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BRANGŪS SKAITYTOJAI,
Artėjant vasarai, dauguma maitinimo ir pramogų įstaigų pakeičia savo darbo ritmą. Pajūryje ar užmiesčio restoranuose lankytojų pagausėja, todėl padaugėja tiek darbo, tiek rūpesčių. Miestuose įsikūrusios maitinimo ir pramogų
įstaigos vasaros metu sulaukia mažiau lankytojų, tad vasara – pats tinkamiausias metas remontui, atnaujinimui.
Naujienų bei idėjų ieškokite ir žurnale „Restoranų verslas“. Pristigusiems minčių siūlome apsilankyti tarptautinėse
parodose, kurių sąrašą pateikiame kiekviename žurnalo numeryje.
Planuojantiems didesnes permainas ar kuriantiems naujus verslo planus pramogų, turizmo ar apgyvendinimo srityje, siūlome pasidomėti galimybe gauti ES struktūrinių fondų paramą. Pasinaudojus Europos parama, galima renovuoti
bei verslui pritaikyti net ir senovinį pastatą – puikūs pavyzdžiai pateikiami straipsnyje, kuriame pasakojama apie
vandens ir vėjo malūnuose įkurtus restoranus.
Vasaros metu padaugėja įvairių pobūvių užsakymų, tad patariame, kaip surengti pobūvį lauke. Puiki galimybė
pasitreniruoti lauke gaminti kepsnius – pasinaudoti LBKA kvietimu gegužės pabaigoje sudalyvauti „Atvirame Lietuvos
grilio čempionate“, vyksiančiame Druskininkų miesto šventės metu.
Pasaulyje vis madingesni ir paklausesni ekologiški produktai, tad skaitytojams siūlome straipsnį apie ekologiškus
vynus, kuriems pranašaujama puiki ateitis.
Žurnalo bendraautorius Laimonas Kubilius toliau dalina patarimus kavos barmenams – šį kartą pasakoja, kaip
paruošti kavos gėrimus (Specialty coffee).
Virėjus turėtų sudominti straipsnis apie ungurį – ir Lietuvoje augančią ypatingą žuvį, iš kurios paruoštas patiekalas
gali nustebinti kiekvieno restorano lankytojus.
Restoranų ir viešbučių savininkams turėtų būti aktuali toliau tęsiama rubrika apie prekių ženklų registravimą.
Pasigendate „Restoranų versle“ jums aktualių temų, norite pasidalinti patirtimi ar nerandate atsakymo į Jums
rūpinti klausimą? Rašykite mums elektroninį laišką ir mes pasistengsime Jums padėti. Sėkmingos artėjančios vasaros!
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(2008 m. kovas-balandis)

NAUJOS IR ATNAUJINTOS ĮSTAIGOS

NAUJIENOS

RESTORANAI

Klaipėdos bendrovė „Pramogų projektai“, kuriai šiuo metu priklauso Vilniaus
kokteilių baras „Pabo Latino“ ir Klaipėdoje veikianti alus darykla-restoranas
„Memelis“, Vilniaus tarptautiniame oro uoste atidarė barą „Heineken“,
pavadintą pagal vieną populiariausių pasaulyje alaus rūšių. Baras, kuriame
vienu metu gali svečiuotis apie 70 žmonių, baro savininkų teigimu, skirtas svečiams iš užsienio: verslininkams, diplomatams, turistams, svetimoje
šalyje ieškantiems pažįstamų ir laiko patikrintų prekės ženklų. Bare lankytojai gali mėgautis olandiška „Heineken“ produkcija bei lietuvišku „Horn“
alumi. „Heineken“ – vienintelis baras Lietuvoje, kuriame „Heineken Extra
Cold“ alus yra pilstomas. Bare, kurio ekrane rodomi bendrovės remiami
sporto renginiai, filmai ir koncertai, bus galima įsigyti įvairių „Heineken“
suvenyrų bei firminių dovanų.

KAVINĖS-BARAI

Balandžio pradžioje, Vilniuje, Savanorių pr. 1 („Helios City“), duris atvėrė
naujas rusiškų patiekalų restoranas „Carskoje Sėlo“. Tai jau antras „Carskoje
Sėlo“ Vilniuje ir 28 restoranas, priklausantis „Vičiūnų restoranų grupei“. „Carskoje Sėlo“ – šiuolaikiškas ir kartu rusiškas tradicijas išsaugojęs restoranas,
kurio valgiaraštyje dominuoja rusiškos virtuvės patiekalai. Rusišką restorano
dvasią kuria ne tik vaizduotę masinantys patiekalai, bet ir prabangus, pagal
rusiškas tradicijas įrengtas interjeras. Kiekvieną ketvirtadienį, penktadienį ir
šeštadienį restorane – gyvai atliekamos rusiškos muzikos vakarai. Dar vieną
(jau trečiąjį) restoraną „Carskoje Sėlo“ Vilniuje ketinama atidaryti šių metų
lapkričio mėnesį. „Vičiūnų restoranų grupei“, savo veiklą pradėjusiai 1994
metais, taip pat priklauso restoranai „Katpėdėlė Pirkia“, „Katpėdėlė Bistro“,
„Katpėdėlė Pica“.

„DOUBLE COFFEE“ – kavos baras (kava, užkandžiai),
Vokiečių g. 3, Vilnius.
„BABILONAS“ – kavinė-baras (Europos virtuvė), Laisvės
al. 71, Kaunas.
„GINGER BAR“ – baras (kokteiliai, užkandžiai), K. Donelaičio g. 27 („Reval Hotel Neris“), Kaunas.
„HEINEKEN“ – baras (alus, užkandžiai), A. Gustaičio g. 4
(Vilniaus oro uostas), Vilnius.
„RIGORA“ – kavinė-baras (mišri virtuvė), Vasario 16-osios
g. 1, Kaunas.
„VERO CAFE“ – kavos baras (kava, užkandžiai), J. Jasinskio g. 16, Vilnius.
„ZAHIRAS“ – baras (alus, jūrų gėrybių patiekalai), Trakų
g. 11/2, Vilnius.

NAKTINIAI KLUBAI

„ESCAPE“ – striptizo klubas, Karaliaus Mindaugo pr. 49
(„Akropolis“), Kaunas.
„ESCAPE“ – striptizo klubas, Pramonės pr. 6 („Bruklinas“), Šiauliai.

LAISVALAIKIO CENTRAI

„AMBER SPA“ – sveikatingumo ir SPA centras, Vanagupės g. 31, Palanga.

POBŪVIŲ SALĖS, SODYBOS

„ONUPIS“ – sodyba pobūviams (nakvynė, maitinimas,
pirtis), Biliūnų k., Kauno r.

VIEŠBUČIAI

„DE LITA“ – viešbutis (3 žvaigždučių, 38 kamb.), restoranas, konferencijų salės, Vytauto g. 43, Druskininkai.
„REVAL HOTEL NERIS“ – viešbutis (4 žvaigždučių, 208
kamb.), restoranas, konferencijų centras, K. Donelaičio g.
27, Kaunas.

NAUJŲ RESTORANŲ VADOVŲ DĖMESIUI!

Informuokite mus apie naujai atidarytą ar renovuotą savo maitinimo įstaigą, ir
mes nemokamai apie ją paskelbsime Meniu.lt portale bei „Restoranų versle“.
Pasikvieskite Meniu.lt portalo atstovą į Jūsų įstaigos atidarymą, ir apie Jūsų
įstaigą iš Meniu.lt portalo naujienų sužinos visa Lietuva.
Portale Meniu.lt suraskite nuorodą „Anketa“ (po miestų sąrašu), atsisiųskite ją į
savo kompiuterį ir užpildykite. Tuomet užpildytą anketą persiųskite mums el. paštu
info@meniu.lt.
Jei kyla klausimų, skambinkite telefonu Kaune (8 37) 705627 arba telefonu Vilniuje (8 5) 2735919, rašykite elektroniniu paštu info@meniu.lt.

6

„HEINEKEN“

„CARSKOJE SĖLO“ – restoranas (rusų virtuvė), Savanorių pr. 1 („Helios City“), Vilnius.
„DE LITA“ – restoranas, Vytauto g. 43, Druskininkai.
„DOMM“ – restoranas (tarptautinė, molekulinė virtuvė),
Didžioji g. 31 (Rotušė), Vilnius.
„DIVERSO“ – restoranas (tarptautinė virtuvė), K. Donelaičio g. 27 („Reval Hotel Neris“), Kaunas.
„FORTO DVARAS“ – restoranas (lietuvių virtuvė), Šiaurės g. 37, Naujoji Vilnia.
„FORTO DVARAS“ – restoranas (lietuvių virtuvė), Priegliaus g. 1 („Pupa“), Vilnius.
„PANDA“ – restoranas (kinų virtuvė), M. Daukšos g. 51,
Kaunas.
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„CARSKOJE SĖLO“

„ZAHIRAS“

Kovo 1 dieną Vilniaus senamiestyje, Trakų g. 11/2, pradėjo veikti baras „Zahiras“, kurį UAB „Švyturys-Utenos alus“ liepos 15 dieną padovanos „Švyturio“
rengiamos akcijos laimėtojui. Laimingajam atiteks 100 proc. valdančios
įmonės akcijų ir jau veikiantis verslas, kurio vertė, neskaitant nekilnojamojo
turto kainos, siekia apie pusę milijono litų. Baro įkūrėjai tikisi, kad arabišku
žodžiu zahir (matomas, esantis, visada pastebimas) pavadintas baras taps
ypač populiariu traukos centru, kuriame rinksis mėgstantys bendrauti bei
mėgautis maistu ir gėrimais žmonės. Šviesaus, jaukumu alsuojančio baro
interjerą kūrė Jurgė Pociūtė-Pina Vale. Ir dieną, ir vakare veikiančiame
bare siūlomi ypatingi patiekalai, didžiausią dėmesį skiriant jūrų gėrybėms
ir šviežios žuvies valgiams. Gėrimų kainoraštyje svarbią vietą užima įvairių
rūšių alus bei alaus kokteiliai.

„DOUBLE COFFEE“

Vasario pabaigoje sostinės Vokiečių gatvėje atidaryta nauja „Double
Coffee“ kavinė – puiki vieta tiek verslo susitikimams, tiek romantiškiems
pasimatymams. Keturiose salėse 118 lankytojų vienu metu galinti priimti
kavinė šiuo metu yra didžiausia „Double Coffee“ kavinė Lietuvoje. Kavinės,
kurios logotipas, interjeras, apšvietimas, aptarnaujančio personalo apranga
siejasi su kava, jos atspalviais, skoniu ir kvapu, valgiaraštyje be gardžių kavos gėrimų ir arbatos kokteilių rasite įvairių salotų, sumuštinių, skrebučių,
lietinių, gardžių desertų. Naująją „Double Coffee“ kavinę turėtų pamėgti
ne tik kavos mėgėjai, bet ir sporto aistruoliai, čia galintys stebėti krepšinio,
„Formulės-1“ ir kitų sporto šakų varžybas. Šiuo metu Lietuvoje bendrovė
valdo 8, o visose šalyse – 40 restoranų tinklą bei ketina plėstis toliau.

„CENTRO BARAS“

Prieš kelis mėnesius Vilniaus centre, Totorių gatvėje, iš naujo duris atvėrė
„Centro baras“, lankytojus viliojantis šūkiu „Maistas prezidentui, kaina
studentui!“. Nors pavadinimas išliko senas, virtuvė pasikeitė iš esmės. Nuo
šiol bare orientuojamasi į maisto kokybę bei siūlomi originalūs valgiai,
kurių kaina, nustatoma sąžiningos konkurencijos principu, išties patraukli.
Šeimininkų teigimu, kiekvienam patiekalui „Centro bare“ skiriama daug
dėmesio – viskas gaminama su meile. O kad klientai ne tik skaniai pavalgytų,

bet ir pralinksmėtų, atsinaujinusio baro lankytojus ketinama stebinti originaliais ir linksmais kulinariniais atradimais. „Centro bare“, vienu metu dvejose salėse galinčiame priimti 60 svečių, kviečiama rengti pobūvius, linksmus mergvakarius ir bernvakarius.

„carskoje sėlo“

„SHOOTERS“

Pasiilgusiems privatumo, nuoširdaus bendravimo ir išskirtinio dėmesio
Vilniaus centre, Totorių gatvėje, duris atvėrė kokteilių baras „Shooters“,
kuriame plakama daugiau nei 300 rūšių kokteilių bei apie 40 rūšių vieno
gurkšnio gėrimų (short drink). Originaliais gėrimais galima mėgautis trejose
stilingai įrengtose salėse: pagrindinėje, kurioje galima stebėti įspūdingus
barmenų pasirodymus, lounge erdvėje, kurioje galima pasislėpti nuo
šurmulio, ir VIP zonoje, į kurią įleidžiami tik turintys „Shooters“ korteles.
Savininkų teigimų, šio kokteilių baro vizitinė kortelė – baro padavėjų ir
barmenų dėmesingumas bei šiltas bendravimas su svečiais. Savo nuolatinius
lankytojus baro šeimininkai žada stebinti įvairiais linksmais vakarėliais, savaitgaliais – siautulingais muzikos ritmais.

„Zahiras“

„SHOOTERS“

„MARCIPANAS“

Vilniuje, šalia Minsko plento (Liepkalnių g. 160), sausio pabaigoje be
šurmulio atidarytas pakelės restoranas „Marcipanas“. Iš įspūdingų rąstų
suręstame dvejų aukštų pastate, pirmajame aukšte, įrengtas dvejų salių, 120
vietų tarptautinės virtuvės restoranas, o antrajame aukšte – 10 dviviečių
kambarių nakvynei. Nemažoje teritorijoje ateityje bus pastatyta keletas
mažesnių atskirų pastatų – pirtis, kepsnių baras. Šio komplekso šeimininkai
restorano virtuvei vadovauti net iš Varšuvos pasikvietė 20 metų darbo patirtį
turintį virtuvės šefą Anžej Chadkevič, tad svečiams siūlo lenkų virtuvės
patiekalų. Kokybiškai įrengtas pastatas, rimtas požiūris į restorano virtuvę ir
ateities planai išduoda, kad ateityje šalia sostinės atsiras dar vienas įdomus
pramogų kompleksas.
„centro baras“

„DIVERSO“

Kovo 17 d. Kaune po rekonstrukcijos atidarytas didžiausias Kauno
viešbutis „Reval Hotel Neris“. 208 kambarius turinčiame viešbutyje įrengtas
konferencijų ir renginių centras, kurio didžiausioje salėje telpa iki 450, o iš
viso 8 salėse – iki 1000 žmonių. Viešbučio ir konferencijų centro svečiams bei
kauniečiams skirtas 140 vietų restoranas „Diverso“ su atvira virtuve. Kaip ir
viso viešbučio, restorano interjere vyrauja tamsiai ir šviesiai ruda bei raudonos spalvos. Restorane, vadovaujamame virtuvės šefo T. Rimydžio, siūlomas
tarptautinės virtuvės patiekalų meniu, paįvairintas Viduržemio jūros regiono kulinariniais štrichais. Prie restorano vasarą bus įrengiama lauko terasa.
Viešbučio vestibiulyje veikia kokteilių ir lengvų užkandžių baras „Ginger Bar“.
Vasaros metu šalia jo planuojama įrengti lauko terasą. Investicijos į „Reval
Hotel Neris“ rekonstrukciją siekė 25 mln. eurų (86 mln. Lt), įskaitant ir pastato
kainą. Rekonstrukcijos autorius – architektas Linas Tuleikis, interjerą kūrė dizaineriai iš Norvegijos.

„double coffee“

„marcipanas“

„AMBER SPA“

Balandžio pradžioje Palangos viešbutyje „Vanagupė“ atidarytas didžiausias
SPA centras Vakarų Lietuvoje – „Amber SPA“. Šis SPA centras Palangoje
įkurtas esant dideliam papildomų paslaugų poreikiui ne sezono metu. „Amber SPA“ išsiskirs ne tik savo paslaugų kokybe, bet ir analogų visame regione
neturinčiais procedūrų, konsultacijų, baseinų, vonių, pirčių, mitybos, Ajurvedos
terapijos ir kitų paslaugų kompleksiniais sprendimais. Be specialių kompleksų
klientams bus siūlomos procedūros su gintaru. Naujasis SPA centras, suprojektuotas architektų Daliaus Dainio bei Kęstučio Mikšio, klientams atviras
visus metus. Centro plotas siekia 2000 kv. metrų. Į „Amber SPA“ investuota
15 mln. litų, vienu metu jame galės lepintis apie 60 žmonių, dar 30 žmonių
galės priimti sveikatingumo centras. Viešbutis „Vanagupė“ Palangoje veikia
nuo 2004 m. Aukščiausios kategorijos viešbutyje, kurio plotas siekia 7000 kv.
metrų, vienu metu gali gyventi 196 asmenys. Viešbutyje yra vienas didžiausių
ir moderniausių pajūryje konferencijų ir banketų centras, vienu metu galintis
priimti iki 720 svečių.

„Amber spa“
„diverso
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NAUJIENOS

NAUJIENOS
Švelnaus skonio, lengvai mineralizuotą itališką mineralinį
vandenį „SOLÉ“ Lietuvos rinkai
pristato UAB „Eurokornus“, maitinimo įmonėms tiekianti kavą,
arbatą, alkoholinius gėrimus ir
kitus produktus. „SOLÉ“ vanduo dėl savo gydančių savybių
žinomas jau nuo romėnų laikų.
Šiandien Šiaurės Italijoje įsikūrusi „Sole“ kompanija, derindama
pažangiausias technologijas ir
išlaikydama senąsias legendinio
vandens tradicijas, visame pasaulyje garsėja tyru šaltinio vandeniu. „SOLÉ“ mineralinis vanduo
– lengvai mineralizuotas, puikiai
dera prie maisto ir vyno, pasižymi
švelniu, gaiviu, truputį salstelėjusiu skoniu. Neturi jokio sūraus
poskonio, būdingo daugeliui kitų
mineralinių vandenų. Mineralinio
vandens kokybei didelę reikšmę
turi ultravioletiniai (UV) spinduliai, degeneruojantys vandens
gydomąsias savybes. Dėl unikalių žalio stiklo butelių, „SOLÉ“
vanduo yra apsaugotas nuo UV
spindulių poveikio. Be to, priešingai, nei daugelis kitų mineralinių
vandenų, jis neturi plastmasės
liekanų, todėl yra dar sveikesnis ir
kokybiškesnis.
AB „Ragutis“ rinkai pristato
naują alų „FORTAS Nefiltruotas“. Išlavintą skonį turintiems
alaus mėgėjams skirtas tradicinis
miežinis alus pasižymi savitu skoniu bei natūralumu. Nefiltruotas
alus labai populiarus Vokietijoje,
Rusijoje. Lietuvoje toks alus dažniau gaminamas mažose išskirNukelta į 9 psl. >

Leidinys „Meniu kelyje 2008“
Birželio mėnesį bus išleistas leidinys „Meniu kelyje 2008“ – patogus ir išsamus turiningo laisvalaikio
gidas, skirtas pramogaujantiems,
poilsiaujantiems ar po Lietuvą keliaujantiems šalies gyventojams bei
užsienio svečiams. Jis padės lengvai
pasirinkti, kur ir kaip praleisti savaitgalius, atostogas ar švenčių dienas.
„Meniu kelyje“ rasite patogius ir
tikslius Lietuvos kelio atkarpų žemėlapius, kuriuose pažymėtos
įvairios maitinimo ir pramogų vietos, pateikta turizmo informacija (įdomiausios lankytinos vietos: dvarai ir pilys, parkai ir
draustiniai, vandens ir oro pramogos, inventoriaus nuoma,
kulinariniai maršrutai, įdomiausios kaimo turizmo sodybos,
poilsio kompleksai) ir daug kitos naudingos informacijos!

Skirtas plačiai ir įvairiai auditorijai, leidinys „Meniu kelyje“ gali būti puiki ir efektinga pakelės restorano ar kavinės
reklamos priemonė, leisianti išskirti jūsų restoraną ar kavinę
iš gausybės kitų maitinimo įstaigų bei padėsianti praplėsti
jūsų įstaigos lankytojų ratą.
„Meniu kelyje“ kalba – lietuvių, tačiau santraukos bei
ikonėlių paaiškinimai pateikti ir anglų, vokiečių, rusų bei
lenkų kalbomis.
Projektas „Meniu kelyje“ priklauso UAB „Strateginių projektų vystymo grupė“, kuri vysto ir kitus projektus, susijusius
su maitinimo sfera Lietuvoje. Jai priklauso specializuotas
portalas Meniu.lt, specializuotas žurnalas „Restoranų verslas“, leidiniai „Pasaulio virtuvės“ ir „Pobūvių gidas“, įvairūs
Lietuvoje bei užsienyje organizuojami projektai.
Daugiau informacijos teirautis tel. Vilniuje (8 5) 2735919,
tel. Kaune (8 37) 705627, el. p. info@meniu.lt.

„Bormioli Rocco“ alaus bokalai
UAB „Sangaida“, viena iš rinkos lyderių stalo serviravimo, baro ir virtuvės reikmenų pardavimo srityje Lietuvoje,
pavasarį pasitiko pristatydama naują, itališka elegancija dvelkiančią „Bormioli Rocco“ bokalų alui kolekciją.
Iš plataus asortimento bokalų sau tinkamus išsirinks ir
įnoringas, prabangos reikalaujantis pirkėjas, ir kuklumo
bei paprastumo norintis klientas. Artėjant šiltajam metų
sezonui, daugėja tiek lauko kavinėse, tiek viduje alumi norinčių atsigaivinti lankytojų. UAB „Sangaida“ pasirengusi
Jums padėti, laukiant naujo klientų antplūdžio. „Bormioli
Rocco“ kolekcija – tai ne tik įvairių formų ir talpos bokalai,
įtinkantys bet kokio skonio pirkėjui, bet ir išskirtinė kokybė, kurią garantuoja specialios gaminimo technologijos.
Šios technologijos garantuoja ilgaamžiškumą, patvarumą
bei funkcionalumą. „Sangaidos“ salonuose Jūsų laukia
ypatingos sezoninės alaus bokalų ir taurių kainos. Pasitikite vasarą atsinaujinę ir patikėkite savo rūpesčius mums.

NAUJIENA – ITALIŠKI „COLOGNOLA“ VYNAI
UAB „Amka“ pristato naują itališkų vynų gamintoją
„Cantina di Colognola ai Colli“. Tai vyno darykla, kuriai
priklauso vieni didžiausių vynuogynų Veneto regione. Čia
vynuogių derlius nuimamas rankomis, o vynams gaminti
kruopščiai atrenkamos tik pačios geriausios vynuogės.
Šiandien restoranams ir barams siūlome tokius „Colognola“ vynus: „Amarone della Valpolicella D.O.C.“, „Valpolicella
D.O.C.“, „Valpolicella Ripasso D.O.C.“, „Bardolino D.O.C.“,
„Soave D.O.C.“ ir „Cabernet Sauvignon Organic“.
Ypač rekomenduojame ekologišką vyną „Colognola Cabernet Sauvignon Organic“. Tai vynas, gaminamas iš ekologiškų vynuogių, t. y. vynuogių, išaugintų be mineralinių
trąšų, herbicidų ir pesticidų. Toks auginimo būdas nepažeidžia ekosistemos. Ekologiško derliaus vynas gaivesnis,
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jo oksidacija lėtesnė, o raudonojo vyno spalva turi daugiau
atspalvių.
„Cantina di Colognola ai Colli“
vyno daryklos tikslas – išnaudoti
kiekvienos vynuogės savitumą,
pasinaudojant modernia vyno
gamybos įranga taip, kad išgautas vynas atitiktų šiuolaikinio
vartotojo keliamus reikalavimus.
Daugiau informacijos interneto svetainėje www.amka.lt.
UAB „Amka“ informacija

NAUJIENOS

„11 moterų klubas“ reprezentuoja
Austrijos vynus
Nors
Austrija
garsėja kalnų kurortais, vis didesnio
susidomėjimo susilaukia šalyje gaminami vynai. Vynas
Austrijoje gaminamas nuo seniausių laikų, todėl šalyje susiklostė savitos vyno gamybos
ir vartojimo tradicijos. Čia auginamos austriškos Gruner
Veltliner, Zweigelt bei Blaburger vynuogės. Iš jų pagaminti
vynai masina įvairovės ieškančius vyno mėgėjus. Austrijos
desertiniai vynai taip pat susilaukia labai palankių vyno
ekspertų vertinimų.
Nors didžiausia gaminamo vyno dalis nuo seno suvartojama pačioje šalyje, šio gėrimo eksportas į kitas šalis vis
didėja, o 2007 metais buvo pasiektas rekordas: vyno už šalies ribų išvežta daugiau, nei už 83 milijonus eurų. Tai rodo
vis didesnį užsienio šalių susidomėjimą austriškais vynais.
Austrijos vynus vis labiau garsina „11 moterų klubas“,

apjungiantis vienuolika dailiosios lyties vyndarių, kurių
šeimos ūkiuose pagaminti vynai pelno gausybę pasaulinių
konkursų apdovanojimų. Į „11 moterų klubą“ susibūrusios
vyndarės ne tik dalinasi patirtimi, bet ir rengia vyno degustacijas, organizuoja renginius bei aktyviai domisi vyno
pramonės naujovėmis.
Šių moterų vyno ūkiai nėra dideli – jų plotai svyruoja
nuo 8 iki 28 hektarų ir yra šeimos verslas, perduodamas
iš kartos į kartą. Išsidėstę aplink Vieną ir jos apylinkes, šie
ūkiai turi išskirtinių bruožų, bet visus juos vienija orientacija į aukštos kokybės vynų, kurie tiekiami aukštos klasės
restoranams, specializuotoms parduotuvėms bei privatiems klientams, gamybą.
Austrijos vynai tikrai verti dėmesio, juos pamažu atranda ir Lietuvos restoranai. Jei restorane užsimanysite pasimėgauti gardžiu patiekalu, nepamirškite užsisakyti puikaus
austriško vyno. Paragaukite, įvertinkite ir atraskite naują
skonį!
„11 moterų klubo“ vynus Lietuvoje platina UAB „Gestina“, įsikūrusi Palangoje.

Paminėta 10 metų
bendradarbiavimo
sukaktis
Chablis krašto vynų paslaptis slypi ten, kur niekas nė
nemano jos ieškoti. Priešistoriniais laikais čia tyvuliavo
jūros įlanka, kurioje klestėjo moliuskų kolonijos. Per milijonus metų iš kriauklių suklostytas kalkinis dirvožemis yra
itin puikus Chardonnay vynmedžių auginimui. Uogos iš jo
semia išskirtinį mineralinį skonį, juntamą labai lengvuose,
gaivaus skonio vynuose.
Laroche šeima Burgundijoje vyną gamina nuo 1850
metų. „Laroche“ namuose – buvusio Obediencerie vienuolyno rūsyje – iki šiol yra išlikusi koplyčia su šventojo Martyno palaikais. Būtent čia daugiau nei prieš 1000
metų vienuoliai gamino pirmuosius Chablis vynus.
„Bendrovė „Mineraliniai vandenys“ su vyno kompanija „Domaine Laroche“ bendradarbiauja jau 10 metų, to-

NUOTR. M. Paliuko

dėl tai buvo puiki proga aplankyti partnerius ir Lietuvą“,
– sakė vyriausiasis „Domaine Laroche“ vyndarys Denis de
la Bourdonnaye.
Siekdamas ne tik susipažinti su mūsų šalimi, bet ir pristatyti puikius Chablis vynus, svečias iš Prancūzijos surengė tris degustacijas: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
UAB „Mineraliniai vandenys“ informacija

NAUJIENOS
> Atkelta iš 8 psl.
tinėse alaus daryklose – alaus
bravorėliuose. „FORTAS Nefiltruotas“, tradicinis miežinis alus,
pasižymintis lengvu ir švelniu
skoniu, pasak gamintojų, turėtų
patikti natūralumo ieškantiems
vartotojams. Nefiltruojamo alaus
spalva sodri, o prieš atidarant,
rekomenduojama lengvai pavartyti butelį – taip aluje pasiskirstys
nusėdusios mielės, atskleisdamos
tikrąjį miežinio alaus skonį. Kol
kas AB „Ragutis“ išvirė išskirtinę
alaus partiją – nedidelį kiekį ištikimiems alaus mėgėjams. Vis
tik gamintojai tikisi, kad toks
alus pamalonins ne vieną alaus
mėgėją, tad ilgainiui ketinama jo
pasiūlyti daugiau. Šis alus kol kas
siūlomas tik buteliuose.
Alkoholinių gėrimų importuotoja UAB „Bennet Distributors“
kovo pabaigoje pristatė naują
gėrimą – „Martini Bitter“, kurį
gamina įžymioji kompanija „Martini and Rossi“. „Martini Bitter“,
gaminamas iš aromatinių žolelių, suteikiančių išskirtinį skonį ir
ryškią spalvą, yra kartoko skonio
aperityvas, labiausiai tinkantis
ryškiaspalvių kokteilių gamybai.
„Martini“ visame pasaulyje siejamas su prabanga, garsiais mados
namais ir rafinuotu gyvenimo
stiliumi. Tai vienas populiariausių
prekės ženklų pasaulyje. „Martini“ gamyboje naudojama apie 50
rūšių žolelių. „Martini“ vermutas
pradėtas gaminti 1863 metais
Pesionėje, Italijoje. Šiuo metu
Lietuvoje galima įsigyti „Martini“ Bianco, Rosso, Extra Dry ir
Rose. Rinkos tyrimų bendrovės
„ACNielsen Baltics“ duomenimis,
„Martini“ prekinio ženklo vermutų rinkos dalis Lietuvoje 2007
metų vasario ir 2008 metų sausio
mėnesiais pasiekė 28,4 % pagal
pardavimus litrais ir 45,7 % pagal
apyvartą litais. Taigi „Martini“ jau
du metus užima Lietuvos vermutų
rinkos lyderio pozicijas tiek pagal
kiekį, tiek pagal apyvartą litais.
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RESTORANŲ IR VIEŠBUČIŲ RINKOS NAUJIENOS
Jau leidžiama neatlygintinai eksponuoti meno kūrinius
Nuo 2008 03 27 įsigaliojusi Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo
pataisa panaikino dviprasmišką nuostatą, leidusią reikalauti atlygio už jau
nupirktų meno kūrinių eksponavimą. Seimo sprendimu iš įstatymo išbraukta
nuostata, leidusi įsigytus dailės kūrinius laisvai demonstruoti tik nesiekiant
komercinės naudos.
LATGA-A atkreipia kūrinių naudotojų dėmesį, kad Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisa apima tik šio įstatymo 33 straipsnį dėl viešo
rodymo. Įstatyme sakoma, kad „Be autoriaus arba jo teisių perėmėjo leidimo
leidžiama viešai rodyti dailės kūrinio originalą ar jo kopiją, kai kūrinys yra
parduotas ar kitu būdu nuosavybės teisės į jį perduotos kitam fiziniam arba
juridiniam asmeniui ir kai autorius ar jo teisių perėmėjas žino ar turi pagrindą žinoti, kad toks viešas kūrinių rodymas (paroda) yra įsigijusio kūrinį
fizinio arba juridinio asmens įprastinės veiklos dalis“.
Atidarytas pirmasis „Čili pica“ restoranas Rusijoje
Sankt Peterburge atidarytas pirmasis „Čili pica“ restoranas Rusijoje. Jį
vietos verslininkai atidarė iš UAB „Čilija“ įsigiję franšizę.
Pasak Rusijos verslininkų, apsisprendimą bendradarbiauti ir semtis patirties iš lietuvių lėmė akivaizdi „Čili“ restoranų sėkmė Lietuvoje ir kitose šalyse. „Čili pica“ restoranus Rusijoje pradėjusios atidarinėti bendrovės vadovas
Konstantinas Obuškovas įsitikinęs, jog dėl aukštos maisto ir aptarnavimo
kokybės „Čili pica“ puikiai prigis antrajame pagal dydį Rusijos mieste. Beveik
6 milijonus gyventojų turinčiame Sankt Peterburge ne už ilgo suplanuota
atidaryti ir daugiau tokių restoranų.
Centrinėje Sankt Peterburgo dalyje, Dobroliubovo prospekte, įsikūrusiame beveik 400 kv. m ploto „Čili pica“ restorane vienu metu gali viešėti
iki šimto lankytojų. Naujajame restorane dirbs 38 darbuotojai, specialiai
apmokyti UAB „Čilija“ specialistų iš Lietuvos. Savitos koncepcijos interjerą naujajam restoranui sukūrė architektas Vladislavas Konovalovas. Sankt
Peterburgo „Čili pica“ primena spalvingą ir jaukų 6-ojo dešimtmečio JAV
restoraną.
„Čili pica“ Sankt Peterburge – tai jau 22 „Čili“ restoranas už Lietuvos
ribų bei 17 franšizinis restoranas, o Rusija tapo šeštąja šalimi, kurioje veikia
lietuviško maitinimo tinklo restoranai. Iš viso „Čilijos“ restoranų ir kavinių
tinklas jungia 79 viešojo maitinimo taškus „Čili pica“, „Čili kaimas“, „Čili
Kinija“ bei „Čili kava“.
AGATA vykdo derybas su Lietuvos viešbučių
ir restoranų asociacija
Pastaruoju metu Lietuvos gretutinių teisių asociacija (AGATA) derasi su
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija (LVRA). Šiomis derybomis siekiama surasti abiem šalims priimtiną sprendimą dėl atlyginimo atlikėjams ir
fonogramų gamintojams už fonogramų viešą paskelbimą viešbučių kambariuose.
Balandžio 3 d. AGATA atstovai lankėsi Lietuvos viešbučių ir restoranų
asociacijoje, kur buvo mėginama susitarti dėl naujų tarifų viešbučiams nustatymo. Susitikimo metu buvo susitarta dėl tarifo apskaičiavimo principo.
Tikslus tarifo dydis bus nustatytas išsamiai įvertinus ekonominę situaciją,
tarifų dydį kitose šalyse bei kitas aplinkybes. LVRA atstovai derybų metu taip
pat pareiškė pageidavimą, kad nustatant tarifus būtų atsižvelgta į viešbučio
kambarių užimtumą. AGATA yra pasiruošusi ieškoti kompromiso šiuo klausimu. Savo ruožtu AGATA atstovai pabrėžė, jog dar 2002 metais patvirtinti
ir iki dabar galiojantys tarifai nebeatitinka pasikeitusios ekonominės situacijos bei turtinių atlikėjų ir fonogramų gamintojų interesų, todėl privalo
būti didinami.
AGATA taip pat pažymi, kad, nepaisant vykstančių derybų, anksčiau su
viešbučiais sudarytos sutartys lieka galioti, o viešbučiai privalo mokėti atlyginimą atlikėjams bei fonogramų gamintojams pagal dabar galiojančius
tarifus.
10
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„Vyno klubas“ paminėjo penkerių metų veiklos sukaktį
Kovo pabaigoje Vilniuje gerai žinomas „Vyno klubas“ paminėjo savo veiklos
penkmetį. 2003 metais įsteigtas „Vyno klubas“ buvo pirmoji specializuota vyno
parduotuvė ir vienintelis Lietuvoje degustacijų bei mokymų apie vyną centras.
Penkeri veiklos metai subūrė gausų vyno žinovų – partnerių kolektyvą, kurio
veikla netelpa į įprastą pelno siekiančios smulkios įmonės rėmus.
Nuo 2004 metų „Vyno klubas“ į Lietuvą iš Austrijos, Elzaso, Bordo, Vokietijos ėmė gabenti vynus, kurių buvo verti vyno mėgėjai, tačiau kurie komerciškai nebuvo įdomūs dideliems alkoholio importuotojams, tuo metu
dominavusiems rinkoje.
2005 metais „Vyno klubas“ pradėjo du Lietuvos vyno kultūrai svarbius
projektus – suorganizavo pirmąsias „Vyno dienas“ ir pradėjo leisti „Vyno
žurnalą“.
2006 metais susibūrė Lietuvos someljė asociacija (LSA), kurios prezidente
išrinkta iniciatyvinės grupės narė, „Vyno klubo“ direktorė Rasa Sužiedelienė.
Kartu su LSA ir LVRA įsteigta Someljė mokykla, kurioje mokėsi ir mokosi
daugelio vyno prekybos įmonių ir restoranų darbuotojai bei privatūs vyno
mėgėjai.
Kasmet „Vyno klubas“ tampa Lietuvos vyno čempionato, kurio metu Lietuvos someljė asociacijos sukviesti įtakingiausi Lietuvos vyno žinovai renka
geriausią vyną, štabu.
Šiuo metu „Vyno klubas“ turi dvi specializuotas vyno parduotuves Vilniuje, tiekdamas vynus bendradarbiauja su kitomis vyno parduotuvėmis ir
puikiais restoranais. Šiemet planuojama atidaryti parduotuvę Klaipėdoje.
„Vyno klubo“ partneriai ne tik konsultuoja vyno mėgėjus apie vyną, bet ir
dėsto LSA someljė mokykloje bei veda degustacijas visoje Lietuvoje.
Naujas alkoholinių gėrimų tiekėjas – su ambicijomis
Lietuvoje įsitvirtina bendrovė „Tridens Vilnius“, platinanti alkoholinius
gėrimus. Įmonė ketina praturtinti užsienietiško alaus, likerių, džino ir stipriųjų gėrimų asortimentą bei po penkerių metų šalyje užimti apie 30 proc.
įvežamų alkoholinių gėrimų rinkos. Tai dukterinė didžiausios Estijos didmeninės prekybos kompanijos „Tridens AS“ įmonė. Per kelerius metus
įmonė Lietuvos vartotojams žada pasiūlyti daugiau kaip 400 pavadinimų
gėrimų. „Tridens Vilnius“ tapo visame pasaulyje žinomų gėrimų „Campari“
ir „Jägermeister“ oficialiu atstovu Lietuvoje. Bendrovė taip pat oficialiai
atstovaus tokioms tarptautinėms alkoholinių gėrimų gamybos bendrovėms kaip „Scottish and Newcastle“, „CL World Brands“. „Tridens Vilnius“
pasiūlys ne vieną naują gėrimą Lietuvos rinkai. Atsiras keturios naujos
alaus rūšys: „Fosters“ (Australija), „Kronenbourg 1664“ (Prancūzija),
„Newcastle Brown Ale“ (Anglija) ir „Lapin Kulta“ (Suomija). Bus pristatyti du nauji likeriai: vokiškas „Dooley‘s“ ir olandiškas „Pisang Ambon“, o
stipriųjų gėrimų kategorijoje – romas ir biteris „Angostura“ (Trinidadas ir
Tobagas), ispaniškas džinas „Larios“ ir brendis „Fundador“ bei kanadietiškas
viskis „Canadian Club“.
„Bennet Distributors“ sukūrė kokteilių
receptų portalą Drinks.lt
Neseniai pradėjo veikti naujas portalas www.drinks.lt, skirtas kokteilių
kultūros populiarinimui Lietuvoje. Drinks.lt portale rasite apie 200 įvairiausių kokteilių receptų, galėsite balsuoti už labiausiai patikusius. Portale rasite
ir baro likvidavimo funkciją, kuri padės turintiems įvairių gėrimų, tačiau nežinantiems, kokius kokteilius iš jų galima pagaminti. Tereiks sužymėti turimus alkoholinius gėrimus, ir sistema pasiūlys įvairiausių kokteilių receptų.
Portalas Drinks.lt skirtas vyresniems nei 18 metų asmenims. Portalą sukūrė UAB „Bennet Distributors“, didžiausia alkoholinių gėrimų importuotoja
Lietuvoje, priklausanti tarptautiniam alkoholio gamybos ir prekybos koncernui „S.P.I. Group“. Drinks.lt kūrėjai ragina alkoholinius gėrimus vartoti
saikingai.

NAUJIENOS

2007-2013 m. ES fondų vyko akcija „Pagirk
struktūrinė parama
gerą aptarnavimą!“
2008 m. kovo 28 d. Ūkio ministerija paskelbė kvietimus gauti 2007-2013 m.
Europos Sąjungos (ES) fondų struktūrinę paramą. Paraiškos bus priimamos pagal tris priemones: „Intelektas LT+“, „Lyderis LT“ ir „Turizmo paslaugų (produktų)
įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“.
„Siekiame, kad būtų kuo greičiau „įdarbinta“ kuo daugiau paramos pinigų,
todėl ES lėšų suma, skiriama šiems kvietimams, siekia beveik milijardą litų
– penktadalį visų Ūkio ministerijos administruojamų ES struktūrinės paramos
priemonių lėšų. Kadangi 2007-2013 metų periodu Ūkio ministerijos įgyvendinamų ES struktūrinės paramos priemonių įvairovė labai didelė, planuodami
kvietimus, stengiamės grupuoti panašios paskirties priemones, pavyzdžiui,
šiuo metu skelbiamos priemonės, skirtos įmonių investiciniams projektams. Be
to, siekiame, kad pirma būtų skelbiami kvietimai priemonėms, kurių labiausiai
laukia pareiškėjai“, – sako ūkio ministras Vytas Navickas.
Pagal priemonę „Intelektas LT+“ bus remiamos įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama įmonės mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros infrastruktūra, t. y. įmonės naujų produktų kūrimo ar konstravimo
laboratorijų infrastruktūra su reikalingais įrengimais ir įranga. Šiai priemonei
numatyta skirti iki 222 mln. litų. Paraiškos pagal priemonę „Intelektas LT+“
priimamos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje ir jos regioniniuose padaliniuose iki 2008 m. birželio 12 d., 15 val.
Pagal priemonę „Lyderis LT“ bus remiamos įmonių investicijos, susijusios
su gamybos technologijų įsigijimu ir įdiegimu, esamų gamybos technologijų modernizavimu, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, reikalingų naujoms
gamybos technologinėms linijoms įdiegti ar esamoms modernizuoti, įrengimu. Gamybos technologijos turi būti skirtos apdirbamosios gamybos veiklai
vykdyti. Ne mažiau kaip 70 procentų priemonei numatytų lėšų planuojama
skirti mažų ir vidutinių įmonių projektams finansuoti. Šiai priemonei numatyta skirti iki 420 mln. litų. Paraiškos pagal priemonę „Lyderis LT“ priimamos
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje ir jos regioniniuose padaliniuose iki
2008 m. gegužės 29 d., 15 val.
Pagal priemonę „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ bus remiama:
• privačių kultūros paveldo objektų tvarkomieji statybos darbai, siekiant
pritaikyti minėtus objektus turizmui, t. y. viešam lankymui ir turizmo paslaugų teikimui;
• kurortų ir kurortinių teritorijų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, SPA ir kitų sveikatos gerinimo paslaugų, konferencijos centrų infrastruktūros statyba ir rekonstrukcija;
• ekonominės klasės apgyvendinimo paslaugų (1-2 žvaigždučių) infrastruktūros statyba ir rekonstrukcija;
• ekologinio (pažintinio), aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros statyba ir
rekonstrukcija;
• pirmiau nurodytą infrastruktūrinių projektų veiklą papildančių Lietuvos turizmo produktų rinkodaros priemonių ar veiksmų įgyvendinimas.
Paraiškos pagal priemonę „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir
turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ priimamos VšĮ Lietuvos verslo paramos
agentūroje ir jos regioniniuose padaliniuose iki 2008 m. birželio 27 d., 15 val.
Šiai priemonei numatyta skirti iki 225 mln. litų.
Paraiškas pagal priemones „Intelektas LT+“, „Lyderis LT“ ir „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ gali
teikti privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys atitinkamų projektų finansavimo sąlygų aprašuose nurodytas sąlygas ir reikalavimus.
Daugiau informacijos galima rasti šių metų kovo 27 d. ir kovo 28 d. „Valstybės
žiniose“, taip pat interneto svetainėse adresais: www.ukmin.lt, www.lvpa.lt.
Informaciją šiais klausimais teikia: VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
(tel. (8 5) 2687403, (8 5) 2687411, faks. (8 5) 2687409, el. p. info@lvpa.lt) ir
Ūkio ministerija (tel. (8 5) 2619740, el. p. a.dubovskij@ukmin.lt; kontaktinis
asmuo Andrej Dubovskij).

Pasibaigus kasmetinei kovo mėnesio akcijai „Pagirk gerą aptarnavimą!“,
akcijos organizatoriai džiaugėsi ir tuo pačiu metu stebėjosi tokiu didžiuliu
Lietuvos piliečių aktyvumu. Klientų pagyrimų skaičius šiemet išaugo daugiau
nei dvigubai – siekė 80 000. Akcijoje iš viso dalyvavo 53 dalyviai, iš jų 12
maitinimo ir pramogų įmonių.
Akcijoje dalyvaujančių įmonių darbuotojai, tiesiogiai aptarnaujantys klientus, sako, kad kovo mėnesį labiau nei paprastai stengėsi aptarnauti klientus
nepriekaištingai: daugiau šypsotis, išsamiau atsakinėti į klientų klausimus,
mandagiai pasisveikinti ir atsisveikinti. „Šios akcijos esmė – pagirti tuos, kurie nusipelnė. Norime atkreipti visuomenės ir verslo atstovų dėmesį į klientų
aptarnavimo kokybę šalyje ir paskatinti stengtis, kad būtų geriau“, – teigia
projekto „GerasAptarnavimas.lt“ vadovė Agnė Dičiūtė.
Visą kovo mėnesį klientai galėjo pagirti aptarnavimą interneto svetainėje
www.gerasaptarnavimas.lt, taip pat skambindami ar rašydami žinutes trumpuoju numeriu 1808 bei pildydami anketas akcijoje dalyvaujančių įmonių aptarnavimo salonuose.
Suskaičiavus visus kovo mėnesį gautus klientų pagyrimus, buvo išrinkta
10 geriausiai klientus aptarnaujančių įmonių Lietuvoje. Tarp geriausiųjų šiais
metais pateko Vilniuje esantis „Grand Casino World“, Valstybinės mokesčių inspekcijos Kauno ir Šiaulių skyriai, „Lietuvos draudimo“ Panevėžio bei Pagėgių aptarnavimo salonai, net du Vilniuje esantys „Olympic Casino“ padaliniai, „Šiaulių
banko“ skyrius Šiauliuose, „Žygio batų“ parduotuvė Šiauliuose bei „Terranova“
Klaipėdoje. Šiemet tarp geriausiųjų nepateko nei viena maitinimo įmonė.

Ūkio ministerijos informacija
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Patarimai rengiantiems
pobūvius lauke
Parengė Gintarė Jankauskaitė ir Vytautas Mickevičius

Artėjant vasarai, daugėja gamtoje ar lauke rengiamų pobūvių užsakymų – tai ir įmonių šventės, ir
vestuvės, ir gimtadienio ar kitokia
proga rengiami vakarėliai. Lietuvoje kylant pragyvenimo lygiui, vis
dažniau įvairioms šventėms surengti samdomos maitinimo ar reginių
organizavimo įmonės. Turtingesnės
įmonės ar įnoringi verslininkai pageidauja ko nors ypatingo, dar nematyto ir neragauto. Tad pobūvių
srityje paslaugas teikiančioms įmonėms veiklos netrūksta.
Siekdami pagelbėti rengiantiems
vienokio ar kitokio pobūdžio vaišes
lauke, vakarėlį, iškylą, šventę vaikams ar vestuves, šiame straipsnyje
pateikiame eilę svarbių patarimų.
Pobūviai pagal įvairius kriterijus skirstomi į tam tikras
grupes. Pagal oficialumą pobūviai gali būti neoficialūs
ir oficialūs. Pastarieji pagal vaišinimosi būdą skirstomi į
tokius, kuriuose vaišinamasi stovint, ir tuos, kuriuose vaišinamasi sėdint, pagal rengimo laiką – dieninius ir vakarinius. Priešingai nei neoficialiesiems, oficialiesiems pobūviams taikomas specialus protokolas – lankantis tokio
pobūdžio renginiuose daugiau ar mažiau privaloma laikytis tarptautinių taisyklių ir tradicijų. Gamtoje ar lauke
dažniausiai rengiami neoficialūs pobūviai.
Kartais, ypač didelių renginių metu, oficialus pobūvis ar
priėmimas vyksta patalpų viduje, o lauke įrengiama „lengvesnė“ zona (staleliai, pavėsinės ar skėčiai, kepsninės,
baras), kurioje žmonės gali atsipūsti, laisviau elgtis. Toks
oficialaus ir neoficialaus pobūvio derinys patogus tuomet,
kai renginys tęsis ilgiau (pavyzdžiui, parodų atidarymas,
vestuvės, jubiliejus ir pan.).
POBŪVIS GAMTOJE
Pobūvis gamtoje dar yra vadinamas pikniku. Piknikų
(pranc. piquenique: piquer – durti, nique – mažmožis)
būna įvairių – nuo didelių pokylių parke iki kuklių vaišių pievoje. Valgiaraštis gali būti labai įvairus. Jame gali
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nebūti karštojo patiekalo, tik įvairūs šalti užkandžiai, salotos, vaisiai, uogos, pyragas, tačiau labai dažnai tokių
pobūvių metu valgomi ant grotelių kepti kepsniai, šonkauliukai, dešrelės, mėsainiai, jūrų gėrybės, daržovės. Patiekalų
įvairovė priklauso nuo sukviestų svečių skaičiaus.
Patarimai ketinantiems pobūvį rengti gamtoje:
• Kad svečiai tinkamai apsirengtų, nepamirškite jiems
pranešti, jog pobūvis rengiamas gamtoje. Taip pat informuokite ir apie pobūvio oficialumą.
• Kad būtų lengviau sudaryti valgiaraštį, parinkti indus
ir kitus dekoro elementus, sugalvokite vakarėlio temą.
• Gamtoje gali būti rengiami tiek prabangūs pobūviai
su geros kokybės indais ir staltiesėmis, tiek draugų iškyla su
vienkartiniais indais, išlankstomais stalais, kėdėmis, suolais
ar staltiese ant žemės.
• Jeigu diena karšta, nepamirškite pastatyti pavėsinių
ar skėčių nuo saulės.
• Jei nusimato lietingas ar labai vėjuotas oras, būtina
pasistatyti nuo nepalankaus oro apsaugantį paviljoną, patartina su nustumiamomis „sienelėmis“.
• Kad vėjas nekilnotų staltiesių, pasirūpinkite kuo jas
pritvirtinti prie stalo.
• Tiek dėl stalų, tiek svečių patogumui pobūviui išsi-

Turtingesnės įmonės
ar įnoringi verslininkai pageidauja ko
nors ypatingo, dar
nematyto ir neragauto. Tad pobūvių
srityje paslaugas
teikiančioms įmonėms
veiklos netrūksta.
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rinkite lygią vietą.
• Gamtoje stalai atrodys puikiai, jei juos dekoruosite pievų gėlėmis pintuose krepšeliuose ar ąsočiuose, javų puokštėmis, daržovėmis ar vaisiais.
• Rekomenduojama turėti drėgnų higieninių servetėlių rankoms nusivalyti (jeigu pobūvis vyksta toliau nuo patalpų su san. mazgais).
• Jeigu nepatiekiama visa serviruotė su visu aptarnavimu, pobūvio metu
galima valgyti rankomis ir nepaisyti etiketo.
• Rinkitės geresnės kokybės ir sunkesnius vienkartinius indus, kad nepersisunktų padažas ar jų neišnešiotų vėjas.
• Jeigu kavą siūlysite iš vienkartinių puodelių, rinkitės tik su ąselėmis.
• Pobūvis gali užsitęsti, todėl iš anksto pasirūpinkite priemonėmis nuo
uodų ir apšvietimu.
• Iškylai gamtoje netinka greitai gendantis maistas, pvz. sumuštiniai su
daržovėmis, nes jie greitai praranda savo prekinę išvaizdą.
• Jeigu pobūvis vyksta stovint, neužmirškite pasirūpinti vienkartiniais
smeigtukais maistui pasmeigti ar kitais tam pritaikytais įrankiais.
• Tinkamiausi gėrimai iškyloms – alus, prabangiai šventei – vynas, šampanas. Nepamirškite ir nealkoholinių gaivinančiųjų gėrimų, mineralinio vandens.
• Pasirūpinkite tinkama maisto ir gėrimų temperatūra.
• Gamtoje ypač tinka ruošti maistą kepsninėje. Kepsninės pasirinkimą
nulems sąlygos (elektra, laiko sąnaudos), tačiau pirmenybė teikiama anglimi
kūrenamoms kepsninėms, patiekalui suteikiančioms dūmo skonį. Tačiau tokią kepsninę reikėtų statyti nuošaliau.
• Kad dūmas būtų kvapnesnis, ant anglių užberkite natūralių prieskonių
(lauro lapų, čiobrelių, cinamono).
• Jei mėsą kepsite ant medinių iešmų, prieš tai palaikykite juos vandenyje.
• Virš karštų anglių (virš grotelių rankas galima išlaikyti 3-4 s) kepama
mėsa, virš vidutinio karštumo (rankas galima išlaikyti 4-5 s) – žuvis, ant
vėsių anglių (7 s) – daržovės ar vaisiai.
• Nepamirškite karščiui atsparių pirštinių, kepsninės įrankių, bekvapio
uždegimo skysčio.
• Iškylaujant gamtoje tinka žaisti lauko žaidimus (badmintoną, kamuoliu ir kt.), rengti konkursus.
• Turėkite svečiams pledų, jei vakaras bus vėsus, lietaus apsiaustų ar
skėčių, jei užeis lietus.
• Lauko pobūvio metu reikia pasirūpinti tualetu, šiūkšliadėžėmis.
• Jei svečiai atvyks nuosavu transportu, numatykite, kur jis bus statomas.

Chaotiškai ar ne vietoje sustatyti automobiliai tikrai nepapuoš pobūvio vietą
supančios gamtos.
POBŪVIS FURŠETAS
Furšetas (pranc. fourchette – šakutė) – pobūvis, kurio metu svečiai, naudodamiesi vieninteliu įrankiu – šakute, vaišinasi stovėdami prie stalo. Furšetas
patogus tuo, kad nedidelėje patalpoje galima aptarnauti daug svečių. Furšeto
valgiaraštį sudaro šaltieji ir karštieji užkandžiai (mini sumuštiniai, vėrinukai,
užkandžių krepšeliai, sluoksnėčiai, sausainiukai ir pan.), sūrio rinkinukai ar
pyragaičiai, vaisiai, gėrimai. Pobūvis furšetas gali būti organizuojamas ir namuose, lauke, laive – praktiškai bet kurioje vietoje. Furšeto metu svečius vaišina padavėjai arba jie apsitarnauja patys. Furšetai organizuojami įvairiomis
progomis: po seminarų, konferencijų, oficialių pasitarimų, jubiliejų, švenčių
proga.
Rengdami pobūvį furšetą turite žinoti, kad:
• Furšetas paprastai rengiamas 18-20 val. ir trunka apie 2-3 val.
• Furšetas neturėtų užtrukti ilgiau nei 30-40 minučių, jeigu po jo rengiamos gausesnės vaišės.
• Pobūvio metu vaišinamasi stovint, todėl stalai turi būti 90-100 cm
aukščio, netrumpesni kaip 1,5 m, bet neilgesni nei 10 m (vienam žmogui
skiriama apie 25-30 cm). Tarp stalų, stalų ir sienų turi būti ne mažesni kaip
1,5 m tarpai.
• Jeigu furšetas rengiamas nedidelėje patalpoje, stalai gali būti statomi
prie pat sienos.
• Stalai dengiami staltiesėmis, kurių kraštai nuleidžiami beveik iki žemės (7-10 cm nuo grindų).
• Mėlyna spalva slopina apetitą, todėl stenkitės, kad ji nedominuotų
aplinkoje.
• Rekomenduojama pastatyti keletą staliukų panaudotiems indams ir
taurėms sudėti (15-20 svečių – 80x80, 90x90 cm dydžio stalas).
• Nuošaliau nuo stalo būtina pastatyti kėdžių ar nedidelių staliukų, skirtų neįgaliems ir vyresnio amžiaus žmonėms prisėsti.
• Vienam svečiui skiriama po 1,5 vnt. lėkščių ir šakučių užkandžiams
(pavyzdžiui, 10 žmonių – 15 lėkščių) bei po 1 lėkštutę ir po 1 šakutę ar
šaukštelį desertui, 2-3 rūšių taurės.
• Vienam padavėjui, paduodančiam valgius, tenka aptarnauti apie 2030 svečių, o siūlančiam gėrimus – apie 40 svečių. Aukšto rango furšetuose
Nukelta į 14 psl. >
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padavėjų turi būti daugiau.
• Skirtingo amžiaus, išsilavinimo ir lyties žmonių pomėgiai yra skirtingi,
todėl prieš sudarydami valgiaraštį pasistenkite kuo daugiau sužinoti apie pobūvio svečius.
• Užkandžiai patiekiami mažomis porcijomis (vieno kąsnio dydžio, iki 10-15 g).
• Užkandžiai ant stalo turi būti sudėlioti taip, kad būtų paprasta juos
pasiekti.
• Pasisotinęs žmogus jaučiasi suvalgęs apie 10 užkandėlių.
• Tarp furšeto svečių gali būti ir vegetarų, todėl paruoškite ir vegetariškų
užkandžių.
• Pobūvio furšeto stalui netinka gaminiai, kurie yra trapūs ir kieti arba su
trapiais įdarais.
• Valgiai turi būti parenkami ir paruošiami taip, kad jų skonis ir išvaizda
nepakistų 2-3 val.
• Karštieji užkandžiai patiekiami po pusvalandžio nuo vaišių pradžios.
• Karštieji užkandžiai taip pat turi būti maži, kad būtų patogu pasmeigti
šakute ar smeigtuku.
• Valgio visada geriau paruošti daugiau, jei nežinote tikslaus svečių skaičiaus.
• Stiprių ir įkyraus skonio gėrimų pobūvio furšeto metu siūlyti nerekomenduojama. Populiariausi tokio renginio gėrimai yra sausi ar pusiau sausi baltieji ir
raudonieji vynai, brendis, degtinė, kava ir arbata, paprastas geriamasis vanduo.
• Būtina pasirūpinti palapinėmis pakeliamaisiais kraštais, jeigu pobūvį
furšetą planuojate rengti gamtoje. Po atskirą palapinę rekomenduojama turėti užkandžių stalui, karštos užkandėlės stalui, deserto stalui ir barui.
• Nepamirškite pasirūpinti fonine muzika.
POBŪVIS KOKTEILIS
Kokteilis – pobūvio forma, kuomet vaišinamasi stovint. Net ir nedidelėje
patalpoje galima aptarnauti daug svečių. Nereikia daug baldų, indų. Didžiausias pobūvio pranašumas – nereikia laikytis užstalės tvarkos, nesakomos oficialios užstalės kalbos. Kokteilių pobūviai gali būti dalykiniai (po oficialių
pokalbių, per pasitarimų pertraukėles) ir oficialūs arba neoficialūs susitikimai
su draugais, kolegomis. Kokteilių vakarėlis gali būti rengiamas ir prabangioje
aplinkoje, ir verandoje, sodo namelyje, namuose. Patiekiami mini sumuštiniai,
įvairiai įdaryti krepšeliai, sluoksnėčiai. Taip pat tinka dešrelės, mini šašlykai
ant iešmo, vištiena ar žuvis tešloje, daržovės ir vaisiai ant iešmukų. Desertui
patiekiami pyragėliai, sausainukai.
Rengdami pobūvį kokteilį turite žinoti, kad:
• Kokteilių vakarėlis paprastai prasideda 17-18 val. ir trunka apie dvi
valandas.
• Svečiai gali ateiti ir išeiti bet kuriuo metu.
• Oficialių kokteilių meniu nėra platus, poilsio kokteilių – įvairesnis.
• Pobūvio metu nedideli staliukai, papuošti gėlėmis, vazelėmis ir servetėlėmis, statomi prie sienų, kolonų, nišose.
• Atskiro vaišių stalo kokteilių vakarėlyje nėra. Gėrimus ir užkandžius nuo
padėklų siūlo padavėjai.
• Jeigu patiekalus siūlo keturi padavėjai, naudotus indus surenka vienas.
• Pradžioje vaišinama nealkoholiniais gėrimais, po 10-15 min. stipriai-
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siais (degtine, viskiu, kokteiliais, konjaku), po to vėl nealkoholiniais.
• Bufetas gėrimams paprastai įrengiamas ne vaišių salėje, o greta esančioje pagalbinėje patalpoje, t. y. nuošaliau. Kartais baras įrengiamas ir vaišių
salėje. Prie jo aptarnauja padavėjas.
• Aptarnauti pradedama atėjus pirmajam svečiui.
• Karštieji užkandžiai (jei rengėjai nusprendžia juos patiekti) siūlomi iš
karto po gėrimų. Jie patiekiami ant metalinių pašildytų didlėkščių ar marmitų.
• Smeigtukai arba įsmeigiami į kiekvieną maisto gabalėlį, arba sudedami
į stiklinaitę.
• Jeigu patiekiama kava, prie jos siūloma riešutų, sausainių, saldainių.
• Pasieniuose arba nišose pastatoma pora kėdžių arba krėslų senesnio
amžiaus žmonėms, neįgaliesiems.
• Įrankiai ir lėkštės tokio tipo pobūvyje nenaudojami.
• Jeigu pobūvį kokteilį rengiate namuose, į nuošalesnę vietą reikia išnešti
visus dūžtančius, brangius ir kitus nereikalingus, bereikalingai vietą užimančius daiktus.
• Svečių reikia kviesti tiek, kad visi jaukiai sutilptų (nepasimestų erdvėje
arba nesispaustų).
• Jeigu pobūvis didelis, kad nesusidarytų spūsčių, įrenkite du barus.
• Šimtui svečių reikia trijų barmenų ir trijų padavėjų.
• Vienam svečiui planuokite maždaug po tris gėrimų porcijas.
• Be stipriųjų gėrimų nepamirškite ir nealkoholinių, vandens, vyno.
• Nepamirškite pasirūpinti progai tinkama muzika.
POBŪVIS VAIKAMS
Vaikų šventės, taip pat kaip ir suaugusiųjų, gali būti mažos ir nefor-

KONsultacijos

malios (gimtadieniai, vardadieniai), arba didelės ir formalios (krikštynos).
Vasarą vaikų gimtadieniai dažnai rengiami lauke. Tokių švenčių pradžia
priklauso nuo vaikų amžiaus. Patiems mažiausiems šventę reikėtų rengti
prieš pietus, kol jie dar nepavargę, lankantiems mokyklą geriausiai tinka
popietė. Vaikų šventės trunka apie 3 valandas. Vaišės gali būti kelių tipų:
užkandžiai, kuriais vaišinantis nereikia sėdėti prie stalo, arba valgiai su
karštuoju patiekalu, reikalaujantys dengti stalą ir prie jo sodinti susirinkusius.
Patarimai rengiantiems tokio tipo pobūvį:
• Viską suspėsite paruošti, jei šventę pradėsite planuoti maždaug prieš
dvi savaites iki vakarėlio.
• Šventę bus lengviau rengti, ji bus žaismingesnė ir įsimintinesnė, jei
pasirinksite vakarėlio temą.
• Iš anksto būtina nuspręsti, kiek kviesite svečių ir kaip svečiai turės
rengtis: dėvėti karnavalinius kostiumus ar įprastus drabužius, papuoštus
viena ar keliomis šventės temą atspindinčiomis detalėmis.
• Iš anksto būtina nuspręsti, kur rengsite šventę. Vietą geriausiai derinti su pasirinkta tema. Jeigu nusprendėte švęsti lauke, turėkite atsarginį
variantą, nes gali pradėti lyti.
• Būtina apsvarstyti ir šventės pradžią bei pabaigą, kad svečių tėveliai
žinotų, kada tiksliai atvažiuoti pasiimti savų atžalų.
• Kvietimus būtina išsiuntinėti bent prieš porą savaičių iki numatytos
šventės dienos. Juose turi būti nurodyta proga, data, laikas, šventės trukmė,
telefono numeris, ar kartu kviečiami tėveliai, ką rengtis.
• Į šventės programą būtina įtraukti žaidimų, užduočių, loterijų, kad
mažieji svečiai nenuobodžiautų. Jų turėtumėte pasiruošti 3-4 bei keletą

turėti atsargoje. Žaidimus parinkite pagal svečių amžių ir sugebėjimus.
• Šventės eigą reikia suplanuoti kruopščiai, tačiau vaikams būtina palikti ir laisvo laiko, nes mažieji kartais puikiai leidžia laiką ir be žaidimų.
• Rinktis reikėtų tokius žaidimus, po kurių apdovanojami visi vaikai, nes
mažiausieji gali nuliūsti likę be dovanų.
•	Dovanėlės turėtų būti nebrangios, tačiau atitikti šventės temą.
• Šventės rengimo rūpesčiais galima pasidalinti su vaikais (jei jie yra
jau paaugę). Žinodami, jog rengiama jų šventė, mažieji jums mielai padės
apsipirkti, nupieš kvietimus ir stalo korteles, pasigamins šventinį kostiumą
ar jo detalę, jei yra ne per maži tokiems darbeliams.
• Jeigu šventė teminė, turėkite keletą kostiumų ar teminių detalių vaikams, kurie dėl įvairių priežasčių gali ateiti be specialios aprangos.
• Vaikų šventei geriausia rinktis patalpą, kurioje nėra kilimų ir brangių dūžtančių daiktų, nes vaikai dažnai, nors ir netyčia, išlieja gėrimus ar ką nors sudaužo.
• Rengiant šventę lauke, reikia vengti ją rengti prie vandens, o esant
netoliese vandens telkiniui, reikia akylai stebėti visus vaikus.
• Patalpą geriausia dekoruoti balionais, juostelėmis ir plakatais. Dekoracijų spalvą parinkite pagal šventės temą.
• Maistą dekoruokite ir stalą puoškite pagal šventės temą.
• Nepamirškite linksmos vaikiškos muzikos.
• Spręsdami, kokius valgius siūlyti, atsižvelkite ir į svečių amžių.
• Būtina pasidomėti, ar būsimi svečiai nėra alergiški kokiems produktams, gal kai kurie iš jų yra vegetarai.
• Ruošiant šventę gamtoje būtina pasirūpinti maistu, kuris lengvai
transportuojamas ir nereikalauja specialaus laikymo.
• Saldūs gaivieji gėrimai dar labiau troškina, todėl geriau vaikus vaišinti
gėrimais iš vaisių.
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VĖJO IR
VANDENS
GALYBĖ
stirnių malūnas

Audrius Vyšniauskas

Vėjo ir vandens malūnai senovėje
visai žmonijai buvo ypač naudingi.
Tai buvo pirmieji svarbiam darbui atlikti skirti stambūs ir sudėtingi mechanizmai, naudojantys ne žmogaus
ar gyvulių raumenų jėgą, o gamtos
jėgų tiekiamą energiją.
Manoma, kad pirmieji vandens malūnai Lietuvoje atsirado dar XII a., o XIV a. metraščiuose jau minimi vėjo, jaučių ir arklių sukami malūnai. Laikui bėgant, iš primityvių
mechanizmų malūnai virto galingais mūro ir plytų statiniais, sugebančiais atlaikyti stichijų šėlsmą. Jie atlikdavo
galybę žmogui naudingų darbų: maldavo miltus, spausdavo aliejų, veldavo milą ir kitus. Malūnai išplito po Lietuvos
kaimus ir miestelius. Manoma, kad XX a. pradžioje jų skaičius galėjo siekti tūkstantį. Vaizdinguose upių slėniuose,
prie protakų ir užtvankų, rikiavosi vandens malūnai, o
bekraštes Vidurio Lietuvos, Suvalkijos ir kitų regionų lygu-

stirnių malūnas
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mas puošė įspūdingi vėjo malūnų siluetai. Garo ir
vidaus degimo variklių triumfas, karai ir stichinės
nelaimės gerokai sumažino malūnų skaičių, bet ir
šiandien jų priskaičiuojama daugiau, nei šimtas.
Daugelis jų atgimsta ne kaip gamybos įmonės, o
pramogų, turizmo ir kraštotyros centrai.
Vandens malūnai, išdėstyti vaizdingose vietose, greta vandens telkinių, dažnai tampa ištisų
rekreacijos ir pramogų zonų branduoliais. Nemažai malūnų kadaise buvo pastatyta netoli miestų – potencialių vartojimo rinkų – ir šiandien
ratuotiems miestelėnams yra ranka pasiekiami.
Kita vertus, gamtos prieglobstis neretai paskatina ir ilgiau užsibūti. Tad nenuostabu, kad malūnų
pašonėje išdygsta ne tik automobilių stovėjimo
aikštelės, bet ir jaukūs viešbučiai bei moteliai.

Senieji malūnų pastatai paskatina prisiminti istoriją, tad jų viduje neretai įrengiamos istorinės
arba etnografinės ekspozicijos, pabrėžiamos autentiškos arba pseudoistorinės detalės. Be abejo,
dėmesį patraukia ir išlikusios arba atstatytos malūnų mechanizmo dalys, išorėje esantis vandens
ratas ir vandens srauto reguliavimo įranga.
„Stirnių malūnas“, esantis vos keliolika kilometrų nuo sostinės, įsikūrė nedideliame sklype,
prie tvenkinio, Stirnių gyvenvietės pakraštyje.
Geografinius trūkumus su kaupu atlygina architektūriniai ir organizaciniai privalumai. Senasis
malūno pastatas buvo iš esmės modernizuotas,
pritaikytas atlikti restorano ir viešbučio funkcijas. Netgi bandyta suformuoti Viduržemio jūros

vandens malūnas

regiono atmosferą: pastato fasadas nudažytas
baltai ir uždengtas nuolaidžiu raudonų čerpių
stogu, nedideliame, gražiai išgrįstame kieme,
keraminiuose vazonuose, puikuojasi dekoratyvinės gėlės. Pastato viduje panašūs motyvai yra
kuriami pagrindinėje restorano salėje. Vienas
pagrindinių akcentų – palubėje besidriekiančios
vandens rato pavarų svirtys ir ašys (pagrindinio
girnų mechanizmo čia nerasite). Kitos salės yra
įrengtos tradiciniu stiliumi, tačiau mediniai baldai ir kitos detalės pabrėžia kiek aukštesnį viso
komplekso lygį. Nemažai pastangų skirta aplinkos sutvarkymui: mažame parke puikuojasi kavinės pavėsinė, o tvenkinio krantas pritaikytas
romantiškiems pasivaikščiojimams.
vandens malūnas

vandens malūnas

Dar arčiau Vilniaus esantis „Vandens malūnas“ yra Verkių rūmų ansamblio sudėtinė dalis.
Malūno pastatas ne taip seniai buvo atstatytas,
tačiau nebuvo plečiamas ir perstatomas. Masyvus dvejų aukštų pastato tūris su galingu cokoliu lyg riedulys užtvenkia siaurą upelio vagą. Už
storų jo sienų vietos ne per daugiausia: pirmame aukšte ir cokolyje yra po vieną salę, kuriose
didelę erdvės dalį „suvalgo“ masyvios malūno
mechanizmo liekanos. Užtat antrame aukšte neseniai buvo užbaigta gan erdvi pokylių ir konferencijų salė. Pro nedidelius pastato langus patenka nedaug šviesos, todėl viduje nuolat tvyro
maloni prieblanda. Kaip ir Stirniuose, čia pavyko
išvengti populistinio „liaudiškojo“ stiliaus – restorano salių interjerai su gerai parinktais baldais,
aksesuarais bei gausiomis reprodukcijomis ant
sienų veikiau primena Olandiją arba Šveicariją,
nei Lietuvą. Vaizdinga pastato aplinka priklauso
Verkių regioniniam parkui, tad jos pertvarkymo
ir „sukultūrinimo“ galimybės yra gana ribotos.
Ištaigingų malūno svečių pasivaikščiojimai dažniausiai baigiasi pastovėjimais ant tilto per upelį;
šturmuoti greta esančio Rūmų kalno šlaitus retai
kas teišdrįsta.
Nukelta į 18 psl. >
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stulpino malūnas

šeduvos malūnas
Atkelta iš 17 psl. >

Malūnai buvo
pirmieji stambūs ir
sudėtingi
mechanizmai,
naudingam darbui
atlikti naudojantys ne
žmogaus ar gyvulių
raumenų jėgą, o
gamtos jėgų tiekiamą
energiją.

Prikeltų naujam gyvenimui vandens malūnų yra ir kitose Lietuvos vietose, kurias sunkiai bepavadintum provincija. Pavyzdžiui, prie Ventos upės, Mažeikių rajone,
esantis „Stulpino malūnas“ (dar vadinamas Jautakių
malūnu) savo mastais tikrai pralenkia šalia Vilniaus
esančius objektus. XIX a. pabaigoje statytas akmeninis pastatas yra didelis ir erdvus, pro plačius jo langus patenka daug šviesos ir atsiveria puikūs apylinkių
vaizdai. Specifinei malūno funkcijai pabrėžti neskiriama daug dėmesio: virš sraigtinių salės laiptų įmontuotas įspūdingas medinis krumpliaratis, o baro ir kelių
mažesnių patalpų apipavidalinimui panaudotos senos
girnapusės (beje, itin charakteringos malūno interjero
detalės). Užtat medžioklės trofėjų gausa vaizdžiai byloja apie lankytojų kontingento pomėgius ir nostalgiją
nomenklatūrinei praeičiai.
Skirtingai nuo erdvių vandens malūnų pastatų, vėjo
malūnų statiniai, užpildyti pavaromis ir pagalbiniais
mechanizmais, yra kur kas sunkiau pritaikomi pramoginei funkcijai – jų viduje paprasčiausiai nepakanka
vietos. Kad sutalpintų bent keliasdešimt lankytojų,
malūnas turi būti galingu daugiaaukščiu statiniu. Tokių Lietuvoje mažai belikę – daugelis nukentėjo karo
metais, sunyko tarpuvaldžiu. Ko gero pats žinomiausias – „Šeduvos malūnas“, dar tarybiniais metais paverstas pramogų ir poilsio vieta. Didingas 4 aukštų
mūrinis pastatas, iškilęs ant aukšto cokolio, sudėto iš
lauko riedulių, iš tolo primena pilies kuorą. Jo viduje netrūksta laiptų ir perėjimų, besirangančių aplink
vertikaliąją mechanizmo ašį, tačiau pakanka vietos ir
dailiems mediniams restorano staliukams. Tiesa, galimybės grožėtis apylinkių vaizdais yra ribotos, nes
pastato langai – visai nedidukai. Viduje akį veria skaldyto akmens plokščių ir balto sienų tinko kontrastas.
Dauguma liaudiško stiliaus interjero detalių yra pagaminta iš medžio. Ploto trūkumas privertė kitus pramogų komplekso objektus – motelį, pirtį, konferencijų
centrą, planuojamą statyti viešbutį – iškelti į atskirus
pastatus.
Kartais malūno (kaip ir kitų vertingų architektūros
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„ROMANTIC“

objektų) atstatymas gali įkvėpti naujos gyvybės visai
apylinkei arba miesto rajonui. Kadaise malūnų gausa
garsėjusiame Panevėžyje dar išliko kelių jų liekanos;
vienas žinomiausių – XIX a. viduryje pastatytas pirmasis Pabaltijy mechaninis malūnas, kurio patalpose nūnai
įsikūręs viešbutis „Romantic“. Gerokai išplėtus senojo
malūno pastatą ir pristačius naują korpusą, Senvagės
parko viduryje iškilo stambus kompleksas, kurio veiklos
kredo – poilsis ir sveikatingumas. Kartu su 39 kambarių
viešbučiu čia įsikūręs 130 vietų restoranas, sveikatingumo centras, konferencijų salės ir netgi „malūnišką“
praeitį menanti nedidelė kepyklėlė. Pasak viešbučio
generalinės direktorės Dalios Kuklierienės,
senoji malūno įranga neišliko, tačiau pavyko išsaugoti ir paryškinti pastatą kadaise
tvirtinusias metalines konstrukcijas. Senojo
korpuso interjere gausu autentiškų plytų ir
akmenų mūro atodangų. Aristokratiško šarmo kambariams ir salėms suteikia žinomo
dailininko A. Pužausko sienų tapyba. Pro
viešbučio viršutinių aukštų langus ir nuo
restorano terasos atsiveria puikūs parko ir
miesto centro vaizdai. Tiek interjerai, tiek
visa „Romantic“ padalinių veikla yra pajungta bendram tikslui – ramaus poilsio salelės triukšmingo miesto vidury sukūrimui.

„Romantic“

Kadangi daugelis kitų išlikusių vėjo malūnų yra kur kas mažesni, galima prognozuoti, kad ateityje, atgaivinant jų veiklą,
malūnai liks vien tik reklaminiais akcentais,
skirtais pritraukti ir žavėti lankytojus jų
mechanizmų darbu, o pagrindiniai pramogų
sferos objektai bus dėstomi greta atnaujintuose arba naujai pastatytuose statiniuose. Didėjant gyventojų mobilumui, augant
pramogų poreikiui, vandens ir vėjo malūnai
ateityje išliks reikšmingais vidaus turizmo
ir trumpalaikio poilsio objektais.

norviliškių pilis
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Nauja tendencija.
Ekologiškas vynas
Parengė Elena Germanovič

Vartotojai tampa vis išrankesni, todėl tik aukščiausios kokybės
produktai susilaukia pastovaus jų dėmesio bei įvertinimo. Būtent toks yra ekologiškas vynas.

!

Praeitų metų
lapkričio mėnesį
daugiau nei 1000 JAV
virtuvės šefų, priklausančių
Amerikos kulinarijos
federacijai, siekė
išsiaiškinti ateinančių
metų tendencijas.
Atlikus apklausą paaiškėjo,
jog ekologiškas
vynas yra viena iš 20
naujovių, vyrausiančių
2008 metais JAV
restoranuose. Jau dabar
aukščiausios klasės
restoranuose siūlomi
gurmaniško maisto ir
ekologiško vyno deriniai.
Šį vyną taip pat galima
pavadinti gurmanišku.
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Kyla klausimas, kuo ekologiškas vynas skiriasi nuo įprasto? Į jį labai lengva atsakyti: ar teko kada nors prekybos
centre nusipirkti pomidorą, kuris atrodo kaip pomidoras,
bet jo paragavus paaiškėja, kad jis kietas kaip obuolys ir
beskonis? Jūs neapsirinkate, tai iš tikrųjų pomidoras, niekas negali paneigti šio fakto, tačiau jo skonis nepanašus
į pomidoro, užauginto močiutės darže. Ar dar abejojate,
jog vyno, pagaminto iš natūraliai užaugintų vynuogių,
skonis skiriasi nuo to vyno skonio, kurio gamybai buvo
naudojamos pesticidais „paskanintos“ vynuogės? Skonis ir
yra pagrindinis skirtumas. Po vyno degustavimo burnoje
dažnai juntamas nemalonus poskonis, kuris atgraso vis
daugiau žmonių vartoti šį gėrimą. Ragaudami ekologišką vyną nemalonaus poskonio nepajusite, todėl išliks tik
malonūs potyriai.
Vyno gamybos paslaptis atrado senovės egiptiečiai. Jie
negalėjo naudoti šiuolaikinių trąšų ar priemonių vabzdžiams naikinti, todėl jų gaminamas vynas buvo ekologiškas. Štai ir šiandien vyndariai vis dažniau prisimena natūralias vynuogių auginimo tradicijas; nors derlius būna
mažesnis, jo kokybė – tikrai geresnė.
Yra du ekologiško vyno gaminimo būdai, kuriuos gamintojai renkasi dažniausiai: biologinis-ekologinis ir biologinis-dinaminis. Pastarasis paremtas Rudolf Steinerio
doktrinomis, todėl dėmesys kreipiamas ne tik į medžiagas
bei natūraliai vykstančius procesus, bet ir į mėnulio fazes,
pavyzdžiui, perpilant vyną iš vienos statinės į kitą, atsižvelgiama į astrologinį kalendorių. Nuo senų laikų mūsų
protėviai žvelgdavo į dangaus kūnus, norėdami nustatyti
momentą, kada geriau atlikti vienus ar kitus žemės ūkio
darbus. Taigi nenuostabu, kad ir vyndariai pasitelkia tokius „mistinius“ metodus.
Paprastai ekologiškas vynas yra brangesnis, tačiau didėjant paklausai, šio vyno sektorius plečiasi. Ekologiškas
vynas gaminamas JAV, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Europoje ir kitose šalyse. Nors jo pardavimai sudaro
vos keletą procentų bendrų pasaulinių vyno pardavimų,
tendencijos labai optimistiškos: 2006 metais pardavimai,
palyginus su 2005 metais, padvigubėjo. Ekspertų teigimu,
šie skaičiai augs.
Susidomėjimas ekologiškais
vynais auga
Su teiginiu, jog susidomėjimas ekologišku vynu auga,
sutinka tiek vartotojai, tiek vyndariai.
Ispanijoje, La Mancha, Rioja, Penedes ir Levant regionuose, ekologiškų vynuogynų plotai vis didėja: šiuo metu

jie užima apie 15 tūkst. hektarų. Daugiausia šio vyno
eksportuojama statinėse. Ekologiško vyno gamintojai
pabrėžia, jog tai puiki žaliava aukščiausios kokybės vyno
gamybai. Tai patvirtina ir faktas, jog vynuogių plantacijos
šiuose regionuose paskutiniais metais buvo vis plečiamos,
siekiant patenkinti padidėjusią rinkos paklausą vynams,
kurie kainuoja daugiau, nei 10 eurų už butelį.
Tuo tarpu vienas Austrijos vyndarys, Peter Veyder-Malberg, tikina, jog biodinaminė vyndarystės mada vyrauja nuo
2005 metų. Jo teigimu, šios naujos idėjos rinkodara nepaaiškina, kadangi šiam vynui nereikia papildomos reklamos.
Peteris tikina, kad laimi šio vyno kokybės stabilumas ir
pastovumas.
Vokietijoje esama situacija ekologinio vyno gamybai
taip pat gana palanki. Šiuo metu tokie vynuogynai užima
2 tūkst. hektarų plotą. Viena iš proceso varomųjų jėgų yra
Verein Deutscher Pradikatsweinguter (VDP) – asociacija,
vienijanti 15 vyndarių. Pastarųjų ūkiai sudaro 12 proc. visų
ekologiškai auginamų vynuogynų Vokietijoje. Dauguma jų
propaguoja biodinaminės vyndarystės metodą. Pasak asociacijos prezidento, šis vynas – greitai plintanti tendencija, kuria susidomi vis daugiau vyndarių. Jau dabar dar 5
vyndariai svarsto galimybę gaminti ekologišką vyną.
Prancūzija pagal natūraliai auginamų vynuogynų plotą neatsilieka nuo Ispanijos, kurios ekologiški vynuogynai
užima 15 tūkst. hektarų. Prancūzijoje ekologiško vyno
gamyba užsiima ne tik privatūs vyndariai, bet ir kooperatyvai, esantys Langedoko ir Rono/Provanso regionuose.
Natūraliai auginami vynuogynai užima apie vieną trečdalį
visų vynuogynų ploto. Langedoko vyndariai, gamindami
ekologišką vyną, bando pagerinti savo įvaizdį: šis regionas
garsėja „masinių“ vynų gamyba. Tuo tarpu Burgundijos
ir Elzaso regionai išlaiko stiprią poziciją ekologiškų vynų
gamyboje.
Italija – vis dar absoliuti lyderė ekologiško vyno gamyboje. Natūraliai auginamų vynuogynų plotai šalyje sudaro
apie 30 tūkst. hektarų. XX amžiaus paskutinio dešimtmečio
pradžioje šių vynuogynų plotas buvo vos 3,7 tūkst. hektarų, o 2001 metais – jau apie 44 tūkst. hektarų. Ekologiškų
vynuogynų ploto mažėjimą lėmė Šiaurės Italijos vyndarių
sugrįžimas prie pigesnių vynuogių auginimo. Tokį sprendimą lėmė rinkos veiksniai: šiaurinėje šalies dalyje neatsirado pakankamai brangesnio ekologiško vyno vartotojų bei
sumažėjo valstybės subsidijos ekologiško vyno gamybai.
Toskanos ir Veneto regionų situacija kur kas geresnė: daugiausia vynuogių plantacijų šiuose regionuose priklauso
Nukelta į 22 psl. >
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privatiems vyndariams, kurie gali ir sugeba didesnę dalį
ekologiško vyno produkcijos realizuoti užsienyje.
Anot Carlo Petrini, „Lėto maisto“ organizacijos direktoriaus Italijoje, ekologinė vyndarystė yra Italijos vyndarių ateitis. „Lėtas maistas“ (angl. Slow Food) yra ne pelno
siekianti decentralizuota organizacija, veikianti daugelyje
šalių, kurių pagrindinis tikslas yra užtikrinti ir palaikyti
šalių virtuvių įvairovę, išlaikyti tradicijas. Jos prezidentas
Italijoje vykdo įvairias kampanijas, skatinančias vyndarius
pereiti prie ekologiško vyno gamybos.

Naudingos
nuorodos:
www.organic
winejournal.com
www.vynoklubas.lt

Perspektyvi ateitis
Ekologiško vyno ateitį ekspertai vertina teigiamai. JAV
atsiranda vis daugiau ekologiško vyno mėgėjų. Juo mėgaujasi tiek paprasti vartotojai, tiek vynų žinovai. Taip
pat sparčiai auga europiečių susidomėjimas amerikietiškais ekologiškais vynais: netgi 2006 metais didžiausios
JAV ekologiškų vynų gamintojos „Bonterra Vineyards“
pardavimų apimtys Europoje nesumažėjo, o Vokietijoje
net išaugo.
Europoje ekologiško vyno gamyba taip pat susidomi
vis daugiau vyndarių. Ekologinė vyndarystė turi vieną
didelį pliusą: natūraliai auginamos vynuogės sunoksta
greičiau ir atrodo geriau – jos pasižymi mažesniu alkoholio kiekiu. Atšylant klimatui ir sudėtingėjant oro
sąlygoms įprastai auginamos vynuogės noksta lėčiau,
todėl alkoholio kiekis iš jų pagamintuose vynuose yra
didesnis, taigi pastaraisiais metais vynų alkoholio tūrio
koncentracija nuolat auga. Šis procesas, anot žinovų ir
gurmanų, nėra sveikintinas, todėl ekologiški vynai įgyja
pranašumą prieš paprastuosius.
Neverta net aiškinti, kad ekologiškas vynas pasižymi
geresnėmis skoninėmis savybėmis ir yra kur kas sveikesnis. Įprasto vyno gamybai naudojamos vynuogės yra
tręšiamos ir laistomos pesticidais. Vyndariai neprivalo nurodyti, ar vyno sudėtyje yra bent vieno pesticido
pėdsakų. Gaminant 8 tūkst. butelių burgundiško vyno,
suvartojama viena tona sintetinių chemikalų. Taip pat
gaminami ir kiti garsūs vynai.
Egzistuoja apie 240 cheminių junginių, kurių pėdsakų
galima aptikti vyne, tačiau paprastas vartotojas, norėdamas juos nustatyti, turėtų įsigyti specialų prietaisą
– chromatografą. Turbūt eidami rinktis vyno jo nepasiimate? Nenuostabu, kad paragavus vyno burnoje dažnai
lieka nemalonus poskonis. Štai kodėl vis didesnio dėmesio susilaukia ekologiškas vynas.
Ryškėjant pasaulinėms tendencijoms, galima padaryti
vieningą išvadą, kad ekologiškas vynas yra ateities vynas, kurį jau dabar renkasi ne vienas vyno mėgėjas ir
gurmanas, o jo teigiamos savybės vis daugiau vyndarių
vilioja pereiti prie ekologinės vyndarystės.
Jeigu norite išbandyti...
Ar esate ragavę ekologiško vyno? Galbūt esate, tik
patys to nežinote. Anot vyno eksperto Jurgio Šliogerio,
save gerbiantys vyndariai vyno etiketėse nepažymi, kad
vynas yra ekologiškas.
Pirmiausia reikia atsakyti į klausimą, kodėl kai kurie
vyndariai pasirenka tokią strategiją. Atsakymas nėra sudėtingas: augant vartotojų susidomėjimui ekologiškais
maisto produktais ir gėrimais, pats žodis „ekologiškas“
tampa rinkodaros arba reklamos įrankiu. Pirkėjo pasą-
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monėje šis žodis asocijuojasi su žodžiu „sveikas“, todėl
jo vartojimas gali veiksmingai padidinti pardavimus ir
padaryti teigiamą reklamą.
Kitas aspektas siejasi su pačiu vyno žymėjimu. Prancūzijoje, esant „terroir“ sąvokai, kai kurie vyndariai vyno
butelių etiketėse kartais nurodo tik vyninės pavadinimą
ir metus. Dažnai netgi nenurodoma, iš kokių vynuogių
vynas pagamintas. Tuo labiau, ne visada galime rasti informacijos apie tai, ar vynas yra ekologiškas, ar ne. Dėl
šių priežasčių tik vyno ekspertas gali patvirtinti, kad vienas ar kitas vynas, kuris neturi ekologiško vyno skiriamųjų ženklų etiketėje, iš tikrųjų yra ekologiškas.
Ar dabar pradėjote abejoti, kad ne taip lengva atskirti,
o tuo labiau išsirinkti pageidaujamą ekologiško vyno butelį? Palengvindami jums šią užduotį pristatome keletą
ekologiškų vynų, kuriuos galite įsigyti Lietuvoje. Prieš
pradedant apžvalgą verta paminėti, kad ekologiškų vynų
kainos apytiksliai 15 proc. didesnės, nei neekologiškų.
• „Wimmer Czerny Hefeabstich Gruner Veltliner 2005
Qualitatswein“ yra baltasis sausas ekologiškas vynas.
Jis gaminamas Austrijos Donauland regione, „Weingut
Wimmer Czerny“ vyno ūkyje. Šio vyno gamybai naudojamos vien Gruner Veltliner vynuogės – jų daugiausia
auginama Austrijoje, taip pat Čekijoje bei Slovakijoje.
Vynas yra lengvas, gaivus ir „trumpalaikis“. Jurgio Šliogerio teigimu, jis puikiai tinka prie lietuviškų cepelinų.
Šio vyno butelio kaina – 37 Lt.
• „Albet i Noya Lignum Negre 2004“ vynas yra raudonasis sausas, gaminamas „Albet i Noya“ ūkyje, Penedes
regione, Ispanijoje. Įdomumo dėlei verta paminėti, kad
„Albet i Noya“ pagamina daugiausia ekologiškų vynų Ispanijoje. Šia veikla buvo susidomėta 1988 metais, o vynuogynų plotai sudaro net 71 hektarą. Ūkyje auginama
daug skirtingų vynuogių rūšių, o minėto vyno gamybai
naudojama: 22 % Cabernet Sauvignon vynuogių, 39 %
Carinyena bei 39 % Garnatxa vynuogių. Mažiausiai 6
mėnesius brandinamas „Tennessee American“ 225 litrų
talpos ąžuolo statinėse, po to tiek pat laiko vynas brandinamas buteliuose. Vynas gali būti vartojamas iškart po
įsigijimo arba brandinamas (geriausia 10-15 °C temperatūroje). Pateikti vertėtų 17 °C laipsnių temperatūros.
Kvapų puokštėje aiškiausiai atsiskleidžia vaisių aromatas.
• „Laibach The Ladybird Organic 2005“ irgi yra raudonasis sausas, ekologiškas, bet ne biodinaminis vynas.
Gaminamas Pietų Afrikoje, „Laibach Vineyards“ ūkyje, iš
Merlot (47 %), Cabernet Franc (31 %) ir Cabernet Sauvignon (22 %) vynuogių rūšių. Intensyvūs uogų, prieskonių
aromatai, juntami kavos, šokolado niuansai, sodrus uogų
skonis. Butelio kaina – 59 Lt.
• „Humbrecht Gewurztraminer Wintzenheim 2001
AOC“ yra baltasis sausas vynas, gaminamas Prancūzijos
Elzaso regione, „Domaine Zind – Humbrecht“ ūkyje. Šis
ūkis pelnė geriausio Elzaso ūkio vardą, o jame gaminami
ekologiški vynai pelnė pasaulinį bei žinomų vynų ekspertų ir vertintojų pripažinimą. Vynai skirti neeiliniam
pirkėjui, o kainos labai skirtingos (nuo 72 iki 400 litų ir
daugiau). Minėtasis vynas pagamintas vien iš Gewurztraminer vynuogių. Anot Jurgio Šliogerio, 9 iš 10 žmonių,
įsigiję šio vyno, vėl grįžta jo nusipirkti. Šis vynas išties
puikus. Pasižymi išskirtiniu skoniu, puikiai tinka prie rytietiškos virtuvės patiekalų bei minkštų sūrių. Butelio kaina
– apie 92 Lt.
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Specialty coffee – gėrimai
su Espresso kava
Laimonas Kubilius, nepriklausomas kavos technologas

1 PAV.

2 PAV.

Praeitame „Restoranų verslo“ numeryje aptarėme dažniau vartojamus
itališkų kavų pavadinimus, paaiškinome pagrindinius pastarųjų kavos
gėrimų skirtumus bei paruošimo
specifiką. Antrojoje straipsnio dalyje
kalbėsime apie kavos gėrimus, kurių
viena iš sudėtinių dalių yra espresso
kava.
Karštieji kavos gėrimai
Espresso Solo (1 pav.) – kondensuotas pienas ir Espresso Classico kava, vienodi kiekiai supilti sluoksniais. Pateikiama espresso kavos puodelyje ar kitame Jūsų pasirinktame inde.

3 PAV.

4 PAV.

5 PAV.

6 PAV.

7 PAV.
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Espresso Con Panna (2 pav.) – Espresso Classico kava su
plakta grietinėle. Pateikti galima Espresso Classico kavos
puodelyje, stiklinėje taurelėje ar kitokiame Jūsų pasirinktame inde. Svarbiausia yra proporcijos – vizualiai sąlyginai lygios dalys.
Caffe mocha – tai Caffe Latte, pagardinta karštu šokoladu
ar šokolado padažu (šokoladiniu sirupu). Kava ruošiama tokiomis proporcijomis: 1/3 puodelio užima espresso kava, 2/3
– karštas pienas (latte kavos proporcija) ir šokoladas. Pastarojo kiekis priklauso nuo jo formos (gali būti šokoladiniai
milteliai, skystas šokoladas ar šokoladinis padažas), tačiau jo
skonis neturi užgožti likusių komponentų skonių. Ši kava gali
būti pateikiama su plaktos grietinėlės „kepure“ ar be jos.
Kavos pavadinimo rašyba, priklausomai nuo šalies ir
kalbos, gali šiek tiek skirtis.
Mokaccino (kitaip – Moccaccino) – kavos gėrimas, pagamintas iš lygių dalių karšto šokolado (30 ml), espresso
kavos (30 ml) ir plaktos grietinėlės, vizualiai tokio paties
storumo sluoksnių. Dažniausiai pateikiama nedidelėje
taurelėje, kad būtų galima aiškiai matyti sluoksnius.
Marocchino (3 pav.) – ši kava savo sudėtimi ir paruošimo būdu šiek tiek panaši į Espresso Macchiato. Paruošimas: Espresso Classico kavą gausiai apibarstome šokolado
ar kakavos miltelių ir cukraus mišiniu. Atsargiai iki puodelio viršaus pripilame šilto pieno kremo, stengdamiesi kuo
mažiau sumaišyti, ir paruoštos kavos paviršių vėl gausiai
apibarstome anksčiau minėtu mišiniu.
Pateikti rekomenduojama stiklinėje taurelėje, kad būtų
aiškiai matomi sluoksniai.

Bicerin (4 pav.) – Marocchino kava, pagardinta ~20 ml
karšto šokolado ar šokoladinio padažo. Pirmiausia supilame šokoladą, po to sluoksniais ruošiame Marocchino
kavą. Rekomenduojama pateikti stiklinėje taurelėje, kad
būtų aiškiai matomi gėrimo sluoksniai.
Americano (Cafe Americano) (5 pav.) – Espresso Lungo
kava ir karštas vanduo. Karštas vanduo gali būti įpilamas
ar pateikiamas atskirai (tokiu būdu svečiui suteikiama galimybė pačiam nuspręsti, kokio stiprumo kavos jis nori).
Paprastai gali būti iki 3 kartų didesnis kiekis. Indas priklauso nuo pateikimo būdo.
Juoda kava, Coffee Regular, Caffe Crema – tai vienas
ir tas pats „lietuviškas“ itališkos Espresso Classico kavos
variantas.
Lietuvos maitinimo įmonėse paplitusį ir pamėgtą kavos
gėrimą tiksliai pavadinti išties sunku. Neveltui mūsų šalyje jis turi kelis pavadinimus: Caffe Crema, Coffee Regular
(Regular Coffee) ar tiesiog juoda kava. Gan dažnai ši kava
vis dar klaidingai pavadinama Americano.
Juodai kavai paruošti naudojamas toks pat maltos kavos
kiekis kaip ir Espresso Classico, ekstrahuojant jį espresso
kavos aparatu labai ilgai, praleidžiant iki 120 ml vandens.
Procesas užtrunka apie 45-50 s, o kartais ir ilgiau.
Pasak italų, pirmieji 20-30 ml yra kava, likusieji – vanduo ir kofeinas.
Atlikite bandymą ir juodą kavą pagaminkite kiek kitaip
(tai galima padaryti dar dviem būdais).
Pirmasis būdas. Paruoštą Espresso Lungo kavą praskieskime 50-70 ml karšto vandens.
Antrasis būdas. Į puoduką įpilkime 50-70 ml karšto
vandens ir jame paruoškime Espresso Lungo kavą.
Abu būdai yra beveik vienodi ir labai panašūs į Americano kavos paruošimą. Visgi skirtumų yra. Tarpusavyje
šie paruošimo būdai skiriasi galutinio produkto išvaizda:
pirmuoju atveju, pildami vandenį, sunaikiname didžiąją
dalį kavos putos, todėl paruoštas gėrimas esti prastesnės
prekinės išvaizdos. Antruoju atveju, kuris, ko gero, yra priimtinesnis, išsaugoma kavos puta, nors ir žymiai šviesesnė
bei plonesnė, nei espresso kavos, tačiau geresnės prekinės išvaizdos. Skirtingai nuo Americano kavos, gaunamas
stipresnis gėrimas.
Atlikite bandymą. Paruoškite Espresso Classico, juodą
kavą ir juodą kavą vienu iš variantų, praskiesdami vandeniu. Nereikia būti gurmanu ar ekspertu, kad pajustum
skirtumus. Juoda kava, paruošta su karštu vandeniu, skleis
panašų aromatą kaip ir Espresso Classico kava, gal tik
šiek tiek mažesnio intensyvumo. Tuo tarpu juodos kavos,
paruoštos visą laiką ekstrahuojant maltos kavos porciją,
aromatą nustelbs kartumas ir degėsių kvapas.
Norintiems daug ir stiprios kavos patartume pasiūlyti
Espresso Doppio, t. y. dvigubą espresso.
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Lietuvoje tik specializuotos kavos kavinės bei kavos
namai, kuriems gera kava yra vienintelis būdas privilioti
naują ar išlaikyti jau pastovų klientą, kavą ruošia iš gerokai didesnio maltos kavos kiekio. Skirtingai nei daugelyje
maitinimo įmonių, specializuotose kavinėse laikomasi
nuostatos, kad tarytum barbarai prasižengėlį „vargšus“ 7
g maltos kavos vandeniu skalaujant iki šie neteks spalvos,
nieko gero nepasieksi ir gera, skania bei aromatinga kava
nepasigirsi.
Kai kurios maitinimo įmonės specialiai juodos kavos
gaminimui įsigyja antrą kavos malūną, kuriuo malama
rupesnė, labiau juodai kavai gaminti tinkanti kava. Iš taip
maltos kavos paruoštas kavos gėrimas esti mažiau „sudegintas“, gražesnės prekinės išvaizdos.
Decaffeinato (sutrumpintai „Decaf“) – tai kava be kofeino. Kofeinas iš kavos pupelių pašalinamas dar prieš jų
skrudinimą. Iš tokios kavos taip pat gali būti ruošiami
įvairūs kavos gėrimai. Lietuvoje kava be kofeino nėra naujiena, tačiau vis daugiau maitinimo įmonių pabrėžia savo
kavos gėrimų asortimente turinčios šios kavos. Galbūt tai
lemia pastaruoju metu vis labiau besivystantis turizmas
bei didėjantis atvykstančių svečių iš užsienio skaičius.
Šaltieji kavos gėrimai
Espresso Shakerato – tai kokteilių plaktuvėje („šeikeryje“) ledo gabaliukais atšaldyta (suplakta) Espresso Classico
kava. Suplakti reikia labai greitai, kad „nepavandeniuotų“

espresso ir išliktų espresso kavos puta.
Espresso Freddo (6 pav.) – baro plaktuve („blenderiu“)
iki vienalytės, tirštos masės suplakta Espresso Classico
kava ir ledo gabaliukai.
Cappuccino Freddo (7 pav.) – taip pat baro plaktuve
(„blenderiu“) kartu su ledo gabaliukais iki vienalytės, tirštos masės suplakta Cappuccino kava. Atskiru atveju, pagal
skonį, gali būti dedama saldžios grietinėlės.
Caffe Frappe – šalti gėrimai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys – espresso kava ir ledo kubeliai – baro plaktuve
(„blenderiu“) iki vienalytės masės plakami kartu su pienu,
valgomaisiais ledais, alkoholiniu gėrimu ar kitais produktais. Frappe – tai šaltas, ledinis gėrimas, o žodelis caffe
pasako, kad sudėtyje yra kavos.
Straipsnyje aptarėme maitinimo įmonėse dažnai siūlomų kavos gėrimų, kurių viena iš sudedamųjų dalių yra
espresso kava, pavadinimus ir sudėtis, ruošimo pagrindus. Turbūt pastebėjote, kad kai kurių kavų pavadinimai,
priklausomai nuo kilmės šalies, gali būti rašomi šiek tiek
skirtingai, gali šiek tiek skirtis ir jų sudėtis bei proporcijos.
Tokių kavos gėrimų (kavos kokteilių) su įvairiausiais priedais žinoma tikrai daug, kavos barmenai kuria originalius
receptus, pasaulyje vyksta įvairūs kavos bei kavos gėrimų
– Specialty coffee – čempionatai.

Šaltiesiems
gėrimams
pasaldinti
labiau tinka
cukraus sirupas.
Jis lengvai paruošiamas: karštame
vandenyje cukrų
tirpiname tol,
kol daugiau
nebetirpsta
(dažniausiai santykiu 1:2)
ir atvėsiname.
Patogu ir tai, kad
kiekvienas klientas gėrimą cukraus
sirupu gali pasisaldinti pagal savo
skonį.

!

Lankytojui paprašius kavos, užsakymą galima pasitikslinti pagal tokią schemą (ši schema yra pavyzdinė, joje suskirstytos šiame ir
praeitame straipsniuose aprašytos kavos. Kavos gėrimo rūšių ar gėrimų su espresso kava, galinčių papildyti kiekvieną šių grupių, yra žymiai daugiau):
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Ungurys. Senovėje – vaistas,
šiandien – delikatesas
Jolita Vitkauskaitė

Šį kartą norime pasidalinti žiniomis apie ungurį – „prabangią“ žuvį,
skanų, tačiau vis dar retą Lietuvos
restoranų delikatesą. Ne paslaptis,
kad iš šios žuvies gaminamų patiekalų skonis priklauso ir nuo virtuvės
šefo išmonės bei įgūdžių…

Senovės Egipto šventyklose ungurys, gyvatę primenanti žuvis, buvo garbinamas tarsi dievybė. Šventikai
daugybę ungurių laikydavo talpyklose, prisijaukindavo
juos, maitindavo aukojamų gyvulių viduriais, dabindavo brangakmeniais puoštomis auksinėmis apyrankėmis.
Deja, unguriai nei Egipto šventikų, nei paprastų gyventojų kulinarine prasme nedomino.
Graikų gurmanai manė kitaip. Nors paslaptingas žuvis
jie siejo su dievais, tačiau ši nuomonė netrukdė ungurius
gaminti ir jais mėgautis kaip puikiais delikatesais.
Viduramžiais unguriai buvo svarbūs net medicinoje
– juos naudodavo kaip universalią priemonę, gydančią
nuo įvairių negalavimų.
jūrinis ungurys

upinis ungurys
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Jūrinis ungurys (lot. Conger conger) – jūrinių ungurių
šeimos žuvis. Žuvis plėšri, paplitusi jūrose prie Europos,
aptinkama ir Baltijos jūroje. Jos kūnas yra ilgas ir lygus,
o oda rusvai pilkšva. Šios žuvys yra mėsėdės, turi didelius
nasrus ir stiprius dantis. Būna 0,5-1,5 metro ilgio, sveria
5-15 kg, tačiau gali užaugti ir iki 3 metrų ilgio bei sverti
virš 50 kg. Lietuvos maitinimo įmonėse jūrinis ungurys
nėra paklausus.
Upinio ungurio (lot. Anguilla anguilla) galva maža,
kūnas ištįsęs, gyvatės formos, jį dengia smulkučiai, giliai
odoje įstrigę žvyneliai. Akys nedidelės, išsidėsčiusios virš
žiočių kampų. Nugara tamsi, pilvas gelsvas ar baltas. Iš
porinių pelekų yra tik krūtininiai. Oda stora, gleivėta. Šios
žuvys yra mėsėdės, turi didelius nasrus ir stiprius dantis.

Kūnas užauga iki 1,2 m ilgio, sveria iki 3,5-4,0 kg.
Unguriai neršia tik kartą per gyvenimą, po to žūsta.
Apie ungurių veisimąsi sužinota tik XX a. pradžioje. Šios
žuvys neršia Atlanto vandenyne, o užauga gėluose vandenyse. Ungurių jaunikliai anksčiau buvo laikomi atskira žuvų rūšimi. Jaunikliai, Golfo srovės nešami į Šiaurės
Rytus, pasiekia Europos pakrantes tik trečiųjų gyvenimo
metų rudenį. Čia užauga iki 6-9 cm ilgio unguriukai. Jie
vadinami stikliniais unguriais ir yra populiarūs Nantes,
La Rochelle, Bordeaux ir Baskų regionuose. Jauniklių,
kurie išgyvena, oda pasidaro pigmentuota. Taip jie tampa geltonaisiais unguriais. Geltonieji unguriai turi rudą,
į žalsvą pereinančią nugarą, gelsvus šonus, kurie vėliau
tampa sidabriškai balti. Šis procesas vyksta tuo metu,
kai unguriai pradeda keliauti atgal į jūrą. Tuo metu jie
jau vadinami sidabriniais unguriais ir yra labiausiai vertinami. Šioje stadijoje ungurys patinas užauga iki 50 cm,
patelė – iki 1 m ilgio.
Svarbu žinoti, kad pagal subrendimo lygį unguriai
skirstomi į minėtus geltonus, sidabrinius arba bronzinius. Nesuklyskite – skirtingos spalvos, tai ne skirtingos
rūšys, o tik skirtingas ungurio amžius.
Tikras delikatesas
Nuo senų laikų žinoma gausybė patiekalų su unguriu: sriubos, buljonai, pyragai su unguriais, makaronų
patiekalai, su česnaku ar garstyčiomis, keptas, rūkytas,
įtrintas prieskoniais...
Skaniausi unguriai būna nuo birželio iki rugpjūčio mėnesio. Lietuvoje populiarūs mažesni bei vidutinio dydžio
unguriai, o, pavyzdžiui, Ispanijoje ypač vertinami mažyčiai, plonyčiai, vos permatomi ungurių jaunikliai, kurie
kepami alyvų aliejuje, molio puoduose.
Drebučiuose patiekti šalti unguriai labai populiarūs
Didžiojoje Britanijoje, jie patiekiami tame pačiame inde,
kuriame buvo gaminami. Ungurio pyragas ir ungurio
sultinys taip pat labai populiarūs tradiciniai patiekalai
Didžiojoje Britanijoje. Rūkytas ungurys itin mėgiamas
Skandinavijoje ir Šiaurės Vokietijoje. Tokio rūkyto ungurio oda turėtų būti švytinti ir beveik juoda, patiekiamas
su šviežia rugine duona ir citrina.

produktai

Šios žuvys taip pat populiarios Japonijoje,
ypač mėgiamos perpjautos, pervertos ant iešmo ir iškeptos ant ugnies kaip kabayaki (kepamos ant ugnies, pamovus ant lazdelių ir aptepus padažu). Ungurys taip pat patiekiamas
su ryžiais arba gaminamas nabemono stiliumi
(maistas patiekiamas dar neparuoštas, svečiai
jį gamina patys: į puode verdantį žuvies sultinį su sojų padažu lazdelėmis merkiami norimi
produktai, traukiami ir, pamirkius į padažą,
valgomi).
Paprasta išdarinėti
• Gyvą ungurį patariama porai valandų
įdėti į gilų indą ar kibirą su druska. Druska neturėtų apsemti visos žuvies. Per porą valandų
nusitrina jų gleivės, tada žuvis miršta. Žinokite,
kad taip nugalabyta žuvis gali prarasti iki 5 %
savo svorio.
• Negyvą žuvį reikia kruopščiai nušveisti,
kad oda būtų švelni.
• Atsargiai nuo žiaunų iki išeinamosios
angos į plotį išpjaukite 2,5 cm pilvo ruožą, pašalinkite žarnas.
• Gerai išplaukite žuvį, kelis kartus perskalaukite.
Verta žinoti
Ungurio mėsa yra aiškios tekstūros, tvirta.
Žalia mėsa yra pilkos spalvos, o kepama tampa
balta. Geriausia ungurius pirkti gyvus arba visai šviežius. Jie yra užmušami, oda nulupama
tik paskutiniu momentu prieš maisto gamybą,
kadangi jų mėsa greitai genda. Be vandens, tačiau drėgnoje aplinkoje, unguriai gali išgyventi
net kelias dienas. Ungurių, veistų stovinčiame
vandenyje arba per ilgai laikytų talpyklose,
mėsa gali būti dumblo skonio.
Nors ir švelnaus skonio bei ypač gardūs, unguriai yra itin riebūs, sunkiai virškinami. 100 g
ungurio turi 184 kcal, iš jų 101,7 – riebalų kcal,
viso riebalų – 11,6 g, sočiųjų riebalų – 2,4 g,

cholesterolio – 126 mg, baltymų – 18,4 g,
omega-3 rūgščių – 0,2 g.
Ungurį reikia ruošti taikant tokius paruošimo metodus, kurie iš žuvies pašalintų kuo
daugiau riebalų. Venkite „stiprių“ padažų, kurie
konkuruoja su turtingu ungurio aromatu, vietoj jų patartina naudoti rūgščius priedus, kurie
„atsvers“ riebią mėsą. Ši žuvis niekada nepatiekiama žalia, netgi gaminant sušius ji yra kepama, troškinama, rūkoma, verdama, gali būti
kepama ant grotelių, padaroma filė. Ungurius
patariama gaminti su actu ar vynu, su įvairiais
prieskoniais, žalumynais. Rūkytą ungurį geriau
suvirškinti padės šlakelis citrinų sulčių.
Tiekėjų nuomonė
Unguriai pasaulio valstybėms tiekiami iš Kanados, Kinijos, Grenlandijos, Japonijos, Taivano, Jungtinių Amerikos Valstijų.
Pasak UAB „Reaton“ direktoriaus Taraso
Oriol, ungurių sezoniškumas Lietuvoje nejaučiamas – šias žuvis tiekėjai pristato ištisus
metus, tačiau priduria, kad vasarą, dėl šilto
oro, šias žuvis atgabenti į Lietuvą yra sunkiau.
Jūrinius ungurius įmonė gauna iš Prancūzijos,
upinius – iš Estijos (į kurią šias žuvis pristato
įvairios Europos šalys), pastarieji yra auginami
specialiose fermose. Unguriai Lietuvą pasiekia
2 kartus per savaitę. Šis tiekėjas klientams gali
pasiūlyti rūkytų, rūkytų ungurių filė, atvėsintų,
apkeptų ant grotelių. Atvėsintų upinių ungurių kilogramas kainuoja 85 Lt, jūrinių ungurių
– 22-23 Lt, rūkytos filė – 100 Lt, apkeptų ant
grotelių – 130 Lt/kg.
Pasak specialisto, Lietuvos maitinimo įmonių
rinkoje upinis ungurys „prigijo“, tapo populiarus, jis ypač paklausus japonų restoranuose. Jūrinis ungurys šioje rinkoje savo vietos nerado.
Už konsultacijas dėkojame jūrų gėrybių restorano
„Marino“ šeimininkams Liutaurui Markevičiui ir Rolandui Laurinaičiui.

TOBULAS
MAISTO
RUOŠIMAS
„Apetitas atsiranda bevalgant, o malonumas – dar
ruošiant maistą“ – skelbia vokiečių kompanijos
„Rösle“ šūkis. Įkurta prieš
120 metų, firma „Rösle“ išsaugojo senąsias Vokietijos
amatų kokybės ir tikslumo tradicijas. Šiandien „Rösle“
yra viena iš nedaugelio firmų, visą įrankių asortimentą
gaminančių Europoje, o ne trečiojo pasaulio šalyse.
Visi įrankiai gaminami iš specialios rūšies
nerūdijančio plieno, yra visiškai atsparūs valiklių bei kitų
cheminių medžiagų poveikiui. Gaminių dizainas nukreiptas į formų tobulinimą ir naujų funkcinių sprendimų
paieškas. Visi gaminiai yra tobulai funkcionalūs: prieš
atiduodami į gamybą, kiekvieną naują gaminį ne mažiau
kaip metus testuoja specialistai – kulinarijos mokyklų
auklėtiniai bei žymiausių restoranų virėjai. Jų pastabos ir pasiūlymai naudojami galutiniam produkcijos
tobulinimui.
„Rösle“ – tai ne vien kokybė ir estetika, bet ir
dėmesys detalėms. Kad įrankiai nedūlėtų stalčiuose,
o visuomet būtų po ranka, firmos specialistai realizavo „atviros virtuvės“ koncepciją. Buvo sukurta darni
plieninių stovų, lentynėlių, laikiklių ir kabliukų visuma,
leidžianti optimalia tvarka išdėstyti ne vien tik darbo
įrankius, bet ir prieskonius, valymo reikmenis bei pagalbines medžiagas. Funkcionalių nerūdijančio plieno
aksesuarų buvo pasiūlyta ir stalo serviravimui.
Dėl tobulo patogumo vokišką įrangą noriai naudoja
daugelio 5 žvaigždučių viešbučių restoranų virėjai,
savo partneriams ją rekomenduoja Amerikos kulinarijos institutas. Nemažą produkcijos dalį įsigyja ir
privatūs asmenys, siekiantys pabrėžti virtuvės svarbą
ir pasiekti profesionalias maisto ruošimo aukštumas.
„Rösle“ įranga, per daugelį metų tapusi kokybės ir
našumo etalonu, tam sudaro puikias sąlygas.
„Rösle“ atstovas Lietuvoje:
UAB „Berghoff Baltija“
Savanorių pr.174A, Vilnius,
tel. (8 5) 2750900
el. p. berghoff@is.lt,
www.berghoffbaltija.lt

Ungurio patiekalas (restorano „csarda“).
Nuotr. A. Zeigis
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viešbučiams

„REVAL HOTEL NERIS“
Kovo pabaigoje Kaune, šalia Laisvės alėjos, didžiausia viešbučių grupė
Baltijos šalyse „Reval Hotels“ atvėrė naujo ir didžiausio Kaune viešbučio
„Reval Hotel Neris“ duris. Viešbutyje įrengti 208 modernūs ir patogūs kambariai, iš kurių 37 – vienviečiai, 153 – dviviečiai, 17 – verslo klasės ir vieni
apartamentai. Kuriant kambarių stilių atsižvelgta tiek į verslo, tiek į laisvalaikio keliautojų poreikius. Naujausia ir moderniausia įranga aprūpintame
naujojo viešbučio konferencijų ir renginių centre įrengtos 8 daugiafunkcinės salės, kuriose telpa iki 1000 žmonių (didžiausioje salėje – 450). Visoje
viešbučio teritorijoje veikia bevielis internetas. Besilankančius viešbutyje
kviečia 140 vietų tarptautinės virtuvės restoranas „Diverso“ su atvira virtuve. Prie restorano vasarą bus įrengiama lauko terasa. Išgerti vakaro kokteilį, lengvai užkąsti ar pasimėgauti popietės gėrimu galima jaukiame bare
„Ginger Bar“.
„REVAL hotel neris“

„DE LITA“

„DE LITA“
Žiemos pabaigoje Druskininkų miesto centre (Vytauto g. 43), šalia autobusų stoties, gydyklų, vandens parko, buvo atidarytas naujas trijų žvaigždučių viešbutis „De Lita“, siūlantis 24 dviviečius, 8 mini liukso, 4 liukso ir 2
karališkuosius liukso kambarius. Visuose kambariuose yra interneto prieiga,
telefonai, veikia palydovinė televizija, įrengta individualiai reguliuojama šildymo sistema. Pasitarimams ir mokymams viešbutyje įrengtos dvi konferencijų salės su modernia technika. Praalkusieji kviečiami apsilankyti naujojo
viešbučio restorane, kuriame patiekiami tiek tradiciniai, tiek gurmanams
skirti patiekalai, siūlomi verslo pietūs, vakarienės. Viešbutyje teikiamos masažų ir kūno gerovės paslaugos. Patogų ir ramų viešbučio „De Lita“ svečių poilsį užtikrina rami viešbučio aplinka, dengtos terasos, begarsis liftas,
aukštas aptarnavimo lygis, draugiškas, daugeliu kalbų kalbantis viešbučio
darbuotojų kolektyvas.

Specializuoti skystųjų kristalų
televizoriai viešbučiams
UAB „BHD“, plėsdama viešbučių įrangos produktų asortimentą, pristato
specializuotus skystųjų kristalų televizorius, skirtus viešbučiams, moteliams, sanatorijoms ir svečių namams.
Siekdami užkariauti kuo daugiau viešbučių rinkos, tapome tarptautinės
kompanijos „Philips“ atstovu Lietuvoje. Kodėl nusprendėme
importuoti į Lietuvą viešbučiams skirtus televizo-

rius? Todėl, kad daugelis apgyvendinimo įstaigų pasirinkdavo namams skirtus
televizorius. Kuo specializuotas televizorius skiriasi nuo paprasto televizoriaus,
naudojamo namuose? Pagrindiniai skirtumai yra: transliuojamų kanalų nustatymo funkcijos atjungimas, garso lygio padidinimas iki tam tikros nustatytos ribos bei galimybė aktyvuoti interaktyviąsias paslaugas (PayTv, ITV).
Garso lygio nustatymo riba – nepakeičiama funkcija norint viešbutyje
išlaikyti bent minimalius reikalavimus, keliamus triukšmui bei ramybei.
Transliuojamų kanalų nustatymų funkcijos atjungimas užtikrina,
kad svečias niekada neturės nusiskundimų dėl netransliuojamų kanalų, nes atlikti pirminiai kanalų
nustatymai išliks iki kito kanalų perprogramavimo,
kurį gali atlikti tik viešbučio personalas.
Norėdami patenkinti net išrankiausių klientų poreikius, apgyvendinimo įstaigoms siūlome įvairių
dydžių skystųjų kristalų televizorius. Nuo mažiausio
– dvidešimties colių įstrižainės, iki didžiausio – keturiasdešimties colių įstrižainės televizoriaus. Jei norite
būti šiuolaikiški, išskirtiniai, sutaupyti daug brangaus
laiko, pasinaudokite mūsų pasiūlymu.
UAB „BHD“ informacija
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viešbučiams

„MATERIALS CONTROL“ – ATSARGŲ
APSKAITA SVETINGUMO ĮMONĖMS
Šiais laikais įmonės sėkmę lemia tiksli ir
laiku gauta informacija. Atsargų apskaita
„Materials Control“, suteikdama galimybę
pasitikslinti duomenis bet kuriuo metu, gali
Jums padėti priimti tinkamus sprendimus.
Išnaudodami šios atsargų apskaitos galimybes, sąnaudas galite sumažinti beveik
nedidindami darbo krūvio. Ši aukšto lygio
apskaitos sistema gali padėti nustatyti, kurias
prekes reikia parduoti, o kurias „prilaikyti“. Sistemos struktūra yra tiesiogiai susijusi su valdymo
funkcijomis, todėl maitinimo padalinio vadovas gali lengviau valdyti atsargų
srautus ir paskirstymą. Modulis leidžia detaliai valdyti patiekalų ir gėrimų
kalkuliacijas, o kalkuliacijų kortelės gali būti keičiamos ir rūšiuojamos pagal
grupes.
Atsargų apskaita galima analizuoti ir individualios veiklos sąnaudas bei
pajamas. Kaip teigia „Baltic Hotel and Restaurant Systems“ vadovė p. Katrin
Vellesalu, su „Materials Control“ galima sukurti tankų informacijos tinklą,
užtikrinantį sklandžią kasdieninę verslo eigą, o informaciją pasiekti bet kuriuo metu ir iš bet kurios vietos.

Atsargų apskaita – pagrįsta
Jūsų veiklos valdymo sėkmė. „Materials Control“ privalumai:
• Maisto ir ne maisto atsargų išteklių planavimas.
• Neribotas atsargų pavadinimų, jų kategorijų ir vienetų, pardavėjų ir
kalkuliacijų kortelių skaičius.
• Turto apskaita ir inventorizacija.
• Užsakymai ir pajamos, atsiskaitymų valdymas ir perdavimas.
• Kalkuliacijų kortelės siejamos su restorano valdymo sistema.
• Lankstus, „Crystal Reports“ pagrindu veikiantis ataskaitų ruošimas.
• Tiesioginė sąsaja su „Microsoft Excel“.
• Galima tiesiogiai sujungti su keliomis apskaitos programomis.
„BHRS“ atstovauja „Micros-Fidelio“ sistemoms Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Įmonė diegia atsargų apskaitos sistemas „Materials Control“ pavienėse
maitinimo įstaigose bei viešbučių restoranuose.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į „Baltic Hotel and Restaurant Systems“ atstovus tel. +370 5 2497577, el.
paštu bhrs@bhrs.info, internete www.bhrs.info

2007 m. apgyvendinimo
įstaigų statistika
Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2007 m. sausio-gruodžio mėn. Lietuvos apgyvendinimo įstaigose apsistojo 15 procentų daugiau
svečių, nei 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu.
2007 m. apgyvendinimo įstaigose (viešbučiuose, svečių namuose, moteliuose, poilsio namuose (nameliuose), sveikatinimo įstaigose ir kt.) nakvojo
1,8 mln. svečių, iš jų 48 procentai užsieniečių. Viešbučiuose ir svečių namuose
apsistojo 1,3 mln. svečių, poilsio namuose (nameliuose) – 130,8 tūkst., sveikatinimo įstaigose – 131,1 tūkst. svečių. Palyginus su 2006 m., Druskininkų sav.
apgyvendinimo įstaigose apsistojo 30 procentų daugiau svečių, Neringos sav.
– 8,9 procento, Palangos sav. – 14,9 procento, o Birštono sav. apgyvendinta
9,8 procento mažiau svečių.
Viešbučiuose ir svečių namuose 2007 m., palyginus su 2006 m., apgyvendinta 14,1 procento daugiau svečių, užsieniečių – 9,1 procento daugiau. Svečių
iš ES šalių apgyvendinta 8,2 procento daugiau. Padaugėjo svečių iš kaimyninių
šalių – Rusijos (30,5 %), Lenkijos (25,6 %), Latvijos (22,5 %), Estijos (21,4 %),
Baltarusijos (24,4 %), taip pat iš Vakarų Europos šalių – Belgijos (34,7 %), Norvegijos (18,9 %), Ispanijos (14,1 %), Airijos (13,7 %), Prancūzijos (10 %).
Daugiausia svečių atvyko iš Lenkijos – 112,2 tūkst. (2006 m. – 89,3 tūkst.),
Vokietijos – 111,6 tūkst. (2006 m. – 116,1 tūkst.), Latvijos – 59,7 tūkst. (2006
m. – 48,7 tūkst.), Rusijos – 56,6 tūkst. (2006 m. – 43,4 tūkst.), Jungtinės Karalystės – 36,9 tūkst. (2006 m. – 38,9 tūkst.). 2007 m. viešbučių ir svečių namų
numerių užimtumas sudarė 46,1 procento (2006 m. – 42,3 %).
Vilniaus miesto viešbučiuose ir svečių namuose 2007 m. sausio-gruodžio
mėn. buvo priimta 571,9 tūkst. svečių, arba 12,7 procento daugiau, nei 2006
m. tuo pačiu laikotarpiu, užsieniečių – 438,5 tūkst., arba 5,1 procento daugiau. 2007 m. Vilniaus m. viešbučių ir svečių namų numerių užimtumas sudarė
54,8 procento (2006 m. – 52,3 %).
Statistikos departamento informacija
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sprendimai

Viešbučių administravimo sistema „HOTEX“ –
dar patogesnė ir lankstesnė
„HOTEX“ – žinoma ir išbandyta
viešbučių automatizavimo rinkoje
UAB „UCS Baltic“, informacinių technologijų
(IT) sprendimų viešojo maitinimo įmonėms lyderė Lietuvoje, nuolat atnaujina savo siūlomų
sistemų, skirtų ne tik viešojo maitinimo sektoriaus, bet ir kitas paslaugas teikiančioms įmonėms, įvairovę. Šį kartą įmonė savo klientus nori
informuoti apie naujus, sėkmingai jau trečius
metus diegiamos viešbučių procesų automatizavimo sistemos „HOTEX“ privalumus ir didesnes
galimybes, kurios buvo sukurtos atsižvelgiant į
klientų pageidavimus ir poreikius.
Programa „HOTEX“ tinka įvairaus dydžio viešbučiams, nes yra sudaryta iš pagrindinių dalių ir
papildomų komponentų. Nedidelis viešbutis gali
įsigyti pagrindines, o didesnis – visas (ir papildomas) programos dalis.
Priminsime, kad pagrindinę „HOTEX“ dalį
sudaro sistema, kuri leidžia kaupti reikalingus
viešbučio duomenis, atlikti administracines
operacijas, registruoti organizacijų, grupių bei
korporacijų užsakymus, sujungti kompiuterinį
kasos aparatą su viešbučio programa ir generuoti kasdieniniam viešbučio darbui reikalingas
ataskaitas.
Kitas papildomas sistemos dalis klientas gali
pasirinkti pagal poreikius. Papildomos funkcijos
padeda administruoti telefonų sistemą, renginius, rezervavimą internetu, spynų sistemą, interneto ir TV tarifikavimą, minibarus ir ryšį su
„R-Keeper“ sistema.
Galimybės ir privalumai
• Galimybė pasirinkti lietuvių arba anglų kalbą.
• Operatyvus individualių ir grupinių užsakymų priėmimas.
• Galimybė viešbučio kambarius rezervuoti ir
ataskaitas gauti internetu.
• Klientui pageidaujant, galimybė užsisakyti
po vieną vietą (lovą).
• Patogios svečių apgyvendinimo ir išlydėjimo, paslaugų teikimo operacijos.
• Lanksti nuolaidų sistema bei galimybė kontroliuoti nuolaidų suteikimo teises bei nustatyti
nuolaidas suteikusį darbuotoją; galimybė konkrečiai organizacijai (agentūrai, grupinei ar individualiai paraiškai) suteikti skirtingas nuolaidas;
kiekvienai organizacijai (agentūrai) skirti specialias kainas; įvesti ar apriboti nuolaidas svečio
kortelėje; priskirti tam tikrą nuolaidą atliekant
konkretų rezervavimą.
• Galimybė naudoti arba nenaudoti prie pasirinktos organizacijos priskirtus tarifus atliekant
individualų rezervavimą.
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• Leidimai keisti grupinės rezervacijos parametrus.
• Speciali ir labai patogi greitoji kliento paieška sistemoje.
• Galimybė atsispausdinti ataskaitų formas iš kambarių tvarkaraščio pagal pageidaujamų svečių
sąrašą (atvykstantys svečiai, išvykstantys svečiai, gyvenantys
svečiai ir t. t.).
• Paprastas ir greitas atsiskaitymas su svečiais už suteiktas
paslaugas.
• Programa palaiko atsiskaitymą eurais.
• Greitas kreditinės ir išankstinės debetinės sąskaitos, kreditinės ir debetinės sąskaitos-faktūros
išrašymas ir anuliavimas pagal šalies įstatymus.
• Išrašomos sąskaitos grupuojamos bei filtruojamos pagal departamentus, sąskaitas išrašiusius
darbuotojus, organizacijas, balansą ir t. t.
• Programoje realizuota paprasta avansinių mokėjimų apskaita.
• Programa atlieka aiškią, patikimą ir saugią grynųjų pinigų apskaitą.
• Naudojantis programa lengva planuoti kambarinių darbo grafiką.
• Programa palaiko integraciją su konferencijų-renginių programa. Integracijos pagrindas – bendra svečių, klientų duomenų bazė ir
galimybė priimti užsakymus tiek viešbučio, tiek
konferencijų paslaugoms.
• Programa suteikia galimybę gauti operatyvias finansines, statistines ir prognozių ataskaitas.
• Patogi telefonų knygos funkcija.
• Funkcionali svečių automobilių registracija.
Naujos funkcijos ir dar lankstesnė
sistema
Turintys „HOTEX“ sistemą, nuo šiol gali įsigyti
medicininį modulį, kuris itin patogus sanatorijoms, poilsio namams. Toks modulis padės automatizuoti klientams siūlomus gydymo kompleksus ir įvairias procedūras.
Viešbučiams, kuriuose yra sporto salės, UAB
„UCS Baltic“ siūlo naują sporto klubų valdymo
sistemą „Fitness SPA“. Ja galėsite administruoti
pirtis, sales, kortus, turėsite galimybę teikti atskirus abonementus, taip pat vykdyti darbuotojų

apskaitą, gauti ataskaitas. Sistema galima naudotis ir neturint „HOTEX“, ji gali funkcionuoti
kaip atskira programa.
„UCS“ specialistai prie „HOTEX“ dar siūlo prijungti maitinimo rinkoje jau žinomą „Time Keeper“ sistemą, kuri padės vykdyti automatizuotą
jūsų darbuotojų darbo laiko apskaitą.
Naujas modulis „Housekeeping“ pasitarnaus
valdant viešbučio minibarus (prekių apskaitą),
vykdant patalynės, valymo priemonių išeigos,
radinių biuro kontrolę.
Gera naujiena didelėms kompanijoms – darbas su agentūromis, bendradarbiaujančiomis
kompanijomis dabar tapo dar lengvesnis ir patogesnis. Patogus modulis „Developer“ leidžia
lanksčiai ir patogiai kontroliuoti bendradarbiaujančias organizacijas, daryti ataskaitas.
Nuo šiol jau galima naudotis ir „HOTEXNet“
programa, dėl kurios viešbučio vadybininkai ar
bendradarbiaujančios agentūros rezervacijas
gali vykdyti internetu.
UAB „UCS Baltic“ informacija

sprendimai

LVRA INFORMACIJA
dėl lauko kavinių
įrengimo VILNIUJe
Balandžio 8 d. Lietuvos viešbučių ir restoranų
asociacijai (LVRA) priklausantiems restoranams iškėlus klausimą dėl Vilniaus savivaldybės „statomų
barjerų“ vasaros lauko kavinėms, LVRA organizavo
susitikimą su Vilniaus savivaldybės Miesto plėtros
departamento vadovais.
Susitikimo metu verslininkams buvo priminta,
kad lauko kavinių konkursą laimėjusios įmonės
turi laikytis Vilniaus senamiesčio tvarkymo ir statybos taisyklių (patvirtintų 1995 03 03 Vilniaus
miesto valdybos potvarkiu Nr. 699V). Atkreipiamas
verslininkų dėmesys, kad pagal šias taisykles lauko
terasų pakylos gali užimti ne daugiau 2/5 šaligatvio, paliekant 3 metrus pėstiesiems (IX skirsnis,
12 punktas). Markizės gali būti nutolusios nuo
fasado ne daugiau kaip 1 m atstumu, tačiau neturi viršyti šaligatvio pločio (VIII skirsnis, 6 punktas). Alternatyva markizėms – skėčiai. Alternatyva

tvorelėms, kuriomis tverti lauko kavines taisyklės
neleidžia, gali būti gėlių vazonai. Jei lauko kavinės ant lauko skėčių deda alkoholio reklamą, reikia nepamiršti, kad logotipas turi turėti palydimąjį
užrašą. Reklama leidžiama ant indų, padėkliukų ir
kt. Lauko kavines įmonėms turėtų projektuoti ne
reklamos agentūros, kaip įprasta, o architektai.
LVRA derasi su AGATA
Vasario 28 d. LVRA prezidentė Evalda Šiškauskienė ir asociacijos valdybos nariai susitiko su
gretutinių teisių atlikėjams atstovaujamos asociacijos AGATA vadovais. LVRA griežtai pasisakė
prieš AGATA sprendimą nuo 2008 m. sausio 1 d.
nebetaikyti viešbučiams mokėjimo tarifų, atsižvelgiant į viešbučio metinį užimtumo procentą.
Asociacija pasiūlė AGATA atstovams apsvarstyti
metinės licencijos restoranams ir viešbučiams
įvedimą, kuri padengtų ir atlikėjų, ir autorių atlyginimus. Kad sumažintų savo narių mokamus

mokesčius, asociacija sutiktų pati administruoti
ir rinkti atlyginimus. LVRA jau informavo savo
narius, kad AGATA asociacijai netaikant viešbučių užimtumo koeficiento, nariai turi teisę nutraukti sutartis individualiai ir pradėti derybas dėl
naujos sutarties sąlygų. AGATA nesutikus taikyti
viešbučių užimtumo koeficiento, LVRA kreipsis į
Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarybą. Šiuo
metu LVRA ir AGATA tariasi dėl naujų tarifų viešbučiams nustatymo.
Be to, LVRA drauge su LATGA-A ir AGATA skubos tvarka inicijuos įstatymų pakeitimą, kreipsis
į Kultūros ministeriją, kad valstybė užkirstų kelią
užsienio atlikėjams, prodiuseriams atstovaujančių
kolektyvinių organizacijų, pavyzdžiui, AGICOA,
atėjimui į Lietuvą, ir apsaugotų savo narius nuo
papildomos mokesčių naštos. Kelių ES šalių vyriausybės, pavyzdžiui, Maltos, tai yra padariusios.
AGATA šia tema žadėjo parengti bendrą kreipimąsi
Kultūros ministerijai.

Alaus apskaitos sistema – praktiškas sprendimas
UAB „UCS Baltic“ klientams siūloma alaus apskaitos sistema – sėkmingai diegiama ir populiari
maitinimo įmonių rinkoje. Naudodami šią sistemą,
restoranų, kavinių, barų šeimininkai gali kontroliuoti
alaus išpilstymą ir tiksliai sužinoti, kiek pinigų yra
įnešta į kasą per tam tikrą laiką. Vadovas turi galimybę matyti alaus išpilstymo laiką ir tikslų išpilto
gėrimo kiekį. Ataskaitose pastebėsite, kada alaus yra
išpilama per daug, o kada per mažai, t. y. taupoma

svečių sąskaita.
Šią „UCS“ kompanijos siūlomą apskaitos sistemą įsigijo ir daugiau nei 10 alaus rūšių klientams
siūlantys baro „Transilvanija“ šeimininkai. Pasak baro
direktoriaus Vytauto Mineikio, alaus apskaitos sistema
yra ypač patogi įmonės šeimininkams arba kontroliuojantiems darbuotojams – bet kuriuo metu jie gali matyti
išpilto alaus kiekį ir kontroliuoti jo papildymą. Sistema
praverčia ir kontroliuojant pačius baro darbuotojus

– galima matyti, koks darbuotojas, kokiu metu užsiregistravo ir kokį alaus kiekį įpylė. Sistema yra tikrai
patikima – ji garantuoja, kad darbuotojai nepiktnaudžiaus, o Jūs lengviau galėsite juos kontroliuoti.
Sistema baro šeimininkai sėkmingai naudojasi jau
antras mėnuo – iš pradžių sistemą įsidiegė pabandymui, o lūkesčiams pasitvirtinus, nusprendė naudotis
nuolat.
UAB „UCS Baltic“ informacija

„LS Hospitality“ –
Restoranų valdymo sistema
„LS Hospitality“ – integruotas sprendimas, skirtas viešojo maitinimo įstaigų verslui organizuoti ir
valdyti. Jis pritaikomas įvairiose maitinimo įstaigose: restoranuose, kavinėse, baruose, užkandinėse, greitojo maitinimo restoranuose. Visi skirtingi
restoranų tipai gali būti viename tinkle ir valdomi
iš vieno centro.
„LS Hospitality“ sukurta „Microsoft Dynamics
NAV“ pagrindu ir yra integrali verslo valdymo sistemos dalis, apimanti visą įmonės veiklą, pradedant POS restorane ir baigiant centriniame biure
atliekamomis funkcijomis.
Sistemoje įdiegtas visų pagrindinių restorane
atliekamų funkcijų valdymas: valgiaraščio pakeitimai, kainų keitimas, akcijos klientams, centralizuotas pardavimo duomenų surinkimas į centrą.
Toks darbo organizavimas patogus ir kontrolei,
ir informacijos prieinamumui bei patikimumui

užtikrinti. Tai sudaro galimybę būti lankstesniems ir
greičiau reaguoti į pokyčius.
Sistemoje kaupiama detali pardavimų informacija, atliekanti šias funkcijas: kontrolės (bet kuris vartotojo veiksmas palieka įrašą sistemoje) ir duomenų
šaltinio, reikalingo verslo analizei.
„LS Hospitality“ pranašumai:
• Galima atsekti veiksmus nuo POS sandorių iki
Didžiosios knygos.
• Žema bendra nuosavybės kaina (angl. Total
Cost of Ownership, TCO):
- Vartotojai mokosi naudotis tik viena sistema.
- Administratorius tvarko tik vieną sistemą.
- Nereikia sudėtingo sistemų siejimo.
„LS Hospitality“ turi maisto pristatymo į namus
funkciją: centralizuotą skambučių priėmimą, užsakymo suvedimą į sistemą, užsakymo perdavimą į

arčiausiai kliento esantį restoraną bei pristatymą
optimaliausiu maršrutu.
„LS Hospitality“ patogu ir lengva naudoti, nereikia daug laiko skirti personalui mokyti, nes POS
sistemoje esantis meniu palengvina ir supaprastina darbą.
Daugiau informacijos apie „New Vision“ sprendimus restoranams galite rasti interneto svetainėje www.new-vision.com.
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Nacionalinis prekių ženklas –
Lietuvos firmos įvaizdis
Registruota patentinė patikėtinė dr. Nijolė Viktorija Mickevičienė (IĮ „Nempata“)

Pirmieji nacionaliniai prekių ženklai buvo įregistruoti 1923 metais.
Jau tuomet verslininkai suprato, kad viena sėkmingo verslo
sudedamųjų dalių yra reklama, kurios pagrindą sudaro originalus
produkto ar paslaugos pavadinimas – registruotas prekių ženklas.
Nacionaliniai prekių ženklai Lietuvoje registruojami pagal nacionalinius prekių ženklų įstatymus ir
galioja tik toje valstybėje, kurios patentų žinyboje
yra registruoti. Šiuo metu Lietuvoje yra įregistruota virš 50 000 prekių ženklų.
Mūsų šalyje prekių ženklai registruojami pagal
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą (Žin.
2000, Nr. 92-2844, yra papildymų ir keitimų), paduodant paraiškas Valstybiniam patentų biurui
pagal Valstybinio patentų biuro direktoriaus 200404-30 įsakymu Nr. 3R-37 patvirtintą dokumentą
„Prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004“.
Vienam ženklui registruoti yra paduodama viena
paraiška, nurodant prekių ir paslaugų klases, kuriose
prašoma įregistruoti pasirinktą prekių ženklą. Paduodant paraišką registracijai, sumokamas valstybinis
mokestis, registruojant daugiau nei vienoje prekių
ir paslaugų klasėje, už kiekvieną jų mokamas papildomas mokestis.
Prekių ženklai gali būti:
• žodiniai, skelbiami standartiniu šriftu;
• grafiniai, vaizdiniai ar spalviniai, kai registruojamas
tik piešinys ar grafinis elementas, ar spalvų derinys;
• kombinuoti, kuriuose derinami tiek žodiniai,
tiek vaizdiniai kompoziciniai akcentai;
• įstatymas numato galimybę registruoti muzikinius prekių ženklus, pateikiant muzikiniais simboliais
užrašytą registruojamą melodiją;
• yra galimybė įregistruoti ir kvapą kaip prekių ženklą, bet tokiai paraiškai keliami specifiniai
reikalavimai.
Prekių ženklo registracija patvirtinama Valstybinio patentų biuro išduotu prekių ženklo registracijos liudijimu (žr. paveikslėlį). Prekių ženklo
savininkui išimtinės teisės suteikiamos tokiam
prekių ženklo vaizdui, koks įklijuotas liudijime,
ir tik toms prekėms ir paslaugoms, kurios jame
nurodytos.
Pradinis prekių ženklo galiojimo terminas yra
10 metų nuo paraiškos padavimo registracijai
dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas visoms
ar daliai liudijime nurodytų prekių ir paslaugų kitiems 10 metų, paduodant prašymą ir sumokant
įstatyme numatytą mokestį.
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Padavus paraišką prekių ženklo registracijai, jai
suteikiamas numeris ir padavimo data, nuo kurios
žymuo įgyja laikiną apsaugą, todėl pareiškėjas
gali prie ženklo dėti nuorodą TM, informuojančią,
kad atliekama šio ženklo teisinė registracija. Gavus registracijos liudijimą, prekių ženklą galima
žymėti simboliu , informuojančiu, kad žymuo
yra registruotas prekių ženklas.

®

Patentų biuro ekspertas maždaug po metų nuo
paraiškos padavimo dienos atliks jos ekspertizę
– patikrins, ar registruojamas žymuo gali sudaryti
ženklą (sudarytas iš žodžių, raidžių, skaitmenų,
piešinių, emblemų, erdvinių formų, spalvų ar jų
derinių) ir ar jis atitinka absoliučius reikalavimus,
keliamus prekių ženklams.
Pagal absoliučius reikalavimus prekių ženklas neregistruojamas, jei:
• jis neturi skiriamojo požymio;
• dabartinėje kalboje ar veikloje yra tapęs bendriniu;
• žymi tik prekių rūšį, kiekį, kokybę, paskirtį;
• gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ar
paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės;
• prieštarauja moralei, viešajai tvarkai, žmoniškumo principams;
• yra didelės vertės, ypač religinis simbolis ir t. t.
Patentų biuro ekspertas netikrina prekių ženklo naujumo, t. y. nežiūri, ar nėra nuo anksčiau
galiojančių prekių ženklų ar paraiškų. Jei ekspertas nusprendžia ženklą įregistruoti, sumokėjus
mokestį už prekių ženklo paskelbimą, liudijimo
išdavimą ir 10 metų galiojimą, jis paskelbiamas
oficialiame patentų biuro biuletenyje. Per tris
mėnesius nuo paskelbimo suinteresuoti asmenys
gali paduoti motyvuotus protestus patentų biuro apeliaciniam skyriui dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia. Išnagrinėjęs
protestą, apeliacinis skyrius jį gali patenkinti ir
tuomet užprotestuotas prekių ženklas pripažįstamas negaliojančiu, arba protestą atmesti ir registraciją palikti galiojančia.
Vėlesnius ginčus dėl prekių ženklų registracijos
nagrinėja Vilniaus apygardos teismas.

Lietuvos pareiškėjai paraiškas Valstybiniam patentų biurui gali paduoti patys arba pasinaudoti patentinio patikėtinio paslaugomis. Užsienio valstybių
pareiškėjai privalo paraiškas patentų biurui paduoti
tik per patentinį patikėtinį. Patentinis patikėtinis
visuomet seka patentų biuro oficialią informaciją,
skelbiamas paraiškas ir informuoja aptarnaujamus
pareiškėjus apie publikuojamas paraiškas, aptaria
būtinybę užprotestuoti vėlesnius ženklus, seka, kada
reikia pratęsti prekių ženklų galiojimą ir t. t.
Už patentų biuro atliekamus veiksmus yra mokami mokesčiai į valstybės biudžetą, kurie reglamentuojami specialiu įstatymu.
Dabar galiojantys oficialūs mokesčiai už prekių
ženklo registraciją, mokami į valstybės biudžetą:
• mokestis už paraiškos padavimą (ženklas registruojamas vienoje klasėje) – 240 Lt;
• mokestis už kiekvieną papildomą klasę (paduodant paraišką) – po 120 Lt;
• liudijimo išdavimas – 240 Lt;
• liudijimo galiojimo pratęsimas (su viena klase)
– 240 Lt, už kiekvieną papildomą klasę – po 120 Lt;
• išrašas iš registro – 120 Lt;
• protesto padavimas – 320 Lt.
Prekių ženklai, kurie registruojami pagal nacionalinius prekių ženklų įstatymus, galioja tik tos valstybės, kurioje yra registruoti, teritorijoje. Todėl pagal
Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą registruoti prekių ženklai galioja tik Lietuvos teritorijoje.
Kad prekių ženklo teisinė apsauga galiotų ir kitose
valstybėse, reikia jį registruoti kiekvienoje valstybėje atskirai arba pasinaudoti tarptautiniais registracijos keliais,
kuriuos aptarsime kituose žurnalo numeriuose.

informacija

RESTORANAI, KURIUOSE MOKAMA TIEK, KIEK NORIMA
Parengė Elena Germanovič

Kai kurių restoranų savininkai, vadovaudamiesi posakiu, kad klientas visada teisus, nusprendė jiems suteikti dar daugiau laisvės: leido už
maistą mokėti tiek, kiek patys nori. Pasaulyje
jau yra keli tokie restoranai.
Idėja iš pradžių gali pasirodyti absurdiška, bet tik iš pradžių. Juk ne paslaptis, kad apsilankę restorane ne visada liekame patenkinti tuo, ką suvalgėme. Skųstis, atrodo, negalime – patiekalas buvo pagamintas tinkamai,
tačiau pietūs ar vakarienė, už kurią nemažai sumokėjome, nepateisino mūsų
lūkesčių. Šiuo atveju galima sakyti, kad mūsų sąmonėje kainos ir kokybės
santykis buvo neadekvatus. Štai kodėl kai kurių restoranų savininkams kilo
geniali mintis leisti pačiam klientui nuspręsti, kiek jis nori sumokėti už maistą. Viena iš priežasčių, lėmusių jų sprendimą, buvo noras sužinoti, kiek restorano lankytojai linkę sumokėti už patiekalus, t. y. kokia pinigų suma jie
vertina restorane patiekiamą maistą.
Skeptikai galėtų ginčytis, kad tokia altruistiška idėja gali nuvaryti maisto
įstaigą į bankrotą, tačiau Austrijos sostinėje Vienoje įsikūręs restoranas „Der
Wiener Deewan“ šį teiginį paneigia. Kasdien restorano klientams siūloma
paragauti penkių skirtingų Pakistano virtuvės troškinių, iš kurių trys yra vegetariški. Gėrimų kainos yra fiksuotos, tačiau klientai sprendžia, kiek mokės už maistą. Restorano savininkas teigia, kad dauguma klientų patiekalus
įvertina sąžininga pinigų suma, todėl restoranas nenukenčia dėl neįprasto
kainoraščio principo.
Neseniai vienas Didžiosios Britanijos Pool mieste veikiančių restoranų
taip pat sugalvojo pereiti prie „mokėk, kiek nori“ principo. Restorano šefas
teigia, kad tokiai permainai ryžtis paskatino roko grupės „Radiohead“ akcija,
kurios metu gerbėjai patys nustatė jų naujojo albumo „In Rainbows“ kainą.
Tuo tarpu Australijos žemyne, Melburno mieste, veikia jau keturi „Lentil
As Anything“ „mokėk, kiek nori“ restoranai, kurie siūlo vegetariškus ir veganiškus patiekalus, gaminamus profesionalių virėjų. Siūloma visa „maisto
kultūros bendruomenės“ koncepcija: rengiamos parodos, koncertai, siūlomas eklektiškas meniu. Dėl šios priežasties erdvės pritraukia jaunus menininkus – rašytojus ir dailininkus. Restorano savininkas, 38 metų Shanaka
Fernando, kilęs iš Šri Lankos, už nepelno siekiančių restoranų tinklo įkūrimą
2007 metais gavo Vietinio herojaus apdovanojimą. Jo verslas peraugo į jaunimo organizaciją. Shanaka Fernando įrodė, jog verslas gali būti socialiai
„atsakingas“, veikti idealistiniu ir altruistiniu pagrindu ir tuo pačiu metu būti
populiarus, mėgstamas žmonių bei pelningas.
Amerikoje gerai žinomi du restoranai, veikiantys „mokėk, kiek nori“ principu. Vienas iš jų („One World Cafe“) įsikūręs Solt Leik Sityje, kitas – „SAME
Cafe“ – Denveryje. Šių maitinimo įstaigų savininkai lankytojams siūlo ne tik
patiems nuspręsti, kiek jie nori mokėti už maistą, bet ir užsisakyti norimo
dydžio porciją.
Anot „One World Cafe“ savininkės Denisės Cerreta, ši mintis kilo svarstant, ką daryti su likusiu maistu, kurį tenka išmesti. Užsisakydami patiekalus,
klientai savo alkį įvertina optimaliomis porcijomis, todėl lieka mažai arba
visai nelieka maisto atliekų. Denisės teigimu, ši paprasta idėja leidžia pamaitinti dar daugiau žmonių.
Ši maisto įstaiga remiasi filosofija, kuria siekiama mažinti badą pasaulyje,
gaminti sveiką maistą iš ekologiškų maisto produktų bei eliminuoti maisto atliekas. Vienas iš pagrindinių tikslų yra sukurti traukos centrą, kuriame
bendruomenės nariai gali ne tik pavalgyti, bet ir pabendrauti, todėl maisto
įstaiga tampa viena iš socialinio bendravimo formų. Anot Denisės, įprastoje
maisto įstaigoje žmonės dažnai jaučiasi atskirti, o šiame restorane lankytojai yra atsipalaidavę ir bendrauja laisvai su bet kuriuo kitu klientu. Siekiant

vystyti veiklą, yra įsteigtas šios
maisto įstaigos fondas. Kiekvienas, paaukojęs pinigų šiam fondui, gauna kuponą, su kuriuo gali
nemokamai pavalgyti restorane.
2003 metais įkurtas „One
World Cafe“ sėkmingai veikia jau
penkerius metus. Nuo įkūrimo
pradžios pelnas tik augo, todėl
restorano savininkė aktyviai skatina tokių restoranų kūrimąsi ir
kituose miestuose. Viena iš jos
svajonių yra „One World Cafe“
įkurti Niujorke, tačiau, anot Denisės, kol kas įsikūrimo kaštai yra
per dideli.
Pastarojo restorano įkūrėja jau susilaukė pasekėjų – 2006 metais Denveryje įkurta „SAME Cafe“ („So All May Eat“) veikia tuo pačiu principu. Denisė
ir kiti savanoriai mėnesį plušėjo tam, kad Kolorado valstijoje taip pat atsirastų toks bendruomenės pagrindu veikiantis restoranas.
Kaip matome, restoranas gali veikti ne tik kaip pelno siekianti organizacija, bet ir vadovautis kitais, kur kas kilnesniais tikslais, kurie verčia klientus
atsakingiau žiūrėti į maistą, ir iš esmės pakeisti požiūrį į bendravimą maisto
įstaigoje.
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Svarstomos viešojo
maitinimo problemos
Stiprinant dialogą tarp maistą ruošiančių ir jo saugą
bei kokybę tikrinančių institucijų, Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos (VMVT) iniciatyva buvo organizuotas pasitarimas su Lietuvos restoranų vyriausiųjų
virėjų ir konditerių asociacijos (LRVVKA) atstovais.
Siekiant padėti išspręsti kylančias problemas viešojo
maitinimo sektoriuje, Valstybinė maisto ir veterinarijos
tarnyba įsipareigojo organizuoti pasitarimus ir diskusijas su šio verslo atstovais, kurių metu apsvarstyti galiojančių teisės aktų pritaikymo praktikoje aktualijas,
gyventojų skunduose dažniausiai minimų negerovių
šalinimo galimybes.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Kazimieras Lukauskas asociacijos atstovus
supažindino su VMVT struktūra, veiklos uždaviniais,
strateginiu planu. K. Lukauskas akcentavo, kad tiek
maistą gaminančių, tiek kontroliuojančių jo saugą ir
kokybę specialistų pastangos nukreiptos vienam tikslui – žmogaus gerovei, jo gyvenimo kokybei gerinti.
„Esame partneriai, nes bendromis pastangomis turime
siekti aukšto mūsų šalies restoranų ir kavinių lygio,
kad Lietuvos gyventojai ir užsienio svečiai juose gautų
tik kokybišką ir sveiką maistą. Norime dirbti kryptingai,
remdamiesi abipusiu supratimu. VMVT inspektoriaus
tikrinimo tikslas – patarti, padėti maisto gamybos
technologams išspręsti problemas, įveikti negeroves“,
– sakė direktorius.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto
skyriaus vedėja Aušra Išarienė susirinkusiems pateikė
išsamią 2007 metų viešojo maitinimo įmonių patikrinimų analizę. Praėjusiais metais papildomai pradėjo
veiklą 248 įmonės ir šiuo metu Lietuvoje veikia 7261
viešojo maitinimo įmonė. Didesnėje dalyje restoranų ir
kavinių įdiegtos ir veikia savikontrolės sistemos. Pasak
A. Išarienės, taikant šias efektyvias sistemas ir didėjant darbuotojų atsakomybei, žarnyno užkrečiamųjų
ligų protrūkių skaičius kasmet mažėja, protrūkių metu
vis mažiau žmonių kavinėse ar restoranuose užsikrečia
infekcinėmis ligomis. Tačiau užkrato rizika didėja dėl
pobūvių dalyvių atsinešamo maisto. Tokiais atvejais
būna sudėtinga nustatyti kaltininkus. Maisto skyriaus
vedėjos teigimu, pagrindinės priežastys, nulemiančios
užkrečiamųjų ligų paplitimą – sergantis personalas,
technologijų pažeidimai ir blogos maisto laikymo sąlygos. A. Išarienė akcentavo, kad kavinių ir restoranų
darbuotojai privalo didesnį dėmesį kreipti higienos
taisyklių, maisto gamybos technologijų reikalavimų
laikymuisi, nes kasmet didėja protrūkių skaičius, kurių
priežastis – sergantis personalas.
2007 m. atlikti 10785 viešojo maitinimo įmonių patikrinimai. Iš patikrintų restoranų – 62 %, kavinių – 64
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% nustatyti pažeidimai. Dažniausiai buvo nustatomi
bendrų higienos taisyklių nesilaikymo atvejai, produktų tinkamumo vartoti terminų nepaisymas, maisto
produktų ir gaminių laikymo sąlygų, ženklinimo, produktų atsekamumo pažeidimai. VMVT taikė visas numatytas poveikio priemones: įspėjimus, baudas, draudė
patiekalų gamyboje naudoti nekokybiškus produktus,
stabdė įmonių veiklą. A. Išarienė pabrėžė, kad itin nedaug restoranų ir kavinių (apie 30 %) pateikia mėginius
savikontrolės mikrobiologiniams tyrimams atlikti.
Diskusijų metu restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos atstovai iškėlė jiems aktualius klausimus dėl žaliavų ir pusgaminių šaldymo reglamentavimo,
gamyboje privalomų pildyti žurnalų tobulinimo, klientų
informavimo apie patiekalų gaminimą iš atšaldytų produktų ir kt.
Siekiant toliau sėkmingai vystyti abipusį bendradarbiavimą, stiprinti pasitikėjimą, buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengtų pasiūlymus papildyti ir pakeisti geros
higienos praktikos taisykles viešojo maitinimo įmonėms,
kad būtų išspręsti probleminiai klausimai.
VMVT informacija

Sudaryta darbo
grupė, kuri parengs
pasiūlymus papildyti
ir pakeisti geros
higienos praktikos
taisykles viešojo
maitinimo
įmonėms.

informacija

Tapkite Meniu.lt klientu ir naudokitės viena
efektyviausių reklamos formų
Meniu.lt – tai didžiausias ir labiausiai lankomas specializuotas interneto portalas, kuriame
pristatomos visos Lietuvos maitinimo bei pramogų
įstaigos. Portale Meniu.lt pateikiama aktuali informacija tiek maitinimo ir pramogų įstaigų
lankytojams, tiek darbuotojams bei savininkams.
Puslapis atnaujinamas kasdien, todėl dauguma
restoranų, kavinių ir klubų lankytojų informacijos ieško būtent Meniu.lt portale.
Meniu.lt portalas – tai:
• Didelis tikslinių lankytojų skaičius – Meniu.
lt sulaukia virš 12 000 lankytojų per dieną, kurie pažiūri virš 40 000 puslapių, iš jų – ir Jūsų
įstaigos pristatymą!
•
Patogi paieškos ir rūšiavimo sistema
(įstaigos pasirinkimas pagal miestą, tipą, virtuvę,
pagal raktinius ar specifinius žodžius bei pavadinimus; paieška valgiaraščiuose, naujienose
bei recenzijose).
• Meniu.lt vardas ir interneto adresas nuolatos reklamuojami įvairiuose leidiniuose, inter-

nete, specializuotų parodų metu.
• Meniu.lt portale dirba ta pati profesionali
komanda, kuri leidžia žurnalą „Restoranų verslas”, leidinius „Meniu kelyje“, „Pasaulio virtuvės“,
„Pobūvių gidas“.
Be anksčiau išvardintų privalumų, Meniu.lt
klientams skirta:
• Prioritetinė vieta maitinimo įstaigų sąraše.
• Išsamus įstaigos pristatymas (logotipas,
nuotraukos bei maitinimo įstaigos valgiaraštis,
kuris nuolatos atnaujinamas).
• Profesionalaus žurnalisto parašyta (arba
Jūsų pateikta) recenzija apie įstaigą.
• Naujienų bei specialių Jūsų įstaigos
pasiūlymų (dienos pietų valgiaraščio, paslaugų
vaikams, konferencijų paslaugų ir kt.) publikavimas Meniu.lt portalo naujienų, renginių, akcijų
ir dienos pietų rubrikose.
• Šventinių arba proginių pasiūlymų pristatymas specialiose šventinėse rubrikose.
•
Pobūvių (banketų, furšetų, išvežamųjų

pobūvių paieškos bei užklausimų sistemą.
• Jūsų įstaigos rekomendavimas Meniu.lt
lankytojams, kurie, ieškodami pobūviams vietos,
kreipiasi į redakciją tiesiogiai.
• Pageidaujant, patalpinamas reklaminis skydelis (banner – angl.) Meniu.lt portale (apmokestinamas papildomai, pagal atskirą sutartį).
Meniu.lt informacija
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LBKA kviečia dalyvauti trečiajame
„Atvirame Lietuvos grilio čempionate“
Šiemet, gegužės 30-31 d., Druskininkų miesto
šventės metu, Turizmo informacijos centro kempinge (Gardino g. 3, Druskininkai), vyks jau trečiasis
„Lietuvos grilio čempionatas“. Organizatoriai šventės
dalyviams bei svečiams šiais metais žada dar daugiau pramogų, geros nuotaikos ir naujų rekordų. Tuo
pačiu metu vyks ir Kulinarijos paveldo fondo mugė,
kurioje dalyvaus tradicinio maisto gamintojai.
2007 metais, antrojo „Atviro Lietuvos grilio čempionato“ metu, LBKA tapo Pasaulio barbekiu kepėjų
asociacijos (WBQA) nare, todėl šiemet į čempionatą
planuoja atvažiuoti ir pats WBQA prezidentas, kuris
atsiveš 2 komandas ir pristatys naujo tipo kepsninę.
Taip pat žada atvykti komandos iš Latvijos, Lenkijos,
Rusijos, Šveicarijos, Belgijos ir kitų šalių.
Šventę stebėti labai smagu, o joje dalyvauti – dar
smagiau, todėl Lietuvos barbekiu kepėjų asociacija
(LBKA) visus kepsnių ant grotelių mėgėjus kviečia
jungtis į komandas ir dalyvauti gražia tradicija tapusiame ir jau trečią kartą vykstančiame „Atvirame
Lietuvos grilio čempionate“. Komandą gali sudaryti
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iki 4 žmonių, vienas iš jų vadovaus ir atliks komandos kapitono funkcijas. Gali dalyvauti visi: tiek profesionalai, tiek mėgėjai, todėl registruotis gali tiek
didelės bei mažos įmonės, tiek individualūs asmenys, subūrę smagią draugų kompaniją. Kiekviena
komanda turi teisę deleguoti du teisėjus, komandos
pavadinimas pasirenkamas laisvai. Norintys dalyvauti turi užpildyti anketą (komandos registracijos
lapą) bei iki gegužės 1 dienos į LBKA sąskaitą pervesti 600 Lt komandos mokestį (už kurį komandai
bus suteiktos dvi nakvynės, pusryčiai, kepsninė,
anglys, maisto produktai).
Gegužės 30 dieną (penktadienį) numatomas
dalyvių atvykimas bei registracija, vyks šventinė
eisena, kuri prasidės 16.30 val., po to vyks kapitonų instruktažas, o vakare bus rengiamas „Kapitonų
konkursas“. Tai nauja rungtis-namų užduotis, kuriai
komandos turės pasiruošti iš anksto – reikės iškepti
didelį kumpį, kalakutą ar paršiuką.
Gegužės 31 dieną, šeštadienį, po pusryčių, pasiruošimo čempionatui bei teisėjų instruktažo, 11

val., vyks oficialus čempionato atidarymas, kurio
metu bus pristatyti komandų kapitonai, vyks teisėjų priesaika bei prasidės čempionatas. Čempionate
bus varžomasi keliose rungtyse: dėl prizinių vietų
(pirmos, antros ir trečios), o taip pat dėl rėmėjų
įsteigtų prizų už geriausią žuvies, mėsos, kalakutienos patiekalą bei desertą. Komanda, pagaminusi
geriausią patiekalą su alumi, gaus „Švyturio“ įsteigtą prizą. Taip pat bus apdovanota geriausia naujokų
komanda, o „Kapitono“ rungties nugalėtojai gaus
„Zepter“ rėmėjų steigiamą prizą. Šventės metu netruks pramogų: vyks įvairios loterijos, pristatymai,
įmonė „Kotanyi“ surengs prieskonių šou, netrūks
smagios muzikos.
Birželio 1 dieną, sekmadienį, Vaikų dienos proga,
paskutinę Druskininkų miesto šventės dieną, LBKA
ir Druskininkų miesto savivaldybė planuoja kepti
rekordinį pyragą.
Iškilus klausimų pasiteirauti galima mob. tel. 8
615 43371, el. p. abagociunas@erves.lt.
LBKA informacija

INFORMACIJA

Anžej Chadkevič

Ant iešmo kepamas ėriukas

LBKA atidarė lauko
kepsninių sezoną
Lietuvos barbekiu kepėjų asociacija (LBKA) vasario pabaigoje savo narius
pakvietė į naująjį, šalia Vilniaus-Minsko plento įsikūrusį, restoraną „Marcipanas“. Kadangi praėjusi žiema nebuvo šalta, o vasario mėnesį oras jau buvo
pavasariškas, restorano „Marcipanas“ teritorijoje buvo išrikiuotos įvairiausios kepsninės. Ant jų buvo ruošiami įvairūs patiekalai: kepsniai, garnyrai,
alaus punšas, didžiuliai kumpiai. Įspūdingiausiai atrodė ant didžiulio iešmo
kepamas ėriukas. Šiam renginiui įvairaus tipo avienos ir ėrienos pateikė Lietuvos avių augintojų asociacija, kurios sugalvotu specialiu būdu paruoštas
ir marinuotas ėriukas buvo iškeptas renginio metu.
Šio LBKA ataskaitinio susirinkimo-prezentacijos metu buvo pradėtas
lauko kepsninių sezonas. Asociacijos vadovai renginio dalyvius agitavo
dalyvauti gegužės pabaigoje Druskininkuose rengiamame jau trečiajame
„Atvirame Lietuvos grilio čempionate“, apsvarstė kitas asociacijos aktualijas. Artėjančiam kepsnių ant grotelių sezonui susirinkusieji ruošėsi stebėdami bei ragaudami lauko kepsninėse paruoštų patiekalų. Savo užkandžiais
vaišino ir restoranas „Marcipanas“, kurio virtuvei vadovauja iš Varšuvos
atvykęs virtuvės šefas Anžej Chadkevič.
LBKA prezidentas Gintautas Zuikaitis ir vykdantysis direktorius Aurelijus Bagočiūnas džiaugėsi pagaliau iš Lietuvos rekordų agentūros „Factum“
gautu diplomu, kuriuo patvirtinama, kad praeitų metų „Atvirame Lietuvos
grilio čempionate“, tradiciškai vykusiame Druskininkų miesto šventės metu,
buvo iškeptas ilgiausias Lietuvoje šašlykas. Specialiai šiam rekordui sumontuotoje šašlykinėje iškepto šašlyko ilgis siekė 48 metrus! Šių metų čempionate organizatoriai ruošiasi pasiekti naują Lietuvos rekordą.

LBKA vadovai su Lietuvos
rekordo diplomu

Restoranų verslas 2/2008

39

informacija

LRVVKA INFORMACIJA
Virėjų konkursas
Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija (LRVVKA) kartu su įmone „Bonduelle Polska“ S.A.
kviečia dalyvauti atrankiniame virėjų konkurse „Žalioji Bonduelle Kepurė“.
Tai vienas prestižiškiausių kulinarinių konkursų mūsų regione, rengiamas
kelerius metus iš eilės. Šis konkursas, į kurį suvažiuoja virtuvės virtuozai
iš įvairių šalių, skirtas virėjams profesionalams. Atrankinis konkursas vyks
2008 m. gegužės 6 d. Vilniuje, o finalas – Lenkijoje.
LRVVKA surengė prezentaciją
2008 m. kovo 30 d. Palangos viešbutyje „Vanagupė“ įvyko LRVVKA organizuotas susirinkimas-prezentacija „Virėjai juokauja geriau“. Linksmai
šmaikštaudami, prisimindami Melagių dieną, virėjai gamino patiekalus, negailėjo gerų patarimų, todėl pelnė dalyvių bei žiūrovų simpatijas.
Šio susirinkimo metu LRVVKA gretas papildė 4 nauji nariai: UAB „Nemuno slėnis“, atstovaujama gamybos vedėjos Violetos Pasilauskienės, UAB
„Pušų Paunksnėje“, atstovaujama vyr. virėjos Laimos Kryžienės, Vitalija Kaminskienė iš Panevėžio kavinės „Nendrė vėjyje“ ir Valerij Leonov iš Vilniaus
restorano „Cazanova“.
Kadangi renginys vyko balandžio 1-osios išvakarėse, LRVVKA nutarė įkurti
„Linksmųjų virėjų klubą“ (LVK). 2008 metai pagal kinų kalendorių yra Žiurkės
metai, o žiurkė – gyvūnas, kuris dažniausiai gyvena prie maisto aruodų, todėl LVK simboliu buvo pasirinktas linksmasis peliukas. Programą paįvairino
intarpai iš nuostabaus filmo „Ratatouille“ („La Troškinys“). Buvo sudarytos
keturios komandos, kiekviena iš trijų narių, iš kurių vienas – naujokas. Žiūri
buvo sudaryta atsitiktiniu būdu, iš žiūrovų salės, o balsavimo įrankiais tapo
trijų dydžių samčiai iš „Sangaidos“.
Komandos pasirinko šmaikščius pavadinimus (pirmoji – „Vaivorykštiniai
žiurkiukai“, antroji – „Mėlynosios plaštakės“, trečioji – „Bordinės molekulės“
ir ketvirtoji – „Žalieji“) ir pradėjo rungtis. Jos, panaudodamos asociacijos
rėmėjų („Reaton“, „Santa Marija“, „Farm Frites“, „Gallina Blanca“, „Nestle“,
„Danisco Sugar“, „Bonduelle“) produktus, turėjo sukurti patiekalus pagal
keturias pateiktas užduotis. Patiekalai turėjo būti pateikti „Sangaidos“ induose.

ryžių paplotėliai, įdaryti
pekino antimi
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Pirmoji komanda, kuriai vadovavo LRVVKA prezidentas Valius Čepanonis,
kartu su Ruslan Bolgov (viešbutis „Mabre“) ir Violeta Pasilauskiene puikiai
susidorojo su užduotimi. „Reaton“ rūkyta Pekino anties krūtinėle, blanširuotomis morkomis, šparaginėmis pupelėmis, šviežia kalendra buvo įdaryti
ryžių paplotėliai. Prie jų pateikti dvejų rūšių padažai: vienas su baziliku ir
kalendra, kitas su „Marsala“ vynu bei salotų miksas – rucolla, sultenis, Lollo
rosso. Pagal antrą užduotį pagamintas 3 patiekalų meniu buvo sudarytas
iš užkandžio – „Santa Maria“ Tex Mex „čipsų“, papuoštų žuvies rutuliukais,
apibarstytais paniruotais juodos duonos „Apetitto“ kubeliais su triufelių
skonio padažu, karšto patiekalo – triušienos kukuliukų, įdarytų čederio sūriu
su „Farm Frites“ bulvytėmis, kepta cukinija ir „Gallina Blanca“ medžiotojų
padažu ir deserto iš mangų pyrago ir „Nestle“ vanilinių ledų rutuliukų su
vaisiais, mėtų želė, papuošto obuolių sulčių putomis.
„Mėlynosios plaštakės“ su Aldona Gečiene (restoranas „Medininkai“),
Honorata Lyndo (restoranas „La Mama“) ir Vitalija Kaminskiene konkursui
pasirinko „Reaton“ kengūrienos filė ir ją pateikė su brendyje mirkytomis slyvomis bei raudonojo vyno padažu. Antroji komanda užkandį su krevetėmis
pateikė lavašo žvaigždės formos krepšelyje, gardino „Santa Maria“ avokadų
padažu, o ožkos sūrio salotas paruošė su „Santa Maria“ salsa ir kukurūzų
traškučiais „Nachos“.
Trečioji komanda – jos vedlys Stanislav Kizenevič (viešbutis „Martialis“),
Halina Višnevskaja (viešbutis „Conti“) ir Valerij Leonov – pagal antrąją užduotį paruoštam patiekalui sugalvojo linksmą pavadinimą – „Kad karalienei nebūtų liūdna“. Prisimindami, kad Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio
organizacija (FAO) 2008-uosius paskelbė tarptautiniais bulvių metais, iš
„Farm Frites“ bulvyčių padarė „sostą“ veršienos išpjovai, pagardino „Gallina
Blanca“ padažu ir „Bonduelle“ daržovėmis.
Ketvirtoji komanda, vadovaujama Vytauto Samavičiaus (viešbutis „Navalis“, Klaipėda) keptą sterko filė pateikė su „Reaton“ žirnių, sezamo sėklų
ir starkio skonių humuso kremu. Humusas – puikus vegetarinis valgis. Jame
gausu baltymų, geležies, kalcio ir cinko. Valgomas su pita, krekeriais ir šviežiomis daržovėmis, arba kaip padažas ar priedas prie kitų patiekalų.
Visi dalyviai už išradingai ir profesionaliai atliktas užduotis buvo apdovanoti rėmėjų įsteigtais prizais ir „Linksmojo peliuko“ diplomais.

Užkandis su traškučiais
Nachos, avokado pasta ir
skrudintais kukurūzais

INFORMACIJA

Parodą „SALIMA“ aplankė ir
lietuviai
Šių metų kovo 4-7 dienomis Čekijos Brno miesto parodų
centre vyko Centrinėje ir Rytų Europoje didžiausia maisto
produktų paroda „SALIMA 2008“.
Tuo pačiu metu vyko viešbučiams ir restoranams skirta paroda „INTECO“, kurios metu organizuotas kulinarinis
jaunųjų virėjų konkursas „Nowaco cup Junior“, kepyklų bei
konditerijos paroda „mbk“, tarptautinė vynininkystės mugė
„VINEX“.
Šios parodos visapusiškai aprėpia maisto produktų, gėrimų, gastronomijos bei susijusių technologijų industrijas.
Rytų ir Centrinėje Europoje „SALIMA“ paroda yra viena
didžiausių ir svarbiausių, o visos Europos mastu – didžiausių mugių trejetuke.
„SALIMA 2008“ parodoje dalyvavo 1056 dalyviai iš 36
šalių, kurie užėmė 23 000 kv. metrų parodų centro ploto.
Parodoje apsilankė virš 40 000 lankytojų.

Parodoje naujovės buvo pristatomos teminiuose paviljonuose, kurių buvo daugiau nei dešimt. Atskirą paviljoną
turėjo Azijos maisto produktų atstovai, kavos ir kavinių
įrangos tiekėjai, ekologiško maisto atstovai, vyno gamintojai ir kt. „Vinex“ parodoje lankytojai galėjo degustuoti
šimtus įvairiausių vynų, susipažinti su vietiniais – Moravijos
(Čekija) krašto – vynais. Pirmą kartą buvo pristatytas naujas projektas „trends 2008!“. Projekto tikslas – pristatyti ir
supažindinti su paskutinėmis naujovėmis sveikam gyvenimo būdui puoselėti, su naujomis kryptimis ir tendencijomis
maisto ir gėrimų gamyboje, viešojo maitinimo sektoriuje.
Parodą aplankė ir Lietuvos maisto pramonės įmonių bei
restoranų atstovų delegacija. Linksmą kelionę autobusu iki
Čekijos finansavo parodos organizatoriai. Dėkojame parodos
atstovams Lietuvoje – firmai „ExpoVizija“ – už suteiktą galimybę aplankyti parodą ir už puikiai suorganizuotą kelionę.

Parodoje „Vivattur 2008“ lankytojų netrūko
Keturioliktą kartą surengta tarptautinė turizmo, sporto
ir laisvalaikio paroda „Vivattur 2008“ į Vilniaus parodų
centrą „Litexpo“ vasario 29 – kovo 2 dienomis kaip ir kasmet sutraukė didelį būrį lankytojų.
Parodoje dalyvavo 338 dalyviai iš 30 pasaulio šalių, 218
dalyvių buvo iš Lietuvos. Visi dalyviai užėmė 3000 kv. metrų
ekspozicijų centro ploto. Per tris dienas parodą aplankė 25
000 lankytojų. Visi šie skaičiai – didžiausi parodos „Vivattur“ istorijoje.
Jau kelintus metus iš eilės parodoje dalyvavo visų apskričių turizmo informacijos centrai, kurie pristatė patraukliausias savo regiono apylinkes, naujus turistinius
maršrutus, kvietė sudalyvauti miestų šventėse, įvairiuose
festivaliuose. Lietuvos kelionių organizatoriai ir didžiausios kelionių agentūros pristatė 2008 metų sezono naujienas, lankytojams siūlė keliauti po gausybę pasaulio

kraštų. Parodos organizatoriai džiaugėsi, jog šiais metais
parodoje aktyviai dalyvavo laisvalaikio ir turizmo prekes
parduodančios ar nuomojančios bendrovės.
Parodoje savo stendą turėjo ir Meniu.lt kolektyvas. Labiausiai parodos lankytojus prie Meniu.lt stendo viliojo
leidinys „Meniu kelyje“ – turiningo laisvalaikio ir pakelės
maitinimo įstaigų gidas, skirtas keliaujantiems po Lietuvą. Jis lankytojams buvo dalinamas nemokamai. Žinoma,
dėmesio sulaukė ir kiti mūsų leidiniai: „Pobūvių gidas“
– nepakeičiamas pagalbininkas planuojant ir rengiant bet
kokią šventę, bei „Restoranų verslas“ – žurnalas restoranų,
viešbučių ir pramogų srities specialistams.
Dėkojame visiems, apsilankiusiems Meniu.lt stende.
Meniu.lt ir „Restoranų verslo“ kolektyvas
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Platesnį parodų sąrašą rasite internete: http://parodos.meniu.lt

tarptautinės parodos

INFORMACIJA

>> BIRŽELIS
IDDBA – kepinių paroda. Vieta: Naujasis Orleanas, JAV. Data:
2008 birželio 1-3 d.
Internete: http://www.iddba.org/
ALIMENTARIA MEXICO – tarptautinė maisto ir gėrimų paroda.
Vieta: Meksika, Meksikas. Data: 2008 birželio 3-5 d.
Internete: http://www.alimentaria-mexico.com/
FI SOUTH AMERICA – tarptautinė maisto ingredientų paroda.
Vieta: San Paulas, Brazilija. Data: 2008 birželio 3-5 d.
Internete: http://www.fi-events.com/
INTERFOOD CHINA – maistas, prieskoniai, alkoholiniai ir nealkoholiniai gėrimai; INTERWINE CHINA – Kinijos tarptautinė vyno,
alaus ir kitų alkoholinių gėrimų gamybos technologijų ir įrangos
paroda-mugė. Vieta: Guadžou, Kinija. Data: 2008 birželio 3-5 d.
Internete: http://www.faircanton.com/
FISPAL TECHNOLOGIA – tarptautinė maisto paroda. Vieta: San
Paulas, Brazilija. Data: 2008 birželio 3-6 d.
Internete: http://www.fispal.com.br/
AGROFOOD SKOPJE – tarptautinė maisto, gėrimų ir plataus
vartojimo prekių paroda. Vieta: Skopjė, Makedonija. Data: 2008
birželio 3-7 d.
Internete: http://www.skopjefair.com.mk/e_index.htm
WINEXPO GEORGIA – tarptautinė vyno ir stipriųjų alkoholinių
gėrimų paroda-mugė. Vieta: Tbilisis, Gruzija. Data: 2008 birželio
5-7 d.
Internete: http://www.expogeorgia.ge/flash.html
SITAACE-ENJOY MADAGASCAR – tarptautinė turizmo, amatų,
maisto, kultūros paroda. Vieta: Antananarivas, Madagaskaras.
Data: 2008 birželio 5-8 d.
Internete: http://www.habitat-madagascar.mg/

BIONAZUR – ekologiško maisto paroda. Vieta: Nica, Prancūzija.
Data: 2008 birželio 13-15 d.
Internete: http://www.nicexpo.com/
SPECIALITY & FINE FOOD FAIR – HARROGATE – specialaus ir
aukštos kokybės maisto paroda. Vieta: Harrogate, Didžioji Britanija. Data: 2008 birželio 15-16 d.
Internete: http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/
HOTELEX BEIJING – tarptautinė svetingumo rinkos paroda. Vieta: Beijingas, Kinija. Data: 2008 birželio 16-18 d.
Internete: http://www.hotelex.cn/
FITHEP MERCOSUR DO BRASIL – ledų ir konditerijos gaminių
technologijų bei produktų paroda. Vieta: San Paulas, Brazilija.
Data: 2008 birželio 16-19 d.
Internete: http://www.publitec.com.ar/
PROFOOD – verslo susitikimas, kurio tema – maistas. Vieta:
Nantes, Prancūzija. Data: 2008 birželio 17-18 d.
Internete: http://www.profoodmeetings.com/
SECUR‘ FOOD – verslo susitikimas dėl maisto produktų saugumo. Vieta: Nantes, Prancūzija. Data: 2008 birželio 17-18 d.
Internete: http://www.securfood.com/
SIWSF – SHANGHAI INTERNATIONAL WINE AND SPIRITS FAIR
– Šanchajaus tarptautinė vyno ir stipriųjų alkoholinių gėrimų paroda. Vieta: Šanchajus, Kinija. Data: 2008 birželio 17-19 d.
Internete: http://www.wineshanghai.com/
FEICORTE – tarptautinė jautienos produktų paroda-mugė. Vieta: San Paulas, Brazilija. Data: 2008 birželio 17-21 d.
Internete: http://www.feicorte.com.br/

INTERNATIONAL TRIESTE TRADE FAIR – amatai, turizmas, sveikatingumas, regioniniai maisto produktai. Vieta: Triestas, Italija.
Data: 2008 birželio 7-15 d.
Internete: http://www.fiera.trieste.it/campionaria/

FOOD TAIPEI – tarptautinė Taipėjaus maisto paroda. Vieta: Taipėjus, Taivanas. Data: 2008 birželio 18-21 d.
Internete: http://www.foodtaipei.com.tw/

MIWINE – profesionali vyno ir stipriųjų alkoholinių gėrimų paroda.
Vieta: Milanas, Italija. Data: 2008 birželio 9-11 d.
Internete: http://www.miwine.it/

THE GOOD FOOD & WINE SHOW SYDNEY – Australijos maisto
ir vyno renginys. Vieta: Sidnėjus, Australija. Data: 2008 birželio
20-22 d.
Internete: http://www.goodfoodshow.com.au/

FOOD INDUSTRY MINSK – įranga maisto gaminimo rinkai, viešojo maitinimo įstaigoms. Maisto produktai; BELAGRO – įranga ir
technologijos žemės ūkio produktų perdirbimui. Vieta: Minskas,
Baltarusija. Data: 2008 birželio 10-13 d.
Internete: http://www.greenexpo.by/exhibitions.asp?lang=en

FOODMASH – tarptautinė specializuota maisto gamybos įrangos, technologijų, gamybos ir pakavimo paroda. Vieta: Maskva,
Rusija. Data: 2008 birželio 23-27 d.
Internete: http://www.mvk.ru/eng/

MICROCLIMATE AND COLD – šaldymo įranga, greito užšaldymo
įranga, ledo generatoriai, šaldymo įranga maisto parduotuvėms ir
prekybos centrams; PACKAGING AND LABEL – pakuotės ir etiketės.
Vieta: Minskas, Baltarusija. Data: 2008 birželio 10-13 d.
Internete: http://www.minskexpo.com.by/
PROPAK ASIA – tarptautinė maisto gamybos ir pakavimo technologijų paroda. Vieta: Bankokas, Tailandas. Data: 2008 birželio
11-14 d.
Internete: http://www.propakasia.com/
INTERFOOD ASTANA – tarptautinė Kazachstano maisto produktų, gėrimų, pakuočių ir įrangos maisto rinkai paroda. Vieta: Astana, Kazachstanas. Data: 2008 birželio 12-14 d.
Internete: http://www.astanafood.kz/en
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ALITEC-CASABLANCA – maisto rinkos ir žemės ūkio paroda.
Vieta: Kasablanka, Marokas. Data: 2008 birželio 12-15 d.
Internete: http://www.ofec.co.ma/
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FI ASIA-CHINA – tarptautinė maisto ingredientų paroda. Vieta:
Šanchajus, Kinija. Data: 2008 birželio 24-26 d.
Internete: http://www.fi-events.com/
TEA and COFFEE WORLD CUP – EUROPE – pasaulinė arbatos ir
kavos paroda. Vieta: Madridas, Ispanija. Data: 2008 birželio 2426 d.
Internete: http://www.tcworldcup.com/
AVICOLA – tarptautinė kiaulienos paroda ir konferencija. Vieta:
Buenos Airės, Argentina. Data: 2008 birželio 25-27 d.
Internete: http://www.avicola.com.ar/
CEBU FOOD EXPO – maisto ir gėrimų, pakuočių ir gamybos
technologijų, aptarnavimo ir gamybos technologijų, tiekimo ir
paslaugų paroda. Vieta: Cebu City, Filipinai. Data: 2008 birželio

26-28 d.
Internete: http://www.globallinkph.com/
HOSFAIR GUANGZHOU – Kinijos tarptautinė svetingumo rinkos įrangos,
pristatymo, maisto ir gėrimų paroda. Vieta: Guadžou, Kinija. Data: 2008
birželio 26-28 d.
Internete: http://www.hosfair.com/
NATURAL PRODUCTS EXPO ASIA – ekologiško maisto rinkos paroda. Vieta: Honkongas, Honkongas. Data: 2008 birželio 26-28 d.
Internete: http://www.naturalproductsasia.com/
IFOODEX PEN – didžiausia maisto ir gėrimų paroda šiauriniame Malaizijos regione. Vieta: Penangas, Malaizija. Data: 2008 birželio 27-29 d.
Internete: http://www.ifoodex.com/
SIFSE – Šanchajaus tarptautinė žvejybos ir jūrų gėrybių paroda. Vieta:
Šanchajus, Kinija. Data: 2008 birželio 28-30 d.
Internete: http://www.sifse.com/en/index.asp
IFT FOOD EXPO – tarptautinis renginys maisto mokslo profesionalams.
Vieta: Naujasis Orleanas, JAV. Data: 2008 birželio 28 – liepos 1 d.
Internete: http://www.am-fe.ift.org/cms/
SUMMER FANCY FOOD SHOW – tarptautinė aukštos kokybės maisto ir
konditerijos gaminių paroda. Vieta: Niujorkas, JAV. Data: 2008 birželio 29
– liepos 1 d.
Internete: http://www.fancyfoodshows.com/

>> LIEPA
PROPAK CHINA – tarptautinė maisto gaminimo ir pakavimo technologijų
paroda. Vieta: Šanchajus, Kinija. Data: 2007 liepos 9-11 d.
Internete: http://www.propakchina.com/
MIFB – tarptautinė maisto produktų ir gėrimų paroda. Vieta: Kuala Lumpuras, Malaizija. Data: 2008 liepos 10-12 d.
Internete: http://www.mifb.com.my
THE GOOD FOOD AND WINE SHOW – gero maisto ir vyno paroda. Vieta:
Pertas, Australija. Data: 2008 liepos 11-13 d.
Internete: http://www.divexhibitions.com.au/
PAN AFRICA RETAIL TRADE / DAIRY DELI AFRICA / INTERBAKE AFRICA –
tarptautinės parodos, skirtos pristatyti įvairius maisto produktus, gėrimus,
šviežius produktus, kepinius ir konditerijos gaminius bei maisto produktų
technologijas. Iš viso 7 maisto parodos („Africa’s Big Seven“). Vieta: Johanesburgas, Pietų Afrikos Respublika. Data: 2008 liepos 20-22 d.
Internete: http://www.exhibitionsafrica.com/
FOODPRO – tarptautinė maisto perdirbimo ir maisto produktų gamintojams skirtų įrengimų paroda. Vieta: Sidnėjus, Australija. Data: 2008 liepos
21-24 d.
Internete: http://www.foodproexh.com
TRAFS – THAILAND RETAIL, FOOD AND HOSPITALITY SERVICES – restoranams, viešbučiams, maisto tiekėjams ir pardavėjams skirta paroda. Didžiausia tokio tipo tarptautinė paroda Tailande. Vieta: Bankokas, Tailandas.
Data: 2008 liepos 24-27 d.
Internete: http://thailandhoreca.com/2008
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restoranų ir viešbučių tiekėjai

INFORMACIJA

>> 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

„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
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

„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

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

„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

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

„ROLVIKA“ UAB
Kirtimų g. 59, Vilnius, tel. (8 5) 2602088, info@rolvika.lt,
www.provirtuve.lt
Virtuvės ir baro įranga, prekybiniai baldai
„SPEKAS“ IR KO UAB
Laisvės pr. 125A, Vilnius, tel. (8 5) 2740380, spekas@spekas.lt,
www.spekas.lt
Virtuvės ir baro įranga, indai, įrankiai, baldai, barai
„VENDOR LIETUVA“ UAB
Sporto g. 11, Vilnius, tel. (8 5) 2611242, vendor@vendor.lt,
www.vendor.lt
Kavos aparatai, kava, kavos įrangos nuoma

>> INDAI, įrankiai, inventorius
„ARKIETĖ“ UAB
Biuras: Konstitucijos pr. 15/5, Vilnius, tel. (8 5) 2711818,
info@arkiete.lt, www.arkiete.lt, www.indai.lt
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius
„BALTICDECOR“ UAB
Švitrigailos g. 40A, Vilnius, tel. (8 5) 2333037, vilnius@balticdecor.lt,
www.balticdecor.lt
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius, švaros prekės, įranga
„BERGHOFF BALTIJA“ UAB
Kalvarijų g. 41/17, Vilnius, (8 5) 2750900, berghoff@is.lt,

44

www.berghoffbaltija.lt
Nerūdijančio plieno indai, įrankiai, taurės, virtuvės ir stalo inventorius
bei aksesuarai
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„BALTIC HOTEL AND RESTAURANT SYSTEMS“
Gedimino pr. 50, Vilnius, tel. 8 699 90398, 8 699 18722,
bhrs@bhrs.info, www.bhrs.info
Viešbučių, restoranų bei pramogų kompleksų apskaitos įranga
„New Vision Baltija” UAB
Laisvės pr. 85, Vilnius, tel. (8 5) 2431252, 8 650 70699,
info.lt@new-vision.com, www.new-vision.com
IT partneris prekybai ir restoranams Baltijos šalyse

>> tekstilė, darbo drabužiai
„FLOKATIS“ UAB
A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, tel. (8 37) 202703, info@flokati.lt,
www.flokati.lt
Tekstilė, darbo drabužiai

>> Muzika, vaizdas, apšvietimas
„MEGAOMAS“ UAB
Taikos pr. 15 (p. c. „Avitela“), Klaipėda, tel. (8 46) 381917,
office@megaomas.lt, www.megaomas.lt
Muzika, vaizdas, apšvietimas, baldai, barai, vaizdo stebėjimo
sistemos

>> Iškabos, reklama
„STRATEGINIŲ PROJEKTŲ VYSTYMO GRUPĖ“ UAB
Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, tel. (8 5) 2735919, info@meniu.lt,

INFORMACIJA

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
Minties g. 8A-87, Vilnius, tel. (8 5) 2532255, office@fjb.lt,
www.fjb.lt
Arbata, karšti gėrimai, šalti 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
„ŠOKOLADO NAMAI“ UAB
Trakų g. 13-1, Vilnius, tel. (8 5) 2121423, info@chocolade.lt,
www.chocolade.lt
Šokolado gaminiai
„UNILEVER LIETUVA“ UAB
Buivydiškių g. 22, Vilnius, tel. (8 5) 2427849, www.unileverfoodsolutions.pl
Prieskoniai, maisto priedai, padažai, sultiniai ir kt.

>> KAVA, ARBATA
„ESIDA“ UAB
Žirnių g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 2152237, skiro@erdves.lt
Kava, arbata
„EUROKORNUS“ UAB
V. Putvinskio g. 72, Kaunas, tel. (8 37) 407130, info@eurokornus.lt,
www.eurokornus.lt
Kava, arbata, alkoholiniai gėrimai, itališki maisto produktai, kavos aparatai
„GUSTAV PAULIG LTD“ atstovybė
Laisvės pr. 125, Vilnius, tel. (8 5) 2479611, www.paulig.lt
Kava
„ŠVIEŽIA KAVA“ UAB
Savanorių pr. 22, Vilnius, tel. (8 5) 2332782, office@svieziakava.lt,
www.svieziakava.lt
Kava, arbata

>> ALKOHOLINIAI gėrimai
„ALITA DISTRIBUTION“ UAB
A. Goštauto g. 12A, Vilnius, tel. (8 5) 2683630, alita@alitadistribution.lt,
www.alitadistribution.lt
Įvairūs silpnieji ir stiprieji alkoholiniai gėrimai

„MINERALINIAI VANDENYS“ UAB
J. Jasinskio g. 16, Vilnius, tel. (8 5) 2786069, info@mv.lt, www.mv.lt
Įvairūs silpnieji ir stiprieji alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, kitos prekės
„ŠIAULIŲ TARA“ UAB
Liejyklos g. 4, Šiauliai, tel. (8 41) 450388
Vynai ir konjakas

>> ĮRANGA VIEŠBUČIAMS
„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
„SCA Hygiene Products“ UAB
Naugarduko g. 100, Vilnius, tel. 8 652 41922, www.tork.lt
„Tork“ - popieriaus produktų gaminiai viešbučiams, restoranams, pramonei,
sveikatos priežiūros įstaigoms

>> 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.
„RHM“ RESTORANŲ VIEŠBUČIŲ VADYBA
Veiverių g. 134, Kaunas, tel. 8 615 32106, 8 615 29876
Konsultacijos restoranų atidarymo ir veiklos klausimais, dokumentų
tvarkymas

>> asociacijos, įstaigos
LRVVKA – Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija
P. d. 2453, LT-09008 Vilnius, tel. (8 5) 2723171, info@lrvvk.lt, www.lrvvk.lt
LBKA – Lietuvos barbekiu kepėjų asociacija
S. Konarskio g. 32-28, Vilnius, info@grilis.com, www.grilis.com
LVRA – Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija
Jasinskio g. 16, Vilnius, tel./faks. (8 5) 2497478, lvra@mail.lt, www.lvra.lt
LSA – Lietuvos someljė asociacija
Savanorių pr. 22, Vilnius, tel. 8 687 89994, info@somelje.lt, www.somelje.lt
VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Siesikų g. 19, Vilnius, tel. (8 5) 2404361, vvt@vet.lt, www.vet.lt
VTAKT – Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba
Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel./faks. (8 5) 2725746, tarnyba@vtakt.lt,
www.vtakt.lt

„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
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Užsiprenumeruokite leidinį „Restoranų verslas“ ir kartu su juo kelyje“ ir „Pobūvių gidas“). Prenumeratos kuponą rasite leidinyje
dovanų gausite Meniu.lt leidinius – „Pasaulio virtuvės“, „Meniu (žemiau) bei Meniu.lt portale (http://kuponas.meniu.lt). Leidinį
kelyje“ ir „Pobūvių gidas“. Šie specializuoti, pramoginio pobūdžio taip pat galite prenumeruoti ir internete www.prenumerata.lt.
teminiai leidiniai bus naudingi tiek Jūsų klientams, tiek ir HORECA
„Restoranų verslą“ visada nemokamai galite gauti:
versle dirbantiems žmonėms, įmonėms.
• Leidinio redakcijose (Kaune, Savanorių pr. 271-207, ir Vilniuje,
Specializuotas leidinys „Restoranų verslas“ yra tikslingai orien- Konstitucijos pr. 23C-618);
• UAB „Sangaida“ prekybos salonuose (Vilniuje, Panerių g. 20 A;
tuotas į HORECA (svetingumo) srities profesionalus, todėl jis yra
būtinas pagalbininkas bei patarėjas Jūsų darbe ar versle! Jei pagei- Kaune, Kaunakiemio g. 40; Klaipėdoje, Daukanto g. 13);
• UAB „Mantvilė“ prekybos salonuose (Šiauliuose, Gardino g.
daujate, kad leidinys „Restoranų verslas“ Jums būtų pristatytas
visada laiku ir patogiai – tiesiai į Jūsų įstaigą ar namus, skubėkite 2 („IKI“); Panevėžyje, Savanorių al. 12; Klaipėdoje, Dubysos g. 2).
• Leidinį taip pat gauna UAB „Mineraliniai vandenys“ klienjį užsisakyti! Per metus išleidžiami šeši „Restoranų verslo“ numetai.
riai. Prenumeruoti galite nuo bet kurio numerio!
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į „Restoranų verslo“
Norime pažymėti, kad leidinio prenumeratos kaina pasikeitė dėl
padidėjusių pašto išlaidų. Prenumeratos kaina nuo praėjusių metų redakcijas Kaune telefonu (8 37) 705627 arba Vilniuje telefonu (8
gruodžio 1 d. yra 34,00 Lt už artimiausių šešių leidinio numerių 5) 2735919 bei elektroniniu paštu prenumerata@meniu.lt.
siuntimą (bei papildomus leidinius „Pasaulio virtuvės“, „Meniu
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