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grupė”, 2008

Ruduo – derlingas metų laikas. Sakoma, kad viščiukai (t. y. uždarbis ar gėrybės) skaičiuojami rudenį. Svetingumo įstai-
gų sferoje „viščiukus“ rudenį skaičiuoja ne visi. Po vasaros atostogų į darbus ar mokslus sugrįžę žmonės vėl „pakoreguo-
ja“ maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų įstaigų darbą. Pajūryje, kurortuose ir užmiestyje esančiuose kompleksuose lan-
kytojų srautas sumažėja – šioms įstaigoms tai puikus laikas atsikvėpti po vasarinės lankytojų apgulties ir pradėti rengtis 
kalėdiniam švenčių maratonui. Miestuose esančios maitinimo ir pramogų įstaigos bei klubai visada nekantriai laukia 
rudens – po vasaros štiliaus ruduo joms būna naujo darbo sezono pradžia. Tas sezonas tęsis iki vasaros, su vieno ar dviejų 
mėnesių atokvėpiu po naujametinių švenčių. Toks darbo ritmas ir lankytojų srautų svyravimas yra įprastas svetingumo 
sektoriaus įmonėms, todėl jos iš anksto gali numatyti lankytojų ir pajamų srautus, planuoti būsimus remonto darbus. 

Bet daugiau ar mažiau netikėtai šio rudens pradžioje pasaulį sukrėtė ekonominė krizė. Jungtinėse Amerikos Valstijose 
vienas po kito bankrutavo keli didieji bankai, viso pasaulio biržose sminga žemyn akcijų kursai. Prieš kurį laiką JAV pra-
sidėjusi nekilnojamojo turto krizė netruko pasiekti ir Baltijos šalis, kurios pastaruosius metus jautė ekonominį pakilimą. 
Tad nereikėtų labai nustebti, kad ir JAV ekonominės krizės padariniai bus jaučiami visoje Europoje, tuo pačiu ir Lietuvoje. 
Liūdnai nuteikia ir artėjantis šildymo sezonas, bauginantis ne vieną Lietuvos gyventoją. 

Analitikai pabrėžia, kad krizės laikotarpiu vartotojai ims taupyti, atsisakys ne pirmo būtinumo prekių. Tad galima spėti, 
kad taupantis žmogus mažiau lankysis restoranuose. Iš kitos pusės, žmonės valgyti tikrai nenustos, tad tikėtina, kad ben-
dras lankytojų skaičius restoranuose drastiškai nesumažės, bet sumažės vidutinė sąskaita. Tad maitinimo įstaigoms teks 
supaprastinti valgiaraštį, mažinti patiekalų kainą (ir savikainą). Prognozuojama, kad ekonominės krizės metu pirmiausia 
lankytojų sumažės tuose restoranuose, kurie neišsiskiria iš kitų. 

Taigi vėl iškyla amžinai restoranų savininkams ramybės neduodantis klausimas – ką tokio pasiūlyti, kad išsiskirtum iš 
konkurentų, kuo gi dar nustebinti lankytojus? Mes patariame kurti, domėtis, ieškoti naujų produktų ir tiekėjų, lankytis 
parodose, t. y. nestovėti vietoje, stengtis atsinaujinti. O atsinaujinus nepamiršti apie tai pranešti savo lankytojams. 

darbingo Jums rudens ir iki susitikimo parodoje „BaltShop.BaltHotel.BaltGastro“!

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, 
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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: 
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Head office: Konstitucijos pr. 23C-618, 
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reStOraNai
„Birutės uostas“ – restoranas, Liepojos pl. 13, Palanga.
„čanas“ – kinų restoranas, Taikos pr. 61 (PPC „Akropo-
lis“, I a.), Klaipėda. 
„el dorado“ – restoranas, Audros g. 1A, Klaipėda.
„elguva“ – restoranas, žemaitės g. 6, Vilnius (atnaujin-
tas).
„Honkongas“ – kinų restoranas, J. Basanavičiaus g. 19, 
Vilnius. 
„juodasis katinas“ – restoranas, daukanto g. 10A, 
Palanga.
„karališka senoji kibininė“ – restoranas, Sausių k., 
Trakų r. 
„kinų bambukas“ – kinų restoranas, H. Manto g. 43, 
Klaipėda.
„kinų patiekalai“ – kinų restoranas, Pamėnkalnio g. 7 
/ Stulginskio g. 8 („Pramogų bankas“), Vilnius (vietoje 
restorano „Brunello“).
„rosmarino“ – italų restoranas, Vilniaus g. 21, Vilnius.
„tiflisi“ – gruzinų restoranas, Islandijos pl. 32 (PPC 
„Mega“), Kaunas. 
„tokyo“ – japonų restoranas, Turgaus g. 20, Klaipėda.

KAVINĖS-BARAI 
„edmundo kavinukė“ – baras, Konstitucijos pr. 26, 
Vilnius („Forum Palace“, vietoje vestibiulio baro).
„kava tau“ – kavinė, Subačiaus g. apžvalgos aikštelė, 
Vilnius. 
„markučiai“ – kavinė, Paplaujos g. 7, Vilnius.
„nesė and cafe“ – kavinė, Vytauto g. 8, Ukmergė.
„sporto baras“ – baras, Viršuliškių g. 42, Vilnius.
„vyno terasa“ – vyninė, Barboros g. 4, Vilnius.
„tetulės sriubinė“ – užkandinė (sriubų baras), Mairo-
nio g. 28, Kaunas (vietoje restorano „Katpėdėlė“).

pICERIJoS
„olialia pica“ – picerija, Karaliaus Mindaugo pr. 49, 
Kaunas.

KLUBAI
„dr. Who“ – naktinis klubas, Naujojo sodo g. 1, Klai-
pėda.
„gangsters“ – R‘n‘B muzikos klubas, Mečetės g. 4 / 
Lukiškių g. 9, Vilnius.
„glamuor club“ – naktinis klubas, T. Ševčenkos g. 16, 
korpusas 10, Vilnius.
„the main“ – naktinis klubas, S. daukanto g. 19, 
Kaunas (vietoje klubo „City metro“).

SpECIALIZUoToS pARdUoTUVĖS
„elguva gurmanams“ – gurmaniška krautuvėlė, I. 
Šimulionio g. 5, Vilnius.
„gourmet“ – krautuvėlė, Gedimino pr. 12, Vilnius.

VIEŠBUČIAI
„europa royale marijampolė“ – viešbutis, J. Basana-
vičiaus a. 8, Marijampolė. 
„kuršių kaimas“ – viešbutis ir restoranas, Mokyklos g. 
50A, Šventoji.
„Pagėgė“ – viešbutis, kavinė, žemaičių g. 1, Pagėgiai.
„sinchronas“ – viešbutis, Turgaus a. 24/1, Telšiai.
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„KARALIŠKA SENoJI KIBININĖ“
Rugsėjo 5 d. šalia automagistralės Vilnius-Kaunas, 23 km nuo Vilniaus, 

duris atvėrė naujas didelis pakelės restoranas „Karališka senoji kibininė“. 
Naujajame restorane lankytojai kviečiami maloniai praleisti laiką, paragauti 
karaimiškų ir lietuviškų patiekalų. Virtuvės meistrai pasiūlys patiekalų net 
išrankiausiam gurmanui: ant grotelių keptų kepsnių, sriubų, įvairių salotų, 
desertų ir t. t. Apsilankiusieji restorane ras didelį kibinų pasirinkimą, jaukią 
aplinką ir nepriekaištingą aptarnavimą. Jaukus interjeras, kurį kaip ir Trakų 
„Senojoje Kibininėje“ kūrė Sergejus Maslovas, leis atsipalaiduoti ir malo-
niai praleisti laiką artimų žmonių ar draugų rate. didelėse, erdviose salėse 
galima rengti pobūvius, šeimos šventes, vestuves. Norintys pratęsti šventę 
ar likti ilgesniam laikui galės apsistoti nepriekaištingai įrengtuose dvejuose 
apartamentuose. Beje, „Karališka senoji kibininė“ vienintelė Lietuvoje gavo 
kulinarinio paveldo fondo ženklą karaimų virtuvės patiekalams. 

„RoSMARINo“
Rugpjūčio 14 dieną Vilniuje (Vilniaus g. 21) atidarytas itališka dvasia 

dvelkiantis restoranas „Rosmarino“, į kurį vertėtų užsukti visiems itališkos 
virtuvės mėgėjams. Pasak restorano direktoriaus daniele Lufino, restorano 
paslaptis labai paprasta – kokybiškas, šviežias ir skanus maistas. Viską 
gamina Piero Carrieri – virtuvės šefas iš Italijos, kuris gimė „prie orkaitės“. 
Makaronai šiame restorane – tik naminiai: „Tagliatelle“ su grybais, cuki-
nija, rūkyta šonine ir šviežiais pomidorėliais, „Parmigiano“ su sūriu, „Orec-
chiette“ su brokoliais, ančiuviais ir džiūvėsėliais. Lankytojams siūloma 
paragauti ir ypatingų picų iš kiekvieno Italijos regiono bei išskirtinių 
itališkų vynų. Pusryčiaujantiems – tikri itališki rageliai su kava. Vyraujan-
tis muzikos stilius – džiazas, itališka muzika. Restorane rengiami pobūviai, 
banketai, furšetai, jų metu aptarnaujama iki 30 žmonių. 

„GANGSTERS“
Rugsėjo 1 dieną Vilniuje, Mečetės g. 4 / Lukiškių g. 5, atidaryta kavinė-

baras ir naktinis klubas „Gangsters“. Skambus pavadinimas susilaukė 
įvairių nuomonių: vieniems jis siejasi su mafija ar patrakėliška gatvės gy-
venimo kultūra, o kitiems pasirodė visai įdomus. Nepaisant kontraversiškų 
nuomonių, pagrindinis savininkų tikslas buvo pabrėžti įstaigos išskirtinu-
mą. Naktiniame klube grojama tik R’n’B muzika. žinoma, dienos metu, 
kai veiks kavinė, bus galima išgirsti ir lengvesnių melodijų (jazz, lounge). 
Moderniame klubo interjere dominuoja raudona spalva, kuri suteikia ele-
gancijos, prabangos, jaukumo, o šviestuvai ir ornamentai – ištaigumo. Pa-
togiuose pusapvaliuose minkštasuoliuose galėsite atsipalaiduoti ir pailsė-
ti. Vieną ar daugiau kartų per mėnesį bus rengiami grandioziniai vakarėliai 
su ypatingais užsienio svečiais. „Gangters“ bandys paneigti stereotipą, kad 
įstaigoje, kurioje dieną teikiama maitinimo paslauga, o vakare vyksta pra-
mogos, siūlomi prastos kokybės patiekalai. Platus, profesionaliai sudarytas 
europietiškos virtuvės valgiaraštis, vietoje gaminamas sviestas, padažai, 
majonezas, ledai, kepama duona ir bandelės – „Gangters“ orientuojamasi 
į restorano kokybę ir kavinės kainas. Lankytojų patogumui įrengta atskira 
pobūvių salė, kurioje galima rengti verslo susitikimus, mini konferencijas, 
pobūvius. 

„EdVINo KAVINUKĖ“ 
Rugsėjo 5 dieną Vilniuje, komplekse „Forum Palace“, buvo atidaryta 

nauja kavinukė. Pavadinimas „Edvino kavinukė“ – labai paprastas, at-
spindintis įstaigos jaukumą. Įstaigoje lankytojai gali pasimėgauti de-
sertais bei saldainiais, atsigerti kavos iš įprasto ar didesnio puodelio, o 
šiltesniu oru atsigaivinti šalta kava. Iš tortų vertėtų paminėti karamelinį 
bei tradicinį juodojo šokolado, šiltą sūrio pyragą, patiekiamą su šiltu 
šokoladu arba aviečių uogiene. Visi siūlomi saldainiai – rankų darbo, 
gaminami iš belgiško šokolado, kuris yra aukščiausios kokybės. Kavinės 
savininkas Edvinas Jablonskas, „AJ šokolado“ įkūrėjo sūnus, pats puikiai 
išmano šokolado gamybą ir garantuoja už savo kavinėje siūlomų desertų 
kokybę. 

„KARALIŠKA SENOJI KIBININĖ“

„KARALIŠKA SENOJI KIBININĖ“

„ROSmARINO“

„gANgSTERS“

„EdVINO KAVINUKĖ“

naujIenos
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naujIenos

UAB „Amka“ Lietuvos vyno mėgėjams ir žinovams pristato legendinių Ita-
lijos, Toskanos, vyno namų „Argiano“ vynus.

„Argiano“ vyno darykla, kurios istorija siekia net XVI amžių, įsikūrusi Mon-
talčino komunoje, Toskanos regiono pietvakariuose. Montalčino vietovė 
– tarsi kvapą gniaužiančio grožio viduramžių perlas. Toli nuo pramoninių 
Italijos rajonų ir tranzitinių kelių ji atsiskleidė kaip žavinga, civilizacijos ne-
paliesta salelė, puikiai tinkanti vynuogių auginimui. Vynininkystei palankus 
klimatas ir puikus dirvožemis lėmė puikų, nors ir nedidelį, derlių.

„Argiano“ darykla vynuogių auginimui skiria itin daug dėmesio. Jos rūpes-
tingai skinamos rankomis, kruopščiai atrenkamos ir sudedamos į mažus krep-
šius. Vynai gaminami tik iš šiam vyno ūkiui priklausančiuose vynuogynuose 
užaugintų vynuogių. 

Vyno rūsiai – „Argiano“ pasididžiavimas. Čia net nuo XVI amžiaus vynai 
laikomi optimalioje temperatūroje, palaikoma reikiama drėgmė. Tamsoje ir 
tyloje gimsta prabangiausi vynai.

„Argiano“ vynai pelnė nemažai tarptautinių apdovanojimų. 

„argiano non confunditur I.g.t. toscana“ vynas gaminamas iš Cabernet Sauvignon, 
Sangiovese, Merlot ir Syrah vynuogių. Jis pasižymi sodria rubino spalva, turtingu raudonųjų 
uogų ir dūmų aromatu. Tai pilno kūno vynas, kuriame jaučiamos aviečių, cinamono ir slyvų 
natos. ypač tinka prie aštrių mėsos patiekalų, sriubų, įvairių sūrių.

„ARGIANo“ VYNo dARYKLoS VYNAI
„argiano solengo I.g.t. tosca-

na“ – puikiai subalansuotas pilno 
kūno vynas, sujungiantis Toskanos 
dirvožemio ir prancūziškų vynuogių 
veislių ypatybes. Jam būdinga sodri 
ir tamsi violetinė spalva, prisirpu-
sių juodųjų serbentų ir gervuogių 
aromatas. Jaučiamos ąžuolo natos, 
švelnūs taninai. Skonis komplek-
siškas. Ilgai brandinamas tik dar 
labiau gerėja. Rekomenduojama 
patiekti prie raudonos mėsos, aš-
tresnių patiekalų, įvairių sūrių.

„argiano Brunello di montalcino docg“ vynui būdinga sodri rubino spalva, koncen-
truotas skonis bei ilgai išliekantis poskonis. Tai apvalaus kūno bei šilkinių taninų vynas, 
įkūnijantis jėgą ir eleganciją. Ragaujant juntamas juodųjų vaisių aromatas. Prieš patiekiant 
rekomenduojama dekantuoti bent valandą.

„argiano suolo I.g.t. toscana“ vynui pagaminti naudojamos Sangiovese vynuogės, 
surinktos iš dviejų skirtingų vynuogynų: senųjų ir naujųjų vynuogienojų. Jis 17 mėnesių 
brandintas ąžuolo statinėse. Vynui būdinga sodri rubino spalva su violetiniais atspalviais, 
kompleksiškas aromatas, tvirtas ir apvalus skonis bei ilgai išliekantis prieskonių poskonis. 
Prieš patiekiant rekomenduojama dekantuoti bent valandą.

UAB „Amka“ informacija

AUSTRIJoS dVASIA 
LIETUVoJE

Pagaliau kalnų slidi-
nėtojai, ekstremalaus 
sporto mėgėjai, ar tie-
siog naujovių ieško-
tojai galės ir Lietuvoje 
pasimėgauti kultiniu 
austrišku romu „Stroh“.

Sebastiano Stro-
ho 1832 m. sukurtas 
ir pristatytas romas 
„Stroh“ per daugiau 
nei 170 metų tapo 
žinomas 30 pasaulio 
šalių. „Stroh“ tamsusis 
romas būna 40, 60 ir 
80 % stiprumo. Jis retai 
kada geriamas grynas, 
tačiau yra nepamaino-
mas populiarių koktei-
lių ingredientas, nau-
dojamas punšui, grogui 
ir kitiems maišytiems 
gėrimams bei šaltiems 
ir šiltiems kriušonams 
ruošti. Tikriausiai ne-
daugelis atsispirtų ir šir-
dį šildančiam „Stroh Jagertee“ su juodosios arbatos ekstraktu ir esencijomis. 
Tradicinėje Austrijos virtuvėje originalus „Stroh“ yra nepakeičiama pyragų, 
tortų, desertų bei degančių gėrimų sudedamoji dalis. Nieko nuostabaus, nes 
romas yra puikaus aromato ir skonio.

UAB „Mineraliniai vandenys“ informacija

MENIU.LT poRTALE – 
„SpECIALIZUoToS 
pARdUoTUVĖS“

Naujoje Meniu.lt portalo rubrikoje „Spec. parduotuvės“ (pranc. boutique) 
pateikiama informacija apie įdomias ir išskirtines, vienoje ar keliose srityse 
besispecializuojančias parduotuvėles. Firminės alkoholinių gėrimų, kavos bei 
arbatos, prieskonių, o taip pat saldumynų parduotuvėlės – tai vietos, kuriose 
galima rasti produktų ar prekių, kurių nėra didžiuosiuose prekybos centruo-
se arba kurių kokybė pranoksta „masinių“ produktų kokybę. Be to, tokiose 
parduotuvėse pirkėjui daug maloniau iš plataus specializuoto asortimento 
išsirinkti geidžiamą produktą bei jį čia pat 
paragauti ar net supakuoti kaip dovanėlę. 
Specializuotų parduotuvių personalas pir-
kėjui skiria daugiau individualaus dėmesio.

Jau gana seniai turime specializuotas 
atskirų maisto produktų gamintojų par-
duotuves: mėsos, duonos, pieno produktų 
bei kt., o netrukus sulauksime ir delikate-
sinių gaminių parduotuvėlių: sūrio, žuvies 
bei jūrų gėrybių, kepinių ir kt. Pirmą žingsnį 
žengė restoranas „El Gaucho Sano“ – spe-
cializuotoje vyno parduotuvėlėje jau galite 
rasti ir specialių užkandžių.

Įmonių vadovų, ketinančių atidaryti arba jau įsteigusių tokias specializuo-
tas parduotuvėles, prašome apie tai pranešti Meniu.lt portalo administracijai, 
kad informaciją apie jūsų įmonę galėtume paskelbti rubrikoje „Spec. parduo-
tuvės“. Anketinės informacijos skelbimas yra nemokamas. Pasinaudokite vie-
na efektyviausių reklamos formų Lietuvoje.

daugiau informacijos tel.: (8 5) 2735919, (8 37) 705627.
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Pristatome dar vieną  
profesionalaus sirupų 
gamintojo „Monin” 
produktą – „Monin 
Cucumber” agurkų si-
rupą. Ragaudami gėri-
mus, pagardintus „Mo-
nin Cucumber“ agurkų 
sirupu, pajusite gaivu-
mą ir natūralumą. Nie-
ko nuostabaus, nes šis 
„Monin“ sirupas buvo 
sukurtas atsižvelgiant 
į naujausias pasauli-
nes natūralumo, svei-
katingumo ir sveiko 

kūno tendencijas. 
Agurkai yra mėgstama daržovė daugelyje pasaulio ša-

lių, jų sultys taip pat labai skanios ir populiarios. „Monin 
Cucumber“ agurkų sirupas padės profesionalams sutaupyti 
laiko, kuris sugaištamas bandant išlaikyti tikrąjį agurkų sulčių 
skonį ir savybes kuo ilgiau. Tai puiki priemonė, padėsianti ne-

„MoNIN CUCUMBER“ SIRUpAS
atsilikti nuo tarp kokteilių gamintojų populiarėjančių tenden-
cijų naudoti daržoves ir jų sultis ruošiant gėrimus.

„Monin Cucumber“ – ryškios ir gaivios žalios spalvos, 
sodraus ir pikantiško, subtiliai rūgštoko skonio sirupas. Šis 
sirupas puikiai tinka pagardinti šaltą arbatą, „Martini“, 
sodos ir kitus gėrimus.

„TZTAZIKI MARTINI“
• 25 ml „Monin Cucumber“ sirupo;
• 10 ml „Monin Green Apple“ likerio;
• 30 ml degtinės;
• 20 ml šviežios grietinėlės.
Suplakite ingredientus ir patiekite „Martini“ taurėje.

„TRopINĖ žALIoJI CoLAdA“
• 20 ml „Monin Cucumber“ sirupo;
• 10 ml „Monin Kivi“ sirupo;
• 90 ml ananasų sulčių;
• 60 ml pieno.
Suplakite ingredientus ir supilkite į aukštą stiklinę, pri-

pildytą ledo kubelių.
UAB „Sangaida“ informacija

Panevėžio arenoje restoranų 
ir viešbučių rinkos lyderė UAB 
„UCS Baltic“ diegia modernią 
apskaitos ir valdymo sistemą, 
kuri palengvins kokybiškų pas-
laugų tiekimą arenos maitinimo 
sektoriuje, sudarytame iš 6 grei-
tojo maitinimo taškų, 4 barų bei 
16 VIP ložių. Įmonė „UCS Baltic“ 
buvo pasirinkta siekiant tobu-
linti klientų aptarnavimą. Pana-
šios specializuotos „UCS Baltic“ 
kompiuterinės apskaitos siste-
mos jau yra pritaikytos profe-
sionaliai valdomose „Siemens“, 
Šiaulių ir Rygos arenose.

Kompanija „FJB“ neseniai 
Baltijos šalyse pristatė natūra-
lius, gaivinančius, pamaloninan-
čius gomurį ir praskaidrinančius 
nuotaiką gardžius vaisių kok-
teilius „Sweetbird“. Trijų rūšių 
kokteiliai pagaminti tik iš vaisių. 
Nepridėta cukraus, dirbtinių 
medžiagų, dažiklių ar kvapų. 
Gėrimai supilstyti į perdirba-
mus PET buteliukus, jų nereikia 
laikyti šaldytuve. Siūloma rink-
tis trijų skirtingų skonių gėri-
mus. „Mangų ir apelsinų gaiva“ 
– ekologiški, sultingi mangai iš 
Peru, apelsinų sultys iš Argen-
tinos, Pietų Afrikos obuoliai ir 
gvajavos iš Brazilijos. Tai šimta-
procentinis, gaivus vaisių kok-
teilis. „Pakraunantis“ gervuogių 
ir mėlynių kokteilis – mėlynių, 
juodųjų serbentų ir raudonųjų 
vynuogių sultys, sumaišytos 
su bananais (kad būtų tirščiau) 
bei obuoliais. Tai puikus būdas 
padidinti antioksidantų kiekį 
jūsų organizme. „Ananasų ir 
pasifloros egzotika“ – egzotiš-
kas Kosta Rikos ananasų, aštrių 
pasifloros sulčių bei bananų iš 
Ekvadoro mišinys su šlakeliu 
apelsinų sulčių iš Brazilijos. 
„FJB“ specializuojasi karštųjų 
ir šaltųjų gėrimų, kokteilių ir 
sulčių gamybai skirtos profesi-
onalios įrangos bei jų gamybai 
reikalingų produktų srityje. 

NAUJIENoSRENGIAMAS ANTRASIS LEIdINIo 
„poBŪVIŲ GIdAS“ NUMERIS!

Artėjant žiemos šventėms, žmonėms, ieškantiems vie-
tos privačiam ar verslo pobūviui, antrus metus iš eilės pri-
statysime atnaujintą informacinį leidinį „Pobūvių gidas“. 
didelio skaitytojų susidomėjimo sulaukusiame „Pobūvių 
gido“ naujajame numeryje – dar daugiau informacijos 
apie maitinimo įstaigas, organizuojančias įvairius pobū-
vius, įmones, nuomojančias šventėms patalpas, taip pat 
naudingi profesionalų patarimai besiruošiantiems šventei 
ar ją organizuojantiems. Nepamirštamam pobūviui nepa-
kanka užsisakyti vien patalpas ir maitinimą. Puikios idėjos 
rubrikoje „Papildoma informacija“: įmonių, nuomojančių 
transportą, indus, paviljonus, teikiančių renginių organi-
zavimo, šventinio dekoravimo paslaugas, fotografų, ope-
ratorių, muzikantų, atlikėjų bei renginių vedėjų, floristų, 
įstaigų, siūlančių puikias verslo dovanas, fejerverkus ir ba-
lionus, šventinius tortus bei kitokias pobūviams aktualias 
paslaugas kontaktai.

Lietuvių kalba, dideliu tiražu leidžiamas informacinis 
leidinys bus platinamas verslo įmonėse, organizuojančio-
se įmonių šventes, pasieks gimtadieniams, vestuvėms be-

siruošiančius žmones ir 
kitus asmenis, kuriems 
aktuali pobūvių orga-
nizavimo tema. Leidinį 
taip pat bus galima rasti 
restoranuose, viešbu-
čiuose, kaimo turizmo 
sodybose, švenčių or-
ganizavimo salonuose, 
įvairiuose renginiuose ir 
parodose. „Pobūvių gidą“ 
dovanų gaus ir žurnalo 
„Restoranų verslas“ pre-
numeratoriai. 

dėl išsamesnės informacijos ir reklamos leidinyje kreip-
kitės:

Vilniuje tel. (8 5) 2735919
Kaune tel. (8 37) 705627
Klaipėdoje tel. 8 654 22427
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VIRTI AR NEVIRTI (ALŲ SAVo RESToRANE)?
Vytautas Mickevičius 

Ne paslaptis, kad tik eilinės, į pietaujančius lankyto-
jus orientuotos maitinimo įstaigos savininkas gali ne-
investuoti į aplinkos gražinimą, interjerą ar papildomas 
pramogas bei atrakcijas – tokiose įstaigose svarbiausia 
siūlyti skanų, šviežią ir nebrangų maistą. 

Į vakarinius pasisėdėjimus ar savaitgalio pietus orien-
tuotų restoranų, kavinių, barų savininkai turi nertis iš 
kailio, kad prisiviliotų lankytojų. Vienus jų gali patraukti 
interjeras ir aplinka, kitus – išskirtinis valgiaraštis, tre-

alus lietuvoje dažnai pavadinamas tautiniu arba naciona-
liniu gėrimu. Ir ne veltui – remiantis statistiniais duomeni-
mis, tai yra gausiausiai gaminamas ir vartojamas alkoholi-
nis gėrimas šalyje. alumi taip pat garsėja čekija, vokietija, 
Belgija ir kitos šalys. ten alaus tradicijos tiek įsišaknijusios, 
kad dažnoje alinėje vakarais lankytojams sunku rasti ne tik 
sėdimą, bet ir stovimą vietą. kodėl taip nėra lietuvoje?

čius – gėrimų asortimentas. Kiekviena pastarųjų lan-
kytojų grupė skiriasi, tad ir į ją orientuota maitinimo 
įstaiga turėtų būti įrengta atitinkamai. Idealu, jei lėšų, 
idėjų ir sugebėjimų pakanka, kad būtų galima įrengti vi-
sus paminėtus kriterijus atitinkančią maitinimo įstaigą. 
Įspūdingais interjerais ir aplinka Lietuvoje gali pasigirti 
daug restoranų – tai didelių pradinių lėšų, bet nedaug 
tolimesnio rūpesčio reikalaujanti investicija. Taip pat 
yra nemažai gerą maistą ir aptarnavimą siūlančių mai-
tinimo įstaigų. Tik ne visada kokybę pavyksta išlaikyti. 
Po to pradeda plisti nepatenkintų lankytojų komentarai 
internete ar iš lūpų į lūpas. Na, o sugadintą gerą vardą 
susigrąžinti sunku – kartais lengviau pakeisti įstaigos 
pavadinimą ir tipą.

Tada kyla klausimas, ką ir kaip pakeisti, kad restoranas 
būtų populiarus. Picomis žmones buvo galima nustebinti 
prieš dešimtmetį. Gausiu vyno asortimentu ar kepsniais 
ant grotelių – prieš gerą penkmetį. Gal pasiūlyti savos 
gamybos alaus?

restoranai, kuriuose gaminamas alus

Vilnius „Avilys“, „Belmontas“, „Bravaria“, 
„Būsi trečias“

Kaunas „Avilys“, „Bravaria“

Klaipėda „Mėmelis“

Šiauliai „Bravaria“

Kretingos r. „HBH Juozo alus“, „Virkštininkų dvaro užeiga“ 

AR GAMINTI SAVo ALŲ?
Alus Lietuvoje labai mėgstamas, todėl šalyje sėkmin-

gai gyvuoja ir aršiai konkuruoja didieji alaus gamintojai. 
Trys didžiausios alaus daryklos („Švyturys – Utenos alus“, 
„Kalnapilis“ ir „Ragutis“) maitinimo įstaigoms siūlo ne 
tik įvairų pilstomą alų, bet ir savo logotipais papuoštas 
pavėsines, alaus pilstymo įrangą, taures, kitą atributiką 
– kad tik išsikovotų vietą už baro. dažniausiai, jei į mai-
tinimo įstaigą „įlindo“ vienas alaus gamintojas, kitas joje 
jau nepageidaujamas. Bet alų mėgstantis lankytojas ne 
visada nori būtent to alaus, kurį randa maitinimo įstai-
goje. Kartais netgi dėl gyvenamosios vietos, mėgstamos 
komandos ar girdėtų gandų atsiranda tam tikri stereo-
tipai, kad vieno aludario alus „geras“ ir „skaniausias“, o 
kito – „blogas“. Kad nenuviltumėte tokio lankytojo, galite 
jam pasiūlyti savos gamybos alaus. 

Gaminti alų savo maitinimo įstaigoje verta ne tik dėl 
išskirtinumo. Savas alus gali tapti pagrindine maitinimo 
įstaigos tema, atsispindinčia tiek interjere, tiek valgia-
raštyje. Teminiams (kaip ir įvairių užsienio virtuvių) res-
toranams prognozuojama lengvesnė ateitis. Juk lanky-
tojas dažnai ateina į restoraną, kad jame paskanautų to, 
ko negali pasigaminti namie: dažnas namie gali išsikepti 
karbonadą ar išsivirti cepelinų, atsikimšti mėgstamo 
vyno ar alaus butelį, bet retas kuris sugebės pasigaminti 
egzotinį ar sudėtingos receptūros patiekalą, paskanauti 

Nukelta į 12 psl. >

Galimos 
ekonominės krizės 
metu pirmiausia 

lankytojų sumažės 
tuose restoranuose, 
kurie neišsiskiria 

iš kitų. 

„ZAHIRAS“, VILNIUS
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naminio alaus ar jo kokteilio.
Suprantama, pasiryžus restorane gaminti savo alų, 

tam prireiks ir papildomų patalpų, ir nemažai investicijų. 
Įrangos kaina labai priklausys nuo jos dydžio ir komplek-
tacijos, nuo brandinimo talpų skaičiaus, apdailos ir kt. 
Ją galima pirkti iš vietinių tiekėjų ar tiesiogiai iš čekų, 
austrų, vokiečių gamintojų. Norintys sutaupyti, gali 
paieškoti jau naudotų įrengimų. Bet kokiu atveju, inves-
ticijos į įrangą bus šimtatūkstantinės. Reikia nepamiršti 
pasirūpinti ir darbuotojais. Geras aludaris tolygus geram 
virtuvės šefui – be jo gero rezultato nebus. 

Ar kada pagalvojote, kodėl didieji aludariai taip len-
gvai maitinimo įstaigoms dalina skėčius, lauko baldus, 
bokalus ir kitą atributiką su savo logotipais? Tai puiki 
reklama, ne tik skatinanti pasirinkti gamintojo gėrimą, 
bet ir užsiliekanti galvoje kur kas ilgiau, nei galime įsi-
vaizduoti. Tad siūlant savos gamybos alų, tiesiog priva-
loma visą minėtą atributiką žymėti savu prekės ženklu ar 
restorano logotipu. Taip ne tik reklamuosite savo įstaigą, 
bet ir dėsite pamatus ateičiai – ką gali žinoti, gal vieną 
dieną atsiras poreikis puikios kokybės produkciją par-
davinėti parduotuvėse. Taip pat tokią firminę atributiką 
mielai perka kolekcionieriai ir turistai, taigi galima gauti 
papildomų pajamų. 

KAIp GAMINAMAS ALUS?
Alus gaminamas nuo neatmenamų laikų. Senovės 

Egipto epuose jis jau yra minimas, o kada ir kas jį pradė-
jo gaminti, nėra tiksliai žinoma. Taigi tai yra seniausias 
alkoholinis gėrimas. Nepaisant senos kilmės, šiuolaikinį 
alų ne kiekvienas gali pasigaminti – tam reikia žaliavų, 
įrangos, žinių. 

Alaus gamybos proceso metu iš miežių, apynių, mie-
lių ir vandens verdamas, raugiamas (fermentuojamas) 
ir brandinamas silpnas alkoholinis gėrimas. Alaus ga-
myba susideda iš kelių etapų: salyklo gamybos, misos 
paruošimo, rauginimo, brandinimo ir pilstymo.

Salyklas yra gaminamas iš miežių daigų – miežių 
grūdai yra išmirkomi ir sudaiginami, o vėliau džiovina-
mi. daigintuose miežiuose atsiranda fermentai, kurie 
grūdų krakmolą vėliau paverčia cukrumi, iš kurio ga-
minasi alkoholis. Salyklas – tai pagrindinė žaliava, kuri 
nulemia alaus spalvą, skonį ir kvapą. 

Apyniai (tiksliau – apynių spurgai) suteikia alui spe-
cifinį aromatą ir skonį. Kaip ir salyklas, apyniai yra la-
bai svarbi alaus žaliava. Jie taip pat suteikia alui biologinį 
atsparumą, malonų kartumą, turi įtakos alaus putos 
susidarymui ir jos atsparumui. 

Mielės svarbios alaus rūgimo procese – jo metu cukrus 
suskaidomas į alkoholį ir anglies dvideginį. Mielės turi 
įtakos alaus skoniui, alaus rūgimo trukmei.

Vanduo alaus gamyboje atlieka ne pagrindinį vaidme-
nį, bet jis turi būti švarus, skaidrus, bekvapis ir minkš-
tas.

Gaminant alų sudaiginti ir išdžiovinti miežiai ma-
lami – grūdai suaižomi taip, kad užpilti karštu vande-
niu išbrinktų. Tada salyklas užpilamas karštu vandeniu 
– gaunamas mentalas. Šio proceso tikslas – leisti dai-
gintuose grūduose susidariusiems fermentams suskai-
dyti vandenyje netirpų grūdų krakmolą iki vandenyje 
tirpios ir fermentacijai tinkamos sacharozės. Nuo van-
dens temperatūros ir mentalo gavimo būdo priklauso 
gaminamo alaus rūšis: tamsusis alus gaminamas vienu 
užpylimu. Kitų alaus rūšių mentalas paprastai daromas 
trim etapais, kiekviename jų pakeliama temperatūra. 

Atkelta iš 10 psl. >

! svarbu žinoti! 
Alui gaminti 

reikia gauti licenciją: 
Lietuvos Respublikos Vy-

riausybės 2001 m. 
sausio 22 d. 

nutarimas Nr. 67 
„dėl alkoholio produktų 
gamybos licencijavimo 
taisyklių patvirtinimo“ 
(Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2004 m. 

birželio 30 d. nutarimo 
Nr. 830 redakcija, 

žin., 2001, Nr. 8-230; 
2004, Nr. 104-3847) 

„AVILyS“, KAUNAS
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Užpylus mentalą karštu vandeniu, gaunama alaus misa – sacharo-
zės ir kitų komponentų, gautų iš mentalo, mišinys. Misa alaus virimo 
talpoje verdama apie dvi valandas. Šiame etape įdedama apynių, kurie 
pakartina alų, kitokių priedų pagal poreikį (medaus, ženšenio ar kt.).

Paruošus misą, visos kietosios misos medžiagos, tarp jų ir apyniai, yra 
nufiltruojamos. Skystis ataušinamas ir perpilamas į fermentacijos talpą, 
įdedama mielių. Rūgdamos mielės greitai dauginasi, todėl jų tūris labai 
padidėja. Mielių perteklius nugriebiamas. Atidžiai stebima rūgstančios 
misos temperatūra: jei per vėsu – fermentacija sustoja, jei per karšta 
– ji gali būti per daug intensyvi ir alus gali išbėgti. 

Maždaug po aštuonių dienų, kai beveik visa sacharozė virsta alkoho-
liu, alus yra nupilamas iš fermentacijos talpos, atskiriamos mielės. Tada 
šviežias, arba „jaunas“ alus, išlaikant tam tikrą temperatūrą, yra laiko-
mas brandinimo rezervuaruose, kuriuose įgyja reikiamą skonį ir kvapą. 

Alaus savybės labai priklauso nuo mielių. Pagal alaus rauginimui nau-
dojamų mielių rūšį skiriamos viršutinio rauginimo arba ale tipo alaus ir 
apatinio rauginimo arba lager tipo alaus rauginimo technologijos. 

STATISTIKA
2007 m. Lietuvoje alaus pagaminta 28,6 mln. dekalitrų. Palyginus su 

2006 m., jo gamyba sumažėjo 2,6 procento. Tačiau keletą metų prieš 
tai buvo pastebimas akivaizdus pagaminto (ir suvartoto) alaus kiekio 
augimas. Vartojimo sumažėjimą gali nulemti ir tai, kad dalis vartotojų 
renkasi kitus silpnuosius alkoholinius gėrimus (vyną, sidrą), kurių su-
vartojimas auga. 

Pagal Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos (VTAKT) 
duomenis, šiuo metu Lietuvoje yra 72 įmonės, turinčios alaus gamybos 
licencijas. Ne visos jos šiuo metu yra veikiančios ir gamina alų.

Suskaičiuoti Lietuvos restoranus ar alaus barus, kuriuose yra verda-
mas alus, galima ant rankos pirštų. Jei neskaičiuotume šiaurinėje Lie-
tuvos dalyje, šalia nedidelių alaus daryklų, įsikūrusių bariukų, Vilniuje 
šiuo metu tikriausiai veikia keturi restoranai ar barai-alaus daryklos 
(„Avilys“, „Bravaria“, „Būsi trečias“ ir „Belmontas“), Kaune – du („Avi-
lys“ ir „Bravaria“), Klaipėdoje – vienas („Mėmelis“), Šiauliuose – vienas 
(„Bravaria“) ir dar du pajūryje – šalia Kretingos bei Palangos („HBH 
Juozo alaus“ darykla ir „Virkštininkų dvaro užeiga“). 

Iš paminėtų įstaigų galima išskirti „Avilio“ restoranus, jau senokai ir 
sėkmingai verdančius savo firminį medaus alų, taip pat – „HBH Juozo 
alaus“ daryklą, kuri nuo nedidelės alaus daryklėlės su kelių staliukų ba-
riuku išaugo iki kone didžiausio Lietuvoje maitinimo ir pramogų kom-
plekso. 

Keletas seniau veikusių restoranų-alaus daryklų užsidarė – tai Kauno 
restoranai „Unija“ ir „Bravoras“ (buvęs „Stumbro“ restoranas). 

Kai kuriuose kituose restoranuose, lankytojams siūlančiuose „firminį“ 
naminį alų, alus vietoje neverdamas. Procesas patikimas profesiona-
liems aludariams, o gėrimas tiesiog pavadinamas įstaigos vardu. Pavyz-
džiui, tokiu alumi lankytojus vaišina „Čili kaimas“, „Bernelių užeiga“. 

NAUdINGoS NUoRodoS:

www.alutis.lt 
Nepriklausomas portalas apie alaus vartojimo kultūrą ir istoriją

www.alutex.ot.lt 
Viskas alui ir aludariams – žaliavos, įrengimai, patarimai

www.vtakt.lt 
Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba

www.aludariai.eu 
Lietuvos aludarių asociacija (vienijanti didžiuosius aludarius) 
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BoHEMA IR 
BLUSoS
Audrius Vyšniauskas

Išgirdę žodį „bohema“ iškart pagal-
vojame apie linksmą, nerūpestingą, 
kiek palaidą gyvenimą, ryškiai kon-
trastuojantį su pilkąją kasdienybe. 
Posakis „bohemiška aplinka“ dau-
geliui asocijuojasi su pakilia kūry-
bine nuotaika, triukšmu ir netvarka, 
tvyrančia jaukiose kavinėse, meno 
dirbtuvėse, nušiurusiose palėpėse ar 
tiesiog senamiesčių kiemuose. „ABSENTO FĖJOS“

„ABSENTO FĖJOS“
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Tokia nepakartojama atmosfera šiandien uoliai naudo-
jama renginių ir įmonių įvaizdžio formavimui, išprususios 
publikos pritraukimui. Tiesa, šiuolaikinė Lietuvos bohema 
yra kiek kitokia, nei Paryžiaus ar Amsterdamo: amžinuo-
sius studentus, lengvabūdiškas grizetes ir vargingus meni-
ninkus, kadaise apdainuotus Henrio Murgerio ir džakomo 
Pučinio, pakeitė pasiturintys žiniasklaidos, pramogų, rekla-
mos bei kitų verslo šakų atstovai, turintys ne tik pinigų, bet 
ir skonio, gurmaniškų ambicijų, kelionių po visą pasaulį pa-
tirtį. Tad „bohemiškieji“ restoranai bei kavinės, kuriose jie 
teikiasi lankytis, turi ne šokiruoti tariamu skurdu, o atitikti 
europinius aptarnavimo, maisto kokybės ir aplinkos įren-
gimo standartus.

Visos sostinės pasibuvimo vietos, kurias galėtume pa-
vadinti bohemiškomis, yra Senamiestyje – kultūringiau-
sioje ir europietiškiausioje miesto dalyje. Viena ryškiausių 
ir žinomiausių – baras „Absento fėjos“, esantis visai šalia 
Aušros vartų. Jo bohemiškumas aiškėja jau iš pavadinimo 
– juk būtent absentas praėjusio amžiaus pradžioje buvo 
laikomas visagaliu meninio įkvėpimo šaltiniu ir privalo-
muoju palaido gyvenimo atributu. Kaip ir daugeliui kūry-
binių sambūrių, barui būdinga uždarumo ir išskirtinumo 
dvasia: nežinant tikslios jo buvimo vietos, labai lengva 
prabėgti gatve pro šalį, o klientų įleidimo tvarkos dės-
ningumų nežino niekas, net baro savininkai. Jei visgi pa-
siseka patekti vidun, lankytojus pasitinka itin sugestyvi, 

„ABSENTO FĖJOS“ Nukelta į 16 psl. >

Tikrasis viešųjų 
erdvių bohemiškumas 

priklauso ne tiek 
nuo pradinio 

architektūrinio 
projekto, kiek nuo 
taiklaus, vieningo 

interjero sprendimo.
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Su bohemiškuoju gyvenimu susijusi ir Se-
namiesčio širdyje esanti kavinė, tiesiai šviesiai 
pavadinta „La Bohema“. Įsikūrusi buvusio resto-
rano „Bočiai“ patalpose, iš pastarojo ji paveldėjo 
gan nedėkingą patalpų struktūrą ir išplanavimą. 
Socializmo laikų totalinius „obščepito“ mastus 
liudijusios didžiulės salės šiandien atrodo gan 
nejaukiai. Kavinėje, kurią savininkai pristato kaip 
„vyninę su maistu“, bandyta daryti struktūrinius 
pertvarkymus: buvusios rūbinės vietoje įkurdintas 
baras, o uždariems pobūviams skirtos nedidelės 
salytės, kadaise buvusios tarnybinės patalpos. 
Tačiau didžiulė skliautinė pagrindinės salės erdvė 
liko nepakitusi – joje neatsirado nei pertvarų, nei 
jaukumo suteikiančių „kišenių“. Romantišką pa-
trauklumą buvo siekiama sukurti naudojant kitose 
Vilniaus vyninėse išbandytas priemones: skirtingų 
rūšių kėdžių ir stalų mišrainę bei stilizuotą sienų 
tapybą (senąsias freskas buvo nuspręsta uždeng-
ti gipso kartono plokštėmis ir užtinkuoti). deja, 
naujajam sienų ištapymui pakviestas Antanas 
Pužauskas, pastaraisiais metais laikytas nuotai-
kingos pseudoistorinės interjero apdailos meistru, 

intriguojanti atmosfera, kurią formuoja tiek susirinkusi 
publika, tiek baro aplinka. XVI a. statyto namo erdvės, 
apsaugotos paminklotvarkos reikalavimų, sąlygojo baro 
suskaidymą į nedidelius kamerinius tūrius. Teko netgi 
įrengti 2 baro stovus (nors pagal normatyvus visiškai už-
tektų vieno) tam, kad būtų išvengta bereikalingo lankytojų 
stumdymosi siauruose praėjimuose. Kurioje baro patalpoje 
bebūtum, į akiratį tepakliūna 10-15 žmonių – tai suteikia 
jaukumo ir išskirtinumo. Interjere, sukurtame pagrinde baro 
šeimininkų pastangomis, apstu užuominų į XIX a. pabaigoje 
populiarų Art Noveau stilių, ypač jo ispaniškąją atšaką, ats-
tovaujamą garsiojo Antonio Gaudi. Čia ir kalto metalo de-
talės, ir padrikai suklijuotos keraminės plytelės, ir plastiški 
stiklo dirbiniai, ir urvą primenantis faktūrinis sienų tinkas... 
Bendrąjį mistiškumą sustiprina sumaniai parinktas ap-
švietimas – apytamsėse patalpose nėra ryškios bendrosios 
šviesos, o atskirus kampus bei fragmentus apšviečia labai 
skirtingi šviestuvai – nuo ištaigingojo krištolinio sietyno iki 
apykreivių žalvarinių bra. dauguma baldų nėra autentiški 
arba antikvariniai – jie tiesiog supirkti Lietuvos ir gretimų 
šalių baldų salonuose, tačiau gan darniai įsilieja į bendrąjį 
interjero ansamblį. Išimtį sudaro korpusiniai baldai – sta-
lai ir baro stovai, pagaminti atsižvelgiant į bendrąjį planą 
tiesiog vietoje. Grubokai apdoroti tamsaus medžio pavir-
šiai lyg ir užsimena apie senąją amatininkišką kilmę, tačiau 
iš tikrųjų jie yra visai neseniai išfrezuoti iš medžio dulkių 
plokštės. Viso baro „vinis“ – muziejų primenantis vidinis 
kiemelis, kuriame rasime visko: ir inkrustuotų stalelių, ir 
žalvarinių žvakidžių, ir instaliacijų su kičinėmis figūrėlėmis. 
Ką gi, poetizuota netvarka ant epatažo ribos – būtina bo-
hemiškojo įvaizdžio dalis. Beje, kokia gi bohema be sekso 
ir erotikos? Pastarajai „Absento fėjose“ atstovauja ne tik 
„nestandartinio formato“ go-go šokėjos, bet ir sentimen-
talios XX a. pradžios erotinės atvirutės, kur ne kur įmūrytos 
tiesiog į sieną su visais rėmeliais. Nors ir juodai baltos bei 
nedidelio formato, jos traukia lankytojų dėmesį ir prisideda 
prie bendros pakilios nuotaikos formavimo. O visa kita, kas 
vyksta paslaptingajame bare – tai jau lankytojų entuziaz-
mo ir klastingojo absento poveikio pasekmės... 

Atkelta iš 15 psl. >

„ABSENTO FĖJOS“

„LA BOHEMA“
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šįkart nepersidirbo: net ir atidžiau pasižiūrėjus, ant pilkojo 
faktūrinio skliauto tinko nesimato jokių figūrų ar dekoro 
motyvų. Netgi virš židinio, kurio anga savo dydžiu primena 
nedidelio garažo vartus, yra atkurta tik apibendrinta kartu-
šo plastika be jokių spalvinių akcentų. Toks spalvinis san-
tūrumas paaiškinamas bendrąja kavinės ideologija – buvo 
stengiamasi kurti ne prabangų, o santūriai kuklų interjerą, 
atitinkantį klientų, tame tarpe meno žmonių, ekonomines 
galimybes. Apie estetinius meno žmonių poreikius, atrodo, 
nebuvo pagalvota. Viena tariamo kuklumo išdavų – parke-
tinės salės grindys, „ant viršaus“ išmargintos trafaretiniais 
ornamentais. Neaišku, kiek tai pateisina klientų lūkesčius, 

„LA BOHEMA“

„LA BOHEMA“

„LA BOHEMA“

Nukelta į 18 psl. >
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nei kavinės, atviros visiems norintiesiems. Speci-
finį, originalų jų veidą nulemia „mėgėjiškos“ atsi-
radimo šaknys – pradžioje barai ir kavinės buvo 
savotiška šeimininkų pramogos forma, tik vėliau 
tapusi „rimta“ komercine įmone. 

Netoli Rotušės aikštės esančioje „Blusynėje“ 
jokios apsaugos, juo labiau „face control‘o“ nėra, 
tačiau tam, kad ją surastum ir užsiimtum staliuką 
nuolat užpildytoje salėje arba kieme, reikia asme-
ninių pažinčių arba nemažo atkaklumo. Buvusiame 
bute įkurta kavinė savo išplanavimu maloniai pri-
mena nedidelę kavinukę Amsterdame arba Briuse-
lyje: tiesiai iš gatvės patenkama į nedidelę salę prie 
baro, o iš jos koridoriumi pro virtuvę – į dar vieną 
salytę ir kieme esančią terasą. Kuklus mastelis, 

bet šį bei tą pasako apie finansines šeimininkų 
galimybes... Meniškumo dėlei salėje įrengta tapy-
bos ekspozicija, tačiau ji matoma tik sėdintiems 
arčiau sienos, o ne prie langų. 

Kitoje salėje, kadaise buvusioje virtuvėje, si-
tuacija kur kas geresnė. Čia griebtasi originalios, 
Senamiesčio kavinėms visai nebūdingos „lounge“ 
interjero koncepcijos. Jaukūs ir patogūs sėdimieji 
baldai savo šviesiais gobelenais puikiai dera prie 
šviesių medinių grindų. Užtat ant sienų ir kolonų 
paliktos baltos keraminės plytelės verčia prisi-
minti nykią sovietinių valgyklų aplinką – laimin-
gas tas, kuris ten nepabuvojo!

Muzikuoti bohemos sambūriuose buvo jei ne 
būtina, tai bent pageidaujama. Gyvai atliekama 

muzika galėtų bent kiek apjungti prie atskirų sta-
liukų sutūpusius „La Bohemos“ lankytojus. deja, 
nei scenos, nei pakylos bendroje salėje nėra nu-
matyta. Belieka priminti, kad netgi ankštose „Ab-
sento fėjų“ patalpose atsirado vietos ir mažytei 
scenai, ir kukliai šokių aikštelei. Tuo tarpu „La 
Bohemoje“ muzikantams teks glaustis salės kam-
pe, o lankytojams šokti praėjime ir tarpuose tarp 
stalų – ne itin maloni perspektyva. Belieka tikėtis, 
kad „vyninei su maistu“ pavyks pavergti lankytojų 
širdis savo stipriaisiais bruožais – turtinga vyno 
korta ir puikiu aptarnavimu. 

dar keletas lankytinų vietų, turinčių bohemiš-
kąją aurą, savo koncepcija yra artimos „Absento 
fėjoms“ – tai veikiau klubai siauram draugų ratui, 

„BLUSyNĖ“

„BLUSyNĖ“

„BLUSyNĖ“

Atkelta iš 17 psl. >
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nedidelės erdvės ir betarpiškas, suasmenintas ap-
tarnavimas sukelia tikros namų atmosferos jaus-
mą. Sąmoningai puoselėjamas „mėgėjiškumas“ 
taip pat prisideda prie bendrojo įvaizdžio forma-
vimo – nedidelė betvarkė tampa tiesiog privaloma. 
dauguma sėdimųjų baldų yra iš „Thonet“ firmos 
kolekcijų – per daugelį metų šie lenkto medžio bal-
dai tapo savotiška europinio lygio vizitine kortele. 
Sienų apdaila, kaip ir kitos interjero detalės, buvo 
pasirinkta gan paprastai: apatinė dalis uždengta 
raižytomis medžio (iš tikrųjų MdP) plokštėmis, o 
viršutinė dalis dekoruota originaliais šviestuvais, 
savo forma primenančiais kepamą kiaušinį ar nuo 
karščio putojančius sienų dažus. Negalėčiau teigti, 
kad šie šviestuvai darniai įsilieja į klasikinį interje-
rą, bet tam tikro prašmatnumo jam visgi suteikia. 
Iš kitų originalių detalių galima būtų paminėti ke-
letą grafikos darbų ir eilėraštį, dedikuotą šeiminin-
kės šuniui (nuo jo vardo – Blusa – kilo ir įstaigos 
pavadinimas). Kadangi kūrinys skirtas šuniui, jis 
kaba keturkojui prieinamoje vietoje – ant sienos, 
maždaug per pusmetrį nuo grindų. Būtent tokių 
smulkių „lyrinių“ detalių mes paprastai pasigen-
dame „nebohemiškose“ miesto kavinėse.

Kitoje Senamiesčio pusėje esantį ir tiems pa-
tiems savininkams priklausantį barą „Bobo“ bo-
hemišku galime vadinti dėl kiek kitokių priežas-
čių. Jau pati baro koncepcija – „socialinių ryšių 
skatinimas per valgymą ir vyno vartojimą“ – yra 
labai artima ir priimtina bohemiškajai publikai. 
Tiek interjero stilius, tiek bendra tvarka čia ge-
rokai griežtesni, tačiau žavusis bohemiškumas 
pasireiškia atskiromis kontraversiškomis detalė-
mis. Pavyzdžiui, spalvinis sprendimas: pagrindinė 
interjero spalva yra juoda – tai tikras akibrokštas 
nusistovėjusioms taisyklėms ir tautinio optimiz-
mo normoms. Juodos pagrindinės salės sienos 
kur ne kur yra padabintos šviestuvų ir pakabų 
blizgučiais. Greta langų iniciatyvą perima juo-
dos užuolaidos (tiesa, dieną jos būna suskleistos). 
Greta anksčiau minėtų „Thoneto“ kėdžių europinę 
stilistiką palaiko persiūti odiniai sienų ir minkštų 
baldų apmušalai – vadinamieji „česteriai“. ypač 
dailiai atrodo baro stovas, kuriame juodas apa-
tinės dalies apmušimas gražiai kontrastuoja su 
pakabintų stiklo taurių ir krištolinio sietyno spin-
desiu. Indų parinkimui ir serviravimui, beje, bare 
skiriama nemažai dėmesio. Būtina paminėti ir 
nuotaikingą įstaigos firminį stilių – pradedant iš-
raiškingu, tačiau kiek padriku logotipu, ir baigiant 
grakščia langų grafika.

Matome, kad tikrasis viešųjų erdvių bohemiš-
kumas priklauso ne tiek nuo pradinio architektū-
rinio projekto, kiek nuo taiklaus, vieningo interje-
ro sprendimo. Kiekviename sėkmingame objekte 
mes aptinkame nemažai intriguojančių detalių, 
savotiškų „blusų“, užsimenančių apie turtingą 
kultūrinę patirtį. Ir vis dėlto tikrąjį bohemiškumą 
nulemia ne „kevalas“, o „turinys“ – bendraujan-
tys, pramogaujantys ir gyvenimu besidžiaugian-
tys lankytojai. 

„BOBO“

„BOBO“

„BOBO“
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„MEdžIOTOJų SOSTINĖ“

VANdENS MINKŠTINIMo FILTRAS – 
pApILdoMAS AR BŪTINAS pRIETAISAS?
Laimonas Kubilius

Vandentiekio vanduo ne visuomet yra tinkamas karštų-
jų gėrimų ruošimui: jame gali būti mechaninių priemaišų, 
ištirpusių cheminių elementų bei įvairių jų druskų (tai va-
dinama vandens kietumu). Priklausomai nuo šių elementų 
kiekio, vanduo gali būti minkštas, vidutinio kietumo ir kie-
tas. Pastarasis – blogiausias. Vandens kietumas yra kelių 
tipų: bendras (priklauso nuo vandenyje ištirpusių įvairių 
kietųjų elementų bendrojo kiekio), pastovus (ištirpę sulfatai 
ir chloridai nelabai įtakoja nuosėdų susidarymą, jų kiekis 
beveik nepriklauo nuo vandens temperatūros) ir laikinas 
(vandenyje esantys tirpūs kalcio ir magnio hidrokarbona-
tai reaguoja su plovimo priemonėmis bei, priklausomai nuo 
vandens temperatūros, susidaro nuosėdos). Kietame vande-
nyje gausu ištirpusių kalcio (Ca2+) ir magnio (Mg2+) hidro-
karbonatų (Ca(HCO3)2 bei Mg(HCO3)2. Jie, kintant tempera-
tūrai, skyla (pvz., Ca(HCO3)2g65 °C CaCO3i + H2O + CO2h) 
ir sudaro kietas nuosėdas ant kaitinimo elementų. Jos gali 
užkimšti kavos aparato vamzdelius, kuriais teka vanduo, 
sumažinti šilumos perdavimo efektyvumą ir sugadinti įren-
gimą. dėl šių priežasčių prastėja galutinio produkto kokybė. 
Kad taip neatsitiktų, vandenį reikia valyti, t. y. minkštinti. 

VANdENS MINKŠTINIMo FILTRŲ TIpAI
Kokybišką vandenį galima paruošti keliais būdais. Ge-

riausia turbūt būtų sumontuoti pramoninius vandens va-
lymo bei minkštinimo filtrus ant pagrindinio vandentiekio 
įvado. žinoma, jei leidžia finansinės galimybės. Tuomet vi-
sose vandens naudojimo vietose (kriauklės, indaplovė, kavos 
aparatas, ledo generatorius ir kt.) vanduo bus kokybiškas. 

Šis būdas tinka didesnėms maitinimo įmonėms, kuriose yra 
daugiau nei vienas kavos aparatas, ledo generatorius, indų 
plovimo mašina ar kiti įrengimai.

Mažose įmonėse, kur pagrindiniai baro įrengimai (kavos 
aparatas, ledo generatorius ir indų plovimo mašina) yra vie-
nas šalia kito, galima įrengti paprastesnius, vietinius šalto 
vandens valymo-minkštinimo filtrus. Jie gali būti automa-
tiniai arba mechaniniai.

Priklausomai nuo sumontuotų pramoninių vandens va-
lymo filtrų tipo, iš vandens gali būti šalinamos mechani-
nės priemaišos, jame ištirpusios tirpiosios druskos (vanduo 
minkštinamas) arba abiejų rūšių priemaišos. Pramoniniai 
filtrai iš vandens beveik visiškai pašalina kalcio (Ca2+) ir 
magnio (Mg2+) jonus; likutinis vandens kietumas svyruoja 
nuo 0,05-0,1 mg-ekv/l iki 0,3-0,5 mg-ekv/l. Kad būtų gali-
ma nustatyti didesnį likutinį vandens kietumą, papildomai 
reikia sumontuoti nefiltruoto vandens apylanką. Jų eks-
ploatacija labai paprasta: nustačius atitekančio vandens 
kietumą, vandens filtrai automatiškai apskaičiuoja maksi-
malų vandens kiekį, kurį gali išvalyti, o vėliau plaudamiesi 
atsinaujina. 

Vietinių, automatinių vandens valymo-minkštinimo filtrų 
veikimo principas labai panašus į pramoninių. Skirtumas tik 
toks, kad jie, iš vandens šalindami mechanines priemaišas, 
kartu jį minkština.

Automatinį vandens valymo – minkštinimo filtrą sudaro 
korpusas, viduje sumontuota keičiama daugiapakopė fil-
travimo kasetė bei viršutinė filtro dalis su skystųjų kristalų 
ekranu bei dviem kranais, skirtais užsukti vandenį prieš kei-
čiant kasetę. Tokio tipo filtruose galima nustatyti atitekan-
čio vandens kietumo, valymo ir minkštinimo laipsnį. Suvedus 
visus parametrus, filtras automatiškai apskaičiuoja maksima-
lų vandens kiekį, kurį gali išvalyti. Visi nustatymai rodomi 
skystųjų kristalų ekrane. Filtro užpildą (kasetę), pratekėjus 
nustatytam išvalyto vandens kiekiui, būtina pakeisti. 

dažnai kavinėse naudojamas paprasčiausias mechaninis 
vandens minkštinimo filtras. Jo veikimo principas yra toks 
pat, kaip ir pramoninių vandens minkštinimo filtrų: vande-
nyje ištirpusių kalcio (Ca2+) ir magnio (Mg2+) druskų jonai 
pakeičiami natrio (Na+) jonais.

Šis vandens minkštinimo filtras nesulaiko mechaninių 
vandens priemaišų, kurios teršia šį prietaisą ir mažina jo 
efektyvumą. Kad būtų užtikrintas efektyvus jo darbas bei 
pailgintas tarnavimo laikas, prieš tokio tipo filtrą rekomen-
duojama sumontuoti kasetinį 1 mµ (mikrometro) filtrą, ku-

AUTOMATINIS VANdENS FILTRAS

PAPRASTAS VANdENS FILTRAS

visi suprantame, kad gerą ir skanų patiekalą patyręs spe-
cialistas gali paruošti tik iš kokybiškų produktų. ne išimtis 
yra ir bare ruošiami karštieji gėrimai. kad pasirinkęs koky-
bišką, kartais gal net brangesnį kavos mišinį, puikų kavos 
aparatą, tinkamai sureguliavęs kavai malti skirtą malūną 
profesionalus kavos barmenas paruoštų skanią kava, jam 
tereikia kokybiško vandens, nuo kurio, šiuo atveju, priklau-
sys galutinio produkto kokybė. 
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įrengImaI

rio kasetės turi būti keičiamos pagal numatytus terminus.

Vandens minkštinimo filtro sandara
- plieninis indas;
- nuimama ovali sklendė (SK);
- sklendės fiksatorius (F);
- guminė tarpinė (T);
- trijų krypčių kranas (KV): „vanduo į filtrą“, 
   „užsukta“ ir „vandens išleidimas“); 
- poroloniniai filtrai, sulaikantys dervą (dF);
- sintetinė derva – katijonitas (K);
- trijų krypčių kranas (MV): „vanduo iš filtro“, „užsukta“ ir „regeneracija“.

Šis vandens minkštinimo filtras nesulaiko mechaninių vandens priemaišų, 
kurios teršia šį prietaisą ir mažina jo efektyvumą. Kad būtų užtikrintas efekty-
vus jo darbas bei pailgintas tarnavimo laikas, prieš tokio tipo filtrą rekomen-
duojama sumontuoti kasetinį 1 mµ (mikrometro) filtrą, kurio kasetės turi būti 
keičiamos pagal numatytus terminus.

VEIKIMo pRINCIpAS 
Vandeniui pratekant per natrio (Na+) jonų prisotintą sintetinę dervą 

– katijonitą – vyksta cheminė reakcija, ir jame ištirpusių kalcio (Ca2+) 
bei magnio (Mg2+) druskų jonai pakeičiami natrio (Na+) jonais. Jonų 
mainų reakcijos principu veikia visi vandens minkštinimo filtrai.

Pratekėjus tam tikram vandens kiekiui filtras (šiuo atveju – sintetinė 
derva) prisisotina kalcio (Ca2+) ir magnio (Mg2+) jonų, nustoja minkštinti 
vandenį. Jį būtina regeneruoti – iš naujo įkrauti dervą natrio (Na+) jonais.

Regeneracija – tai dervos plovimas koncentruotu valgomosios drus-
kos tirpalu, atstatančiu jos gebėjimą keistis metalų jonais.

Mechaninio vandens minkštinimo filtro regeneracijai būtinos druskos 
kiekis dažniausiai yra nurodytas lentelėje, esančioje ant filtro arba pa-
skaičiuojamas pagal filtro aukštį. 

Regeneracijai naudojamas vakuume garintas natrio chloridas (NaCl) 
– valgomoji arba rupi nejoduota valgomoji druska. Atliekant filtro rege-
neraciją, patartina įdėti keletą šaukštų citrinos rūgšties.

VANdENS MINKŠTINIMo FILTRo REGENERACIJA
Prieš atliekant vandens minkštinimo filtro valymą druska (regene-

raciją), vertėtų susipažinti su jo prijungimo prie vandentiekio ir kavos 
aparato schema.

A – vandentiekio vanduo, atitekantis iš kasetinio, 
„grubaus“ valymo filtro. B – išvalytas, minkštas vanduo, 
tekantis į kavos aparatą. 

Kranu KV vandenį galima nukreipti į vandens minkš-
tinimo filtrą. Visiškai užsukti vandenį – krano rankenėlę 
pasukti į viršų (vertikali padėtis). Išleisti vandens minkš-
tinimo filtre esantį vandenį iki krano KV – krano ranke-
nėlę pasukti 180° kampu (priešinga padėtis, nei matome 
paveikslėlyje), taip vanduo nukreipiamas į žarnelę E. 

Kranu MV vandenį galime nukreipti į kavinuką. Visiškai 
užsukti vandenį – krano rankenėlę pasukti į viršų (vertikali 
padėtis). Regeneracijos metu leisti vandenį iš vandens minkštinimo filtro – krano 
rankenėlę pasukti 180° kampu. Taip vanduo nukreipiamas į žarnelę F.

Regeneracijos metu kavos aparatas turi būti atjungtas nuo elektros įtam-
pos šaltinio.

žarnelė F įstatoma į kibirą, arba, jei yra galimybė, tiesiai į kriauklę. žar-
nelė E įstatoma į indą, neaukštesnį nei atstumas iki krano KV. Priklausomai 
nuo vandens minkštinimo filtro dydžio, pasiruošiama nejoduotos druskos.

Įsitikinama, kad vandentiekyje yra vandens tiekimas, o kavos aparatas 
išjungtas. Prilaikant žarnelę E, kranas KV persukamas į priešingą pusę 180° 
kampu. Vandens lygiui vandens minkštinimo filtre sumažėjus iki krano KV 
aukščio, žarnele E nustos tekėti vanduo. Kranas MV taip pat persukamas 
į priešingą pusę 180° kampu. Atlaisvinamas ovalios sklendės varžtas, pri-
laikoma sklendė ir nuimamas jos fiksatorius, išimama sklendė. Stengiantis 
nebarstyti ant filtro kraštų, supilama druska ir, jei reikia, citrinos rūgštis.

Pilant druską vandens lygis filtre kyla, o perteklius išteka žarnele E. Ats-
tumas nuo filtro angos krašto iki supiltos druskos paviršiaus privalo būti ne 
mažesnis kaip 7 cm. Po to atgal įdedama sklendė (sklendė negali liesti filtre 
esančios druskos ar vandens), įstatomas fiksatorius, lengvai priveržiamas 
varžtas. Kranas KV grąžinamas į pradinę padėtį. žarnele F pradeda tekėti sū-
rus vanduo – prasideda vandens minkštinimo filtro regeneracija. Regenera-
cijos trukmė – 30-60 min. (trukmė priklauso nuo vandens minkštinimo filtro 
dydžio). Pasibaigus regeneracijos procesui, žarnele F tekės nesūrus vanduo. 
Jei nesūrus vanduo žarnele F pradėjo tekėti anksčiau nei praėjus 30 min., 
regeneraciją reikia pakartoti.

Pasibaigus vandens minkštinimo filtro regeneracijai, kranas MV gražina-
mas į pradinę padėtį.

Minkštinimo filtro regeneraciją būtina atlikti nuolat. Jos dažnumas priklau-
so nuo prie filtro prijungtų minkštą vandenį naudojančių prietaisų kiekio ir 
jų apkrovos.
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ALAUS IR MAISTo 
GURMANUS  KVIEČIA 
„ŠVYTURIo“ 
AMBASAdoS
puoselėti aukštą alaus vartojimo kultūrą bei skatinti suvokimą apie 
gerą maistą – tokius tikslus sau iškėlė „Švyturio“ aludariai, įkūrę pir-
mąjį lietuvoje alaus kultūros ambasadų tinklą. 

BUS pUoSELĖJAMA ALAUS VARToJIMo KULTŪRA

„Norime žmonėms ne tik priminti senąsias alaus vartojimo tradicijas, 
mūsų kultūros paveldą, bet ir įskiepyti gražią alaus vartojimo kultūrą. 
„Švyturio“ ambasadose siūloma visų pilstomų „Švyturio“ alaus rūšių, taip 
pat bus rengiamos ir išskirtinės degustacijos, kurių metu aludariai mokys 
vertinti skonines alaus savybes, taip pat maisto ir alaus derinimo pamo-
kos“, – sako uaB „Švyturys – utenos alus“ vadovas rolandas Viršilas.

anot „Švyturio“ alaus daryklos gamybos vadovės džuljetos Armonienės, 
save gerbiantis gurmanas turi žinoti, kad kiekviena alaus rūšis padeda at-
siskleisti skirtingų patiekalų skoninėms ypatybėms – svarbu tik mokėti pa-
rinkti. 

„Pavyzdžiui, šviesus alus tinka prie įvairių rūšių sūrio užkandžių ir pa-
tiekalų, krekerių ar sausainių. Šviesiu alumi taip pat užsigeriama rūkyta 
žuvis ar žuvienė, jis geriamas ir prie kiaulienos pjausnių ar vištienos patie-
kalų. Tamsus alus puikiai dera prie sultingo žvėrienos kepsnio, nesaldaus 
apkepo ar juodojo šokolado. Jis tinka užsigerti keptą mėsą, dešreles, ne-
saldžius apkepus, žuvies patiekalus. Baltas kvietinis alus tinka prie patie-
kalų, kuriuos siūloma užsigerti putojančiu vynu. Prie lietuviškos virtuvės 
patiekalų dera nefiltruotas lietuviškas alus“, - pasakoja aludarė.

tIkras alus – gyvas alus 

Anot d. Armonienės, tikriesiems alaus mėgėjams ypač svarbu, kad kiekvie-
noje „Švyturio“ alaus ambasadoje jie visuomet gali gauti „gyvo“, nepasteri-
zuoto, „Švyturio Ekstra” alaus – tiršta akinančio baltumo puta vainikuotas 
vaiskios aukso spalvos gėrimo. Vienintelis baruose pilstomas nepasteri-
zuotas alus – švelnesnio, gaivesnio, turtingesnio, su niekuo nesumaišomo 
skonio.

Gyvo, apyniais kvepiančio, alaus degustavimas – intriguojantis procesas, 
tam tikras ritualas, jis ypač tinka ilgiems pokalbiams, maloniems pasi-
sėdėjimams. Alaus žinovus ypač vilioja vos juntamas apynių kartumas, 
tikro alaus kvapas, švelnus, ilgai išliekantis skonis. „Švyturio Ekstra“ – vi-
siškai natūralus produktas, pagamintas iš tyro vandens, salyklo ir apynių, 
nenaudojant jokių papildomų medžiagų“, – pasakoja geriausia Lietuvos 
aludare tituluojama moteris. 

lėktuvus PasItInka švyturys?
Pirmąja alaus kultūros ambasada tapo Vilniaus oro uoste, ne Šengeno 
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šalims skirtame terminale įsikūręs baras „Lighthouse“ (angl. Švyturys). Tai 
tolimiausias oro uosto taškas, esantis arčiausiai lėktuvų pakilimo ir nusi-
leidimo tako. 

Iki paskutinio reiso dirbantis baras – šviesus, dekoruotas rankų darbo 
piešiniais jūros tematika – tarsi tikras simbolinis švyturys uoste palydi 
ir sutinka keleivius. Keleiviai čia mėgsta sėdėdami bare per didžiulį stiklą 
stebėti kylančių ir besileidžiančių lėktuvų išdarinėjamus manevrus. Ir, ži-
noma, prieš skrydį išlenkti paskutinį geriausio lietuviško alaus bokalą. 

sIurPrIzaI alaus vIrtuvės restorane 

2008 m. rugsėjo pradžioje į „Švyturio“ ambasadų tinklą įsijungęs alaus 
virtuvės restoranas „Aula“ siūlo ne tik platų alaus rūšių pasirinkimą, savai-
minio pilstymo alaus taškus bei vardinių bokalų saugyklą. Vilniaus univer-
siteto teritorijoje įsikūrusiame restorane laukiama ir pikantiškos virtuvės 
mėgėjų. Čia siūlomas ypatingas alaus valgiaraštis – patiekalai, kurių ga-
myboje naudojamas alus ir kurie puikiai dera prie skirtingų alaus rūšių. 

Patyrusių virtuvės meistrų ruošiami turtingo ir subalansuoto skonio patie-
kalai nustebina net pačius didžiausius smagurius. Gurmanai laižosi pirš-
tus skanaudami aromatingus tamsiame aluje virtus vėžius, o šiame aluje 
mirkytų lęšių sriuba kvepia apyniais. Abejingų nepalieka ir sultinga bei 
aromatinga tamsiojo alaus ir svogūnų sriuba ar prie žuvienės valgomas 
alaus skrebutis. Mėgstantys sočiau ir dar pikantiškiau renkasi jautienos ir 
moliuskų troškinį su alumi ar aluje marinuotus kiaulienos šonkauliukus. 
Gardumynų mėgėjams siūlomas „Švyturio Baltijos“ alaus ir medaus šerbe-
tas su aitriųjų paprikų uogiene. 

Pasak meistrų, gaminant patiekalus su alumi, išryškėja apynių aromatas, 
todėl patiekalų skonis tampa turtingesnis, bet išlieka subalansuotas. 

„Auloje“ siūloma paragauti ir išskirtinio skonio alaus kokteilių, dažniausiai 
vartojamų kaip aperityvas: „Baltas“ – su greipfrutų, apelsinų, bananų sul-
timis, laimo skiltelėmis; tamsus aromatingas „Baltijos“ – su vyšnių likeriu, 
vanilės, karamelės sirupu ir kt.  

amBasada – kokyBės garantas

Anot R. Viršilo, „Švyturio“ ambasadomis gali tapti išskirtinės vietos. „Svar-
biausia – maloni aplinka, patogi lokacija ir aukštos kokybės standartus 
atitinkančios paslaugos. Ne mažiau svarbi ir virtuvė, patiekalų asortimen-
tas. Siekiame, kad „Švyturio“ alaus ambasados vardas taptų aukščiausiu 
restorano ar baro kokybės garantu“, – sako R. Viršilas.

Suteikdamas ambasados titulą „Švyturys“ prisideda prie restorano ar baro 
koncepcijos kūrimo, įrengimo, kartu su šeimininkais ieško geriausių spren-
dimų, konsultuoja, investuoja į projektą.

Tuo tarpu „Švyturio“ ambasada tapusio baro ar restorano šeimininkai įsi-
pareigoja puoselėti alaus pateikimo kultūrą, tobulinti ir kurti patiekalus 
su alumi, nuolat stengtis užtikrinti nepriekaištingą kokybę. žmonės, at-
eidami į „Švyturio“ ambasados ženklu pažymėtą restoraną, gali būti tikri, 
kad čia ras geriausią alų, platų patiekalų asortimentą, jaukią aplinką, 
nepriekaištingą aptarnavimą.

Tokie alaus restoranų tinklai populiarūs gilias aludarystės tradicijas 
turinčiose šalyse, pavyzdžiui, Čekijoje, didžiojoje Britanijoje.. 
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PRODUKTAI

LYdEKA – dELIKATESAS NUo 
VIdURAMžIŲ IKI ŠIŲ dIENŲ
Jolita Vitkauskaitė

šį kartą rašome apie plėšrią lydekžuvių šeimos žuvį – ly-
deką, kuri dėl savo ėdrios prigimties viduramžiais būdavo 
pravardžiuojama didžiuoju upių vilku (pranc. „grand loup 
d‘eau“). jau tais laikais lydekos buvo auginamos net luvro 
vandens tvenkiniuose, itin vertinamos ir tiekiamos ant ka-
rališko stalo. dar vadinama „smailiasnukiu riteriu“, liesos, 
gardžios mėsos žuvis buvo pamėgta pasninko laikotarpiu ir 
tapo vienuolynų virtuvių „numylėtine“.

Europinė lydeka (lot. Esox lucius) gyvena vidiniuose 
visos Europos vandenyse, išskyrus Pirėnų pusiasalį, pietinę 
Italiją, Kroatiją. Giminiškų rūšių galime rasti Šiaurės Ameri-
koje, Rusijoje, kai kuriose Azijos šalyse.

Europinių lydekų patelės yra kiek didesnės už patinus, 
užauga iki 1,5 m. Nugara yra žalsvai pilka, šonai pilkšvai 
žalsvi, pilvas šviesus. Šonai dėmėti, padedantys lengviau 
užsimaskuoti. Priklausomai nuo gyvenamosios vietos, lyde-
ka gali būti pilkai žalsva, pilkšvai ruda, pilkai gelsva. Galva 
– ilga ir plokščia iš viršaus. žvynai pailgi. Šoninė linija be-
veik tiesi. Ištįsęs kūnas ir tam tikrose vietose esantys pelekai 
leidžia lydekai staiga užpulti grobį. žandai – su aštriais įvai-
raus dydžio dantimis, palinkusiais į ryklės pusę. dantų taip 
pat būna ant gomurio, liežuvio, žiauninių lankų. Viršutinio 
žandikaulio dantys pakrypę į ryklės pusę, kad pagautas gro-
bis neišslystų. Apatinio žandikaulio dantys didesni ir išaugę 
statmenai.

Lydeka turi puikų regėjimą. dėl savybės puikiai pulti iš 
pasalų kartais vadinama „gėlavandeniu rykliu“. Ilgai išbūti 
vietoje joms padeda nuolat judantys gerklės pelekai, plau-
kimo pūslė ir neporiniai pelekai.

Lydekos labai plėšrios – suaugusios neretai puola jau-
nesnes savo giminaites. Virškinimo sultys, išsiskiriančios 
skrandyje, gali ištirpdyti net metalą. Pagautą didelį grobį 
virškina ilgai, kartais net 3-5 dienas.

Lydekos paprastai gyvena pavieniui. Jos neršia kovo-ba-
landžio mėnesiais. Išnerštų kiaušinėlių kiekis priklauso nuo 
patelės dydžio – 10 kg lydeka gali išneršti iki 300 000 ikrų. 
Apvaisinti ikrai nusėda ant dugno, o po 2-3 savaičių išsiri-
ta mailius. Maždaug 10 dienų mailius minta maistingomis 
medžiagomis, esančiomis trynio maišelyje, vėliau plankto-
nu. Iki 2 cm užaugęs mailius jau gali praryti karpinių žuvų 
lervą. Patelės subręsta 3 m., patinėliai – 3-4 m.

KUR LIETUVoJE GAUdoMoS LYdEKoS?
Lietuvoje lydekos paplitusios ežeruose, upėse, tvenki-

niuose, Baltijos jūroje. Lydekos mėgsta stovintį ar lėtai 
tekantį vandenį ir gilias, tankiai apžėlusias vietas. Jos re-
tai, tačiau beveik vienu metu pakyla iš gelmių maitintis. 
dažniausiai sugaunamos 0,5-2 kg svorio, didesnės – rečiau, 

tačiau ir 11-16 kg laimikis yra įprastas dalykas. Lietuvos 
vidaus vandenyse, dideliuose ir giliuose ežeruose, yra ir 20-
25 kg svorio lydekų. 

TIEKĖJŲ NUoMoNĖ
Pasak UAB „Nowaco“ HORECA sektoriaus vadovo Andre-

jaus Šulmeisterio, lydeka jau nuo seno žinoma ir pažįstama 
tiek restorano, kavinės virėjui, tiek gaminančiam namuo-
se. Tiekėjai išskiria ir klientui gali pasiūlyti upinę ir jūrinę 
lydekas. Lietuvoje auginamos ir sugautos upinės lydekos 
klientui gali būti pristatytos atšaldytos, užšaldytos, išskros-
tos, su galvomis. Tokios lydekos yra didelės, todėl paprastai 
farširuojamos. Jūros lydekas įmonė importuoja iš Pietų ir 
Šiaurės Amerikos, klientams siūloma užšaldyta filė be odos 
ar su oda. 

Kilogramas lydekos filė be odos ar su oda kainuoja iki 10 
Lt be PVM, o upinės – iki 8 Lt be PVM. Pasak specialisto, 
lydekų sezoniškumo Lietuvoje nejaučiame – užsakovui pa-
geidaujant, šaldytų lydekų pristatoma visais metų laikais. 

KAIp LYdEKą IŠdARINĖTI?
darinėjant lydekas, kaip ir kitas stambias žuvis, reikia 

pasiimti specialius įrankius: stiprias žirkles, aštrų peilį ilga, 
plona, lanksčia geležte, skirtą filė ruošti, dvišakį smeigtą, 
kuriuo žuvį galėsite prismeigti prie lentos. dar prireiks žvy-
nų skustuvo. žinokite, kad ilgai plaunamos žuvys (ypač 
jūrų) praranda stangrumą, dalį skonio. Lydekas patartina 
nuvalyti drėgnu rankšluosčiu ar paskalauti pasūdytame 
vandenyje. 

darinėjimas
1. Nuskuskite žvynus. Jei neturite specialaus skustuvo, 

naudokite bukąją peilio pusę. Skusti reikia nuo uodegos, 
galvos link. 

2. žuvį darinėkite nuo žiaunų. Iškirpkite jas žirklėmis.
3. žuvies papilvę pradurkite plonu siauru peiliu arba to-

mis pačiomis žirklėmis. Nedurkite labai giliai, kad nepra-
durtumėte tulžies pūslės. Pjaudami kiek pakelkite peilį arba 
žirkles – taip odą įtempsite ir ją bus lengviau perpjauti iki 
smakro vietos. 

4. Atsargiai išimkite vidurius, žirklių galiuku iš abiejų 

Lydeka – 
pretenzinga 
žuvis, todėl 
reikia labai 

gerai išmanyti 
jos gamybą. 

Joje daug kaulų,
 ji taip pat 
pakankamai 
sausa žuvis. 
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stuburo pusių nugramdykite tamsiai raudonus 
inkstus.

filė ruošimas
1. Paimkite ilgą siaurą peilį plona geležte, giliai, 

iki pat stuburo, žuvį įpjaukite žemiau krūtinės pe-
leko ir, laikydami peilį 30 laipsnių kampu, pjaukite 
išilgai stuburo iki pat uodegos. 

2. Tą patį padarykite ir iš kitos pusės. Šonkaulius 
ir pelekus pilvo srityje pašalinkite. 

3. Smulkias ašakas prie uodegos galite išrinkti 
žnyplėmis. Jei norite filė be odos, žuvį prismeikite 
prie lentos ir mėsą nulupkite.

Jei lydeką ketinate įdaryti, iš abiejų stuburo 
pusių žuvį įpjaukite. Stuburą nukirpkite prie uo-
degos ir prie galvos, tada vienu kartu ištraukite 
griaučius, visus vidurius ir žarnas. Nuplaukite ir 
nusausinkite kaip įprasta.

VIRTUVĖJE
žuvienoje yra tik 2-3 % riebalų, todėl ji tinka di-

etiniam maistui. 100 g lydekos yra maždaug 18,4 
g baltymų, 0,85 g riebalų, 81,25 kcal.

dar viduramžiais lydeka karaliavo pačių svei-
kiausių žuvų dešimtuke. XVII-XVIII a. lydekų ke-
penėlės buvo pripažintos aukščiausios klasės de-
likatesu. Supjaustytos griežinėliais su pienu arba 
su ikrais buvo patiekiamos turtingiesiems.

Apie lydekų ruošimą kalbėjome su restorano 

„Akmeninė rezidencija“ gamybos vedėja živi-
le Barusevičiūte. Pasak specialistės, kuo lydeka 
jaunesnė, tuo skanesnė. Skaniausia lydeka būna 
tuomet, kai jos svoris nesiekia 1 kilogramo.

Lydeka – pretenzinga žuvis, todėl reikia labai 
gerai išmanyti jos gamybą. Joje daug kaulų, ji taip 
pat pakankamai sausa žuvis. 

didelės lydekos tinka farširavimui. Patariame 
farširuojant maišyti su kita žuvimi, pavyzdžiui, 
karpiu, nes jis yra riebesnis, todėl praturtins sau-
sesnės lydekos skonį. Iš didelės lydekos galima 
gaminti kotletus, įmaišant net kiaulienos šoninės, 
būtinai daržovių. Ruošiant žuvienę patartina į tą 
patį puodą įmesti kitų žuvų, pavyzdžiui, ešeriukų, 
kurie puikiai derės prie lydekos. 

Ši žuvis labai „lanksti“: ją galima kepti, ruošti 
ant grotelių, virti, ruošti drebučius, sriubą, daryti 
užpiltines. 

Kaip ir bet kokia žuvis, lydeka, pasak p. živilės, 
negali būti kepama aukštoje temperatūroje, nes joje 
yra daug baltymų. Jeigu kai kurios lydekos vietos po 
kepimo yra pabaltavusios, matosi purslai – ji kepta 
per didelėje temperatūroje, todėl bus per sausa. 

Jeigu gaminate lydekos kotletus, pirmiausia 
juos greitai apkepkite aukštesnėje temperatūroje, 
o pabaikite – žemesnėje, taip žuvies sultys lieka 
jos viduje. Lydeką kepkite ne aukštesnėje, negu 
150-160 °C temperatūroje. 
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EGZoTINIŲ GYVŪNŲ 
MĖSA
Agnė Gropienė

šiandien restoranuose vis dažniau galima rasti neįprastų ir 
egzotinių patiekalų. naujovių ieškantys gurmanai savo go-
murį gali palepinti egzotinių rūšių mėsa. dėl subtilaus skonio 
ir puikių maistinių savybių populiari stručių, bizonų, kengūrų, 
krokodilų mėsa, patiekalai gaminami iš zebrų, antilopių mė-
sos. lietuvos restoranuose lankytojai dar neras patiekalų iš 
gyvačių mėsos, tačiau šie delikatesai jau guli prekybos centrų 
lentynose, o kitų šalių restoranuose gyvatiena populiari jau ne 
vienerius metus. 

Egzotinė mėsa – tai terminas, kuriuo apibūdinama gyvūnų, turinčių 
egzotinę geografinę arba istorinę kilmę, mėsa. Egzotinės mėsos paklau-
sa didėja, ji labai vertinama visose pasaulio šalyse. Visų rūšių egzotinei 
mėsai būdinga tai, jog gyvūnai, iš kurių ji gaunama, gyvena natūralio-
je, švarioje, jiems labiausiai tinkančioje aplinkoje ir yra medžiojami. Ši 
mėsa labai skiriasi nuo kasdien mūsų vartojamos naminių gyvūnų ir 
paukščių mėsos.

Egzotinė mėsa nėra tokia neįprasta, kaip atrodo daugumai iš mūsų. 
Prieš daugelį metų neatrodė neįprasta tai, kad aborigenai, gyvenantys 
Australijoje, valgė emu ir kengūrų mėsą. Bušmenai, gyvenantys Pie-
tų Afrikoje, medžiojo gazeles, o Šiaurės Amerikos indėnai valgė bizonų 
mėsą. Prasidėjus kolonizacijai, šiems gyvūnams ėmė grėsti išnykimas, 
mat europiečiai užėmė jų gyvenamąsias teritorijas ir aptvėrė jose gany-
klas atsivežtiems galvijams. Šiandien, daugėjant informacijos apie eg-
zotinius gyvūnus, vis daugiau sužinoma apie jos išskirtinumą ir naudą, 
tad didėja ir pačios egzotinės mėsos paklausa. Egzotiniams gyvūnams 
jau nebegresia pavojus išnykti todėl, kad jie gali gyventi laisvėje, kraš-
tuose, iš kurių jie kilę. Jie taip pat veisiami specialiose fermose.

Įvairiose šalyse maistui vartojami egzotiniai gyvūnai

Šalis
Maistui vartojami 

gyvūnai
Šalis

Maistui vartojami 
gyvūnai

Zimbabvė Kirmėlės Ispanija Aštuonkojai

Vietnamas Šunys Italija žvirbliai

Kinija Gyvatės JAV Bizonai

Indonezija Vėžliai Peru Alpakos

Prancūzija Sraigės ir varlės Antilų salos Iguanos

Pietų Amerika Babūnai Belgija Arkliai

danija Rykliai Marokas Kupranugariai

Togas Katės Anglija Avys

Vokietija Kiškiai Japonija Banginiai

Australija Kengūros Suomija Šiaurės elniai ir lokiai

Kamerūnas Gorilos

stručių gimtinė – Afrika, tačiau jie paplitę visame pasaulyje. Lau-
kiniai stručiai gyvena beveik visoje Pietų Afrikos savanoje: nuo Pietų 
Afrikos Respublikos, Namibijos pietvakarių iki Kenijos šiaurės rytų. dau-

giausiai stručių eksportuojama į Australiją, Zimbabvę, Izraelį, Namibiją, 
Ispaniją, Prancūziją ir Naująją Zelandiją. 

Strutiena yra liesa, minkšta ir sultinga tamsiai raudonos spalvos 
mėsa, neturinti plėvių, kremzlių ir specifinio kvapo. dėl išskirtinių mais-
tinių savybių strutiena dažniau lyginama ne su paukštiena, o su jau-
tiena ar net žvėriena, nes ji – labai aukštos kokybės, ypač švelni mėsa, 
išsiskirianti mažu riebalų ir cholesterolio kiekiu. Joje gausu geležies, B 
grupės vitaminų, cinko, seleno, magnio, vitamino d. Pabrėžiama, jog, 
gaminant patiekalus iš strutienos, kepimo nuostoliai yra maži, mėsa 
išlieka minkšta ir švelni, o gaminami patiekalai nereikalauja ypatingo 
paruošimo būdo. Neveltui stručių Lietuvoje auginama vis daugiau. Stru-
tiena ypač populiari visame pasaulyje dar ir dėl to, jog stručiai neserga 
jokiomis užkrečiamomis ligomis, kurios gali būti perduotos žmogui. 

emu (stručiams giminingų paukščių) gimtinė – Australija. Jų mėsa yra 
tamsiai raudonos spalvos, turi stiprų žvėrienos kvapą, pasižymi puikiu 
skoniu ir didele maistine verte, nes joje daug geležies ir baltymų, ne-
daug riebalų ir cholesterolio. Mėsos skonis panašus į žole mitusio jaučio 
mėsos. Kadangi mėsa yra labai liesa, svarbu jos nepervirti. dažniausiai 
emu mėsa naudojama kepsniams keptuvėje ar ant grotelių kepti. Taip 
pat skani rūkyta emu mėsa. 

gyvatiena. Kai kurių šalių (ypač Rytų: Tailando, Indonezijos, Vietna-
mo) gyventojai vertina gyvatieną ne tik dėl ypatingo skonio, bet ir dėl 
išskirtinių gydomųjų savybių. Azijiečiai teigia, kad gyvatiena kaitina 
širdį ir kraują. Jie tiki, jog aršesnių gyvačių mėsa yra sveikesnė bei daro 
didesnį gydomąjį poveikį. 

Rytų šalyse yra restoranų, į kuriuos turistai viliojami pasakojimais, 
jog kobros kraujas yra svarbus vaistas, stiprinantis imunitetą. Juose 
siūloma užsisakyti ir išgerti šio „gyvybės eliksyro“. Klientas išsirenka 
gyvatę, darbuotojas ją sugauna, nukerta galvą ir nuleidžia kraują. Pas-
kui nudiria odą, į kraują suleidžia tulžį ir įpila truputį ryžių degtinės. 
Toks kokteilis, kainuojantis apie 35 JAV dolerius, siūlomas kaip aperi-
tyvas. Tam, kad gyvatė būtų aršesnė, o jos kraujo spaudimas – didesnis 
(tuomet ji turi daugiau gydomųjų savybių), stengiamasi ją kuo labiau 
įsiutinti (pavyzdžiui, ji padedama priešais narvą su mangustais). 

džiovinta barškuolės mėsa nuo seno Lotynų Amerikoje buvo plačiai 
naudojama gydymui. Šiandien iš jos gaminama daug egzotiškų patieka-

RyKLIO MĖSOS KEPSNELIAI
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lų. Kai JAV buvo pradėtas gaminti patiekalas iš barškuolės mėsos „fajita 
pitas“ (aliejuje virta barškuolės mėsa, patiekiama su kopūstų saloto-
mis), šio neigiamai vertinamo šliaužiojančio gyvūno mėsa išpopuliarėjo 
ne tik Amerikos egzotiškų patiekalų virtuvėje, bet ir visame pasaulyje. 
Barškuolės mėsa yra baltos spalvos, sausa, todėl svarbu, kad terminis 
apdorojimas netruktų ilgiau, nei reikia. Kaip ir kitos gyvatės, barškuolės 
buvo pradėtos medžioti dėl odos. Tik vėliau susidomėta jų mėsa. Barš-
kuolės gyvena drėgnose Šiaurės Amerikos teritorijose, tačiau jų galima 
pamatyti Kanados ir Meksikos pietuose, taip pat kai kuriose Karibų sa-
lose. Jų svoris apytiksliai 2,5-3,5 kg, ilgis nuo 1,20 iki 1,80 m. 

Gyvatienos – delikateso ir egzotinės virtuvės naujovės – negalima 
valgyti žalios, net jei ji būtų džiovinta. žalioje gyvatės mėsoje gali būti 
salmoneliozės bakterijų, todėl terminis apdorojimas – būtinas. Teigia-
ma, jog gyvatienos skonis panašus į vištienos. dažniausiai gyvatiena 
parduodama konservuota arba džiovinta. Lietuvos prekybos centruose 
jau galima įsigyti gyvatienos, tačiau kol kas šios mėsos atvežama ne-
dideliais kiekiais. 

krokodiliena – šviesi, ryškų skonį ir kvapą turinti, neriebi ir balty-
minga mėsa, joje daug vitamino B12 ir niacino. Skonis primena vištieną 
arba varlių šlauneles. Ši mėsa labai populiari Australijoje, todėl tapo 
šios šalies nacionalinės virtuvės dalimi. 

Krokodilai laisvėje išgyvena iki 100 metų, todėl 3 metų krokodilas 
laikomas labai jaunu. Trejų metų krokodilo mėsa yra pačios aukščiau-
sios kokybės. delikatesinės ir skaniausios krokodilo dalys yra liežuvis ir 
skruosto filė. Labai vertinama uodegos, krūtinės, priekinių ir užpakalinių 
kumpių filė, šonkauliai. Išpjaustyti mėsos gabaliukai iškart pakuojami į 
vakuumines pakuotes, klijuojamos etiketės, mėsa užšaldoma. 

Krokodiliena ruošiama įvairiais būdais: kepama keptuvėje, ant gro-
telių, gaminami troškiniai. Kadangi joje mažai riebalų ir daug baltymų, 
gali būti gaminama panašiai kaip liesa kiauliena ir vištiena. Krokodi-
liena kepama ne ilgiau kaip po dvi minutes iš vienos ir iš kitos pusės, 
po to dar kelias minutes palaikoma šiltai. Gaminant nereikėtų naudoti 
daug prieskonių (ne daugiau, kaip tris rūšis), o kepant naudoti sviestą 
arba alyvuogių aliejų – jie neužgoš, o tik pabrėš unikalų mėsos aromatą. 
Skaniausia ką tik paruošta mėsa. 

kengūriena populiari ne tik Australijoje, patiekalų iš šios mėsos pa-
vadinimai puikuojasi daugelio pasaulio šalių restoranų valgiaraščiuose, 
kadangi ši mėsa pasižymi ypatingu skoniu ir paruošimo būdų įvairove. 
Tamsiai raudona, sultinga kengūrų mėsa yra puikus aukštos kokybės 
baltymų šaltinis, joje gausu vitaminų ir mineralinių medžiagų. Ši mėsa 
yra neriebi, minkšta, turi nedaug kolageno, joje daug cinko ir geležies. 
Kengūriena labai tinka dietinei mitybai, nes visos gyvūno mėsos dalys 
yra liesos. Skirtingoms kengūrų skerdenos dalims taikomas skirtingas 
paruošimo būdas. Nors kasmet sumedžiojama apie 10 % kengūrų, jų 
populiacija auga.

gazelių mėsa taip pat neriebi, minkšta. Afrikoje laikoma tikru deli-
katesu. Skonis itin rafinuotas, įmantrus dėl to, kad gazelė minta įvairių 
rūšių žole ir lapais. Valgymui naudojama gazelės nugarinė, filė, kojų 
dalys. dažniausiai iš šios mėsos gaminamos dešrelės, kepama ant gro-
telių. Mėsa gali būti mirkoma įvairiuose skysčiuose (pavyzdžiui, sūriame 
vandenyje arba piene). Marinuojama apie pusvalandį.

antilopiena yra gražios tamsiai raudonos spalvos, minkšta, savito ir 
ryškaus skonio. Ji liesa, chemine sudėtimi panaši į elnių ir briedžių mėsą. 
Antilopė, ko gero, yra lengviausiai sumedžiojamas gyvūnas, tačiau jos mė-
sos skonį mėgsta ne visi. dauguma medžiotojų nevalgo šios mėsos. Kiti, 
mokantys ją tinkamai paruošti ir priderinti prieskonius, ją valgo. Kai kurie 
medžiotojai sako, kad antilopės mėsos skonis priklauso nuo to, kuo ji mai-
tinosi: skanesnė yra tų antilopių mėsa, kurios ganėsi kviečių ir kukurūzų 

Nukelta į 30 psl. >
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Atkelta iš 29 psl. >

laukuose, nei tų, kurios maitinosi stepių žole ir šalavijais. 

zebro mėsa saldesnė už jautieną, bet vis tiek jaučiamas žvėrienos skonis. 
Ryškiai raudona, vidutinio tvirtumo struktūros mėsa ganėtinai populiari Euro-
poje. dažniausiai importuojamos zebrienos nugarinės ir šlaunų dalys.

Bizoniena yra itin maistinga mėsa dėl puikaus joje esančių baltymų, 
riebalų ir mineralinių medžiagų santykio. Bizonienoje yra daugiau gele-
žies, cinko ir būtinųjų riebiųjų rūgščių. Tai ne tik labai skani, bet ir itin 
sveika mėsa. Bizoniena – svarbus nepakeičiamųjų aminorūgščių šaltinis. 
Joje yra omega-3 ir omega-6 riebiųjų rūgščių, todėl ją rekomenduojama 
valgyti, norint užkirsti kelią Alzhaimerio, širdies ir kraujagyslių ligoms. 
Bizonienoje yra daug vitaminų B6, B12 ir niacino, seleno, cinko, fosforo, 
geležies, t. y. visų kasdieniam racionui reikalingų medžiagų. 

Bizoniena ilgiau nei kita mėsa gali būti užšaldyta (net 12 mėnesių), 
neprarasdama maistingųjų medžiagų. Todėl ji itin tinka patiekalų ga-
mybai restoranuose.

ryklienos patiekalų galima užsisakyti ne tik Australijos ir Japonijos 
restoranuose, bet ir Lietuvoje. Ryklio mėsoje gausu seleno, B grupės 
vitaminų, niacino, magnio, nedaug riebalų (100 g mėsos – 130 kcal).

Šviežia rykliena turi silpną amoniako kvapą, kuris panaikinamas ma-
rinuojant mėsą. Tam naudojamos raugintos pasukos arba citrinos sul-
tys. Marinuojama apie 30 min. 

Gaminant ryklienos patiekalus, reikia pašalinti patamsėjusias mėsos 
dalis ir palikti šiek tiek odos – tai padės išsaugoti drėgmę. Kadangi mėsa 

yra liesa, svarbu, kad terminis paruošimas netruktų per ilgai. Patiekalas 
yra paruoštas, kuomet mėsa iš skaidrios tampa matinė.

Įvairios egzotinės mėsos (100 g) cheminė sudėtis

Mėsos rūšis
Energinė 
vertė, kcal

Riebalai, g Baltymai, g Cholesterolis, mg

Krokodiliena 148 3 21 65

Antilopiena 114 2 22 95

Lokiena 161 8 20 65

Bizoniena 109 2 22 82

Elniena 127 3 23 83

Briediena 111 1 23 55

Varlių šlaunelės 73 0 16 50

Kengūriena 120 1 24 56

Stirniena 120 2 23 85

Vėžliena 89 0 20 50

Strutiena (mišri išpjova) 117 3 22 73

Fazanas (be odos) 133 4 24 66

Fazanas (su oda) 181 9 23 71

Fazano krūtinėlė 133 3 24 58

Putpelė (be odos) 134 5 22 70

Putpelė (su oda) 192 12 20 76

Balandiena (be odos) 294 24 18 95

Balandiena (su oda) 157 7 22 65
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LĖKTUVUoSE – „UCS BALTIC“ 
SANdĖLIo ApSKAIToS pRoGRAMA

ALAUS SAVITARNoS SISTEMA TAUpo pERSoNALo LAIKą 
IR doVANoJA dAUGIAU GERŲ ĮSpŪdžIŲ KLIENTAMS

UAB „Smulkus ur-
mas“, siekdama sklan-
džiai tiekti maisto bei 
kitus produktus oro li-
nijoms „flyLAL – Lithu-
anian Airlines“ bei no-
rėdama užtikrinti saugų 
bei paprastą šio proceso 
valdymą, nutarė bendra-
darbiauti su UAB „UCS 
Baltic“.

UAB „Smulkus urmas“ 
oro linijoms „flyLAL – Lithuanian Airlines“ gamina, pakuoja, pristato maistą 
(per dieną pagaminama apie 3000 maisto rinkinių), tiekia kitas prekes, ku-
rios yra pardavinėjamos skrydžių metu.

Sprendimas integruoti „UCS Baltic“ sistemas UAB „Smulkus urmas“ mi-
nėtų paslaugų tiekimo srityje pasiteisino. UAB „Smulkus urmas“ finansi-
nės apskaitos sistema yra sujungta su kasos aparatais bei restoranine UCS 
sandėlio apskaitos sistema. Pasak UAB „Smulkus urmas“ finansų skyriaus 
direktorės Ligitos Bogodilovienės, UCS sandėlio apskaitos sistema žymiai 
pagreitino gamybos apskaitą. Iki šiol visos ataskaitos būdavo formuojamos 
ir rezultatai matomi tik mėnesio pabaigoje. dabar ataskaitą suformuoti ir 
norimą informaciją galima gauti bet kurią minutę. 

Nuo šiol UAB „Smulkus urmas“ naudojami kasos aparatai yra integruoti 

į bendrą „UCS Baltic“ „R-Keeper Head Office“ ir „StoreHouse“ programų 
sistemą. 

„R-Keeper Head Office“ programoje formuojamas patiekalų ir parduoda-
mų prekių asortimento sąrašas, kuris iš programos internetu eksportuojamas 
į kasos aparatus, esančius oro linijų „flyLAL – Lithuanian Airines“ lėktuvuose. 
Kasos aparatais vykdomi pardavimai skrydžio pirmyn ir atgal metu. 

Naudojant „StoreHouse“ apskaitos programą sudaromos patiekalų kal-
kuliacinės kortelės, žaliavų, tiekėjų sąrašai, vykdoma sandėlio likučių kiekinė 
ir suminė apskaita, iš kasos aparatų apie įvykdytus pardavimus importuo-
jami duomenys. 

Naudojantis šia programa darbas vyksta operatyviai: tą pačią minutę su-
kuriami krovinio važtaraščiai, gamybos dokumentai, muitinei spausdinamos 
krovinių važtaraščių formos. Kiekvienas kasos aparatas turi savo virtualų 
sandėlį ir kaskart gali būti vis kitu reisu skrendančiame lėktuve. Tokiu būdu 
vyksta prekių perkėlimas, gamyba ir nurašymai į kasų sandėlius.

UAB „Smulkus urmas“ apskaitininkės stebi ir fiksuoja žaliavų pirkimą, 
nurašymą, perdavimus, importuoja pardavimus. Pagal vykdomą dokumentų 
apskaitą formuojamos įvairios ataskaitos. „StoreHouse“ sistemoje galima 
ataskaitų analizė apie kasų pardavimus įvairiais aspektais: pagal dienas, rei-
sus, kasos aparatus, prekių grupes, prekių kategorijas ir pan.

Programą „StoreHouse“ taip pat galima pritaikyti mokyklose, ligoninėse, 
kitose įstaigose, kur yra tiekiamas maitinimas bei vedama apskaita. 

UAB „UCS Baltic“ informacija

UAB „UCS Baltic“, bendradarbiaudama su UAB „Baltijos Aktima“, Vil-
niaus senamiestyje veikiančiame alaus restorane „Aula“ (buvęs restoranas 
„žaltvykslė“) įdiegė alaus savitarnos sistemą.

Vilniuje „Aula“ restoranas yra pirmasis, kuriame siūloma tokio pobūdžio 
paslauga. Restorane stovi 4 alaus savitarnos stalai, į kiekvieną yra įmon-
tuotas alaus kranas, iš kurio klientai alaus gali įsipilti patys. Virš stalo, ant 
sienos, kabančiame ekrane lankytojai mato tikslų įsipilto alaus kiekį. 

Alaus savitarnos stalai yra sujungti su „R-Keeper“ programa. Klientui už-
sisakius šią paslaugą, padavėjas įjungia sistemą. 

Privalumai:
• alaus pardavimas yra visiškai kontroliuojamas, nes alaus kiekis, kurį 

klientas įsipylė, yra rodomas kasoje;
• aptarnaujantis darbuotojas „R-Keeper“ sistemoje mato, kiek tiksliai 

alaus įsipylė klientas;
• klientui paprašius sąskaitos, alaus pylimo sistema yra išjungiama ir 

klientas daugiau alaus įsipilti negali. Ši operacija padeda išvengti savavališ-
ko alaus įsipylimo po atsiskaitymo;

• alaus savitarnos modulis turi patogias papildomas funkcijas: galima 
iš anksto nustatyti norimą įsipilti alaus kiekį arba užsisakyti alaus už kon-
krečią pinigų sumą;

• alaus savitarnos sistema taupo ne tik personalo laiką ir jėgas, nes 
dėl pasibaigusio alaus nereikia kviesti padavėjo, bet ir suteikia galimybę 
patiems klientams įsipilti alaus bei patirti daugiau gerų įspūdžių.

Pasak alaus restorano „Aula“ generalinio direktoriaus Algimanto Mikne-
vičiaus, jaučiamas didelis klientų susidomėjimas šia naujove. Laikui bėgant 

šiuo moduliu tikimasi padidinti alaus pardavimus.
Analogiška alaus savitarnos sistema sėkmingai naudojama Klaipėdoje 

įsikūrusiuose alaus darykloje-restorane „Mėmelis“ bei restorane „Alibi“.

UAB „UCS Baltic“ informacija

ALAUS SAVITARNOS SISTEMA „AULOJE“.

sPReNDImAI
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ŠIAURĖS 
VĖJAS
Audrius Vyšniauskas

gūdžiais socializmo laikais di-
džioji tarybinių piliečių dalis 
svajojo apie kelionę į „tikrąjį“ 
užsienį – na, kad ir į skandi-
naviją. laikai pasikeitė, sienos 
atsivėrė, bet dauguma svajo-
jusiųjų ten vis dar nepabuvojo. 
turbūt dėl laiko, pinigų stygiaus 
arba paprasčiausio tingėjimo. o 
gal galima patirti skandinavišką 
atmosferą neišvykstant iš šalies? 
Pavyzdžiui, apsilankius skandi-
navų kompanijai priklausančia-
me viešbutyje?

toli ieškoti nereikia: viešbučių grupę „reval“, 
kuriai priklauso stambiausi viešbučiai visų trijų 
Baltijos šalių sostinėse, kontroliuoja norvegų 
investicinė bendrovė „linstow as“. kapitaliz-
mo pagrindų jau pramokę skaitytojai iškart 
paprieštaraus: skandinaviška kilmė dar nieko 
nereiškia, aplinkui siautėja globalizacija ir t. t. 
visgi pabandykime pasižiūrėti, ar „reval“ sieno-
se esama skandinaviškos dvasios. 

seni, bet patikimi šios grupės lyderiai – ka-
daise „Inturistui“ priklausę vilniaus, rygos ir 
talino viešbučiai „lietuva“, „latvija“ ir „olim-
pija“ (kažkodėl dabar rašoma „olümpija“). 
tai vieni stambiausių viešbučių regione, kurie 
turi atitinkamai 291, 578 ir 390 kambarių. 
kiekviename viešbutyje veikia bent po vieną 
restoraną, vidaus ir lauko kavinę, naktinį barą 
ir kazino. statinių rekonstrukcijos metu buvo 
išplėtota konferencijų rengimo funkcija – kie-
kviename viešbutyje įrengta nuo 13 iki 20 salių 
bei kambarių, vienu metu galinčių priimti nuo 
1000 iki 3000 renginių dalyvių. Buvo patobu-
linta ir paslaugų sfera – įrengti sveikatingumo 
centrai, grožio studijos, pirčių kompleksai. da-
lies numerių plotai buvo padidinti – atsirado 
daugiau liukso klasės 1-2 kambarių numerių, 
tačiau dauguma kitų liko tokių pat gabaritų, 
kaip prieš 20 metų. situaciją buvo bandoma 
taisyti ištaigingesniu interjero dizainu, plačiai 
naudojant kokybiškus gobelenus bei įvairių 

„LIETUVA“ HOLAS

„LIETUVA“ KAMBARyS

FASAdAS

„NERIS“ KAMBARyS

vIešBučIams
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rūšių tapetus. Bendras kambarių koloritas išli-
ko blankiai rusvas, šiltų atspalvių. 

visuomeninėse erdvėse – restoranuose, ho-
luose, terasose – buvo įvesta keletas firminės 
architektūros bruožų. visų pirma, tai specifinės 
„revališkos“ raudonos spalvos akcentai svarbes-
nėse aptarnavimo vietose – prie barų, prekysta-
lių ir kontuarų. antra, tauraus atspalvio natūra-
laus medžio apdaila ant sienų, pertvarų ir pačių 
baldų – su išlygom tai galima būtų vertinti kaip 
skandinaviškos tradicijos atgarsį. trečias bruožas, 
skirtas tikriems architektūros žinovams, yra tam 
tikras retro motyvas. mat viešbučių holai, ko-
ridoriai, restoranų salės plastiškomis pertvarų ir 
laiptų maršų linijomis, didžiuliais apvaliais lubų 
plafonais, prislopintomis gobelenų spalvomis pri-
mena garsiausius praeito amžiaus skandinaviš-
kus interjerus, pavyzdžiui, arrne jakobseno pro-
jektuotą sas kompanijos viešbutį kopenhagoje. 
šis bruožas itin ryškus „olümpijos“ interjeruose. 
galbūt jos statytojai tolimais 80-aisiais betar-
piškai orientavosi į žinomų klasikų kūrinius?

kadangi senesni statiniai nesutalpina vis di-
dėjančio turistų srauto, „reval“ viešbučių grupė 
plečiasi nupirkdama ir renovuodama savo kon-
kurentus. vienas jų – viešbutis „neris“, esantis 
kauno centre, prie laisvės alėjos, atidarytas šį 
pavasarį po rekonstrukcijos. Investicijos į „reval 
Hotel neris“ rekonstrukciją siekė 25 mln. eurų 
(86 mln. lt), įskaitant ir pastato kainą. rekons-
trukcijos autorius – architektas linas tuleikis, 
interjerą kūrė dizaineriai iš norvegijos. „reval 
Hotel neris“ įkūnija naujausius viešbučių in-
dustrijos standartus: iš 208 modernių viešbučio 
kambarių 37 yra vienviečiai, 153 dviviečiai „re-
val“ klasės kambariai, 17 verslo klasės kambarių 
ir vieneri apartamentai. kambarių stilius pritai-
kytas tiek verslo, tiek laisvalaikio keliautojų po-
reikiams. čia taip pat dominuoja šviesios spalvos, 
pagardintos tamsaus medžio ir „firminės“ raudo-
nos spalvos akcentais. kartu sudėjus, šios spal-
vos sukuria modernią kosmopolitišką atmosferą. 
viešbutyje įkurtas verslo klasės restoranas „di-
verso“, kurio interjere, atidžiau pasidairius, gali-
ma įžvelgti „art deco“ stiliaus bruožų – malonių 
aliuzijų į tarpukarį, auksinį laikinosios sostinės 
amžių. skirtingai nuo jo, „ginger“ bare vyrauja 
apibendrintas šiuolaikinis stilius, paremtas akty-
viais spalviniais akcentais. architektų sumany-

Nukelta į 34 psl. >

„OLyMPIA“ KAMBARyS

„OLyMPIA“ BARAS

„OLyMPIA“ RESTORANAS

„NERIS GINGER“ 

vIešBučIams
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mu, kompozicinio užbaigtumo barui turėtų suteikti jame 
besilinksminanti margaspalvė publika. greta pramogų, 
„reval Hotel neris“ siūlo plačias galimybes konferencijų 
rengėjams – 8 daugiafunkcinės salės, įrengtos dalykiškai, 
bet komfortabiliai, suteikia puikias galimybes organizuoti 
net tarptautinio lygio renginius.

dar įspūdingesnis naujosios „reval“ architektūros pa-
vyzdys šiemet atvėrė duris rygoje. viešbutis „reval Ho-
tel elizabete“, kompanijos vadovų nuomone, turi atitikti 
aukščiausius viešbučių industrijos standartus. atitinkamas 
turi būti ir architektūrinio sprendimo lygis. vien tik tam, 
kad rygos centre būtų įkomponuotas 8 aukštų pastatas, 
prireikė ypatingos meistrystės (nors vienas žinomų pavyz-
džių vilniaus centre įrodo, kad profesinius įgūdžius tokiu 
atveju gali sėkmingai pakeisti didelės pinigų sumos). Pas-
tatą projektavo prancūzų architektas Bruno deslandes ir 
grupė „arcHItravs“, padedami kompanijos „nams“. Pastato 
fasadų apdailai buvo pasiūlyta originali stiklo ir natūra-
laus medžio panelių kombinacija. didžiuliai stiklo plotai ne 
tik padėjo išspręsti natūralaus apšvietimo problemą, bet ir 

savotiškai „ištirpino“ stambų pastato tūrį dangaus fone. 
unikalus statinio bruožas – gilus uždaras vidinis kiemas, 
dienos metu užliejamas atspindėtų saulės spindulių. dar-
nus pintų baldų, šviestuvų ir želdinių parinkimas suteikia 
jam jaukaus itališko „patio“ įvaizdį.

„elizabete“ interjerus projektavo argentiniečiai gabrie-
la Iglesias ir Pablo stutz, atstovaujantys anglų kompanijai 
„gIad ltd.“. savaime suprantama, kad iš tokios kultūrų 
maišaties gimė kosmopolitinis interjeras, kuriame sun-
kiai beaptiksime skandinaviškų arba latviškų motyvų. 
Bet „kosmopolitinis“ anaiptol nereiškia „beveidis“ arba 
„skurdus“. Interjere aptinkame jau minėtos „firminės“ 
architektūros bruožų: ir raudonų akcentų, ir natūralaus 
medžio plokštumų, ir šešiasdešimtųjų nostalgijos. resto-
rano „c.u.t“ salėse ryškios plastiko ir dažytos odos spal-
vos gražiai dera su pabrėžtomis medžio rievėmis, grafiniais 
kilimų raštais, glazūruotų keraminių plokščių spindesiu. 
gyvenamųjų kambarių interjeruose, greta odinių pano, 
labai subtiliai panaudojama tekstilė, atsverianti baldų ir 
architektūrinių detalių griežtumą. viešbučio gyventojams 
savotišku būdu primenama, kad jie jaustųsi kaip na-
mie, bet nepamirštų, kad visgi yra svečiuose...

dominuoja šviesios 
spalvos, pagardintos 
tamsaus medžio ir 

„firminės“ raudonos 
spalvos akcentais.
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taigi, kad ir kaip norėtume patirti skandinaviškąją „reval“ dvasią, 
prieiname prie išvados, kad visagalė globalizacija prasiskverbė į ato-
kiausias architektūros ir dizaino kerteles. apsigyvendami viešbutyje, 
neišvengiamai pasineriame į kosmopolitinę europinę atmosferą, ne-
svarbu, kur tai bevyktų – kaune, rygoje, stokholme ar, tarkim, Barse-
lonoje. galime didžiuotis, sugebėdami pagrindiniuose miestuose priim-
ti užsienio svečius „europiniame lygyje“, tačiau lygia greta privalome 
susimąstyti – ar „visuotinis“ šiuolaikinis modernizmas ir „privalomoji“ 
korporatyvinė architektūra neužtveria kelio mažųjų Baltijos tautų este-
tinei saviraiškai, meniniams ieškojimams interjero srityje ir, galų gale, 
savųjų namų tikrumo ir autentiškumo pojūčiui? 

„ELIZABETE“

„ELIZABETE“

„ELIZABETE“

„ELIZABETE“

„ELIZABETE“
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EURopoS BENdRIJoS 
pREKIŲ žENKLAI
Registruota patentinė patikėtinė dr. Nijolė Viktorija Mickevičienė (IĮ „Nempata“)

ankstesniuose šių metų „res-
toranų verslo“ numeriuose su-
pažindinome su prekių ženklų 
tipais, nacionalinės ir tarptau-
tinės prekių ženklo registraci-
jos eiga. šiame (paskutiniame) 
straipsnyje paaiškinsime euro-
pos sąjungos prekių ženklo re-
gistravimo tvarką. šios žinios 
pravers verslininkams, planuo-
jantiems plėsti savo veiklą kitose 
europos šalyse. 

Europos Sąjungos (ES) direktyva Nr. 40/94 (1993 
metų gruodžio 20 d.) įteisino naujos rūšies prekių 
ženklų registraciją. Tai Europos Bendrijos prekių 
ženklai, kurie galioja visose Europos Sąjungos 
valstybėse narėse, bet yra registruojami vienoje 
oficialioje institucijoje – Ispanijos mieste Alikan-
tėje esančioje Vidaus rinkos harmonizavimo tar-
nyboje (OHIM). 

Šie prekių ženklai yra lygiaverčiai nacionali-
niams ar tarptautiniams prekių ženklams: jų liu-
dijimuose nurodomos tuo pačiu būdu parinktos 
prekių ir paslaugų klasės, paraiškos pirmumas 
pripažįstamas pagal paraiškos padavimo ar prio-
riteto datą, registracija galioja dešimt metų nuo 
paraiškos padavimo ar prioriteto datos ir gali būti 
pratęsiama kitam dešimtmečiui.

Lietuvoje Europos Bendrijos prekių ženklai įsi-
galiojo nuo mūsų valstybės įstojimo į ES datos, t. 
y. nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Europos Bendrijos prekių ženklo paraiška gali 
būti paduodama tiesiog OHIM arba per nacio-
nalinę patentų žinybą (Lietuvoje – per Valstybinį 
patentų biurą). Paraiška paduodama bet kuria 
oficialia Europos Sąjungos kalba. Šiuo metu ofi-
cialiomis yra laikomos bulgarų, čekų, danų, vokie-

čių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, ispanų, 
latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, olandų, lenkų, 
portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių ir 
švedų kalbos. Paraiškoje būtina nurodyti ir antrą-
ją kalbą, pasirinktą iš oficialių OHIM naudojamų 
kalbų. Tai ispanų, vokiečių, anglų, prancūzų ar 
italų kalba.

OHIM priėmus paraišką, jai suteikiamas nume-
ris ir fiksuojama paraiškos padavimo data. Vėliau 
naujas registracijos numeris nebus suteiktas, to-
dėl paraiškos numeris sutampa su registracijos 
numeriu. Maždaug per dvi savaites yra patikrina-
ma, ar paraiška atitinka formalius reikalavimus, 
ar prekių ir paslaugų sąrašas sudarytas pagal 
tarptautinį klasifikatorių. Kadangi prekių ženklas 
galios 27 ES šalyse narėse, kurių gyventojai kal-
ba įvairiomis kalbomis, labai svarbu išsiaiškinti, 
ar bet kurioje iš tų kalbų registruojami žodžiai 
nėra bendriniai, aprašomojo pobūdžio, nes ženklo 
savininkas negali uždrausti tretiesiems asmenims 
naudoti žymenis, kurie nurodo prekių ir paslaugų 
rūšį, kokybę, geografinę kilmę, kitas charakteristi-
kas, jeigu trečiasis asmuo juos naudoja pagal są-
žiningos veiklos principus. Be to, neregistruojami 
prekių ženklai, kurie prieštarauja viešajai tvarkai 
ar moralei nors vienoje iš ES narių. 

Jei ekspertizės metu nenustatomi absoliutūs 
atsisakymo registruoti pagrindai, paraiška ofici-
aliai paskelbiama. OHIM paskelbia paraišką Ben-
drijos prekių ženklų biuletenyje visomis oficialio-
mis ES kalbomis. Per tris mėnesius nuo paraiškos 
paskelbimo suinteresuoti asmenys gali pareikšti 
protestus dėl registracijos pripažinimo negalio-
jančia. Jei ženklas per tris mėnesius neužprotes-
tuojamas, jis įregistruojamas. Vėl paskelbiama 

oficiali informacija apie registraciją. 

Jei ankstesnio prekių ženklo savininkas užpro-
testavo vėlesnę paraišką, protestas buvo paten-
kintas ir registracija anuliuota, pareiškėjas turi 
galimybę per tris mėnesius savo Bendrijos žen-
klą pakeisti į nacionalines prekių ženklų paraiš-
kas tose ES valstybėse narėse, kuriose jis nebuvo 
užprotestuotas, išsaugodamas Bendrijos ženklo 
paraiškos datą. Už kiekvieną pakeistą paraišką 
valstybėje narėje reikės mokėti ten nustatytus 
nacionalinės prekių ženklo paraiškos padavimo ir 
registracijos mokesčius.

Europos Bendrijos prekių ženklo registracijos 
procedūra užtrunka maždaug dvejus metus. 

Šiuo metu paraiškas galima paduoti tiesiogiai 
arba per Lietuvos patentų biurą klasikiniu ar elek-
troniniu būdu. 

Oficialūs mokesčiai yra tokie:
• paraiškos iki 3 klasių padavimo mokestis 

– 750 EUR, už kiekvieną papildomą klasę – po 
150 EUR; 

• po teigiamų ekspertizės išvadų mokamas 
prekių ženklo registracijos mokestis – 850 EUR, 
už kiekvieną klasę virš trijų – po 150 EUR. 

Mokestis už patentinio patikėtinio paslaugas 
priklausys nuo darbo apimties.

Europos Taryba nusprendė, kad nuo 2004 m. 
spalio 1 dienos Europos Bendrija prisijungia prie 
Madrido sutarties protokolo dėl tarptautinės 
prekių ženklų registracijos ir todėl tarptautinėje 
paraiškoje jau galima nurodyti ne tik pasirinktas 
valstybes, bet ir tarptautinę organizaciją – Euro-
pos Sąjungą. 

sPReNDImAI
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HoRECA RINKoS 
NAUJIENoS

„KATpĖdĖLĖ pICA“ KEIČIA pAVAdINIMą
Restoranų tinklo „Katpėdėlė“ picerijos keičia 

savo pavadinimą ir prekių ženklą. Nuo šiol tin-
klo įstaigos vadinsis „Charlie Pizza“. Reorgani-
zacija pradėta rugsėjo viduryje. Tinklo picerijos 
veiks aštuoniuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, Plungėje, Alytuje, 
Mažeikiuose ir Radviliškyje. Picerijų tinklo direk-
torius Gediminas Balnis teigia, kad valgiaraštyje 
dominuos įvairių skonių picos, bet taip pat bus 
pasiūlyta salotų, karštųjų patiekalų ir užkandžių. 
Ateityje picerijų tinklą ketinama plėsti ir kituose 
Lietuvos miestuose. „Charlie Pizza“ tinklas (kaip ir 
restoranų tinklas „Katpėdėlė“) priklauso „Vičiūnų“ 
įmonių grupei. 

„ČILI“ TINKLo ĮSTAIGoSE – 
SUŠIAI IŠSINEŠTINAI 
Rugpjūčio pradžioje „Čili“ restoranų tinklui 

priklausantis restoranas „Tokyo“ pasiūlė naujieną 
– išsinešti skirtus sušių rinkinius. Rinkiniai siūlo-
mi ne tik „Tokyo“ restoranuose, bet ir kitose „Čili“ 
tinklo maitinimo įstaigose. Taip pat juos siūloma 
užsisakyti skambinant trumpuoju „Čili“ maisto 
pristatymo paslaugos numeriu. Taip siekiama po-
puliarų produktą padaryti prieinamesnį klientui – 
kad mėgstamais „Tokyo sushi“ būtų galima greitai 
pasistiprinti patogiausioje vietoje. Sušių rinkinių 
kaina – nuo 14,90 Lt. „Lengvi pietūs akimirksniu“ 
– skelbia išsinešti skirtų sušių sumanytojai. 

ĮSTEIGTA MAžŲJŲ ALUdARIŲ ASoCIACIJA
Mažosios Lietuvos alaus daryklos nuo šiol kartu 

stengsis išsaugoti senąsias klasikinio alaus tradi-
cijas – keturios bendrovės įkūrė Mažųjų aludarių 
asociaciją, kuri atstovaus smulkiosioms alaus da-
rykloms. Į asociaciją susibūrė bendrovės „Kauno 
alus“, „Biržų alus“, „Ponoras“ ir „Pasvalio gėrimai“. 
Asociacijos vadove tapo AB „Kauno alus“ gene-
ralinė direktorė Lina Šileikienė. Prieš asociacijos 
įkūrimą mažųjų alaus daryklų problemos nebuvo 
sprendžiamos, o jų tikrai nemažai – apie 80. Stei-
giamojo Mažųjų aludarių asociacijos susirinkimo 
metu buvo nustatyti kriterijai, kuriuos turės atitikti 
aludariai, norintys prisijungti prie asociacijos. Vie-
nas iš svarbiausių reikalavimų – alaus darykla ko-
kybišką ir natūralų alų turi gaminti pagal klasikinę 
technologiją, t. y. virti, rauginti ir nokinti kiekvieną 
alaus rūšį atskirai. Asociacijos nariai, gamindami 
alų, privalo nenaudoti „High Gravity“ technologijos 
– verdama viena alaus misa, o iš jos, įpilant skir-
tingą kiekį vandens bei pridedant skonio ir spalvos 
reguliavimo medžiagų, galima išgauti iki 20 rūšių 
alaus. Nors šią technologiją naudoja didžiosios 
alaus daryklos, siekdamos padidinti gamybos na-

šumą, Mažųjų aludarių asociacija pasisako už se-
nųjų alaus gamybos tradicijų išsaugojimą.

NAUJAS KoNFERENCIJŲ 
CENTRAS VILNIUJE
Rugsėjo viduryje Vilniuje „Artis Centrum Ho-

tels“ oficialiai atidarė naują priestatą, kuriame 
įsikūrė vienas didžiausių Vilniaus senamiestyje 
konferencijų centrų. Naujasis „Artis Centrum Ho-
tels“ priestatas iškilo vietoj apgriuvusio kvartalo 
tarp Liejyklos, Totorių ir Benediktinų gatvių. Aš-
tuonerius metus trukusi sugriuvusio senamiesčio 
kvartalo renovacija kainavo apie 30 mln. litų. 
Naujajame 7500 kv. m „Artis Centrum Hotels“ 
korpuse įrengtos septynios daugiafunkcinės kon-
ferencijų salės, kuriose įdiegta moderni konferen-
cinė įranga, 200 vietų restoranas bei 43 viešbučio 
kambariai. Visose konferencijų salėse vienu metu 
gali dirbti 500 dalyvių, o restoranas aptarnauti 
net iki 300 svečių. Kartu su anksčiau veikusiomis 
konferencijų salėmis ir viešbučių kambariais „Ar-
tis Centrum Hotels“ tapo vienu iš didžiausių tokio 
pobūdžio įstaigų Vilniaus senamiestyje.

Kitais metais Vilnius taps Europos kultūros sos-
tine, o 2013 metais Lietuva pirmininkaus Europos 
Sąjungai, todėl naujojo centro savininkai progno-
zuoja geras konferencinio turizmo perspektyvas. 
Konferencijoms skirtų patalpų Vilniaus senamies-
tyje reikalingumą įrodo ir tai, kad atidarius naują 
viešbučio priestatą ir kai kurias konferencijų sales 
„Artis Centrum Hotels“ 2008 m. balandžio-rug-
pjūčio mėnesių pajamos, lyginant su tuo pačiu 
2007 metų laikotarpiu, išaugo net 67 proc.

RYGoJE VYKo dISKUSIJA ApIE 
RESToRANŲ RINKoS TENdENCIJAS
Rugpjūčio pabaigoje įmonė „Reaton“ į Rygą 

sukvietė trijų Baltijos šalių virėjus vienijančių 
asociacijų atstovus, kur vyko diskusija apie resto-
ranų rinkos tendencijas, vyrausiančias artimiau-
siu metu. Estijoje ir Latvijoje (iš dalies ir Lietu-
voje) vis labiau juntama ekonominė krizė verčia 
susimąstyti tiek restoranų vadovus, tiek tiekėjus. 
Taline jau bankrutuoja restoranai. Vasaros metu 
Taline ir Rygoje veikiančius restoranus gelbėjo 
turistai. žiemą laukiama dar daugiau bankrotų ar 
veiklos sustabdymų. Tai ypač gresia naujiems ar 
išskirtinumo neturintiems restoranams, kuriems 
vadovauja rinkos naujokai. Virėjai prognozuoja, 
kad teks supaprastinti valgiaraščius, nes taupan-
tys lankytojai rinksis pigesnius patiekalus. Tiek 
virėjai, tiek tiekėjai sutarė, kad taupyti žaliavų 
kokybės sąskaita – ne išeitis. Patariama naudoti 
paprastesnes, bet kokybiškas žaliavas, pasirinkti 
patikimus tiekėjus. 
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KVIEČIAME dALYVAUTI 2008 METŲ LIETUVoS 
SoMELJĖ ČEMpIoNATE

Kviečiame gėrimų žinovus registruotis į kasmetinį nacionalinį Someljė 
čempionatą, kuris vyks 2008 m. rugsėjo mėn. 24 d. Jo metu trečią kartą bus 
renkamas geriausias Lietuvos someljė. Čempionatas rengiamas pagal Tarptau-
tinės someljė asociacijos (ASI) nuostatus. Jo nugalėtojai turi teisę dalyvauti 
Baltijos šalių, Europos ir pasaulio čempionatuose. 

Varžybos vyks dviem etapais: 
• Pusfinalis: 
- teorinių žinių testas raštu, 
- praktinė brandaus vyno butelio atkimšimo, perpylimo ir svečio aptarna-

vimo rungtis.

• Finalas (1-4 vietos): 
- „akloji“ vyno ar kitų gėrimų degustacija,
- vyno meniu klaidų ištaisymas,
- svečio aptarnavimas, vyno ir maisto derinimas.

• Finalas (5-8 vietos):
- šampano butelio atkimšimas ir išpilstymas.

Lietuvos someljė čempionatas – gera proga patikrinti savo žinias, įgūdžius 
ir pademonstruoti jas ne tik restorano ar parduotuvės lankytojams, bet ir pla-
tesnei auditorijai. 

Norinčius dalyvauti 2008 metų Lietuvos someljė čempionate, prašome re-
gistruotis el. paštu info@somelje.lt arba skambinti tel. 8 698 34297.

Lietuvos someljė asociacijos informacija
www.somelje.lt 
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ŪKININKAI MAžAIS KIEKIAIS GALI TIEKTI SAVo pRodUKCIJą VIETINEI RINKAI
daugėjant šalyje ūkininkų, besispecializuojančių ekologinės gamy-

bos srityje, bei propaguojant ekologiškų produktų vartojimą, rinkoje 
pastebimas didėjantis „kaimiško“ kasdienio vartojimo (daržovių, vaisių, 
prieskoninių žolelių, medaus ir kt.) bei gyvūninių produktų (nedideliais 
kiekiais užaugintų paukščių, triušių mėsos ir pieno) poreikis. 

rugpjūčio pabaigoje valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje 
(vmvt) įvyko susitikimas su lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos 
atstovais dėl smulkaus ūkio vystymosi skatinimo. šiame susitikime taip pat 
aptarta, kaip prisidėti prie ekologiškų maisto produktų rinkos plėtojimo.

šalies ūkininkai vis dažniau domisi ekologiškos mėsos ir pieno gamy-
bos bei prekybos perspektyvomis ir reikalavimais. „vmvt primena, kad 
jau yra nustačiusi specialiuosius higienos reikalavimus gamintojams ir 
prekiautojams mažais pieno, žuvų, paukščių, triušių ir sumedžiotų žvėrių 
kiekiais, kurie labai parankūs smulkaus verslo vystymuisi. taip pat norime 
paminėti, kad pagal es reikalavimus smulkaus ūkininko užaugintų 
gyvulių ir iš jų gautos mėsos, kuri būtų tvarkyta jo ūkyje, tiekimas tie-
siogiai vartotojui yra draudžiamas, t. y. ūkininko užauginti gyvuliai gali 
būti skerdžiami ir mėsos gaminiai gaminami tik vmvt patvirtintose 
skerdyklose ir mėsos perdirbimo įmonėse. vmvt šiuo klausimu parengs 
rekomendacijas ūkininkams ir prekiautojams, kaip jiems tiesiogiai varto-
tojui parduoti ar tiekti į restoranus (viešojo maitinimo įmones) maisto 
produktus. Pabrėžiame, kad pagal es teisės aktus minėtų produktų gamy-

bai ir prekybai vietos rinkoje mažais kiekiais taikomi minimalūs higienos 
reikalavimai, tačiau tokia veikla turi būti patvirtinta ir kontroliuojama 
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos“, – sakė vmvt direktorius 
kazimieras lukauskas. 

vmvt taiko lanksčią politiką smulkaus verslo atžvilgiu įvairiuose maisto 
gamybos etapuose, tačiau toks lankstumas turi būti skaidrus ir negali būti su-
prastas kaip kompromisas nesiekti maisto higienos tikslų. todėl numatomos 
parengti rekomendacijos padėtų spręsti iškilusias problemas su gyvūninio 
ir negyvūninio maisto gamybos bei tiekimo mažais kiekiais gamintojais, 
neliktų neaiškumų ir skirtingų teisės aktų interpretavimų. 

„visi šie reikalavimai nėra kliūtis vystytis smulkiam lietuvos verslui, 
kadangi maži pirminių maisto produktų kiekiai bus tiekiami vietinei 
rinkai, todėl reikalavimai patalpoms, gaminamos produkcijos tvarkymui 
yra supaprastinti, lengviau įgyvendinami ir reikalauja daug mažesnių 
investicijų. vietinę rinką apibrėžėme kaip visą lietuvos teritoriją. smulkus 
ūkininkas gali savo gaminamą produkciją tiekti vietiniam mažmeninės 
prekybos subjektui, t. y. jis galės produkciją realizuoti mažmeninėje 
parduotuvėje, turgavietėje, restorane arba parduoti tiesiogiai vartotojui. 
nauda abipusė: ūkininkui – plati vietinė rinka, vartotojui – galimybė 
gauti šviežią ir kokybišką produktą, miestiečiui – nepamiršti „kaimiškų“ 
maisto produktų skonio“, – sakė k. lukauskas.

VMVT informacija

VMVT INFoRMACIJA
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LRVVKA INFoRMACIJA

džiaugiamės, galėdami Jus pakviesti išbandyti savo jėgas ir profesiona-
lumą konkursuose „geriausias lietuvos virėjas 2008“, „geriausias lietuvos 
konditeris 2008“, „talentų konkursas 2008“, kurie vyks 2008 m. lapkričio 
6-8 dienomis Lietuvos parodų centre „Litexpo“, tradicinės parduotuvių ir res-
toranų įrangos bei gastronomijos parodos „BaltShop BaltHotel.BaltGastro“ 
metu. Bus surengtos ir varžytuvės būsimiesiems virėjams bei konditeriams.

Geriausio virėjo konkurse dalyvaus 12 virėjų, geriausio konditerio – 8 kon-
diteriai (amžius neribojamas) su asistentu, sėkmingai perėję atrankos turą.

Virėjai ir konditeriai, pretenduojantys dalyvauti konkurse, iki 2008 m. 
spalio 28 dienos, 17 val., privalo atsiųsti LRVVK asociacijai el. paštu, paštu 
arba pristatyti į LRVVKA būstinę savo konkursinių patiekalų nuotraukas su 
receptūromis ir technologijos aprašymais (konkursinius patiekalus bus galima 
tobulinti) bei savo portretinę nuotrauką. Kandidatai apie atrankos rezultatus 
– ar pateko į konkursą – 2008 m. spalio 29 dieną bus informuoti asmeniškai; 
rezultatai bus paskelbti LRVVK asociacijos tinklapyje www.lrvvk.lt. Pretenden-
tus į konkursą atrinks kompetentinga nepriklausomų ekspertų komisija.

konkurso metu virėjai per 3,5 valandos privalės pagaminti po 6 porcijas 
šių patiekalų, naudodami privalomus produktus:

- karštąjį užkandį, būtinai naudodami ožkos sūrį, kedrų riešutus ir razinas;
- karštąjį patiekalą, būtinai naudodami jautienos nugarinę, baravykus ir 

bruknes;
- desertą, būtinai naudodami morkas, datules ir imbierą.
Konkurso metu dalyviai pagrindiniais privalomais produktais (ožkos sūriu ir 

jautienos nugarine) bus aprūpinti.

konkurso metu konditeriai per 3,5 valandos privalės:
- pagaminti 15 vnt. identiškų mini pyragaičių (10 vnt. pateikti kaip ekspo-

ziciją, 5 vnt. – ragavimui komisijai);
- papuošti 2 kg torto pusgaminį (galima atsinešti) laisvai pasirinkta tema. 

Torto dekoracijos turi būti valgomos ir gaminamos konkurso metu.
talentų konkurse gali dalyvauti tiek virėjai, tiek konditeriai bent vienoje 

iš pasirinktų kategorijų:
- banketinis patiekalas 8 asmenims (ruošiamas iš mėsos, paukštienos, lau-

kinių žvėrių ir paukščių mėsos, žuvies ar jūrų gėrybių su garnyrais);
- 3 aukštų vestuvinis tortas (6-8 kg);
- meninė kompozicija iš valgomų medžiagų laisvai pasirinkta tema (darbai 

iš sviesto, margarino, meniniai dirbiniai iš maisto produktų, kompozicijos iš 
drožinėtų vaisių ir daržovių, darbai iš šokolado, marcipano, karamelės, meni-
niai dirbiniai iš tešlos, cukrinės gėlės). Maksimalus leidžiamas darbų aukštis 
yra 1,60 metro, plotis – 1 metras.

Talentų konkurse dalyvių skaičius neribojamas ir atrankos turas nebus 
vykdomas. Konkursui darbai yra paruošiami iš anksto ir eksponuojami pagal 
galimybes nuo 1 iki 3 dienų.

Konkurso dalyvių darbus vertins kompetentinga tarptautinė komisija. deta-
lesni konkursų nuostatai bus paskelbti www.lrvvk.lt svetainėje artimiausiu metu.

Kviečiame kolegas aktyviai dalyvauti šiuose konkursuose!
Informacija tel. (8 5) 2723171, 8 611 26658, el. p. info@lrvvk.lt, 
www.lrvvk.lt.

žYGIS BAIdARĖMIS
2008 m. liepos 12-13 dienomis LRVVKA aktyviausiems 

nariams ir ištikimiausiems rėmėjams surengė žygį baida-
rėmis Ūlos ir Merkio upėmis. Plaukti vandens turizmo priemonėmis Ūlos upe 
dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje galima tik įsigijus leidimą ir sumokėjus 
mokestį už Ūlos vandens turizmo maršruto rekreacinės įrangos paslaugas.

Ūla – didžiausias Merkio intakas. LRVVKA narių ir rėmėjų grupė marš-
rutą pradėjo nuo Zervynų kaimo, kur Ūla kerta kopų ruožą ir iki Mančiagi-
rės teka siauru kanjonišku slėniu su aukštais, nuolat ardomais skardžiais. 
dvivietės baidarės pritaikytos ir neįgudusiems irkluotojams. Niekas ne-
apsivertė, nepramušė baidarės dugno, bet sudėtingų situacijų būta. Kol 
buvo įvaldyta (posūkių, laviravimo tarp upėje apsemtų medžių ir akmenų) 
irklavimo technika, ne vienas ekipažas saugojosi nuo greitai artėjančių pa-
krantės krūmų.

Tarp Mančiagirės ir žiūrų – gausybė almančių šaltinių. Tarp jų yra ir 
versmė „Ūlos akis“. Tai 8 metrus nuo upės kranto nutolęs šaltinis, panašus į 
mažytį ežerėlį, kurio duburio ilgis yra 4,4 m, o plotis – 3,4 m. Jo centre nuolat 
kunkuliuoja stiprios vandens srovės permaišomas smėlis. Senesni gyventojai 
tiki, kad „Ūlos akies“ vanduo gali išgydyti įvairias ligas, jei prie šaltinio bus 
einama vos saulei nusileidus.  Todėl ir mūsų keliautojai nusiprausė šaltinio 
vandeniu, puoselėdami viltį, kad tai padės išsaugoti jaunystę ir energiją. 

Tą dieną dangus lietumi negąsdino – buvo galima ir pasideginti, ir iš-
simaudyti. Pasiekėme žiūrų kaimą. žiūrų kaimas garsėja etnografiniu an-
sambliu, apylinkėse aptiktos 3 neolito laikotarpio stovyklos. Upės pakrantėje 
– kelios vaizdingos atodangos, nuo kurių atsiveria vaizdai į žiūrų ir Trakiškių 
kaimus, upės vagą, paupio pievas, tolumoje dunksančius miškus. Čia grupės 
laukė Stanislav Kizenevič – vyriausiasis baidarininkų virėjas. Jis pasitiko vi-
sus su šviežiomis mėlynėmis, ką tik surinktomis miške, o paskui išvirė maka-
ronų košės – „jūreivišką“ tradicinį kelionių patiekalą, kuris vieniems priminė 
laiką, praleistą gamtoje, kitiems suteikė naują skonio ir kvapo patirtį. Nors 
vakarėjant, privilioti žmonių, o gal ir maisto kvapo, aplinkui zyzė uodai ir 

kitokie vabalai, košė buvo labai skani, joje uodų ir vabalų nerasta.
Pasistiprinus buvo pastatytos palapinės ir ruošiamasi į kaimišką pirtį. 

Pirties karštis, pėrimasis beržinėmis vantomis ir dilgynėmis, maudynės upėje 
padėjo atsikratyti per metus susikaupusio streso ir šios dienos nuovargio. Po 
pirties stovyklautojų laukė kitas patiekalas – dalytės Ruzgienės paruošti ir 
Sergej iškepti šašlykai.

Kitas rytas išaušo saulėtas, laukė antras plaukimo etapas iki Puvočių 
kaimo. Tądien pusę kelio plaukėme Ūla, kitą pusę – Merkiu. Merkys – plates-
nis, lengviau aplenkti kliūtis. didžiajai daliai grupės pavyko laiku atplaukti į 
stovyklavietę Puvočiuose. Trys ekipažai patyrė tikrą lietaus stichiją: vandens 
šuorai merkė kiaurai, vėjas baidares bloškė į krantą, griaustinis ir tamsa 
vertė sukaupti visą drąsą ir pasiekti kelionės tikslą. 

Visi keliautojai laimingai pasiekė stovyklavietę žiūruose. Karšta arbata ir 
kava padėjo sušilti, skanūs pietūs pasistiprinti. 

KVIETIMAS dALYVAUTI VIRĖJŲ, KoNdITERIŲ IR TALENTŲ KoNKURSUoSE
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mymicros.net yra restoranų pramonės atstovams skirtas plataus turinio 
interneto portalas, suteikiantis prieigą prie restorano pardavimo taškų, 
vadybininkų ir sandėlio duomenų, verslo analizės ir kitų įmonės veiklos 
sričių. 

„Baltic Hotel and restaurant systems“ vykdomosios direktorės katrin 
vellesalu teigimu, mymicros.net yra naujos kartos restoranų sistemų 
modelis, išplečiantis mIcros Pos sistemos naudotojų galimybes“.

IR pAVIENIŲ RESToRANŲ, IR JŲ TINKLŲ VAdoVAMS
Naudodamiesi Mymicros.net suteikiamomis „bet kada ir iš bet kur“ 

galimybėmis, restoranų savininkai ir vadovai patirs naują laisvę. Nau-
dodamiesi interneto naršykle, jie galės gauti naujausią informaciją apie 
įmonėje atliktas operacijas, atlikti kainų, personalo darbo grafikų, meniu 
pakeitimus, produktų užsakymus. 

Įmonių, valdančių kelis ar daugiau restoranų, vadybininkai ir vadovai, 

naudodamiesi Mymicros.net, galės surinkti visą įmonės informaciją viename 
interneto puslapyje. Naudodamiesi internetu visoje organizacijoje, dar-
buotojai gali pasitikrinti savo darbo grafikus, o sandėlio vadybininkai gali 
peržiūrėti ir koreguoti savo žurnalus. 

Mymicros.net programa siūlo aukštos kokybės prieigą prie įmonės 
duomenų MICROS 3700 ir MICROS 9700 produktų naudotojams. Tokiu 
būdu informacijos kokybiško pasiekiamumo privalumais gali naudotis 
įvairių dydžių įmonės. 

„Micros-Fidelio“ sistemas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
platina įmonė „Baltic Hotel and Restaurant Systems“ 

Tel. +370 5249 7577 
El. paštas bhrs@bhrs.info
www.bhrs.info

„pApILdoMA MoBILIoJI RANKA“ 
RESToRANŲ VAdoVAMS

GAUKITE poBŪVIŲ IR BANKETŲ UžSAKYMUS!
SAVARANKIŠKA pAIEŠKA 
VISAME poRTALE
žmonės, ketinantys užsisakyti 

pobūvį ar banketą, naršydami Meniu.
lt portale, gali patys susirasti pagei-
davimus atitinkančią maitinimo ar 
pramogų įstaigą. Svetainėje labai pa-
togiai pristatomi visos Lietuvos restora-
nai, kavinės, klubai ir kitos maitinimo 
bei pramogų įstaigos. dažniausiai por-
talo lankytojai naudojasi pilnais įstaigų 
pristatymais, nes juose yra interjero 
ar fasado nuotraukos, recenzija apie 
įstaigą, pateikiamas valgiaraštis ar 
net salės planas. 

pAIEŠKA, ATLIEKAMA 
NAUdoJANTIS SpECIALIU 
poRTALo FILTRU
Portalo Meniu.lt lankytojai taip 

pat gali naudotis specialia ir patogia 
vietos banketams paieškos sistema, padėsiančia 
lengvai atsirinkti įstaigą pagal konkrečius kriteri-
jus. Lankytojams tereikia pasirinkti pagrindinius 
kriterijus (miestą, maitinimo įstaigos tipą, papil-
domai – virtuvės tipą, nurodyti, ar reikalinga at-
skira 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 por-
talo klientai, suskirstyti pagal miestus, 
trumpai pristato savo maitinimo ir 
pramogų įstaigas, galimybes organi-
zuoti įvairias šventes. Visi pristatymai 
yra su nuotraukomis, kuriose atsispindi 
ruošiamų banketų ar pobūvių lygis, yra 
detaliai aprašomos galimybės ir kitos 
smulkmenos, 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“ aktyvuojama prieš šv. 
Kalėdas ir Naujuosius metus, prieš šv. Valentino 
dieną, šv. Velykas ir kt.

daugiau informacijos apie šias Meniu.lt paslau-
gas suteiksime tel. Vilniuje (8 5) 2735919, Kaune 
(8 37) 705627 arba el. paštu info@meniu.lt.

Meniu.lt informacija
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>> 2008 M. SpALIS

HOGATEC – tarptautinė paroda, skirta viešbučių, restoranų, viešojo 
maitinimo ir kulinarijos specialistams. Kartu vyksta mėsos, pieno ir šaldy-
tų maisto produktų parodos. Vieta: diuseldorfas, Vokietija. data: 2008 m. 
rugsėjo 28 – spalio 1 d.

Internete: www.hogatec.de 

INTERMEAT, INTERCOOL, INTERMOPRO – tarptautinės parodos, skirtos 
mėsos produktų, šaldyto maisto, ledų, pieno ir kasdienių maisto produktų 
rinkoms. Vyksta kartu su restoranams ir viešbučiams skirta paroda „Hoga-
tec“. Vieta: diuseldorfas, Vokietija. data: 2008 m. rugsėjo 28 – spalio 1 d.

Internete: www.hogatec.de 

PIR HOSPITALITy INdUSTRy – viešbučių interjeras ir dizainas, įranga 
viešbučiams ir restoranams, kulinariniai konkursai, gėrimai, maisto produk-
tai. Vieta: Maskva, Rusija. data: 2008 m. spalio 3-6 d.

Internete: http://www.pir.ru/ 

SÜFFA – kas du metus vykstanti mėsos produktų gamintojams skirta 
parodas. Vieta: Štutgartas, Vokietija. data: 2008 m. spalio 5-7 d.

Internete: http://messe-stuttgart.de/sueffa/ 

RESTAURANT SHOW – maisto ir viešojo maitinimo renginys. Vieta: Lon-
donas, Anglija. data: 2008 m. spalio 6-8 d.

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

TRAdE EQUIPMENT – tarptautinė specializuota parduotuvių, kavinių, 
barų, restoranų ir viešbučių baldų bei įrengimų paroda. Vieta: Odesa, 
Ukraina. data: 2008 m. spalio 8-10 d.

Internete: http://www.expohome.com.ua 

MOdERN BAKERy – tarptautinė kepyklų ir konditerijos pramonės paro-
da. Vieta: Maskva, Rusija. data: 2008 m. spalio 13-16 d. 

Internete: http://www.modernbakery-moscow.com 

HORECA UKRAINE – tarptautinė kasmetinė paroda, skirta restoranų, 
viešbučių, kavinių, parduotuvių atstovams. Pristatomi įrengimai, baldai, 
aksesuarai, interjero elementai. Vieta: Kijevas, Ukraina. data: 2008 m. spa-
lio 15-18 d. 

Internete: http://www.primus-exhibitions.com 

INVEST-HOTEL – viešbučių rinkai skirtų produktų ir paslaugų paroda. 
Vieta: Poznanė, Lenkija. data: 2008 m. spalio 16-18 d.

Internete: http://investhotel.pl/en 

GASTRO-TECH – kasmetinė gastronomijos, maisto produktų ir įrengimų 
paroda. Vieta: Kielce, Lenkija. data: 2008 m. spalio 16-18 d. 

Internete: www.gastrotech.targikielce.pl 

SIHM – paroda, skirta viešbučių ir restoranų atstovams. Vieta: La Ro-
che-sur-Foron, Prancūzija. data: 2008 m. spalio 17-20 d.

Internete: http://www.rochexpo.com/ 

HOSTELCO – tarptautinė viešbučių, restoranų ir svetingumo įmonių 
paroda. Vieta: Barselona, Ispanija. data: 2008 m. spalio 17-21 d.

Internete: http://www.hostelco.com/ 

SÜdBACK – kasmetinė konditerijos ir kepimo pramonės paroda. Vieta: 
Štutgartas, Vokietija. data: 2008 m. spalio 18-21 d. 

Internete: http://www.messe-stuttgart.de/suedback

INOGA / IKA 2008 – maitinimo bei viešbučių rinkai skirta mugė ir gas-
tronomijos kūrinių paroda. Tuo pačiu metu vyks kas ketverius metus ren-
giama pasaulinė virėjų olimpiada IKA. Vieta: Erfurtas, Vokietija. data: 2008 
spalio 19-22 d. 

Internete: www.culinary-olympics.com , www.inoga.de

HOTEL BOLZANO – tarptautinė paroda-mugė, skirta viešbučių, barų ir 
restoranų verslo atstovams. Vieta: Bolzano, Italija. data: 2008 m. spalio 

20-23 d.
Internete: http://www.fierabolzano.it/hotel2008/ 

SIHRE – tarptautinė viešbučių ir restoranų įrangos paroda. Vieta: Sofija, 
Bulgarija. data: 2008 m. spalio 22-26 d.

Internete: http://www.bulgarreklama.com/ 

ROMHOTEL – tarptautinė architektūros, įrangos, medžiagų ir baldų 
viešbučiams, restoranams, kazino paroda. Vyks barmenų ir someljė čem-
pionatai, gastronomijos šou. Vieta: Bukareštas, Rumunija. data: 2008 m. 
spalio 23-26 d.

Internete: http://www.romhotel.ro/ 

SALONE dEL GUSTO – kokybiškų maisto produktų ir „lėto maisto“ (slow 
food) paroda. Vieta: Turinas, Italija. data: 2008 m. spalio 23-27 d.

Internete: http://www.lingottofiere.it 

CUISINEZ! – renginys, skirtas gastronomijos menui. Vieta: Paryžius, 
Prancūzija. data: 2008 m. spalio 24-26 d.

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

ARCO FOGGIA – maisto ir restoranų renginys. Vieta: Foggia, Italija. 
data: 2008 m. spalio 27-30 d.

Internete: http://www.arco-expo.com/ 

FOOd and PACKING – maistas, gėrimai, gaminimo ir pakavimo techno-
logijos, įranga, kulinarinio meno varžybos. Vieta: Permė, Rusija. data: 2008 
m. spalio 28-31 d.

Internete: http://www.fair.perm.ru/eng  

SALON dU CHOCOLAT – PARIS – šokolado produkcijos renginys. Vieta: 
Paryžius, Prancūzija. data: 2008 m. spalio 29 – lapkričio 2 d.

Internete: http://www.salonduchocolat.fr/ 

TALLINN FOOdFEST – tarptautinė specializuota maisto pramonės, įran-
gos ir pakavimo paroda-mugė. Vieta: Talinas, Estija. data: 2008 m. spalio 
30 – lapkričio 1 d.

Internete: http://www.profexpo.ee/foodfest/ 

HOTELIA – tarptautinė viešbučiams skirtos įrangos paroda. Vieta: Salo-
nikai, Graikija. data: 2008 m. spalio 30 – lapkričio 2 d.

Internete: http://www.helexpo.gr/ 

BBC GOOd FOOd SHOW SCOTLANd – kasmetinis gastronominis renginys. 
Vieta: Glazgas, didžioji Britanija. data: 2008 m. spalio 31 – lapkričio 2 d.

Internete: http://www.bbcgoodfoodshow.com 

SALONGOURMET KARLSRUHE – gurmanams skirtas renginys – skonių festi-
valis. Vieta: Karlsruhe, Vokietija. data: 2008 m. spalio 31 – lapkričio 2 d. 

Internete: http://www.salon-gourmet.info/ 

ENVIES CULINAIRES – kasmetinė gastronomijos paroda. Vieta: Lilis, 
Prancūzija. data: 2008 m. spalio 31 – lapkričio 3 d. 

Internete: http://www.envies-culinaires.com/ 

BALTSHOP.BALTHOTEL.BALTGASTRO – kas du metus rengiama par-
duotuvių, viešbučių, restoranų įrangos ir gastronomijos paroda. Jos metu 
vyks geriausio Lietuvos virėjo ir geriausio Lietuvos konditerio konkursai bei 
maisto produktų ir gėrimų paroda „Baf“. Vieta: Vilnius, Lietuva. data: lap-
kričio 6-8 d.

Internete: www.litexpo.lt  

BAF – maisto produktų ir gėrimų paroda. Kartu vyks restoranams ir 
viešbučiams skirta paroda „BaltShop.BaltHotel.BaltGastro“. Vieta: Vilnius, 
Lietuva. data: lapkričio 6-8 d.

Internete: www.litexpo.lt 

BRAU BEVIALE – tarptautinė specializuota gėrimų pramonės paroda. 
Vieta: Niurnbergas, Vokietija. data: 2008 lapkričio 12-14 d.

Internete: http://www.brau-beviale.de 
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Šių metų spalio 19-22 dieno-
mis Vokietijoje, Erfurto mieste, 
vyks kas keturis metus rengia-
ma pasaulinė virėjų olimpiada 
„IKA 2008“ ir maitinimo bei 
viešbučių rinkai skirta mugė 
„INOGA 2008“. 

Tuo pačiu metu vyks virėjų 
„meno kūrinių“ paroda. Pasta-
roji paroda yra didžiausias šios 
srities renginys pasaulyje. Mu-
gės metu bus pristatytos virtuvės inventoriaus ir įrangos naujovės, naujos 
maisto produktų, gėrimų panaudojimo tendencijos.

daugiau informacijos apie pasaulinę virėjų olimpiadą „IKA 2008“ bei mugę 
„INOGA 2008“ rasite interneto svetainėse www.culinary-olympics.com ir 
www.inoga.de. 

Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija (LRVVKA) į 
šiuos renginius organizuoja kelionę autobusu. Išvykimas – š. m. spalio 17 d., 
grįžimas – spalio 23 d.

detalesnė informacija ir kelionės programa – LRVVKA interneto svetai-
nėje www.lrvvk.lt. 

InformacIja

pARodA „BRAU BEVIALE“
Specializuota paroda „Brau Beviale“, 2008 m. lapkričio 12-14 d. vyksianti 

Niurnberge (Vokietija), yra vienas iš svarbiausių įvykių gėrimų gamybos rin-
koje. Kasmet šios mugės metu užmezgami sėkmingi dalykiniai ryšiai, sužino-
ma daug naujos ir vertingos informacijos apie gėrimus, jų žaliavas, gamybos 
technologijas, logistiką ir rinkodarą. 

Mugėje pristatomos šios temos: mašinos ir kompleksinė įranga; gamybos 
ir laboratorijų įranga; žaliavos ir gėrimai; viešojo maitinimo įstaigų produk-
cijos realizacija; paslaugos ir reklama; gėrimų transportavimo ir pardavimo 
transportas, antžeminis transportas. 

Mugės metu vyks Frezenijaus akademijos rengiamas seminaras „Išpils-
tymo technologijos 2008“ bei konkurso „European Beer Star“ apdovanoji-
mai. Lankytojai turės galimybę aplankyti temines ekspozicijas, pavyzdžiui, 
„IT@gėrimų pramonė“, „Energija ir vanduo“. 

Kviečiame aplankyti mugę „Brau Beviale“ ir iš lyderių sužinoti visas rinkos 
naujienas, atrasti naujas rinkodaros tendencijas, apimančias sritį nuo gas-
tronominės įrangos iki reklamos. 

Išsamesnę informaciją rasite internete www.brau-beviale.de.
„Nürnberg Messe“ atstovybėje galite gauti išsamios informacijos apie į 

mugę organizuojamas keliones, pigiau įsigyti bilietų. 

„Nürnberg Messe“ atstovybė
Estijai, Latvijai, Lietuvai, Baltarusijai ir Ukrainai
UAB „SdC“, Šaltinių g. 11 / 15-18, LT 03214 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 233 45 36, faks. +370 5 278 45 60
El. paštas lithuania@nuernbergmesse.de

ŠIEMET VYKS pASAULINĖ 
VIRĖJŲ oLIMpIAdA 
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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

„monIlaIte-tHomeko“ uaB 
Savanorių pr. 451, Kaunas, tel. (8 37) 316755, 
info@monilaitethomeko.lt, 
www.monilaitethomeko.lt 
Įranga, eksploatacinės medžiagos ir reikmenys prekybai, greitojo maisto 
gamybai ir restoranams, svėrimo įranga 

„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
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I „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, tel. (8 5) 2750900, berghoff@is.lt, 
www.berghoffbaltija.lt 
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
„eve“ uaB
Konstitucijos pr. 12, Vilnius, tel. (8 5) 2732199, info@eve.lt, 
www.eve.lt
Restoranų, viešbučių, biurų kietieji ir minkštieji baldai. 

B. garunkštIenės įmonė
Saulėtekio g. 22, domeikava, Kauno r., laima.albusiene@aure.lt, 
www.aure.lt 
„Aure...” interjero salonai 
„lauksva“ uaB
P. Vaičaičio g. 13, Šakiai, tel. (8 345) 60538, product@lauksva.lt, 
www.lauksva.lt 
Nestandartinių minkštų ir korpusinių baldų gamyba

ApSKAIToS SISTEMoS IR ĮRANGA
„ucs BaltIc“ uaB
Mindaugo g.14B, Vilnius, tel. (8 5) 2107247, filialai Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Rygoje, 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

„neW vIsIon BaltIja” uaB
Laisvės pr. 85, Vilnius, tel. (8 5) 2431252, 8 650 70699, 
info.lt@new-vision.com, www.new-vision.com
IT partneris prekybai ir restoranams Baltijos šalyse

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
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IŠKABoS, REKLAMA
„strategInIų Projektų vystymo gruPė“ uaB
Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, tel. (8 5) 2735919, info@meniu.lt, 
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

„fructus juIce Bars” uaB
A. Smetonos g. 5-307, Vilnius, tel. (8 5) 2532255, office@fjb.lt, 
www.fjb.lt
Arbata, karštieji gėrimai, šaltieji gėrimai, sirupai, padažai, baro įranga ir baro 
įrankiai

„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

„unIlever lIetuva“ uaB
Gabijos g. 30, Vilnius, tel. (8 5) 2427849, 
www.unileverfoodsolutions.pl
Prieskoniai, maisto priedai, padažai, sultiniai ir kt.

KAVA, ARBATA
„dIstrIBuzIone caffe d.l.“ uaB
Vasaros g. 18, Vilnius, tel. 8 612 76000, caffedf@gmail.com, www.caffedf.it 
Kavos pupelės, malta kava, kavos gaminimo aparatai. 

„esIda“ uaB
žirnių g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 2152237, info@esida.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

„švyturys - utenos alus“ uaB
Pakalnės g. 9, Vilnius, tel. (8 5) 2397600, sua@sua.lt , www.svyturys.lt 
Alus

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

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

KoNSULTACIJoS
„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. 

„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

KITA
„HumanItas“ uaB
dominikonų g. 5, Vilnius (filialai Kaune), tel. (8 5) 2621153, 
laisve@humanitas.lt, www.humanitas.lt
Knygynas

„mANIfesTO“ uaB
Jakšto g. 26, Vilnius, tel. (8 5) 275 74 13, info@manifesto.lt, www.manifesto.lt 
Ryšių su visuomene agentūra

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
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Užsiprenumeruokite leidinį „Restoranų verslas“ ir kartu su juo 
dovanų gausite Meniu.lt leidinius – „Pasaulio virtuvės“, „Meniu 
kelyje“ ir „Pobūvių gidas“. Šie specializuoti, 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 
siuntimą (bei papildomus leidinius „Pasaulio virtuvės“, „Meniu 
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A 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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