
Nr. 5/2008 (27)
 

Leidinys viešojo maitinimo, 
viešbučių ir pramogų srities 

specialistams

ĮRENGIMAS / INTERJERAS IR EKSTERJERAS / VIRTUVĖ / BARAS / pRodUKTAI / KoNSULTACIJoS / INFoRMACIJA VIEŠBUČIAMS 

RESToRANŲ IR VIEŠBUČIŲ RINKoS NAUJIENoS

VIRĖJŲ oLIMpIAdA dIKTUoJA MAdAS

JAUKŪS ITALIŠKI MALoNUMAI 

IdEALI ESpRESSo KAVA 

ApIE VANdENyNą, žUVIS IR JŪRŲ GĖRyBES

SpA pASLAUGoS VIEŠBUČIUoSE

VISOS LIETUVOS RESTORANAI, 
KAVINĖS, BARAI, KLUBAI, PICERIJOS, 
GREITASIS MAISTAS, SPEC. PARdUOTUVĖS, 
INFORMACIJA HORECA SEKTORIUI

InformacInIs rėmėjas:

IS
SN

 1
82

2-
31

68











6        restoranų verslas 5/2008        

redakcIja

BRANGŪS SKAITyToJAI,
leidinio redaktorius: 
Vytautas Mickevičius, 
mob. tel. 8 652 07520, 
el. p. vytas@meniu.lt

Interjero rubrikos redaktorė: 
Elena Pipiraitė, 

mob. tel.  8 652 07522, 
el. p. elena@meniu.lt

dizainas ir maketas: 
Vilija diglienė, 

mob. tel.  8 652 07523, 
el. p. dizainas@meniu.lt

reklama ir informacija, vilnius:
Andrius Zeigis,

mob. tel. 8 652 33255, 
el. p. projektai@meniu.lt

donatas Kocys
mob. tel. 8 652 07521 

el. p. konsultacijos@meniu.lt 

rinkodaros skyrius: 
Artūras Nečejauskas, 

mob. tel.  8 699 37833, 
el. p. arturas@meniu.lt

leidinio žurnalistė: 
Elena Germanovič,

mob. tel. 8 656 07555,
horeca@meniu.lt

leidinio bendraautoriai: 
d. Kocys, L. Kubilius, L. Markevičius, 

A. Vyšniauskas, R. Žukauskienė

redakcija: 
Konstitucijos pr. 23C-618, 
Vilnius, tel. (8 5)  2735919
internete: http://rv.meniu.lt

Prenumerata: leidinio platinimo ir 
įsigijimo klausimais kreiptis 

tel. (8 5)  2735919,  
el. p. prenumerata@meniu.lt

ISSN 1822-3168. Tiražas 3300. 

spauda ir pozityvai: UAB „Kopa“. 
dėl spaudos broko kreiptis į 

spaustuvę.

Nuotraukos: dreamstime,
Meniu.lt archyvo, SXC,  LRVVKA, 

L. Kubiliaus, LSA, R. Urbakavičiaus
 

Už reklamos turinį ir kalbą redakcija 
neatsako. Redakcijos nuomonė 

nebūtinai sutampa su autorių bei 
pašnekovų nuomone.

Leidinio pavadinimas, koncepcija 
ir idėja, turinys ir stilius bei maketas 
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 „Strateginių projektų vystymo 
grupė”, 2008

Restoranų, kavinių, picerijų ar klubų srities profesionalai žino, koks sudėtingas, permainingas ir ne visada malonus 
yra šis verslas. Nevienas jų yra susidūręs su dėl skundų apsilankiusia inspekcija ar priešiškai nusiteikusiais klientais. 
Restorano ar kavinės savininkas nuolatos yra priverstas laviruoti tarp įstatymų, ekonominės situacijos, klientų ir 
tiekėjų, stengdamasis „išgyventi“ ir pragyventi.

Maitinimo įstaigų personalas – tai aibė šiam verslui verslui svarbių, o lankytojams bei vadovui sudėtingų žmonių, 
kurių kiekvienas yra asmenybė su savo ambicijomis ir emocijomis. Savininkui ar vadovui, prisiėmusiam atsakomybę už 
juos, šią naštą tenka nešti: toleruoti, džiaugtis ir skatinti, nes personalas kuria jo pasaulį ir gerovę. 

Savininkai, vadovai, administratoriai ar vyr. virėjai – tarsi susireikšminę žmonės, kurių nuomonė svarbiausia, žinios 
giliausios, ambicijos didžiausios. dažnai personalui atrodo (kartais taip ir yra), kad vadovaujantys asmenys nesiskaito 
su darbuotojais, juos išnaudoja... Tačiau yra „galutinė“ atsakomybė, kurios didžiausia dalis tenka vadovams. Tad kokia 
bebūtų nuomonė apie juos – atsakomybė yra jų našta.

Kaip beatrodytų restoranų verslas iš vidaus ar išorės, šios srities žmonės be įtampos, bemiegių naktų ir nervų eikvoji-
mo gyventi negali. dėl savotiškos „restoraninės ligos“, kuri siūbuoja ir verčia aukštyn kojomis įprastą tvarką bei gyvenimo 
ritmą, ši sfera suteikia pliūpsnį adrenalino, verčiančio jaustis gyvais, svarbiais bei socialiai reikšmingais visuomenės 
veikėjais. Šios „ligos“ kaina yra labai aukšta – nuolatiniai rūpesčiai, nuostoliai, problemos ar net verslo stabdymas...

daugelis atsakymų ir problemų sprendimų tūno „pasislėpę“, tarsi laukdami, kol juos suras. O kol jų nesurandame, 
kapstomės „kaip išeina“. Rizika didžiulė, bet ir galimybių daug: savirealizacija, reikšmė, populiarumas, pelnas, žinomas 
vardas, plėtra, ateitis!

Kas matė tikrai daug restoranų ir kavinių Lietuvoje bei užsienyje, kas pažino daugelį Jūsų asmeniškai ir bendrauja 
iki šiol, kas išgirdo ir suprato daug subtilių bei akivaizdžių paslapčių, o svarbiausia – kas žiūri į Jūsų verslą profe-
sionalų akimis, tačiau iš šono (tartum iš šalies), tas geba patarti, pakonsultuoti, galiausiai – padėti susitvarkyti su 
iškilusiomis arba iškilsiančiomis problemomis.

Meniu.lt ir „Restoranų verslo“ komanda pasirengusi dalintis savo žiniomis, patirtimi ir požiūriu, padėti Jūsų verslui 
dar daugiau. Kreipkitės dėl pagalbos ir patarimų!

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

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

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

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

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

leidinio partneriai:

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

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

©
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rEsTOraNai
„bernelių užeiga“ – lietuvių virtuvės restoranas, Karčiupio k., 
Kaišiadorių r. (vietoje restorano „Bajorkiemis“). 
„bernelių užeiga“ – lietuvių virtuvės restoranas, Karaliaus 
Mindaugo pr. 49 (PLC „Akropolis“), Kaunas (vietoje restorano 
„Bajorkiemis“). 
„brasserie de verres en vers“ – prancūzų virtuvės restoranas, 
didžioji g. 35/2 („Radisson SAS Astorija“ viešbutyje), Vilnius.
„dom minestra“ – Europos ir senovinės vienuolių virtuvių 
restoranas, Aušros vartų g. 7A, Vilnius.
„kineret“ – fusion virtuvės restoranas, Raugyklos g. 4A, Vilnius.
„retro bordo“ – restoranas, Vilniaus g. 16, Kaunas.
„Wan sui“ – kinų virtuvės restoranas, Vilniaus g. 13-20, Kau-
nas (vietoje restorano „O’live“). 

KaViNės-Barai 
„Graf Zeppelin“ – kavinė-baras, Savičiaus g. 9, Vilnius.
„žaliasis bazilikas“ – kavinė-baras, Vytenio g. 6, Vilnius (at-
naujintas). 

piCErijOs
„Cancan pizza“ – picerija, Gedimino pr. 37, Vilnius.
„Čili pica“ – picerija, Šilutės pl. 35 (PC „Banginis“), Klaipėda. 
„Express pizza“ – picerija-maistas į namus, Kretinga.

KluBai
„Pasaka“ – naktinis klubas, Laisvės al. 30A, Kaunas.

BiliarDiNės
„extrim life club“ – biliardo klubas, kavinė, Laisvės al. 59, 
Kaunas.

spECialiZuOTOs parDuOTuVės
„konjako parduotuvė“ – išskirtinių gėrimų parduotuvė, Vil-
niaus g. 34, Kaunas.
„užupio krautuvė“ – gurmaniškų produktų krautuvėlė, Užupio 
g. 23, Vilnius.

ViEŠBuČiai
„lijo“ – viešbutis, restoranas, kavinė, Kvietinių g. 14, Gargždai. 
„Pas bazilijonus“ – viešbutis, restoranas, konferencijų salės, 
Aušros vartų g. 7A, Vilnius.

KINERET
Vilniaus „Senamiesčio dominijos“ kvartale, Raugyklos g. 4 A, 

atidarytas naujas, išskirtinę fusion virtuvę siūlantis restoranas 
„Kineret“. Restorano savininkai neabejoja, jog net išrankiausi 
lankytojai liks patenkinti. Restorano tikslas – gera svečių nuo-
taika ir savijauta. Virtuvės vyriausias virėjas Viktoras Galubievs-
kis lankytojams siūlo įvairių sriubų, šaltų užkandžių (pvz.: vištos 
krūtinėlė su avokadais, vynuogėmis, vyšniniais pomidorais, ai-
triosiomis paprikomis, salotų lapais ir medaus padažu, lašiša ir 
krevetės su marinuotomis citrinomis, šparagais ir gražgarstės 
salotomis, patiekiama su citrinų padažu, pagardinus alyvuogių 
aliejumi). Norintiems pasistiprinti sočiau, restoranas pagamins 
kiaulės kojeles prancūziškai, aštrią troškintą kiaulieną su daržo-
vėmis bei kitų patiekalų. Mėgstantiems saldumynus – puikaus 
skonio desertai: tiramisu bokale, kriaušių kremas su maskarpo-
nės sūriu, šokolado ugnikalnis, ledai su neskaldytais migdolų 
riešutais, užpilti medumi. Pietaujantiems restoranas „Kineret“ 
siūlo nebrangius, bet gardžius pietus, kurie susideda iš pirmo-
jo ir antrojo patiekalo. Nuotaiką lankytojams pakels „salads for 

free“. Pasirinkus vieną iš restorane siūlomų pietų komplektų, ne-
mokamai bus patiektos salotos su šviežiomis bandelės, iškeptomis 
čia pat, restorano kepyklėlėje. Visgi reikia pripažinti, jog „tikrąjį 
veidą“ restoranas atskleidžia vakare... romantiška žvakių šviesa, 
lengvas, neįkyrus muzikinis fonas, malonus aptarnavimas ir ne-
tradicinė virtuvė. Vien patiekalų pavadinimai kalba patys už save: 
„Sriuba su omletu ir sūriu, virta vištienos sultinyje“, „Brokolių kre-
mas Latte“ arba „Grybų ikrai“. Virtuvės šefas, ponas Viktoras, kvie-
čia paragauti putpelę, įdarytą veršiena, lęšiais ir datulėmis, patie-
kiamą ant vynuogės lapų arba kiaulienos šonkauliukus griliaže... 
Neįprasta, bet išbandyti verta. Prie kiekvieno patiekalo siūlomas 
pageidaujamos šalies vynas. 

doM MINESTRA
Vilniuje, šalia garsiųjų Aušros vartų, Bazilijonų vienuolyno 

teritorijoje, spalio viduryje atidarytas viešbutis „Pas Bazilijonus“ 
ir restoranas „dom Minestra“ (Aušros vartų g. 7A). Šis naujas 
objektas išties unikalus projektas – savininkai tikisi, jog jis taps 
ne tik populiaria vieta, bet ir kultūros centru, kuris pritrauks dar 
daugiau turistų bei leis susipažinti ir prisiliesti prie istorijos. Visa 
įstaigos koncepcija yra vientisa, ilgai brandinta bei apgalvota. 
„dom Minestra“ – ypatinga vieta, kuri užburia savo istorija, dva-
siškumą spinduoliuojančia atmosfera, kadangi įrengta vienuolyno 
pastate. Tiek virtuvė, tiek vynai siejasi su vienuoliais, kadangi jie ir 
sukūrė Europos kulinarijos bei gastronomijos pagrindą. „dom Mi-
nestra“ – pačios žymiausios Europos vienuolių kulinarinės knygos 
pavadinimas, kurioje surašyti pirmieji receptai.

Vienuolyno pusrūsyje yra įsikūręs erdvus restoranas „dom 
Minestra“ bei vyninė. Čia telpa iki 110 svečių. Septynios salės 
dekoruotos renesanso stilių imituojančiais baldais iš natūralios 
medienos. Gruboki šviestuvai primena vienuolių asketiškumą. Vos 
įžengus pro duris interjeras nukelia tiesiai į viduramžius: gotiki-
niai skliautai, atidengtas mūras, bei maloni vėsuma. Čia nerasite 
daug puošnių detalių – interjeras išbaigtas, švarus, nevarginan-
tis. Pastato istorija padiktavo įstaigos tematiką, kuri įpareigoja 
pasiūlyti gerą virtuvę, įdomų vyną bei profesionalų aptarnavimą. 
Vyninėje siūloma daugiau nei 150 vyno rūšių tiek Naujojo, tiek 
Senojo pasaulio. Čia rasite ir vyno iš Izraelio, Armėnijos, Gruzijos, 
Ukrainos. „dom Minestra“ – vienintelis restoranas Lietuvoje siū-
lantis europietišką vienuolių virtuvę – patiekalai gaminami pagal 
senovines vienuolių receptūras. Virtuvės šefas Simonas Beliaje-
vas yra LBKA narys. Taip pat yra 2 salės, kuriose patogu rengti 
konferencijas ar pobūvius. Vienuolyne atidarytas ir viešbutis „Pas 
Bazilijonus“, turintis 41 kambarį. Viešbutis pretenduoja į ketu-
rias žvaigždutes. Čia veikia ir muziejus „Konrado celė“. Ateityje 
čia planuojama  kavos muziejų ir teatrą, rengti įvairius renginius, 
degustacijas.

UžUpIo KRAUTUVĖ 
Vilniaus Senamiesčio ir Užupio gyventojams gerai žinoma 

„Užupio krautuvė“ spalio 20 dieną iš naujo atvėrė duris gero 
maisto ir vyno mylėtojams. Krautuvė siūlo išskirtinių produk-
tų asortimentą: daugiau nei 100 rūšių įvairių alyvuogių aliejų, 
Lietuvoje dar nematytų vytintų kumpių, sūrių, alyvuogių, kon-
servuotų daržovių, padažų, makaronų, žąsų ir ančių kepenėlių, 
virtuvės deimantais vadinamų trumų. Krautuvininkai produk-
tus kruopščiai atrinko ir atvežė iš Italijos, Ispanijos, Graiki-
jos, Prancūzijos ūkių ir nedidelių gamintojų. Jie patys patars 
lankytojams ir padės išsirinkti produktus. „Užupio krautuvėje“ 
– didžiausias alyvuogių aliejaus pasirinkimas Lietuvoje. daugu-
ma aliejų pažymėti ženklu „d.O.P.“, ekologiški ar pagaminti tik 
iš vienos alyvuogių rūšies, o tai garantuoja pačią aukščiausią 
aliejaus kokybę ir išskirtinį skonį. Naujiena Lietuvoje - „Jamón 
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de Teruel“ - seniausiu Ispanijoje d.O.P. ženklu paženklinti mėsos ga-
miniai. Kiekvienas kumpis paženklintas aštuoniakampe žvaigžde, turi 
identifikacinį numerį. Krautuvės lentynose taip pat bus galima rasti 
kumpius „Jamón ibérico de recebo“, „Prosciutto Toscano“, vytintas deš-
ras pagamintas iš garsiosios „Chianina“ veislės galvijų mėsos, tradicinių 
ispaniškų „Chorizo“ ir „Longaniza“ dešrų. 

Skonio gurmanai galės rinktis iš 50 actų rūšių: Cabernet, Jerez, Canno-
nau, Moscatel, Chianti vyno actų, išskirtinių Pedro Ximenez actų, bran-
dintų nuo 12 iki 25 metų. Išrankiausiems bus pasiūlyti Giusti šeimos, ga-
minančios Modenos balzaminius actus nuo 1605 metų, gaminiai. „Užupio 
krautuvėje“ kokybiško ir išskirtinio maisto mylėtojai galės ne tik žvalgytis 
po lentynas, bet ir ragauti: bus degustuojamas alyvuogių aliejus, užtepė-
lės, alyvuogės ir kiti produktai. Pirkėjas turės galimybę rinktis ne tik pagal 
kainą, etiketę ar įpakavimą, bet ir įvertinęs produkto skonį.

CoGNAC BoUTIQUE
Vilniečiams (ir ne tik jiems) gerai žinoma konjako ir kitų gėrimų parduo-

tuvė „Cognac boutique“, vadovaujama konjako žinovo Juozo Kabašinsko, 
atkeliavo ir į Kauną. Nuo rugsėjo mėnesio parduotuvė pirkėjų laukia 
judriausioje Kauno senamiesčio gatvėje (Vilniaus g. 34). Visos parduotuvės 
sienos ir baldai – tai lentynos, nukrautos prabangių ir kolekcinių gėrimų 
buteliais. Anot šeimininkų, ši parduotuvė nuo vilnietiškos nors ir atsilieka 
gėrimų gausa, bet yra didesnė plotu. Be to, šalia veikiančio restorano sa-
lėse planuojama organizuoti degustacijas ir netgi įkurti daugiausia gėrimų 
siūlantį barą, kurio pasiūla prilygtų parduotuvės asortimentui. O rinktis 
šioje gėrimų parduotuvėje tikrai yra iš ko – čia pristatomi 25 skirtingų 
konjako gamintojų gėrimai (virš 500 skirtingų konjako rūšių), 36 skirtingos 
armanjako rūšys, daugybę apdovanojimų pelnęs kalvadosas.    Nors par-
duotuvė vadinama „konjako namais“, čia siūloma ne ką mažesnė pasiūla ir 
kitokių gėrimų. Tarpe siūlomų 300 rūšių skirtingų šampanų (25 gaminto-
jai) rasite net 8 gaminotojų, papuolančių į pasaulinį šampanų Top 10, gė-

rimus. Viskio mėgėjams čia siūloma apie 30 skirtingų rūšių škotiškų viskių. 
Ieškantys egzotikos gali įsigyti romo iš Gvadelupės ar vaisinių kokteilių su 
konjaku. Silpnesnių gėrimų mėgėjai gali įsigyti sidro iš Normandijos bei 
Bordo regiono vynų. 

BRASSERIE dE VERRES EN VERS
Vilniuje, viešbutyje „Radisson SAS Astorija“ duris atvėrė naujas res-

toranas „Brasserie de Verres en Vers“. Lankytojams siūloma paskanauti 
šiuolaikinės prancūzų virtuvės patiekalų, pateikiamas įdomiausių pran-
cūziškų vynų bei šampano asortimentas. Restoranas turėtų sudominti 
prancūzų virtuvės mėgėjus, neabejingus šios šalies kultūrai ir tradicijoms. 
Pasak viešbučio vadovo, naujasis restoranas atspindės ištaigingą šios ša-
lies dvasią ir savo lankytojams pasiūlys įvairiapusišką meniu, apimantį 
svarbiausius prancūzų virtuvės patiekalus: nuo jūros gėrybių rinkinio, mo-
liuskų, ančių kepenėlių pašteto iki egzotiškųjų sraigių. Patiekalams gaminti 
naudojami tik švieži ir aukštos kokybės produktai. Kasdien „Brasserie de Ver-
res en Vers“ dienos patiekalo pavadinimas bus užrašomas ranka ant didelio, 
antikinio veidrodžio, esančio šalia įėjimo į restoraną. Klientų patogumui, 
pagrindinį dienos patiekalą bus galima užsisakyti ne vien pietų laiku, bet 
ir visą dieną.  Restorano svečiams siūlomi gėrimai iš pagrindinių ir iš retų 
Prancūzijos regionų: Ronos, Luaro, Elzaso, Provanso slėnių“. Restorane yra 
vyno pilstymo aparatas, kuris leidžia ilgiau išlaikyti atidaryto vyno aromatą 
ir skonį. dėl šios priežasties vyno gurmanams bus pasiūlytas didesnis šio gė-
rimo asortimentas taurėmis. „Brasserie de Verres en Vers” restorano koncep-
cija priklauso „Rezidor viešbučių grupei“. dizainu rūpinosi Londono kompa-
nija „Graven Images“: solidžios spalvos ir dailios linijos, tamsios medienos 
apdaila ir išraižytos elegantiškos gėlių detalės. didžioji dalis interjero me-
džiagų buvo užsakyta ir atvežta tiesiai iš Paryžiaus. Taip siekiama perteik-
ti tikrąją paryžietišką dvasią. Visi restorano darbuotojai praėjo trumpus 
prancūzų kalbos kursus bei buvo specialiai mokomi lengvo, draugiško ir 
stropaus aptarnavimo, paremto prancūziška aptarnavimo koncepcija.

„dOM MINESTRA“

„UŽUPIO KRAUTUVĖ“

„COGNAC BOUTIqUE“

„BRASSERIE dE VERRES EN VERS“
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Jau antrus metus iš eilės rudeniškas Lietuvos darganas prasklaido UAB 
„Amka“ rengiamos Pietų Afrikos vynų degustacijos. Tikrą darlingo regiono 
pavasario jausmą atvežę „darling Cellars“ vyninės generalinis direktorius p. 
Johnas Sheppardas ir vyriausiasis vyndarys p. Abe Beuke restorane „Bistro 18“ 
pristatė puikius Pietų Afrikos vynus. 

Vakaro svečiai turėjo išskirtinę progą paragauti naujausio 2008 metų derliaus 
vyno „dC Unwooded Chardonnay“, kuris atsiskleidė gaiviais gėlių ir citrusi-
nių vaisių aromatais. Taip pat buvo pristatytos dvi naujienos Lietuvoje: „Onyx 
Sauvignon Blanc“ ir „dC Noble Late Harvest“. Baltasis „Onyx Sauvignon Blanc“ 
stebino egzotišku dilgėlių, figų ir agrastų poskoniu, o saldusis „dC Noble Late 
Harvest“, svečių manymu, puikiai atsiskleidė patiektas prie sūrių.

Be puikių baltųjų prisiminti ir Lietuvoje jau pamėgti raudonieji „Six Tonner 
Merlot“, „Onyx Shiraz“, „Onyx Cabernet Sauvignon“ ir „Onyx Kroon“. Neofici-
aliai daugelis svečių geriausiu išrinko „Onyx Shiraz“ vyną. Jis patraukė savo 
subtiliu prieskonių ir kavos aromatu bei subalansuotu ir švelniu skoniu, ypač 
derėjusiu prie restorano patiektų kepsnių.

Malonų vakarą apibendrino vyriausiojo vyndario ištarti žodžiai: „Tai, ką gamta 
mums duoda kasmet, sutalpiname butelyje su aistra ir didžiausia pagarba...“.

daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www. amka.lt
UAB „Amka“ informacija

pIETŲ AFRIKoS VyNAI IR VĖL ŠILdo 
MŪSŲ dARGANoTą RUdENĮ

„danisco Sugar“ pradeda ga-
minti ekologiško cukraus pro-
duktus. Artimiausiu metu rinkoje 
pasirodys ekologiškas cukrus, 
ekologiško cukraus milteliai ir 
ekologiško cukraus baltasis bei 
šviesusis sirupai. Ekologišką cukrų 
siūloma naudoti gaminant ekolo-
giškus maisto produktus ar patie-
kalus. Nuo kitų metų bus pradėtas 
gaminti ir gabalinis ekologiškas 
cukrus. 

„Santa Maria“ prieskonių asor-
timentą papildė nauja prieskonių 
serija „more. by santa maria“. Tai 
septyni nepakartojami prieskonių 
mišiniai (kava ir aitrioji paprika, 
rūkyta saldžioji paprika, aitrioji 
paprika ir žalioji citrina, apelsini-
niai pipirai, bazilikas ir česnakas, 
wasabi ir sezamas), išsiskiriantys 
unikaliais skonių deriniais ir šiuo-
laikišku pakuotės dizainu. Šie nau-
ji ir kokybiški prieskonių mišiniai 
suteiks patiekalams visiškai naują 
skonį ir unikalų aromatą. 

„Gutta“ sulčių gamintojai pri-
statė naują gėrimų liniją „four 
seasons“ („Keturi sezonai“), kurio-
je apjungė vertingiausias kiekvie-
no metų sezono vaisių ir daržovių 
savybes. Pirmieji rinkoje debiu-
tuoja iš rudens gėrybių pagaminti 
„Obuolių ir erškėtuogių“ bei „Apel-
sinų, morkų ir svarainių“ nektarai. 
Šie du naujosios linijos gėrimai bus 
pardavinėjami 1 l pakuotėse. Arti-
miausioje ateityje „Gutta“ prista-
tys „Juodųjų serbentų ir mėlynųjų 
vynuogių karštąjį gėrimą“, skirtą 
šventiniam Kalėdų laikotarpiui. 

NAUJIENoS pApUoŠKITE ŠVENTINĮ 
STALą „SoLIA“ INdAIS!

„Solia“ – kompanija, gaminanti aukštos kokybės mažus 
vienkartinius indus. „Solia“ indais galėsite papuošti šve-
dišką, furšeto, banketo ar kokteilių vakarėlio stalą. Juos 
puikiai panaudos tiek profesionalūs virėjai, tiek namuose 
stalą netradiciškai papuošti norinti šeimininkė. Kompanija 
„Solia“ siūlo įspūdingą vienkartinių lėkščių, lėkštučių, mažų 
indelių, porcelianinių indų ir stalo aksesuarų kolekciją, taip 
pat daug kitokių specialiai sukurtų priemonių, kurių gali 
prireikti virtuvės šefui. 

Išvaizdūs „Solia“ indeliai puikiai pagelbės restoranų, 
tiekiančių maistą į privačiuose namuose organizuojamus 
pietus ar vakarėlius, darbuotojams. Šeimininkams nereikia 
didelės prabangių indų kolekcijos, tačiau stalas vis tiek turi 
atrodyti prabangiai ir stilingai.

Artėjant šventėms, „Solia“ parengė staigmeną – naują ir 

originalią auk-
so bei sidabro 
spalvos indelių 
kolekciją. Įvai-
rių formų bei dydžių auksiniai ir sidabriniai indeliai papuoš 
jūsų stalą, suteiks žaismingumo. Tradiciniai patiekalai 
juose atrodys naujai ir nematytai, o žvilgesys ir spindesys 
sustiprins šventinę nuotaiką.

Pažaiskite su spalvomis ir formomis! Leiskite fantazijai 
karaliauti virtuvėje, nustebinkite patys save! Mažaisiais 
„Solia“ indeliais padengtas stalas įspūdingai atrodys tiek 
per jaukią šeimos šventę, tiek per didelį ir prabangų furšetą 
ar siautulingą kokteilių vakarėlį.

UAB „Sangaida“ informacija

„VyNo ENCIKLopEdIJA“ JAU KNyGyNUoSE
Spalio pradžioje leidykla „Alma littera“ per išskirtinę vyno 

degustaciją pristatė didžiausią lietuvių kalba išleistą leidinį 
apie vyną – Tomo Stevensono „Vyno enciklopediją“.

Enciklopedijoje, kurios specialiu redaktoriumi ir konsultan-
tu buvo žinomas Lietuvoje vyno specialistas – Lietuvos somel-
jė asociacijos prezidentas Arūnas Starkus, kiekviena šalis ap-
rašoma regionais, pateikiant bendrą informaciją apie istoriją, 
klimatą, dirvožemį, auginamas vynuogių veisles. Spausdinami 
žemėlapiai, statistinė informacija, paaiškinamos vynuogynų ir 
ūkių klasifikacijos. Taip pat šis paskutinės 2007 metų redak-

cijos leidinys yra vienas geriausių pirkėjo 
gidų, jame aprašyti ir įvertinti ne tik gar-
siausių Europos vyno regionų, Bordo, Šam-
panės, bet ir sparčiausiai populiarėjančių 
Australijos, PAR, Čilės ir kitų šalių vynda-
riai. Autorius išskiria geriausios kainos vy-
nus bei ekologinės vyndarystės principais 
besivadovaujančius vyndarius.

Knygos apimtis – 664 puslapiai, vidutinė kaina knygynuose 
– 249.00 Lt 
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„WEINGUT SELBACh-oSTER“ VyNINĖS VyNAI 
„Weingut Selbach-Oster“ vynmedžių auginimas šeimos verslu tapo dar 1661 

m.  Riesling vynuogės auginamos kalvotame 16 hektarų plote pietinėje kalnų 
pusėje, prie Mosel upės, Vokietijoje. „Selbach-Oster“ vynuogynai plyti vienoje 
iš geriausių Mosel regiono vietų – Mosel širdyje – „Mittelmosel“. 

daugiau kaip 50 % „Selbach-Oster“ vynuogynų auga daug senų neskiepytų  
vynmedžių, duodančių labai koncentruotą derlių.

Vyną „Weingut Selbach-Oster“ vokiečių spauda vertina kaip vieną iš geriau-
sių trijų tuzinų gamintojų visoje Vokietijoje ir kaip vieną iš dešimties geriausių 
Mosel regione. Tarptautiniu mastu „Selbach-Oster“ yra taip pat puikiai verti-
namas (Hugh Johnson, Robert Parker, Wine Spectator) ir gan dažnai patenka 
tarp aukščiausiai vertinamų dviejų tuzinų vokiečių vyndarių.

UAB „Mineraliniai vandenys“ siūlo 4 vynus iš „Selbach-Oster“ vyninės. Nuo 
labai sauso iki salstelėjusio, nuo elegantiško ir lengvo iki sudėtingo ir turtingo. 
„Selbach-Oster“ vynas parduodamas tik „Gero vyno parduotuvėse“ ir restora-
nuose. 

UAB „Mineraliniai vandenys“ informacija

pRoFESIoNALŲ pATARIMAI pAdEdA 
SpRęSTI pRoBLEMAS

Maitinimo srityje dirbantys verslininkai žino, koks sudėtingas, permainin-
gas ir ne visada malonus yra šis verslas. Restorano ar kavinės savininkas 
nuolatos yra priverstas laviruoti tarp įstatymų, ekonominės situacijos, kli-
entų ir tiekėjų, stengdamasis „išgyventi“ ir pragyventi.

Personalas – tai aibė verslui svarbių, o lankytojams bei vadovui sudėtingų 
žmonių, kurių kiekvienas yra asmenybė su savo ambicijomis ir emocijomis. 
Savininkui ar vadovui, prisiėmusiam atsakomybę už juos, šią naštą tenka neš-
ti: toleruoti, džiaugtis ir skatinti, nes personalas kuria jo pasaulį ir gerovę. 
Personalas – sudėtingi, bet labai reikšmingi šiame versle žmonės, kurie dažnai 
lankytojams arba pakelia nuotaiką ir pagražina dieną, arba visiškai ją sugadina 
ir „išgena“ svečius lauk. Ką daryti, kad visos pusės būtų patenkintos?

Savininkai, vadovai, administratoriai ar vyr. virėjai – tarsi susireikšminę 
žmonės, kurių nuomonė svarbiausia, žinios giliausios, ambicijos didžiausios. 
dažnai personalui atrodo (kartais taip ir yra), kad vadovaujantys asmenys 
nesiskaito su darbuotojais, juos išnaudoja... Tačiau yra „galutinė“ atsako-
mybė, kurios didžiausia dalis tenka vadovams. Tad kokia bebūtų nuomonė, 
atsakomybė yra jų našta. Kaip suderinti prievoles ir teises?

Interjeras, baldai, indai, įranga, apskaitos sistemos – didžiulės investi-
cijos, kurios turi „talkinti“ verslui. Neretai atnaujinant įstaigą tenka keisti 
interjerą, baldus, indus, įrankius, kartais net virtuvės įrangą ar maitinimo 
įstaigos koncepciją. dideli pertvarkymai, jei juos tenka atlikti anksčiau, nei 
viskas atsipirko ir buvo užsidirbta, labai kenkia verslui. Pasirinkus netinka-
mą apskaitos sistemą kenčia ir personalas, ir vadovai, ir pats verslas. Kaip 

teisingai pasirinkti?
Pavadinimas, iškabos, reklama žiniasklaidoje ir internete. Neįmanoma 

įsivaizduoti kavinės ar restorano, kuris sugebėtų apsieiti be to. daug pini-
gų netikslingai iššvaistoma reklamai blogai pasirinktuose dienraščiuose ir 
įvairiuose kataloguose. dar daugiau – reklamai televizijoje... Sunku įvertinti, 
ar tai einamosios išlaidos, ar investicija į ateitį, nes ne visada rimtai pa-
svarstoma apie reklamos būtinumą, nenumatomos ateities prognozės, o tai 
padaryti yra būtina. Kaip tai numatyti ir paskaičiuoti?

Licencijos, leidimai, mokesčiai, darbo teisė, tiekėjai, kainodara, virtuvės 
koncepcija, receptūros, baro asortimentas, konkurentai ir kt. – neišvengiami 
dalykai, apie kuriuos būtina žinoti. Jei vieną iš šių dalykų užmiršite, rūpesčiai 
jus užgrius kaip nuo kalno riedanti ir vis didėjanti sniego gniūžtė, pavirstanti 
dideliu sniego kamuoliu. Kaip to išvengti?

Kyla natūralus klausimas – kas gali padėti rasti atsakymus? Padėti gali 
tie, kurie matė tikrai daug restoranų ir kavinių Lietuvoje bei užsienyje, kurie 
pažino daugelį Jūsų asmeniškai ir bendrauja iki šiol, kurie išgirdo ir suprato 
daug subtilių bei akivaizdžių paslapčių, o svarbiausia – žiūri į Jūsų verslą 
profesionalų akimis, tačiau iš šono (tartum iš šalies). Būtent jie geba patarti, 
pakonsultuoti, galiausiai – padėti susitvarkyti su iškilusiomis arba iškilsian-
čiomis problemomis.

Meniu.lt ir „Restoranų verslo“ komanda pasirengusi dalintis savo žinio-
mis, patirtimi ir požiūriu, padėti Jūsų verslui dar daugiau. Kreipkitės dėl pa-
galbos ir patarimų!
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VIRĖJŲ oLIMpIAdA dIKTUoJA 
NAUJAS GASTRoNoMIJoS MAdAS
Ramunė Žukauskienė

rekordinis dalyvių skaičius. sporto varžyboms 
prilygstanti įtampa ir aistros. mikrochirurgo 
kruopštumą, juvelyro fantaziją ir alchemiko 
gudrybes apibendrinantis gastronomijos me-
nas. tokius reiškinius buvo galima stebėti spa-
lio 19-22 dienomis vokietijos erfurto mies-
te vykusioje XXII virėjų olimpiadoje. aplenkę 
konkurentus iš 31 šalies, geriausiųjų vardą joje 
iškovojo norvegai. Pirmąkart olimpiečių gretose 
rungėsi ir lietuvos virėjų rinktinė „Gintarinis al-
jansas“.

ŠIMTAMETĖS TRAdICIJoS
Nors pasaulyje organizuojama daugybė tarptautinių gastronomijos varžybų, 

teisė vadintis virėjų olimpiada priklauso vieninteliam renginiui – periodiškai 
Vokietijoje vykstančiai tarptautinei virtuvės meno parodai „IKA“. Tai itin or-
ganizuotos Vokietijos virėjų sąjungos (VVS) nuopelnas.

dabar daugiau kaip 13 000 narių turinti organizacija susibūrė dar 1896 
metais, o pirmąsias tarptautines virėjų varžybas (kitaip – olimpiadą) VVS su-
rengė prieš 108 metus Frankfurte prie Maino. Įdomu, kad jau IV olimpiadoje, 



restoranų verslas 5/2008        13

Nukelta į 15 psl. >

rePortažas

1925-aisiais, sulaukta dalyvių ne tik iš gretimų šalių (Šveicarijos, Austrijos), 
bet ir Skandinavijos, taip pat – iš sovietinės Rusijos ir net JAV.

Šeštojoje olimpiadoje, 1934-aisiais, 14 šalių komandos pirmąsyk varžėsi 
ruošdamos karštuosius patiekalus. Olimpiados tęstinumas buvo atnaujintas 
pokaryje, 1951 metais, o nuo 1956-ųjų šie kulinarinio meno Meka vadinami 
renginiai organizuojami kas 4 metus.

1996-aisiais olimpiados estafetę iš Frankfurto prie Maino perėmė Ber-
lynas, o nuo šio tūkstantmečio pradžios varžybos jau trečiąsyk rengiamos 
Tiūringijos žemės sostinės – Erfurto – parodų centre. 

Kaip ir anksčiau, 22-oji virėjų olimpiada buvo viena iš sudėtinių speciali-
zuotos gastronomijos pramonės parodos „Inoga“ dalių.

Šiemet joje savo gaminius, produktus ir paslaugas pristatė apie 300 Vo-
kietijos ir kitų šalių įmonių. Specialistų bei paprastų lankytojų dėmesį taip 
pat stengtasi patraukti turininga seminarų, gastronominių šou ir įvairių 
rungčių programa.
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GLoBALUS SU NEdIdELĖMIS IŠIMTIMIS
Vis dėlto svarbiausiu šios parodos įvykiu buvo ir išlieka 

„Baltųjų gildijos“ (taip Vokietijoje neretai vadinami virtu-
vės meistrai) varžybos, VVS prezidento Ctefano Wohlfeilo 
teigimu, įgavusios globalų mastą.

Šiemet išmėginti jėgas jose panoro rekordinis renginio 
istorijoje dalyvių skaičius – apie 1600 virėjų ir konditerių. 
O jų kilmė puikiai iliustravo pastarosios olimpiados šūkį 
„Virtuvė be sienų“: meistriškumą varžybose demonstravo 
ne tik europiečiai, bet ir dalyviai iš Azijos, Afrikos, Šiaurės 
Amerikos, Australijos kontinentų. daugiausiai dėmesio kaip 
egzotiškiausi olimpiečiai pelnė Japonijos, Singapūro, Jung-
tinių Arabų Emyratų, Pietų Korėjos ir Bahamų atstovai.

Tiesa, akylas dalyvių sąrašo skaitytojas turėjo pasigesti 
delegatų iš Belgijos ir Prancūzijos, juk pastarosios indėlis 
į europietiškos virtuvės kultūrą bene didžiausias.

„Kodėl nedalyvauja? Pasiklauskite pačių prancūzų“, – 
užkluptas klausimo apie olimpiadą ignoruojančius kaimy-
nus, šypsojosi varžybų žiuri prezidentas Mathias Schanti-
nas. Ir pateikė savą versiją: „Galbūt prancūzai jaučiasi ne 
tokie stiprūs gamindami šaltuosius patiekalus, tačiau jie 
tikrai geri karštosios virtuvės meistrai“.

pERGALĖ – VĖL SKANdINAVAMS
Kaip ir sportininkai, į olimpiadą virėjai važiuoja dėl per-

galės ir medalių, galinčių tapti jų profesinės biografijos 
puošmena. Medaliais ir diplomais pagal surinktų balų 
skaičių apdovanojami visose varžybų klasėse ir kategori-
jose besirungiantys dalyviai, bet olimpiados nugalėtojais 
skelbiami tik nacionalinių komandų varžybų favoritai.

Nacionalinėms komandoms (vadovui, 4 virėjams ir kon-
diteriui) pastarojoje olimpiadoje teko išties didelis krū-
vis. „Tautinio restorano“ kategorijoje per 5 valandas joms 
buvo privalu paruošti trijų patiekalų meniu 110 asmenų. 
Tiesa, 80 proc. parengiamųjų darbų buvo galima atlikti 
prieš varžybas, o stiklintame ringe, stebint žiūrovams, 
sudėlioti „paskutinius akcentus“. Tačiau identiškas porci-
jas reikėjo pateikti sekundės tikslumu, kitaip grėsė balų 
netektis.

Griežta tarptautinė teisėjų komisija pasirodymą vertino 
pagal keturis kriterijus: pasiruošimą ir švarą, paruošimo pro-
fesionalumą, pateikimą ir inovacijas bei patiekalų skonį.

Nacionalinės komandos taškus rinko dar dviejose ka-
tegorijose. „Virimo meno“ parodos stenduose jos prista-
tė šalto bei karšto paruošimo vieno kąsnio užkandėlės ir 
užkandžius bei vegetariškus pagrindinius patiekalus. Ko-
mandų konditeriai teisėjų verdiktui ir žiūrovų akims turė-
jo pateikti ne mažesnę nei 60 cm aukščio meninę kompo-
ziciją iš valgomųjų medžiagų, penkių rūšių pyragaičių ir 
keturių variacijų išskirtinius desertus.

Su šiomis užduotimis šiemet geriausiai susidoroję 
norvegai pelnė keturis aukso medalius ir didžiausią balų 
kraitį. Įdomu, kad Norvegijos komanda 2004-ųjų olimpi-
adoje buvo tik devinta. dviejose praėjusiose olimpiadose 
pirmavusius švedus šiemet aplenkė ir nacionalinė Vokie-
tijos virėjų rinktinė.

Liko nepaminėtos dar dvi olimpiados kovų arenos: dau-
giau nei pusės tūkstančio dalyvių sulaukusi individualų ir 
regioninių komandų rungtys.

Jėgas išmėginti išdrįsę „individualai“ – įvairių šalių ku-
linarijos ir konditerijos specialistai – dėl apdovanojimų 
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varžėsi virimo meno, konditerijos ir „virimo artistiškumo“ ka-
tegorijose. Pastarajai, pačiai įspūdingiausiai, buvo pristatytos 
kulinarijos meno ribas peržengusios skulptūros ir kompozicijos 
iš valgomų žaliavų: daržovių ir vaisių, sūrio, ledo, karamelės, 
šokolado, tešlos, želatinos ir pan. Pavieniai dalyviai taip pat 
kovojo dėl geriausio šventinių šaltųjų užkandžių, trijų patie-
kalų meniu restoranui, geriausio pyragaičių ir desertų kūrėjo 
vardo.

Regioninių komandų rungties, kurioje šįsyk debiutavo ir 
lietuviškasis „Gintarinis aljansas“, dalyviams, kaip ir „indi-
vidualams“, teko eksponuoti šaltuosius ir ragauti neskirtus 
patiekalus: įvairių rūšių užkandėles, šaltuosius banketinius 
patiekalus, vegetariškus ir gastronomijos inovacijas atspin-
dinčius pagrindinius patiekalus, trijų valgių meniu. Taip pat 
– pristatyti penkių rūšių pyragaičius ir dekoratyvinę kompo-
ziciją iš valgomųjų medžiagų.

dIdžIAUSIAS KETURIoMS dIENoMS
Vokietijos olimpiada žymi ir savo demokratiniais principais. 

Greta pripažintų virtuvės meistrų joje varžosi nacionalinės 
jaunimo iki 23 metų rinktinės, taip pat nacionalinės karinių 
pajėgų ir visuomeninio maitinimo (catering) gastronomų ko-
mandos.

Kaip ir nacionalinėms rinktinėms, išvardintų klasių koman-
doms tenka karštosios rungtys, t. y. visos savo pogrupiuose 
varžosi gamindamos „gyvai“, o jų kūriniai keliauja ne tik ant 

rePortažas
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vertinimo komisijos stalo, bet ir patiekiami olimpiados žiūrovams.
Šis renginys ne šiaip sau vadinamas didžiausiu pasaulyje restoranu. Pas-

tarojoje olimpiadoje, trijose parodų centro salėse, prie baltomis staltiesėmis 
uždengtų stalų, lankytojams buvo įrengtos net 1855 vietos, juos aptarnavo 
apie 200 padavėjų. Vien tik nacionalinių komandų patiekalų kasdien galėjo 
skanauti 880 svečių.

Žinoma, geriausių pasaulio meistrų kūriniai dalinti ne už dyką. Nacionalinių 
rinktinių meniu pardavinėtas už 39 eurus, trys porcijos kariūnų skanėstų 
kainavo 21 eurą, už karštąjį jaunimo komandų patiekalą plota 12 eurų. O 
sočiausiai už mažiausią sumą – 9 eurus – galėjo pavalgyti keturis visuome-
ninio maitinimo komandų patiekalus užsisakę svečiai.

Beje, nuovokiausi gurmanai varžybų patiekalus suskubo užsisakyti inter-
netu. Tokiu būdu buvo išpirkti ankstesnėse olimpiadose į lyderių dešimtuką 
patekusių nacionalinių rinktinių patiekalai. Nespėjusieji to padaryti prieš 
varžybas galėjo pasiguosti bent būsimų skanėstų vaizdais: stiklinėse vitri-
nose buvo galima pamatyti visų karštosiose rungtyse dalyvavusių komandų 
kūrybą.

MINIMALIzMAS IR MoLEKULINĖ ALChEMIJA
„IKA“, arba virėjų olimpiada, Vokietijoje vertinama ne tik kaip senų tradi-

cijų renginys ir vienas didžiausių virtuvės meno įvykių pasaulyje. Itin pabrė-
žiama ir olimpiados, kaip naujų tendencijų ir gastronomijos madų diktato-
riaus, svarba. Tiesa, skirtingi ekspertai šioje „gyvos“ virtuvės arenoje įžvelgia 
skirtingas naujovių kryptis.

Antai olimpiados apžvalgininkai spaudoje ir interneto portaluose akcen-
tuoja vis didesnę molekulinės virtuvės įtaką ir naujo judėjimo „lėtas mais-
tas“ („Slow Food“) bei sveikos virtuvės apraiškas. Su tuo sutinka ir olimpia-
dos žiuri prezidentas M. Schantinas.

rePortažas
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„Karštuosiuose komandų patiekaluose pamatėme daugiau daržovių, ma-
žiau riebalų, grietinėlės, sviesto. Šaltųjų patiekalų stenduose išvydome itin 
daug molekulinės virtuvės eksperimentų. Sveikintina ir tai, kad naudojami 
vis kokybiškesni produktai, dėl to auga ir valgių kokybė“, – apibendrino ver-
tinimo komisijos vadovas.

VVS vadovui C. Wohlfeilui smagiausia buvo išvysti sugrįžtančio kulina-
rinio paveldo pavyzdžius ir patiekalus su regionuose auginamais sveikais 
ekologiškais produktais.

„Akivaizdi minimalizmo tendencija. Nors mums atrodė, kad ruošėme su-
mažintas porcijas, bet daugumos dalyvių kūriniai buvo dar mažesni“, – ste-
bėjosi „Gintarinio aljanso“ vadovė A. Gečienė. 

Pasak jos, lietuvių komandos pateiktos užkandėlės vienų teisėjų vertintos 
kaip per didelės, kitiems atrodė per mažos. „Kiekvienas teisėjas vadovaujasi 
savais kriterijais, tad iš anksto žinodami, kas mus vertins, galėtume prisitai-
kyti: ruošti didesnius ar nago dydžio kūrinėlius“, – svarstė A. Gečienė.

Lietuvių komandos narys Miroslavas Styčinskis-Mironas pokštavo, esą 
minimalizmo krypčiai išvešėjus, ateityje į olimpiadas teks vežiotis didina-
mąjį stiklą.

Antrąkart olimpiadą aplankęs LRVVKA prezidentas Valius Čepanonis taip 
pat teigė esąs šokiruotas minimalizmo. „Mūsų žmonės tokių gastronomijos 
kūrinių nesuprastų, bet jei parsivešime tokią tendenciją, ji anksčiau ar vėliau 
turės prigyti“, – spėjo pašnekovas.

Restorano „Ida Basar“ bei verslo ir paslaugų komplekso „Karališkoji rezi-
dencija“ steigėjas Vaclovas Kontrauskas virėjų olimpiadų nepraleidžia nuo 
1996 metų. Pastaroji olimpiada jam buvo jau ketvirtoji. „Naujovių mažai. 
Arba tai ekonominės krizės padariniai, arba idėjų stoka. Vis dėlto negaliu ne-
išskirti ypatingai smulkių, preciziškų patiekalų, prilygstančių meno kūriniams. 
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Tačiau ar galėtume tokių patiekti per banketą ar furšetą, 
jei už juos tektų mokėti kaip už juvelyro darbą?“ – klausia 
patyręs restoranų verslo atstovas.

Jo žmona bei „Ida Basar“ generalinė direktorė Henrita 
Kontrauskienė parodoje liko sužavėta konditerių ir kulinarų 
kūriniais, puoštais aukso dulkėmis ir kitų brangiųjų metalų 
pavidalą primenančia danga.

Visi pašnekovai sutarė tik dėl vieno – Virėjų olimpiadoje 
triumfavo aukštoji pasaulio virtuvė.

oLIMpIAdoS SKAIČIAI IR pRIzININKAI
Varžybose dalyvavo ir prizines vietas iškovojo:

• 32 nacionalinės komandos: 
1. Norvegija,
2. Vokietija,
3. Švedija.

• 20 jaunimo nacionalinių komandų: 
1. Vokietija,
2. Šveicarija,
3. Švedija.

• 10 karinių pajėgų nacionalinių komandų: 
1. Šveicarija,
2. JAV,
3. Vokietija.

• 8 visuomeninio maitinimo komandos: 
1. Vokietija (Bundesvero-Vokietijos ginkluotųjų pa-

jėgų) komanda,
2. Švedija („Sabis Restauranger“),
3. Austrija („Austria“).

• 62 regioninės komandos: 
1. JAV (ACF),
2. Kanada („Alberta“),
3. Šveicarija („Rhonekoche“).

• 560 individualių rungčių dalyvių.
• Virėjų varžybas stebėjo apie 23 000 žiūrovų bei 350 

žiniasklaidos atstovų.
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Virėjų olimpiadoje, regioninių komandų rungtyje, debiuta-
vo ir lietuvių komanda „Gintarinis aljansas“. Lietuvių pasiro-
dymas buvo įvertintas diplomu ir 49 vieta tarp 62 komandų. 

„Ir latviai, ir estai turi stiprių meistrų. Bet jiems, matyt, 
pristigo drąsos. Tokiomis sąlygomis, kokias turėjome, pasi-
rodėme labai gerai“, – po varžybų reziumavo „Gintarinio 
aljanso“ vadovė Aldona Gečienė, sostinės restorano „Me-
dininkai“ virtuvės vadovė. Pasak jos, pasiruošti varžyboms 
stigo ne tik laiko, reikėjo neviršyti ir pasirodymui skirtos 
apie 20 000 Lt sumos, kurią pavyko surinkti komandą dele-
gavusiai Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių 
asociacijai (LRVVKA).

Kad ir kaip ten būtų, mūsų virėjų olimpiečių teigimu, varžy-
bose įgytos patirties ir žinių jokiais pinigais nepamatuosi.

lietuvos komandos „Gintarinis aljansas“, dalyvavusios 
virėjų olimpiadoje „Ika 2008“, sudėtis:

Aldona Gečienė, Vilniaus restoranas „Medininkai“ (ko-
mandos vadovė),

Liucija Makovska, Vilniaus laisvalaikio centras „Grand 
Casino World“,

Honorata Lyndo, Vilniaus restoranas „La Mama“,
Miroslavas Styčinskis-Mironas, Vilniaus restoranas „Ri-

viera“,
Vaida Valikonytė, viešbutis „Le Meridien Vilnius“, greit-

kelis Vilnius-Ryga.

rePortažas
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JAUKŪS ITALIŠKI 
MALoNUMAI
Audrius Vyšniauskas

svečiuodamiesi saulėtoje Italijoje, klajodami siau-
romis senamiesčių gatvelėmis ir grožėdamiesi 
architektūros paminklais, atkreipiame dėmesį į 
jaukių kavinių, užkandinių, restoranėlių įvairovę. 
daugelis jų – šeimyninės įmonės, kuriose darbuo-
jasi artimi giminaičiai, o vaikai perima tėvų verslo 
tradicijas. tokiose vietose gal ir neaptiksime kuli-
narinių įmantrybių, tačiau paskanausime patieka-
lų, pagamintų pagal firminius receptus, padegus-
tuosime „vino de casa“ ir įsitikinsime nuoširdžiu 
šeimininkų svetingumu. svarbi ir įstaigos aplinka 
– gal kartais kiek aptriušusi, bet pilna šilumos ir 
žavesio.

Kaip ir daugelį kitų gerų dalykų, savo tradicinę virtuvę italai pavertė kul-
tūrinės ekspansijos dalimi. Pica ir pasta (makaronai) jau baigia pavirsti mūsų 
kasdienine duona, o itališkos užeigos ir restoranai dygsta visame pasauly-
je. Netrūksta jų ir Lietuvoje – vieni puoselėja spalvingos ir demokratiškos 
Italijos virtuvės tradicijas, o kiti prisitaiko prie savitų pasiturinčios publi-
kos poreikių. 

Neseniai duris atvėrusį italų virtuvės restoraną „Rosmarino“ galima 
būtų priskirti pirmajai kategorijai. Jo lankytojai turi galimybę pasimėgauti 
šeimyninės įmonės atmosfera ir paragauti įvairiausių naminių patiekalų, 
kuriuos jaunas, bet patyręs virtuvės šefas Piero Carrieri gamina pagal savo 
šeimos receptus. Neretai jis pats pasirodo salėje, kad maloniai paben-
drautų su lankytojais ir išklausytų jų atsiliepimų. Atitinkamai restorano 
aplinkoje kuriama ir jauki namų atmosfera: dvejose nedidelėse salėse ri-
kiuojasi keletas „dvisėdžių“ staliukų ir minkštos sofos aukštomis atkaltė-
mis, formuojančios nedideles „kišenes“, tinkančias lankytojų pamėgtiems 
intymesniems pasisėdėjimams. Kamerinę nuotaiką lemia ir gana neaukš-
tos lubos, išlikusios nuo ankstesniojo interjero. Sienas prie įėjimo puošia 
fotografės džildos Makačinaitės autorinės nuotraukos, vaizduojančios ki-
tokią, „nenusaldintą“ Italiją, pamatytą jautrios menininkės akimis. Pasak 
restorano direktoriaus daniele Lufino, rengiant restorano koncepciją, iš 
karto buvo atsisakyta pseudoistorinių įmantrybių ir sąmoningos itališkos 
netvarkos – mūsų publikai tai pasirodytų ne egzotika, o paprasčiausias ap-
sileidimas. Vietoje to buvo nuspręsta sukurti tvarkingą modernų interjerą, 
„pagardintą“ taikliomis detalėmis. Nors restorano valgiaraštyje dominuo-
ja pietinių šalies regionų patiekalai, interjeras labiau primena dalykinės 
Šiaurės Italijos stilistines tendencijas. Spalvinis jo sprendimas paremtas 
šiltų spalvų kontrastu, pabrėžtu ryškaus lokalaus apšvietimo. Netrukus sa-
lėse atsiras staliniai šviestuvai, dekoratyviniai indai, vyno lentynos ir kitos 
malonios detalės, atliksiančios emocinės sąsajos tarp erdvės ir žmogaus 
vaidmenį. Nepaisant tradicinių biurokratinių problemų, iškilusių įsikūrimo 
metu, „Rosmarino“ restoranas jau pusmetį sėkmingai dirba, pritraukda-

„ROSMARINO“

„ROSMARINO“
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mas vis naujus klientus aptarnavimo profesionalumu ir 
patiekalų kokybe.

daugeliui vilniečių itališkas vardas Antonio asocijuojasi 
su žodžiu „pica“. Taip, būtent Salvatore Antonio Meschino 
prieš vienuolika metų Vilniaus senamiestyje atidarė kavi-
nę, įtvirtinusią naujus garsaus itališko patiekalo kokybės 
standartus. Šiandien „da Antonio Group“ jau sudaro keli 
restoranai, kuriuos, atsižvelgiant į maisto ir aptarnavimo 
kokybę, drąsiai būtų galima pavadinti prabangiais.

Eilę metų erdviose patalpose, esančiose Vilniaus ga-
tvėje, veikė viršutinių drabužių parduotuvė, vėliau čia 
buvo įkurtas restoranas „Trys italai“, tad A. Meschino su 
bendražygiais pradėjo darbą anaiptol ne tuščioje vietoje. 

Įrengiant interjerą ir eksterjerą buvo pasiremta turtingo-
mis italų kultūrinėmis tradicijomis, pradedant nuo antiki-
nės Romos ir baigiant praeito šimtmečio neoklasicizmu. 
Pabrėžti istoriniai bruožai ne tik išskiria „da Antonio“ iš 
panašių įstaigų, bet ir padeda pritraukti lankytojus, Itali-
jos įvaizdį siejančius su vaizdinga istorine praeitimi.

Einant judria gatve jau iš tolo į akis krenta kolonomis 
paremtas klasikinis portikas – įspūdingas antikinės kultū-
ros simbolis. Vien tik jo atsiradimą Vilniaus senamiestyje, 
kur paranojiškai bijoma menkiausių pokyčių, galima būtų 
laikyti neįtikėtinu kultūriniu laimėjimu. Antikinės archi-
tektūros motyvai pratęsiami ir interjere: įėjimo tambūrą 

„ROSMARINO“

„dA ANTONIO“

!
Italų virtuvė -

 labiausiai paplitusi 
nacionalinė virtuvė 
visame pasaulyje.
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rių antikinių motyvų, tarkim, Pompėjos Misterijų 
vilos siužetų, o siūlo savitą, gan šiuolaikišką jų 
traktuotę. Užrašą virš židinio nišos – „Nihil diffi-
cile volenti“ („Noro įkvėptam nėra nieko neįvei-
kiamo“ – lot.) – būtų galima laikyti ir savotišku 
kultūringumo testu, ir visos įmonės veiklos devi-
zu. Freskos bei įspūdingos šoninių salių arkados 
verčia mus prisiminti kitą italų kultūros klestėji-

mo periodą – renesansą. Viena būdingiausių šios 
epochos detalių – nedidelė arka, po rekonstruk-
cijos atsiradusi senosios picų kepimo krosnies 
vietoje. Vietoje jos nišoje įtaisyta krosnelė (va-
dinamoji „buržuika“) tapo čia degusios „gyvo-
sios ugnies“ atminimo ženklu ir jaukia interjero 
detale. Čia pat puikuojasi ir ovalus pietų stalas 
– itališkojo šeimos kulto simbolis. dėl techninių 

ir salių sienas puošia dekoratyviniai frizai, o pa-
talpų erdves padalina grakštūs piliastrai. Interje-
ro dizainerio M. Aliuko, vadovavusio paskutinei 
rekonstrukcijai, teigimu, buvo siekiama pabrėžti 
senosios kultūros bruožus ir kartu sukurti ramią, 
atpalaiduojančią atmosferą. dailininko P. Juškos 
tapytos freskos „pažodžiui“ neatkartoja populia-
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kliūčių nutraukus picų kepimą, virtuvės šefas 
Manfredo Molteni asortimentą formuoja iš kitų 
patiekalų, pavyzdžiui, čia pat gaminamų įvairių 
makaronų, tad gausiai serviruoti restorano stalai 
visuomet atrodo įspūdingai. O sėdimieji baldai, 
šviestuvai ir įranga savo lakoniškomis formomis 
atspindi neoklasicizmo stilistiką. Baldai surikiuoti 
taip, kad pabrėžtų lietuvių mėgstamą privatumą 
(dėl šios priežasties teko įrengti net papildomas 
pertvaras). Santūri prabanga jaučiama visose 
restorano vietose – pradedant neįprastai aukštu 
baro kontuaru ir baigiant delikačiomis tualeto 
spintelėmis. 

Ar gali būti geresnė vieta itališkam restora-
nui, nei romantiškas senamiesčio kiemelis greta 
Italų kultūros instituto bei Italų prekybos namų? 
Nenuostabu, kad restoranas „Fiorentino“ atvėrė 
duris būtent romantiškame Aliuminato kiemely-
je – viename žymiausių renesanso architektūros 
paminklų. Kurį laiką šioje vietoje jau veikė kavinė, 
kurios savininkai nusprendė išplėsti savo kulinari-
nę patirtį, tad restorano steigimas buvo nuoseklus 
žingsnis. Sumanius keisti įstaigos profilį, pasikeitė 
ne vien tik pavadinimas, aptarnavimo lygis ir pa-
tiekalų asortimentas, bet ir interjero sprendimas. 
Pavadinimas „Fiorentino“, beje, italų kalboje reiš-

„FIORENTINO“
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kia „viskas iš Florencijos“, kitaip tariant, iš kultūrinėmis ir 
kulinarinėmis tradicijomis garsėjančio Toskanos regiono. 
Šios tradicijos vaizdžiai atsispindi restorano valgiaraštyje: 
jame randame ir puikių užkandžių, ir ravioli koldūnų, ir 
įvairių mėsos patiekalų. Atsisakyta tik picų – anot direkto-
riaus Roberto Fibbrari, jos nedera prie solidaus restorano 
įvaizdžio. Patiekalų receptūra yra visai paprasta, o išskir-
tinumo jiems suteikia padažai ir prieskoninės žolės. Tas 
pats pasakytina ir apie interjerą: jis įkūnija paprastų vals-
tietiškų Toskanos namų tradicijas, o specifinė restorano 
atmosfera kuriama smulkiais, bet taikliais akcentais. Gru-
biai tinkuotos sienos yra baltos, o lubų perdangos, sijos, 
stalai ir spintelės – tamsinto natūralaus medžio spalvos. 
Lentynose puikuojasi rankomis ištapytos lėkštės ir ąsočiai, 
o ant sienų – lyrinės akvarelės a la campagnia. Vienin-
telė prabangesnė salės interjero detalė – klasikinio sti-
liaus sietynas. Ne mažiau impozantiški šviestuvai juodais 
gaubtais puošia baro salę. Beje, daugiau salių restorane 
nėra – šeimininkai sumažino vietų skaičių viduje tam, kad 
šiek tiek prasiplėstų lauke. Tada ir prasidėjo... Savivaldybė 
neleido įrengti naujų skėčių Aliuminato galerijos nišose, 
turbūt anksčiau čia buvę „Kalnapilio“ „žalumynai“ buvo 
priimtinesni. Užkliuvo ir gatvėje, prie įėjimo, esanti konso-
linė, restoranui gyvybiškai svarbi, iškaba (juk didelę dalį jo 
lankytojų sudaro pėsčiomis po senamiestį slampinėjantys 
turistai). Nepaisant šių nesklandumų, restoranas sėkmin-
gai veikia ir tikisi lankytojų antplūdžio kitą pavasarį.

Nuo kitų aprašomų įstaigų restoranas „Sorrento“ ski-
riasi dviem bruožais: jo įkūrėjai yra ne italai, o lietuviai, 
ir restoranas yra ne senamiestyje, o greta jo. Restorano 
istorijos pradžia būdinga lietuviškam verslui: jo savininkė 
Viktorija duknauskienė dažnai lankėsi Italijoje, žavėjosi 
šios šalies gamta ir kulinarija. Kai teko keisti verslo profi-
lį, buvusios parduotuvės vietoje buvo atidarytas itališkas 
restoranas, gavęs skambų ir visiems girdėtą pavadinimą 

– „Sorrento“. Prabangusis Italijos kurortinis miestas garsus 
ne tik savo saulėtais paplūdimiais, bet ir lėtu, atpalaiduo-
jančiu gyvenimo ritmu. Panašią atmosferą stengiamasi 
perteikti ir restorane – jo lankytojams siūloma sulėtinti 
gyvenimo tempą ir atsipalaiduoti ramioje aplinkoje. Per 
keletą veiklos metų „Sorrento“ pagarsėjo virtuvės kokybe 
ir subūrė pastovių klientų ratą. Šiandien restorano veikla 
grindžiama „individualiu priėjimu“ – nuo lankytojų po-
mėgių įsidėmėjimo iki jaukios kamerinės interjero atmos-
feros. Tokia strategija leidžia sėkmingai veikti esant kiek 
atokiau nuo senamiesčio traukos centrų.

Kurdama restorano interjerą, V. duknauskienė į pagalbą 
pasikvietė žinomą architektę Jolantą Kaušpėdaitę. Bendru 
stilistiniu vardikliu ji pasirinko itališkojo klasicizmo sti-
lių, kurį pritaikė jaukioms minkštasuolių kišenėms, baro 
stovui, vyno lentynoms bei kitiems baldams. Apie klasi-
ką taip pat užsimena marmurinė baro apdaila, sendintos 
keraminės plytelės, pakabinami bei sieniniai žalvariniai 
šviestuvai. ypatingas dėmesys buvo skirtas tekstilei: inter-
jerą puošiančių užuolaidų, romanečių ir baldų apmušalų 
spalvos yra kruopščiai suderintos tarpusavyje – lyg būtų 
parinktos iš vienos kolekcijos. Romanetėmis, beje, subtiliai 
išsprendžiama stambių vitrininių langų, išeinančių į judrią 
gatvę, uždengimo problema. Neapsieita ir be nuotraukų: 
restorano sienas puošia pačios šeimininkės darytos Sorren-
to miestelio fotografijos. 

Atkelta iš 23 psl. >

„SORRENTO“

„SORRENTO“
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Interjeras

Be pagrindinės ir banketinės salės šiltuoju metų laiku „Sorrento“ lankytojai 
turi galimybę atsigaivinti restorano vidaus kiemelyje. Nedidelį jo plotą teko 
atskirti nuo kaimynų – dar vienos nemalonios lietuviškos realijos. Tačiau dėl 
pertvaros kiemas įgavo jaukaus uždarumo, būdingo tradicinei italų architek-
tūrai. Čia puikiai tinka ir lengvi skėčiai, ir kalto metalo baldai, ir akmens masės 
plytelės, skleidžiančios tą pačią ramybę, kurią buvo siekiama perteikti visame 
interjere.

Apibendrinant italų kulinarinės ekspansijos apžvalgą, galima pasakyti, 
kad ji gerokai paįvairino mūsų viešojo maitinimo sferą, suteikdama galimy-
bę visiems norintiems atlikti įsimintinas kulinarines keliones. deja, nepaisant 
akivaizdžios naudos sostinės įvaizdžiui ir gerovei, Savivaldybės poveikį italų 
verslui veikiau apibūdina žodis „nepaisant“, nei „dėka“. Tikėsimės, kad laikui 
bėgant situacija pasikeis ir kur kas daugiau miestelėnų galės džiaugtis nuo-
taikinga itališka atmosfera ir nacionalinės virtuvės privalumais. 

„SORRENTO“

„SORRENTO“

„SORRENTO“
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įrenGImaI

„MEdŽIOTOJų SOSTINĖ“

METŲ ATRAdIMAS – 
KoKTEILIAI IR pATIEKALAI 
SU „ŠVyTURIo BALTIJoS“ 
TAMSIUoJU ALUMI

Kokybę ir skonių įvairovę vertinantys gurmanai neklysta, pasirinkę 
tamsųjį alų. Ieškantys savito skonio jau daugiau nei keturiasdešimt 
metų lieka ištikimi tamsiajam „Švyturio Baltijos“ alui. Bene populia-
riausias lietuviškas tamsusis alus ragaujamas, derinamas prie įvairių 
patiekalų bei naudojamas jiems gaminti. Aludariai rado būdų, kaip 
įtikti net išrankiausiam šiuolaikiniam vartotojui – pasiūlė egzotiškus 
tamsiojo alaus kokteilius.

Ilgiausią istoriją turintis „Švyturio“ gaminamas alus – tamsaus gin-
taro spalvos, sodraus, saldoko, burnoje ilgai išliekančio karamelės 
skonio. Alaus mėgėjai teigia, kad „Švyturio Baltijos“ tamsusis alus 
turi vos juntamą vyno prieskonį ir stiprų, malonų salyklo aromatą. 
Garsiausia Lietuvos aludare tituluojama džuljeta Armonienė išskiria 
tokias šio alaus savybes: „tinkamas kartumo lygis“, „išreikšto skonio 
alus“, „skirtas pasimėgauti“. 

Vasarą iŠpOpuliarėjO KOKTEiliai 

„Švyturio Baltijos“ alumi mėgaujasi ne tik ištikimieji gerbėjai – ilgai 
ieškoję sprendimų, derinę skonines savybes, aludariai šiemet pristatė 
ir šiuolaikinio vartotojo skoniui pritaikytus tamsiojo alaus kokteilius 
su įvairiais sirupais bei kitais priedais – likeriu, cinamonu, romu.

Vieni populiariausių – kokteiliai su vanilės ar karamelės sirupais. Tai 
salsvi gėrimai, ypač vertinami moterų. O štai tamsiojo alaus ir lazdyno 
riešutų sirupo kokteilis – ne toks saldus, bet skanus ir aromatingas. Jį 
dažniau renkasi vyrai, kaip ir tamsųjį alų su cinamonu. Mėgstantiems 
drąsesnius baro sprendimus siūlomas, pavyzdžiui, tamsiojo alaus ir 
vyšnių likerio ar net romo kokteilis. 

Tamsiojo alaus kokteiliai šiemet labai išpopuliarėjo Lietuvos baruose 
ir daug kam tapo praėjusios vasaros atradimu. „Tai nauja, šviežia ir 
labai skanu. Barų lankytojai dažnai nori paragauti visų kokteilių, todėl 
kai kuriuose baruose pasiūlėme ne tik įprasto dydžio bokalus ar tau-
res, bet ir mažas taureles po 100 ml – kad kokteilių ragavimas taptų 
savotiška degustacija, intriguojančiu procesu“, – sako „Švyturio“ ga-
mybos vadovė džuljeta Armonienė. 
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pRoduktAiįrenGImaI

Tamsiojo alaus kokteiliai su karamelės, lazdyno riešutų sirupais, 
cinamonu, vyšnių likeriu – kiekvienam pagal skonį.

Gardumynų mėgėjams – tamsiojo alaus ir medaus šerbetas 
su aitriųjų pipirų uogiene.

Nesaldus Tuniso apkepas su tamsiuoju alumi.

„Švyturio Baltijos“ alaus ir lazdyno riešutų sirupo kokteilis, 
paskanintas cinamonu.

TaMsusis – NEpaKEiČiaMas VirTuVėjE

dėl išskirtinių savybių ir ypatingo aromato „Švyturio Baltijos“ tamsu-
sis alus dažnai derinamas prie įvairių patiekalų – jis puikiai tinka prie 
sultingo žvėrienos kepsnio, nesaldaus apkepo, žuvies patiekalų, keptų 
dešrelių ar juodojo šokolado.

Be to, tamsusis alus – tiesiog nepamainoma patiekalų sudedamoji 
dalis. Tradicinis lietuviškas tamsusis alus nuo seno užėmė garbingą 
vietą kulinarijoje – daugelis medžiotojų iki šiol įsitikinę, kad aluje 
marinuota žvėriena yra ypač minkšta ir švelnaus skonio, nuo seno 
žinomos ir alaus sriubų receptūros, o susirgus būdavo geriamas alus 
su vaistažolėmis. 

Šiandien patyrę virtuvės meistrai ir mėgstantieji eksperimen-
tuoti puoselėja senuosius bei sukuria unikalių naujų receptų su 
tamsiuoju alumi. Marinuoti, mirkyti, virti ar troškinti šiame aluje 
patiekalai, taip pat padažai su tamsiuoju alumi dažną gali nu-
stebinti. Pavyzdžiui, verdant patiekalus aluje, išryškėja apynių 
aromatas, todėl patiekalų skonis tampa turtingesnis, bet išlieka 
subalansuotas. Tamsusis alus yra nepamainomas ir verdant patie-
kalus garuose. Šį maisto ruošimo būdą itin vertina sveiko gyve-
nimo būdo šalininkai. Alaus garuose virtas patiekalas įgyja sodrų 
alaus kvapą ir naujų skonio savybių.

Gurmanai laižosi pirštus, skanaudami tamsiame aluje virtus vėžius, 
apyniais kvepia šiame aluje mirkytų lęšių sriuba, o sultinga tamsiojo 
alaus ir svogūnų sriuba nepalieka abejingų. Mėgstantys sočiau ir dar 
pikantiškiau gali rinktis jautienos ir moliuskų troškinį su tamsiuoju 
„Švyturio Baltijos“ alumi. Gardumynų mėgėjai privalo paragauti „Švy-
turio Baltijos“ alaus ir medaus šerbeto su aitriųjų pipirų uogiene. Prieš 
valgį siūlomas ir originalus aperityvas – „Švyturio Baltijos“ tamsiojo 
alaus punšas su medumi ir žaliosiomis citrinomis. 

KViEČia alaus KulTūrOs aMBasaDOs

Kokteilių bei patiekalų su „Švyturio Baltijos“ tamsiuoju alumi šiandien 
galima paragauti kai kuriuose Lietuvos baruose bei „Švyturio“ alaus 
kultūros ambasadų tinklui priklausančiuose restoranuose, prisidedan-
čiuose prie ilgamečių aludarystės tradicijų puoselėjimo. 

„Tokias ambasadas įkūrėme, siekdami žmonėms ne tik priminti seną-
sias alaus vartojimo tradicijas, kultūros paveldą, bet ir išmokyti gra-
žios alaus vartojimo kultūros, pasiūlyti naujovių. Planuojame šiose 
ambasadose rengti alaus degustacijas, kurių metu bus galima išmokti 
įvertinti skonines alaus savybes, prie alaus derinti maistą“, – sako d. 
Armonienė.
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pRoFESIoNALUS KAVoS BARMENAS – 
IdEALI ESpRESSo KAVA 
Laimonas Kubilius

Paruoštos kavos skonis priklauso nuo kavame-
džių rūšies ir dirvožemio, kuriame jie augo, nuo to, 
kaip kava buvo renkama, apdorojama ir skrudi-
nama, kitų dalykų, pavyzdžiui, gėrimą ruošiančio 
žmogaus profesionalumo. Prisiminkime espresso 
formulę „4M“: macinato (kavos sumalimas), mac-
china (kavos aparatas), miscela (kavos mišinys) ir 
mano (profesionalus darbuotojas).

Ilgame kavos kelyje iki galutinio vartotojo mano 
(profesionalaus darbuotojo) „žodis“ yra paskuti-
nis. Nežinodamas kelių smulkmenų, kurios iš pir-
mo žvilgsnio gali pasirodyti nereikšmingos, kavos 
barmenas perniek gali paleisti daugelio žmonių 
kruopštų darbą, o kavos mėgėjui sugadinti nuotai-
ką. Kasdien kavos barmenas privalo atlikti veiks-
mus, nuo kurių tiesiogiai priklauso kavos skonis. 
Juos galima suskirstyti į tokias grupes: pasiruoši-
mas darbui, veiksmai darbo metu ir veiksmai bai-
gus darbą.

pASIRUoŠIMAS dARBUI
1. Kavos aparatas turi būti jungiamas tik į 

tvarkingą elektros tinklą. Prietaisas turi veikti nor-
maliai, t. y. pastoviai turi būti tiekiamas vanduo, 
užtikrinamas reikalingas tiekiamo vandens slėgis. 

2. Kavos aparatą reikia įjungti laiku. Gaminti 
kavą galima tik tuomet, kai prietaisas yra įkaitęs, 
o ant jo sudėti puodeliai sušilę iki maždaug +40 
°C. Laikas, per kurį kavos aparatas įkaista, priklauso 
nuo modelio ir yra apie 15-30 min. 

3. Kavos puodukai ant aparato sudedami viena, 
kartais dviem (bet ne daugiau) eilėmis (vienas į kitą), 
dugnais į apačią ir uždengiami švaria šluoste.

4. Išplauti sietukai(skirti maltos kavos „table-

daugeliui iš mūsų kava – daugiau nei gėrimas. kavos puodeliu 
prasideda diena, ji nepakeičiama pokalbio dalyvė, pagalbininkė, 
suteikianti energijos, mūza, padedanti kurti...

tei“ formuoti) sudedami į taip pat gerai iššveistus 
kavos sietukų laikiklius („portafiltrus“).

5. Kava gaminama tik iš kokybiškų kavos pupe-
lių ar jų mišinio.

6. Į kavos malūno bunkerį, skirtą kavos pupe-
lėms, pripilama tiek pupelių, kiek vidutiniškai per 
dieną yra išgeriama kavos. 

7. Į kavos malūno bunkerį, skirtą maltai kavai, 
kavos primalama tiek, kad jos  kiekis užtikrintų nu-
statytą kavos porcijos dozę. darbo metu šis lygis 
nuolatos išlaikomas.

8. Nuvaloma kavos aparato garų vamzdelio iš-
orė bei gerai išskalaujamas vidus, patikrinama, ar 
neužsikimšusios antgalio skylutės (po darbo ant-
galis merkiamas į truputį parūgštintą vandenį). 

9. darbui paruošiamos kavos aparato kavos ruo-
šimo grupės, t. y. kiekviena jų pagaminama po vieną 
puodelį kavos. Ja svečių vaišinti nepatartina.

10.  Pasirūpinama, kad darbo vietoje nepristigtų 
švarių ir šiltų puodelių kavai.

11.  Jei įmonėje kavos aparatas nėra prijungtas 
prie bendros kanalizacijos sistemos, reikia pati-
krinti ir, jei yra, išpilti susikaupusias kavos aparato 
nuotekas.

Garų vamzdelio išorė plaunama kempinėle, vi-
dus – vandeniu ir garais. Sulaukiama, kol įkais ka-
vos aparatas, ir, neištraukus garų vamzdelio iš indo, 
kuriame jis yra panardintas, iki galo atsukamas garų 
kranas. Po 5-10 s garų kranas užsukamas, vamzdelis 
ištraukiamas iš indo, o garų kranas vėl atsukamas. 
Paruošiamas indas (pavyzdžiui, skirtas plakti pieno 
kremą) su šaltu vandeniu ir ledo kubeliais. Užsukus 
garų kraną, įkaitintas vamzdelis panardinamas į le-
dinį vandenį ir garų kranas vėl trumpam atsukamas. 
Veiksmai atliekami 1-2 kartus. dėl staigių tempera-
tūros pokyčių nuo vidinių vamzdelio sienelių atšoka 
didžioji dalis susikaramelizavusio pieno likučių, kurie 
darbo metu gali užkimšti antgalio skylutes.

BARAS

NEĮJUNGTO KAVOS APARATO MANOMETRAI

ĮJUNGTO IR ĮKAITUSIO KAVOS APARATO MANOMETRAI

MAŽESNIS SIETELIS, SKIRTAS 
KAVOS „TABLETĖS“ FORMAVIMUI, 

ĮdEdAMAS Į KAVOS SIETELIO 
LAIKIKLĮ  („PORTAFILTRą“) SU 

VIENU „SNAPELIU“.

dIdESNIS SIETELIS, SKIRTAS KAVOS „TABLETĖS“ FORMAVIMUI, 
ĮdEdAMAS Į KAVOS SIETELIO LAIKIKLĮ („PORTAFILTRą“) SU 

dVIEM „SNAPELIAIS“.
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VEIKSMAI dARBo METU
1. Kava gaminama tik iš kokybiškų kavos pupe-

lių ar jų mišinio.
2. Kiekvienos darbo dienos pabaigoje šiurkščia 

kempinėle iššveičiama kavos sietuko laikiklių vidinė 
pusė, išplaunami sietukai. 

3. Iki kitos darbo dienos pradžios švarius kavos 
sietukus ir jų laikiklius rekomenduojama laikyti šal-
tame vandenyje. 

4. Kavos malūno maltos kavos bunkeryje visą 
laiką turi būti sumaltos kavos porcija. 

5. darbo metu pasirūpinama, kad nepristigtų 
švarių ir šiltų puodukų.

6. Stebimi kavos aparato darbo parametrai: 
vandens temperatūra, garų slėgis ir kt.

7. Paruošus gėrimą, kavos sietuko laikiklis su 
„portafiltru“ apie 30 min. gali būti paliktas kavos 
aparato kavos ruošimo grupėje su kavos tirščiais, 
tačiau būtinai atleidžiama įvarža. 

8. Jei nenaudojamas ilgiau, nei 30 min., laikiklis 
su sietuku išimamas iš kavos ruošimo grupės, sie-
tukas švariai išvalomas ir padedamas šiltoje vietoje 
(ant kavos aparato).

9. Kavos aparato kavos ruošimo grupę rekomen-
duojama plauti 1-2 kartus per dieną.

10. Garų vamzdelis švaria šluoste gerai nuvalo-
mas kiekvieną kartą jį panaudojus. 

BARAS
KAVAI RUOŠIANT, KAVOS APARATO MANOMETRAS ROdO 9 
BAR SLĖGĮ.IŠMETAMI KAVOS TIRŠČIAI („TABLETĖ“)

NEŠVARUS SIETUKAS

SIETUKAS ŠVARIAI IŠVALOMAS

NAUJOS KAVOS PORCIJOS FORMAVIMUI PARUOŠTAS 
SIETUkAS

RUOŠIAMA KAVA TURI 
BĖGTI PLONA SROVELE Nukelta į 30 psl. >
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kavos bunkerio ir supilti į sandarų indą.
8. Iš baro išnešami per dieną susikaupę kavos 

tirščiai. 
9. Jei įmonėje kavos aparatas neprijungtas prie 

bendros kanalizacijos sistemos, išpilamos darbo 
metu susikaupusios kavos aparato nuotekos, gerai 
išplaunamas indas. 

10. Išjungiamas kavos aparatas ir kavos malūnas. 

KAVoS RUoŠIMo GRUpĖS pLoVIMAS
Kavos aparato kavos ruošimo grupė plaunama 

įstačius į ją laikiklį su sietuku bei į jį įdėtu guminiu 
„aklidangčiu“. Vietoj sietuko į laikiklį taip pat ga-
lima įdėti specialiai tam skirtą sietuką-dangtuką 
be skylučių.

Naujesniuose kavos aparatuose yra įdiegta plo-
vimo programa. Tuomet paruoštas kavos sietuko 
laikiklis įstatomas į kavos ruošimo grupę ir šiek 
tiek įveržiamas (kaip ruošiant kavą), įjungiama plo-
vimo programa. Visą darbą už jus padarys pats kavos 
aparatas. Beliks specialiu aštriu plastikiniu šepetuku 
nuvalyti kavos ruošimo grupės vidinius kraštus.

Jei kavos aparate nėra šios funkcijos, kavos ruo-
šimo grupė plaunama taip:

1. Paruoštas kavos sietuko laikiklis (su guminiu 
„aklidangčiu“ ar sietuku-dangtuku be skylučių) 
įstatomas į kavos ruošimo grupę, šiek tiek įveržia-
mas (kaip ruošiant kavą).

2. Kavos aparatas 5-10 s įjungiamas ir po to 
išjungiamas, paspaudžiant kavos ruošimo grupės 
įjungimo/išjungimo mygtuką. 

11. Ideali espresso kava ruošiama veiksmus at-
liekant tokia tvarka:

a) Išmetus kavos tirščius, sietukas kaskart išva-
lomas popierine servetėle, tam skirtu rankšluosčiu 
ar šepetuku.

b) Nauja kavos porcija visuomet formuojama 
tik švariame ir sausame sietuke.

c) Jei kava dozuojama paprastu kavos malūnu, 
dozatoriaus svirtelė visuomet traukiama iki galo ir 
jai leidžiama laisvai grįžti į pradinę padėtį.

d) Specialiu rankiniu spaudikliu („tamperiu“ ar 
įtaisu, esančiu prie kavos malūno) suformuojama 
(suspaudžiama iki 20 kg jėga) kavos „tabletė“. Sie-
tuke negali likti nesuspaustos kavos, o apvertus 
kavos „tabletė“ neturi iškristi.

e) Kiekvieną kartą, prieš gaminant gėrimą, pro 
kavos ruošimo grupę praleidžiama šiek tiek vandens.

f) Suformavus kavos porciją, nuvalomos laiki-
klio briaunos ir sietuko kraštai. Tik tuomet laikiklis 
įstatomas į kavos aparato kavos ruošimo grupę.

g) Kava ruošiama iš karto, tik įstačius kavos sie-
tuko laikiklį į kavos ruošimo grupę (laikas nuo įstaty-
mo iki mygtuko paspaudimo neturėtų viršyti 3 s).

h) Ruošiamas gėrimas į kavos puoduką turi te-
kėti vadinamąja „pelės uodegėle“, t. y. prie kavos 
sietuko laikiklio snapelio storesne, o artėjant prie 
gėrimo paviršiaus – plonesne, putota srovele.

i) Naudojami tik švarūs ir šilti indai.
j) Espresso kavos paruošimas (30 ml gėrimo) 

trunka apie 25 s.
k) Kava svečiui patiekiama per 1 min. nuo pa-

ruošimo.
l) Atleidžiama kavos sietuko laikiklio įvarža ka-

vos ruošimo grupėje.

VEIKSMAI BAIGUS dARBą 
1. Baigus darbą, išplaunama kavos ruošimo 

grupė. 
2. Kiekvienos darbo dienos pabaigoje šiurkščia 

kempinėle iššveičiama kavos sietuko laikiklių vidi-
nė pusė, išplaunami sieteliai. 

3. Iki kitos darbo dienos pradžios švarius kavos 
sietelius ir jų laikiklius rekomenduojama laikyti 
šaltame vandenyje. 

4. Gerai nuvalomas garų vamzdelis. 
5. Švarus garų vamzdelis kuo giliau panardina-

mas į indą su vandeniu. 
6. Švariai išplaunamas kavos aparato kanaliza-

cijos padėklas ir jo grotelės. 
7. darbo dienos pabaigoje likusią maltą kavą 

rekomenduojama išimti iš kavos malūno maltos 

3. Veiksmai kartojami 5-6 kartus. didelio spau-
dimo srove plaunamas kavos ruošimo grupės sie-
telis bei „grįžtamasis“ vožtuvas.

4. Kavos sietuko laikiklis išimamas, iš jo išpi-
lamas vanduo, antras, trečias ir ketvirtas punktai 
pakartojami 3-4 kartus. 

5. Specialiu aštriu plastikiniu šepetuku nuvalo-
mi vidiniai kavos ruošimo grupės kraštai.

6. Antras, trečias ir ketvirtas punktai pakartoja-
mi 1-2 kartus. 

Išjungiant normaliai veikiančią kavos ruošimo 
grupės sistemą, girdimas negarsus šnypštimas, 
sklindantis iš kavos aparato kanalizacijos padėklo.

Kartą per savaitę kavos ruošimo grupė plauna-
ma specialia chemine priemone. Pirmiausia grupė 
išplaunama paprastai, po to 2-3 punktai kartojami 
įdėjus priemonę (kol ji ištirpsta). Tuomet 2-4 punk-
tai pakartojami 1-2 kartus.

Kartą per mėnesį kavos ruošimo grupės sieteliai 
išplaunami rankomis – aštria kempinėle nušveičia-
ma vidinė jų pusė. Tai atliekama po kavos ruošimo 
grupės plovimo specialia chemine priemone.

Toks yra vartotojui nematomas, tačiau labai 
svarbus espresso kavos kelias nuo pupelės iki gar-
daus gėrimo, nulemiantis mūsų geriamos kavos sko-
nį. Atsigėrėte Jums nepatikusios kavos? Neskubėkite 
kaltinti kavos rūšies. Gal ruošiant gėrimą nebuvo lai-
komasi visų nurodymų? O gal jums šiandien tiesiog 
bloga diena?..

BARAS

KAVOS RUOŠIMO GRUPĖ dARBO dIENOS PABAIGOJE PO dARBO IŠPLAUTA KAVOS RUOŠIMO GRUPĖ

KAVOS SIETUKAI IR LAIKIKLIAI („PORTAFILTRAI“): 
KAIRĖJE – dARBO dIENOS PABAIGOJE; dEŠINĖJE – 
IŠPLAUTI BAIGUS dARBą.

Atkelta iš 29 psl. >

KAVOS RUOŠIMO GRUPĖS PLOVIMUI NAUdOJAMAS 
„AKLIdANGTIS“.
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GAUKITE poBŪVIŲ IR BANKETŲ UžSAKyMUS!
SAVARANKIŠKA pAIEŠKA 
VISAME poRTALE
Žmonės, ketinantys užsisakyti pobūvį ar banke-

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

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

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

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

pageidavimus atitinkančio restorano, kavinės ar klu-
bo, tiesiogiai kreipiasi į Meniu.lt redakciją. Meniu.lt 
vietos banketams paieškos tarnybos specialistai to-
kiems žmonėms suras tinkančią įstaigą bet kurioje 
Lietuvos vietoje.

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

skiltį „Pobūviai“ (esančią pagrindinio lango viršuti-
nėje juostoje), pateikiami Meniu.lt klientų, teikiančių 
pobūvių ir banketų paslaugas, sąrašai, nepriklauso-
mai 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 nuo-
roda „Pasiūlymai pobūviams“. Pastarojoje rubrikoje 
portalo klientai, suskirstyti pagal miestus, trumpai 

pristato savo maitinimo ir pramogų įstaigas, galimy-
bes organizuoti 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 pasiūly-
mai“. Šioje rubrikoje portalo lankytojams pateikiami 
įvairūs pasiūlymai tam tikros artėjančios šventės 
proga. Rubrika „Šventiniai pasiūlymai“ aktyvuojama 
prieš šv. Kalėdas ir Naujuosius metus, prieš šv. Valen-
tino dieną, šv. Velykas ir kt.

daugiau informacijos apie šias Meniu.lt paslaugas 
suteiksime tel. Vilniuje (8 5) 2735919 arba el. paštu 
info@meniu.lt.

Meniu.lt informacija

BARAS
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JAUNIEJI VyNo 
VARToToJAI
Pagal „Food Service Europe & Middle East“ parengė donatas Kocys

Šalys, kuriose vyno suvartojama daugiausia (nurodyta milijonais hektolitrų)

vyno vartojimas – ne tik vyresnių žmonių 
pomėgis. šiuo gėrimu europoje ir už jos ribų 
vis dažniau mėgaujasi ir jauni žmonės. Paro-
dos „vinexpo“ metu atliktas tyrimas rodo, jog 
20-25 metų amžiaus vartotojams vynas – vi-
liojantis, rafinuotas alkoholinis gėrimas, kuriuo 
galima mėgautis tiek namuose, vakarieniaujant, 
tiek vakarėlio metu.

Šalis 2001 m. 2005 m.
Augimas 

%
prognozė 
2010 m.

Augimas 
%

Prancūzija 31,1 27,4 -11,80 % 24,8 -9,30 %

Italija 26,1 26,9 2,80 % 27,2 1,00 %

JAV 19,2 23 19,50 % 27,3 18,60 %

Vokietija 20,7 21,9 5,90 % 23,5 7,30 %

didžioji Britanija 9,5 11,8 24,50 % 12,8 8,20 %

Argentina 12,2 10,6 -12,80 % 10,3 -2,90 %

Ispanija 10,5 9,7 -8,30 % 9 -7,10 %

Rumunija 4,7 4,9 4,10 % 5,1 3,30 %

Rusija 3,5 4,9 37,20 % 6,3 29,90 %

kinija 3,3 4,1 22,40 % 5,5 35,90 %

Iš viso pasaulyje 204,2 211,8 3,70 % 224,8 6,10 %

Šaltinis: „Vinexpo/IWSR 2007”

MAdA
Vynas – rafinuotas, lengvas ir patrauklus, tačiau savo charakteriu sudė-

tingas gėrimas. Įvairiose šalyse šio gėrimo vartojimo kultūra auga. Vis daž-
niau pirmenybę vynui teikia Prancūzijos, Belgijos,  Jungtinės Karalystės, JAV 
ir Japonijos jaunimas. 

Remiantis 2007 metais atliktais tyrimais, visose šiose šalyse dėka jau-
nų žmonių vyno populiarumas ir suvartojimas ženkliai kilo. Pastarųjų šalių 

jaunimo nuomone, domėjimasis vynu atsiranda savaime, su noru pažinti 
tai, kas pasaulyje gera ir malonu. Tai tarsi „ženklas“, kad jaunuoliai tampa 
savarankiški, suaugę, mokantys priimti sprendimus ir pasirūpinti savimi.

KULTŪRŲ SKIRTUMAI
Šalies kultūra turi lemiamą reikšmę vertinant, kiek vyno suvartojama ir 

kaip išsamiai šalis yra susipažinusi su vyno vartojimo menu. Prancūzijoje ar 
Belgijoje vyno vartojimo tradiciją vaikai stebi nuo mažų dienų. Vynas čia 
– tarsi kultūrinis paveldas. Jungtinės Karalystės jaunimas su vynu dar tik 
susipažįsta, nes neformalus ir kasdieninis vyno vartojimas išpopuliarėjo tik 
per paskutiniuosius keletą metų. 

Šiaurės Amerikos jaunimas tendencingai žengia koją kojon su Europos jau-
nuoliais. JAV vynas dar nėra itin populiarus, juo mėgaujamasi tik esant progai. 

Remiantis japonų tyrimais, jų šalyje vyno vartojimas priskiriamas prie eg-
zotikos ir juo mėgaujamasi išskirtinių švenčių metu. 

KLIŪTyS
Išanalizavus šiuos kultūrinius skirtumus tampa aišku, kad žmogus, no-

rėdamas pasimėgauti vynu, turi suprasti, kokį gėrimą jis vartoja. Jaunimas 
privalo mokytis ir būti mokomas vyno paslapčių. Jie trokšte trokšta išmokti 
„suprasti“ vyną, kad galėtų būti ne tik alkoholinio gėrimo vartotojai, bet ir 
žinovai. 

Pagrindiniai faktoriai, kodėl rinkdamasis, ką vartoti, jaunimas pirmenybę 
teikia ne vynui, yra jo kaina (kuri dažnai yra per didelė), sudėtinga vyno 
kultūra ir terminologija, didelis gėrimo pasirinkimas, gausybė skonių ir cha-
otiška etikečių jūra.

NUSISTATyMAI
Prieš dešimt metų daugiausia vyno būdavo suvartojama namuose. Laikai 

pasikeitė. Vynas padarė daug permainų jaunų žmonių gyvenime: barai ir užeigos 
tapo puikia vieta pasimėgauti taure vyno prieš vakarėlį. Vyno barai – savaiminis 
reiškinys ne tik Prancūzijoje ar Belgijoje, stilingi ir šiuolaikiški barai Jungtinėje 
Karalystėje pasiekė populiarumo viršūnę. dauguma apklaustųjų norėtų, kad vyni-
nės ir barai siūlytų specialiai jaunimui rekomenduojamus vynus.

pAGEIdAVIMAI
20-25 metų Europos jaunimas pirmenybę teikia lengviems, vaisių skonio 

vynams. Aiškus išankstinis nusistatymas apie tai, kas patinka ar nepatinka, 
skatina vyninių savininkus bei darbuotojus pasitempti... Jaunuoliai, užsisa-
kę picą, makaronų ar kepsnį, nebesidrovi pasiteirauti padavėjo, kuris vynas 
labiausiai tinka prie pasirinkto patiekalo. Svarbiausia, kad gavęs naudingos 
informacijos, žmogus galbūt labai greitai taps nebe klausiančiuoju, bet pata-
riančiuoju. 

BARAS



restoranų verslas 5/2008        33

Šalys, kuriose vyno suvartojama daugiausia (nurodyta milijonais hektolitrų)

LIETUVoJE
Kokios tendencijos dominuoja Lietuvoje, paprašėme pakomentuoti vyno pro-

fesionalų.

arūnas starkus, lietuvos someljė asociacijos prezidentas 
Bendrame augančio domėjimosi apie vyną fone, 20-25 metų jaunimas neiš-

siskiria. Tai gana negausiai vyną vartojanti amžiaus grupė. Tiesa, aš kalbu apie 
tuos, kurie renkasi vyną dėl jo skonio savybių, o ne todėl, kad tai pigiausias al-
koholinis gėrimas. 

Jaunimas dažniausiai perka 15-20 ir 20-30 litų kainuojančius vynus. daž-
niausiai tai Europos šalių (Prancūzijos, Italijos, Ispanijos) vynas. Iš Naujojo pasau-
lio dažniausiai jaunimui rūpi čilietiškas vynas. Baltojo vyno jie vartoja daugiau 
nei raudonojo, tačiau daugiau nei pusė nesuteikia pirmenybės kuriai nors spalvai. 

Šio amžiaus žmonės tik pradeda vartoti vyną, todėl jų pasirinkimas susijęs su 
tuo metu rinkoje vyraujančiomis tendencijomis (pavyzdžiui, šiuo metu madingas 
Čilės vynas, taigi dauguma geria čilietiškąjį). Merginos neretai ieško pusiau sauso 
ar net pusiau saldaus vyno, arba labiau mėgsta gerai prinokusių uogų baltąjį, nes 
nevertina „skausmingųjų“ vyno savybių: taninų sutraukimo, rūgšties. 

Kaip ir daugelio Lietuvos gyventojų, jaunimo supratimas apie vyną gerėja, 
tačiau jis vis dar labai menkas. Žinios dažniausiai baigiasi vyno spalva ir šalies 
pavadinimu. Visgi jaunimas yra ypač smalsus ir linkęs klausytis bei mokytis. Už 
kelių metų vidutinės šios amžiaus grupės žinios bus gerokai gilesnės.

saulius taučius ir anne jennigs-taučienė, restorano bei vyno parduotuvės 
„bIstro 18“ savininkai

Reikia pripažinti, jog šio amžiaus žmonės nėra pagrindiniai klientai mūsų res-
torane, tikriausiai nėra ir kitose maitinimo įstaigose, didelį dėmesį skiriančiose 
vynams.

Tačiau, į restoraną užsukus jaunuolių grupei, padavėjas supranta, jog teks pri-
siminti visas žinias – jaunimas daug klausinėja, nebijo pasiteirauti, nes jiems rūpi, 
ką jie geria. Išsiaiškinę, kuris vynas labiau dera prie pasirinkto patiekalo, jaunuoliai 
dažniausiai užsisako taurę rekomenduoto vyno, nes vakarienės metu išklausinėję 
padavėją užsisakys dar kelias taures vyno, kuris, beje, dažniausiai būna skirtingų 
rūšių. Jaunuoliai yra smalsūs ir nebijantys eksperimentuoti.

Vis tik pastebima, jog šio amžiaus jaunimas mieliau renkasi europietiškus, 
sausesnius vynus. Vyno kaina vakarienės metu jaunimui nelabai turi reikšmės, 
nes jie ieško kokybės. Tačiau reikia pripažinti, kad jaunuoliai, pakeliui į vakarėlį 
užsukę į vyno krautuvėlę, renkasi 20-30 Lt kainuojantį vyną.

„Restoranų verslas“ primena – nesaikingas alkoholio vartojimas kenkia 
sveikatai.

BARAS
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BARAS

IŠRINKTAS GERIAUSIAS 2008 METŲ LIETUVoS SoMELJĖ
Rugsėjo 24 dieną viešbučio „Crowne Plaza Vil-

nius“ restorane „Horizontas“ vyko III-iasis Lietu-
vos someljė čempionatas „Mouton Cadet Grand 
Prix 2008“.

Pirmąją vietą iškovojo Arminas darasevičius 
(„Vyno klubo“ komercijos direktorius). Jis apdo-
vanotas „Mouton Cadet“ įsteigtu varžybų prizu 
– kelione į vieną garsiausių ir didžiausių vyno 
parodų „Vinexpo 2009“, kuri vyks Bordo. Lai-
mėtojas parodoje pamatys žymiausius pasaulio 
vyndarius ir bus garbingai priimtas garsaus Bordo 
regiono vyndario Barono Philippe’o de Rothschil-
do atstovų. 

Antrąją vietą laimėjo Stanislav Smolskij („Eu-
gesta“ projektų vadovas). Pirmą kartą varžybose 
dalyvavusi „La Cave“ direktorė Jūratė Volodzko už-
ėmė III-iąją vietą, o Redas Norkeliūnas („Stikliai“) 
finale liko ketvirtas.

dalyviai varžėsi į „Spiegelau“ dekanterius 
perpildami seną vyną, prie restorano patiekalų 
derindami vynus, „aklai“ degustuodami vynus ir 
stipriuosius gėrimus, praktinius įgūdžius demons-
travo aptarnaudami menamus restorano svečius 
ir patiekdami jiems „Evian“ vandenį.

Nepatekusieji į pagrindinį finalą varžėsi „Nico-
lat Feuillatte“ šampano pilstymo rungtyje. Toly-
giausiai butelį putojančio vyno į 9 taures išpilstė 

ir rungties nugalėtoja tapo Gintė Klimavičienė. 
Lietuvos someljė čempionatus rengia Lietuvos 

someljė asociacija (LSA), kuri vienija profesiona-
lius vyno žinovus, dirbančius restoranuose, par-
duotuvėse ir didmeninės prekybos įmonėse. Var-
žybos yra svarbi profesinio meistriškumo ugdymo 
programos dalis. 

GERIAUSIU BALTIJoS ŠALIŲ SoMELJĖ TApo LATVIS
Spalio 24-25 d. Vilniuje vyko Baltijos someljė 

čempionatas „Vana Tallinn Grand Prix 2008“, ku-
rio nugalėtoju antrus metus iš eilės tapo Latvijos 
someljė Raimonds Tomsons. Antrąją vietą laimė-
jo Kristjan Markii iš Estijos, trečią – Jānis Kalkis 
iš Latvijos. 

dėl geriausio Baltijos someljė titulo čempio-
nate „Vana Tallinn Grand Prix 2008“ varžėsi po 
tris geriausius Lietuvos, Latvijos ir Estijos somel-
jė, taip pat renginyje dalyvavo po vieną atstovą 
iš Ukrainos bei Rusijos. Čempionato atidarymo 
dieną, spalio 24-ąją, kandidatai turėjo atsakyti 
į 54 testo klausimus, „aklos“ degustacijos metu 
atpažinti du vynus ir varžytis dekantavimo rung-
tyje. du pretendentai į finalą surinko vienodą 
balų skaičių, tad buvo skelbiamas papildomas 
konkursas išsiaiškinti ketvirtosios vietos nuga-
lėtoją.

Į finalą, kuris vyko spalio 25 d. Vilniaus Ro-
tušėje, patekę kandidatai latviai Raimonds 
Tomsons iš restorano „Vincents“ ir Jānis Kalkis 
iš viešbučio „Jurmala Spa Hotel“, estas Kristjan 
Markii iš restorano „Balthasar“ ir Rusijos atstovė 
youlia Khaibullina iš restorano „Skazka“ varžė-
si šešiose rungtyse. Geriausi gėrimų ekspertai 
„aklosios“ degustacijos metu turėjo identifikuoti 
sausą raudonąjį vyną, sausą baltąjį vyną, saldų 

baltąjį vyną, putojantį vyną ir penkis stipriuosius 
alkoholinius gėrimus. Kitos varžybų kategorijos 
– dekantavimas, putojančio vyno patiekimas, 
vyno meniu korekcijos, vyno ir maisto derinimas 
bei cigarų pristatymas.

Nors į finalą nepateko nei vienas lietuvis, 
Baltijos čempionate Arminui darasevičiui iš 
„Vyno klubo“ buvo įteiktas specialus apdo-
vanojimas – diplomas už parodomąją rungtį 
– lygiausiai išpilstytą putojantį vyną į devynias 
taures publikai. 

Arūnas Starkus, Lietuvos someljė asociacijos 
prezidentas, džiaugėsi, kad lietuviai turėjo pui-
kią galimybę pasimokyti iš profesionalesnių kai-
mynų ir suprasti, kokios kokybės paslaugos gali 
būti teikiamos restoranuose. Anot A. Starkaus, 
svarbiausia mūsų šalies paslaugų sektoriaus 
problema yra ta, kad restoranai nesiunčia savo 
darbuotojų mokytis į someljė mokyklą, nelinkę 
investuoti į savo darbuotojų žinias. Geriausi Lie-
tuvos someljė – parduotuvių ir prekybos įmonių 
darbuotojai, kuriems trūksta praktinio darbo 
įgūdžių.

Geriausią Baltijos someljė rinko tarptautinė 
komisija, kurios pirmininkas – kulinarijos ir vyno 
ekspertas bei knygų apie vynus autorius Guy 
Bonnefoit. 

ARmINAS 
dARAŠEVIČIUS

NUGALĖTOJAI

NUGALĖTOJAS RAIMONdS TOMSONS



restoranų verslas 5/2008        35

pANEVĖžIo ARENoJE – ModERNIoS „UCS BALTIC“ 
ApSKAIToS IR VALdyMo SISTEMoS

UAB „UCS Baltic“ jau trečioje universalioje daugiafunkcinėje Lietuvos are-
noje įdiegė modernią apskaitos ir valdymo sistemą. Planuojama, jog naujojoje 
Panevėžio arenoje, sporto ir pramogų komplekse, vienu metu galės apsilan-
kyti virš 5000 žiūrovų. Siekdami sukurti komfortiškas sąlygas bei teikti įvai-
rias paslaugas žiūrovams ir lankytojams, arenos šeimininkai įrengė 6 greitojo 
maitinimo taškus, 4 barus bei 16 VIP ložių. Visuose šiuose taškuose veiks UAB 
„UCS Baltic“ apskaitos ir valdymo sistemos. 

Arenos valdytojai kiekvienais metais tikisi surengti ne mažiau kaip 60 ren-
ginių, tad ypač svarbu, kad atėjusieji liktų patenkinti, būtų aptarnaujami grei-
tai, jiems netektų ilgai laukti, norėtų apsilankyti arenoje dar kartą.

Teikti maitinimo paslaugas Panevėžio arenoje penkerius metus įsipareigo-

jo UAB „Taurakalnis“. Arenos lankytojams ši įmonė siūlys mėgautis ir greitai 
paruošiamais užkandžiais, ir pilnaverčiais patiekalais. Sėkminga darbo patirtis 
Vilniaus „Siemens“ arenoje, kurioje taip pat veikia UCS sistemos, arenos val-
dytojus paskatino ir toliau dirbti su įmone UAB „UCS Baltic“.

Maitinimo taškuose sumontuota moderniausia UCS sistema bei naujausia 
įranga garantuoja greitą aptarnavimą, kadangi UAB „UCS Baltic“ POS termi-
nalai su prisilietimui jautriu ekranu yra labai patikimi ir itin patogūs, o nau-
jausi EPSON termospausdintuvai suteikia galimybę ypač greitai atsiskaityti 
su klientu – galutinis atsiskaitymo kvitas atspausdinamas greičiau nei per 1 
sekundę! 

UAB „Taurakalnis“ vadybininkas deividas Račius patvirtino, kad naudotis 
„R-Keeper“ sistemomis yra labai paprasta, jos yra patikimos. Sėkminga UAB 
„Taurakalnis“ veikla naudojantis šiomis sistemomis paskatino ir toliau dirbti 
su UAB „UCS Baltic“, dar labiau tobulinti nepriekaištingą klientų aptarnavimą. 
Į vieną tinklą sujungti 28 POS terminalai bei naujausia „R-Keeper“ programos 
versija suteiks galimybę UAB „Taurakalnis“ vadybininkams, apskaitininkams 
ar kitiems atsakingiems darbuotojams kontroliuoti bei bet kuriuo metu val-
dyti informaciją iš Panevėžio arenos arba biuro Vilniuje. UCS sistemos bei 
įrangos ergonomiškas išdėstymas Panevėžio arenoje padės žymiai sparčiau 
aptarnauti klientus, palengvins aptarnaujančių darbuotojų darbą, vadovams 
leis efektyviau planuoti ir kontroliuoti personalo darbą, priimti atitinkamus 
verslo sprendimus.

Be to, kuomet prieš renginį susidaro didelės eilės žmonių, norinčių patekti 
į vidų, labai svarbu optimaliai sureguliuoti lankytojų srautą iki renginio pra-
džios. Žmonių srauto kontrolei Panevėžio arenoje yra pastatyta UCS įranga 
– sukamieji varteliai („turniketai“) bei specialūs vartai, efektyviai optimizuo-
jantys įėjimo procesą.

SpReNdimAi

KoMpIUTERIzUoTŲ dARBo VIETŲ pRIEžIŪRA, 
REMoNTAS BEI VISApUSIŠKA pAGALBA

Verslo tempas yra per greitas, kad savo verslą ir laiką branginančios 
įmonės pro pirštus žiūrėtų į kompiuterinius sutrikimus, kurie sukelia daug 
nepatogumų, o kartais net stabdo veiklą. Norint išvengti rūpesčių, geriau-
sias sprendimas yra patikėti kompiuterių priežiūrą patikimai, o svarbiausia 
– kompetentingai įmonei, turinčiai kvalifikuotus specialistus.

Jei jūsų versle naudojama UAB „UCS Baltic“ techninė ir/ar sisteminė 
programinė įranga, siūlome pasinaudoti papildomomis UAB „UCS Baltic“ 
paslaugomis ir patikėti techninės bei sisteminės įrangos priežiūrą, remontą 
bei pagalbą sprendžiant priežiūros klausimus įrangos eksploatacijos vietoje 
specialistams.

Paslaugų kompleksas yra tikslingai orientuotas į kliento turimą IT (kom-
piuterinių tinklų ir sistemos) infrastruktūrą bei visiškai atitinka kliento vers-
lo poreikius:

• Asmeninių bei nešiojamųjų kompiuterių, maitinimo šaltinių ir tinklo 
techninės įrangos gedimų diagnozavimas, papildomos techninės įrangos 
diegimas.

• Asmeninių bei nešiojamųjų kompiuterių sisteminės programinės 
įrangos diegimas, konfigūravimas bei tvarkyklių atnaujinimas.

• duomenų perkėlimas iš vieno kompiuterio į kitą.
• Antivirusinių priemonių diegimas, konfigūravimas.
• Apsaugos nuo el. šiukšlių priemonių diegimas, konfigūravimas.
• Asmeninių bei nešiojamųjų kompiuterių įdiegimas į kliento kompiu-

terinį tinklą.
• Konsultavimas telefonu 

asmeninių bei nešiojamųjų kom-
piuterių eksploatavimo klausi-
mais.

• Kompiuterizuotų darbo 
vietų, spausdintuvų remontas ir 
pagalba, pogarantinis remontas ir profilaktika. 

Paslaugų privalumai:
• Įvykus gedimui ar sistemos sutrikimui, klientui visada patogiau kreip-

tis į vieną, jau žinomą bei patikimą paslaugų tiekėją.
• Klientui pasirinkus siūlomą abonentinio mokėjimo variantą, mokestis 

yra pastovus ir nekinta esant skirtingam (pvz., padidėjusiam) iškvietimų ir 
užsakymų skaičiui.

• Įrangos aptarnavimo paslaugos pirmiausia teikiamos telefonu, per 
nuotolinį prisijungimą bei įrangos eksploatavimo vietoje. Tokiu būdu taupo-
mas kliento laikas ir mažinamos sugedusios įrangos sukeltos prastovos.

Klientui pageidaujant, mes pasirašome informacijos konfidencialumo 
užtikrinimo įsipareigojimą.

UAB „UCS Baltic“ informacija
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ApIE VANdENyNą, žUVIS IR JŪRŲ 
GĖRyBES 
Liutauras Markevičius, restoranas „Marino”

kasmet pasaulyje žuvies ir jūrų 
gėrybių suvartojama vis daugiau. 
viena iš tokio populiarumo prie-
žasčių yra įrodymas, kad tai yra 
vieni naudingiausių maisto pro-
duktų, kuriuos mes galime gauti iš 
gamtos. 

Suaugusieji, pastoviai valgantys žuvį ir jūrų gėrybes, 
rečiau serga širdies ligomis, sumažėja infarkto ir insulto 
tikimybė. Jūrinės kilmės maisto produktai atitolina artrito 
grėsmę, depresijos simptomus, sustiprina imuninę siste-
mą. Pagal paskutinius tyrimus, jūrų gėrybės – prevencinė 
priemonė nuo Alzhaimerio ligos. 

Omega-3 riebiosios rūgštys, kurių randama jūrinės kil-
mės maiste, yra optimalios sudėties ir ypač svarbios vaikų 
vystymuisi. Medicininiai tyrimai rodo, kad motinų, varto-
jusių žuvį su didesniu Omega-3 riebiųjų rūgščių kiekiu, 
vaikai gimė sveikesni, protingesni, vėliau taip pat augo 
sveikesni.

Trumpai apibendrinant maistinę jūrų gėrybių ir žuvų 
vertę, galima pateikti tokius faktus:

• Mažiausiai kaloringi yra moliuskai (nuo 60 iki 105 
kcal 100 g produkto), krabai (nuo 77 iki 95 kcal), 
krevetės (nuo 95 iki 106 kcal).

• Žuvų kaloringumas labai priklauso nuo jų rūšies. 
Mažiau riebių žuvų bendras riebalų kiekis yra nuo 
0,7 iki 2,5 %, bendras kaloringumas siekia nuo 82 iki 
100 kcal (100 g produkto). Riebesnių žuvų bendras 
riebalų kiekis yra nuo 2,5 iki 4,8 % ar net 7,2 % 
(tunas), kilokalorijų kiekis 100 g – iki 172 kcal. 

• Lyginant su kitais nejūriniais maisto produktais, jūrų 
gėrybės ir žuvis turi daug proteinų (baltymų). Krabai 
– nuo 16,2 iki 18,1 %, galvakojai moliuskai – nuo 
14,9 iki 16,2 %, krevetės – nuo 19,2 iki 20,3 %, mo-
liuskai – nuo 9,2 iki 17 % ( pvz., austrės – 14,1 %), 
įvairios žuvys – nuo 17 iki 20 %, o geltonpelekiame 
tune yra iki 25,2 %. 

Nežiūrint paminėtos naudos ir maistinės vertės, dalis 
vartotojų vengia jūrų gėrybių dėl jų keliamos grėsmės 
– susirgimų infekcinėmis ligomis ar apsinuodijimų sun-
kiaisiais metalais (švinu ir gyvsidabriu, kurie kaupiasi tam 
tikrose jūrų gerybėse) rizikos. Žmonės jūrų gėrybių atsisa-
ko, nes mano, kad jas valgyti yra pavojinga. Bet lygiai taip 
pat gali būti pavojinga valgyti ir kitokius maisto produk-
tus, jei jie buvo netinkamai auginami, sandėliuojami ar 

ruošiami vartojimui. Apsinuodijimo rizika yra visada, bet 
jos galima visiškai išvengti laikantis reikiamų higienos ir 
technologinių reikalavimų. Be to, viso pasaulio medikai 
vieningai teigia, kad jūrų gėrybių nauda yra didesnė už 
bet kokią riziką. 

Aišku, asmeninė sveikata mums rūpi labiau, bet reikia 
nepamiršti, kad nuo vandenynų būklės priklauso mūsų 
vaikų bei visos visuomenės ateitis. Nesaikinga žvejyba ir 
užterštumas tiesiogiai mažina jūrų gėrybių ir žuvų ište-
klius. Pavyzdys – užterštas vanduo lašišų fermose, todėl 
sukelta grėsmė jų veisimuisi ir prekybai, arba pramoninis 
krevečių auginimas, dėl kurio vyksta pajūrio vandenų eko-
loginė destrukcija. 

Tuo pačiu metu žvejybiniai traleriai „šluoja“ jūras ban-
dydami patenkinti nuolat kylančią jūrų gėrybių ir žu-
vies paklausą. Vandenynai ir jų resursai labai mažėja ir 
yra kritinės būsenos. Menkės, mėlynpelekiai tunai, Čilės 
jūros ešeriai yra vieni iš nedaugelio jūrų gyventojų, ku-
rie pradėjo nykti dėl didelių žvejybos verslo apimčių bei 
nesugebėjimo apsaugoti ir valdyti šios verslo srities. Taip 
pat ši grėsmė nuolatos kyla jūrų vėžliams ir kitiems jūrose 
gyvenantiems žinduoliams. 

Šiuo metu pasaulyje labai rimtai susirūpinta šiomis 
problemomis ir imtasi priemonių jas spręsti. yra pareng-
tos ilgalaikės studijos ir strategijos, susijusios su viso 
pasaulio vandenynų resursais. Šios studijos apibendrina 
pagrindines problemas ir suteikia vilties, kad mūsų jū-
ros ir vandenynai ateityje vėl galės pasiūlyti visus savo 
išteklius, kuriuos naudojant nesukelsime jūrų gyvūnų iš-
nykimo problemų.

2006 metų pabaigoje buvo pristatytos dvi palygi-
namosios studijos apie jūrų gėrybių naudą ir vartojimą. 
Visuomeninė Harvardo sveikatos mokykla ir Nacionali-
nių akademijų medicinos institutas priėjo prie bendros 
išvados: nauda valgant jūrinės kilmės produktus žymiai 
pralenkia vartojimo riziką. Žuvies vartojimas susietas su 
didele nauda sveikatai: pradedant mažesne rizika susirgti 

 Labiausiai mane 
žavi šefai, kurie 
gamina natūralų, 
paprastą maistą ir 
kurie rūpinasi, kad 
tas maistas liktų 
vertingas ir, kurie 
visa tai daro su 

meile.
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širdies ligomis ir baigiant geresniu vaikų smegenų vystymusi. Baimė kartu su 
jūrinės kilmės produktais įsisavinti chemikalus (gyvsidabrį, policlorfenolius, 
dioksinus), kurių yra žuvyje dėl aplinkos užterštumo, yra perdėta – 90 proc. 
šių teršalų randama ne jūrinės kilmės maiste. Kaip teigia Harvardo studijų 
vedantysis autorius dariush Mozaffarian, „Jūrų maistas turbūt yra svarbiau-
sias iš tų, kurį vartodamas žmogus gauna didžiausią naudą savo sveikatai“. 
Galima pridurti, kad pastoviai vartojant jūrų žuvis, kuriose gausu Omega-3 
riebiųjų rūgščių, rizika patirti širdies smūgį sumažėja nuo 20 iki 40 procentų. 
ypač daug Omega-3 riebiųjų rūgščių yra lašišose, sardinėse, makrelėse, sil-
kėse, ančiuviuose, mažuosiuose tunuose, vaivorykštiniuose upėtakiuose. 

Seniai turiu susidaręs nuomonę, kad vartojamo maisto kokybė pirmiausia 
priklauso nuo geros žaliavos. Gerą žaliavą gali atrinkti tik tikras profesiona-
las. Anot Londono šefų asociacijos prezidento, pirmoje vietoje yra žaliava, 
todėl labai svarbu jos nesugadinti. Visiškai pritariu tiekėjo Paul Johnson, 
25 metus restoranams tiekiančio jūrų gėrybes ir žuvis, nuomonei, kad ska-
nų, kokybišką ir vertingą patiekalą galima pagaminti naudojant kokybišką 
žaliavą, paprastą gamybos būdą, gerą aliejų, citrusinių vaisių sultis, actą ir 
prieskonines žoles, kurios yra gero patiekalo pagrindas. 

Pasaulyje populiarėja sveikintinos tendencijos, skatinančios gaminti pa-
prastą, sveiką maistą. Aš tikiu, kad ateityje mes valgysime jūrų gėrybes, pa-
gardintas paprastais, natūraliais alyvuogių aliejais, petražolėm, bazilikais, 
kaparėliais, o ne matysime svieste ir grietinėlėje plaukiančią žuvį. Labiausiai 
mane žavi šefai, kurie su meile gamina natūralų, paprastą maistą ir rūpinasi, 
kad tas maistas liktų vertingas. 

Norint įsitikinti, kad žaliavos kokybė yra puiki, reikia atkreipti dėmesį į jos 
išvaizdą, kvapą, konsistenciją. Kokybiška žuvis turi būti natūrali, t. y. drėgna 
ir švari, jos kvapas irgi turi būti natūralus, „švarus“, jis turi jaustis sandėlyje, 
parduotuvėje ar kitose žuvies laikymo vietose. Žuvis turi atrodyti paprasta 
ir gyva, akys turi būti aiškios ir gerai matomos, kūnas – tvirtas, o žiaunos 
– raudonos. Filė turi būti blizgi ir švari. Krabai, omarai, langustai ir kiti gyvi 
vėžiagyviai turi būti aktyvūs ir gyvybingi. Reikia nepamiršti, kad bakterijos ir 
fermentai išsilaiko net ir žemoje temperatūroje, todėl jūrinės kilmės maisto 
produktus būtina laikyti kuo šaltesnėje vietoje. 

Kaip laikyti jūrų gėrybes šaldytuve? Žuvį, jos filė, moliuskus ir krevetes 
reikia išimti iš jų transportavimo dėžių, nuplauti, išdžiovinti ir padėti į švarią 
lėkštę. Tuomet apdengti ir padėti į žemiausią ir šalčiausią šaldytuvo vie-
tą. Moliuskus ir austres reikia įdėti į puodą ir uždengti šlapiu skuduru. Ant 
viršaus patartina uždėti porą kubelių ledo, kad viskas išliktų drėgna, o po 

to vėl padėti į šalčiausią šaldytuvo vietą. Temperatūra turėtų būti apie -2 
laipsnius. Krabus, omarus ir kitus vėžiagyvius reikia sudėti į maišiuką, ant 
viršaus uždėti šlapią skuduriuką, o maišiuką palikti atvirą. Taip pat laikyti 
šalčiausioje šaldytuvo vietoje. 

Nepaisant vandenyno užterštumo ir žuvies bei jūrų gėrybių sumažėjimo 
vandenynuose ir jūrose, yra nemažai optimistinių gaidų ateičiai. Nemažai 
rimtų mokslo įstaigų tiek Amerikoje, tiek Europoje investuoja dideles lėšas į 
vandenų ekologijos, floros ir faunos tyrimus. Netgi platinamos nerašytos el-
gesio taisyklės, kurios gali padėti, paremti ir padrąsinti teisingą, morališką ir 
aplinkai nekenkiančią žuvininkystę. Jos skatina palaikyti smulkias žvejybos 
įmones, rinktis tokias jūrų gėrybes, kurios buvo pagautos remiantis žuvi-
ninkystės etikos normomis, kurios buvo užaugintas akvakultūros metodais, 
neplatina ligų ir neteršia aplinkos, yra atitinkamai paženklintos (ant jūrinės 
kilmės maisto produktų pakuočių turi būti nurodyta kilmės šalis, laukinis ar 
kultivuotas produktas, kada pagautas, kada supakuotas, tinkamumo vartoti 
terminas).
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IntervIu

„žmonės mėgsta 
vietas su tradicija, 
tačiau svarbiausia 

ne interjeras,o koks 
kontingentas renkasi 

bare, restorane ar 
naktiniame klube.“

MAdoS ATEINA IR pRAEINA...
Elena Germanovič

šiuo metu pramogų verslas at-
rodo visai kitaip, nei prieš gerus 
20 metų. dabar pasireiškia ne tik 
konkurencija, bet ir ekonominė 
krizė, kuri vis skaudžiau paliečia 
restoranus, kavines, barus bei kitas 
maitinimo srities įmones. vienose 
įstaigose sumažėjo apyvarta, susi-
duriama su finansiniais sunkumais 
ar net nebesugebama išsilaikyti, 
kitose priešingai – išlaikomas tei-
giamas pajamų ir išlaidų balan-
sas, pritraukiama daugiau klientų, 
įvedamos reikšmingos, apgalvotos 
naujovės. 

Kalbiname Martyną Tylą, kuris pramogų versle 
dirba nuo 1991 metų, kai Lietuvoje atsirado pirmieji 
naktiniai klubai. Restoranas „dainava“ (A. Vienuolio g.) 
– pirmoji įstaiga sostinėje, kurioje vyko diskotekos. Tuos 
laikus Martynas prisimena labai puikiai: konkurencijos 
arba išvis nebuvo, arba ji buvo labai silpna ir beveik ne-
juntama. Kartu su draugais M. Tylai teko piešti plakatus, 
klijuoti juos naktį. Pasak jo, konkurencijos atžvilgiu vis-
kas pasikeitė iš esmės, nes dabar rinka yra persotinta. 
Kiekvienas naktinis klubas stengiasi pasiūlyti išskirtinę 
pramogą, todėl išskirtinumo nebelieka. Kai kurie nebesu-
geba generuoti kūrybinių minčių ir kopijuoja konkuren-
tus. Tai rodo neprofesionalumą, nors dažnai tvirtinama, 
jog kopijuojami tik geri pavyzdžiai.

„restoranų verslas“: ar pramogų versle egzistuoja 
mada?

martynas tyla: Pramogų versle ji yra. dauguma vejasi 
madą, bet ji praeina po 2 metų, todėl dabar jos nesivai-
kau ir kitiems nepatariu. Stengiuosi apgalvoti žingsnius 
kelis metus į priekį: prieš kurį laiką daugelis iš manęs 
juokėsi, bet dabar mano strategija pasitvirtina. dirbda-
mas šiame versle turi numatyti įvykių seką, prisitaikyti 
prie besiformuojančių vartotojų poreikių, mokėti juos 
pastebėti bei pasiruošti anksčiau nei kiti. Šiuo metu 
žmonėms reikia kokybiškos prekės. 

Pirmieji dJ’ai atsirado JAV 60-aisiais metais, po kiek 
laiko mada atkeliavo į Europą. Lietuvą banga pasiekė 
po Nepriklausomybės atgavimo. Šiuo metu didžėjai pa-
sitraukia į „antrą planą“, nes grįžtama prie ištakų, prie 
gyvos muzikos, muzikantų. Taip nutiko todėl, kad, pra-
dėjus aktyviai naudotis internetu, kūrinius galima atsi-

siųsti nemokamai, atlikėjų pelnai mažėja, nes vis mažiau 
perkama kompaktinių plokštelių. Todėl, siekdami išsilai-
kyti, atlikėjai vėl turės palaikyti betarpišką kontaktą, t. y. 
žmonėms dainuoti gyvai. 

ar dažnai pasitaiko nepelningų renginių?
Žinoma, ne kiekvienas atlikėjas atneša pelną. Galima 

sakyti, jog tai 60/40 taisyklė: 60 procentų tikimybės, 
jog uždirbsi, 40 procentų, jog ne. 20 procentų skirtu-
mas – tikimybė gauti pelną. dažnai netgi žinau, kuris 
atlikėjas jį atneš. deja, nepelningų renginių tikimybė vis 
didėja, todėl sąžiningas sprendimas – pasiūlyti atlikėjui 
procentą nuo pelno. dirbu prodiuseriu jau daug metų, 
tačiau Lietuvoje dažnai ši sąvoka painiojama su vadybi-
ninko pareigomis: prodiuserio darbas yra patarti, padėti 
atsiskleisti. Vieno atlikėjo „aukso ciklas“ Lietuvoje yra 
3-4 metai. Holivudo žvaigždžių – beveik visas gyveni-
mas. Lietuvoje galėčiau išskirti tik kelis atlikėjus, kurie 
džiaugiasi tokia sėkme.

o kaip kabaretas?
Lietuvoje buvo stengiamasi įgyvendinti kelis projek-

tus, tačiau jie neatnešė pelno. Lietuviai dar neturi pa-
kankamai finansinių išteklių, kad galėtų parengti koky-
bišką šou. Galima sakyti, jog dabar rinkoje nėra poreikio 
kabaretui. Ekonominės krizės metu jis taip pat neatsiras, 
nebent po 5 metų.
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kokias dar tendencijas pastebite krizės 
metu?

Manau, ateityje išliks šeimos verslas. Tinklai 
Lietuvoje – kaip kiniška prekė: pigi ir prieinama. 
Iš rinkos turėtų pasitraukti mėgėjai, lengvo pi-
nigo gavėjai, tie, kurie įsigydavo pramogų ar 
maitinimo įstaigą dėl prestižo, o patys mažai 
prisidėdavo prie jos veiklos. 

Man dažnai tenka keliauti. Įdomią tenden-
ciją pastebėjau Londone – naktinius klubus 
atidaro žmonės, ilgą laiką (apie 15 metų) iš-
dirbę šiame versle kaip samdytiniai. Todėl rin-
koje išliks žmonės, kurie išmano savo darbą. 
Vertinant perspektyvą, viskas, kas galėjo būti 
išrasta, jau yra, tiesiog reikia tai pritaikyti da-
bartiniam laikotarpiui. 

Aš taip pat jaučiu krizę, nors ji pasireiškia 
kitaip, nei 1996 metais. dėl infliacijos tenka 
mokėti už viską daugiau, nors pinigų srautas 
išlieka tas pats. Anksčiau kavinėse ir restora-
nuose valgydavau kur kas dažniau. 

kaip vertinate barmenų, padavėjų ir kito 
aptarnaujančio personalo lygį lietuvoje?

Labai prastai, todėl geri barmenai bei pa-
davėjos (-ai) yra graibstomi. Galima sakyti, 
jog tai didelė problema, nes dauguma žmo-
nių į šį darbą žiūri kaip į laikiną, todėl nenori 
mokytis, tobulėti bei stengtis atlikti jį gerai, 
trūksta profesionalumo. Užsienyje ši profesija 
yra gerbiama, žmonės dirba šioje sferoje ilgus 
metus ir gauna atitinkamą atlyginimą. Vieną 
kartą lankiausi Italijoje – padavėjas ant vie-
nos rankos atnešė 5 espresso puodelius. Argi 
jam nepaliksi arbatpinigių? Lietuvoje geras 
padavėjas gali uždirbti kelis tūkstančius, t. y. 
daugiau nei biuro darbuotojas, deja, šį darbą 
dažniausiai dirba studentai. Sovietmečiu buvo 
išskiriama atskira barmenų bei padavėjų kate-
gorija. Restoranuose staliuką gaudavai tik per 
pažįstamus. Užėjęs visada rasdavai balta stal-
tiese paserviruotą stalą. 

Šiuo metu Lietuvoje trūksta privačios mo-
kyklos, kuri per trumpą laiką, pavyzdžiui, 1 
mėnesį, sugebėtų paruošti grupę barmenų bei 
padavėjų. Pats organizavau Pirmąjį atvirą bar-
menų čempionatą, vėliau – ir antrąjį. Lietuvoje 
tarp barmenų ypač populiarus „flairingas“, ta-
čiau vis tik barmenų darbo pagrindas yra kla-
sika. dažnai tenka įdarbinti žmones, kuriems 
trūksta žinių. Aukščiausias barmenų lygis yra 
Italijoje: jie ne tik sugeba parodyti šou, bet ir 
išmano savo amatą. Iš jų yra ko pasimokyti. 
Į darbą specialistas priimamas tik tada, kai 
išvardina 100 kokteilių receptūrų. Pas mus 
žmonės ateina su menkomis žiniomis ir prašo 
atlyginimo, tarsi jie būtų profesionalai.

Apie aptarnavimo lygį. Užsienyje taip pat 
yra įvairaus tipo įstaigų, tačiau, pavyzdžiui, JAV 
sudaromos sąlygos dirbti papildomai. dažnai 
restoranai dirba pamainomis: 12-15 val. ir 19-
22 val., todėl, pavyzdžiui, būsimieji teisininkai 
ir kiti studentai sėkmingai dirba padavėjais 

bei barmenais, taip pat ten daugiausia pajamų 
gaunama iš arbatpinigių, todėl yra motyvaci-
ja dirbti. Lietuvoje žmonės nori gauti stabilų 
atlyginimą bei tik papildomai – arbatpinigius, 
todėl noras gerai atlikti darbą sumažėja. 

ar klientas visada teisus?
yra kliento kultūra bei aptarnavimo kultūra. 

Klientas ne visada teisus. Visų pirma jis turi 
būti kultūringas. Pasitempti reikėtų ir aptar-
naujančiam personalui, ir klientams. Pramogų 
įstaiga turi diktuoti savas sąlygas: jeigu žmo-
gus aptarnaujamas puikiai, jis tikrai sugrįš. 
Tokiu atveju ir konfliktų pasitaiko mažiau, jie 
išsprendžiami lengviau ir taikiu būdu.

kuo skiriasi lietuvos ir užsienio pramogų 
bei maitinimo įstaigos?

Lietuvoje labai daug investuojama į inter-
jerą, nors tai nėra svarbiausia. Užsienyje ke-
lis dešimtmečius interjeras išlieka toks pats: 
jei jis įrengtas tinkamai, užtenka atnaujinti 
stalviršius, pakeisti kelias detales. Įstaigos 
gyvuoja ilgą laiką ir turi savo istoriją: Čika-
goje nuo 1907 metų veikia „Žaliasis malūnas“ 
(„The Green Mill“); dar ir dabar sienose matosi 
įstrigusios kulkos, išlikusios nuo mafijos laikų. 
Niekam net į galvą nešauna tas kulkas krapš-
tyti. Žmonės mėgsta vietas su tradicija, tačiau 
svarbiausia ne interjeras, o žmonės, kurie ren-
kasi į barą, restoraną ar naktinį klubą. 

kokių leidimų reikia pramogų įstaigai ati-
daryti?

Jei norite atidaryti pramogų įstaigą, kreip-
kitės į atitinkamas miesto tarnybas. Pavyzdžiui, 
Vilniuje iš pradžių reikia gauti leidimą higienos 
pasui, kurį pagal Maisto tvarkymo subjekto vi-
suomenės sveikatos apsaugos ekspertizės pro-
tokolą suteikia Valstybinė maisto ir veterinari-
jos tarnyba arba Vilniaus visuomenės sveikatos 
centras. Kad gautumėte higienos pasą, turėsite 
pateikti daug kitokių dokumentų. Tada reikia 
kreiptis į Vilniaus savivaldybę dėl licencijos 
prekybai alkoholiu ir tabaku. Kai turėsite šiuos 
dokumentus, galėsite pradėti veiklą. Vėliau 
reikės gauti ir daugiau dokumentų.

ką patartumėte žmogui, kuris nori atida-
ryti maitinimo ar pramogų įstaigą?

Patariu kreiptis į profesionalus. Jeigu įren-
ginėjate interjerą, atidžiai sudarykite staliukų 
išplanavimą, nepamirškite, kad baras turi būti 
patogus dirbti. dažnai dizaineriai, kurie neiš-
mano padavėjų bei barmenų amato, nuklysta 
į kūrybines fantazijas, kurios realybėje ne vi-
sada yra geriausias sprendimas. Jeigu norite 
optimalaus varianto, loginių sprendimų – aklai 
nepasitikėkite dizaineriais, prieš tai visada 
pasikonsultuokite su profesionalais. Kaip jau 
anksčiau sakiau, mados ateina ir praeina, o tai 
kas patikrinta – išlieka. Nuo klasikos dar niekas 
nepabėgo...
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AR SIŪLyTI SpA 
pASLAUGAS VIEŠBUTyJE?

Vytautas Mickevičius

SPA paslaugos Lietuvos viešbučiuose jau ne naujiena. Senesniais, sovietiniais 
ar net tarpukario laikais, kurortuose ir sanatorijose taip pat buvo teikiamos 
į SPA panašios paslaugos, tačiau jos buvo panašesnės į gydymą. Šiuo metu, 
esant greitam gyvenimo tempui, žmonės nori ir privalo rasti laiko bei priemo-
nių atsipalaiduoti, palepinti savo kūną ir sielą. Tam puikiai tinka įvairios SPA 
procedūros, kurios yra ne tik malonios, bet ir naudingos sveikatai.

Miestų centruose, senamiesčiuose ar judriose vietose esantys viešbučiai su-
laukia daug svečių (turistų ar verslininkų), kurie viešbutyje nori tiesiog perna-
kvoti, todėl dienos metu jame neužsibūna. Nuošaliau, užmiestyje ar gamtoje 
esantys viešbučiai dažnai skundžiasi svečių stoka. Kiekvienas viešbutis sten-
giasi išnaudoti visas galimybes pritraukti kuo daugiau svečių. Vieni orientuo-
jasi į konferencijų paslaugą, kiti stiprina viešbutyje esančio restorano veiklą, 
siekdami sulaukti užsakymų banketams ar kitiems pobūviams. Nesvarbu, ko-
kio tipo būtų viešbutis, jame teikiamos papildomos paslaugos garantuoja, kad 
svečiai turės didesnį pasirinkimą, ilgiau užsibus ir išleis daugiau pinigų. 

KodĖL VERTA SIŪLyTI SpA pASLAUGAS?
Beveik kiekviename viešbutyje svečiams siūloma pirtis ar sauna – tai pirmosios 

SPA paslaugų užuomazgos. Natūralu, kad po pirties žmogus neskubės išvykti 
su reikalais, o norės pailsėti, atsipalaiduoti. Tai galima padaryti plaukiojant 
baseine ar gulint burbulinėje vonioje, užsisakant masažo seansą, ar tiesiog 
ramiai ilsintis poilsio kambaryje, kuriame gali būti įrengti masažiniai ir įprasti 
krėslai. Po tokių sveikatingumo procedūrų svečiui galima pasiūlyti šviežių sul-
čių, energinį kokteilį, raminančios arbatos ar lengvų, sveikų, dietinių patiekalų 
(puiki priežastis įrengti sveiko maisto barą ar atskirą meniu). Atsipalaidavęs ir 
pailsėjęs svečias neskubės palikti viešbučio, galbūt užsuks į restoraną ar pa-
siliks dar vienai nakčiai. Puikiai pailsėjęs ir nenusivylęs paslaugomis, klientas 
sugrįš dar kartą ir rekomenduos vietą kitiems. 

Taip kiekvienas viešbutis gali išplėsti savo paslaugų asortimentą kiekvie-
nam potencialiam lankytojui patraukliai atrodančiomis paslaugomis ir proce-
dūromis. Ar lankytojas pasinaudos visomis jomis, jau yra aptarnavimo kokybės 
ir rinkodaros klausimas. Bet svarbiausia lankytoją pritraukti, išsiskirti iš kon-
kurentų minios.

Žinoma, paminėjome tik kelias, pačias primityviausias SPA paslaugas, kurias 
galėtų įgyvendinti kiekvienas viešbutis. Pasidomėję plačiau ar pasitelkę į pagal-
bą specialistus sužinosite, kiek daug egzistuoja SPA paslaugų, skirtingų masažų, 
įvairiausios įrangos ar net koncepcijų. Pavyzdžiui, Lietuvoje pradėtos taikyti gin-
taro SPA paslaugos – originalu ir tikrai patrauklu užsienio svečiams. 

Paprastai apgyvendinimo įstaigos skirstomos į viešbučius su SPA (be pa-
grindinės apgyvendinimo paslaugos siūlomos atskirai apmokestintos SPA 
paslaugos, teikiamos viešbučio ar jo pasirinkto operatoriaus) ir SPA viešbu-
čius (juose SPA paslaugos yra neatsiejamos nuo viešbučio filosofijos, dažnai 
įskaičiuotos į kambario kainą).

KoKIoS yRA SpA pASLAUGoS? 
yra du termino SPA kilmės aiškinimai. Pirmasis terminą sieja su Belgijos mies-

telio Spa, kurį nuo seno garsino gydomieji šaltiniai, pavadinimu. Pagal antrąjį SPA 
terminas kilo nuo lotyniško posakio Sanitas per aqua („sveikata per vandenį“). 

Lietuvoje nuo 2007 metų veikianti Nacionalinė SPA asociacija, jungianti virš 
10 šių paslaugų teikėjų Lietuvoje, SPA paslaugas apibrėžia taip: tai kvalifikuotų 
specialistų specialiai įrengtose patalpose atliekamos ir/ar prižiūrimos procedūros, 
kurių atlikimui gali būti naudojamas vanduo, ir kurios skirtos fizinės ir psichinės 
sveikatos gerinimui, atsipalaidavimui, geros savijautos skatinimui, kūno gražini-

mui ir lepinimui.
Asociacija SPA paslaugų tiekėjus siūlo klasifikuoti į 7 kategorijas:
1. Sporto klubo SPA (pagrindinė veikla yra sporto paslaugos, tačiau be 

treniruoklių savo klientams papildomai siūlo baseiną ar/ir pirčių kompleksą 
ir/ar gali suteikti vieną ar kitą kūno priežiūros procedūrą).

2. dienos SPA (juose siūlomas platus SPA paslaugų pasirinkimas, tačiau 
nėra galimybės suteikti apgyvendinimo paslaugą. dienos SPA turi būti ne 
mažiau kaip 3 kabinetai, skirti SPA procedūroms, daugiau kaip 70 % darbo 
vietų turi būti skirtos SPA procedūroms atlikti).

3. Mini dienos SPA (analogiška dienos SPA įmonė, turinti mažiau nei 3 
kabinetus, skirtus atlikti SPA procedūras). 

4. Salonai su SPA zona (įvairios paskirties grožio salonai (kirpyklos, so-
liariumai ir kt.), kuriuose specialiai yra įrengta patalpa SPA procedūroms 
atlikti).

5. Vandens parkai (įmonės, kuriose didelė paslaugų dalis – aktyvus poil-
sis ir vandens pramogos).

6. Tikslinis SPA (pagrindinį dėmesį skiria sveiko gyvenimo būdo skatini-
mui ir sveikatos gerinimui, gydymui).

7. Viešbučio SPA (tai SPA, įkurti prie viešbučių kaip papildoma paslauga 
viešbučio gyventojams. Svečiai gali pirkti vieną procedūrą, bet gali praleisti 
ir visą dieną).

Atsižvelgiant į paslaugų pobūdį ir tipą (išskyrus sporto klubo SPA ir van-
dens parkus), SPA paslaugas teikiančios įmonės dar gali būti skirstomos į:

1. Sveikatingumo SPA (atliekamos įvairios SPA procedūros, tačiau nea-
tliekamos gydomosios arba chirurginės operacijos).

2. Gydomąjį SPA (tai licencijuotos institucijos, kurių pagrindinis tikslas 
– teikti medicininės priežiūros ir reabilitacijos paslaugas).

3. Sveikatingumo ir gydomąjį SPA (šiuose SPA dirba ir gydytojai, ir SPA 
specialistai, kartu yra atliekamos medicininės priežiūros ir SPA procedūros).

Atsižvelgiant į naudojamus gamtinius išteklius, SPA gali būti skirstomi į:
1. Jūrinį SPA (įstaiga yra prie jūros, todėl procedūrose naudojamas jūros 

vanduo).
2. Mineralinį SPA (turi mineralinio vandens gręžinį ir jį naudoja savo 

procedūrose).

Plėstis šioje srityje galimybių yra labai daug. Pasaulyje madingi ir popu-
liarūs įvairūs SPA viešbučiai ar net jų miestai – kurortai. Žmonės šiuos vieš-
bučius mielai renkasi norėdami sveikai praleisti atostogas ar tiesiog vieną ar 
kelias dienas atsipalaiduoti. SPA paslaugos patrauklios ir įvairių konferen-
cijų organizatoriams, nes padeda pritraukti daugiau dalyvių. Galima teigti, 
kad viešbučių versle šiuo metu yra SPA paslaugų bumas – nestokojantys 
fantazijos šios srities verslininkai prigalvoja įvairiausių sveikatingumo pas-
laugų ar jų kompleksų, o žmonės mielai naudojasi. 

NAUdINGoS NUoRodoS:
www.spa-asociacija.lt – Nacionalinė SPA asociacija Lietuvoje.
www.spatravel.lt – SPA viešbučiai Baltijos šalyse, Lenkijoje, Čekijoje.
www.ispadoplus.lt – žurnalas apie SPA paslaugas. 
http://www.experienceispa.com – tarptautinė SPA asociacija.
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2008 m. rugsėjo 3-5 dienomis Rygoje vyko 13-oji tarptautinė maisto ir 
gastronomijos paroda „Rigas Food 2008“, kurios metu (rugsėjo 4 d.) buvo 
suorganizuotas tarptautinis kulinarijos konkursas „Riga Open Culinary Cup 
2008“. Šiame konkurse tarpusavyje varžėsi šefai iš Latvijos, Estijos, didžiosios 
Britanijos ir Lietuvos. Lietuvai atstovauti Lietuvos restoranų vyriausiųjų virė-
jų ir konditerių asociacija (LRVVKA) delegavo asociacijos narę, restorano „La 
Mama“ gamybos vadovę Honoratą Lyndo, kuri ir tapo šio konkurso nugalėtoja. 
Jai asistavo restorano „La Mama“ virėja Jolita Stemeliakaitė. Honorata Lyndo 
buvo apdovanota prizu „Reaton auksinis samtis“ ir 1000 eurų premija.

Konkurso dalyviams per 4 valandas reikėjo pagaminti 3 patiekalus (kie-
kvieno po 6 porcijas): užkandį, tarpinį užkandį ir pagrindinį patiekalą. Visuose 
dalyvių sukurtuose patiekalų receptuose privalėjo būti panaudoti nurodyti 
produktai. Gaminant užkandį tai turėjo būti plekšnė, pastarnokas ir garsty-
čių sėklos. Tarpiniame užkandyje reikėjo panaudoti ožkos sūrį, žvaigždinius 
anyžius ir šviežias slyvas. O pagrindinio patiekalo sudėtyje turėjo būti elniena, 
morkos ir kadagio uogos.

Honorata Lyndo paruošė plekšnės tartarą su sūdytais pastarnokais bei agur-
kais ir grietinės-ikrų padažu. Tarpiniam užkandžiui buvo paruošti ožkos sūrio 
rutuliukai su raudonojo vyno drebučiais, slyvų ir mėtų padažais. Pagrindinis 
Honoratos Lyndo patiekalas buvo kepta elnienos nugarinė su morkų suflė, 
keptais pastarnokais ir baravykais bei šermukšnių padažu. 

Teisėjų komisija buvo sudaryta iš 6 šalių atstovų: Jarmo Huuhtanen iš Suo-
mijos, Romain Camos iš Prancūzijos, Manfred Zettl iš JAV, Harald Fargel iš 
Austrijos, Ernst – Ulrich Schassberger iš Vokietijos ir techninio teisėjo Adam 
Michalski iš Lenkijos. 

Parodos „Rigas Food 2008“ metu vyko dar du konkursai. Rugsėjo 3 dieną 

LRVVKA INFoRMACIJA
„RIGA opEN CULINARy CUp 2008“ KoNKURSE NUGALĖJo LIETUVĖ

LRVVKA SURENGĖ pREzENTACIJą KAUNE
2008 m. rugsėjo 21 d. viešbutyje „Reval Hotel Neris“ įvyko LRVVKA su-

rengtas susirinkimas prezentacija, kurio tema buvo „Sveikas maistas – mada, 
prabanga ar būtinybė“.

Restoranai su naujais valgiaraščiais pasitinka rudens sezoną. Pasaulį ap-
ėmusi ekologiško gyvenimo būdo banga atsirita ir į Lietuvą. dažnas klientas 
nori patiekalų, atitinkančių sveikos mitybos principus. LRVVKA, pasitelkusi 
savo geriausius virtuvės šefus ir rėmėjus, paneigė mitą, kad tai kas sveika 
– nelabai skanu. Apie tai ir buvo diskutuojama renginyje. Šioje diskusijoje 
dalyvavo gydytoja dietologė Edita Gavelienė. Ji papasakojo apie pagrindinius 
sveikos mitybos principus ir savo pastabomis bei patarimais padėjo supras-
ti sveiko maisto svarbą mūsų organizmui. Anot dietologės, maistas turi būti 

subalansuotas, užtikrinantis reikiamą kalorijų kiekį, sudarytas iš „naudingų“ 
produktų maistinių medžiagų atžvilgiu, saikingas ir įvairus. dabartinės mity-
bos problemos kyla dėl to, kad suvartojama per daug sočiųjų riebiųjų rūgščių 
ir rafinuotų angliavandenių, gaunama per daug kalorijų ir nepakankamai ląs-
telienos.

Savo sveiko maisto koncepcijas pristatė TV3 kulinarinės laidos „Iki perga-
lės! Virėjų kovos“ „auksinio peilio“ sergėtojai Janina Galubavičienė, Miroslav 
Styčinskij, restorano „Reval Hotel Neris“ šefas Tomas Rimydis bei kiti LRVVKA 
nariai. 

LRVVKA dėkoja viešbučio „Reval Hotel Neris“ vadovybei už šiltą priėmimą ir 
pagalbą organizuojant šį šventinį renginį.

– konkursas „Baltijos konditeris 2008“, kuriame 3-iąją vietą už įspūdingo dy-
džio karamelinį tortą – Šv. Onos bažnyčios kopiją – laimėjo konditerė Jūratė 
Milžinienė (prekybos tinklas „IKI“). Rugsėjo 5 dieną vyko konkursas „Geriau-
sias Latvijos virėjas“. Pirmąją vietą laimėjo Vasilijs Strelkovs („Nordic Hotel 
Bellevue“, restoranas „Bel Ami“, Ryga). Jis gavo prizą ir apdovanojimą „Reaton 
auksinis samtis“. Antrąją vietą užėmė Artūrs Taškans (restoranas „La Boheme“, 
Ryga), trečiąją – Maris Astičs (restoranas „Aquarius“, Jūrmala).

Plekšnės Ir Pastarnoko šaltasIs užkandIs ožkos sūrIo tarPInIs užkandIs

Honorata lyndo su PrIZu „reaton auksInIs samtIs“
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NAUJIENA! SANdĖLIo 
ApSKAIToS pASLAUGA

Restoranų verslo valdytojams nebereikia apskaitininko, jo darbo vietos 
ir su tuo susijusių išlaidų (atlyginimas bei mokesčiai, atskira ar papildoma 
programinė įranga ir jos atnaujinimas, kiti resursai, kurie įprastai reikalingi 
sandėlio apskaitos vykdymui), kadangi darbus, susijusius su sandėlio apskai-
ta, gali atlikti UAB „UCS Baltic“ darbuotojai. 

Į sandėlio apskaitos paslaugą įeina: žaliavų pirkimų pajamavimas; pro-
duktų ir tiekėjų sąrašų sudarymas; kalkuliacinių kortelių formavimas ir keiti-
mas; pardavimų nurašymas; duomenų teikimas buhalterijai; ataskaitos.

Sandėlio apskaita, kurią vykdo UAB „UCS Baltic“ darbuotojai, visų pirma 
mažina pasitaikančių apskaitos klaidų tikimybę. Be to, sandėlio apskaitos 
sprendimai garantuoja kokybišką sandėlio naudojimą, duomenų saugumą, 
rezultatų korektiškumą. Taigi nebereikia rūpintis darbo vieta ir nuolatiniais 
rūpesčiais, iškylančiais su žmogiškųjų išteklių vadyba, o svarbiausia – bai-
mintis dėl apskaitos vedimo nutrūkimo ar rezultatų klastojimo. 

Jums tereikia sutartu laiku mums pateikti pirkimo ir gamybos dokumen-
tus, vidinius perdavimus, papildomus nurašymus. Taip pat atlikti nesudėtingą 
„R-Keeper“ apskaitos sistemos duomenų perkėlimą į sandėlio programą bei 
pateikti patiekalų receptūras ar pokyčius esamose receptūrose.

Tai paprastas, patikimas, patogus bei praktiškas būdas greitai ir kokybiš-
kai vykdyti savo įstaigos sandėlio apskaitą!

UAB „UCS Baltic“ informacija

InformacIja

hoRECA INFoRMACIJA
ALKohoLIo KoNTRoLĖS ĮSTATyMo 
pATAISoS 
Spalio mėnesį LR Seimas priėmė Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 12, 16, 

17, 18, 22, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo III 
skyriaus ketvirtuoju skirsniu ir 341 straipsniu įstatymą (projektas Nr. XP-2473 
(4*)). Įstatymas paskelbtas „Valstybės žiniose“ (2008-10-25, Nr. 123-4660). 
dauguma pataisų įsigalios nuo 2009 m. sausio 1 d. 

Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama asme-
nims iki 18 metų vartoti alkoholinius gėrimus ar jų turėti.

Posėdžio metu pritarta siūlymui, kuriuo nutarta leisti prekiauti gamyklose 
į tarą supilstytais natūralios fermentacijos sidru (kurio tūrinė etilo alkoholio 
koncentracija neviršija 8,5 procento), alumi ir alaus mišiniais su nealkoholi-
niais gėrimais kioskuose iki 2010 m. sausio 1 d.

Priimtose įstatymo pataisose numatyta, kad fiziniams asmenims drau-
džiama vartoti, laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje 
automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra 
stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos.

Be to, prekiauti alkoholiniais gėrimais bus draudžiama nuo 22 iki 8 valan-
dos mažmeninės prekybos įmonėse (išskyrus savivaldybių tarybų ribojamus 
atvejus). Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems 
tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose kelei-
vius tarptautiniais maršrutais, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiose 
prekybos vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Res-
publikos išvykstantiems keleiviams.

Masiniuose renginiuose ir mugėse numatyta leisti prekiauti natūralios fer-
mentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija 
neviršija 6 procentų, parodose – 13 procentų.

Alkoholiniais gėrimais prekiauti, be kitų nustatytų atvejų, bus leidžiama 
viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose.

Įstatyme taip pat numatyta, kad draudimas prekiauti alkoholiniais gėri-
mais rugsėjo 1 d. bus netaikomas viešojo maitinimo įmonėms, taip pat alko-
holiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, 
laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbu-
čių kambariuose įrengtuose minibaruose, neapmuitinamose parduotuvėse ir 
specialiose prekybos vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš 
Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams.

Priimtame teisės akte nustatyti licencijų gaminti alkoholio produktus, 
verstis didmenine ar mažmenine jų prekyba neišdavimo galiojimo panaiki-
nimo atvejai.

NAUJA poBŪVIŲ ApTARNAVIMo TVARKA 
Padaugėjus ūmių infekcinių žarnyno susirgimų protrūkių viešojo maiti-

nimo įmonėse pobūvių aptarnavimo metu ir vadovaujantis LR Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008-08-14 raštu Nr. B6-(1.11)-
1276 „dėl viešojo maitinimo įmonių valstybinės kontrolės sugriežtinimo“, 
buvo išanalizuota ir įvertinta esama situacija bei kylanti ūmių infekcinių 
žarnyno susirgimų protrūkių grėsmė dėl viešojo maitinimo įmonėse gami-
namo nesaugaus maisto. Visos viešojo maitinimo įmonės yra suskirstytos į 
grupes pagal rizikos laipsnį. Įmonės, esančios didesnėje rizikos grupėje, bus 
tikrinamos dažniau. 

Bus griežtinama įmonių tikrinimo tvarka ir vertinama, ar įmonė yra pajė-
gi aptarnauti tam tikrą kiekį žmonių per trumpą laiką, o taip pat analizuo-
jama, ar pobūvių valgiaraščiai nekelia rizikos žmonių sveikatai. ypač didelis 
dėmesys bus skiriamas tam, kad maisto tvarkyme dalyvaujantys darbuotojai 
ypač griežtai laikytųsi higienos reikalavimų. 

Pobūvius organizuojančios įmonės privalo raštu kreiptis į atitinkamo 
miesto VMVT dėl sąlygų įvertinimo. 
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>> 2008 M. LApKRITIS

TALLINN FOOd FAIR – maisto renginys. Vieta: Talinas, Estija. 
data: 2008 m. spalio 30 – lapkričio 2 d. 

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

ENVIES CULINAIRES – gastronomijos paroda. Vieta: Lille, Pran-
cūzija. data: 2008 m. spalio 31 – lapkričio 3 d.

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

EqUIPA – profesionali įrangos, maisto ir pasiūlymų viešbučių 
rinkai bei maitinimo įmonėms paroda. Vieta: Alicante, Ispanija. 
data: 2008 m. lapkričio 2-4 d. 

Internete: http://www.feria-alicante.com/ 

dECORTEX – tarptautinė specializuota dekoracijų, miegamojo, 
virtuvės, vonios tekstilės gaminių, kilimų, kiliminės dangos, tape-
tų ir sienų dangos paroda. Vieta: Kijevas, Ukraina. data: 2008 m. 
lapkričio 4-7 d.

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

IFE FRESH PROdUCE – vienintelė šviežių produktų paroda Rusi-
joje. Vieta: Maskva, Rusija. data: 2008 m. lapkričio 5-7 d.

Internete: http://www.ifefreshproduce.com/ 

GIdA – tarptautinė maisto ir gėrimų paroda. Vieta: Stambulas, 
Turkija. data: 2008 m. lapkričio 5-8 d. 

Internete: http://www.itf-gida.com/ 

BALTSHOP.BALTHOTEL.BALTGASTRO – tarptautinė specializuota 

parduotuvių, restoranų, viešbučių įrangos ir gastronomijos paroda. 
Vieta: Vilnius, Lietuva. data: 2008 m. lapkričio 6-8 d.

Internete: http://www.litexpo.lt/ 

BAF – maisto produktų ir gėrimų paroda. Vieta: Vilnius, Lietuva. 
data: 2008 m. lapkričio 6-8 d.

Internete: http://www.litexpo.lt/ 

PLAZA CULINARIA – kulinarinis renginys ir paroda. Vieta: Fribur-
gas, Vokietija. data: 2008 m. lapkričio 7-9 d. 

Internete: http://www.plaza-culinaria.de/ 

CHOCOLATE SHOW – NEW yORK – šokolado gaminių renginys. 
Vieta: Niujorkas, JAV. data: 2008 m. lapkričio 7-9 d.

Internete: http://www.chocolateshow.com/ 

SALON dE LA GASTRONOMIE – LA ROCHELLE – gastronomijos 
paroda. Vieta: La Rochelle, Prancūzija. data: 2008 m. lapkričio 8-
11 d.

Internete: http://www.parcexpo-larochelle.net/ 

INTERNATIONAL HOTEL/MOTEL & RESTAURANT SHOW – vai-
šingumo rinkos atstovams skirtas renginys. Vieta: Niujorkas, JAV. 
data: 2008 m. lapkričio 8-11 d.

Internete: http://www.ihmrs.com/ 

ALLES FÜR dEN GAST – tarptautinė viešojo maitinimo ir vieš-
bučių paroda-mugė. Vieta: Zalcburgas, Austrija. data: 2008 m. 
lapkričio 8-12 d.

Internete:http://www.gastmesse.at 
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FOOd INdUSTRy KyIV, RESTAURANT EXPO UKRAINE – tarptautinė specializuota mai-
tinimo rinkos paroda, tarptautinė specializuota restoranų, viešbučių ir amatų paroda. 
Vieta: Kijevas, Ukraina. data: 2008 m. lapkričio 11-14 d.

Internete: http://www.kmkya.kiev.ua/eng/exhibitions/ 

BRAU BEVIALE – Europos alaus daryklų ir gėrimų rinkos paroda-mugė. Alaus ir 
nealkoholinių gėrimų paroda. Vieta: Niurnbergas, Vokietija. data: 2008 m. lapkričio 
12-14 d. 

Internete: http://www.brau-beviale.de/

PETERFOOd – specializuota maisto produktų paroda. Vieta: Sankt Peterburgas, Ru-
sija. data: 2008 m. lapkričio 17-20 d.

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

IFE FOOdAPEST – tarptautinė maisto, gėrimų ir svetingumo paroda. Vieta: Buda-
peštas, Vengrija. data: 2008 m. lapkričio 18-20 d.

Internete: http://www.ifeworldwide.com/ 

BULPEK, INTERFOOd & dRINK BULGARIA, MEATMANIA, SALON dE VIN, THE 
WORLd OF MILK – tarptautinė specializuota duonos ir konditerijos gaminių paroda, 
tarptautinė maisto ir gėrimų paroda, mėsos, vyno, pieno parodos. Vieta: Sofija, Bulga-
rija. data: 2008 m. lapkričio 19-22 d. 

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

SIA GUEST – tarptautinė viešbučių įrenginių paroda. Vieta: Riminis, Italija. data: 
2008 m. lapkričio 22-25 d.

Internete: http://www.siarimini.it/ 

HORECA EXPO – įrangos viešbučiams, restoranams, kavinėms paroda-mugė. Vieta: 
Gentas, Belgija. data: 2008 m. lapkričio 23-27 d.

Internete: http://www.horecaexpo.be/ 

ISRAFOOd / HOTEX – tarptautinė maisto ir gėrimų, viešbučių valdymo, restoranų ir 
barų paroda-mugė. Vieta: Tel Avivas, Izraelis. data: 2008 m. lapkričio 24-26 d.

Internete: http://www.stier.co.il/ 

WORLd FOOd MARKET – verslo renginys etninio ir specializuoto maisto tiekėjams. 
Vieta: Londonas, didžioji Britanija. data: 2008 m. lapkričio 26-27 d.

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

ETHO XPAHA – tarptautinė maisto, gėrimų ir įrangos paroda, vyno vertinimas, 
degustacijos, aukcionas, kiti renginiai. Vieta: Belgradas, Serbija ir Juodkalnija. data: 
2008 m. lapkričio 26-29 d.

Internete: http://www.sajam.co.yu 

SAVEURS & TERROIRS – maisto ir gėrimų paroda. Vieta: Chambery, Prancūzija. 
data: 2008 m. lapkričio 28-30 d.

Internete: http://www.savoiexpo.com/ 

MONTE-CARLO GASTRONOMIE – gastronomijos ir valgomųjų įrankių paroda. Vieta: 
Monakas, Monakas. data: 2008 m. lapkričio 28 – gruodžio1 d.

Internete: http://www.mc-gastronomie.com/ 

SALON dU CHOCOLAT – MOSCOU – šokolado gaminių paroda. Vieta: Maskva, Rusi-
ja. data: 2008 m. lapkričio 28-30 d. 

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

EXPO dEI SAPORI – aukštos kokybės maisto ir vyno paroda-pardavimas. Vieta: Mila-
nas, Italija. data: 2008 m. lapkričio 29 – gruodžio 8 d.

Internete: http://www.expodeisapori.it/ 
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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

„tANgutAS“ uab
Vytauto g. 178, Garliava, Kauno raj., tel. (8 37) 557251, 
tangutas@tangutas.lt , www.tangutas.lt 
 Virtuvės įranga, gamybinis inventorius (puodai, keptuvės, kt.), įrengimas, 
montavimas, atsarginės detalės įrenginiams

„vendor lIetuva“ uab
Sporto g. 11, Vilnius, tel. (8 5) 2611242, vendor@vendor.lt, 
www.vendor.lt
Kavos aparatai, kava, kavos įrangos nuoma 
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I INdAI, ĮRANKIAI, INVENToRIUS
„arkIetė“ uab
Biuras: Konstitucijos pr. 15/5, Vilnius, tel. (8 5) 2711818, 
info@arkiete.lt, www.arkiete.lt, www.indai.lt
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius

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

„berGHoff baltIja“ uab
Kalvarijų g. 41/17, Vilnius, 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
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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
„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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