“ pristato vokiečių vyno daryklos „Reh 
Kendermann“ nealkoholinius vynus „Ebony Vale“. Juose 
maksimalus alkoholio kiekis tėra 0,05 proc. tūrio. 

„Ebony Vale“ vynai gaminami „Reh Kendermann“ 
vyno darykloje, Vokietijoje. Jų gamybai naudojamas 
vakuuminis metodas. distiliacija vykdoma esant labai 
žemam spaudimui ir normaliai kambario temperatūrai. 
Naudojant hermetiškas stiklo talpyklas, sumažinama 
alkoholio virimo temperatūra, todėl vynas pradeda „virti“ 
kambario temperatūroje (esant 23 °C). Tokio metodo pri-
valumas yra tas, kad išsaugomi mineralai, rūgštys, feno-
liai, cukrus ir vitaminai, t. y. vyno skonis ir charakteris. 
Vynas taip pat neįgauna „virimo“ skonio. Visos „Reh 
Kendermann“ daryklos operacijos vykdomos kompiuteriu 

NEALKoHoLINIS VYNAS
tam, kad būtų išlaikoma nepriekaištinga vyno kokybė. 

„eBony vale cHardonnay“
Nealkoholinis baltasis pusiau sausas vynas pagamin-

tas iš 100 proc. Chardonnay vynuogių. Vynas pasižymi 
šviesia auksine spalva ir gaiviu vaisių skoniu. 

Puikiai tiks prie paukštienos, kiaulienos, avienos bei 
šaltųjų mėsos patiekalų. 

„eBony vale caBernet sauvIGnon“
Nealkoholinis raudonasis pusiau sausas vynas pagamin-

tas iš 100 proc. Cabernet Sauvignon vynuogių. Rubino 
spalvos, malonaus vaisių aromato, truputį saldoko 
prinokusių vaisių skonio.

Puikiai tinka tiek prie šaltųjų, tiek prie karštųjų mėsos 
patiekalų, įvairių sūrių. 

UAB „Amka“ informacija, daugiau www.amka.lt

UAB „Sangaida“ ir pro-
fesionalių plaktuvų ga-
mintojas „Hamilton Be-
ach“ (JAV) pristato baro 
plaktuvų seriją „Rio“. Šie 
naujos kartos plaktuvai 
turi modernią „banguojan-
čią“ sistemą. dėl unikalaus 
indo bei peiliuko dizaino, 
masė juda bangų pavidalų, 
ji yra spaudžiama peiliukų 

BARo pLAKTUVAI „RIo“
link, todėl pasiekiamas efektyvesnis plakimo rezultatas. 
Naujieji „Rio“ plaktuvai gali būti dvejų rūšių: su plastiki-
niu bei nerūdijančio plieno indu. Naudojant plastikinį indą 
(kuris yra peršviečiamas), galima nuolat stebėti plakamos 
masės konsistenciją ir dėl unikalios pulsavimo sistemos su-
stabdyti plaktuvą bet kuriuo metu neperplakant masės. 

Pagrindinės „Rio“ plaktuvų savybės – galingumas, il-
gaamžiškumas, paprastas naudojimas. Su šiais plaktuvais 
pasieksite puikių rezultatų!

UAB „Sangaida“ informacija

2007 metais įmonių grupė „UCS“ atstovybes atidarė Mol-
davijoje, Gruzijoje, Serbijoje ir Vietname, taip pat savo 
veiklą pradėjo vystyti Tunise, Armėnijoje ir Kirgizijoje.
Bene didžiausias „UCS“ pasiekimas 2007-aisiais, 
įgyvendintas per 15 kompanijos atkaklaus darbo metų, 
– 10 000 restoranų automatizavimas. Nemažiau svarbus 
praėjusių metų įvykis – rinkai pristatyta naujos kartos 
restoranų valdymo sistema „R-KEEPER V7“. 
2007 metais „UCS Hungary“ pasirašė kontraktus su Vengri-
jos restoranų tinklais „Coffe Heaven“, „Gloria Jeans Coffees“, 
„Segafredo Cafes“, „Pizza Casa“. Rumunijoje „UCS“ atstovybė 
pradėjo dirbti su „Pizza Hut“ restoranais, o Čekijos „UCS-
Czech“ pasirašė kontraktą su Londono (Anglija) restoranų tin-
klu „Vella-Vella“. „UCS“ Vietname pradėjo dirbti su kavinių 
tinklu „Gloria Jeans“. 
Palyginus su 2006 metais, „R-Keeper“ sistemos pardavimai 
išaugo 25 %. Aktyviai dirbant visus metus, buvo automa-
tizuoti 2903 restoranai. Per 2007 metus „Hotex“ sistema 

ĮMoNIŲ GRUpĖ „UCS“ SKELBIA 
2007 METŲ REZULTATUS

įdiegta 92 viešbučiuose – šis skaičius beveik du kartus 
didesnis nei buvo 2006 metais. 2007 metais buvo au-
tomatizuoti 72 kino teatrai (šiandien sistema „Premjera“ 
naudojama 276 kino teatruose), sistema „Game-Keeper“ 
buvo įdiegta 55 vaikų pramogų centruose (iš viso sistema 
„Game-Keeper“ naudojasi 112 vaikų pramogų centrų). 
„UCS“ pradėjo bendradarbiauti su kompanija „Brunswick“, 
su kuria kartu kuria pramogų centrų ir boulingų sistemas.
Baltijos šalyse „UCS“ įmonių grupė savo sistemas 2007 
metais įdiegė beveik 200 maitinimo ir pramogų įstaigų. 
didžiausias „UCS Baltic“ automatizuotas objektas šiais 
metais buvo Vilniaus „Vichy“ vandens pramogų parkas. 
Picerijų tinklas „Mambopizza“ pirmasis Baltijos šalyse nutarė 
naudotis maisto pristatymo į namus sistema „delivery Call 
center“. Sistema „R-KEEPER“ taip pat buvo įdiegta gar-
siame naktiniame klube „Pacha“ (Vilnius), restoranuose 
„KFC“ ir „Pizza Hut“ (Kaunas).

„UCS Baltic“ informacija

UAB „Gastrolinija“ pristato 
Italijos gamintojų „Elektra“ visiš-
kai naują kavos aparatų modelį 
„kappa“. Jame įdiegtos paten-
tuotos naujovės: vandens boilerio 
temperatūros elektroninis regulia-
vimas mygtukais 0,5 laipsnio tiks-
lumu; ypatingas vandens filtras, 
eliminuojantis chlorą, kalcį, magnį 
ir organinius junginius. Taip pat 
modelis „Kappa“ turi elektroninį 
valdymo ekraną, elektroninę kaiti-
nimo elementų apsaugą ir nebū-
tinai prie kavos aparato jungiamą 
apskaitos blokelį. 

UAB „ACG Nystrom“ siūlo Vo-
kietijos kompanijos „miele“ pra-
moninius profesionalius skalbimo, 
skalbinių džiovinimo ir lyginimo 
įrengimus. Visi  įrengimai bei jų de-
talės gaminami Vokietijoje, „Miele“ 
fabrikuose, todėl „Miele“ įrengi-
mai labai kokybiški bei ilgaamžiai 
(skalbimo mašinos pritaikytos 30 
000 ciklų). dėl patentuotų tech-
ninių sprendimų, skalbimo kokybė 
žymiai geresnė nei kitų skalbimo 
mašinų, o skalbiniai gali būti nau-
dojami ilgiau. 

Vyninė „Torres“, kurios pro-
dukcija Lietuvoje prekiauja UAB 
„Bennet distributors“, pristatė 
naują vyną „torres san valentin 
rose“. Tai rausvasis sausas rūšinis 
vynas, kuris gaminamas iš kruopš-
čiai atrinktų Garnacha ir Carinera 
vynuogių, auginamų Katalonijos 
regione, Ispanijoje. Šis intensyvios 
rožinės spalvos ir išraiškingų vaisi-
nių aromatų vynas puikiai tiks prie 
įvairių patiekalų visą pavasario ir 
vasaros sezoną.

NAUJIENoS
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Kūrybiškumu ir novatoriškumu nuolat išsiskiriantys švediškos degtinės 
„Absolut Vodka“ gamintojai Lietuvos rinkai pristatys netikėto skonio „Abso-
lut Pears“. Nauja premium degtinė pirmiausia pasirodys baruose ir klubuose, 
o kovo mėnesio pradžioje jos bus galima įsigyti ir didžiuosiuose prekybos 
centruose.

„Absolut Pears“ – gaiviai švelni kriaušių skonio degtinė, turinti švelnų kvapą 
ir ilgai išliekantį vaisinį poskonį. „Tai naujas ir netikėtas degtinės skonis, kuris 
turėtų patikti ne tik pirkėjams, bet ir barmenams, ieškantiems naujų idėjų 
kokteilių receptams kurti“, – teigia „Absolut“ degtinę platinančios bendrovės 
„Mineraliniai vandenys“ (MV) stipriųjų gėrimų vadovė Rūta Janušauskienė. 

„Absolut Pears“ yra aštuntoji skoninė degtinė, kuriai bus perduota estafetė 
puoselėjant kūrybišką „Absolut“ dvasią: gėrimas bus pilstomas į klasikinius 
„Absolut“ butelius, gėrimo įvedimą į rinką lydės nauja, išskirtinė reklamos 
kampanija, klubuose bus rengiami triukšmingi vakarėliai. „Absolut Pears“ 
butelio paviršių puoš subtilios, ryškiai žalios, kriaušės vaisių atkartojančios 
linijos. Ryškiai žalia spalva siekiama pabrėžti subtilų produkto sąlytį su gamta, 
vaisiaus ir produkto panašumą.

NAUJAS „ABSoLUT VodKA“ 
SIURpRIZAS

Garsiųjų vyno namų „Mouton“ savininkė baronienė Philippine’a de Roth-
schild italų menininkui ir skulptoriui Giuseppe Penone pavedė iliustruoti 
2005 m. derliaus vyno etiketę. Tikimės, kad šis vynas, kainuosiantis apie 
3000 Lt, rudenį pasieks ir Lietuvą. 

G. Penone savo menu ir darbais, perteikiančiais išraiškingą daiktiškumą, 
augalų pasaulį siekia susieti su žmogaus kūnu.

„Mouton 2005“ etiketės piešinyje vaizduojami vynuogių augintojo „žalieji 
pirštai“, gyvas vynuogių lapo augimas ir tuo pat metu ištiesta gėrėjo ranka, 
tuoj suimsianti „Mouton“ vyno taurę.

NAUJA „CHATEAU MoUToN RoTHSCHILd 
2005“ ETIKETĖ

„Mes su džiaugsmu sutikome šį naują produktą, kadangi kriaušių skonis 
yra netradicinis skoninių degtinių pasiūloje. Be to, matydami, kad raudonųjų 
greipfrutų degtinė Lietuvoje ypač populiari, tikime, kad ir „Absolut Pears“ at-
ras savo pirkėją“, – tikina R. Janušauskienė.

MV stipriųjų gėrimų vadovės teigimu, augant išskirtinių gėrimų paklausai 
Lietuvoje, „Absolut Vodka“ pardavimai kasmet išauga beveik dvigubai. 
Skoninės degtinės sudaro per 60 proc. visų parduotų „Absolut Vodka“ gėrimų. 
Populiariausios yra degtinės „Absolut Citron“ (11 proc.) ir „Absolut RubyRed 
(net 16 proc.).

„V&S Absolut Spirits“ nuo 1988 m., kuomet pristatė „Absolut Citron“, yra 
naujų skonių degtinės pionierė. „Absolut Citron“ tapo klasika ir yra geriausiai 
parduodama skoninė degtinė pasaulyje. Visos „Absolut Vodka“ degtinės yra 
gaminamos iš natūralių ingredientų ir nėra papildomai saldinamos. Šiuo metu 
„Mineraliniai vandenys“ į Lietuvą importuoja citrinų, juodųjų serbentų, pipirų, 
mandarinų, vanilės, aviečių ir greipfrutų skonio „Absolut Vodka“ degtinę.

UAB „Mineraliniai vandenys“ informacija

Garsusis italų skulptorius G. Penone yra vienas iš 
originaliausių mūsų dienų menininkų. Įgijęs išsilavinimą 
Turino meno mokykloje ir nuo pat pradžios vedamas 
Arte Povera judėjimo, jis iš savo tėvo ūkininko paveldėjo 
ypatingą trauką augalų pasaulio formoms, medžiagoms 
ir spalvoms: medžiams, lapams, spygliams, žemei ir 
šaknims.

UAB „Mineraliniai vandenys“ informacija
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Norėdami įsirengti lauko kavinę, terasą ar tiesiog pa-
sistatyti kelis stalelius šalia savo restorano, turėsite ne tik 
pasukti galvą, kiek papildomų vietų įrengti lauke, ar kiek 
investicijų skirti lauko baldams bei kitai įrangai. Gali tekti 
pasirūpinti įvairiais papildomais leidimais, sumokėti rinklia-
vą savivaldybei, derinti projektą su miesto architektu. Apie 
tai papasakosime šiame straipsnyje.

pRoJEKTą TEKS dERINTI SU SAVIVALdYBE 
Laikina lauko kavinė gali būti įrengiama prie veikiančios 

viešojo maitinimo įmonės stacionaraus pastato arba speci-
aliai įrengtose vietose (prie nestacionarios viešojo maitini-
mo įmonės).

Jeigu lauko kavinė įrengiama ne šalia jau veikiančios 
maitinimo įmonės, o atskirai, ji traktuojama kaip atskira 
maitinimo įstaiga ir jai teks gauti naują maisto tvarkymo 
subjekto patvirtinimo pažymėjimą bei visus kitus leidimus, 
reikalingus maitinimo įmonei. 

LAUKo KAVINĖS 
ĮRENGIMo 
NIUANSAI
Vytautas Mickevičius

artėjant šiltajam metų laikotarpiui, dažnos kavinės ar restorano 
savininkai stengiasi tuo pasinaudoti, ir savo įstaigą išplėsti 
– įrengti lauko terasą ar bent keletą papildomų stalelių lauke. 
taip ne tik padidinamas sėdimų vietų skaičius maitinimo 
įstaigoje, bet ir sukuriama papildoma traukos zona, nes gražiu 
vasarišku oru lankytojai sėdimų vietų visų pirma ieško lauke.

Jeigu lauko kavinė įrengiama šalia jau veikiančio resto-
rano ar kavinės, tai traktuojama kaip aptarnavimo zonos 
išplėtimas. Tokiam išplėtimui reikalingas savivaldybės lei-
dimas bei projektas, kuriam turės pritarti savivaldybės vyr. 
dailininkas. didžiausias dėmesys kreipiamas į lauko kavi-
nės dizainą, tūrius, spalvinius sprendimus. Taip pat ji neturi 
užimti per didelį šaligatvio plotą, ar trukdyti gatvės eismui, 
užstoti kelio ženklus. Ruošiant projektą, savivaldybei rei-
kia pateikti veterinarinės tarnybos leidimą, įrodantį, kad 
įmonė pajėgi aptarnauti visus savo lankytojus, įskaitant ir 
papildomai kuriamas vietas. Todėl reikia atkreipti dėmesį, 
ar atidarius lauko kavinę (t. y. išplėtus aptarnavimo zoną 
ir padaugėjus sėdimų vietų) bendras maitinimo įstaigoje 
esančių vietų skaičius nebus didesnis, nei numatyta vete-
rinarinės tarnybos išduotame maisto tvarkovo pažymėjime. 
Jeigu planuojate įsirengti daugiau sėdimų vietų, jų skaičius 
turėtų atitikti įmonės gamybinius pajėgumus ir tam turėtų 
pritarti VMVT tarnyba. 

Verta pabrėžti, kad lauko kavinės įrengimas tampa sudė-
tingesnis, jeigu teritorija, kurioje ji įrengiama, nėra privati, 
o priklauso valstybei (savivaldybei). 

Privačioje valdoje (nuosavoje ar nuomojamoje) nereikės 
mokėti papildomų mokesčių, bet gali tekti būsimos lauko 
kavinės ar terasos projektą suderinti su miesto savivaldybės 
Architektūros skyriumi (vyr. dailininku). Reikalavimai lauko 
kavinės išoriniam vaizdui tampa griežtesni saugomose teri-
torijose, miestų senamiesčiuose ir reprezentacinėse zonose, 
šalia judrių gatvių. 

Jeigu planuojamos lauko kavinės įmonės teritorija „už-
eina“ už vadinamųjų „raudonųjų“ privataus sklypo linijų 
ir papuola į savivaldybės teritoriją, už kiekvieną užimamą 
kvadratinį metrą teks sumokėti valstybines rinkliavas. 

Tad prieš pradėdami bet kokios lauko kavinės įrengimo 
darbus, savivaldybėje pasiteiraukite, kokių dokumentų ir 
leidimų gali prireikti.

Rinkliavos dydį nustato kiekviena savivaldybė atskiru 
nutarimu. Kiekviename mieste rinkliavos skaičiuojamos 
skirtingai. Vienos savivaldybės yra nustačiusios mėnesinius 
mokesčius, kitos – už visą sezoną (tokiu atveju rinkliava gali 
būti mažesnė, jei lauko kavinė veiks trumpiau). Taip pat kai 
kuriuose miestuose yra nustatytos didesnės rinkliavos už 
miesto centre ar senamiestyje įrengtas lauko kavines (pvz., 
Vilniuje didesnės rinkliavos numatytos už reprezentacinėse 
zonose įrengtas lauko kavines, Kaune – už įrengtas miesto 
centre). 

Savivaldybės, komerciškai patraukliose zonose numačiu-
sios vietą laikinai lauko kavinei, dažniausiai rengia konkur-

Prieš pradėdami 
bet kokios lauko 
kavinės įrengimo 

darbus, savivaldybėje 
pasiteiraukite, kokių 
dokumentų ir leidimų 

gali prireikti.
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są, kuriame gali dalyvauti visos norinčios įmonės. dažnai 
konkurso sąlygose būna įrašyta, kokio dydžio ir kokio ar-
chitektūrinio stiliaus lauko kavinė turėtų būti. Konkursą 
laimi didžiausią nuomos kainą pasiūliusi bendrovė. Tad 
lauko kavinės 1 kv. metro rinkliavos dydis pelningose vie-
tose, ypač pajūryje, gali labai išaugti.

Nestacionarios (laikinos) lauko kavinės bei mažmeni-
nės prekybos vietos numatomos ir įvairių miesto švenčių ar 
renginių metu. Rinkliavas už tokias lauko kavines kiek - viena 
savivaldybė arba renginio organizatorius, kuris jau būna su-

! Pagal Lietuvos Respubli-
kos Rinkliavų įstatymą, 

kiekvienos savivaldybės ta-
ryba turi teisę savivaldybės 

teritorijoje nustatyti vietines 
rinkliavas už leidimo prekiauti 

ar teikti paslaugas savivaldybės 
tarybos nustatytose viešosiose 
vietose išdavimą (viešąja vieta, 

kurioje vykdoma prekyba, 
teikiamos paslaugos, laiky-
tina savivaldybės teritorijoje 

esanti savivaldybei ar valstybei 
nuosavybės teise priklausanti 
ar patikėjimo teise valdoma 
teritorija (išskyrus išnuomotą 

ar perduotą naudotis teritoriją), 
kurioje teikiamos paslaugos, 
taip pat vykdoma prekyba 
nuo (iš) laikinųjų prekybos 
įrenginių, kioskų, paviljonų, 

prekybai pritaikytų automobilių 
ar priekabų, lauko kavinių).

PaGrIndInIų mIestų savIvaldyBIų nustatytos 
valstyBInės rInklIavos uŽ laIkInaI ĮrenGtas 
lauko kavInes

MIESTAS rInklIavos dydIs Per mėnesĮ 
(už 1 kv. metro plotą)

Vilnius Reprezentacinėse vietose – 5 Lt, 
kitose vietose – 2 Lt.

Kaunas Miesto centre – 4,5 Lt, kitose 
vietose – 3 Lt.

Klaipėda Visame mieste – 7 Lt .

Palanga Mokesčio nėra, nes visoms lauko 
kavinėms skelbiami konkursai, 
ar jos yra įrengiamos privačiose 
valdose.

mokėjęs rinkliavą už viso renginio plotą, taip pat nustato 
atskirai. Tačiau nors kavinė įrengiama tik vienai dienai, jai 
reikia veterinarinės tarnybos leidimo, visi jos darbuotojai 
privalo turėti galiojančias sanitarines knygeles, o maisto 
ruošimo vieta turi atitikti higienos reikalavimus. 

ĮSIRENGTI GALI pAdĖTI TIEKĖJAI
Įsirengiant lauko kavinę galima pasinaudoti alaus ar 

kitų tiekėjų pasiūlymais įrengimui naudoti jų teikiamus 
skėčius, tentus, lauko baldus. Kadangi lauko kavinė daž-
niausiai būna įrengiama matomoje vietoje, skėčiai, tentai, 
tvorelės gali būti išnaudojami kaip reklaminis plotas, todėl 
tiekėjai mielai sutinka „sumokėti“ už tokį reklaminį plotą, 
nemokamai duodami skėčius, lauko baldus, suteikdami 
nuolaidas savo tiekiamai produkcijai. Tokio reklaminio 
ploto vertė priklauso nuo vietos, kurioje bus lauko kavinė – 
kuo didesnis jos lankomumas, tuo ji komerciškai patrauklesnė. 
Taigi su tiekėjais galima derėtis dėl pagalbos įrengiant lauko 
kavinę, tačiau reikia nepamiršti, kad leidimus ir išorės di-
zainą teks suderinti patiems. 

Žinoma, planuojant lauko kavinę, ją patartina derinti 
prie pastato išorės ir architektūros, arba prie maitinimo 
įstaigos vidaus interjero, stiliaus ir koncepcijos. Esant su-
dėtingesniam projektui ar didesniam lauko kavinės plotui, 
reiktų pasitarti su architektu ar dizaineriu, kuris iš anksto 
padarytų eskizus, padėtų išvengti klaidų.

Nukelta į 12 psl. >
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! SKĖČIAI, TENTAS AR... dANGUS?
Pirmiausia reikėtų nuspręsti, ar kavinė turės stogą. Nuo 

to priklausys, kokie turėtų būti lauko baldai, ar bus įren-
giamos grindys ir pan. Neįrengiant stogo, staliukus ir kė-
des pakanka sustatyti terasoje ar šalia pastato, virš kurio 
galbūt jau yra koks nors stogelis. Stogas (koks jis bebūtų 
– skėčiai, tentas ar stacionarus) būtinas tiek esant labai 
saulėtam, tiek niūriam, lietingam orui. 

Pats paprasčiausias ir greičiausiai įrengiamas lauko ka-
vinės stogas – išskleidžiami skėčiai. Skėčių pasirinkimas 
yra įvairus, dažniausiai jie būna kvadrato formos, rečiau 
– apvalūs. Skėčiai patogūs tuo, kad juos galima greitai 
suskleisti (kad skėtis nesusigadintų, esant stipriam vėjui 
jį būtina suskleisti). Lauko skėčių trūkumas – nevientisa 
konstrukcija, todėl pradėjus lyti per jų šonus bėgs vanduo.

Kitas laikinos lauko kavinės stogo variantas – reikiamo 
dydžio tentas. Tentai būna vientisi, įtempiami ant tvirtų 
metalinių ar medinių rėminių konstrukcijų, todėl kuo pui-
kiausiai atlieka vientiso stogo funkciją. Kokybiškai paga-
minti tentiniai stogai atlaiko stiprius vėjus. Taip pat tentas 
– didžiulis reklaminis plotas, kurį galima išnaudoti. Tento 
trūkumai – didesnė savikaina (reikia pagaminti ir tentą 
laikančias konstrukcijas), sudėtingesnis yra ir jo pasta-
tymas ar išrinkimas. Po didesniu tentu taip pat susidaro 
gana didelė erdvė, todėl lauko kavinei gali pristigti jau-
kumo, kauptis cigarečių dūmai. Tentiniame stoge galima 
įrengti atidaromas ventiliacijos angas.

Šiais laikais gamintojai siūlo modernius įvairių formų 
tentus, įtempiamus trosais. Juos įmanoma pasiūti netgi 
išgaubtos formos, todėl galima suformuoti įdomių formų 
stogus. Bet už tokį išskirtinumą tenka nemažai sumokėti. 

dar vienas lauko kavinės stogo variantas – prie pastato 
sienos pritvirtintos markizės. Jos patogios tuo, kad gali-
ma nesunkiai suskleisti. Iš dviejų markizių, jas tvirtinant 

prie vienos sijos iš abiejų pusių, galima suformuoti atskirą 
„namelį“ su šlaitiniu stogeliu. Markizių trūkumas – riboti 
gabaritai.

Lauke rengiamų pokylių ar renginių metu, ypač pasi-
taikius nepalankiam orui, dažnai prireikia stogo nenuma-
tytoje vietoje, todėl tenka išsinuomoti surenkamus pavil-
jonus. Jeigu manote, kad paviljono gali dažnai prireikti, 
patartina įsigyti atitinkamos spalvos ir formos nuosavą. 

Kaimiško stiliaus užeigos lauko kavinei tiktų medinių 
skiedrų ar šiaudinis stogas, bet tai yra stacionari kons-
trukcija, įrengiama keleriems metams.

Kitas svarbus lauko kavinės aspektas – grindys. Jeigu 
šalia maitinimo įstaigos yra tvarkinga trinkelių ar plytelių 
danga, papildomų grindų galima neįrenginėti. Bet lanky-
tojams bus jaukiau, jei lauko kavinė turės medines grindis. 
Medinė terasa reikalauja papildomos priežiūros, tačiau 
yra ne tik jaukesnė, bet ir praktiška lietingu oru – ant jos 
nesusidaro balos, nes lietaus vanduo per lentų plyšius su-
bėga po terasa. 

BALdAI TURI BŪTI pRAKTIŠKI
Rinkdamiesi lauko baldus atkreipkite dėmesį į stalų ir 

kėdžių formą, iš kokios medžiagos jie pagaminti. Jeigu 
lauko kavinė ar terasa yra atvira, reikėtų pasirinkti atmos-
feros poveikiui (lietui ir tiesioginiams saulės spinduliams) 
atsparius baldus: metalinius, gerai apdirbto medžio ar 
plastiko. Taip pat populiarūs plastiko vytelėmis pinti bal-
dai. Idealu, jeigu pasirenkamos kėdės, kurios susimauna 
viena į kitą. Tokias kėdes daug patogiau sandėliuoti. Jei-
gu teritorija naktį nėra saugoma, jas galima sumauti ir 
surakinti. Tokią kėdžių stirtą galima uždengti specialiu 
vandens nepraleidžiančiu užvalkalu, dėl kurio po nakties 
kėdės bus švarios ir sausos. 

Stalelius lauko terasoje patariama statyti nedidelius, 
nes lauke dažniau mėgaujamasi gėrimais, todėl ir vietos 

Savivaldybės būna 
nustačiusios atskiras 
rinkliavas už išorinę 

reklamą. Tad jeigu lauko 
kavinėje planuojate 

įrengti reklaminius stendus 
ar kitokią vizualinę reklamą, 
pasidomėkite, ar jai nereikia 

gauti leidimo ir sumokėti 
papildomas rinkliavas sa-

vivaldybei. Papildomai teks 
sumokėti ir už organizuoja-
mus komercinius renginius 

savivaldybei priklausančiose 
teritorijose.

Savivaldybė gali būti 
numačiusi išimtis, dėl kurių 

rinkliavos sumažinamos. 
Pavyzdžiui, Vilniuje rin-

kliavos dydis savivaldybės 
tarybos sprendimu gali 

būti sumažintas investicijų 
į miesto infrastruktūrą 
dydžiu arba rinkliavos 

mokėtojai gali būti visiškai 
atleidžiami nuo rinkliavos 
mokėjimo, jei investicijos 

dydis (pateikus patvir-
tinančius dokumentus) 
į miesto infrastruktūrą 
viršija rinkliavos dydį.

Atkelta iš 11 psl. >
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dijančio plieno darbo stalu, plautuve ir kita sanitariniams 
reikalavimams laikytis reikalinga įranga. 

Taip pat lauko kavinėje galima įrengti barą, kuriame būtų 
galima pilstyti alų, kitus gėrimus. Judrioje vietoje galima 
pagalvoti apie praeinantiems žmonėms skirtas paslaugas 
– jiems siūlyti šviežių ledų, gėrimų ar užkandžių išsinešti.

pASIRUoŠKITE dIdESNIAM LANKYToJŲ SRAUTUI
Įsirengdami lauko kavinę numatykite ir tai, kad gali 

stipriai pasikeisti lankytojų srautas ar užsakomų patie-
kalų asortimentas. Kadangi lauko kavinė veikia šiltojo 
sezono metu (paprastai lauko kavinių sezonas trunka nuo 
gegužės 1-osios iki rugsėjo 31-osios), daugiausia lankyto-
jų joje prisėda atsigaivinti ar lengvai užkąsti. Labai stipriai 
išauga alaus, gaiviųjų gėrimų, ledų ir desertų apyvarta, šal-
tesnę dieną išgeriama daugiau kavos ir arbatos. Priklauso-
mai nuo vietos, kurioje įsikūrusi maitinimo įstaiga, atidarius 
lauko kavinę, apyvarta gali padidėti tris kartus ir daugiau. 
Žinoma, didėjant apyvartai, tiksliau – lankytojų srautui, teks 
tam laikotarpiui priimti daugiau aptarnaujančio personalo, 
sustyguoti virtuvės ir baro darbą. 

Nuo vietos taip pat priklauso, kurią savaitės dieną bus 
didesnis lankytojų srautas – miesto centre esančioje maiti-
nimo įstaigoje žmonės mielai lankysis darbo dienomis, kiek 
mažiau šeštadienį ir visai nedaug – sekmadienį. Kurorte 
ar užmiestyje, gamtoje esančioje maitinimo įstaigoje geru 
oru kavinė bus perpildyta savaitgaliais, o darbo dienomis 
– tuščia. 

koncePcIja

ant stalo daug nereikia. Lygiai surikiuoti kvadratiniai sta-
leliai atrodo tvarkingiau, bet apvalūs patogesni lankyto-
jams – prie apvalaus stalelio maloniau bendrauti, pato-
giau pastatyti kelias papildomas kėdes. 

dideli mediniai stalai su suolais tinka nebent kaimiš-
ko tipo užeigos lauko kavinei. Jie užima daug ploto, nes 
paprastai yra masyvūs, šešiaviečiai su dviem suolais, nors 
prie jų gali prisėsti tik keli asmenys. 

JAUKUMo ELEMENTAI
Lauko kavinę, esančią ne privačioje teritorijoje, galima 

aptverti dekoratyvine tvorele. Taip pažymimos jos ribos, o 
išorinį tvorelės plotą galima išnaudoti reklamai. Ant tvo-
relės galima sukabinti gėlių vazonus. Tvorelės, sienelės, 
atitvarai nuo gatvės ar neišvaizdžios aplinkos, gėlių vazo-
nai ir kitokia mažoji architektūra gali labai pagyvinti lau-
ko kavinės interjerą, suteikti papildomo jaukumo. Būtinai 
reikia pagalvoti apie papildomą apšvietimą – tiek stalelių, 
tiek ir lauko kavinės išorės. 

Lauko kavinėje ar terasoje galima įrengti židinį – jis su-
teiks jaukumo bei sušildys lankytojus vėsią dieną ar vakare. 
Sušildyti gali ir dujiniai ar elektriniai šildytuvai, bet jie ne 
visur pritampa. Be to, atvirame židinyje galima kepti keps-
nius arba tam naudoti specialiai įsigytą kepsninę. Žinoma, 
ruošiant maistą lauke, reikia laikytis visų higienos ir sani-
tarijos reikalavimų. Jeigu lauke ne tik kepsite kepsnius, bet 
ir norėsite juos garnyruoti bei iš karto patiekti lankytojams, 
teks įsirengti tam skirtą darbo vietą su šaldytuvu, nerū-
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ĮRENGIMAI, KURIE GALI 
pRAVERSTI LAUKo KAVINĖJE
Vytautas Mickevičius

lauko kavinė – puiki proga išplėsti savo maiti-
nimo įstaigos vietų skaičių, pritraukti daugiau 
lankytojų ir taip padidinti apyvartą. jeigu jūsų 
restoranas ar kavinė yra judrioje vietoje, vasa-
ros sezonui verta įsigyti ir papildomos įrangos, 
kuri padėtų pritraukti daugiau pirkėjų iš pra-
eivių srauto.

Vasarą įsirengti lauko kavinę šalia jau veikiančios maitinimo įstaigos yra 
tikrai pelninga – investicijos vienai sėdimai vietai būna nedidelės, o padidėjęs 
lankytojų srautas greitai atperka visas išlaidas. Žinoma, reikia įvertinti, ar vieta, 
kur rengiate lauko kavinę, yra judrioje vietoje, ar pro ją praeina daug žmonių, 
koks praeivių kontingentas. Pagal tai galima nuspręsti, kiek vietų reikia įrengti 
lauko kavinėje, ar joje statyti papildomą prekybinę arba gamybinę įrangą ir 
kokią ją pasirinkti. 

Jeigu lauko kavinėje organizuojate papildomą prekybą ar gamybą, reikė-
tų orientuotis į mažesnes pajamas turintį lankytoją ir siūlyti nesudėtingus bei 
nebrangius užkandžius ar gėrimus. Platesnis meniu gali būti siūlomas prie jau 
veikiančios maitinimo įstaigos esančiose lauko kavinėse – tada patiekalai būtų 
ruošiami pagrindinėje virtuvėje. 

Populiariais ir labai pelningais gali tapti užkandžiai, gėrimai ar ledai, par-
duodami išsinešti. Vasarą lauko kavinėse labai padidėja prekyba įvairiais šaltai-
siais užkandžiais, desertais, ledais ir lengvaisiais alkoholiniais ar nealkoholiniais 
gėrimais. 

Lauko kavinių įranga, palyginus su esančia restorano virtuvėje, yra mažes-
nė, pigesnė, paprastesnė naudoti. Renkantis ją labai svarbu atkreipti dėmesį į 
naudojimo paprastumą ir lengvą priežiūrą. Taip pat tokie įrengimai turėtų būti 
kompaktiški ir nesunkūs, nes nakčiai juos tektų įnešti į vidų. Kasdienio įrengimų 
tampymo galima išvengti tik įrengus jiems skirtas rakinamas spinteles. 

Kitas svarbus aspektas – lauko kavinės įrengimai turėtų būti patrauklios iš-
vaizdos, kad jais būtų galima gaminti lankytojų akivaizdoje. Paprastai lauke 
jokių maisto ruošimo ar apdorojimo darbų nedaroma, o tik baigiami ruošti pa-
grindinėje virtuvėje pagaminti pusgaminiai.

Šiame straipsnyje trumpai pristatysime keletą baro įrengimų, kurių naudoji-
mas lauko kavinėje labai pasiteisina. 

sulčiaspaudė – nedidelis, bet labai efektingas įrengimas. dėl propaguo-
jamos sveikos mitybos, natūraliai spaudžiamos sultys kasdien vis labiau po-
puliarėja. 

Paprasčiausia sulčiaspaudė gali būti rankinė – jos svertu spaudžiami pu-
siau perpjauti citrusiniai vaisiai. Pagrindinis tokios sulčiaspaudės privalumas 
– nereikalinga elektros energija, todėl sulčiaspaudę galima naudoti praktiškai 
bet kur. Ji gana išvaizdi, nebrangi, užima nedaug vietos. 

Taip pat nebrangi ir nedidelė yra besisukanti elektrinė citrusų sulčias-
paudė. Į ją dedama viena dalis pusiau perpjauto apelsino, greipfruto ar ci-
trinos. 

Abiejų paminėtų sulčiaspaudžių modelių trūkumas yra tas, kad jomis ga-
lima spausti tik citrusinių vaisių sultis. 

SULČIASPAUdĖ

SULČIASPAUdĖ

SKySTO ŠOKOLAdO
 ĮRENGIMAS

ŠALTų GĖRIMų ĮRENGINyS granita ĮRENGIMAS

MAIŠyTUVAS
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didesni sulčiaspaudžių modeliai yra įvairūs, produktai į juos gali būti de-
dami po vieną, po kelis, ar netgi gali būti atskiras produktams skirtas bun-
keris. Suprantama, didesnės sulčiaspaudės yra sunkesnės ir brangesnės. Jų 
našumas daug didesnis, taip pat jomis sultis galima spausti ir iš kitokių 
vaisių ar daržovių. Pačios efektyviausios ir našiausios – centrifugos principu 
veikiančios sulčiaspaudės, jomis sultis galima išspausti praktiškai iš bet ko. 

Praplėsdami šviežiai spaustų sulčių asortimentą ir jas maišydami tar-
pusavyje galite sukurti lankytojams labai patrauklų šviežiai spaustų sulčių 
meniu. 

kokteilių plaktuvas („mikseris“). Tai nedidelis įrengimas, kuriuo dažniau-
siai ruošiami pieno kokteiliai ar šerbetai. Nors tai nėra išvaizdus įrengimas, 
juo pagaminti kokteiliai labai patrauklūs lankytojams, ypač vaikams. Pieno 
kokteilius galima ruošti su įvairiais priedais (uogomis, vaisiais ar sirupais), 
o karštą dieną į juos galima pridėti ledo, kad būtų gaivesni. Paprasčiausias 
kokteilių plaktuvas būna viengubas, o esant didesniam apkrovimui siūloma 
rinktis dviejų stiklinių plaktuvą. Keičiant plaktuvo antgalius galima išgauti 
skirtingą gėrimo konsistenciją. Turint keletą stiklinių nereikia skubėti vienos 
iš jų plauti po kiekvieno kokteilio paruošimo, tai galima atlikti turint laisvo 
laiko.

maišytuvas (dar vadinamas „blenderiu“) taip pat populiarus baro įrengi-
mas, kuriuo ruošiami tirštesni kokteiliai iš pieno, vaisių ar uogų, šaltos ka-
vos kokteiliai, smulkiai trinto ledo šalti gėrimai („smoothie“). Tokiu įrengimu 
galima sumalti ir ledukus. Maišytuvų modeliai būna įvairaus galingumo ir 
įvairios talpos, su stikliniu arba metaliniu indu. Taip pat gali būti ir dvigubas 
maišytuvas su dviem indais.

Šaltų gėrimų įrenginys. Tai paprastų gėrimų šaldiklis, kuriame laikomos 
ir vėsinamos sultys ar kitokie gėrimai. Talpa, į kurią supiltas gėrimas, yra 
peršviečiama, joje būna maišyklė, kuri maišo viduje esantį gėrimą, o dugnas 

būna vėsinamas. dažniausiai tokie aparatai būna dvejų, trijų ar keturių tal-
pų, į kurias supilti skirtingi gėrimai. Gėrimo įsipilti galima per nuspaudžiamą 
kranelį. Tokiame įrenginyje gėrimai laikomi šaltai, todėl jie ilgai nesugenda. 
Gėrimo į stiklinę įpilti galima labai greitai (nereikia atidarinėti butelio). Juo-
se lankytojų akivaizdoje galima laikyti įvairiausius gėrimus (net ir šviežiai 
spaustas sultis) visą dieną.

Granita įrengimas – į šaltų gėrimų įrenginį panašus įrengimas, tik jo šal-
dymo sistema galingesnė ir paruošiami gėrimai yra beveik smulkinto ledo 
konsistencijos. Granita – smulkaus ledo, sulčių ar sirupo, cukraus ir vandens 
mišinys. Gėrimas-desertas panašus į sniegą, sumaišytą su sultimis. Gali būti 
valgomas šaukšteliu arba geriamas per storą šiaudelį. Tai labai patrauklus 
produktas karštą vasaros dieną. Įrengimas iš principo yra toks pats, kaip ir 
šaltų gėrimų įrenginys, tik jame yra stipriau šaldantis įrenginys ir galinges-
nis maišymo įrengimas. Tokiu aparatu galima gaminti ir kitokius gėrimus su 
smulkintu ledu.

skysto šokolado įrengimas. Tai elektrinis įrengimas peršviečiama talpa 
ir šildomu dugnu skystam šokoladui. dugnas šildomas ne tiesiogiai, o van-
deniu, kuris sušyla nuo reguliuojamo kaitinimo elemento, todėl išvengiama 
šokolado perkaitimo ar prisvilimo prie kaitinančio paviršiaus. Viduje įrengta 
maišyklė, kuria pastoviai maišomas šokoladas, kad nesusidarytų gumulėlių. 
Tokiu įrengimu galima ilgai ir šiltai išlaikyti ne tik karštą šokoladą, bet ir 
arbatą, kavą, karštą vyną. Tai puikus sprendimas vėsesniu oru. 

Šiame straipsnyje aprašyti tik keli baro įrengimai, kurie nepaslėpti, o išra-
dingai eksponuojami gali padėti pritraukti lankytojų į terasą ar lauko kavinę. 
Tačiau reikia nepamiršti, kad ruošiant bet kokius patiekalus ar gėrimus, būti-
na laikytis idealios švaros ir tvarkos darbo vietoje. Jei to nepavyksta pasiekti, 
idėjos kažką gaminti lauko kavinėje geriau atsisakyti. 
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Vėlyvųjų viduramžių laikais, atslūgus, bet neišnykus 
išorinės intervencijos pavojui, Lietuvos teritorijoje esančios 
pilys didžia dalimi prarado gynybinę funkciją ir palaipsniui 
pradėjo virsti reprezentaciniais rūmais, kurių svarbiau-
sia paskirtis buvo byloti apie šeimininkų turtus, karo šlovę 
ir padėtį anų laikų visuomenėje. Kartu dvarai atliko ir labai 
svarbų švietimo, civilizacijos skleidimo vaidmenį Lietuvos 
provincijoje. Vėliau, baroko ir klasicizmo laikais, pradėjus 
platesnius dvarų statybos ir rekonstrukcijos darbus, susifor-
mavo specifinis dvarų ansamblių veidas su privalomaisiais 
architektūros elementais. Visų pirma šie ansambliai buvo 
kuriami didesnėse žemės valdose, kiek atokiau nuo esamų 

pRoVINCIJoS 
ŠVYTURIAI
Audrius Vyšniauskas

lygindami lietuvą su kitomis rytų 
europos šalimis, dažnai pasibėdojame 
dėl architektūros paminklų, lankyti-
nų vietų stokos provincijoje. kur, pa-
vyzdžiui, galima nuvykti iš vilniaus? 
Į trakus, kernavę, rumšiškes, gal dar 
į porą vietų, garsių savo autentiška 
istorija ir aplinkos kokybe. deja, tokį 
pasirinkimą riboja ne pačių patrauklių 
vietų, o informacijos apie jas stoka. 
kodėl, pavyzdžiui, mes pamirštame 
lietuvos dvarus? 

VERKIų RūMAI

VERKIų RūMAI
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gyvenviečių. Renkantis statybų vietą buvo ieškoma 
vaizdingų apylinkių su vandens telkiniais. Į pagrindinį 
dvaro pastatą, kuriame tilpo pokylių salės, valgomieji, 
galerijos, bibliotekos, miegamieji ir pan., paprastai vedė 
plati ūksminga alėja, o aplink patį statinį arba už jo buvo 
įrengiami gėlynai, tvenkiniai ir parkai. Pastarųjų įrengimui 
buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Reprezentacinę rūmų 
zoną paprastai supdavo mūrinė tvora su įspūdingais var-
tais, o ūkinių statinių kompleksas būdavo statomas kiek 
atokiau. Keičiantis ekonominei situacijai, daugelis dvarų 
ansamblių xVIII-xIx a. virto palivarkais – stambiais žemės 
ūkio gamybos centrais. 

Laikas nepagailėjo Lietuvos provincijos dvarų: nemažai 
jų prarado savo šeimininkus per xIx a. sukilimus bei 
ekonominius sambrūzdžius, xx a. pasaulinius karus 
bei žemės reformas. Visa, kas liko, buvo nacionalizuota 
sovietmečio pradžioje, beviltiškai nustekenta, pamiršta 
ir išbraukta iš pramogų ir turizmo industrijos konteksto. 
Padėtis pradėjo taisytis tik nepriklausomybės metais. Šiuo 
metu kultūros vertybių apskaitoje yra 578 dvarai, kurių 
daugelis jau privatizuoti. 

dvarams patenkant į privačias rankas, jų savininkams 
neišvengiamai tenka spręsti kompleksinės rekonstruk-
cijos ir tikslinio panaudojimo klausimus. Absoliuti dau-
guma pastatų šiandien yra skiriami ne reprezentacinei 
ar švietėjiškai, o komercinei veiklai: juose įrengiamos 
pobūvių, konferencijų salės, nakvynei skirtos patalpos, 
esant galimybėms ir pakankamam lankytojų srautui 
– restoranai arba kavinės. Aišku, kokios bebūtų finansinės 
savininkų galimybės, jiems tenka nuolat balansuoti tarp 
siekių atkurti autentišką dvarų aplinką ir teikti lankyto-
jams visavertį kokybišką aptarnavimą. 

Iš visų Lietuvos dvarų Verkių rūmų ansamblis, be abejo, 
yra pats stambiausias ir žinomiausias. Kadaise įkurtas 
šiaurinėse Vilniaus prieigose, šiandien jis yra arčiau mies-
to centro, nei daugelis naujų gyvenamųjų rajonų. didžiulį 
rūmų ansamblį sudaro ne vien tik pagrindinių rūmų 
pastatai, bet ir tvenkinių sistema, malūnai, keletas ūkinių 
pastatų grupių, administracinis pastatas prie Kalvarijų 
gatvės ir netgi dalis Jeruzalės bažnyčios komplekso 
statinių. Ansamblio, baigto formuoti xIx a. pradžioje, 
architektūros kokybę liudija žymiausių to laikotarpio 
Lietuvos architektų, prisidėjusių prie Verkių statybos, 
vardai: Laurynas Stuoka-Gucevičius ir Martynas Knakfu-
sas. Šlovingoji praeitis, susijusi su garsių kultūros veikėjų 
vardais ir įspūdinga architektūra, neleido apleisti rūmų 
sovietiniu laikotarpiu. Nors pagrindinis rūmų korpusas 
buvo visiškai sunaikintas dar xIx a., likusieji statiniai 
buvo kruopščiai prižiūrimi ir restauruojami, juose veikė 
mokymo bei mokslinių tyrimų įstaigos. 

Įspūdingiausiais rūmų ansamblio pastatais šiandien 

tebelieka du šoniniai rūmų korpusai – puikūs klasicizmo 
architektūros pavyzdžiai. Puikiai išlaikyti jų interje-
rai jau savaime yra istorinė vertybė, galinti pritraukti 
minias lankytojų, tačiau komplekso statiniai šiandien 
turi ir praktinę funkciją: šiauriniame korpuse yra įsikūrę 
mokslinio tyrimo įstaigos, o pietinis skirtas konferencijų 
ir renginių organizavimui. Šiame statinyje veikia aukšto 
lygio restoranas, kurio lankytojai gali apsistoti vienoje iš 
4 salių arba lauko terasoje. Jei renginyje dalyvauja dau-
giau, nei 100 žmonių, jiems galima išnuomoti didingas II 
a. sales – didžiąją, Raudonąją, Žaliąją ar kitas. Autentiška 
xIx a. aplinka konferencijoms, susitikimams, jubiliejams, 
kitiems renginiams suteikia tikrojo aristokratiško šarmo.

Netoli Ukmergės esantį Taujėnų dvarą drąsiai galėtume 
pavadinti klasikiniu lietuviško dvaro pavyzdžiu. Visų pirma 
tai ilga ir turininga istorija, susijusi su garsiąja Radvilų 

VERKIų RūMAI

Kur galima 
nuvykti?..

deja, pasirinkimą 
riboja ne pačių 

patrauklių vietų, o 
informacijos apie jas 

stoka.

Nukelta į 18 psl. >
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Viena seniausių pietryčių Lietuvoje yra Norviliškių 
dvaro sodyba. dar xVI a. išeiviai iš Rytų Prūsijos čia 
pastatė nedidelę renesanso stiliaus pilį – ne tiek dėl gy-
nybos, kiek norėdami gražiu statiniu papuošti kalvotą 
apylinkių gamtovaizdį. „Pereinamojo periodo“ rūmai atro-
do savotiškai: fasadą puošia grakšti arkada ir balkonas, 
o jo kampus vis dar remia masyvūs gynybiniai bokštai. 
Statybų metu žuvus fundatoriui, interjero nespėta įrengti, 
o pats pastatas per 4 amžius nekartą keitė funkciją ir vi-
daus išplanavimą, tad ruošiant rekonstrukcijos projektą 
iškilo nemažai keblumų. Vietoje tikslaus pradinio vaiz-
do atkūrimo, pilies savininko Giedriaus Klimkevičiaus 
teigimu, teko kurti apibendrintą renesansinio inter-
jero įvaizdį, pritaikytą naujoviškai pastato funkcijai. 
Pavyzdžiui, antrame aukšte įrengiant konferencijų salę 
teko išgriauti daugybę pertvarų; tuo pačiu buvo prarasta 
galimybė įrengti medinę perdangą per visą pastato plotį 
– ją teko pakeisti betono monolitu, imituojančiu medines 
sijas. Salės interjeras buvo kuriamas kontrasto principu 

gimine. Pačioje xIx a. pradžioje pagal italų architekto 
Pjero de Rosio projektą pastatytas ansamblis turi visus 
klasikinio dvaro bruožus: ir centrinę alėją, ir įvažiavimo 
vartus, ir grakštų vieno aukšto pagrindinį korpusą su 
mansarda ir 6 kolonų frontonu, ir įspūdingo dydžio 
gėlyną, gražiai išplanuotą angliško stiliaus parką su 
akmenimis grįstais keliukais ir vandens tvenkiniais. Erd-
viose rūmų salėse, talpinančiose iki 200 svečių, gali vykti 
konferencijos, iškilmės, kiti renginiai. Tiesa, autentiškas 
rūmų interjeras nėra išlikęs – vidaus erdvės beveik ne-
turi dekoro elementų, išskyrus prabangius šviestuvus, 
karnizus, nišas ir užuolaidas, užtat kokybiškos apdailos 
medžiagos, pavyzdžiui, grindų dangos, užtikrina ilgalaikę 
eksploataciją nepriklausomai nuo galimo dvaro svečių 
elgesio. Taujėnų rūmai neturi nei veikiančio restorano, 
nei kavinės, bet, reikalui esant, pokylių salėje serviruojami 
stalai, o maisto ruošą virtuvėje organizuoja kviestiniai 
specialistai. 

Absoliuti dauguma 
pastatų šiandien 
yra skiriama ne 
reprezentacinei 
ar švietėjiškai, o 

komercinei veiklai: 
juose įrengiamos 

pobūvių, konferencijų 
salės, nakvynei 
skirtos patalpos, 

esant galimybėms ir 
pakankamam lankytojų 

srautui – restoranai 
arba kavinės.

TAUJĖNų dVARAS

TAUJĖNų dVARAS

TAUJĖNų dVARAS

TAUJĖNų dVARAS

Atkelta iš 17 psl. >
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– tamsaus medžio grindys ir lubos, baltos sienos. Stalai, 
kėdės, šviestuvai nėra autentiški – pagal eskizus, surinktus 
iš katalogų, juos greitai ir kokybiškai pagamino viena Lietu-
vos įmonių. Prabangesni klasikinio stiliaus baldai ir šviestuvai 
puošia jaukius gyvenamuosius kambarius, įrengtus palėpėje. 

Norviliškių pilies interjerai – ne tik erdvės, bet ir veiks-
mas. Cokoliniame aukšte yra įrengtas restoranas, tačiau jis 
veikia tik renginių metu ir sekmadieniais, kuomet pilyje vyksta 
iškilmingi pietūs, lydimi teatralizuotos programos. Tikėtina, 
kad ateityje, didėjant susidomėjimui Pietryčių Lietuva, tokie 
renginiai vyks dažniau – vietos pilies statinyje pakanka, o ne-
trukus bus baigti rekonstruoti ir kiti dvaro ansamblio statiniai. 

NORVILIŠKIų PILIS

NORVILIŠKIų PILIS

NORVILIŠKIų PILIS

NORVILIŠKIų PILIS

NORVILIŠKIų PILIS

Nukelta į 20 psl. >
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Iš pirmo žvilgsnio Vilniaus rajone esantis Arvydų 
– Bezdonių dvaras, geriau žinomas „Villa Min-
doza“ pavadinimu, yra vienas tų, kurių teritorinis 
vientisumas yra labiausiai nukentėjęs. Klasicizmo 
ir pseudogotikos bruožų turintį vyšninės spalvos 
pastatą iš visų pusių supa pramoniniai ir gyve-
namieji statiniai, ir tik vidaus kieme atsiskleidžia 
jaukiai sutvarkyta erdvė su laiptų anfilada, ba-
seinu, dekoratyviniais krūmais ir antrame plane 
besidriekiančia vandens saugykla. Restauraci-
jos metu dabartinis pastato savininkas, žinomas 
pramogų pasaulio veikėjas Mindaugas Vosylius, 

rėmėsi ne tiek menkai išlikusiais interjero aprašais, 
kiek savais istorinių filmų scenografija paremtais 
vaizdiniais. dvaro pagrindinio (ir vienintelio) statinio 
patalpose gausu ne tik antikvarinių baldų, bet ir 
taikliai parinktų romantiškų detaliu – šviestuvų, 
žvakidžių, dekoratyvinių skulptūrų, lėkščių, kilimų 
ir veidrodžių. Sodrios vyšninės spalvos sienų fone 
visi šie daiktai atrodo dar įtaigiau; dėl šilto kolorito 
interjeras labiau primena Viduržemio jūros regioną, 
nei Lietuvą.

Kaip ir daugelyje mažesnių dvarelių, čia nėra pas-
toviai veikiančio restorano, tačiau yra puikiai įrengta 
nedidelė virtuvė ir erdvus valgomasis. Pietietišką 

koloritą pabrėžia ispaniško tipo margai dekoruotos 
plytelės, panaudotos krosnies apdailai, netaisyklin-
gos formos terakotos plokštės ant grindų, taip pat 
gausybė kalto metalo ir glazūruotos keramikos 
aksesuarų. Valgomajame akį traukia didžiulis 
stačiakampis stalas ir keletas pabrėžtinai grubių 
komodų. Aišku, „Villa Mindoza“ nepretenduoja į 
riterių pilies vaidmenį, tačiau grindų, sienų, baldų 
paviršių grubumas puikiai kontrastuoja su detalių 
bei aksesuarų subtilumu ir reprezentacinį interjerą 
paverčia jaukia, bet neįpareigojančia „gyvenimo 
teatro“ scena, kuri skatina kiekvieną lankytoją at-
likti tam tikrą vaidmenį. 

Atkelta iš 19 psl. >
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dvaro sodyba neprivalo turėti gilių istorinių 
šaknų. Pavyzdžiui, Kauno rajone (Lapėse) esančio 
Šatijų dvaro pagrindinis pastatas yra pastatytas tik 
xIx a. pabaigoje – 1889 m. drūtas vienaaukštis rau-
donų plytų pastatas yra tipiškas stambios žemės 
ūkio įmonės centras, aplink kurį spiečiasi ūkiniai 
pastatai. Nežiūrint to, greta pastato atsirado vie-
tos gėlynams, o už statinio, gražiame upelio vin-
gyje, išsidriekė nedidelis parkas. Kol kas bendra-
sis landšafto tvarkymo būdas primena Belmonto 
rūmų pseudoistorines improvizacijas, tačiau, pa-
sak savininko Sauliaus Bittinso, artimiausiu laiku 
autentiškos aplinkos atkūrimui bus skirta kur kas 
daugiau dėmesio.

Pagrindinis dvaro statinys, pirmųjų savininkų 
vadintas rūmais, neturi aiškių stilistinių bruožų ir 

primena ūkinės paskirties pastatą. Jo fasadą skaido 
platūs vitrininiai II a. gyvenamųjų kambarių langai, 
nelabai pritinkantys tikram architektūros paminklui. 
Pastato interjerą teko kurti „nuo nulio“: darbštieji 
kolūkiečiai savo laiku išgrobstė visas autentiškas 
detales ir net glazūruotų plytelių krosnis. Šiandien 
interjere jaučiama utilitarinė pakraipa: tamsinto 
medžio kesonines lubas papildo „naujalietuviškos“ 
gipso kartono improvizacijos, o plytines sienas kur 
ne kur dengiantis tinkas dekoruotas neapibrėžtais 
augaliniais motyvais. Vieningo stiliaus modernūs 
baldai ir harmoningai suderintas apšvietimas pa-
verčia interjerą jaukia ir funkcionalia erdve, tačiau 
istorinių užuominų čia visgi trūksta. Skirtingai nuo 
kitų dvarų, antrajame aukšte įrengiant gyvenamą-
sias erdves buvo išvis atsisakyta istorinės stilistikos 
– kambariai primena vidutinio lygio šiuolaikinį mo-
telį. Kai kuriuose Kauno viešbučiuose, pavyzdžiui, 
„daugirde“, istorinių aliuzijų ir detalių aptinkame 
kur kas daugiau. Bet galbūt dvaro privalumai šiuo 
atveju pasireiškia ne tiek stiliaus nuoseklumu, kiek 
komfortiškos uždaros erdvės nutolimu nuo miesto 
triukšmo ir svetimų akių.

Apibrėžtą funkcijų ratą turintys ir teisingai 
eksploatuojami dvarų ansambliai pritraukia vis 
daugiau lankytojų. Gaunamas pelnas, valstybės 
ir Europos Sąjungos parama leidžia pradėti naujų 
objektų atkūrimą bei pertvarkymą. Galbūt jau šią 
vasarą pamiršę Kernavę bei Trakus miestelėnai 
ne tik veršis į Norviliškes ar Taujėnus, bet atras ir 
daugelį naujų provincijos įžymybių. 

„ŠATIJų dVARAS“

„ŠATIJų dVARAS“

„ŠATIJų dVARAS“
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ITALIŠKI KAVoS 
GĖRIMAI. JŲ SUdĖTIS 
IR pRopoRCIJoS
Laimonas Kubilius, nepriklausomas kavos technologas

Galima džiaugtis nors ir lėtai, tačiau užtikrintai lietuvoje besivystančia ka-
vos gėrimo kultūra. malonu, kai maitinimo įmonėse paprašius kavos sulauki 
ne didoko puodelio neaiškaus kavos gėrimo, o klausimo „kokios pagei-
dausite?“. malonu, kai profesionaliai apmokytas personalas paprašius es-
presso supranta, jog tai ne vien gėrimo gaminimo būdas, bet ir pavadinimas, 
apibrėžiantis kavos gėrimo kiekį bei kitas subtilybes.

Pastaruoju metu spausdinama nemažai tekstų apie 
tai, kaip teisingai paruošti įvairius kavos gėrimus. Nema-
žai straipsnių šia tema buvo spausdinta ir ankstesniuose 
„Restoranų verslo“ numeriuose. Šiame straipsnyje pamė-
ginsime detaliau apžvelgti populiariausias itališkas kavas 
(itališkais pavadinimais vadinamus klasikinius kavos gė-
rimus). 

Lankytojui užsisakant kavos, derėtų pasiteirauti, kokio 
tipo kavos jis pageidauja. Itališkas, espresso kavos pagrindu 
paruoštas kavas sąlyginai būtų galima suskirstyti į tokias 
grupes: kavos be pieno, kavos su pienu ir kavos gėrimai 
(Specialty coffee). 

Kavas be pieno dar galima skirti į dvi grupes: itališkos 
kavos be priedų ir itališkos kavos su papildomais ingredi-
entais (tačiau be pieno).

Kavos su pienu vėlgi skiriamos į dvi grupes: stipriosios 
kavos su pienu ir silpnosios kavos su pienu.

Kavos gėrimus (Specialty coffee) galima suskirstyti į 
karštuosius ir šaltuosius.

ITALIŠKoS KAVoS BE pIENo
Itališkos kavos be papildomų ingredientų (surašytos 

tūrio didėjimo tvarka):
•   Espresso Ristretto;
•   Espresso Corto;
•   Espresso Classico;
•   Espresso Lungo;
•   Espresso Doppio.

Itališkos kavos su papildomais ingredientais (tačiau 
be pieno):

•   Espresso Corretto;
•   Espresso Romano.

Šių kavų receptūras pradėsime analizuoti nuo visų kavos 
gėrimų „motinos“ – Espresso Classico kavos. dažnai ši kava 
vadinama trumpesniu pavadinimu – tiesiog espresso.

Espresso Classico (Espresso) (1 pav.) – tai 30 ml tū-
rio, stipri, švelnaus skonio, aromatinga, padengta riešutų 
spalvos su šviesesniais ir/ar tamsesniais ruoželiais puta 
(crema) kava, pagaminta naudojant ne mažiau kaip 7 g 
tinkamai sumaltos kavos, ją 25 s ekstrahuojant espresso 
kavos aparatu (esant 8,5-9,5 atmosferinio spaudimo slė-
giui), 88-92 °C temperatūros kokybišku (švariu ir minkš-
tu) vandeniu.

Espresso Classico kava pateikiama 60-90 ml talpos 
storasieniuose puodeliuose. Tradiciškai kartu atnešama ir 
negazuoto vandens stiklinė.

Kitas kavas analizuosime lygindami jas su Espresso 
Classico.

Espresso Ristretto (2 pav.) – kava, kurios pavadinimas, 
išvertus iš italų kalbos, reiškia „suspausta, koncentruota“. 
Šios kavos paruošimui naudojama tokia pati maltos kavos 
porcija kaip ir Espresso Classico, tačiau ši kava ekstrahuo-
jama dvigubai mažesniu vandens kiekiu (15 ml) ir dvigu-
bai trumpesnį laiką. Espresso Ristretto – pusė Espresso 
Classico. 

Espresso Ristretto kava pateikiama 60-90 ml talpos 
puodeliuose su negazuoto vandens stikline.

Espresso Corto – šiek tiek „trumpesnė“, nei įprasta 
Espresso Classico. Kavos paruošimui naudojama tokia pati 
maltos kavos porcija kaip ir Espresso Classico, ekstrahuo-
jama 20 ml vandens. Tai 2/3 Espresso Classico.

Espresso Corto kava pateikiama 60-90 ml talpos puo-
deliuose su negazuoto vandens stikline.

Espresso Lungo (3 pav.) italų kalboje reiškia šiek tiek 
„ilgesnę“, „ištęstą“ Espresso Classico. Kavos porcijos eks-
trahavimo procesas užtęsiamas ilgesnį laiką, nei ruošiant 
Espresso Classico. Kavai paruošti naudojama tokia pati 
maltos kavos porcija kaip ir Espresso Classico kavai, tačiau 
paruošiamas 50 ml kavos gėrimas.

! Espresso kavos ekstra-
havimo laikas (vandens 
prasiskverbimo greitis 

per sumaltą kavą) 
priklauso nuo maltos 
kavos rupumo ir nuo 

suspaudimo jėgos for-
muojant kavos „tabletę“ 
maltos kavos sietelyje 

(„portafiltre“). Teisingai 
formuojant „tabletę“, 

maltą kavą derėtų spausti 
20 kg jėga. Siekiant to-

bulai pagaminti espresso 
kavą, pirmiausia derėtų 

nuspręsti, iš kokio maltos 
kavos kiekio (7, 8 ar 9 g) 

ruošite kavą, o po to 
reguliuoti kavos rupumą 
taip, kad per 25 s pro šį 
kiekį pratekėtų 30 ml 
teisingai paruošto 

gėrimo. 

1 PAV. 

2 PAV. 

3 PAV. 
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Espresso Lungo kava pateikiama 60-90 ml talpos puo-
deliuose, prie jos – stiklinė negazuoto vandens.

Espresso Doppio (4 pav.) – dviguba Espresso Classico 
kava, gaminama naudojant didesnįjį „portafiltrą“ – vienu 
metu ekstrahuojant dvi Espresso Classico kavos porcijas 
dvigubai didesniu nei Espresso Classico kavai reikalingu 
vandens kiekiu. Taip paruošiamas 60 ml kavos gėrimas.

Espresso Doppio kava pateikiama didesniuose, nei 
Espresso Classico puodeliuose, su negazuoto vandens 
stikline.

Doppio Ristretto – šiek tiek rečiau sutinkamas kavos 
pavadinimas. Tai dviguba Espresso Ristretto. Vienu metu 
ekstrahuojamos dvi Espresso Classico kavos porcijos dvi-
gubai mažesniu nei Espresso Classico kavai reikalingu 
vandens kiekiu. Taip paruošiamas 30 ml kavos gėrimas. 

Doppio Ristretto kava pateikiama 60-90 ml puode-
liuose. Tradiciškai kartu atnešama negazuoto vandens 
stiklinė.

Espresso Corretto – trupučiu (~20 ml) alkoholinio 
gėrimo „pakoreguota“ Espresso Classico kava. Italijoje į 
kavą pilama vynuogių degtinės grapos, dažnai naudoja-
mas konjakas ar likeris, nors gali būti bet koks alkoholinis 
gėrimas.

Espresso Corretto kava pateikiama 60-90 ml talpos 
puodeliuose.

Espresso Romano – kava su citrina. Citrina gali būti 
pateikiama keliais būdais (atskirai ar kavoje) ir įvairia 
forma (skiltelėmis, griežinėliais ar net specialiu skustu-
ku brazdinta (smulkiai tarkuota) gerai nuplautos citrinos 
žievelė). 

Espresso Romano kava pateikiama 60-90 ml talpos 
puodeliuose. Kartu galima pateikti stiklinę negazuoto 
vandens.

ITALIŠKoS KAVoS SU pIENU
stipriosios itališkos kavos su pienu:
•   Espresso Macchiato;
•   Macchiato Doppio;
•   Cappuccino;
•   Cappuccino Doppio (Grand Cappuccino).

silpnosios itališkos kavos su pienu:
•   Caffe Latte arba tiesiog Latte;
•   Latte Macchiato.

Espresso Macchiato (5 pav.) – kava, kurią lietuviškai 
galėtume pavadinti „dėmėtoji espresso“ arba espresso su 
šlakeliu pieno. Šiai kavai paruošti reikia Espresso Classico 
kavos ir 2 arbatinių šaukštelių šilto, ką tik suplakto pieno 
kremo, kurį arbatiniu šaukšteliu atsargiai uždedame ant 
Espresso Classico kavos putos.

Espresso Macchiato kava pateikiama 60-90 ml talpos 
puodeliuose kartu su negazuoto vandens stikline.

Macchiato Doppio – dvi Espresso Classico kavos por-
cijos ir keturi arbatiniai šaukšteliai šviežiai plakto, šilto 
pieno kremo viename puodelyje.

Macchiato Doppio kava pateikiama didesniuose puode-
liuose, nei Espresso Classico kava.

Cappuccino (6 pav.) – proporcijų gėrimas, pagamintas 
iš Espresso Classico kavos ir šilto (65-70 °C) pieno kre-
mo. Teisingai suplaktas šiltas pieno kremas, pilamas į ką 
tik paruoštą espresso kavą, „atsijungia“ (sluoksniuojasi), 
virsdamas pienu ir pieno puta, apytiksliai pasidalindamas 
lygiomis dalimis, o paruoštos kavos proporcijos sąlyginai 
pasiskirsto lygiais trečdaliais: 1/3 viso tūrio užima kava (30 
ml), 1/3 viso tūrio – pienas (~30 ml) ir 1/3 viso tūrio – pie-
no puta. Pilant pieno kremą reikia stengtis, kad Cappucci-
no „baigtųsi“ kuo storesniu pieno putos sluoksniu.

Keletas ką tik teisingai paruoštos Cappuccino kavos po-
žymių:

•   cukrus ant putos nesilaiko, o lėtai grimzta;
•   pieno puta yra šilto, skysto medaus konsistencijos ir 

pasėmus nesilaiko ant apversto šaukštelio;
•   putos sluoksnis paviršiuje ne mažesnis kaip 1,5 cm;
•   geriant iš karto visą kavą, nenusideginama (ji ne-

perkaršta);
•   kava išgeriama kartu su puta;
•  kavoje vienodai juntami tiek kavos, tiek pieno skoniai.
Cappuccino kava pateikiama 150-180 ml talpos puo-

dukuose.

Cappuccino Doppio (Grand Cappuccino) – dvi Cappuc-
cino kavos porcijos viename puodelyje.

Caffe Latte (Latte) (7 pav.) – Espresso Lungo kava, su-
maišyta su du kartus didesniu kiekiu karšto (70-75 °C) 
pieno [kremo], ir su paviršiuje suformuotu plonu pieno 
putos sluoksniu iš teisingai suplakto pieno kremo. Tai kla-
sikinės Latte kavos proporcijos. Latte kavą galima ruošti 
ir su didesniu pieno kiekiu. Pastaruoju metu tapo įprasta 
Latte kavą ruošti net su iki 4 kartų didesniu pieno kiekiu.

Keletas ką tik teisingai paruoštos Latte kavos požymių:
•   cukrus pro pieno putą nugrimzta greitai;
•   pieno puta yra šilto, skysto medaus konsistencijos ir 

nesilaiko ant šaukštelio;
•   pieno putos sluoksnis ne didesnis kaip 1 cm;
•   kava karšta, išgerti iš karto negalima.
Latte kava pateikiama 250-300 ml talpos puodukuose 

ar stiklinėse.

Latte Macchiato (8 pav.) – silpniausia kava iš kavų su 
pienu. Labai karštas pieno kremas (~75 °C) dažniausiai su-
pilamas į aukštą, patartina – stiklinį (ne mažiau kaip 300 
ml talpos) puodelį ar taurę, būtinai su rankenėle. Viršuje 
suformuojama apie 2 cm storio pieno puta, o ant viršaus 
supilama 1/2 espresso kavos porcijos.

Iš vienos espresso kavos porcijos galima paruošti dvi 
Latte Macchiato. Gaminat šią kavą galima naudoti ir at-
šalusią espresso kavą.

Straipsnyje aptarėme maitinimo įmonių valgiaraščiuose 
dažniausiai sutinkamų itališkų kavų pavadinimus, sudėtis, 
ruošimo pagrindus. derėtų paminėti, kad kai kurių kavų 
pavadinimai, priklausomai nuo šalies, kurioje jie ruošiami, 
gali būti rašomi šiek tiek skirtingai ar šiek tiek skirtis jų 
sudėtis ir proporcijos.

Kitame „Restoranų verslo“ numeryje supažindinsime 
su kitais itališkais kavos gėrimais, ruošiamais su espresso 
(Specialty coffee). Prie jų priskirsime ir Lietuvoje populiarią 
juodąją kavą, nors Italijoje tokių proporcijų kavos gėrimas 
nėra žinomas. 

4 PAV. 

5 PAV. 

6 PAV. 

7 PAV. 

8 PAV. 

! daugelyje maitinimo 
įmonių, turinčių 

vieną kavos malūną, 
pastarasis būna 

sureguliuotas Lietuvoje 
populiarios juodos ka-
vos gaminimui – kava 

malama šiek tiek 
rupiau. Tada espresso 
puodelio paruošimas 
neužtrunka nė 20 s, 
kava nepakankamai 

ekstrahuojama. 
Gaminant espresso iš 
taip sumaltos kavos, 

situaciją galima pager-
inti stengiantis kiek 
galima lygiau (hori-
zontaliau) ir stipriau 

suspausti maltos kavos 
„tabletę“. 
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Pagal tarptautines kavos barmenų čempionatų 
taisykles organizuotame čempionate kiekvienas 
dalyvis turėjo per 15 minučių keturiems skonio 
teisėjams pateikti 4 identiškos espresso kavos 
puodelius, 4 identiškos kapučino kavos puodelius 
ir 4 identiškus savos kūrybos kavos gėrimus (be 
alkoholio). Renginyje teisėjavo autoritetinga žiuri, 
kurią sudarė teisėjai iš Italijos, Suomijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos.

Skonio teisėjai vertino kavos skonį, paruošimo 
kokybę, identiškumą, išradingumą. daugiausia 
balų buvo skiriama už espresso kavą. du techniniai 
teisėjai vertino barmeno darbo techniką, švarą 
darbo vietoje, kavos ruošimo taisyklių laikymąsi. 
Čempionato dalyviai stebino ne tik greitu darbu prie 
kavos aparato, bet ir išradingais savo kūrybos kavos 
kokteiliais, šou elementais. 

Po visą dieną užtrukusio renginio paaiškėjo ketvir-
tojo Lietuvos kavos ruošimo čempionato nugalėtojas. 
Čempiono vardą ir teisę šiemet atstovauti Lietuvai 
„Pasaulio kavos barmenų čempionate“ (kuris vyks 
Kopenhagoje birželio 19-22 d.) iškovojo Saulius 
Simonavičius, atstovavęs kavinių tinklui „Šviežia 
kava“. Jis gana dideliu taškų skirtumu aplenkė visus 
devynis savo konkurentus. Nugalėtojui tai jau antra-
sis geriausio Lietuvos kavos barmeno titulas. 

„Manau, kad man nugalėti padėjo mano 
paruoštos kavos skonis ir espresso mišinio šviežumas. 
Prieš čempionatą pats važiavau į „Šviežios kavos“ 
skrudinimo gamyklą, rinkausi kavą. Kava, iš kurios 
gaminau gėrimus, buvo paskrudinta prieš 5 dienas. 
Teisėjai tai įvertino“, – teigė Saulius Simonavičius, 
IV Lietuvos kavos ruošimo čempionato nugalėtojas. 
„Mano firminis gėrimas – „Kokosinė moka“ (espresso 
su natūraliu šokoladu ir neriebiu kokosiniu pienu, 
serviruota išskobtame kokoso riešute). Teisėjams 
patiko šis desertinis gėrimas bei originalus pateiki-
mo būdas. Truputį pailsėjęs pradėsiu rimtai ruoštis 

IŠRINKTAS GERIAUSIAS LIETUVoS 
KAVoS RUoŠIMo SpECIALISTAS

sausio 26 d. vilniuje, preky-
bos centre „europa“, renginio 
„kavos kultūros dienos 2008“ 
metu, vyko ketvirtasis lietu-
vos kavos ruošimo čempiona-
tas. jo metu buvo renkamas 
geriausias lietuvos kavos ruo-
šimo specialistas, kuris atsto-
vaus lietuvai „Pasaulio kavos 
barmenų čempionate 2008“. 
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pasaulio čempionatui. Mano tikslas – patekti į 
geriausiųjų dešimtuką. Žinau, kad tai tikrai ne-
bus lengva, pasiruošimas pareikalaus be galo daug 
darbo ir treniruočių, teks pasigaminti ir paragauti ne 
vieną dešimtį, ar netgi šimtą puodelių kavos, bet tai 
– maloniausia pasiruošimo dalis.“

Antrąją vietą iškovojo Laimonas Kubilius iš Kau-
no, atstovavęs besikuriančiam kavinių tinklui „Vero 
Cafe“, trečioji vieta atiteko Kristinai Biriukaitei iš Vil-
niaus, „Grand Casino World“ restorano „Tokyo“. Jie 
buvo apdovanoti rėmėjų prizais.

Visų dalyvių sąrašas (vieta, vardas ir pavardė, 
atstovaujama įmonė): 

1.  Saulius Simonavičius 
  (UAB „Šviežia kava“, Vilnius). 
2.  Laimonas Kubilius 
  (kavinių tinklas „Vero Cafe“, Kaunas). 
3.  Kristina Biriukaitė 
  („Grand Casino World“ restoranas „Tokyo“, Vilnius). 
4.  Adomas Jablonskis 
  (UAB „Vendor Lietuva“, Vilnius). 
5.  domas Balandis 
  („Gustavs Paulig LTd“, Vilnius).
6.  Osvaldas Kaziliūnas 
  (UAB „Bafolas & Co.“, Vilnius). 
7.  Jolita Vitkauskaitė 
  (restoranų tinklas „double coffee“, Vilnius). 
8.  Gintaras Jakutavičius 
  (restoranas „La Mama“, Vilnius). 
9.  Nerijus Petrenko 
  (UAB „Bossa paslaugos“, Vilnius). 
10.  Aušra Meškauskaitė 
     (restoranų tinklas „double coffee“, Vilnius). 

Pirmasis Lietuvos kavos ruošimo čempionatas 
įvyko 2002 metais. Šiais metais Lietuvos kavos 
ruošimo čempionatą organizavo Europos kavos asoci-
acijos (SCAE) nariai Lietuvoje: portalas Meniu.lt, Violeta 
Grigoraitienė, „Gustav Paulig Ltd“, UAB „Šviežia 
kava“, UAB „Vendor Lietuva“. Vienas iš SCAE or-
ganizacijos tikslų – informuoti žmones apie kavą bei 
padėti ieškantiems geresnio kavos skonio. 

Pirmą kartą Lietuvoje organizuotos „Kavos 
kultūros dienos 2008“ sujungė Lietuvos kavos 
ruošimo čempionatą ir kitus renginius. „Europos“ 
prekybos centre žiūrovai taip pat galėjo stebėti 
konkurso „Coffee in Good Spirits“ pasaulio 
čempiono esto Helgerio Aaves pasirodymus, da-
lyvauti jo paskaitoje apie tinkamą esspreso, cap-
puccino, latte paruošimą. Vyko kavos aukcionas, 
įvairios degustacijos. Susirinkusiuosius džiazo 
improvizacijomis linksmino Neda Malūnavičiūtė 
ir Tomas dobrovolskis.

Kavos ruošimo čempionato ir „Kavos kultūros 
dienų 2008“ organizatoriai dėkoja šių renginių 
partneriams („Paulig“, „Vendor“, „dan Sukker“, 
„Šviežia kava“), rėmėjams („Mahlkonig“, „Pronto“, 
„Sangaida“, „Best Western Vilnius“, LVRA), informa-
ciniams rėmėjams (Meniu.lt, „Restoranų verslas“, 
„Laisvalaikis“, „Gurmano gidas“, „Konferencijų ir 
audiovizualinės sistemos“), čempionato dalyviams 
ir visiems renginį aplankiusiems žiūrovams.

BARAS
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SEZoNINIAI pRodUKTAI – 
EKoLoGIŠKAS, ŠVIEŽIAS IR SVEIKAS MAISTAS

Iš sezoninių produktų gaminami patiekalai vis 
madingesni ne tik užsienio, bet ir lietuvos res-
toranuose. sumanūs virtuvės šefai kone kas 
mėnesį siūlo atnaujinti restorano valgiaraš-
tį ir klientus pamaloninti šviežiausiais maisto 
produktais. tačiau sezoniniai produktai ne tik 
madingi – jie sveiki, ekologiški ir pasižymintys 
geriausiomis skoninėmis savybėmis, jei augina-
mi natūraliomis sąlygomis. apie pavasarinius 
produktus – šparagus ir austres – kalbėjomės 
su garsia kulinare, 17 metų patirtį kulinarijos 
srityje turinčia restorano „medininkai“ virtuvės 
šefe, lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių 
asociacijos tarybos nare aldona Gečiene. 

PRODUKTAI

Artėjant pavasariui mūsų organizmas reikalauja lengvesnio maisto, laukiame 
pirmųjų daržovių. Kovas, balandis ir gegužė – šparagų ir austrių metas. 

LIETUVoJE ŠpARAGAI – NUo KoVo 
Visame pasaulyje šparagai laikomi delikatesiniu maisto produktu. Štai 

Anglijoje š. m. gegužės 24-26 dienomis vyks šparagų festivalis, kurio metu 
šparagų bus galima ne tik nusipirkti ar paragauti, bet ir sužinoti šio delikateso 
ruošimo subtilybes. Šparagai kaip sezoninis produktas naudojami maždaug 
6-8 savaites nuo jų auginimo pradžios. Lietuvoje ši daržovė dažnai sutinkama 
močiučių darželiuose ir liaudiškai vadinama smidru. daugelyje šalių šparagai 
– tikra delikatesinė daržovė.

Žalieji šparagai ant virėjų stalo atsiranda anksčiau – kovą, o baltieji – 
balandžio pabaigoje (Vokietijoje), todėl dar visą gegužę galima nusipirkti šių 
šviežių produktų. Vokietijoje ir Olandijoje, kitaip, nei kitose Europos šalyse, 
ypač vertinami baltieji šparagai, kurie yra švelnesni, nei žalieji ir pasižymi 
subtilesnėmis skoninėmis savybėmis. Prancūzijoje šparagai – viena labiausiai 
vertinamų daržovių. Jų derlius prasideda kovo viduryje ir ant stalų puikuojasi 
iki birželio.

Be to, šparagai yra vertinami dėl savo maistinės vertės. Juose gausu ka-
lio, magnio, fosforo, vitaminų B6, A ir C. „Šparagų mada atėjo iš Prancūzijos. 
Mes šparagus dažniausiai gauname iš Ispanijos ir Portugalijos, iš ten, kur jų 

Živilė Kleivaitė

užauginama daugiausia. Visada atkreipiu dėmesį, iš kur jie atkeliavo. Ispaniški 
būna plonesni, portugališki – stambūs, gražūs bei žali“, – pasakoja „Medininkų“ 
virtuvės šefė Aldona Gečienė. Nors šparagai valgomi ištisus metus, tačiau 
ekologiška ir šviežia daržove laikomi tik tada, kai pradeda augti natūraliomis 
gamtos sąlygomis. Į Lietuvą šparagai atkeliauja maždaug kovo mėnesį. 

SU ŠpARAGAIS ELKITĖS ITIN ATSARGIAI
„Su šparagais reikia elgtis itin atsargiai, nes jie yra kieti, todėl jų viršūnėlės 

greitai lūžta. Pas mane virtuvėje dirba nemažai vyrų, todėl jiems vis primenu, 
kad su šia daržove elgtųsi lyg su mergina“, – juokiasi pašnekovė. Prieš 
ruošiant, šparagus reikia gerai nuplauti. Jei šparagai yra kokių 15 centimetrų 
ilgio, balta dalis nupjaunama ir atsargiai skutama žievelė. Nuvalyti šparagai 
surišami pundeliais ir stati apie pusę minutės verdami (blanširuojami). Labai 
svarbu į verdantį vandenį nepridėti per daug šparagų, nes tada jie nebevirs, 
o tik šus. Kad neprarastų spalvos, apvirusios daržovės dar trumpam įdedamos 
į ledinį vandenį. 

Apvirusius ir atšaldytus šparagus dar reikia apkepti. „Kepama labai trumpai, 
svieste arba alyvų aliejuje. Įdedama truputį pipirų, druskos, priklausomai 
nuo to, kaip gaminsite, įpilama truputį šviežiai išspaustų citrinų sulčių arba 
vyno“, – patirtimi dalijasi Lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos 
tarybos narė. 

SU KUo VALGYTI ŠpARAGUS?
A. Gečienė mano, jog šparagai tinka prie visko, tačiau dažniausiai val-

gomi kaip užkandis su kiaušiniais ir olandišku padažu, kuris gaminamas iš 
citrinų sulčių, kiaušinių trynių ir vandens. Vokiečiams didžiausias skanėstas 
šparagus valgyti su keptu ar virtu kiaušiniu ir, žinoma, olandišku padažu. 
Norintys prabangos, šparagus valgo su kepta šonine. Tačiau šparagams 
paruošti nereikia jokių įmantrių prieskonių, dažnai užtenka druskos ir pipirų, 
nes ši daržovė yra ypatingo, ryškaus skonio. 

GERIAUSIoS – dVIEJŲ METŲ AUSTRĖS
Valgomosios (angl. Ostraea edulis) austrės paplitusios Atlanto vandenyne ir 

Viduržemio jūroje. Kai kuriose šalyse (Prancūzijoje, Italijoje, Anglijoje ir JAV) jos 
auginamos dirbtiniu būdu. Austrės būna nuo 8 iki 10 centimetrų skersmens, 
didesnės siekia net iki 20 cm. Tačiau austrių dydis priklauso nuo oro sąlygų, jų 
sveikumo ir amžiaus. Šiuo metu itin gražios austrės sugaunamos Prancūzijoje, 
nes ten nėra šalčių. Jos būna vienerių, dvejų ar trejų metų. A. Gečienė teigia, 
jog dvejų metų austrės būna gražiausios ir skaniausios. „Trijų metų austrės 
būna labai didelės ir sveria iki 150 g, dvejų metų austrės paprastai būna 80-
100 g svorio. Vertingiausios ir brangiausios yra laukinės austrės, augančios 
laukinėje gamtoje ir gaudomos jūroje. Tos, kurias valgome mes, paprastai 
auginamos dirbtiniu būdu“, – pasakoja kulinarijos virtuozė.

Labai paprasta šviežią austrę atskirti nuo senos. Pravira ir spustelėjus 



restoranų verslas 1/2008        27

PRODUKTAI

pati neužsidaranti austrė yra sena, negyva – tokia galima 
apsinuodyti.

KAIp pARUoŠTI AUSTRES?
Visų pirma austres reikia su šepetėliu švariai nuplauti, 

nes jos valgomos gyvos. „Keptų ar virtų austrių neverta 
valgyti“, – teigia A. Gečienė. Taip pat reikia stengtis, kad 
geldelėje liktų jūros vandens, nes būtent jame austrė ir 
plaukioja. Ji negali būti sausa.

Virtuvės šefės teigimu, nėra jokių įmantrių austrių 
paruošimo būdų. Gurmanai jas valgo tiesiog šviežias su rau-
donu vynu ir raudonais svogūniukais. Ant jų galima ir citrinų 
sulčių užspausti ar užkąsti svieste apkeptos duonos.

Austrėms patiekti naudojami specialūs indai – vienos 
lėkštės skirtos šias jūrų gėrybes patiekti su ledais, ki-
tos – be jų. Tačiau kada ir kokius indus naudoti, griežtų 
taisyklių nėra, tai priklauso nuo restorano ir kiek dažnai 
delikatesas siūlomas lankytojams.

Pasiteiravome p. Aldonos, kas bus madinga šį 
pavasarį Lietuvos restoranuose. „Medininkų“ virtuvės šefė 
diplomatiškai atsakė, kad viskas priklauso nuo paties virtuvės 
šefo, jo domėjimosi kulinarija ir restorano savininkų. Išradingi 
virtuvės šefai dažnai ieško naujovių, tada restoranuose at-
siranda naujų patiekalų. „Pirmiausia reikia domėtis pačiam, 
vykti į konkursus, olimpiadas. Aš šį pavasarį gaminsiu 
šparagų sriubą, kuri restoranuose retai sutinkama“, – 
pokalbį baigė LRVVKA narė Aldona Gečienė.

A. Gečienė: 
„Vertingiausios ir 
brangiausios yra 
laukinės austrės, 

augančios laukinėje 
gamtoje ir 
gaudomos 
jūroje.“
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Jau II a. pr. Kr. graikai žinojo tunų migravimo įpročius, 
todėl senieji žvejojimo metodai ilgą laiką buvo naudojami 
Sicilijos ir Kroatijos pakrantėse. Provanse xIx a. pab. tunų 
būrių pasirodymas būdavo skelbiamas viešai – pučiant 
didžiulius ragus. 1906 metais suprojektuotas pirmasis 
specialiai tunų žvejybai ir konservų pramonei skirtas lai-
vas, o 1930-aisiais pagaminti pirmieji laivai su šaldymo 
kameromis tunui laikyti.

Paskutiniais dešimtmečiais tunų žvejybos metodai ver-
tinami labai kontraversiškai, nes buvo pastebėta, kad į 
didelius žvejybos tinklus kartu su tunais patenka ir žūsta 
delfinai, kiti jūrų gyvūnai. Protestai dėl šių žuvų gaudymo 
būdų žvejus priverčia ieškoti kitų išeičių. Sugautų naujais, 
kitiems gyvūnams nekenkiančiais būdais tunų pakuotės 
žymimos užrašu Dolphin friendly („draugiškos delfinams“). 

Paskutiniu metu tunai dažniausiai gaudomi pra-
moniniu būdu, pasitelkiant net ir mokslo technologijas 
– migruojančių žuvų būrių ieškoma sraigtasparniais ar 
palydovais. 

TUNŲ ĮVAIRoVĖ
Tunai priklauso skumbrinių (lot. Scombridae) šeimai, 

vienijančiai greitas atvirų jūrų žuvis, turinčias verpstišką 
kūną ir ploną uodegos stiebelį – dėl tokios formos žuvys 
gali plaukti labai greitai. Labiausiai paplitusios tunų rūšys 
yra šios: baltasis, mėlynpelekis, geltonpelekis, juodapele-
kis, mažasis. dėl raumeningos, stangrios, švelnios mėsos 
tunai yra labai paklausūs. 

Baltojo (ilgapelekio) tuno (lot. Thunnus alalunga, 
angl. Albacore) mėsa laikoma baltąja mėsa (kitų tunų 
– raudonąja). Ši žuvis turi pailgą kūną, jai būdingos pil-
ka, mėlyna spalvos, turi ilgesnius nei kiti tunai krūtinės 
pelekus. Baltojo tuno mėsoje yra daugiausia omega-3 

TUNAI – 
dIdELĖS IR 
VERTINGoS 
ŽUVYS
Jolita Vitkauskaitė

polinesočiųjų riebalų rūgščių. 
Patys šviežiausi baltieji tunai yra tiekiami nuo gegužės 

pabaigos iki spalio pradžios, nors atvėsinti ir, žinoma, 
šaldyti siūlomi visus metus. Šie tunai gali sverti iki 50 kg, 
nors dažniausiai pagaunami 5-15 kg svorio. Baltieji tu-
nai pagaunami tropiniuose ir subtropiniuose vandenyse. 
didžiausi baltojo tuno tiekėjai pasaulyje – Japonija, Nau-
joji Zelandija, Pietų Afrika, Ispanija, Taivanas, JAV. 

Mėlynpelekis (mėlynasis) tunas (lot. Thunnus thynnus, 
angl. Bluefin) vidutiniškai sveria 100-250 kg, o senos žuvys 
gali sverti net virš 700 kg ir būti iki 3,5 metro ilgio. Žvejai 
mėlynpelekius tunus vadina gigantais, nes jie – didžiausios 
pagaunamos tunų rūšies žuvys. Kol šis tunas jaunas, jo pil-
vas yra išmargintas žaliais dryžiais, o mėsa – baltos spal-
vos. Užaugusios žuvies mėsa yra tamsiai raudona. 

Šios žuvys gaudomos Japonijos, Kalifornijos, Naujosios An-
glijos (JAV) pakrantėse, Viduržemio jūroje ir jos regione. Švieži 
tiekiami birželio-lapkričio mėnesiais, šaldyti – visus metus. 

Geltonpelekis tunas (lot. Thunnus albacares, angl. 
Yellowfin) užauga iki 2,5 metro ilgio ir sveria iki 250 
kg. Kaip ir baltasis tunas jis turi blizgančią mėlynai juodą 
nugarą, pilkšvus šonus ir sidabrinės spalvos pilvą, tačiau 
jo pelekai yra geltoni, o mėsa šviesiai raudona. Šis tunas 
smulkesnis nei mėlynpelekis. Geltonpelekis žvejojamas 
ištisus metus tropiniuose ir pusiaujo vandenyse, dažniausiai 
pagaunamas 4-10 kg. Retai parduodamas šviežias, nes gre-
itai genda, todėl dažniau naudojamas konservų pramonėje. 
didžiausi pasaulio geltonpelekio tuno eksportuotojai – Tai-
landas, Filipinai, Indonezija. 

Juodapelekis (lot. Thunnus atlanticus, angl. Blackfin) tu-
nas nėra toks paplitęs ir populiarus, yra gaudomas tuose 
pačiuose plotuose kaip ir geltonpelekiai tunai. Jis nesve-
ria daugiau kaip 100 kg, dažniausiai valgomas šviežias. Ši 
žuvis nėra tokia aromatinga kaip baltasis tunas.

Mažojo (lot. Katsuwonus pelamis, angl. Skipjack,) tuno 
mėsa prilygsta mėlynpelekio tuno mėsai, tačiau nėra to-
kia kieta. Šis tunas dažniausiai naudojamas konservų 
pramonėje.

TUNo RUoŠIMo SUBTILYBĖS 
Baltasis tunas pasižymi ypač švelniu, turtingu skoniu, jo 

mėsa puikiai tinka kepsniams kepti, ypač ant grotelių. Bal-
tojo tuno mėsa yra rusvai gelsvos, o išvirta – balkšvos spal-
vos. Ji nėra tokia tvirta kaip kitų tunų rūšių, todėl netinka 

BALTASIS TUNAS

MĖLyNPELEKIS TUNAS

GELTONPELEKIS TUNAS

JUOdAPELEKIS TUNAS

MAŽASIS TUNAS

tunai vertinami nuo senų laikų. juos rūkydavo senovės 
finikiečiai, viduramžiais iš jų buvo gaminamas garsus pa-
tiekalas „tonine“ (žuvis supjaustoma, apskrudinama ar ap-
kepama alyvų aliejuje ir gausiai įtrinama prieskoniais), liud-
viko XIv-ojo laikais prekiautojai, pardavinėdami sūdytus 
tunus, gerai užsidirbdavo.
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PRODUKTAI

ToBULAS 
MAISTo 
RUoŠIMAS

„Apetitas atsiranda be-
valgant, o malonumas – dar 
ruošiant maistą“ – skel-
bia vokiečių kompanijos 
„Rösle“ šūkis. Įkurta prieš 
120 metų, firma „Rösle“ išsaugojo senąsias Vokietijos 
amatų kokybės ir tikslumo tradicijas. Šiandien „Rösle“ 
yra viena iš nedaugelio firmų, visą įrankių asortimentą 
gaminančių Europoje, o ne trečiojo pasaulio šalyse. 

Visi įrankiai gaminami iš specialios rūšies 
nerūdijančio plieno, yra visiškai atsparūs valiklių bei kitų 
cheminių medžiagų poveikiui. Gaminių dizainas nukreip-
tas į formų tobulinimą ir naujų funkcinių sprendimų 
paieškas. Visi gaminiai yra tobulai funkcionalūs: prieš 
atiduodami į gamybą, kiekvieną naują gaminį ne mažiau 
kaip metus testuoja specialistai – kulinarijos mokyklų 
auklėtiniai bei žymiausių restoranų virėjai. Jų pasta-
bos ir pasiūlymai naudojami galutiniam produkcijos 
tobulinimui. 

„Rösle“ – tai ne vien kokybė ir estetika, bet ir 
dėmesys detalėms. Kad įrankiai nedūlėtų stalčiuose, 
o visuomet būtų po ranka, firmos specialistai reali-
zavo „atviros virtuvės“ koncepciją. Buvo sukurta darni 
plieninių stovų, lentynėlių, laikiklių ir kabliukų visuma, 
leidžianti optimalia tvarka išdėstyti ne vien tik darbo 
įrankius, bet ir prieskonius, valymo reikmenis bei pa-
galbines medžiagas. Funkcionalių nerūdijančio plieno 
aksesuarų buvo pasiūlyta ir stalo serviravimui. 

dėl tobulo patogumo vokišką įrangą noriai naudoja 
daugelio 5 žvaigždučių viešbučių restoranų virėjai, 
savo partneriams ją rekomenduoja Amerikos kuli-
narijos institutas. Nemažą produkcijos dalį įsigyja ir 
privatūs asmenys, siekiantys pabrėžti virtuvės svarbą 
ir pasiekti profesionalias maisto ruošimo aukštumas. 
„Rösle“ įranga, per daugelį metų tapusi kokybės ir 
našumo etalonu, tam sudaro puikias sąlygas.

„Rösle“ atstovas Lietuvoje: 
UAB „Berghoff Baltija“
Savanorių pr.174A, Vilnius, 
tel. (8 5) 2750900
el. p. berghoff@is.lt, 
www.berghoffbaltija.lt

gaminti sašimiams. Mėsa panaši į veršieną. 
Baltieji tunai kepami keptuvėje ar ant grotelių, iš jų gamina-

mi konservai. Žuvis iškepa greitai, todėl ant grotelių šios žuvies 
kepsnio patariama iki galo neiškepti. Tunus siūloma ruošti su 
sezoniniu padažu, prieš kepant pamarinuoti (marinatas išlaikys 
drėgmę ir mėsai neleis sukietėti). 

Mėlynpelekis tunas beveik visada parduodamas šviežias. Šių 
tunų mėsą ilgiausiai galima laikyti iki 8 dienų. Šviežia mėsa 
blizga, yra tamsiai raudonos spalvos (tamsiausia iš visų rūšių 
tunų), riebi. Kai mėsos spalva tampa šviesiai rusva, žuvis prade-
da gesti (oksiduotis). Termiškai apdorojus mėsa tampa tvirta ir 
baltesnė, skonis panašus į jautienos. 

Mėlynieji tunai pagal riebumą rinkoje skirstomi į 3 kategori-
jas: 

1) „sashimi-grade“ yra riebiausi (skirti ruošti sašimius, 
dažniausiai vežami į Japoniją);

2) „next best“ yra mažiau riebūs (skirti kepti ant grotelių);
3) prastesnės kokybės. 
Nutarusiems savo restorane gaminti mėlynpelekius tunus, 

patariama gerai ištirti tiekėjų rinką ir žinoti jau minėtą žuvų 
vertinimo sistemą. Jeigu šios žuvies neketinate patiekti žalios, 
geriau rinkitės prastesnės kokybės, nes pastarosios nėra tokios 
brangios.

Geltonpelekio tuno skonis švelnus, taip pat panašus į mėsos. 
Jis aromatingesnis nei baltasis tunas. Žalios žuvies mėsa yra 
šviesiai raudona, kepama tampa ruda arba pilkšva, yra tvirta 
ir sultinga. 

Geltonpelekį tuną galima kepti keptuvėje, orkaitėje ar ant 
grotelių, patiekti rūkytą. dažnai geltonpelekis tunas patie-
kiamas žalias – iš jo gaminami sašimiai ir sušiai. Ši tuno rūšis 
genda greičiausiai. 

VERTA ŽINoTI
Šviežio tuno mėsa turi būti sultinga, tvirta ir elastinga. Paru-

davimai, džiūvimo, susiraukšlėjimo pėdsakai reiškia, kad tunas 
per ilgai laikomas ir pradėjo gesti. Tunas nuolat turi būti laiko-
mas šaltai, nepriklausomai nuo to, ar ką tik sugautas, ketinamas 
ruošti, ar konservuoti. 

Kai kurie tiekėjai tunų filė pateikia medžiaginiame apvalkale 
– taip žuvis apsaugoma nuo kontakto su oru, be to, audinys 
neprišąla prie žuvies. 

Jeigu darinėjant tunas buvo pjautas skersai stuburo, mėsa 
bus beveik bekaulė, buvo sunaudota beveik visa žuvies mėsa, 
išmesta tik labai maža jos dalis. Tačiau pjauti skersai raumens 
tuno pjausniai dėl dehidratacijos yra greitai pažeidžiami, todėl 
labai sutrumpėja žuvies laikymo trukmė. 

Prieš ruošdami žuvį atkreipkite dėmesį į pjausnio dydį, storį. 
Nuo to priklauso žuvies kepimo trukmė. Tuną patariama kepti 
270-300 °C temperatūroje.

TIEKĖJo NUoMoNĖ
UAB „Nowaco“ HORECA sektoriaus vadovas Andrėjus 

Šulmeister teigia, kad Lietuvoje tiekėjai dažniausiai siūlo 
atvėsintus, šaldytus, konservuotus tunus. Lietuvoje šios žuvies 
sezoniškumas nejaučiamas, tiekėjai maitinimo įmonėms tunų 
gali pristatyti visus metus.

Šias žuvis būtina laikyti šaltai: atvėsinti tunai laikomi -5-0 
°C, šaldyti – apie -20 °C. Siekiant išlaikyti rausvą mėsos spalvą, 
tunai sandėliuojami -60 °C temperatūroje, nes laikomi -20 °C 
temperatūroje, tunai po truputį pilkėja. Tačiau tai nereiškia, kad 
žuvis jau nėra tinkama valgyti.

Už konsultacijas dėkojame jūrų gėrybių restorano „Marino“ 
šeimininkams Liutaurui Markevičiui ir Rolandui Laurinaičiui.

Nuo pat tuno 
supjaustymo 
išdorojant iki 

patiekalo ruošimo 
pradžios žuvis 

turi būti laikoma 
šaltai ir uždengta, 
kad būtų išvengta 

histaminų 
susidarymo, 

kurie gali sukelti 
apsinuodijimą. 

maIstInė vertė

100 g baltojo tuno yra 
172 kcal, 
riebalų – 7,2 g, 
sočiųjų riebalų – 1,9 g, 
cholesterolio – 38 mg, 
natrio – 51 mg, 
baltymų – 25,2 g, 
omega-3 polinesočiųjų 
riebalų rūgščių – 2,1 g. 

100 g mėlynpelekio tuno yra 
144 kcal, 
riebalų – 4,9 g, 
sočiųjų riebalų – 1,3 g, 
cholesterolio – 38 mg, 
natrio – 39 mg, 
baltymų – 23,3 g, 
omega-3 polinesočiųjų 
riebalų rūgščių – 1,3 g.

100 g geltonpelekio tuno yra 
108 kcal, 
riebalų – 0,9 g, 
sočiųjų riebalų – 0,2 g, 
cholesterolio – 45 mg, 
natrio – 37 mg, 
baltymų – 23,4 g, 
omega-3 polinesočiųjų 
riebalų rūgščių – 0,2 g.
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NAUJoS ELEKTRoNINĖS SpYNoS 
„oNITY AdVANCE“

Po keletą metų trukusių kruopščių tyrimų ir tobulinimo 
darbų sukurtos „Onity AdVANCE“ elektroninės durų 
spynos privalumai – laiko patikrintas patikimumas ir 
visiškai naujas dizainas. Ši spyna nepanaši į šiuo metu 
viešbučiuose plačiai naudojamas elektronines spynas. 
„Onity AdVANCE“ nebeturi masyvaus bloko, montuojamo 
ant durų. Vietoje jo sukurtas elegantiškas dviejų dalių 
užraktas su laisvai pasirenkamomis rankenomis ir apdaila. 
Viešbučių interjero dizaineriams nuo šiol bus lengviau šią 
pažangią elektroninę užrakto technologiją priderinti prie 
bet kurio viešbučio dekoro. 
Elektroninis užraktas „AdVANCE“ suteikia galimybę 
gauti ataskaitas apie mažiausiai šimtą paskutinių durų 
atrakinimų įvairių tipų kortelėmis su veiksmo atlikimo data 
ir laiku. Spynos valdymo galimybė leidžia jums nustatyti, 
kiek laiko durys turėtų likti atidarytos, kol užraktas jas vėl 
automatiškai užrakins. Taip pat jūs galite spręsti, kurie 

kortelių naudotojai ir kokiu paros laiku galės atrakinti duris. 
Naudodami „AdVANCE“ užraktus biure, galėsite nustatyti 
„biuro režimą“ (angl. Office-Mode), kuris nerakina durų 
darbo valandomis ir automatiškai jas uždaro, kai patalpos 
nebeturėtų būti naudojamos.
„Mes labai didžiuojamės Baltijos rinkoje galėdami atstovauti 
tokiai kompanijai kaip „Onity“, – sako „BHRS“ vykdančioji 
direktorė Katrin Vellesalu. „Mūsų kompanijos misija 
– teikti savo klientams aukščiausio lygio sprendimus. 
„Onity“ visame pasaulyje siūlo net reikliausių klientų 
kokybės lūkesčius tenkinančius produktus, todėl dauge-
lyje pirmaujančių viešbučių tinklų „Onity“ produktai yra 
laikomi standartu“, – paaiškina ji. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į „Baltic Hotel 
and Restaurant Systems“ atstovus tel. +370 5 2497577, el. paštu 
bhrs@bhrs.info.

SIŪLoMA GRIEŽTINTI pREKYBą ALKoHoLIU
Valdininkai siūlo didinti baudas už alkoholio pardavimą nepilnamečiams ir 

uždrausti naktinę prekybą stipriaisiais gėrimais. Premjero G. Kirkilo sudary-
ta darbo grupė parengė pasiūlymus, kaip sumažinti nesaikingą alkoholio 
vartojimą. Tarp siūlomų idėjų yra didesnės baudos, draudimai, papildomi 
patikrinimai. Viena idėjų – mažinti gyventojų galimybes įsigyti alkoholinių 
gėrimų. Todėl siūloma uždrausti prekiauti alkoholiniais gėrimais nuo 24 iki 6 
valandos. Jais prekiauti būtų galima tik viešojo maitinimo vietose, speciali-
zuotose alkoholinių gėrimų ir muitais neapmokestinamose parduotuvėse, 
orlaiviuose, skraidinančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais. 

dėl nesaikingo alkoholio vartojimo kylančias problemas siūloma spręsti 
priemonėmis, kurias galima suskirstyti į keturias pagrindines grupes. Visų 
pirma siekiama užtikrinti teisės aktuose nustatytų draudimų įgyvendinimą: 
kontrolės akcijų, reidų rengimas, patikrinimų skaičiaus didinimas ir panašios 
priemonės. Rekomenduojama atlikti išsamesnius mokslinius tyrimus (pvz., 
nelegalaus alkoholio vartojimui įvertinti); plačiai taikyti prevencines švietimo 
priemones, kurios skirtos vaikams, tėvams, pardavėjams. Taip pat siūloma 
numatyti įvairias prevencines priemones, kurios padėtų sugriežtinti alkoholį 
vartojančių asmenų, darbdavių atsakomybę, ribotų alkoholio prieinamumą. 

Atsakingos institucijos, koordinuojant ūkio ministerijai, įpareigotos im-
tis konkrečių siūlomų priemonių, kurios stabdytų nesaikingą alkoholio 
vartojimą, įgyvendinimo veiksmų. 

BRANGSTA MĖSoS pRodUKTAI IR pAUKŠTIENA
Mėsos perdirbėjai metų pradžioje patvirtino, kad turėtų pabrangti mėsos 

produktai, ypač aukštos kokybės, nes brangsta skerdiena, auga gamybos 
išlaidos, tenka kelti atlyginimus darbuotojams. Perdirbėjai žada mėsos 
produktus branginti 10-15 proc.

Vištų augintojai pranešė branginantys produkciją. UAB „Nematekas“, 
Vilniaus paukštynas, Kaišiadorių paukštynas informavo prekybininkus apie 
branginamą produkciją. Anot prekybos tinklų atstovų, tiekėjai pranešė apie 
maždaug iki 12 proc. didinamas kainas. Paukštynai nurodo mažesnį kainų 
didinimą. Paukščių augintojai sako, kad taip jie stengiasi išvengti nuostolių 
dėl pabrangusių dujų ir elektros. Prekybininkai teigia, kad svarsto galimybę 
vežti daugiau paukštienos iš Lenkijos, kur ši yra pigesnė.

RESToRANŲ IR VIEŠBUČIŲ RINKoS INFoRMACIJA
NUo 2009 METŲ VAISIAMS IR dARŽoVĖMS 
SUMAŽĖS pVM TARIFAS
Seimas pritarė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymui, kuriuo nutarta 

nuo 2009 m. sausio 1 d. taikyti 5 proc. lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) tarifą ne tik importuojamoms ar eksportuojamoms daržovėms ir vaisiams, bet 
ir mūsų šalyje išaugintai produkcijai, jei ji atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių 
teisės aktų reikalavimus ir Lietuvos standartus. Vyriausybės nuomone, dėl 
mokestinės lengvatos valstybės biudžetas neteks apie 50 mln. litų per metus.

dRUSKININKUoSE BUS pASTATYTA dENGTA SLIdŽIŲ TRASA
druskininkiečiai jau įprato stebinti išskirtiniais projektais – po poros metų 

kurorte turėtų atsirasti pirmoji dengta slidžių trasa Lietuvoje. druskininkų meras 
Ričardas Malinauskas įsitikinęs, kad ši slidinėjimo trasa įeis į geriausių pasaulio 
trasų septynetuką. Pastatytos bus iš karto dvi trasos. dengta 380 metrų ilgio, 50 
metrų pločio ir 42 metrų aukščio trasa veiks ištisus metus. Šalia bus įrengta 400-
430 metrų ilgio lauko trasa, kuri veiks lauke esant neigiamai temperatūrai, ant 
jos bus galima mesti dirbtinį sniegą. Kartu su trasomis pastatytame administra-
ciniame pastate žadama įrengti persirengimo patalpas, barus, o apačioje – ledo 
areną. Projektui reikalingas žemės sklypas jau suformuotas, dabar rengia-
mas techninis projektas. Investicijos į šį projektą sieks 60 mln. litų.

„LIETUVA STAToIL“ ŽYMIAI pAdIdINo KAVoS pARdAVIMUS
Bendrovė „Lietuva Statoil“ praėjusiais metais savo degalinėse pardavė 

650 tūkstančių litrų kavos, o parduodamos kavos puodelių skaičius per me-
tus išaugo 75 proc., palyginus su ankstesniais metais.

Greitėjant gyvenimo tempui, žmonės vis dažniau kavą geria ne tik namie, 
biure ar restorane, bet renkasi šį gėrimą ir išsinešti. Lietuviams kava yra svarbus 
produktas, jos išgeriame daugiau, nei statistiniai europiečiai. Pastaruoju metu 
kiek pakito kavos mėgėjų elgesys. Anksčiau klientai labiausiai mėgo juodą kavą 
– ji sudarė 60 proc. visos parduotos kavos, o dabar lankytojai vis dažniau renkasi 
lengvesnę kavą – „Latte“ ir „Cappuccino“. Šias kavas geria kas antras į „Statoil“ 
degalines užsukantis kavos mėgėjas. Juoda kava pagal populiarumą lieka antroje 
vietoje, o jos išgeriamas kiekis sudaro trečdalį visos suvartotos kavos. 

Šiuo metu 22 Lietuvos miestuose veikia 63 pilno aptarnavimo „Statoil“ 
degalinės.
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Klaipėdoje, Žvejų g. 20, atidarytas keturių žvaigždučių viešbutis „Old Port“ – an-
trasis AB „Achema“ ir UAB „Eika“ konsorciumo Klaipėdos laivų remonto teritori-
joje vystomo projekto „Jūros vartai“ statinys. Viešbutis įsikūrė rekonstruotame 
istoriniame pastate, kuriame xVII a. veikė Kelto ir vadinamoji Rąsto tarnybos. 
xIx a. statinys buvo perstatytas į ištaigingą klasicistinio stiliaus pastatą. Pastato 
formos, išorės ir vidaus apdailos detalės buvo atkurtos pagal išlikusias xx a. 
pradžios fotografijas. Viešbutyje įrengta 20 modernių kambarių, galinčių pri-
imti apie 40 uostamiesčio svečių, veikia Europos virtuvės restoranas, beveik 100 
kv. m dydžio konferencijų salė. Netrukus viešbutį ketinama išplėsti. Papildomi 
kambariai ir restoranas įsikurs kitame renovuotame xVIII a. statinyje – Ryžių 
malūne. Pasak projekto vykdytojų, gamybinėje „Klaipėdos laivų remonto“ teri-
torijoje statomi „Jūros vartai“ taps nauja ir išskirtine uostamiesčio laisvalaikio 
ir pramogų erdve su viešbučiais, kavinėmis, specializuotomis parduotuvėmis, 
paslaugų centrais. Viešbutį „Old Port“ valdančiai bendrovei „Baltijos dorė“ taip 
pat priklauso Klaipėdoje veikiantis viešbutis „Navalis“.

„VILA VALAKAMpIAI“
Norinčius pabėgti nuo miesto šurmulio, atsipalaiduoti ir patirti malonių 
įspūdžių, kviečia Vilniuje, Valakampiuose, Vaidilutės g. 6A, įsikūręs nau-
jas trijų žvaigždučių viešbutis „Vila Valakampiai“. Viešbutyje įrengta 30 
modernių kambarių, kuriuos puošia pagal individualų užsakymą pagaminti 
baldai. Pirmajame „Vila Valakampiai“ aukšte veikia stilingas, lounge interje-
ro restoranas „Riviera“, kurio virtuvei vadovauja profesionalus, didelę patirtį 
turintis virtuvės meistras Miroslav Styčinskij. Viešbučio svečiai restorane 
galės paragauti pagal specialius receptus gaminamų ir ant grotelių kepamų 
gurmaniškų patiekalų. Viešbutyje, pro kurio langus atsiveria puikus vaizdas į 
pušyną ir Nerį, kviečiama rengti įvairius pobūvius, organizuoti konferencijas. 
Pastariesiems renginiams skirtos trys salės: 50 vietų banketinė, 30 vietų 
mažoji konferencijų ir 70 vietų didžioji konferencijų. Norintiems privatumo 
skirta speciali 15 vietų VIP poilsio salė su suomiška pirtimi, baseinu, origi-
naliais baldais. Vasarą galima pailsėti šalia viešbučio esančiame Valakampių 
paplūdimyje. 

„oLd poRT HoTEL“

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija (LVRA), sužinojusi apie Lietuvos 
gretutinių teisių asociacijos (AGATA) sprendimą nuo 2008 m. sausio 1 d. 
nebetaikyti viešbučiams nuolaidos pagal praėjusių metų viešbučio metinį 
apgyvendinimą, kreipėsi į Lietuvos Kultūros ministeriją ir į AGATA direktorę 
siekdama išsiaiškinti, ar AGATOS sprendimas neatsižvelgti į viešbučių 
užimtumo procentą yra pagrįstas. Lietuvos Kultūros ministerija rengia 
tarpininkavimo taisykles ir yra pasirengusi palaikyti LVRA poziciją.

Kadangi AGATA nuo 2008 m. sausio 1 d. panaikina skaičiavimus pagal 
viešbučio užimtumą, sutartys su viešbučiais nutrūksta, viešbučiai turi teisę 
derėtis su AGATA dėl naujų sutarties sąlygų individualiai.

LVRA ūkio ministerijai pateikė Civilinio kodekso pataisą dėl būtinybės 
riboti viešbučių civilinę atsakomybę už svečių turtą. dabar Lietuvoje ši 
atsakomybė neribojama. Projekte siūloma įtvirtinti viešbučių maksimalų 
civilinės atsakomybės dydį už viešbutyje apsigyvenusio asmens daiktų 
praradimą, trūkumą ar sugadinimą suma ne didesne, nei 12000 litų.

Šiuo metu Civilinio kodekso straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 
projektas nagrinėjamas LR Seimo komitetuose. Projekto Nr. xP-2389. 

LVRA nariai buvo susitikę su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija. 
Pagrindinė susitikimo tema – kaip viešbučiams parengti vidaus dokumen-
tus, kuriais reglamentuojamos organizacinės, technikos priemonės, skirtos 
apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pa-
keitimo, atskleidimo. Buvo nutarta, kad LVRA sudarys darbo grupę ir parengs 
pavyzdines taisykles viešbučiams, pavyzdines svečių registravimo korteles. 
Rengiant šias taisykles bus konsultuojamasi su Valstybine duomenų apsau-
gos inspekcija. 

Kol bus rengiamos šios taisyklės, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 
įsipareigoja sustabdyti viešbučių patikrinimus.

LVRA informacija

AKTUALIJoS VIEŠBUČIAMS 
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Apie prekių ženklų teisinę apsaugą, jų rūšis pasisteng-
sime papasakoti 2008 metų „Restoranų verslo“ pusla-
piuose. Pasiaiškinkime, kas yra prekių ženklas, kada 
ir kaip jam suteikiama teisinė apsauga ir kaip galima 
sąžiningai naudotis prekių ženklais.

Pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos prekių 
ženklų įstatymą, prekių ženklas yra „bet koks žymuo, 
kurio paskirtis – atskirti vieno asmens (fizinio asmens, 
įmonės, juridinio asmens) prekes ar paslaugas nuo kito 
asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti 
grafiškai“.
Ženklai, kuriems juos įregistravus patentų žinyboje 
suteikiama teisinė apsauga, gali būti sudaryti iš žodžių, 
raidžių, skaitmenų, piešinių, erdvinių formų, spalvų, 
spalvų derinio ar šių elementų kompozicijos. Prekių 
ženklai registruojami dešimčiai metų, kurie skaičiuojami 
nuo paraiškos registracijai padavimo dienos. Regis-
truoto prekių ženklo savininkas įgyja išimtinę teisę į to 
ženklo naudojimą ir taip apsisaugo nuo galimo ženklo 
plagijavimo. Pagal sutartį jis gali leisti savo prekių 
ženklus naudoti ir kitiems asmenims.

Registruojant prekių ženklą reikia pasirinkti, kokioje 
veiklos srityje siekiama jį apsaugoti. Pagal tarptautinį 
prekių ženklų klasifikatorių, kuris galioja ir Lietuvo-
je, iš viso yra išskirtos 45 prekių ir paslaugų klasės. 
Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos priskiriamos 
43 klasei – šią klasę ir reikia pasirinkti registruojant 
restoranų ar viešbučių prekių ženklus (iki 2002 metų 
šios paslaugos buvo priskiriamos 42 klasei, kurioje 
buvo išvardintos įvairiausių rūšių paslaugos). Ženklą 
registruoti galima ir keliose prekių ir paslaugų klasėse, 
tačiau už kiekvieną papildomą klasę skaičiuojami 
papildomi mokesčiai.
Lietuvos Respublikoje galioja trijų rūšių registruo-
ti prekių ženklai: nacionaliniai (registruojami Lietuvos 
patentų biure), tarptautinės registracijos pagal Madrido 
sutarties Protokolą (registruojami Pasaulinės intelektinės 
nuosavybės organizacijos tarptautiniame biure, Ženevoje) 
ir Europos Bendrijos prekių ženklai (registruojami Eu-
ropos Sąjungos prekių ženklų ir dizaino registracijos 

pREKIŲ ŽENKLAS – RESToRANo 
ĮVAIZdŽIo KoMpoNENTAS
Registruota patentinė patikėtinė dr. Nijolė Viktorija Mickevičienė (IĮ „Nempata“)

biure, esančiame Ispanijos mieste Alikantėje). 
2008 metų pradžioje į Lietuvos patentų biuro tinklapį 
buvo įtraukta apie 1200 registruotų prekių ženklų ir 
paraiškų ženklų registracijai, kuriose buvo nurodytos 
43 klasės paslaugos. dauguma gerai žinomų užsienio 
prekių ženklų gali turėti teisinę apsaugą, į Lietuvą 
išplėstą tarptautinės registracijos būdu, arba kaip Eu-
ropos Sąjungos prekių ženklas. 

Pati paprasčiausia prekių ženklo forma yra standartiniu 
šriftu, didžiosiomis ar mažosiomis raidėmis parašytas 
prasminis ar dirbtinis žodis. Įregistravus tokį prekių 
ženklą, teisinę apsaugą turės tik žodis (Lietuvoje regis-
truoti žodiniai prekių ženklai: „EUROTEL“, „CONTINEN-
TAL“, „Užupio Picerija“).
Jeigu prekių ženklą registruojantis asmuo jau yra 
pasirinkęs originalų žodžio šriftą, tuomet paraiškoje 
pateikiamas žodis originaliu šriftu, kuris prekių ženklui 
suteikia papildomų skiriamųjų požymių (prekių ženklai: 
„Kupeta“, „dUETAS“).
Kombinuotą prekių ženklą sudaro tiek žodinis, tiek 
grafinis elementas, o jų derinys gali būti spalvotas ar 
juodai baltas (juodai balti ženklai: „GERO VISKIO BA-
RAS“, „Kupeta“; spalvoti ženklai: „KAVINĖ Trolis“, „cafe 
JAZZ ROCK“, „CSARdA VENGRų RESTORANAS“).
Jei prekių ženkle yra įkomponuoti bendriniai žodžiai, 
patentų biuro eksperto sprendimu jie iškeliami į ne-
saugomus elementus. Tai reiškia, kad tokius žodžius 
savo ženkluose gali naudoti ir kiti (prekių ženkle 
„GERO VISKIO BARAS“ nesaugomi žodžiai yra VISKIO, 
BARAS).
Kaip prekių ženklą galima įregistruoti originalų šūkį 
(pvz., „TEISINGIEMS ŽMONĖMS – TEISINGA VIETA“).
Vienas asmuo gali turėti keletą prekių ženklų, kurie skirti 
bendro pobūdžio reklamai ar atskiriems produktams, 
paslaugoms pažymėti. Pavyzdžiui, maitinimo įmonių ir 
restoranų tinklą valdanti firma gali turėti vienus prekių 
ženklus viešbučiui, kitus restoranui, kavinei, barui, dar 
kitus gaminamiems gėrimams, konditerijos gaminiams, 
ar netgi patiekalams.
Tik reikia įsidėmėti, kad teisinė apsauga suteikiama 
tokiam prekių ženklo vaizdui, koks jis buvo pateiktas 
registracijai ir yra įklijuotas registracijos liudijime. Bet 
kokiai naujai spalvinei ar vaizdinei ženklo variacijai, 
siekiant ją pilnai apsaugoti nuo plagijavimo, turi būti 
paduodama nauja paraiška.

Apie prekių ženklų registraciją detaliau paaiškinsime 
kituose žurnalo numeriuose.

Straipsnyje pateikiami prekių ženklų pavyzdžiai yra parinkti iš 
oficialaus Lietuvos patentų biuro tinklapio.

sėkmingą maitinimo įstaigos veiklą lemia daug faktorių. 
vienu iš svarbiausių ir veiksmingiausių reikėtų laikyti 
maitinimo įstaigą iš visumos išskiriantį prekių ženklą, kuris 
dažniausiai yra įstaigos pavadinimas ar logotipas. jis lanky-
tojui, dar net neaplankiusiam pačios maitinimo įstaigos, 
suteikia išankstinės informacijos, formuoja įmonės įvaizdį. 
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Pastaraisiais metais Lietuvoje labai išaugus nekilnojamojo turto kainoms, 
nusipirkti nuosavas patalpas maitinimo įstaigai yra labai brangu. Pirkti verta 
nebent užmiestyje esančius pastatus su teritorija, kur galima pačiam tvarkytis, 
arba idealioje vietoje esančias patalpas, jei yra pakankamai lėšų ir aiški ilga-
laikės būsimo restorano veiklos vizija.

Tad nenorėdami labai daug investuoti į patalpas, o pinigus skirdami virtuvės, 
interjero įrengimui, naujų restoranų savininkai patalpas dažniausiai nuomo-
jasi. Nuomojamų restoranui tinkamų patalpų galima ieškoti interneto skelbimų 
portaluose, kreiptis į nekilnojamojo turto agentūras ar naują visuomeninį objektą 
vystančią bendrovę. Pavienių patalpų savininkai ar agentūros skelbimus apie 
nuomojamas patalpas kartais iškabina ir ant patalpų langų ar durų. 

Apie nekilnojamojo turto tendencijas restoranų rinkoje mums papasakoti 
sutiko kelių nekilnojamojo turto prekybos ir vystymo bendrovių atstovai. Jiems 
pateikėme keletą aktualių klausimų.

„restoranų verslas“: Ar dar aktualus klausimas „Pirkti ar nuomotis patalpas 
maitinimo įstaigai“? 

Galbūt, labai išaugus NT kainoms, daugelis verslininkų naujoje vietoje pir-
miausia pageidauja kažkuriam laikotarpiui patalpas išsinuomoti ir tik pasi-
tvirtinus vietos „sėkmingumui“ jas bando įsigyti? Ar sutartyse numatomi tokie 
„vėlesnio patalpų išsipirkimo“ variantai? 

Ar apsisprendimas pirkti ar nuomotis priklauso nuo patalpų būklės ir įren-
gimo (jei reikalingas didelis remontas, galbūt neapsimoka jo daryti patalpų 
nenusipirkus)? 

atsako nekilnojamojo turto bendrovės „Inreal“ tarpininkavimo departa-
mento prekybos komerciniu nt grupės vadovas karolis tuinyla: 

Vienareikšmiško atsakymo (red. pirkti ar nuomotis patalpas) nėra. Tiek nuo-
mos, tiek pirkimo atveju reikia skaičiuoti investicijų atsiperkamumą, duomenis 
palyginti. Gali būti, kad įmonė, neturėdama apyvartinių lėšų, tiesiog fiziškai 
neįstengs nusipirkti patalpų, nes bankas paprašys šios dienos sąlygomis ne 
mažiau 30 % savų lėšų. Nuomojantis reikia mažesnio pradinio kapitalo, ta-
čiau sudėtinga rasti idealiai tinkančias patalpas, be to, savininkas gali norėti, 
kad nuomininkas pats investuotų į remontą. Tačiau ilgalaikė nuomos sutartis 
turėtų užtikrinti, kad investicijos į įrangą atsipirks. Augančioje rinkoje pirkti 
apsimoka labiau, nes įmonė gali uždirbti ir iš NT prieaugio (reikia nepamiršti 
įvertinti palūkanų), tačiau šiuo metu mažesnei įmonei patalpas rekomenduo-
jame nuomotis.

atsako „ŽIa valda real estate“ projektų plėtojimo departamento direk-
torius Benediktas laurušonis:

Šiuo metu patalpos dažniausiai yra nuomojamos. Pirkti patalpas planuoja 

NEKILNoJAMoJo TURTo 
AKTUALIJoS RESToRANŲ RINKoJE

tik nedidelės maitinimo įstaigos, kuriose paprastai dirba keli šeimos nariai. di-
desni maitinimo tinklai patalpas nuomojasi – taip jas lengviau administruoti, 
nereikia rūpintis šalutine, su verslu nesusijusia veikla. 

Kartais pasitaiko ir tokių atvejų, kai savininkai parduoda patalpas nuomi-
ninkams, tačiau gerose vietose esančios ir maitinimo įstaigoms tinkančios pa-
talpos jų savininkams nuolat uždirba nemažus pinigus, todėl parduoti „auksinę 
avelę“ jie ryžtasi tik už labai didelę sumą. Tai savininko ir nuomotojo derybų 
klausimas. Sutartyse pasitaiko tokių pageidavimų, tačiau, kaip jau minėjau, 
dažniausiai kiekvienas verčiasi savo veikla – vieni nuomoja ir administruoja 
patalpas, kiti teikia paslaugas.

Nuomojantis ilgam laikui, patalpas nuomininkui paprastai įrengia ir sutvar-
ko pats savininkas, todėl įrengimu paprastai rūpintis nereikia – galima tiesiog 
atsivežti baldus, maisto gaminimo įrangą ir pradėti darbą.

atsako uaB „eika“ atstovė ryšiams su visuomene daiva vilkelytė: 
Restoranų verslas pasižymi labai žemais verslo pradžios barjerais, t. y. jeigu 

yra idėja, pradėti verslą nėra labai sunku. Investicijos, palyginus su pramone ar 
gamyba, taip pat nėra didelės, o jų liūto dalis vis dėlto yra skiriama reikiamai 
įrangai – ypač virtuvės.

Pastaruoju metu sukilus nekilnojamojo turto kainoms, restoranų verslo nau-
jokas vargiai sugebėtų ir įsigyti įrangą, ir nusipirkti patalpas (į kurias patrauklius 
potencialių klientų srautus turinčiose vietose taikosi ir kiti potencialūs investuo-
tojai), ir pasamdyti žmones, ir sukurti patrauklų interjerą, ir sugebėti sulaukti tų 
investicijų grąžos per 3-5 metus. Patalpų nuoma būtų logiškesnis kelias. 

Potencialiems investuotojams rinka taip pat siūlo naujieną – pagal ope-
ratorių norus sukuriamos patalpos, kurias nekilnojamojo turto plėtotojai nuo 
pat idėjos gimimo pritaiko „kaip kostiumą“, o paskui išnuomoja ilgalaike nuo-
ma, tarkim, dešimčiai metų. Ši sistema labiausiai tiktų maitinimo įstaigoms 
besikuriančiuose verslo centruose, kur valgytojų srautai yra dideli, bet nega-
lėtų būti taikoma patalpoms, esančioms senamiestyje, mat pastarosios turi 
savo savininkus.

 Kviečiame nekilnojamojo turto agentūras, projektų vystytojus ir patalpų savininkus 
skelbti apie nuomojamas ar parduodamas maitinimo įstaigų ir viešbučių patalpas. Kreip-
tis tel. (8 5) 2735919, (8 37) 705627.

Planuodamas atidaryti restoraną ar kitą maiti-
nimo įstaigą, savininkas savo verslą dažniausiai 
pradeda nuo tinkamų patalpų paieškos. tinka-
mos patalpos ir teisingai pasirinkta vieta res-
toranų versle yra vieni iš svarbiausių pelningos 
veiklos kriterijų. Žurnale „restoranų verslas“ 
pradedame naują rubriką apie nekilnojamojo 
turto aktualijas restoranų ir viešbučių rinkoje.
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VISo pASAULIo
Parengė Elena Germanovič, Živilė Kleivaitė

Gastronomijos ekspertai ir mokslininkai jau seniai stengiasi įminti mįslę, 
kas daro įtaką žmogaus mitybos įpročiams. deja, į šį klausimą vienareikšmiškai 
dar niekam nepavyko atsakyti. Neseniai Olandijoje buvo pradėtas grandi-
ozinis projektas, kuris šiek tiek atidengs paslapties šydą.

Ką pagalvotumėte išgirdę pavadinimą „Restaurant of the Furute“ 
(angl. „Ateities restoranas“)? Argi neintriguoja? Šis kameromis ir technika 
„prifarširuotas“ restoranas-kavinė jau pradėjo savo veiklą praėjusių metų 
lapkričio mėnesį. Jis įsikūręs Olandijos Wageningen universiteto korpuse. 
Pagrindinė šio įmantraus restorano paskirtis yra tirti žmogaus mitybos 
įpročius bei nustatyti, nuo ko jie priklauso. 

Anot ankstesnių mokslininkų versijų, maistas ir su juo susiję žmonių įpročiai 
priklauso nuo daugelio faktorių: aplinkos, interjero, apšvietimo, kvapų, pašnekovų 
ir kt. Prieš tai rengti panašūs tyrimai trukdavo kelis mėnesius ar metus, tačiau šio 
projekto autoriai siekia nuodugniai išnagrinėti pavienių kriterijų įtaką žmogaus 
valgymo įpročiams, todėl projektas truks 10 metų. Visus nustebino eksperimento 
mastas – tai iki šiol didžiausias projektas Europoje. 

Norą dalyvauti projekte pareiškė 250 studentų ir universiteto darbuotojų. 
Kitaip tariant, šie žmonės sutiko tapti „bandomaisiais triušiais“. Atsižvelgiant 
į technines galimybes, kiekvienas jų žingsnis bus stebimas: tai garantuoja 
24 kameros, įmontuotos lubose, specialūs ultrajutikliai, išmėtyti po visą 
restoraną. Fiksuoti galima kiekvieną smulkmeną, net ir tai, kokiu atstumu 

EKSpERIMENTINIS RESToRANAS

nuo prekystalio atsistoja žmogus, kaip greitai jis žiaumoja maistą, kiek val-
gio palieka lėkštėje. Kol subjektas valgo, jutikliai, įmontuoti kėdėje, gali fik-
suoti jo širdies dūžius ir kt. 

Taip pat kompiuteris automatiškai atpažįsta žmogaus reakciją į aplinkos 
pokyčius: nuostabos, susikaupimo, džiaugsmo arba nepasitenkinimo. Po 
stebėjimo visą informaciją galima išsaugoti archyve ir vėliau atitinkamai 
panaudoti tolesniam jos apdorojimui ir tyrimams. 

Eksperimento metu bus fiksuojama žmonių reakcija į aplinkos pokyčius, 
pavyzdžiui, kaip jie reaguos, jei maistą apšvies raudona ar žalia šviesa, jei 
valgis bus patiektas kvadratinėje ar spalvotoje apvalioje lėkštėje, ore tvyros 
vaisių aromatas ar kambaryje bus pastatyta šviežių gėlių puokštė, kaip reaguos 
į baldų ar interjero pokyčius. 

Ateities restorano valgiaraštyje galima rasti ne tik sveiko maisto, bet ir 
batonėlių, gazuotų gėrimų ir keptų bulvyčių. Visa tai daroma siekiant su-
kurti realią atmosferą, t. y. aplinką, kur žmogus pats gali pasirinkti, kokį 
maistą valgyti. Bus siekiama nustatyti, kas daro įtaką sveiko ar nesveiko 
maisto pasirinkimui. 

Projekto įgyvendinimo kaštai siekia 2,3 mln. eurų. Jį realizavo Wageningen 
universitetas bei dar trys kompanijos: „Sodexo“, „Kampri Group“ ir „Noldus IT“. 

Vienas iš projekto tikslų yra sumažinti maisto atliekų kiekį – Olandijoje 
net trečdalis maisto yra išmetamas. Projekte šis klausimas taip pat apgal-
votas: po veja įrengtos maisto atliekų saugyklos, iš kurių atliekos keliaus į 
fermą ir bus panaudotos biodujų gamybai.

Numatyta, kad projekto metu savo bandymus galės atlikti ir kitos įmonės: 
norą pareiškė 35 kompanijos ir institucijos. Tačiau tyrimų tikslai pirmiausia 
turės derėti prie bendrų projekto tikslų. 

Vienareikšmiškai šis grandiozinis eksperimentas yra sveikintinas, nes 
suteikia progą ištirti žmonių mitybos įpročius bei jų koregavimo būdus. 
Ateityje, jei projektas pasitvirtins, jis bus vykdomas ir didesnėse įstaigose: 
ligoninėse, mokyklose, kalėjimuose. 

Internete:  www.restaurantvandetoekomst.wur.nl 

Ar kada nors atidarydami vyno butelį svajojote apie nuosavą vyno ūkį? Šiuo 
metu kelios vyninės, išsidriekusios skirtinguose Prancūzijos regionuose, siūlo 
jums įgyvendinti savo svajonę. 

Globalėjančiame pasaulyje parduodama praktiškai viskas – komercija 
pereina į kitą lygmenį. Todėl vartotojų dėmesį patraukia originalūs pasiūlymai, 
tokie kaip šis: už atitinkamą mokestį siūloma metams išsinuomoti 12 arba 24 
vynuogių krūmus.

Šio originalaus sumanymo pradininkais buvo vyno gamybos specialistas 
Stephane Queralt, informatikas Laurent Bazet ir Patrick Saurel, „Chateau 
Montana“ vyninės „Banuls dels Aspres“, esančios Rousillon regione, sa-
vininkas. Vėliau iniciatyvos ėmėsi ir kitos vyninės, taigi asortimentas buvo 
paįvairintas, o šiuo metu galima pasirinkti vieną iš keturių regionų: Rousillon, 
Bordeaux, Champagne ir Bandol. 

Kiekviename regione vynas gaminamas iš skirtingų vynuogių rūšių: Rousil-
lon regione raudonas vynas gaminamas iš Carignan, Grenache Noir ir Syrah 
vynuogių; Bordeaux regione – iš Cabernet Sauvignon ir Merlot vynuogių; 
Bandol regiono vyninėje, taip pat, kaip ir Rousillon bei Bordeaux, gaminamas 

pRANCŪZŲ VYNdARIAI SIŪLo IŠSINUoMoTI VYNUoGIŲ KRŪMŲ
raudonas vynas, tačiau iš Mourvedre, Grenache, Cinsault ir Syrah vynuogių. 
Champagne regione įsikūrusi vyninė leis jums pasijusti tikru karaliumi: galėsite 
mėgautis nuosavais 12 ar 24 šampano buteliais, kurių turinys pagamintais iš 
Chardonnay ir Pinot Noir vynuogių. 

Užsisakę „Mes Vignes“ („Mano vyninė“) paketą, paštu gausite išsamią 
informaciją apie vyninę, vyndario sertifikatą, vyndario kalendorių, žemėlapį, 
kuriame pavaizduotas sklypas, dirvožemio pavyzdį, prisijungimo duomenis, su 
kuriais ištisus metus internetu galėsite stebėti jūsų sklype atliekamus dar-
bus, o taip pat vynuogių krūmą, kurį galėsite pasisodinti prie namų, ir sezono 
pabaigoje – išsvajotus vyno butelius. Pastarųjų kiekis atitinka išsinuomotų 
vynuogių krūmų skaičių: 12 arba 24. Jeigu pageidausite apsilankyti sklype, 
reikės susitarti iš anksto, kadangi vien Rousillon regiono vyninės plotas sie-
kia 20 hektarų, o vynuogių krūmai susodinti 4,5-5 tūks. hektarų plote. Todėl 
vyninių savininkai tikrai nesitiki, kad visi naujai iškepti „vyndariai“, turintys tik 
po 12 ar 24 krūmus, asmeniškai lankysis sklypuose. 

Priklausomai nuo pasirikto regiono, galėsite dalyvauti vyno maišymo pro-
cese arba gilintis į šampano gamybos paslaptis. derliui sunokus, vynuoges 
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Kartais, kai išgirstame verslininkų idėjas, belieka pripažinti, jog tai buvo 
akivaizdu, ir apgailestauti, kad patys to nesugalvojome anksčiau. Tačiau, kai 
Briuselyje gyvenantis rinkodaros specialistas david Ghysels pristato savo 
sumanymus, ne vienas žmogus pavadina jį bepročiu.

d. Ghysels, kuriam priklauso ne viena išskirtinio verslo idėja, išsprendė 
dilemą, kaip 22 žmonėms pietauti kabant penkiasdešimties metrų aukštyje. 
2006 metais „Pietų danguje“ idėją d. Ghysels įgyvendinti padėjo kompanija 
„Benji Fun“.

Šios avantiūros kaina nei didelė, nei maža – priklausomai nuo Jūsų 
poreikių, pramoga kainuoja nuo 7800 eurų. Kompanija siūlo aukštai iškeltą 
stalo ir kėdžių konstrukciją, laikomą krano. Apie 20 svečių gali mėgautis 

surinkti galėsite patys – jus apmokys ir patarimus dalins paskirti konsultantai. 
Galiausiai jums bus suteikta proga apsilankyti pačioje vyninėje, degustuoti 
vynus bei dalyvauti iškilmingoje vakarienėje vyninės teritorijoje. Kai vynas bus 
supilstytus į butelius, ant etikečių puikuosis jūsų pavardė. Tik už jų pristatymą 
į namus teks susimokėti patiems.

AVANTIŪRA – „pIETŪS dANGUJE“

12 vynuogių krūmų galima išsinuomoti už 195, o 24 – už 265 eurus. 
daugiau teks sumokėti, jeigu nuspręsite pasigaminti šampano. Kaip žinia, 
šiame regione auginamos pačios brangiausios pasaulyje vynuogės, todėl už 
12 krūmų nuomą metams teks pakloti nuo 395 eurų.

Internete: http://www.MesVignes.com 

profesionalų paruoštu ir patiekiamu maistu penkiasdešimties metrų aukštyje. 
Trūksta muzikos? Pasisamdę keletą papildomų keliamųjų kranų, galėsite 
mėgautis tik jums skambančia serenada ar fortepijono melodijomis. 

Iškilo dar vienas klausimas – o kur tualetas? Kranu nuleisti konstrukciją ant 
žemės užtrunka vos minutę. 

„Pietūs danguje“ – daugiau atrakcija, nei valgymas. „Mes parduodame 
patyrimą, o ne kulinariją“, – pripažįsta d. Ghysels. Idėjos autorius sako, kad 
atrakcija puikiai tinka kompanijų šventėms ar konfidencialiems pietums. Šia 
paslauga jau pasinaudojo tokia kompanija kaip „Coca-cola“. Platforma buvo 
pakelta ne tik Belgijoje, bet ir Olandijoje, Portugalijoje bei Anglijoje. 

Internete: www.dinnerinthesky.com
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IKI LAIMĖJIMo LIETUVIAMS pRITRŪKo VIENoS 
MINUTĖS

Vasario 14-16 dienomis Sankt Peterburge vyko ketvirtus metus iš eilės 
rengiamas tarptautinis Baltijos šalių virėjų konkursas „Baltijos kulinarinė 
žvaigždė“. Konkurse dalyvavo geriausieji profesionalūs virėjai iš Baltijos 
jūros regiono šalių: Rusijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Vokieti-
jos. Konkursas vyko VI-osios tarptautinės specializuotos parodos, skirtos 
viešbučiams ir restoranams, „ExpoHoReCa“ metu. 

Lietuvos komanda buvo sudaryta iš virėjų, kurie pirmą kartą dalyvavo 
tarptautiniame konkurse (Liucija Makovska, dmitrij Bulgakov, Vytautas 
Vadeiša). Komandos vadovas buvo Stanislav Kizenevič (viešbutis „Martialis“), 
konkurse teisėjavo Aldona Gečienė (restoranas „Medininkai“). 

Rungiantis dėl pirmosios nominacijos „Nacionalinis patiekalas“ (sriuba 
iš žuvies), lietuvių komandai atstovavo restorano „Ponas Tadas“ virtuvės 
gamybos vedėjas V. Vadeiša, dėl antrosios nominacijos „Karštieji užkandžiai“ 
(penkių rūšių mini užkandžiai prie alaus) – UAB „Alsetra“ gamybos vadovas 
d. Bulgakov, dėl trečiosios nominacijos „Juodoji dėžė“ (banketinis patieka-
las) – restorano „Ratonda“ gamybos vedėja L. Makovska.

Rungdamasis pirmoje rungtyje, V. Vadeiša improvizavo gamindamas 
menkės žuvienę su žaliaisiais žirneliais. Antroje rungtyje d. Bulgakov 
paruošė karštus užkandžius. Tai buvo kiaulienos dešrelės su kepta duona ir 
garstyčių padažu, jautienos filė su bruknių padažu, lašišos filė su špinatais ir 
parmezano sūriu, troškintos pupelės su įdarytais pomidorais ir jūrų gėrybių 
vėrinukai su daržovėmis. Lietuvos komandos atstovei L. Makovskai rung-
tyje „Juodoji dėžė“ buvo pateikti šie produktai: jautienos išpjova, bruknės, 
grybai, iš kurių reikėjo paruošti kuo įdomesnį patiekalą.

Kategorijoje „Nacionalinis patiekalas“ nugalėjo Suomijos komanda, geriau-
si „Karštieji užkandžiai“ buvo Estijos virtuvės meistrų, o banketinio patiekalo 
kategorijoje pirmieji buvo Latvijos virėjai. Absoliučiais nugalėtojais tapo Esti-
jos komanda. Jai atiteko konkurso „Baltijos kulinarinė žvaigždė“ taurė.

Lietuviams šį kartą pritrūko laiko. „Patiekalą vėlavome paruošti vieną 
minutę, o patiekti – penkias“, – apgailestavo LRVVKA narė Aldona Gečienė. 
Laikas šiame konkurse itin brangus – dėl kiekvienos pavėluotos minutės 
atimamas vienas konkursinis balas. Tad viena pavėluota minutė lietuviams 

LRVVKA INFoRMACIJA

LRVVKA SURENGĖ ATASKAITINĮ SUSIRINKIMą
2008 m. vasario 10 d. viešbutyje „Conti“ įvyko LRVVKA ataskaitinis susirinki-

mas. Atvykę nariai ir rėmėjai apžiūrėjo paruoštą nuotraukų ekspoziciją, kurioje 
atsispindėjo praėjusių metų įvykiai ir nuveikti darbai. Susirinkimo dalyviai 
išklausė ir balsų dauguma patvirtino asociacijos vykdančiosios direktorės 
Loretos Charčenkienės metinę ūkinės veiklos ataskaitą bei vyr. buhalterės 
Rasos Išarienės finansinės veiklos ataskaitą už 2007 m. Asociacijos prezi-
dentas Valius Čepanonis supažindino su planuojama 2008 m. asociacijos 
veikla.

Po ataskaitinio susirinkimo įvyko prezentacija „Skanus jausmų eskizas“. 
Renginio sumanymas buvo netradicinis. Nuo pat Romos imperijos laikų 
vasario 14-oji – romantikų šventė, todėl ir prezentacija buvo skirta meilei 
ir jausmams. Pagal pasirinktus žymių dailininkų paveikslus meilės tema 
virėjai turėjo paruošti patiekalus, įkūnijančius jų santykį, jų asociacijas su 
meno kūriniu, todėl meilės tema vyravo ne tik paveiksluose, bet ir virėjų 
paruoštuose patiekaluose. 

Patiekalų gamybai puikiai tiko renginio rėmėjų produktai: „Reaton“ 
meilę sužadinantys moliuskai, austrės, krevetės, konservuoti artišokai ir 
spanguolės, „Santa Marija“ prieskoniai, „Sangaidos“ imbierinis „Monin“ 
sirupas ir kokteilinės vyšnaitės, „Bonduelle“ daržovės, „Nestle“ ledai, „Farm 
Frites“ bulvytės, „Gallina Blanca“ padažai, „dasita“ saldumynai ir kompani-
jos „Ėriukas“ ėriena.

LRVVKA 2008 METŲ pLANAI
Renginiai:
•   Vasario 10 d. Visuotinis ataskaitinis susirinkimas-prezentacija, Vilnius, 

viešbutis „Conti“.
•   Vasario 14-16 d. Baltijos šalių kulinarijos žvaigždės taurės konkursas, Sankt 

Peterburgas. 
•   Kovo 30 d. Prezentacija, Palanga.
•   Gegužės 4 d. Prezentacija.
•  Gegužės 31 – birželio 2 d. dalyvavimas atvirajame „Lietuvos grilio 

čempionate“, druskininkai.
•   Liepos 12-13 d. Poilsinis renginys.
•   Rugsėjo 21 d. Prezentacija. 
•   Spalio 19-22 d. Kelionė į 22-ąją Pasaulinę kulinarų olimpiadą Erfurte, 

Vokietija. 
•   Lapkričio 6-8 d. „BaltShop.BaltHotel.BaltGastro“ parodos metu vyk-

siantys konkursai „Geriausias Lietuvos virėjas 2008“, „Geriausias Lietuvos 
konditeris 2008“, Vilnius.

•   Lapkričio 30 d. Prezentacija.

Kursai: 
•   Lietuviškos virtuvės kursai balandžio mėn.
•   Lietuviškos virtuvės kursai rugsėjo mėn.

WACS renginiai:
•   Vasario 21-24 d. WACS Europos prezidentų konferencija, Čekijos Respub-

lika, Praha.
•   Gegužės 12-15 d. 33-iasis WACS Kongresas, Jungtiniai Arabų Emyratai, 

dubajus.
•   Kovo 6-8 d. Konditerių seminaras-konferencija, Šveicarija, Bernas.

kainavo septynis taškus – po tašką iš kiekvieno komisijos nario. 
„Kiekvienas konkursas – didelė pamoka“, – pasakojo LRVVKA narė Al-

dona Gečienė. „dirbdamas šioje srityje pamatai niuansus, kurių niekada 
nepastebėdavai. Pavyzdžiui, pas mus špinatai nublanširuojami, lapeliai 
nukerpami ir valgomi. Pasirodo, būtinai reikia išimti vidurinę špinatų lapų 
gyslą“, – pasiteiravus, ar konkurse sužinojo ką nors naujo, prasitarė 17 metų 
kulinarijos patirtį turinti šefė.

LIETUVOS KOMANdA
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Sausio 22 d. Lietuvos barbekiu kepėjų asociacija (LBKA) 
druskininkų laisvalaikio klube „Sukūrys“ surengė seminarą-
degustaciją. Renginio tikslas – pristatyti ir, žinoma, para-
gauti patiekalų, kurių gamyboje buvo naudojamas alus. 
Patiekalai buvo pagardinti „Švyturio“ alumi ir „Kotanyi“ 
prieskoniais. Be minėtų įmonių seminare-degustacijoje 

savo produkciją pristatė ir „Zepter International“ bei „Manjana“.
Į erdvią laisvalaikio klubo „Sukūrys“ kavinę susirinko ne visi kviestiniai 

svečiai, tačiau renginys dėl to nebuvo blogesnis. Malonus pasitikimas bei 
rūpestis kiekvienu dalyviu žadėjo šiltą popietę bei įdomų pristatymą. LBKA 
prezidentas Gintautas Zuikaitis pristatė visus seminaro-degustacijos daly-
vius, rėmėjus. Pirmiausia svečiai buvo pavaišinti aperityvu – tamsaus alaus ir 
medaus šerbetu su aitriųjų pipirų konfitūru. Pasmaguriavus šio gėrimo, svečiai 
buvo vaišinami patiekalais, pagamintais su alumi ar skirtais patiekti prie jo.

Kaip šaltas užkandis buvo patiektas pikantiškas tuno paštetas su juodųjų ir 
žaliųjų alyvuogių tyrėmis „Tapenade“ bei afrikietiškas avienos ir špinatų apke-
pas su manų kruopainiu bei karamelinio balzamiko padažu (1 pav.).

Sūrio kepsnys su špinatų padažu, salotomis „Freeze“ ir plačiųjų lakštinių 
apkepas su aviena ir karameliniu alaus padažu buvo pasiūlyti kaip karštieji 
užkandžiai. 

LBKA SURENGĖ dEGUSTACIJą

Pagrindinis patiekalas – kaukazietiškos dešrelės iš avienos kepenėlių 
„Kupatos“ su kukurūzų koše ir karštomis daržovėmis, pagardintomis namine 
adžika. 

desertui buvo pasiūlytas baltojo šokolado Pannacotta su kvietinio alaus 
ir citrinžolės užpilu (2 pav.). 

Prie visų patiekalų svečiai buvo vaišinami baltu bei tamsiu alumi. 
Panašius seminarus-degustacijas LBKA žadėjo organizuoti ir ateityje. Vasa-

rio 20 dieną analogiškas seminaras-degustacija vyko Panevėžyje, kavinėje 
„Res-Publika“. Kovo pabaigoje LBKA planuoja surengti seminarą-degustaciją 
Klaipėdoje.

Gegužės 30-31 dienomis, druskininkų miesto šventės metu, LBKA surengs 
jau tradiciniu tapusį trečiąjį „Atvirą Lietuvos grilio čempionatą“. Jame bus 
kviečiamos dalyvauti restoranų, įmonių ar tiesiog kepsnių ant grotelių 
mėgėjų komandos. Pavasarį įvairiuose Lietuvos miestuose vyks supažindinimo 
su čempionatu renginiai.1 PAV.

2 PAV.

Š. m. kovo 25-ąją – balandžio 18-ąją vyks trečiasis Lie-
tuvos vynų čempionatas. Tai kasmetinės varžybos, kuriose 
geriausių Lietuvos vyno žinovų komisija vertina Lietuvos 
gėrimų tiekėjų pateiktus vynus. Šiemet planuojama įver-
tinti 220 vynų, iš kurių raudonųjų, baltųjų, putojančių, na-
tūraliai saldžių, rožinių ir likerinių vynų kategorijose bus 

išrinkta po vieną geriausią – „Grand Prix“ laimėtoją, o likusieji bus įvertinti 
aukso, sidabro medaliais, arba negaus jokio apdovanojimo. 

Lietuvos someljė asociacijos (LSA), organizuojančios čempionatą, valdy-
bos narys ir varžybų komisaras Jurgis Šliogeris pasakoja, kad dauguma vyno 
vartotojų linkę pirkti geriausius vynus. Pernykščių ir užpernykščių „Grand 
Prix“ laimėtojai kaip mat buvo nušluoti nuo specializuotų parduotuvių len-
tynų, o aukso ir sidabro medalių lipdukai ant butelių iki šiol padeda išsirinkti 
vyną prekybos tinklų parduotuvėse. 

Lietuvoje vynai yra vertinami „Vyno žurnale“, „Gero skonio“ žurnale, in-
terneto svetainėse, tačiau tokio masto varžybų, į kurias geriausius vynus 
atrenka patys importuotojai, niekas nerengia. 

Lietuvos vynų čempionato vertinimo komisija yra išskirtinė – joje dirb-

LSA TREČIą KARTą KVIEČIA dALYVAUTI 
LIETUVoS VYNŲ ČEMpIoNATE

ti kartu kviečiami skirtingiems leidiniams atstovaujantys geriausi Lietuvos 
vyno žinovai: d. Velička, A. Starkus, G. Jašinskas, R. Sužiedelienė, N. Naš-
lėnas, vyno tiekėjų atstovai: T. Abišala, S. Smolskij, O. Leitonas, apie vyną 
rašančios žurnalistės J. Sprindžiūnaitė, B. Laurinavičienė, someljė mokyklos 
direktorė J. Karinauskaitė ir kiti patyrę vyno vertintojai. 

Čempionate vertinama pagal tarptautinės someljė asociacijos patvirtin-
tą vertinimo metodiką: vynai ragaujami „aklai“ – komisijai pranešamas tik 
vyno tipas, spalva ir amžius. Vynai vertinami 100 balų skalėje; išvedamas 
visos komisijos narių vertinimo vidurkis. Aukso medaliais apdovanojami vy-
nai, įvertinti 90 ir daugiau balų, sidabro medaliais – įvertinti 88-89 balais. 
Vynai, įvertinti 90 ir daugiau balų, ragaujami du kartus – antrą kartą renkami 
pagrindinio varžybų prizo – „Grand Prix“ – laimėtojai.

Vyno tiekėjai kviečiami pateikti paraiškas čempionatui iki kovo 12 dienos, 
12.00 val. Čempionato rezultatai bus paskelbti „Vyno dienų“ metu, gegužės 
16-17 dienomis. 

Paraiškos formą su detalesne informacija galite atsisiųsti iš Lietuvos so-
meljė asociacijos interneto svetainės www.somelje.lt.

LSA informacija
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TApKITE MENIU.LT KLIENTU IR NAUdoKITĖS VIENA 
EFEKTYVIAUSIŲ REKLAMoS FoRMŲ

Meniu.lt – tai didžiausias ir labiausiai lanko-
mas specializuotas interneto portalas, kuriame 
pristatomos visos Lietuvos maitinimo bei pramogų 
įstaigos. Portale Meniu.lt pateikiama aktuali in-
formacija tiek maitinimo ir pramogų įstaigų 
lankytojams, tiek darbuotojams bei savininkams. 
Puslapis atnaujinamas kasdien, todėl dauguma 
restoranų, kavinių ir klubų lankytojų informaci-
jos ieško būtent Meniu.lt portale.

Meniu.lt portalas – tai:
•   didelis tikslinių lankytojų skaičius – Meniu.

lt sulaukia virš 12 000 lankytojų per dieną, ku-
rie pažiūri virš 40 000 puslapių, iš jų – ir Jūsų 
įstaigos pristatymą! 

•   Patogi paieškos ir rūšiavimo sistema 
(įstaigos pasirinkimas pagal miestą, tipą, virtuvę, 
pagal raktinius ar specifinius žodžius bei pa-
vadinimus; paieška valgiaraščiuose, naujienose 
bei recenzijose). 

•   Meniu.lt vardas ir interneto adresas nuola-
tos reklamuojami įvairiuose leidiniuose, inter-
nete, specializuotų parodų metu. 

•   Meniu.lt portale dirba ta pati profesionali 
komanda, kuri leidžia žurnalą „Restoranų vers-
las”, leidinius „Meniu kelyje“, „Pasaulio virtuvės“, 
„Pobūvių gidas“.

Be anksčiau išvardintų privalumų, Meniu.lt 
klientams skirta:

•    Prioritetinė vieta maitinimo įstaigų sąraše. 
•  Išsamus įstaigos pristatymas (logotipas, 

nuotraukos bei maitinimo įstaigos valgiaraštis, 
kuris nuolatos atnaujinamas). 

•  Profesionalaus žurnalisto parašyta (arba 
Jūsų pateikta) recenzija apie įstaigą. 

• Naujienų bei specialių Jūsų įstaigos 
pasiūlymų (dienos pietų valgiaraščio, paslaugų 
vaikams, konferencijų paslaugų ir kt.) publikavi-
mas Meniu.lt portalo naujienų, renginių, akcijų 
ir dienos pietų rubrikose. 

•   Šventinių arba proginių pasiūlymų pristaty-
mas specialiose šventinėse rubrikose. 

•   Pobūvių (banketų, furšetų, išvežamųjų 
pobūvių ir kt.) pristatymas ir pobūvių užsakymų 
nukreipimas maitinimo įstaigoms per internetinę 

pobūvių paieškos bei užklausimų sistemą. 
•   Jūsų įstaigos rekomendavimas Meniu.lt 

lankytojams, kurie, ieškodami pobūviams vietos, 
kreipiasi į redakciją tiesiogiai. 

•   Pageidaujant, patalpinamas reklaminis sky-
delis (banner – angl.) Meniu.lt portale (apmokes-
tinamas papildomai, pagal atskirą sutartį).

Meniu.lt informacija

GAUKITE poBŪVIŲ IR BANKETŲ UŽSAKYMUS!
SAVARANKIŠKA pAIEŠKA VISAME 
poRTALE
Žmonės, ketinantys užsisakyti pobūvį ar 

banketą, naršydami Meniu.lt portale, gali patys 
susirasti pageidavimus atitinkančią maitinimo 
ar pramogų įstaigą. Svetainėje labai patogiai 
pristatomi visos Lietuvos restoranai, kavinės, 
klubai ir kitos maitinimo bei pramogų įstaigos. 
dažniausiai portalo lankytojai naudojasi pilnais 
įstaigų pristatymais, nes juose yra interjero ar 
fasado nuotraukos, recenzija apie įstaigą, patei-
kiamas valgiaraštis ar net salės planas. 

pAIEŠKA, ATLIEKAMA NAUdoJANTIS 
SpECIALIU poRTALo FILTRU
Portalo Meniu.lt lankytojai taip pat gali naudo-

tis specialia ir patogia vietos banketams paieškos 
sistema, padėsiančia lengvai atsirinkti įstaigą pa-
gal konkrečius kriterijus. Lankytojams tereikia pa-
sirinkti pagrindinius kriterijus (miestą, maitinimo 
įstaigos tipą, papildomai – virtuvės tipą, nurodyti, 
ar reikalinga atskira pobūvių salė, lauko terasa, 
šokių aikštelė), ir sistema automatiškai išfiltruoja 
tinkamiausių maitinimo ir pramogų įstaigų 
sąrašą.

pAIEŠKą GALI ATLIKTI poRTALo 
SpECIALISTAI
Tie, kurie neturi laiko ir galimybių ieškoti savo 

pageidavimus atitinkančio restorano, kavinės ar 
klubo, tiesiogiai kreipiasi į Meniu.lt redakciją. 
Meniu.lt vietos banketams paieškos tarnybos 
specialistai tokiems žmonėms suras tinkančią 
įstaigą bet kurioje Lietuvos vietoje.

pAIEŠKA pAGAL pApILdoMą 
SąRAŠą „poBŪVIAI“ 
Meniu.lt portale, pasirinkus norimą miestą 

bei skiltį „Pobūviai“ (esančią pagrindinio lan-
go viršutinėje juostoje), pateikiami Meniu.lt 
klientų, teikiančių pobūvių ir banketų paslaugas, 
sąrašai, nepriklausomai nuo to, ar tai prabangus 
restoranas, ar kavinė, klubas.

SpECIALI RUBRIKA 
„pASIŪLYMAI poBŪVIAMS“
Kairiojoje pagrindinio portalo Meniu.lt lango 

pusėje pateikiamas rubrikų sąrašas. Jame yra 
nuoroda „Pasiūlymai pobūviams“. Pastarojoje 
rubrikoje portalo klientai, suskirstyti pagal mies-
tus, trumpai pristato savo maitinimo ir pramogų 
įstaigas, galimybes organizuoti įvairias šventes. 
Visi pristatymai yra su nuotraukomis, kuriose 
atsispindi ruošiamų banketų ar pobūvių lygis, 
yra detaliai aprašomos galimybės ir kitos smulk-
menos, susijusios su pobūvių užsakymais.

SpECIALIoS RUBRIKoS pRIEŠ 
ŠVENTES – „ŠVENTINIAI pASIŪLYMAI“
Kairiajame portalo Meniu.lt rubrikų sąraše 

prieš šventes aktyvuojama nuoroda „Šventiniai 
pasiūlymai“. Šioje rubrikoje portalo lankytojams 
pateikiami įvairūs pasiūlymai tam tikros artėjančios 
šventės proga. Rubrika „Šventiniai pasiūlymai“ ak-
tyvuojama prieš šv. Kalėdas ir Naujuosius metus, 
prieš šv.Valentino dieną, šv.Velykas ir kt.

Kontaktai: 
tel. Vilniuje (8 5) 2735919, 
Kaune (8 37) 705627, 
rašykite el. p. info@meniu.lt.

Meniu.lt informacija
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IŠSpRęSToS pRoBLEMoS dĖL ŠALdYTŲ GLAZŪRUoTŲ
ŽUVININKYSTĖS pRodUKTŲ KAINŲ NURodYMo
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), siekdama išspręsti 

įsisenėjusią problemą dėl sušaldytų glazūruotų žuvininkystės produktų kainų 
nurodymo, suorganizavo pasitarimą šaldytų glazūruotų žuvininkystės produktų 
klausimais su Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos, ūkio 
ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Nacionalinės žuvų 
perdirbėjų ir prekybininkų bei Prekybos įmonių asociacijų atstovais.

Pagrindinis pasitarimo tikslas – galutinai išspręsti kylančius nesusipratimus 
dėl sušaldytų glazūruotų žuvininkystės produktų kainų nurodymo interpre-
tavimo, išsiaiškinti ir vienodai taikyti reikalavimus, kad vartotojams būtų 
pateikiama teisinga ir neklaidinanti informacija. 

Galiojančiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose nėra nurodyta, 
koks turi būti šaldytos žuvies glazūros kiekis. Ledo kiekis priklauso nuo šalies, 
iš kurios įvežamas produktas, todėl gali būti skirtingas. Lietuvos žuvininkystės 
produktų perdirbimo įmonės sušaldytų žuvų neatšildo, papildomai ledo nededa, 
o tik supakuoja jau glazūruotą žuvį. Šaldyta žuvis į mūsų respubliką įvežama tik iš 
šalių, kurių įmonės patvirtintos prekybai ES ir atitinka nustatytus reikalavimus.

Pagal šiuo metu galiojančius reikalavimus, privaloma nurodyti standartinio 
vieneto kainą ir pakuotės pardavimo kainą, tačiau remiantis patikrinimų re-
zultatais nustatyta, kad dažnai sušaldytų žuvų kainų etiketėse būna nurodyta 
tik standartinio vieneto kaina, o pakuotės pardavimo kainą vartotojas sužino 
tik iš kasos čekio. Kai kurie prekybos centrai žuvų produktų etiketėse nurodo 
keletą kainų – kainą su ledu, be ledo ir pakuotės kainą – tiek nurodytų kainų 
taip pat klaidina vartotojus. 

„Kainų etiketėse vartotojams turi būti pateiktos tik dvi kainos – standartinio 
vieneto ir pakuotės pardavimo kaina. Svarbu, kad maisto produktų etiketės 
būtų aiškios, informacija suprantama vartotojams, pavyzdžiui, „grynosios 
žuvų masės 1 kg kaina“. Šaldytos žuvies glazūra – tai technologinio proceso 
metu ant žuvies tolygiu sluoksniu sušaldytas apsauginis vandens sluoksnis, 
saugantis žuvį nuo išdžiūvimo, padedantis išlaikyti jos maistines savybes. Le-
das – tai ne priedas, o žuvies pardavimo terpė“, – aiškino Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos direktorius Kazimieras Lukauskas.

Nutarta, kad gamintojai, pakavimo įmonės sušaldytų glazūruotų 
žuvininkystės produktų ženklinimo etiketėje turi pateikti visą privalomą 
ženklinimo informaciją pagal teisės aktų reikalavimus ir nurodyti grynąją 
produkto masę su ledu ir be ledo, o prekybininkai etiketėse turi nurodyti šių 
produktų pakuotės pardavimo kainą ir grynosios žuvų masės 1 kg kainą. Ši 
informacija pirkėjui turi būti pateikta suprantamai ir aiškiai. 

dĖL KAINAS KoNTRoLIUoJANČIŲ INSTITUCIJŲ ATSAKoMYBĖS 
Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai nuo 2007 metų spalio 17 

d. pavesta maisto produktų kainų nurodymo kontrolės funkcija. Fasuotų 
produktų grynosios masės nustatymą tikrina Metrologijos inspekcija, kainų 
apskaičiavimą – Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų skyrius. Nuo 
šių metų vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo įstatymas, kuriame apgaulinga informacija 
dėl produkto kainų ar jų apskaičiavimo būdo traktuojama kaip klaidinantis 
veiksmas. Šio įstatymo kontrolė pavesta Valstybinei vartotojų teisių apsaugos 
tarnybai ir LR Konkurencijos tarybai.

VMVT direktorius K. Lukauskas informavo apie Birmingeme (Jungtinė 
Karalystė) vykusioje konferencijoje svarstytus klausimus dėl maisto klastočių. Pa-
sak tarnybos direktoriaus, Europoje pagrindinė problema kovojant su klastotėmis 
– sąmoningai pažeidžiami ženklinimo reikalavimai, įvežama nekokybiška, netei-
singai paženklinta produkcija. K. Lukausko nuomone, ši veikla bus stiprinama ir 
Lietuvoje, pasitelkiant Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Kriminalinės 
policijos ekonominių nusikaltimų skyrių. Šiems tikslams įgyvendinti VMVT įkurtas 
naujas padalinys, reorganizuojant Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybą.

VMVT INFoRMACIJA
EURopoS KoMISIJA SIŪLo REFoRMUoTI ES MAISTo 
pRodUKTŲ ŽENKLINIMo TAISYKLES
Europos Komisija priėmė pasiūlymą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad maisto 

produktų etiketės būtų aiškesnės ir labiau atitiktų ES vartotojų poreikius.
Reglamento projekto tikslas – atnaujinti ir tobulinti ES maisto produktų 

ženklinimo taisykles, kad vartotojams būtų aiškiai ir suprantamai pateikiama 
svarbiausia informacija ir ja remdamiesi vartotojai galėtų pagrįstai rinktis, 
kokius maisto produktus pirkti. Pagal priimtą pasiūlymą visų fasuotų maisto 
produktų pakuočių priekinėje dalyje turės būti nurodytas jų maistingumas. 
Be to, pasiūlyme nustatyti pagrindiniai privalomosios informacijos išdėstymo 
maisto produktų etiketėse reikalavimai, o valstybėms narėms paliekama tam 
tikrų galimybių skatinti taikyti papildomų nacionalinių priemonių, jei jomis 
nepažeidžiamos ES taisyklės.

Alergenai labai pavojingi sveikatai, todėl reglamento projekte siūloma vi-
sus maisto produktus, kurių sudėtyje yra alergiją sukeliančių medžiagų (pvz., 
žemės riešutų, pieno, garstyčių ar žuvies), ženklinti arba kitaip nurodyti, kad 
juose yra alergenų.

Taip išplečiamas galiojantis reikalavimas ženklinti alergenų turinčius mais-
to produktus, kuris dabar Bendrijos lygmeniu taikomas tik fasuotiems maisto 
produktams. Pagal naująsias taisykles taip pat bus privaloma nurodyti ne-
fasuoto maisto ir restoranuose ar kitose viešojo maitinimo įstaigose tiekiamo 
maisto sudėtyje esančius alergenus, taip siekiant geriau apsaugoti asmenis, 
kurie gali būti alergiški šiems maisto produktams.
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CIBUS / dOLCE ITALIA – tarptautinė maisto ir konditerijos gaminių 
paroda. Vieta: Parma, Italija. data: 2008 gegužės 5-8 d.

Internete: http://www.fiereparma.it/ 

ALIMENTACAO / GOURMET PORTO / HOTELMAQ / VINIPOR – 
tarptautinė maisto paroda;  gurmaniškų produktų paroda; produktų 
ir paslaugų viešbučiams bei viešojo maitinimo sektoriui paroda; vyno 
paroda. Vieta: Portas, Portugalija. data: 2008 gegužės 7-10 d.

Internete: http://www.alimentacao.exponor.pt/ 

VINOVITA – tarptautinė vyno ir vynuogių auginimo bei vyno gamybos 
įrangos paroda-mugė. Vieta: Zagrebas, Kroatija. data: 2008 gegužės 7-11 d.

Internete: http://www.zv.hr/sajmovi/index_en.html 

ICE CREAM CHINA / INTERBAKE CHINA / COFFEE FESTIVAL CHINA 
– ledų paroda; tarptautinė kepyklų įrangos, paslaugų, ingredientų ir 
indų bei kitų reikmenų paroda-mugė; kavos festivalis. Vieta: Guadžou, 
Kinija. data: 2008 gegužės 12-14 d.

Internete: http://www.faircanton.com/ 

FOOdTECH PLOVdIV – tarptautinė maisto produktų ir technologijų 
paroda. Vieta: Plovdivas, Bulgarija. data: 2008 gegužės 12-17 d.

Internete: http://www.fair.bg/en/ 

SPECIALITy & FINE FOOd FAIR – EdINBURGH – ypatingo ir aukštos 
kokybės maisto renginys. Vieta: Edinburgas, didžioji Britanija. data: 
2008 gegužės 13-14 d.

Internete: http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/ 

ST. PETERSBURG WINES ANd VOdKAS FAIR – tarptautinė vyno, jo 
technologijų ir gamybos įrangos paroda. degustacija. Vieta: Sankt Peter-
burgas, Rusija. data: 2008 gegužės 13-15 d.

Internete: http://www.drinks.lenexpo.ru/ 

SITEVI MERCOSUR – tarptautinė vynuogių ir vaismedžių auginimo bei 
vyno gamybos įrangos paroda-mugė. Vieta: Mendoza, Argentina. data: 
2008 gegužės 13-16 d.

Internete: http://www.exposium-al.com.ar/

IFE POLANd – tarptautinė maisto, gėrimų ir svetingumo rinkos paroda. 
Vieta: Varšuva, Lenkija. data: 2008 gegužės 14-16 d.

Internete: http://www.ifepoland.com/ 

SIAL CHINA – tarptautinė Kinijos maisto produktų ir gėrimų paroda. 
Vieta: Šanchajus, Kinija. data: 2008 gegužės 14-16 d.

Internete: http://www.sial.fr/ 

WINE & SPIRITS – tarptautinė gėrimų paroda. Vieta: Praha, Čekija. 
data: 2008 gegužės 14-16 d.

Internete: http://www.vegoprag.cz/ 

HOSPITALITy dESIGN CONFERENCE & ExPO – svetingumo įstaigų dizaino 
paroda. Vieta: Las Vegasas, JAV. data: 2008 gegužės 15-17 d.

Internete: http://www.hdexpo.com/ 

INTERFOOd AZERBAJIAN – renginys maisto ir gėrimų rinkos atsto-
vams. Maisto pakuotės. Vieta: Baku, Azerbaidžanas. data: 2008 gegužės 
15-17 d.

Internete: http://www.interfood.az/ 
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IFEx – INTERNATIONAL FOOd ExHIBITION PHILIPPINES – švieži produktai ir jau 
paruoštas maistas, ekologiški produktai. Vieta: Manila, Filipinai. data: 2008 gegužės 
16-18 d.

Internete: http://www.citem.com.ph/ifex/ 

NRA – viešojo maitinimo paroda. Vieta: Čikaga, JAV. data: 2008 gegužės 17-20 d.
Internete: http://www.restaurant.org/show/ 

FOOd & HOTEL ARABIA – tarptautinis Saudo Arabijos maisto, gėrimų ir viešojo 
maitinimo, viešbučių įrangos, paslaugų renginys. Vieta: Jeddah, Saudo Arabija. data: 
2008 gegužės 18-22 d.

Internete: http://www.acexpos.com/ 

ALL CANdy ExPO – saldainių paroda. Vieta: Čikaga, JAV. data: 2008 gegužės 20-22 d.
Internete: http://www.allcandyexpo.com/ 

BAKERy CHINA – tarptautinė kepinių ir saldumynų mugė. Vieta: Šanchajus, Kinija. 
data: 2008 gegužės 20-22 d.

Internete: http://www.bakery-china.de/ 

LONdON INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR – tarptautinė vyno ir stipriųjų 
alkoholinių gėrimų paroda-mugė. Vieta: Londonas, didžioji Britanija. data: 2008 
gegužės 20-22 d.

Internete: http://www.londonwinefair.com/ 

PPT FOOd – Belgijos maisto ir gėrimų rinkos paroda. Gamyba, pakavimas, atseka-
mumo technologijos. data: Gentas, Belgija. data: 2008 gegužės 21-22 d.

Internete: http://www.easyfairs.com/ 

SMA-FOOd – Viduržemio jūros regiono maisto ir alyvuogių aliejaus paroda. Vieta: 
Sfaksas, Tunisas. data: 2008 gegužės 20-24. 

Internete: http://www.salon-sma.com/ 

IFIA JAPAN – kasmetinė tarptautinė maisto sudedamųjų dalių ir priedų paroda bei 
konferencija. Vieta: Tokijas, Japonija. data: 2008 gegužės 21-23 d.

Internete: http://ejkrause.com/ifiajapan/ 

FOOd & dRINKS – FOOd TECHNOLOGy MOLdOVA – maistas, gėrimai ir jų žaliavos. 
Maisto ir jo gamybos technologijos bei įranga. Įranga parodoms ir viešajam maitin-
imui, specializuotoms parduotuvėms. Šaldymo įranga. Vieta: Kišiniovas, Moldova. data: 
2008 gegužės 21-25 d.

Internete: http://www.food-drinks.moldexpo.md/ 

THAIFEx – WORLd OF FOOd ASIA – tarptautinė maisto, gėrimų, viešojo maitinimo, 
maisto technologijų, svetingumo paslaugų paroda-mugė. Vieta: Bankokas, Tailandas. 
data: 2008 gegužės 21-25 d.

Internete: http://www.worldoffoodasia.com/ 

QINGHAI FOOd ExPO – tarptautinė Kinijos maisto rinkos ir maisto eksporto paroda-
mugė. Vieta: Qingdao, Kinija. data: 2008 gegužės 22-25 d.

Internete: http://www.china-jinnuo.com/food-stock/English.asp

QINGdAO FOOd PROCESSING ExPO – Qingdao tarptautinė maisto gamybos ir pa-
kavimo įrangos paroda. Vieta: Qingdao, Kinija. data: 2008 gegužės 22-25 d.

Internete: http://www.china-spjx.com/ 

VIVEZ NATURE – ekologiškų produktų paroda. Vieta: Paryžius, Prancūzija. data: 
2008 gegužės 22-26 d.

BIOFACH CHINA – pasaulio natūralių produktų paroda. Paroda-mugė ir kongresas. 
Vieta: Šanchajus, Kinija. data: 2008 gegužės 29-31 d.

Internete: http://www.biotech-china.com/ 

ALICANTE CALIdAd – kokybiškų maisto produktų paroda. Vieta: Alikantė, Ispanija. 
data: 2008 gegužės 30 – birželio 1 d. 

Internete: http://www.alicantecalidad.com/ 

THE GOOd FOOd & WINE SHOW – MELBOURNE – Australijos maito ir vyno reng-
inys. Vieta: Melburnas, Australija. data: 2008 gegužės 30 – birželio 1 d.

Internete: http://www.goodfoodshow.com.au/ 
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VIRTUVĖS IR BARo ĮRANGA
„arvItra BaltIc“ uaB
S. Žukausko g. 49, Vilnius, tel. (8 5) 2102227, arvitra@arvitra.lt, 
www.arvitra.lt 
Virtuvės ir baro įranga, įrankiai, baldai, barai, projektavimas

„BaltIc ProfessIonals“ uaB
Kalvarijų g. 29B, Vilnius, tel. 8 685 53914, info@balticprofessionals.eu, 
www.balticprofessionals.eu
Virtuvės ir baro įranga, gamybinis inventorius (puodai, keptuvės ir kt.)

e. vyŠnIauskaItės IĮ
Panerių g. 51, Vilnius, tel. (8 5) 2306480, evi@evi.lt, www.evi.lt
Virtuvės, baro, kepyklų įranga, gamybinis inventorius 

„GastrolInIja“ uaB
Kastyčio g. 16, Palanga, tel. 8 675 02690, info@gastrolinija.lt, 
www.gastrolinija.lt
Virtuvės ir baro įranga, projektavimas, įrengimas, baldai, barai, stalo 
indai ir įrankiai

„Hotel and Gastro“ uaB
Kalvarijų g. 125, Vilnius, tel. (8 5) 2306480, hotel@hotelgastro.com, 
www.hotelgastro.com
Virtuvės ir baro įranga

„ĮranGos detalIų sIstema“ uaB 
Kirtimų g. 49B, Vilnius, tel. (8 5) 2660667, ids@idscatering.com, 
www.idscatering.com
Atsarginės detalės įrengimams, įrengimų remontas

„komPanIja vItrum“ uaB
Verkių g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2788022, vitrum@vitrum.lt, 
www.vitrum.lt
Virtuvės ir baro įranga, projektavimas, įrengimas, baldai, barai, stalo 
indai ir įrankiai

„mBr ParduotuvIų Ir restoranų ĮranGa“ BĮ uaB 
Kirtimų g. 49B, Vilnius, tel. (8 5) 2660008, mbr@m-b-r.org, 
www.m-b-r.org
Virtuvės ir baro įranga, baldai ir barai, projektavimas

„resvIlė“ uaB
R. Kalantos g. 38, Kaunas, tel. (8 37) 360077, info@resvile.lt, 
www.resvile.lt 
Virtuvės ir baro įranga, baldai, indai, įrankiai, inventorius, įrengimas, 
montavimas, projektavimas, konsultacijos 

„rolvIka“ uaB
Kirtimų g. 59, Vilnius, tel. (8 5) 2602088, info@rolvika.lt, 
www.provirtuve.lt
Virtuvės ir baro įranga, prekybiniai baldai

„SPEKAS“ IR KO UAB
Laisvės pr. 125A, Vilnius, tel. (8 5) 2740380, spekas@spekas.lt, 
www.spekas.lt 
Virtuvės ir baro įranga, indai, įrankiai, baldai, barai

„vendor lIetuva“ uaB
Sporto g. 11, Vilnius, tel. (8 5) 2611242, vendor@vendor.lt, 
www.vendor.lt
Kavos aparatai, kava, kavos įrangos nuoma 

INdAI, ĮRANKIAI, INVENToRIUS
„arkIetė“ uaB
Biuras: Konstitucijos pr. 15/5, Vilnius, tel. (8 5) 2711818, 
info@arkiete.lt, www.arkiete.lt, www.indai.lt
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius

„BaltIcdecor“ uaB
Švitrigailos g. 40A, Vilnius, tel. (8 5) 2333037, vilnius@balticdecor.lt, 
www.balticdecor.lt
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius, švaros prekės, įranga

„BerGHoff BaltIja“ uaB
Kalvarijų g. 41/17, Vilnius, (8 5) 2750900, berghoff@is.lt, 
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Nerūdijančio plieno indai, įrankiai, taurės, virtuvės ir stalo inventorius 
bei aksesuarai

„IIttala“ uaB
J. Jasinskio g. 16F, Vilnius, tel. 8 616 43449, 
neringa.lietuvininkiene@iittala.com
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius

„mantvIlė“ uaB
Taikos g. 100C, Kaunas, tel. (8 37) 353323; dubysos g. 37, Klaipėda, 
tel. (8 46) 300592, info@mantvile.lt, www.mantvile.lt, www.indai.lt 
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius

„sanGaIda“ uaB
Panerių g. 20A, Vilnius (filialai Klaipėdoje, Kaune), tel. (8 5) 2161223, 
info@sangaida.lt, www.sangaida.lt 
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius, higienos ir švaros prekės, staltiesės

„scIlIs“ uaB
Smolensko g. 19, Vilnius, tel. (8 5) 2724411
Stalo ir virtuvės indai, įrankiai ir inventorius

BALdAI IR BARAI
„lauksva“ uaB
P. Vaičaičio g. 13, Šakiai, tel. (8 345) 60538, product@lauksva.lt, 
www.lauksva.lt 
Nestandartinių minkštų ir korpusinių baldų gamyba

„vadasIGa“ uaB
Šilutės pl. 2, Klaipėda (filialai Vilniuje, Kaune), tel. (8 46) 492079, 
info@vadasiga.lt, www.vadasiga.lt 
Įvairūs prestižinių gamintojų baldai, kėdės, lauko baldai

„vIntaGe“ (baldų salonas)
Užupio g. 9-40, Vilnius, tel. 8 656 04346, parduotuve@vintage.lt, 
www.vintage.lt 
Senoviniai baldai ir interjero detalės 

ApSKAIToS SISTEMoS IR ĮRANGA
„ASPA“
Kalvarijų g. 125, Vilnius, tel. (8 5) 2700064, info@aspa.lt, 
www.aspa.lt 
Prekybinė ir programinė įranga

„ucs BaltIc“ uaB
Mindaugo g.14B, Vilnius, tel. (8 5) 2107247, filialai Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Rygoje, el. p. ucs@ucs.lt, www.ucs.lt
Kompiuterinės ir apskaitos sistemos 

„BaltIc Hotel and restaurant systems“
Gedimino pr. 50, Vilnius, tel. 8 699 90398, 8 699 18722, 
bhrs@bhrs.info, www.bhrs.info 
Viešbučių, restoranų bei pramogų kompleksų apskaitos įranga

TEKSTILĖ, dARBo dRABUŽIAI
„flokatIs“ uaB
A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, tel. (8 37) 202703, info@flokati.lt, 
www.flokati.lt 
Tekstilė, darbo drabužiai

MUZIKA, VAIZdAS, ApŠVIETIMAS
„meGaomas“ uaB
Taikos pr. 15 (p. c. „Avitela“), Klaipėda, tel. (8 46) 381917, 
office@megaomas.lt, www.megaomas.lt
Muzika, vaizdas, apšvietimas, baldai, barai, vaizdo stebėjimo 
sistemos

IŠKABoS, REKLAMA
„strateGInIų Projektų vystymo GruPė“ uaB
Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, tel. (8 5) 2735919, info@meniu.lt, 
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http://horeca.meniu.lt
Reklamos paslaugos maitinimo įstaigoms ir jas aptarnaujančioms įmonėms, 
produktų įvedimas į rinką, ryšių su visuomene paslaugos,
reklaminių iškabų, stendų, skrajučių, valgiaraščių dizainas ir gamyba

„vaIZdInė dIZaIno Idėja“ uaB
Šv. Ignoto g. 5-123, Vilnius, tel. (8 5) 2121490, info@vdireklama.lt, 
www.vdireklama.lt
Iškabų, baldų, barų gamyba, valgiaraščių maketavimas, interjerai

MAISTo pRodUKTAI IR GAIVIEJI GĖRIMAI
„ACCURATUS“ UAB
Fabijoniškių g. 96, Vilnius, tel. (8 5) 2153032, info@mineralinis.lt, 
www.mineralinis.lt 
Mineralinis vanduo, sultys

„lItBana“ BĮ uaB
Kirtimų g. 57d, Vilnius, tel. (8 5) 2601933, info@litbana.lt, www.litbana.lt 
Vaisiai ir daržovės

„klaIPėdos mėsInė“ uaB
Šilgaliai, Pagėgių sav., Tauragės aps., tel. (8 46) 390222, info@vilke.lt, 
www.vilke.lt 
Mėsa ir mėsos gaminiai

„Šokolado namaI“ uaB
Trakų g. 13-1, Vilnius, tel. (8 5) 2121423, info@chocolade.lt, 
www.chocolade.lt
Šokolado gaminiai

„unIlever lIetuva“ uaB
Buivydiškių g. 22, Vilnius, tel. (8 5) 2427849, www.unileverfoodsolutions.pl
Prieskoniai, maisto priedai, padažai, sultiniai ir kt.

KAVA, ARBATA
„ESIDA“ UAB
Žirnių g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 2152237, skiro@erdves.lt 
Kava, arbata

„EUROKORNUS“ UAB
V. Putvinskio g. 72, Kaunas, tel. (8 37) 407130, info@eurokornus.lt, 
www.eurokornus.lt
Kava, arbata, alkoholiniai gėrimai, itališki maisto produktai, kavos aparatai

„Gustav PaulIG ltd“ atstovybė 
Laisvės pr. 125, Vilnius, tel. (8 5) 2479611, www.paulig.lt 
Kava 

„ŠvIeŽIa kava“ uaB
Savanorių pr. 22, Vilnius, tel. (8 5) 2332782, office@svieziakava.lt, 
www.svieziakava.lt
Kava, arbata

ALKoHoLINIAI GĖRIMAI
„alIta dIstrIButIon“ uaB
A. Goštauto g. 12A, Vilnius, tel. (8 5) 2683630, alita@alitadistribution.lt, 
www.alitadistribution.lt
Įvairūs silpnieji ir stiprieji alkoholiniai gėrimai

„AMKA“ UAB
Bernardinų g. 6-1 / Šiltadaržio g. 5-1, Vilnius, tel. (8 5) 2430304, 
amka@amka.lt, www.amka.lt 
Vynai

„dŪda Ir komPanIja“ uaB
Savanorių pr. 22, Vilnius, tel. (8 5) 2312372
Vynai, konjakas, brendis, armanjakas

„mIneralInIaI vandenys“ uaB
J. Jasinskio g. 16, Vilnius, tel. (8 5) 2786069, info@mv.lt, www.mv.lt 
Įvairūs silpnieji ir stiprieji alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, kitos prekės

„ŠIaulIų tara“ uaB
Liejyklos g. 4, Šiauliai, tel. (8 41) 450388
Vynai ir konjakas

ĮRANGA VIEŠBUČIAMS
„BHD“ UAB
Metalo g. 2A/7-204, Vilnius, tel. (8 5) 2306148, bhd@bhd.lt, www.bhd.lt 
Įvairi įranga viešbučiams

„acG nystrom“ uaB
Taikos pr. 135 A, Kaunas, (8 37) 452068, acg-nystrom@acg.lt, 
www.acgnystrom.lt
Pramoninės skalbimo, džiovinimo mašinos, lyginimo įrengimai

KoNSULTACIJoS
„Bar and restaurant consultInG“ uaB
Smėlio g. 29-33, Vilnius, tel. 8 672 04364
Konsultacijos kuriant įmonę nuo koncepcijos iki atidarymo, personalo 
apmokymo

„NEMPATA“ IĮ
Panerių g. 79A, Kaunas, tel. (8 37) 260223, 8 686 40510, 
NEMlietuva@hotmail.com 
Prekių ženklų registravimas Lietuvoje ir užsienyje, visos patentinės paslaugos 
ir konsultacijos.

„rHm“ restoranų vIeŠBuČIų vadyBa
Veiverių g. 134, Kaunas, tel. 8 615 32106, 8 615 29876
Konsultacijos restoranų atidarymo ir veiklos klausimais, dokumentų 
tvarkymas

„strateGInIų Projektų vystymo GruPė“ uaB
Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, tel. (8 5) 2735919, info@meniu.lt, 
http://horeca.meniu.lt 
Konsultacijos įvairiais maitinimo įstaigų atidarymo ir veiklos klausimais, 
pagalba ieškant tiekėjų

ASoCIACIJoS, ĮSTAIGoS
lrvvka – Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija 
P. d. 2453, LT-09008 Vilnius, tel. (8 5) 2723171, info@lrvvk.lt, www.lrvvk.lt

lBka – Lietuvos barbekiu kepėjų asociacija 
S. Konarskio g. 32-28, Vilnius, info@grilis.com, www.grilis.com

lvra – Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija 
Jasinskio g. 16, Vilnius, tel./faks. (8 5) 2497478, lvra@mail.lt, www.lvra.lt 

lsa – Lietuvos someljė asociacija 
Savanorių pr. 22, Vilnius, tel. 8 687 89994, info@somelje.lt, www.somelje.lt

vmvt – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
Siesikų g. 19, Vilnius, tel. (8 5) 2404361, vvt@vet.lt, www.vet.lt

vtakt – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba
Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel./faks. (8 5) 2725746, tarnyba@vtakt.lt, 
www.vtakt.lt

Ice (Italian trade commision) – Italijos užsienio prekybos institutas
Universiteto g. 4, Vilnius, tel. (8 5) 2123744, faksas (8 5) 2123449, 
el. p. icevilnius@takas.lt 
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Užsiprenumeruokite leidinį „Restoranų verslas“ ir 2008-ai-
siais kartu su juo dovanų gausite tris Meniu.lt leidinius – „Pa-
saulio virtuvės“, „Meniu kelyje“ ir „Pobūvių gidas“. Šie speciali-
zuoti, pramoginio pobūdžio teminiai leidiniai bus naudingi tiek 
Jūsų klientams, tiek ir HORECA versle dirbantiems žmonėms, 
įmonėms.

Specializuotas leidinys „Restoranų verslas“ yra tikslingai orien-
tuotas į HORECA (svetingumo) srities profesionalus, todėl jis yra 
būtinas pagalbininkas bei patarėjas Jūsų darbe ar versle! Jei pagei-
daujate, kad leidinys „Restoranų verslas“ Jums būtų pristatytas 
visada laiku ir patogiai – tiesiai į Jūsų įstaigą ar namus, skubėkite 
jį užsisakyti! Per metus išleidžiami šeši „Restoranų verslo“ nume-
riai. Prenumeruoti galite nuo bet kurio numerio! 

Norime pažymėti, kad leidinio prenumeratos kaina pasikeitė dėl 
padidėjusių pašto išlaidų. Prenumeratos kaina nuo praėjusių metų 
gruodžio 1 d. yra 34,00 Lt už artimiausių šešių leidinio numerių 
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A siuntimą (bei papildomus leidinius „Pasaulio virtuvės“, „Meniu 

kelyje“ ir „Pobūvių gidas“). Prenumeratos kuponą rasite leidinyje 
(žemiau) bei Meniu.lt portale (http://kuponas.meniu.lt). Leidinį 
taip pat galite prenumeruoti ir internete www.prenumerata.lt. 

„Restoranų verslą“ visada nemokamai galite gauti:
•   Leidinio redakcijose (Kaune, Savanorių pr. 271-207, ir Vilniuje, 

Konstitucijos pr. 23C-618); 
•   UAB „Sangaida“ prekybos salonuose (Vilniuje, Panerių g. 20 A; 

Kaune, Kaunakiemio g. 40; Klaipėdoje, daukanto g. 13);
•   UAB „Mantvilė“ prekybos salonuose (Šiauliuose, Gardino g. 

2 („IKI“); Panevėžyje, Savanorių al. 12; Klaipėdoje, dubysos g. 2).
•   Leidinį taip pat gauna UAB „Mineraliniai vandenys“ klien-

tai. 

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į „Restoranų verslo“ 
redakcijas Kaune telefonu (8 37) 705627 arba Vilniuje telefonu (8 
5) 2735919 bei elektroniniu paštu prenumerata@meniu.lt.
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