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Leidinys leidžiamas nuo 2004 metų.
Leidinio pavadinimas, koncepcija 

ir idėja priklauso UAB „Strateginių 
projektų vystymo grupė” ir yra 

saugomi LR įstatymų. Norėdami 
naudoti medžiagą iš leidinio, prival-
ote gauti raštišką leidėjo sutikimą.

„Meniu.lt“®, „Restoranų verslas“®, 
„Pasaulio virtuvės“® –  

registruoti prekės ženklai.
Visos teisės saugomos įstatymų.
 „Strateginių projektų vystymo 

grupė”, 2004-2010

2004 metais Meniu.lt pradėjo leisti leidinį „Restoranų verslas“, kuris pagal atliktus tyrimus yra 
autoritetingiausias ir labiausiai keliantis restoramų bei jų klientų pasitikėjimą, HoReCa sferos leidinys. Be to 
– Meniu.lt portalas ir jo komanda, šiai dienai turi geriausius ryšius su visos Lietuvos visuomeninio maitinimo 
įstaigų savininkais, vadovais, vyr. virėjais, todėl mums itin lengva su jais bendrauti, atlikti apklausas ar 
tyrimus Jums rūpimais klausimais. Meniu.lt per visą veiklos laikotarpį sukaupė didžiausia Lietuvoje restoranų 
ir kavinių foto-banką ir duomenų bazę, kurioje tiek naujai atidarytos, tiek jau ilgą laiką veikiančios, ar net 
uždarytos įstaigos. Jei reikia operatyviai kreiptis į didžiąją daugumą maitinimo įstaigų atstovų ir pakviesti 
juos į renginį, pristatymą ar parodą – Meniu.lt ryšiai leis tai įgyvendinti efektyviausiai, kadangi mes žinome, 
kas yra vadovai, kas yra savininkai, ko kiekvienam vadovui ar savininkui trūksta ar aktualu...

Meniu.lt – tai didžiausias, išsamiausias bei labiausiai lankomas specializuotas interneto portalas, kuriame 
pristatomos visos Lietuvos maitinimo ir pramogų įstaigos, maitinimo rinkos naujienos bei aktualijos iš viso 
pasaulio. Portale pateikiama įdomi bei svarbi informacija tiek maitinimo ir pramogų įstaigų lankytojams, tiek 
darbuotojams ir savininkams. Portalas atnaujinamas kasdien, todėl dauguma Lietuvos restoranų, kavinių ir 
klubų lankytojų bei svečių iš užsienio informacijos ieško būtent Meniu.lt. Būti portalo Meniu.lt klientu – tai 
ne tik būti lengvai pasiekiamiems daugumai Lietuvos interneto vartotojų, bet tai ir Jūsų įvaizdžio dalis.

Nuoširdžiai - Elena Pipiraitė-Zimblienė, „Restoranų verslo“ ir „Meniu.lt“ vardu

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

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

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

For advertisements questions and offers please contact us: 
„Strateginių projektų vystymo grupė” JSC, address: Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, Lithuania, e-mail: info@menu.lt

Leidinio partneriai:

www.meniu.ltwww.cafe-future.net www.eugesta.lt

LEIdINIO „RESTORANų VERSLAS“ UžSAKyMO KORTELę RASITE INTERNETE 
HTTP://KUPONAS.MENIU.LT, VISI JAU IŠLEISTI NUMERIAI - WWW.RESTORANUVERSLAS.LT

©

Įkurtas prieš 10 metų specializuotas 
interneto portalas Meniu.lt (www.
meniu.lt) tapo kokybiško maisto 
gidu bei kasdienių žinių pradininku 
daugeliui Lietuvos maisto specialistų 
ir entuziastų, restoranų bei kavinių 
lankytojų. Ilgainiui atsirado 
specializuoti maitinimo dienoraščiai 
(blogai), receptų bei sveiko maisto 
ir gyvenimo būdo svetainės, o taip 
pat konkurencingos svetainės, kurios 
sėmėsi patirties ir idėjų iš mūsų. 
Per dešimtmetį Meniu.lt portalas 
suformavo žmonių poreikį ir paklausą 
kokybiškam bei sveikam maistui, o taip 
pat ir turiningam laisvalaikiui.

www.ozonas.lt

MEnIU.LT JaU 10 METŲ LIETUVoS 
RESToRanU VERSLE!
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naujienos

alaus tema

pataRimai
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apžvalga

infoRmaCija
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2010.06 – 2010.11mėn. 
Vilnius
Baras „Gorkio Baras“ , Pilies g. 34
Baras „ŠyPsena“, Šv. Stepono 19/Kauno 1
Vyninė „DiVinCi“, Vokiečių g. 8
Restoranai „Борщ“, aldirdo g. 5-2
Restoranas „sushi house“, Vilniaus g. 45
Restoranas „araGVi“, Upės g. 5
Restoranas „sakura“, J. Basanavičiaus g. 37
Restoranas „liVin“, Perkunkiemio g. 5
Aludė „DominiKonų KARčemA“, Dominikonų g. 6
Restoranas-kavinė „komPanija“, Gedimino pr. 31
Restoranas „aD astrum“,
Gedimino pr. 33/ Vasario 16-osios g. 17
Baras „joGos mityBa“, 
Augustijonų g. 2/Savičiaus g. 13
Žalio maisto restoranas „rawraw“, s. skapo g. 10 
Užeiga-kavinė „BičiUlių SmUKlė“, Žemaitės g. 8
Kavinė-baras „kyBin inn“ Vilniaus g. 21
„GeRo Vyno PARDUotUVė“, Jasinskio g. 16
Restoranas „VaPiano“, Konstitucijos pr. 7 (p.c. „europa“)
Baras „Cozy euroPa“, Konstitucijos pr. 7 (p.c. „europa“)
Kavinė „ŠVieŽiA KAVA“, Saltoniškių g. 9
Baras „Prie Parlamento“, Gedimino pr. 46
naktinis klubas „orGasmus lounGe“, Gedimino pr. 39/1
Baras „Franki PuB“, Vilniaus g. 37
Kavinė- maistas į namus „Grill exPress 24 h“,
Gerosios Vilties g. 18 B
Picerija „Piazzetta italia“,  Didžioji g. 28
Kavinė „ex liBris“, k. sirvydo g. 6
Picerija „FoCus PiCa“, l. Asanavičiūtės g. 15
Klubas „salento DisCo PuB“, Didžioji g. 28

kaunas
„KePyKlėlė 101“, laisvės al. 42 / A. mickevičiaus g. 23
Kavinė–užkandinė „Buon Giorno taVerna“, Vilniaus g. 24
Picerija „Pizza CluB“,
Jonavos g. 40 (centras „Undinė“)
airiško stiliaus užeiga „shamroCk PuB“, Vilniaus g. 13
Picerija „exPress Pizza“, Savanorių pr. 60
Restoranas „PanDa“, V. Putvinskio g. 48
Suši baras „oti oti sushi“, V. Putvinskio g. 50
Užkandinė „hesBurGer“, Vilniaus g. 43 
Suši baras „sushi nori“, Savanorių pr. 111
Kokteilių baras „hello Bar“, Gedimino g. 30

PAneVėŽyS
Picerija „Charlie Pizza“, Savitiškio g. 61 (p.c. „Babilonas“)

atidarėte naują tašką
ar sužinojote apie naujai atidarytą?
- informuokite el.p. info@meniu.lt arba tel. 8-652-07522

norite rekLaMuotis Leidinyje?
- informuokite el.p. arturas@meniu.lt arba tel. 8-699-37833
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prospekto „Kompanija“, gedimino pr. 31, vilnius
Sostinės Gedimino prospekte, greta Lukiškių aikštės, esantį pastatą 
daugelis vilniečių pamena iš kadaise čia veikusio prašmatnaus restorano 
„Ponių laimė“. Nuo to laiko pirmame aukšte esančios patalpos buvo 
keliskart perstatomos, kol vėl sugrįžo prie restorano įkūrimo idėjos. 
Įgyvendindama užsakovų sumanymą, architektė živilė Putrimaitė su-
formavo vientisą atvirą erdvę,  simboliškai padalintą vos iškeltais para-
petais ir keliomis kolonomis. Salės viduryje buvo išrikiuoti 3-4 žmonėms 
skirti staliukai, tuo tarpu šonuose buvo įrengtos „kišenės“ galinčios 
priglausti 6-8 lankytojų grupes. Už slankios pertvaros salės gilumoje 
įrengtas banketams ir kitiems stambesniems renginiams skirtas plotas. 
Ištisinis berėmio stiklo fasadas, be jokių užuolaidų, atveria salę į Gedimi-
no prospektą, suteikdamas lankytojams puikią progą „į kitus pasižiūrėti 
ir save parodyti“.

Restoranas „livin“, perkūnkiemio g. 5, vilnius
Alsuojantis modernia klasika, erdvus ir šviesus 100 vietų restoranas kviečia 
skanauti europietiškos ir lietuviškos virtuvės patiekalų už patrauklią kainą 
„Perkūnkiemio“ bei aplinkinių rajonų gyventojus. Prie aromatingos ka-
vos puodelio ryte, galima skanauti vietoje kepamų bandelių. Pietų metu 
„LivIn“ veikia salotų baras, kiekvieną dieną rasite vis kitą dienos sriubą 
bei įvairiems skoniams pritaikytus karštuosius patiekalus. Meniu rasite 
nuo paprastų iki įmantrių patiekalų. Vietoje kepami tortai bei pyragai, 
kurių galima paragauti restorane ar užsisakyti išsinešimui – gimtadieni-
ams ar kitoms šventėms. Sporto varžybų transliacijas restorane galima 
stebėti per 2 didelius plazminius televizorius. Tai puiki vieta pobūviams, 
furšetams ar vakarėliams iki 100 žmonių.

„komPanija“

„liVin“
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Druskininkai
Restoranas-teatras-klubas „soho“, Druskininkų g. 3
KlAiPėDA
Baras „Geras smakas“ , J. Janonio g. 6
Baras „leika“, tomo g. 7
Restoranas „taiFun“, senamiestis
Šiauliai
Restoranas „sushi-lt lounGe“, P. Višinskio g. 41b

atidarėte naują tašką ar sužinojote apie naujai atidarytą? 
- informuokite el.p. info@meniu.lt arba tel. 8-652-07522
norite rekLaMuotis Leidinyje?
- informuokite el.p. arturas@meniu.lt arba tel. 8-699-37833

„sushi House“, vilniaus g. 45, vilnius
Judrioje Vilniaus gatvėje, priešais Salomėjos Neries gimnaziją, naujoje 
kavinėje „Sushi House“ laukiami japonų virtuvės mėgėjai: čia galite greitai 
ir skaniai pavalgyti ar užsisakyti mėgstamus suši išsinešimui. „Sushi House“ 
įrengtas japonų mėgstamu, minimalistiniu stiliumi. Kavinėje dirba keturi 
patyrę suši meistrai, o vienas iš jų, Ossama Charofeddine šefuoja virtuvę bei 
kūrė meniu. Ossama dirbo ne tik Lietuvoje, bet ir ne vienerius metus užsienio 
restoranuose: Norvegijoje, Vokietijoje bei Švedijoje. Meniu yra 33 suši rūšys, 
kurių vidutinė kaina 6,5-19,5 Lt. Smaližiams siūloma ragauti saldžių suši: su 
bananais, ananasais, obuoliais. Suši bare, darbo dienomis, laukiami pietau-
jantys (nuo 11 iki 16 valandos), čia taip pat galima rengti furšetus iki 25-30 
žmonių. Rengiami išvežamieji maitinimai iki 100 žmonių – maistas pristato-
mas į pasirinktą vietą. Teikiama „maistas į namus“ paslauga.

Restoranas „vapiano“, Konstitucijos pr.7 (pC „europa“), vilnius
„Vapiano“ kviečia atrasti geriausia, ką turi italų virtuvė. Restoranas siūlo 
greitai ir šviežiai paruoštų makaronų patiekalų, picų ir salotų, taip pat 
gardžių itališkų desertų. Naujų technologijų dėka, aptarnavimas čia greitas 
ir patogus. Įspūdingas italų dizainerių interjeras sukuria jaukią verslo pietų 
ir vakarienės aplinką. Savita, atvira ir jauki aplinka, natūralios medžiagos 
– akmuo, marmuras, ąžuolas ir daug natūralios šviesos. Viduržemio jūros 
nuotaiką sustiprina restorane žaliuojantys šimtamečiai alyvmedžiai ir šviežių 
prieskonių vazonėliai ant stalų. „Vapiano“ virtuvė yra atvira, maistas gami-
namas prieš restorano svečių akis. Vienas „Vapiano“ išskirtinumų - tech-
nologijos, taupančios laiką! Atėję į restoraną, gausite magnetinę kortelę, 
kurioje saugojami jūsų užsakymai. Čia jūs turite daugiau laisvės ir taupote 
laiką, nes nereikia laukti padavėjo. Išeidami, pateiksite kortelę kasininkei ir 
sumokėsite už savo patiekalus bei gėrimus. Jei užsisakėte picą, pranešimų 
gaviklis praneš jums, kada atsiimti paruoštą patiekalą.

„sushi house“

„VaPiano“

„ida Basar“ (restoranas-muziejus), subačiaus g. 3, vilnius 
Vilniaus senamiestyje, XVI a. architektūros paminkle, įsikūręs restoranas „Ida 
Basar“ po rekonstrukcijos duris atvėrė kaip restoranas-muziejus, kuriame gali-
ma ne tik paragauti Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės laikų didikų valgių, bet 
ir apžiūrėti turtingą antikvarinių indų ir stalo įrankių kolekciją. P. Kontrausko 
kolekcijoje, davusioje pradžią muziejui – daugiau nei 6 tūkst. įvairių antikvarinių 
daiktų: porceliano, keramikos, vario, žalvario, sidabro, melchioro indų, stalo 
įrankių, valgymo scenas vaizduojančių litografijų, kitų vertybių. Kolekcija, kuriai 
dabar jau 20 metų, prasidėjo nuo draugo padovanoto porcelianinio kavos mal-
imo malūnėlio. dauguma eksponatų – XIX–XX a. gaminiai.  Įdomus tarpukario 
Lietuvos Kauno stiklo fabriko produkcijos rinkinys – saldaininės, sausaininės, 
grafinai, buteliai. Galima pamatyti šiandien jau nebenaudojamus indus - si-
fonus mineraliniam vandeniui. Akį patraukia samovarai, sriubinės, arbatinukai, 
kavinukai. Atskira porceliano spinta skirta indams, pagamintiems jau iširusiose 
valstybėse: VdR, Jugoslavijoje, Čekoslovakijoje, Tarybų Sąjungoje.

„iDa Basar“ restoranas-muziejus

„ŠVieŽiA KAVA“
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Vilnius
„alynas“ , ozo g. 25 (p.c.Akropolis)
„Beer Barrel“firminės parduotuvės: Ukmergės g. 244 (p.c. 
Senukai), Ukmergės g. 369 (p.c. BiG), Upės g. 5 (p.c. VCUP)
„alaus kamPelis“, Šeškinės g. 22A
„alaus skonis“, Didlaukio g. 1
„Vilniaus alus“ firminės parduotuvės:
lakūnų g. 16, 21 korp., Priegliaus g. 1 (p.c. „Pupa“), 
Kalvarijų g. 163A, nemenčinės pl. 13A, S. Stanevičiaus g. 23, (p.c. 
„Jovaras“), Pilies g. 6, Arimų g. 29, lakūnų g. 16, 21 korp.
„GuBernija“ firminė parduotuvės: 
Gerosios Vilties g. 18A, Vytauto g. 39
„KAlnAPilio - tAURo GRUPė“ firminės parduotuvės: 
ozo g. 30B, Dariaus ir Girėno g. 13-11A, Kęstučio g. 55, Kuni-
giškių g. 7, Grigiškės
„GyVo AlAUS KRAUtUVėlė“ firminės parduotuvės: Upės g. 5 (p.c. 
VCUP), mindaugo g. 11/t.Ševčenkos g. 2 (p.c. „maxima“); Pylimo g. 
58/1 („Halės“ turgavietė)

kaunas
„KAlnAPilio - tAURo GRUPė“ firminė parduotuvė, Šiaulių g. 50
„GyVo AlAUS KRAUtUVėlė“ firminė parduotuvė: Pramonės pr. 16 
(„Urmo“ bazė)

KlAiPėDA
„alynas“ , taikos pr. 141 (p.c. BiG2)
„GuBernija“ firminės parduotuvės: taikos pr. 115-119,  nai-
kupės g. 44
„KAlnAPilio - tAURo GRUPė“ firminė parduotuvė, Smiltelės g. 19

PalanGa
„alynas“ , Basanavičiaus g. 24A
„KAlnAPilio - tAURo GRUPė“ firminė parduotuvė, 
 Sodų g. 14B

PAneVėŽyS
„KAlnAPilio - tAURo GRUPė“ firminės parduotuvės: ramyga-
los g. 32-2, Vasario 16-osios g. 56
„GyVo AlAUS KRAUtUVėlė“ firminė parduotuvė: Savanorių a. 4a.

Šiauliai
„BiRŽų AlUS“ firminė parduotuvė, lyros g. 13, Šiauliai
„GuBernija“ firminė parduotuvė, Birutės g. 37, lyros g. 13
„KAlnAPilio - tAURo GRUPė“ firminė parduotuvė,
Dainų g. 48-1

alytus
„Vilniaus alus“ firminė parduotuvė, 
Vilniaus g. 20/ lelijų g. 2
„KAlnAPilio - tAURo GRUPė“ firminė parduotuvė, 
Kernavės g. 3

kiti miestai
„Vilniaus alus“ firminė parduotuvė, laisvės g. 55, ignalina
„BiRŽų AlUS“ firminės parduotuvė, lyros g. 13, Šiauliai
„GuBernija“ firminė parduotuvės: Šaltupio g. 26, Anykščiai; V. 
Kudirkos g. 83, Joniškis; Kęstučio g. 4, Kretinga
„KAlnAPilio - tAURo GRUPė“ firminės parduotuvės: laisvės g. 
2B, Plungė, taikos g. 6,  Utena
„GyVo AlAUS KRAUtUVėlė“ firminė parduotuvė: Žiedo g. 1 (p.c. 
„maxima“), Ukmergė; Gedimino g. 53a, Kupiškis; V.Kudirkos g. 3 
(p.c. „maxima“), marijampolė

„alynas“ (vilnius, Klaipėda, palanga)
„Alynas“ – pirmiausia tai gyvo pilstomo alaus parduotuvių tinklas. Tai yra 
pagrindinė „Alyno” koncepcija. žinant, kad pilstomas gyvas alus Lietuvoje 
dar naujovė, nuspręsta pirkėjams sudaryti galimybę jo paragauti vietoje ar 
parsinešti į namus. Parduotuvėse-baruose sumontuoti elektroniniai meniu 
- LCd ekranai. Jie pritraukia vartotojų dėmesį ir iš toli leidžia susipažinti 
su parduotuvės-baro alaus ir užkandžių kainomis, naujienomis, specialiais 
pasiūlymais. Ekrane rodoma vaizdo medžiaga apie alų, reklaminiai filmu-
kai, specialūs pasiūlymai. „Alyno“ parduotuvėse-baruose alus pilstomas į 1, 
2 ir 5 litrų plastikinius butelius, kurių dizainas ir forma mena senas Lie-
tuvos aludarių tradicijas. Alus pilstomas ir į senovinius stiklinius butelius. 
„Alyno“ pardavimo vietose sumontuoti aukščiausios kokybės bei naujausių 
technologijų alaus išpilstymo įrengimai.

„gyvas alus“ (vilnius)
Vilniuje atvėrė duris „Gyvo alaus“ krautuvėlė. „Gyvas alus“ tikslas - suteikti 
galimybę įsigyti kitokio alaus, pagaminto mažuose alaus bravoruose, kurie 
turi kitokį požiūrį į alaus gamybą nei didžiosios alaus gamyklos. Bravorai 
įsikūrę skirtinguose Lietuvos regionuose (Biržuose, Pasvalyje, Kupiškyje, 
Panevėžyje, Anykščiuose bei Vilniuje), kurie nuo seno garsėja, kaip alaus re-
gionai, puoselėjantys gilias to krašto  aludarystės tradicijas. Tuose kraštuose 
aludarystė perduodama iš kartos į kartą, todėl  aludarių vaikai jau vaikystėje 
žinodavo, kad savo gyvenimą paskirs alui. daugelyje mažųjų bravorų dar 
ir šiomis dienomis dirba aludariai, kuriuos šio amato išmokė jų seneliai ar 
tėvai. Pagrindinį asortimentą sudaro gyvas alus, kurio skiriamasis bruožas 
yra „nedalyvavimas“ pasterizacijos procese. 
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naujienos

atsisvėrus galimybėms perkelti verslo procesus į internetinę erdvę, pa-
saulinis restoranų sistemų gamintojas MICRoS jau šiandien savo klien-
tams siūlo pajungti internetą verslo valdymui ir naudotis  „iš bet kur ir 
bet kuriuo metu“ galimybėmis. 

Mymicros.net - naujos kartos restoranų sistemų modelis, išplečiantis 
MICRoS poS sistemos naudotojų galimybes, perkeldamas verslą į 
internetinę erdvę. Tai yra plataus turinio interneto portalas maitini-
mo įmonių verslui. Jis suteikia prieigą prie restorano pardavimo taškų, 
sandėlio duomenų, verslo analizės ir kitų įmonės veiklos sričių. Į šį 
portalą surenkami duomenys iš visų pardavimų taškų ir pateikiami 
realiuoju laiku, informaciją atnaujinant kas penkiolika minučių. Sis-
temos diegimas yra lengvas ir greitas, gali būti atliekamas nuotoliniu 
būdu, o įdiegus, duomenys pasiekiami interneto naršyklės pagalba. 
Sistemos naudojimas paprastas ir suprantamas, reikalaujantis tik mini-
malaus apmokymo. duomenų kelias yra absoliučiai saugus – saugumą 
užtikrina moderniausios technologijos.

Ir pavieniams restoranams, ir jų tinklams
Restoranų savininkai ir vadovai, naudodamiesi interneto naršykle, galės 
gauti naujausią informaciją apie įmonėje atliktas operacijas. Tinklų 
vadovai turi galimybę realiuoju laiku matyti situaciją visose įmonėse, 
įvertinti tendencijas ir nedelsiant reaguoti, atliekant reikalingus pa-
keitimus.  pavienių restoranų vadovai, ypač dažnai keliaujantys, iš  bet 
kurio pasaulio taško gali detaliai stebėti, kas vyksta jų įmonėje, matyti 
ataskaitas iki čekio detalių, keisti kainas, meniu, kontroliuoti sandėlio 
atsargas.
Kainų, personalo darbo grafikų, meniu pakeitimai, ir produktų 
užsakymai gali būti lengvai atliekami tiek atskiram restoranui, tiek 
visam restoranų tinklui. Įmonės, įmonių tinklo ar regiono konsoliduotos 
ataskaitos pasiekiamos realiuoju laiku ir pageidaujama forma: lentelių, 
grafikų, diagramų. galima viename lange, lentelėje ar grafike matyti 
vieno, kelių ar keliolikos restoranų ataskaitas, jas lyginti ir analizuoti. 
Mymicros.net - verslo analizės instrumentas, galintis pateikti daugiau 
ir platesnės informacijos negu lokali poS sistema. Taigi Mymicros net 
ne tik leidžia vadovui dirbti iš bet kurio pasaulio kampelio, bet ir sutei-

kia galimybę išplėsti verslo analizės galimybes. ataskaitos ir grafikai 
gali būti lengvai konvertuojami į įvairius formatus (Excel, pdF ir pan.) 
Vartotojas pats gali susikurti savo individualų langą portale ir įtraukti 
į jį tokią informaciją, kuri jam svarbiausia. Be reikalingų ataskaitų čia 
gali būti matomi naujienų puslapiai, orų prognozės, įvykių kalendoriai 
Taigi, galima koreguoti meniu ir kainas pagal planuojamus renginius, 
jei restoranai turi daug atvirų erdvių, galima lyginti jų pardavimus pa-
gal oro sąlygas ir pan. 

Mymicros.net privalumai: 
• Realiuoju laiku pateikiamos ataskaitos, pvz., pardavimo, darbo jėgos, 
nuolaidų, klientų vizitų laiko ir pan. 
• galimybė atlikti meniu ir kainų pakeitimus. 
• galimybė stebėti atsargų būklę. 
• galimybė organizuoti administracinę veiklą, pvz. atlyginimus, darbo 
grafikus ir pan.
• galimybė stebėti pardavimo apyvartą, rinkodaros veiklą bei darbuo-
tojus. 
• Mymicros.net portalas leidžia sukurti pageidaujamo dizaino tinklalapį, 
pateikiantį naujienas, orų prognozes bei kitą svarbią informaciją. 

Lietuvoje MICRoS sistemas diegia ir prižiūri įgaliota MICRoS Fidelio 
atstovė - įmonė Baltic Hotel and Restaurant Systems (www.bhrs.info)

MyMICRoS.nET  - pagaLBInInKaS
KELIaUJanTIEMS RESToRanŲ VadoVaMS
Jau senokai mūsų nebestebina verslo valdymo 
sistema restorane ar kavinėje, greičiau jau reta 
maitinimo įmonė jos neturi. atitinkanti įmonės 
poreikius sistema – nepakeičiamas pagalbininkas 
klientų aptarnavimo, pardavimų, pirkimų, personalo 
darbo, planavimo  ir verslo analizės srityse. 
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Idėja atkeliavusi iš užsienio
grupinio pirkimo idėja, dar vadinama Tuangou, susiformavo Kinijoje, kuo-
met internetu susitarusios nepažįstamų žmonių grupelės eidavo tiesiogiai 
pas pardavėjus ir tardavosi dėl geresnių kainų. Kolektyvinio pirkimo judėjimas  
tarsi virusas šiuo metu labiausiai plinta įvairiais interneto bei socialinių medijų  
kanalais ir yra naudingiausias vietiniams mažiesiems bei vidutiniams vers-
lams. „Blink.lt tinklapyje kasdien pateikiame patrauklias restoranų ir kavinių, 
spa centrų ir kitokių pramogų nuolaidas. Kad ypatinga nuolaida įsigaliotų, 
prekę ar paslaugą turi įsigyti numatytas kritinis skaičius pirkėjų. Jeigu taip 
neįvyksta – pinigai grąžinami ir kitądien skelbiama nauja akcija“, - pasakoja 
projekto „Blink.lt“ idėjos autorius Vytautas paukštys. „Blink.lt projektas buvo 

įkvėptas analogiškų užsienio projektų. Tokie pasaulinės rinkos lyderiai kaip 
„groupon“ ar „Living social“ turi sudarę pasiūlymų sąrašus pusmečiui į priekį. 
Įmonės yra suinteresuotos pačios ieškotis rinkodaros partnerių, su kuriais 
galėtų bendradarbiauti, ir suvokia, kokią vertę gali sukurti ne tik didinda-
mos naujų klientų srautus, bet ir plačiai paskleisdamos komunikacinę žinutę 
apie valdomą restoraną ar kavinę savo tikslinėms auditorijoms“, - teigia V. 
paukštys. grupinio pirkimo projektų veikimas ir sklaida paremti virusinio 
marketingo principais. Vartotojai sužinoję apie patrauklią nuolaidą mieste 
entuziastingai skuba ja dalintis su draugais ir yra suinteresuoti, kad kuo 
greičiau būtų pasiektas minimalus pirkėjų skaičius, kuomet akcija pradeda 
galioti. Kolektyvinio pirkimo pasiūlymams plisti internete puikiai padeda 

KaIp IŠnaUdoTI gRUpInĮ pIRKIMą
SIEKIanT pRITRaUKTI naUJŲ KLIEnTŲ

dienos pradžia, kuomet pirmiausia neriama į grupinio pirkimo tinklapių vandenyną ir ieškoma, kur pramogauti 
savaitgalį, pigiau ir skaniau pavalgyti ar įsigyti batus mažiausia kaina JaV ir Vakarų Europoje jau tapo kasdienybe. 
grupinis pirkimas arba kolektyvinės nuolaidos - tai naujas socialinis ir e-verslo judėjimas, kuriuo verslas pritraukia 
naujų klientų, o pirkėjams suteikiama ypatingai patraukli nuolaida. Kolektyvinio pirkimo pagrindinis veikimo 
principas – per itin trumpą laiką įsigyti daiktą ar paslaugą grupei žmonių ir gauti didesnę nuolaidą. 

Nukelta į 11psl. >

naujienos
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šiuolaikinės socialinės medijos – socialiniai tinklai, tinklaraščiai ir mikrotinklaraščiai, per kuriuos 
žinia apie nuolaidas nuaidi tarsi sprogimo banga. „Iki šiol daugiausiai skelbėme įvairių pramogų 
ir pasiūlymų apsilankyti restoranuose ir kavinėse akcijas. Vakarų Europoje tapo įprasta artėjant 
savaitgaliui pramogas rinktis prieš tai išanalizavus grupinių pirkimų pasiūlymus. Šiuo metu Lietu-
vos rinkoje startavus kone dešimčiai analogiško pobūdžio projektų, būtina įsiklausyti į kiekvieno 
unikalaus vidutinio ir mažojo verslo problemas ir pasiūlyti optimalius jų sprendimo būdus“, - pa-
tirtimi dalijasi V. paukštys. 
   Į pagalbą kai reikia klientų arba žinomumo
didžiausią pridėtinę vertę maitinimo įstaigų verslai gali pasiekti pateikdami unikalius pasiūlymus 
savo lankytojams, kuomet susiduriama su aktualiomis sezoniškumo ar riboto prekės ženklo 
žinomumo problemomis. grupinių pirkimų pasiūlymuose sudaromos galimybės komunikuoti tiek 
naujai atsidariusią kavinę ar joje pateikiamą konkretų patiekalą, tiek verslams aktualų pasiūlymą, 
kuris padėtų padidinti klientų srautus problemiškomis apsilankymo valandomis. Toks kanalas gali 
padėti pritraukti šimtus naujų klientų, kurie gali virsti nuolatiniais ir lojaliais klientais, jei būna pa-
tenkinti paslauga. „Mes suteikiame galimybę maitinimo įstaigoms daryti tai ką jie moka geriausiai, 
o rinkodaros ir rinkotyros paslaugą atliekame mes“,- pasakoja V. paukštys.
   Pigus ir garantuotas klientų pritraukimo būdas
Klientų pritraukimas yra gerokai pigesnis, lyginant su standartiniais reklamos būdais. Čia mokamas 
tik komisinis už pritrauktą klientą ir parduotą prekę. „Kai kurie partneriai skaičiuoja jog suteikti 
nuolaidą ir mokėti komisinį procentą yra per daug, tokiu būdu nuo pradinės kainos reikia suteikti 
50-60% nuolaidą“,- pasakoja apie klientų abejones projekto vadovai. Tačiau tai bet kuriuo atveju 
gerokai pigiau nei daryti kampaniją spaudoje ar kitose priemonėse. Verslas čia neturi sumokėti nė 
centro, o papildomai gauna didžiulį žinomumą. papildoma didžiulė nauda verslui neskaičiuojant 
pritrauktų klientų yra žinomumo didinimas. Blink.lt nereikia mokėti fiksuotų mokesčių už ak-
cijos komunikaciją, nors ji yra išplatinama įvairiais kanalais, net ir televizijoje. priklausomai nuo 
pasiūlymo, jo sklaida gali siekti nuo 20’000 iki 250’000 žmonių, kurie pamatys, susipažins su 
pasiūlymu bei pačiu verslu.
   Gali padėti spręsti ir apyvartumo problemas 
Blink.lt svetainėje parduodami kuponai ir pinigai surenkami per e-bankininkystės kanalus. pro-
jektas išmoka surinktus pinigus per savaitę po akcijos, taigi tai reiškia, kad pinigai bus sumokėti 
dar iki klientams atveriant baro ar restorano duris. Tokiu būdu maitinimo įstaigos gauna pajamas 
gerokai prieš patiriant realiuosius kaštus. Kupono laiką galima suderinti pagal maitinimo įstaigos 
pageidavimą.

daugiau informacijos: www.blink.lt

Didžiausia ir seniausias tradicijas pasaulyje turinti žemės ūkio, maisto pramonės, sodininkystės, 
daržininkystės ir gyvulininkystės paroda IGW 2011 – „Tarptautinė Žalioji savaitė“.
daugiau nei 1600 dalyvių iš 58 pasaulio šalių  laukia Jūsų  - lankytojų iš Lietuvos. Tik čia 
galite rasti idėjų ir sumanymų , kaip išmaniau panaudoti ES paramą, surasti partnerių bei 
atnaujinti savo ūkį, įmonę, verslą, ar tiesiog SaVo MąSTyMą.
Visa informacija, nuvykimo, aplankymo galimybės, parodos bilietai  - oficiali „Messe Berlin“ 
atstovybė Lietuvoje UaB „probiznis“, Vilnius,
Tel.: (8 5) 2135311, mob. tel. +370 69 881402,
El.paštas: info@probiznis.lt, www.probiznis.lt

ŽalIojI savaITė berlyne



12        RestoRanų veRslas/meniu.lt 2/2010        

Jonas Malinauskas

alaus gamyba lietuvoje atkartoja 
visos mažmeninės prekybos situaci-
ja: didžioji rinkos dalis yra padalin-
ta tarp keleto stambių „banginių“, 
peršančių vartotojams savo ribotą 
asortimentą ir banalius reklaminius 
pasiūlymus. smulkesni gaminto-
jai prekybos „žinovų“ rankomis yra 
negailestingai išstumdomi į preky-
bos lentynų užkaborius. mažiesiems 
aludariams trūksta verslumo įgūdžių 
ir tinkamo komercinio pasiruoši-
mo, tad užėjus sunkmečiui daugelis 
smulkių daryklų buvo priverstos nu-
traukti savo veiklą.

Tačiau patys atkakliausieji nepasiduoda: išnaudodami natūralų vartotojų 
susidomėjimą, griebdamiesi nešabloniškų sprendimų, jie palaipsniui plečia 
savo įtaką ne tik parduotuvėse, bet ir didmiesčių baruose bei restoranuose. 
Pristatyti sostinės publikai platesnį smulkių alaus gamintojų asortimentą prieš 
porą metų pirmieji ryžosi baro „Alaus namai“ šeimininkai (žr.“RV“ Nr.1/2009 
m.). Jų lūkesčiai pilnai pasiteisino: didžiųjų aludarių produkcija persisotinę 
vilniečiai puolė ragauti „Butautų dvaro“, „Rinkuškių“, „Varniukų“ ir kitų rūšių 
nepasterizuotą alų, kuris, pripažinsime, malonioje baro aplinkoje atrodo kur 
kas patraukliau, nei apdulkėjusioje parduotuvės lentynoje. demokratiška 
„Alaus namų“ aplinka ir neįprastas gėrimų pasirinkimas nepaisant sunkmečio 
pritraukė gausybę klientų, tad nenuostabu, kad šis baras netrukus susilaukė 
konkurentų.

Vienas jų yra netoliese, kitapus Neries, po Baltuoju tiltu. Net iš kitos upės 
pusės galima perskaityti jo pavadinimą – „Bermudai“. Kodėl būtent toks? 
Ogi todėl, kad, pasak šeimininkų, čia visados gali nutikti klasikinė situacija: 
„Vyrai išėjo alaus ir negrįžo“. Ir būta dėl ko! Čia pateikiama daugybė Lietuvos 
aludarių produkcijos rūšių; metų pabaigoje jų žada būti apie 40, kai kurios jų 
– „Raudonųjų dobilų,“, „Varniukų“, „Laukinių aviečių“ – netgi įgavo kultūrinio 
paveldo statusą. Prie alaus siūlomi mišrūs užkandos rinkiniai, tai pat įmantrūs 
firminiai patiekalai, pavyzdžiui, apkepintos šparaginės pupelės su riešutų 
padažu. Nepaisant dramatiško pavadinimo, „Bermudų“ interjere nerasim nei 
pavojų, nei intrigų. Į pagrindinę baro salę nuo krantinės tenka leistis plačiais 
sraigtiniais laiptais. Atsiverianti salės erdvė daugeliui mūsų pasirodys matyta 
– būtent čia prieš daugelį metų buvo filmuojamas TV šou „Baras“. Kadangi visa 
salė slepiasi po žeme, naudojamas vien tik dirbtinis apšvietimas, suteikiantis 
salei jaukaus intymumo. Garsiojo archipelago ir apskritai jūrinės tematikos 
motyvų mes čia nerasime – Bermudus primena tik fotomontažiniai sienų 
pano, tačiau dėl blankaus apšvietimo įžiūrėti jų detales yra sudėtinga. Visos 
kitos detalės – reljefinės lubos, tamsių atspalvių baldai, medinės detalės – yra 
paprastos ir funkcionalios. Savininkų manymu, lankytojus privilioti turėtų ne 
jos, o laiko patikrinta kombinacija „alus + muzika“.  Tam tikslui „Bermudai“ 
turi puikiai įrengtą sceną ir erdvią šokių aikštelę. Sezonui prasidėjus kiekvieną 
savaitgalį čia vyksta gausybė koncertų, tame tarpe pradedančių roko muzikantų 
festivalis „Negaliu negroti“. Tad didžiąją lankytojų dalį sudaro roko ir džiazo 
muzikos mėgėjai, o taip pat žmonės, nusimanantys apie alaus kokybę.

MažIEJI pRadEda IR LaIMI

iNterjeras/dizaiNas

„BermuDai“

„BermuDai“

„BermuDai“

„BermuDai“
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iNterjeras/dizaiNas

Nukelta į 14psl. >

Prisivilioti išprususią publiką galima ir kitokiu būdu – pavyzdžiui, vietoje 
organizuojant alaus gamybą. Būtent taip pasielgė restorano „Prie Katedros“ 
(buvęs „Avilys“) savininkai, pagal atnaujintą receptūrą pradėję gaminti 3 
rūšių alų ir savąją įstaigą pavadinę „bravoru“. dėl nedidelės gamybos apim-
ties šią daryklą galime drąsiai priskirti smulkiųjų kategorijai. Priešingai, nei 
įprasta, visos restorano salės yra rūsyje, tuo tarpu alaus brandinimo tal-
pos sumontuotos stiklo vitrinoje prie pat įėjimo ir yra puikiai matomos 
ei-nant Gedimino prospektu. Po paskutinės rekonstrukcijos salių vidus pa-
kito nežymiai – jame išliko ta pati klasikos ir archaikos kontempliacija a la 
chateu, tačiau atsirado daugiau karnizų ir kitų natūralaus medžio detalių. 
Kur kas didesnės permainos įvyko meniu asortimente – į pirmą planą iškelti 
ištaigingi žvėrienos ir žuvies patiekalai, kurių ruošimui naudojamas alus. 
Taip pat sustiprinta ir konditerijos linija – praplėstas kepinių asortimentas, 
o vietoje gaminami šokoladiniai triufeliai netgi pristatomi į kitas sostinės 
kavines. Restorano virėjai sugeba įtikti ir įdomybių ieškantiems užsieniečiams, 
sudarantiems apie 40 proc. lankytojų, ir eiliniams tautiečiams, pamėgusiems 
„biudžetinius“ patiekalus. Patiekalų kainų „žirklės“ yra labai didelės, taigi, 
kiekvienas lankytojas gali rasti patiekalą už jam tinkamą kainą. Klientams 
privilioti čia naudojamos klasikinės marketingo priemonės – reklama turis-
tiniuose leidiniuose, nuolaidų kortelių ir dienos patiekalų sistema. Panašų 
verslo modelį šeimininkai pritaikė ir kitam objektui – Senamiestyje neseniai 
atidarytai „dominikonų  karčemai“. 

Aštrios konkurencijos bei smukusios paklausos sąlygomis kavinių ir barų 
steigėjams dažnai tenka paneigti nusistovėjusias rinkodaros taisykles. Vie-
nas tokių pavyzdžių yra pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje, priešais garbųjį 
„Lokio“ restoraną. Einant Stiklių gatve, akis užkliūna už kalto metalo iškabos, 
papuoštos trijų butelių siluetais ir užrašu „Bambalynė“.  Šios butelių rūšies 
paminėjimas prestižiniame miesto kvartale skamba keistokai ir, rodos, yra 
skirtas beišnykstantiems mėlynanosiams aborigenams. Tačiau iš tiesų viskas 
yra kitaip: didžiąją šios aludės klientų dalį sudaro pro šalį plūstantys užsienio 
turistai, solidžių įstaigų darbuotojai, pasiturintys Senamiesčio svečiai. Kas gi 
priverčia juos pakeisti nusistovėjusią nuomonę apie stambiąją alaus tarą – 
„bambalius“? Visų pirma, tai tiesioginis parduotuvės - aludės savininkų ryšys 
su smulkiaisiais gamintojais ir kruopšti tiekėjų (tiek aludarių, tiek ūkininkų) 
atranka. Tik atidžiai išragavus bandomąją partiją, sudaromos sutartys nuolat-
iniam alaus tiekimui. Antra, tai  įspūdingas alaus asortimentas – lanky-
tojams paprastai siūloma net iki 60 rūšių, kurių dauguma išvis nematyta 
sostinės gyventojams. Nors pilno profilio virtuvės čia nėra, užkandai lanky-
tojams pateikiami delikatesiniai mėsos gaminių ir sūrių rinkinėliai. Trečia, 
nusistovėjęs kainų lygis, atbaidantis pigaus gėralo mėgėjus. Ir ketvirta – iš 
vyninių perimtas pateikimo ir pardavimo modelis, kuomet alus nepilstomas 
nei į bokalus, nei į butelius, o parduodamas tik firminėje taroje paragauti 
vietoje arba išsinešti. Beje, kaip ir vyninėse už butelio atkimšimą vietoje čia 

imamas nedidelis mokestis. du papildomi „Bambalynės“ privalumai – jaukus 
interjeras ir betarpiškas aptarnavimas. Jau besileidžiant stačiais laiptais į XV 
a. rūsį prieš lankytojų akis atsiveria įspūdinga ekspozicija - įvairiausių dydžių 
ir formų alaus buteliai sukrauti į dekoruotas medines dėžes. Visą interjerą 
sudaro tik trys nedidelės skliautinės salės, kuriose telpa daugų daugiausia 
30 žmonių. Kadaise pastato savininkas norėjo čia įsirengti uždarą bariuką, 
bet vėliau persigalvojo ir pradėjo patalpas nuomoti. Nuo tada čia liko sti-
linga senovinė apdaila ir klasikinio stiliaus baldai. Nedidelis vietų skaičius 
leidžia apsieiti be papildomo aptarnaujančio personalo ir sudėtingų dar-

„BAmBAlynė“ „BAmBAlynė“

„Prie kateDros“

„Prie kateDros“

Nukelta į 14 psl. >
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iNterjeras/dizaiNas

bo santykių – už baro 
pasikeisdami dirba patys 
šeimininkai, vis nutaiky-
dami laisvą minutę pa-
sitvarkyti, pasilabinti ir 
pabendrauti su klientais. 
Galima drąsiai teigti, 
kad „Bambalynė“ yra 
sėkmingai ir kokybiškai 
funkcionuojantis šeimy-
ninės įmonės modelis, 
be jokios reklamos pri-
traukiantis vis daugiau 
klientų.

dauguma vilniečių yra 
girdėję pavadinimą 
„Šnekutis“ – Senamies-
tyje yra net dvi aludės 
tuo pačiu vardu. Viena 
jų yra Užupio gatvės 
gale, kiek toliau nuo 
bohemiškojo šurmulio, o 
kita -  beatgimstančioje 
šv. Stepono gatvėje, 
geležinkelio stoties priei-
gose.  Abi šias įstaigas vi-
enija visų pirma spalvin-
ga jų savininko Valento 
Vaškevičiaus asmenybė. 
Ilgą laiką gaminęs 
ir po visą Lietuvą 
pardavinėjęs naminį alų, 
jis tapo tikruoju „Šnekučiu“, gyvu meistro-aludario įvaizdžio įsikūnijimu. Vaizdinga jo 
povyza su vešliais ūsais ir originalia šiaudine skrybėle tapo daugelio renginių emblema 
ir tiesiog „Šnekučio“ firminiu ženklu. Pavyzdžiui, šv. Stepono gatvėje Valento nuotraukos 
puošia ne tik lauko vitrina, bet ir meniu viršelį ir netgi alaus butelių etiketes. Nesigi-
linant į reklaminės komunikacijos vingrybes galima teigti, kad ryškus savininko įvaizdis 
didžia dalimi lemia „Šnekučio“ vardo įsidėmėjimą ir alubarių populiarumą. Prie pasta-
rojo prisideda ir gausus žinomesnių Biržų, Pasvalio ir kitų regionų gamintojų nefiltruoto 
alaus pasirinkimas, o taip pat paprastų (bet tikrai neprastų) kaimiškų patiekalų meniu. 
Šiek tiek skiriasi aludžių publika – Užupyje lankosi daugiau užsieniečių, o šv. Stepono 

Atkelta iš 13 psl. >

„Šnekutis“
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gatvėje – prekybininkų, įstaigų darbuotojų ir studentų. Medinis Užupio 
trobesys, pripildytas alaus vartojimo atributų ir etnografinių rakandų, sudaro 
galimybę miesto svečiams toli nenukeliaujant pamatyti ir pajausti Lietuvos 
provincijos atmosferą, tuo tarpu „steponiečiams“ atsiveria miestietiškoji 
alaus vartojimo tradicija. Nepaisant šių skirtumų, „Šnekučiai“ vienodai 
sėkmingai populiarina mažųjų alaus gamintojų produkciją.   

Mūsų rinkos sąlygomis labai panašiai skamba būdvardžiai „maži“ ir „mažai 
žinomi“. Prie pastarųjų galima priskirti daugybę užsienietiškų alaus rūšių, 
kurių asortimentas net ir parduotuvių lentynose kol kas yra ribotas. Taisyti 
padėtį pastaruoju metu ėmėsi visa eilė specializuotų krautuvių, tačiau į ba-
rus ir kavines užsienietiškas pilstomas alus kelią skinasi sunkiai. Užpildyti 
šią spragą ėmėsi sostinės Šiaurės miestelyje veikianti „Alaus studija“, ap-
sisprendusi į bokalus pilstyti vien tik užsienio gamintojų alų. Rinkodaros 
požiūriu šis  projektas atrodė labai rizikingai: juk patys gėrimai vietiniam 
vartotojui daugeliu atvejų yra mažai žinomi, be to, kavinė yra gerokai 
nutolusi nuo respektabilios publikos ir užsieniečių traukos centrų. Aišku, 
prestižiniu rajonu tapusio Šiaurės miestelio gyventojai taip pat neskursta, 
tačiau daugumą jų slegia būsto kreditai ir kitos paskolos, verčiančios gerti 
alų namie prie televizoriaus... Būta ir teigiamų ženklų: „Studija“ įsikūrė vie-
name nedaugelio išlikusių senojo karinio miestelio statinių - dar caro laikais 
statytos valgyklos patalpose. Pastato sienos sumūrytos iš figūrinių plytų, o 
plačią perdangą laiko grakšti metalo kolonų ir valcuotų sijų konstrukcija – šis 
bruožas, daugeliui pažįstamas iš amerikietiškų filmų, yra labai retas Lietuvos 
architektūroje ir, aišku, labai dėkingas „užsienietiško“ įvaizdžio formavimui. 
Minėtas konstrukcijas papildo daugybė retro stilistikos atributų – prade-
dant senais plakatais, radijo imtuvais ir baigiant patriušusiu motociklu prie 
įėjimo durų. daugumą šių daiktų nėra pirkti – juos sunešė šeimininkų drau-
gai ir baro lankytojai. Beje, retro motyvai atsikartoja ir lauke – aikštelėje prie 
įėjimo puikuojasi garbaus amžiaus „Volga“ GAZ-21, atliekanti reklaminio 
akcento vaidmenį. deja, kitos aplinkinio peizažo detalės neprisideda prie 
„Studijos“ įvaizdžio formavimo – daugiabučiai namai, ir tiek. Šiaip ar taip, 

aplinka netrukdo baro lankytojams, dalis kurių atvyksta net iš miesto centro. 
Beje, užsieniečiai, ypač konservatyvieji anglai, labai apsidžiaugia, radę čia 
savo pamėgtas alaus rūšis. Erdvioje baro salėje yra apie 50 vietų; kampe yra 
numatytas plotas muzikiniams renginiams, bet kol kas koncertai nevyksta. 
Ryškus interjero akcentas - per visą sienos plotį besidriekiantis baro prekys-
talis su 14 alaus pilstymo čiaupų. Pagrinde čia pilstomas čekiškas, vokiškas, 
angliškas alus, ateityje rasis vietos ir kitų šalių atstovams. Įdomu, kad prie 
baro nėra nei vienos sėdimos vietos – visas jo ilgis skiriamas klientų aptar-
navimui, kadangi „Studija“ dirba, senokai pamirštu, savitarnos principu. 
Kitaip tariant, svečiams tenka patiems užsisakyti patiekalus prie baro ir 
juos atsinešti. Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gerą: anot šeimininkų, 
taip paspartinamas aptarnavimas, klientų išlaidos sumažėja arbatpinigių 
sąskaita, ir be to, stovintys eilėje klientai turi puikią progą pabendrauti  tar-
pusavyje. Prie alaus pateikiamas platus įprastų užkandžių asortimentas, ku-
rio didesnė dalis atsivežama ruošinių pavidalu – tai padeda išvengti aludėms 
būdingo svylančių riebalų kvapo. Meniu, beje, taip pat nėra – patiekalų 
sąrašas ir alaus kainos yra užrašomos kreida tiesiai ant sienos. Alaus nega-
lima įsipilti į savo tarą išsinešimui – tokia yra principinė savininkų pozicija, 
grindžiama tuo, kad daugelis alaus rūšių, pavyzdžiui, legendinis „Guiness“, 
perpilamas praranda dalį skonio savybių. Prieš keletą metų šių neįprastų 
bruožų visuma, ko gero, atvestų į greitą baro uždarymą, tačiau šiandien, 
anot direktoriaus, situacija pasikeitė – daugybė žmonių ilgiau pabuvę 
užsienyje, įgijo tenykščių alaus vartojimo įpročių, ir „Alaus studijos“ siūloma 
tvarka jau nieko nebestebina. Be to, pasaulyje pripažintos alaus rūšys turi 
neginčijamų pranašumų, kuriuos įvertina vis daugiau mūsų vartotojų, tad 
baro populiarumas ateityje turėtų vis didėti.
Matome, kad smulkiųjų ir mažai žinomų alaus gamintojų išgyvenimas didžia 
dalimi priklauso nuo konkrečių žmonių verslumo, išradingumo ir iniciaty-
vos. Tikėtis pagalbos ir paskatinimo iš valstybinių institucijų, kaip ir kitose 
smulkaus verslo srityse, kol kas yra beviltiška. Kol kas jų galima prašyti tik 
vieno – netrukdyti.

„alaus stuDija“

„alaus stuDija“

iNterjeras/dizaiNas
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nUoMonĖ apIE aLŲ – 
nUo pIRMo gURKŠnIo

Įsivaizduokite eilinę darbo dieną bare, kavinėje ar restorane. „norėčiau alaus“. nuskubate 
perduoti užsakymą barmenui. Bet ar iš tiesų žinote, per kiek laiko užsakytas alus turi atsidurti 
ant kliento stalo? Ir ar po taure būtina padėti padėkliuką? Ką reikėtų žinoti apie pilstomą alų 
ir kokios dažniausios su šio gėrimo patiekimu susijusios barmenų bei padavėjų klaidos?

alaus kultūra palengva formuojasi alaus gamintojų ir platintojų iniciatyva – 
suprantama, jog Lietuvoje alaus tradiciją dar reikia puoselėti. pavyzdžiui, 
didžiausias šalies alaus gamintojas „Švyturys-Utenos alus“ baruose 
pradėjo siūlyti daugiau pilstomo alaus rūšių ir pristatė atskiras taures 
kiekvienai iš jų. Tad ilgainiui žmonės žinos, kuo ypatingas pilsneris ar la-
geris, ir kodėl kvietinį alų reikėtų patiekti smarkiai viršuje praplatėjančioje 
taurėje.

Sostinės baro „prie parlamento“ direktorius audrius Janušauskas sako, 
kad alaus klientui padavėjas turėtų atnešti neužtrukęs ilgiau kaip penkių 
minučių – iškart, kai tik barmenas pripildo taurę, neleidžiant alui stovėti 
ir nykti jo putai.
Firminis ženklas turi būti atsuktas į kliento pusę, po alaus taure privalo 
būti padėtas padėkliukas. „Jis sugeria nuo aprasojusio bokalo bėgančius 
vandens lašelius – taip patiektas gėrimas atrodo estetiškiau. Be to, 
padėkliukas gali atlikti ir informacinę funkciją“, – pasakoja baro vadovas.
Beje, geriausi padavėjai spėja kliento paklausti, ar jis norėtų alaus pakar-
toti, jam ar jai dar nebaigus gerti taurės.

KonsultaCijos

Šaukštas bare nereikalingas
alaus skoninės savybės geriausiai atsiskleidžia prie tam tikros temperatūros. 
galioja taisyklė, kad kuo alus lengvesnis, tuo žemesnės temperatūros jis 
patiekiamas. pilsnerio alus ir lageris geriausias prie 3-7° C, kvietinis alus – 
prie 8° C, tamsusis lageris – prie 7-10° C, Baltijos porteris, o taip pat elis 
ir stautai – prie standartinės „rūsio“ temperatūros (arba 13° C). Kambario 
temperatūroje, arba prie 15-16° C, patiekiamas belgiškas vienuolynų alus 
arba miežių vynas.
pilstomo alaus temperatūros standartas įvairiuose kraštuose šiek tiek ski-
riasi, tačiau visur jis pateikiamas žemos temperatūros – tarp 3° ir 9° C. 
per žema temperatūra irgi nėra gerai: mažiau juntamas skonis ir sunku 
suformuoti putą.
Bokalas ar taurė taip pat turi būti tinkamos temperatūros, atvėsinta – tik 
ką iš indaplovės išimta taurė netinkama pateikti alų.
alus iš čiaupo turėtų būti pilamas taip: pakreipkite taurę 45° kampu 
iškart po čiaupu. Vienu judesiu atsukite čiaupą ir leiskite alui tekėti 
taurės sienele. Kai taurė užsipildys, švelniai ją ištiesinkite, neleiskite alaus 
srovei tekėti į jau įpiltą alų. Užsukite čiaupą – užpildytoje taurėje puta 

alaus Klientui padavėjas tuRėtų atnešti išKaRt, Kai tiK BaRmenas 
pRipildo tauRę, neleidžiant alui stovėti iR nyKti jo putai.
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KonsultaCijos

Kaip teisingai įpilti alaus
1. paimkite šaltą, švarią ir sausą taurę, pageidautina – firminę.
2. Laikykite taurę už jos pagrindo – taip neužteršite taurės kraštų, 
nesugadinsite putos ir alaus skonio.
3. pakreipkite taurę 45° kampu iškart po čiaupu.
4. Vienu judesiu atsukite čiaupą ir leiskite alui tekėti taurės sienele.
5. Kai taurė užsipildys, švelniai ją ištiesinkite, neleiskite alaus srovei 
tekėti į jau įpiltą alų.
6. Užsukite čiaupą ir užpildykite taurę, kol puta kiek pakils už taurės 
krašto. Tai vadinama „putos suformavimu“.

turi būti kiek pakilusi už jos krašto.
Vilnietė Ingrida Šutinytė mano, kad alaus kokybė didele dalimi priklauso 
nuo kiekvieno konkretaus baro ir jame dirbančių barmenų. „Manau, kad 
alaus gamybos procesas tikrai prižiūrimas ir kontroliuojamas. Šio gėrimo 
kokybė suprastėja jam pasiekus barus, kur jis netinkamai pilamas į boka-
lus ir taures, pilstomas, nors ir yra jau nebešviežias, pastovėjęs“, – kalba ji.
„Švyturio“ aludarių teigimu, pilstomo alaus kokybę, visų pirma, lemia 
įranga – ji turi būti gerai parinkta, kokybiška, tinkamai sukonfigūruota, 
su tinkama šaldymo sistema ir laikymo sąlygomis. ne mažiau svarbu ją 
tinkamai valyti ir prižiūrėti.
Labai daug priklauso ir nuo barmenų – kaip jie pila alų ir pateikia jį 
klientams. Tai vienas svarbiausių žingsnių išlaikyti pilstomo alaus kokybę 
ilgame aludarystės kelyje.
Kai kuriuose baruose ir kavinėse I. Šutinytei yra tekę matyti, kaip barme-
nas iš taurės ar bokalo šaukštu nugriebia susidariusią putą. profesionalai 
sako, kad taip daryti nereikia. „paimkite kitą taurę ir perkratykite putas, 
kol liks apie dviejų suglaustų pirštų storio putų sluoksnis“, – pataria a. 
Janušauskas. Kitas būdas: kol puta bėga taurės kraštais, ją švelniai nup-
jaukite 45° kampu paverstu peiliu.
Tik įpilto alaus putos storis turi būti nuo 1 iki 2,5 cm, o minutę po 
įpylimo putos storis turi išlikti 1-1,5 cm. po 2 minučių puta turi būti 
ne plonesnė nei 0,5 cm. Štai kodėl barmeno įpiltas alus turi būti iškart 
nešamas jo užsisakiusiam ir laukiančiam klientui. Jei norite patikrinti, 
eidami į barą į kišenę įsimeskite ir liniuotę.

alaus taurės – tik alui
nuo seno žinoma, kad stora ir tiršta alaus puta rodo jo kokybę. natūraliai 
suformuota alaus puta „sukrinta“ lygiai („žiedais“), nelimpa prie bokalo 
sienelių. alaus puta priklauso ne tik nuo jame esančių apynių bei 
sureguliuoto slėgio, bet ir nuo taros švaros. Jei taurė ar bokalas netinka-
mai išplautas su priemonėmis ar riebaluotas, nesitikėkite, kad alaus puta 
jame išsilaikys ilgai.
pilstomo alaus taurė turi būti neapdaužyta, švari, sausa ir šalta – ji turi 
būti ne aukštesnės nei kambario temperatūros. Jokiu būdu alaus taurių 
negalima naudoti sultims, kavai, pienui ar limonadams. Šie gėrimai 
palieka plėvelę, kuri neigiamai veikia putos susidarymą, kai kitą kartą 
taurė naudojama alui.
„Vienoje kavinėje užsisakiusi kokteilį gavau jį sidro taurėje. Labai nuste-
bau, o ir kokteilį gerti buvo neskanu. džiaugiausi, kad bent jau ne alaus 
bokale atnešė“, – apie akivaizdžias barmenų žinių spragas „Restoranų 
verslui“ pasakoja uteniškė Monika Bareišytė.
Baro „prie parlamento“ vadovas atkreipia dėmesį, kad alus, kaip ir kiti 
gėrimai, turi būti pilami tik į firmines arba specialiai jiems skirtas taures. 
„Skirtingų formų taurėse skirtingai atsiskleidžia alaus savybės. Taigi bar-
menas turėtų žinoti ir tam tikrų alaus rūšių pylimo technologiją – pil-
stomo alaus segmente yra esminių skirtumų. Taip pat privalu žinoti ir 
pilstomo alaus sudėtį, gamybos būdą, stiprumą bei, žinoma, kainą“, – 
sako a. Janušauskas.
pavyzdžiui, kvietinio alaus aromatams ir skoniams geriausiai atsiskleisti 
padeda šiuolaikiško dizaino taurės – smarkiai praplatėjančios viršuje, 
savo forma dažnai primenančios smėlio laikrodį, geriausia – plono stiklo. 
Kvietiniam alui ypač svarbi puta, o tokioje taurėje jai palikta itin daug 
vietos. 

Plastikinei tarai – ne
geras barmenas taip pat privalo žinoti, prie kokių patiekalų dera tamsu-
sis, šviesusis, baltas ar kitos rūšies alus. priklausomai nuo alaus skonio, 
aromato, klampumo, struktūros, jis gali būti derinamas prie daugybės 
patiekalų. Tinkamai prie patiekalo parinktas alus padeda geriau atsis-
kleisti jo skonių ir aromatų savybėms. Tad „Švyturio“ aludariai pradėjo 
alaus ir maisto derinimo edukaciją.
alaus derinimo su maistu tradicijos ateina iš klasikinės virtuvės tų šalių, 
kurios ilgus amžius vartojo alų – vokiečių, anglų. Maistas su alumi 

derinamas pagal jo stiprumą – šalia lengvesnių patiekalų pateikiamas 
švelnesnis, lengvesnis alus, o prie sočių ir intensyvaus skonio – kartesnis, 
tamsesnis alus. Jei pietų ar vakarienės metu ragaujami keli alaus ir maisto 
deriniai, rekomenduojama pradėti ragauti nuo silpnesnių ir pereiti prie 
stipresnių. derinant alų ir maistą svarbi ir sezoniškumo taisyklė: vasarą 
renkamės lengvesnius patiekalus ir gaivesnį alų, žiemą dažniau ragau-
jame sotesnį maistą ir turtingo skonio alų.
Ko save gerbiantis restoranas, kavinė ar baras niekada sau neleistų? 
pardavinėti nekokybiško, pasenusio ir pilstomo iš plastikinės taros alaus. 
Save gerbiantis baras jokiu būdu nepardavinėtų ir šilto, be patrauklios 
putos alaus. Be to, tikras baras turėtų turėti didelį alaus rūšių pasirinkimą, 
pasiūlyti prie jų derančių užkandžių ir patiekalų.
Šiame procese labai svarbi darni aludarių bei restoranų, barų simbiozė: 
aludariai užtikrina alaus kokybę jį gamindami, o maitinimo įstaigų atsto-
vai turėtų pasirūpinti teisingu alaus pateikimu.

Dažniausios barmenų klaidos:
• vieno gamintojo alus pilamas į kito gamintojo bokalus;
• po alaus taure ar bokalu nepadedamas padėkliukas;
• nesilaikoma pylimo instrukcijų, pilama per greitai;
• pilama stačiai: alus iš čiaupo bėga tiesiai į jau įpiltą alų;
• jei alaus užsisako mergina ir vaikinas, abiem įpilama į bokalus, nors 
merginai privalu įpilti į taurę;
• įpilama nešviežio arba nusistovėjusio, „vakarykščio“ alaus. pilsto-
mas alus visada turi būti gaivinančio skonio: klientas nuomonę susi-
daro ne tik iš pirmo žvilgsnio, bet ir iš pirmo gurkšnio.
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ŠEŠI paTaRIMaI, KaIp MEnIU KaInŲ REKonSTRUKCIJa 
gaLĖTŲ padIdInTI apyVaRTą
gali būti, kad jūsų apyvarta jau antri metai kaip nemažai nukritusi. Ko stebėtis, juk krizė! Bet gali būti 
ir kitos priežastys. norėdami išlaikyti klientą paskutiniaisiais metais restoranai taikė įvairias nuolaidas 
meniu patiekalams ir aptarnavimui. pats laikas tai peržiūrėti! atkreipiame dėmesį, kad šis straipsnis 
netinka, jei jūs norite pritraukti klientus, kurie ieško pigiausio varianto.

• Kurias nuolaidas reikėtų panaikinti arba peržiūrėti? Gali būti, kad jūs 
sumažinote kainas norėdami išlaikyti konkurencingumą arba panikuodami, kaip 
ir daugelis verslininkų paskutiniu metu. Bet ar būtina, kad nuolaidos būtų tokios 
didelės arba plačiai taikomos? Gal reikėtų grąžinti įvairių vakarėlių, baliukų ir pan. 
apmokestinimą? O gal leidžiate atsinešti savo tortus? O gal (net baisu pagalvoti) 
- savo alkoholinius gėrimus? Gerai pagalvokite! Gali būti, kad svečiai apsinuodys  
savo atsineštais tortais, gėrimais (neaišku kur juos įsigijo), taip pat jų kiekiu, o kai 
ligoninėje jų paklaus, kur šventė, jie apkaltins jūsų maistą. Tada nemalonumų bus 
apsčiai, net iki baudžiamosios atsakomybės.

• sumažinkite dienų skaičių, kada taikote nuolaidas. Gal nebesiūlykite du imi 
moki už vieną?  O gal netaikykite nuolaidų kasdien, galima tam skirti dienas kada 
mažiausia apyvarta. Lygiai taip pat galite papildomai apmokestinti, pavyzdžiui 
paslaugas dienomis, kada didžiausia apyvarta.

• pabrėžkite specialius įvykius, pietus, vietinį maistą. Turbūt patys 
pastebėjote, kokį pasisekimą turi restoranai, kurie pastoviai siūlo ragauti 
patiekalus su priderintais gėrimais, rengia teminius maisto ragavimo vakarus, 
organizuoja sezoninių patiekalų ragavimus. Moterys, ir ne tik, visame 
pasaulyje, mielai lanko maisto ruošimo pamokėles. Visa tai galima įgyvendinti 
ne tik restoranuose, bet ir kavinėse, bariuose ir pan.  žmonės mėgsta šnekėti 
apie maistą. Aišku ne visiems operatoriams prieinama TV, bet šiais laikais 
neišnaudoti interneto – nusikaltimas! Praneškite (darykite tai periodiškai ir 
kuo dažniau) visuomenei kas paskatino atidaryti užeigą, gaminti tokį maistą, 
kuo jis ypatingas, kokie numatomi renginiai.

• išmeskite iš meniu pigiausius pasiūlymus. Tai gali būti pigūs patiekalai arba mažos 
patiekalų porcijos meniu ar ypatingai pigūs pasiūlymai renginiams,  kuriuos jūs 
įvedėte desperacijoje. Juk būtent jie galėjo žymai sumažinti vidutinio čekio sumą! 

• nelieskite brangiausių meniu pozicijų. Jie tarnauja kaip vertės signalas. 
Taipogi yra vidutinės ir žemesnės kainos patiekalų, prie kurių galima pridėti 
lituką kitą, kurie padidintų apyvartą.
 
• sukurkite sveiką kainų disproporciją. Jeigu turite meniu pozicijų su 
vienodomis ar labai panašiomis kainomis, pamėginkite įvesti šiokią tokią 
sumaištį. Peržiūrėkite savikainas ir vienus patiekalus, kurie pelningiausi, 
atpiginkite vienu litu, mažiau rentabilius pabranginkite pora litų. Jeigu siūlote 
visus desertus viena kaina, pvz. 9 litai, tai įveskite vieną ar dvi pozicijas, kurių 
maža savikaina (pvz. musai, šerbetai) ir padarykite kainą pvz. 6 litai, o tokių 
kaip super šokoladiniai desertai galite padidinti kainą iki 11 litų. 

• dar kartą primenu – neperlenkite su nuolaidomis. Vienas žurnalo 
profesionalams „Restaurant Hospitality“ numeris buvo paskirtas temai 
kaip įvairūs restoranai vilioja klientus įvairiomis nuolaidomis. Ko tik jie 
nesiūlė! Be mums įprastų kainų sumažinimo, buvo siūlomos dienos, kada 
lankytojai gali atsinešti savo vyną, viduryje savaitės vienas restoranas netgi 
dovanodavo vyno butelį, užsisakius karštą patiekalą ir kitos beprotiškos 
akcijos. Sekančiame numeryje pasirodė straipsnis, kuris sumalė į miltus 
visas nuolaidų akcijas ir jų autorius. Pašaipiai buvo pareikšta: „Neaišku kuo 
jūs maitinate restorano lankytojus, kad net su nuolaidomis jums jų trūksta. 
Pas mane tai dvi savaites į priekį rezervuoti visi staliukai“. deja Lietuvoje 
matyt to reikės palaukti.

Taigi reikėtų daryti nieko nekainuojančius arba mažai kainuojančius 
eksperimentus. Kitaip nesužinosime ar buvome teisūs. Kad nebūtų taip, kad 
pamatę įgyvendintas idėjas kitame restorane sakysite: juk aš tai žinojau! 
Neabejoju, kad ir patys žinote įvairių gudrybių, kaip pritraukti lankytojus ir 
padidinti apyvartą. Tai pasidalinkite su kolegomis. Sėkmės!

Liutauras Markevičius
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pERSonaLo daRBo LaIKo 
apSKaITa JūSŲ RESToRanE
pagal europos sąjungoje atliktus tyrimus dar-
bo našumas lietuvoje tesiekia 40% es vidurkio, 
tad natūralu, kad darbuotojų kontrolė yra būtina 
darbdavio užduotis. darbuotojų darbo našumas 
ir naudingumas – sudėtingo ir net subjektyvaus 
vertinimo klausimas.
Pvz.  objektyviausias vertinimas įmonėje 
galėtų būti tada, kai darbuotojo darbą 
tam tikrą laiką nuolat stebėtų keli 
asmenys (pvz. jo/jos kolega, darbdavys 
ir klientas) ir jų bendras vertinimo 
vidurkis atspindėtų objektyvų 
užimtumą bei rezultatyvumą. Aišku 
– tai daugiau idealistinis modelis, 
bet kai kuriuos rodiklius tikrai būtina 
sekti – tai darbuotojo apyvartą (jei tai 
klientus aptarnaujantis asmuo), klientų 
aptarnavimo laiką ir darbo laiką.

Kaip apskaičiuoti tikslų darbuotojų darbo laiką kai darbdavys ar atsakingas už 
personalą asmuo neturi galimybės nuolat būti restorane ir stebėti darbuotojus? 
Kaip apskaičiuoti atlyginimą kai tiksliai nėra aišku kiek valandų pradirbo 
kokretus darbuotojas? Šie klausimai kyla, nagrinėjami ir sprendžiami daugumoje 
maitinimo įstaigų ir ne visada pakanka vien tik pasitikėjimo...

Maitinimo įstaigos, dirbančios su restoranų valdymo ir apskaitos sistema 
R-Keeper V7, ne tik kontroliuoja sklandų ir operatyvų darbą restorane ar kavinėje, 
nustato patiekalų paruošimo tvarką, kainas, valdo nuolaidas. Sistemoje daug 
dėmesio skiriama personalo ir vykstančių procesų kontrolei (personalo rolėms ir 
funkcijoms). O nuo šiol, be jokių papildomų išlaidų galima naudotis ir integruota 
darbo laiko apskaita. 

Kaip visa tai vyksta? Procesas itin paprastas: darbuotojas ateidamas ir išeidamas 
registruojasi R-Keeper V7 sistemoje su asmenine magnetine kortele arba jį 
užregistruoja administratorius, turintis teisę registruoti personalą. Taip pat 
galima registracija pagal darbuotojo kodą ir slaptažodį, nesiregistruojant darbui 
kasoje. Registruojantis šiuo būdu įvedamas darbuotojo kodas bei slaptažodis, 
nenaudojant magnetinės kortelės. Šis novatoriškas sprendimas naudingas tuo, 
jog registruotis gali ne tik su kasa dirbantis personalas, bet ir darbuotojai, kurie 
nedirba  su kasų sistema, pavyzdžiui virėjai, kitas aptarnaujantis personalas.  
Pagal ataskaitas vadovai mato darbuotojų dirbtą laiką. Tai gali būti dienos, 
savaitės, mėnesio, periodo ataskaita.  Arba konkretaus darbuotojo pradirbto 
laiko ataskaita. „darbuotojų laiko apskaita“ pateikia apibendrintą darbuotojo 
ataskaitą ir jo išdirbtų valandų kiekį. „darbo laiko apskaita detaliai“ pateikia 
detalią ataskaitą kada darbuotojas atėjo, kada išėjo, rodo išdirbtų valandų kiekį.

Nauda:
• Tikslus automatinis išdirbto laiko skaičiavimas;
• darbuotojų naudingumo įvertinimas;
• Paprastesnis atlyginimo apskaičiavimas;
• Automatiškai sugeneruotos ataskaitos;
• Griežtesnė darbuotojų kontrolė.

UAB „UCS Baltic“ informacija

Įgaliotasis R.TWININGS & CO. LTD atstovas Lietuvoje UAB AMOKA:

Vilniuje (8 687) 86 472, Kaune (8 618) 36 000, Klaipėdoje (8 686) 77 572, www.amoka.lt
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nesvarbu, kad ir kokie dideli būtų emigracijos mastai, lietuviai mėgsta didžiuotis, kad atstovauja gražių 
moterų, alaus ir krepšinio šaliai. dėl krepšinio ir moterų viskas kaip ir aišku, o štai alaus kraštu vadintis 
nėra labai teisinga. martynas savickis, vienas iš asociacijos „tikro alaus draugija“ steigėjų, pastebi, kad 
lietuvoje nėra tikros alaus vartojimo kultūros, kaip, beje, ir plačiai paplitusio „tikrojo alaus“...
Kultūros bėdos
Įvairiuose alaus mylėtojų forumuose ir tinklapiuose teigiama, kad alus yra 
šalies kultūros paveldo dalis, o jo vartojimas tapęs neatsiejama žmonių 
gyvenimo dalimi. dar prieš keletą metų, Lietuvos aludarių asociacijos 
duomenimis, statistinis šalies gyventojas per metus suvartodavo beveik 90 
litrų alaus. Pastaraisiais metais visoje Europoje pastebimas alaus vartojimo 
mažėjimas.
Tiesa, didelis alaus kiekis nėra ir negali būti aukštos kultūros ženklu. Juo iš 
tiesų reikia mokėti mėgautis, lygiai taip pat, kaip mes mokomės mėgautis 
vynu, ar kai kuriais stipriaisiais gėrimais. „Lietuva – alaus tauta“? Tai turbūt 
pokštas. Sunku būtų pritarti, pažiūrėjus į Čekijos, Anglijos, Belgijos ar JAV 
pavyzdžius. Taip, Lietuvoje yra alaus, bet alaus kultūros nedaug. Tiesa, 
turime alaus istorijos, amato aprašymų, Šiaurės Lietuvoje yra išlikę pavienių 
senųjų alaus virimo tradicijų puoselėtojų, bet iš kultūros – nelabai kas 
likę“, – sakė Martynas. Ir iš tiesų, kaimo vietovėse alaus baras dažniausiai 
yra nusivylusių gyvenimu žmonių sueigos vieta, kur stipraus alaus bokalas 
pilamas po bokalo, kol sąmonė užtemsta. Tokiu atveju, kai geriama norint 
sąmonę „išjungti“, negalima kalbėti apie mėgavimąsi. Televizijos alaus 
reklamose, skirtose jauniems žmonėms, taip pat dažniausiai pamatysime 
alaus dėžę, o ne butelį... 
Kalbėdamas apie alaus kultūrą, Martynas mini tradicines alines Čekijoje, 
Anglijoje, kurios yra socialinis fenomenas – juose renkamasi su šunimis, 

šeimomis, spragsi židiniai, žaidžiamas smiginis, skaitoma, bendraujama. „Kas 
yra alaus kultūra? – tai žmogiškosios kultūros ir socialumo tąsa. Alaus istorija 
ir amatas, nedidelių alaus daryklų, sugebančių pasiūlyti tikrą alaus skonių 
įvairovę ir tiek tradicinių, tiek modernių alaus rūšių gausą, o svarbiausia 
– pagarba alui bei gebėjimas mėgautis alumi, o ne girtuokliauti, padeda 
skleisti ir puoselėti šią žmogiškąją kultūrą“, – apibendrino pašnekovas.

pamirštos tradicijos
Martynas pastebi, kad alaus kultūros nykimas Lietuvoje prasidėjo dar 
cariniais laikais, kai žmonės buvo verčiami vartoti degtinę, o naminis alus, 
turėjęs šventinio, gerbtino gėrimo vardą, ir, sunkiai kontroliuojamas carinės 
valdžios, buvo imtas demonizuoti. Šį procesą paspartino  ir didesnių alaus 
daryklų atsiradimas  pirmosios Nepriklausomybės laikais – jų verslo sėkmei 
naminis alus buvo neparankus. Tačiau ir tuomet dauguma šeimų mokėjo 
išsivirti alaus, aludario amatas buvo ypač gerbiamas, apaugęs paslaptimis 
ir ritualais, alaus receptai ir žinios buvo perduodamos tik šeimos nariams. 
Pažvelgę į  tautosaką, galime aptikti nemažai priežodžių ir patarlių, susijusių 
su alumi.
Sunku surasti kažką, kas būdinga  vien tik Lietuvos alaus tradicijai, mat 
mūsų šalyje susipynė įvairių kraštų patirtys. Martynas mini žirnių naudojimą 
alaus gamyboje (kad putos būtų standžios), taip pat „keptinį“ alų (iš miežių 
salyklo suformuotos bandos pirmiausia kepamos krosnyje, vėliau iš jų 

Karolina liutaitė, ozonas nr. 6/2010

aLaUS KULTūRa - nE TaS paTS, 
KaIp gIRTUoKLySTĖ
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daromas alus). dar žinoma ir „akmeninio“ alaus tradicija, kai iki raudonumo 
būdavo įkaitinami akmenys ir dedami į salyklo ir vandens mišinį, kuris 
suteikdavo alui specifinio skonio. Neretai alus įgaudavęs dūmo skonį, mat jo 
prisigerdavo pirtyje alui džiovinami grūdai. Taip pat mažai kur kitur girdėta 
„samborių“ tradicija, kai po derliaus visi sunešdavo po kelias saujas grūdų, iš 
kurių būdavo verdamas bendras, šventinis alus.

alaus atgimimas
Nors mūsų parduotuvėse netrūksta skirtingų pavadinimų alaus,  jį gamina 
vos keli didieji gamintojai, o skonio skirtybės minimalios. Martynas vardijo, 
kad per pastaruosius tuziną metų, iš daugiau nei 150 alaus daryklų ir 
aludarių Lietuvoje liko vos kelios dešimtys, tebeveikiančių šiuo metu.
„Alaus daryklų, pageidautina, nedidelių, sugebančių būti lanksčiomis 
ir kūrybingomis, turėtų būti visoje Lietuvoje, tuomet turėtume kur kas 
didesnę alaus rūšių įvairovę, taip pat čia matau kaimo ir miesto jungtį. 
Sėkmingas pavyzdys – Šiaurės Lietuvos aludariai, kurie pradėjo sėkmingai 
bendradarbiauti su barais sostinėje ir kituose miestuose“, – sakė alaus 
žinovas. Mažų alaus daryklų sėkmė jau yra pasitvirtinusi – šiuo metu 
atsigręžiama į autentiškumą, mažesnius gamintojus ir natūralumą.
Tradicijas mėginama atgaivinti – šalyje nemažai alaus mėgėjų, kurie patys 
ieško įdomių receptų, juos interpretuoja, verda alų, dalijasi patirtimi su 
bendraminčiais. Pašnekovas taip pat jau turi sukaupęs nemenką patirties 
bagažą, ne kartą eksperimentavo virdamas alų pagal įvairius receptus tiek 
namų, tiek pramonės sąlygomis, dalyvavo gausybėje degustacijų, alaus 
festivalių, bei formaliose ir neformaliose alaus virimo dirbtuvėse.

„tikras alus“ – natūralus, bet ne tik
„Tikru alumi“ draugija įvardija ne su „vadybininko sąžine“, o su amatininko 
pagarba savo kūriniui, pagal įvairias receptūras, pageidautina, iš natūralių 
medžiagų pagamintą sodraus, gilaus, įvairaus skonio ir spalvų alų, turintį 
tirštą ir ilgai besilaikančią putą. Pageidautina, kad jo gamybos procese 
nebūtų naudojami nenatūralūs priedai. To neretai pasigendama, ypač, jei 
kalbama apie didžiųjų alaus gamintojų produkciją. Gamintojai, „siekdami 
padidinti pelną ir sumažinti sąnaudas gali imtis įvairių triukų – trumpinti 
gamybos procesus, naudoti įvairius priedus skirtingose gamybos stadijose. 
Įstatymai leidžia naudoti įvairiausius maisto priedus, dažniausiai, 
pagamintus organiniu būdu: nuo techninių gamybos priedų iki to, kas 
dedama tiesiai į alų. Tai gali būti maisto priedai mielėms, fermentavimo 
ir konversijos procesams, putos išlaikymą skatinantys techniniai priedai, 
modifikuotos medžiagos. Kadangi aluje jų nelieka pirminiu pavidalu, arba 
jos yra pagamintos apynių, cukraus, grūdų pagrindu, jų neprivaloma žymėti 
ir sudėtyje“, – alaus pramonės subtilybes vardijo Martynas. Pasak jo, tokie 
priedai, net jei jie yra organinės kilmės, o ne sintetiniai, jau yra nusižengimas 
alaus amatui.

Nors „Tikras alus“ nebūtinai turi būti „gyvas“ (t.y. nefiltruotas ir 
nepasterizuotas), gerai išlaikytas gyvas alus bus ypatingo skonio ir 
šviežumo, mat tokiame aluje dėl mielių tebevyksta įvairūs kitimo procesai. 
Tačiau toks alus reikalauja ypatingų laikymo sąlygų:  ryškiai apšviestos, 
šiltos parduotuvių lentynos labai sutrumpina tokio alaus galiojimo laiką, ten 
geriau tinka laikyti pasterizuotą produkciją.

Besidomintiems: tikrasalus.lt, alaus.info, aluteksas.lt, savasalus.lt, alutis.lt
Martynas Savickis
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Nėra kulinarinių TV laidų vedėjo, kuris nesvajotų apie nuosavą restoraną 
ar barą. danijos televizijos žvaigždei, virėjui ir maisto ekspertui Klausui 
Mejeriui (Claus Meyer) pavyko išplėtoti  nuosavą maitinimo tinklą, pavadintą 
„Meyers deli“.  Kiekviename jo taške po vienu stogu glaudžiasi restoranas, 
bakalėjos krautuvėlė ir kavos baras; patiekalai taip pat parduodami 
išsinešimui. dienos bėgyje restorane siūlomi pusryčiai (savaitgaliais jie kiek 
vėlesni), po to lengvesni pietų patiekalai (sriubos, salotos, sumuštiniai). 
Pagrindinius patiekalus papildo tapas tipo užkandėlės. Visus šiuos patiekalus 
galima išsinešti, taip pat siūlomas atskiras atvėsintų ir supakuotų patiekalų 
meniu, kuriame galima rasti rinkinių iškyloms, pristatymui į darbo vietas ir 
didesnių kompanijų vaišėms savaitgaliais. Prie patiekalų siūloma firminė 
duonelė, kuriai kepti naudojami savos gamybos ekologiški miltai. Lankytojai 
gali įsigyti šių miltų kartu su receptu ir pabandyti išsikepti duoną namie. 
Tuo tarpu krautuvėlėje, greta Skandinavijos šalių bakalėjos ir konditerijos 
prekiaujama ir „Meyers“ prekiniu ženklu pažymėtais produktais: aliejais, 
padažais, alumi, uogienėmis ir pan. Savaime suprantama, kad kiekvienas 
namo parsineštas firminis produktas yra rišamoji grandis, skatinanti 
klientus vėl ir vėl lankytis „Meyers deli“ restorane. www.meyersdeli.dk 

Marketingo pradžiamokslis teigia, kad kiekvienas verslas turi remtis unikaliu pardavimo pasiūlymu 
(USp). Viešajame maitinime, deja, jis neretai apsiriboja keliais „firminiais“ patiekalais ar specialia 
vieno-kito produkto kaina. Tuo tarpu prisivilioti klientą galima kur kas įvairesniais būdais.

MaITInIMo KonCEpCIJŲ ĮVaIRoVĖ

koNcepcijos

Ne mažiau garsi „virtuvinės“ televizijos žvaigždė vokietis Timas Melzeris 
(Tim Maelzer) kartu su partneriu atidarė restoraną „die Bullerei“ buvusios 
skerdyklos patalpose „alternatyviniame“ Hamburgo rajone Sternschanze. 
Timo žodžiais tariant, svarbiausia čia buvo pritapti prie aplinkos ir sugriauti 
mitą apie tai, kad puiki virtuvė prieinama tik išrinktiesiems. Greta originalių 
receptų prie restorano įvaizdžio formavimo prisidėjo ir įtaigus interjeras su 
ilgais sendinto ąžuolo stalais, atviru ugniakuru, mišrios stilistikos kėdėmis ir 
spalvingais graffiti ant sienų. Įstaigos darbo grafikas padalintas į dvi dalis: 
nuo vienuolikos ryto čia veikia delikatesų baras, ir tik nuo 6-tos vakaro 
pilnu pajėgumu pradeda veikti ištaigingoji virtuvė. Rezultatas – visiškas 
anšlagas ir būtinybė iš anksto užsisakyti vietas netgi darbo dienomis. 
www.bullerei.com 

Kopenhagos centre esanti „The Royal Cafe“ išnaudoja parduotuvės ir kavinės 
sintezės idėją. Meniu pagrindą čia sudaro pikantiški sumuštiniai, pavadinti 
„Smušiais“. Šis naujadaras atsirado sujungus danišką žodį „smurebrud“ 
(sumuštinių rūšis) ir japonišką „sushi“. Sumuštinius  papildo salotos, sriubos, 
pyragėliai, desertai ir gėrimai. Visa tai pateikiama laisvoje aplinkoje, kurią 
šeimininkai apibūdina kaip „Naujovišką baroką“ arba „dizaino sumaištį“. 
Mat, tiesiog  restorano salėje yra įrengti garsiųjų danijos kompanijų „Georg 
Jensen“, „Royal Copenhagen“, „Fritz Hansen“, „Bang&Olufsen“ stendai, 
kurių eksponatus, kaip ir daugelį kitų interjero detalių – baldus, paveikslus, 
indus, šviestuvus – galima čia pat įsigyti. Svaigus prekių margumynas kartu 
su pakabintais manekenais ir kitomis spalvingomis interjero detalėmis 
formuoja nuotaikingą atmosferą, pamėgtą miesto gyventojų ir turistų. 
www.theroyalcafe.dk  

pagal „Food Service Europe“ parengė Jonas Malinauskas

„meyers Deli“

„Die Bullerei“

„the royal CaFe“
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Jei restoraną galima paversti parduotuve, tai, 
matyt, galimas ir priešingos krypties ėjimas. Tą 
įrodo Švedijos prekybos tinklo „Indiska“ patirtis. 
XX a. pradžioje įkurta egzotiškų prekių krautuvė 
į amžiaus pabaigą virto stambiu parduotuvių 
tinklu, prekiaujančiu madingais drabužiais „su 
indišku akcentu“, o taip pat baldais, aksesuarais, 
indais ir kitomis prekėmis, skirtomis „įnešti 
spalvų ir emocijų įvairovę į skandinaviško 
gyvenimo kasdienybę“.  Nieko nuostabaus, kad 
greta drabužių atsirado smilkalų ir arbatžolių 
skyriai, tačiau giliau įbristi į maisto prekybą 
„Indiska“ ilgai nesiryžo. Pabendravus su kavinių 
vadybininke ir kulinarinių knygų autore Lotta Voltaire firmos vadovams gimė sušiuolaikintos indiškos 
virtuvės idėja, kuria remiantis 2005 m. Stokholmo centre duris atvėrė restoranas, pavadintas „Hurry 
Curry“. Restorano misija – ne tik kulinarinė, bet ir šviečiamoji: kiekvieną dieną meniu pagrindą sudaro 
5 originalūs indų virtuvės patiekalai, greta kurių pateikiami užkandžiai, salotos, pyragaičiai, šviežiai 
spaustos sultys ir, žinoma, įvairių rūšių arbata (beje, arbatžolės išsinešimui yra sveriamos vietoje). 
Kadangi raktiniai restorano veiklos žodžiai yra „ekologiškas“ ir „lokalus“, maisto gamybai ir tiekimui 
naudojama smulkių vietinių įmonių produkcija (aišku, išskyrus specifinius indiškus prieskonius). „Hurry 
Curry“ interjeruose plačiai taikomos to paties  „Indiskos“ tinklo prekės – nuo baldų iki smilkalų ir 
tekstilės gaminių. Naudojant tuos pačius išteklius, rengiami ir „užklasiniai“ renginiai – indiško stiliaus 
vestuvės ir vakarėliai, pasitarnaujantys viso tinklo reklamai. Kita vertus, griežta kontrolė iš pagrindinės 
įmonės pusės, talkinant minėtai L. Voltaire, padeda „Indiskai“ sėkmingai konkuruoti sektoriuje, 
tiesiogiai nesusijusiame su pagrindiniu verslu. Ateityje įmonė planuoja plėsti restoranų verslą, kuris, 
anot kompanijos vadovų, „padeda patirti apsipirkimo pilnatvę“. www.indiska.com

Restoraną galima „sukryžminti“ ne tik su parduotuve, bet ir su parodų sale. Pavyzdžių toli ieškoti 
nereikia – Poznanės (Lenkija) centre, rekonstruotose apleisto fabriko patalpose įsikūrė laisvalaikio 
centras SPOT. Čia galima ne tik paragauti europinės, azijietiškos bei lenkiškos virtuvės patiekalų, bet 
ir apžiūrėti erdviame balkone esančią parodų salę, sudalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse arba vienoje iš 
viešųjų diskusijų. Interjero unikalumą sąlygoja XIX a. pramoninės architektūros ir šiuolaikinio lengvos 
stilistikos minimalistinio interjero kontrastas, tačiau ši priešprieša netrukdo mėgautis nei patiekalų 
įvairove, nei intelektualia vietos atmosfera. www.spot.poznan.pl

Pilnavertis maitinimo verslas gali išaugti 
iš „monokultūrinės“ maisto įmonės, 
pavyzdžiui, duonos kepyklos. Kalbame ne apie 
mikrokepyklėles, pardavinėjančias kavą ir arbatą 
prie šviežiai iškeptų bandelių, o apie pilnaverčių 
kavinių tinklą, tokį, kaip austrų „Baguette 
Bistro“. daugelis jo įstaigų veikia supermarketų 
tinkle „MPreis“, neturinčiame savų viešojo 
maitinimo padalinių. Apie 70 proc. bistro 
apyvartos tenka duonos gaminiams, skirtiems 
išsinešimui, likusieji 30 – vietoje vartojamam 
maistui, tačiau santykis palaipsniui kinta 
pastarojo naudai. To priežastis – patogus bistro 
prekystalių išdėstymas, atviras, prieinamas ir 
šiuolaikiškas jų dizainas, specifinis šaltų ir karštų 
patiekalų asortimentas.  Pavyzdžiui, pastaruoju 
metu keliuose bistro diegiamos regioninės 
virtuvės programos „Pasta“ ir „Thai 2 Go”, kurių 
patiekalai jau iškopė į perkamiausių sąrašą. Šių 
veiksmų pasekoje į „Baguette Bistro“ kavines 
užsuka kas antras supermarketų lankytojas 
– apie 60.000 žmonių kasdien. Aišku, tenka 
atsižvelgti į tai, kad vakariečiai žymiai labiau 
nei mes linkę naudotis mažų specializuotų 
maitinimo įmonių paslaugomis, suteikdami 
kokybei ir pasisėdėjimo malonumui pirmenybę 
prieš tariamas akcijas ir mažesnę kainą. 
www.baguette.at 
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Visuomenėje stiprėjant ekologinėms tendencijoms, vis didesnį populiarumą 
įgauna „slow food“ ideologija. Kalbame ne vien tik apie greitojo maitinimo 
proceso kaip skuboto šiuolaikinio gyvenimo išraiškos paneigimą, bet ir 
apie nuoseklų kokybiškos mitybos plėtojimą. Įdomių rezultatų duoda šios 
ideologijos taikymas toms pačioms greitojo maitinimo įmonėms. Pavyzdžiui, 
amerikoniškojo stiliaus suvožtinių restoranas „Item“, esantis buvusiame 
žuvies apdorojimo ceche Milane (Italija), savo lankytojams siūlo mėsainius 
su ypatingąja wagyu jautiena, importuojama net iš Naujosios Zelandijos. 
Ši mėsa pasižymi marga „marmurine“ tekstūra ir itin žema sočiųjų riebalų 
koncentracija. Be to, ji kepama be jokių riebalų ir pateikiama su pašildyta 
sezamine duona, pomidorais, traškiomis salotomis ir naminiais padažais 
– žodžiu, stengiantis pritraukti „nesveikąjį“ mėsainį prie sveikos mitybos 
standartų. www.itemilano.it 

Kita italų įmonė, netoli Turino esanti kavinė „M**Bun”, kurios iškaboje 
puikuojasi paantrašte „slowfastfood“, kitaip vadinama „agrihamburgeria“, 
taip pat verčiasi aukštos kokybės mėsainių ruošimu. Beveik visa jiems 
reikalinga veršiena išauginama greta esančiame 50 ha ekologiniame ūkyje, 
duoną kepa vietiniai kepėjai ir netgi padažus gamina vietos amatininkas 
– savaime suprantama, be jokių tirštiklių ir konservantų. Puiki mėsos 
kokybė leidžia įtraukti į meniu žalios mėsos patiekalus - karpačio ir tartarą. 
Lankytojai taip pat vaišinami šviežiai spaustu ir kepintu sūriu ir vietos 
gamybos vynu. Kavinė susilaukė didžiulio regiono gyventojų susidomėjimo 
– nepraėjus nei 10 mėnesių po atidarymo jos plotą teko išplėsti dvigubai. 
dabar jau galvojama apie „lėtųjų mėsainių“ patirties perkėlimą į gretimus 
Italijos regionus. www.mbun.it

*daugelis čia išdėstytų koncepcijų nespindi ypatingu originalumu, tačiau 
visos turi bendrą bruožą: jos yra įgyvendintos ir sėkmingai veikia.

koNcepcijos

„item“

„m**Bun“
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dr. Katažina zavada (lenk. Katarzyna zawada) iš Varšuvos medicinos 
universiteto tyrė kavos poveikį laisviesiems radikalams bei lygino gėrimo 
poveikį priklausomai nuo paruošimo būdo. Eksperimento metu buvo nau-
dota robusta bei arabika, o taip pat brangesnis abiejų mišinys (70 proc. 
arabikos ir 30 proc. robustos). Lyginti paruošimo būdai: paruošta Es-
presso aparato pagalba, plikyta puodelyje bei tirpi kava. Tyrimo išvadose 
teigiama, jog verčiau rinktis robustą nei arabiką, bei brangesnę kavą nei 
pigesnę, kadangi šios pasižymi didesniu antioksidantų kiekiu. 
anot mokslininkės, didžiausią poveikį kavoje esančių antioksidantų 
kiekiui turėjo jos paruošimo būdas. Vertingiausia – kava, paruošta ka-
vos Espresso aparato pagalba, mažiau vertinga – plikyta, o mažiausiu 
antiosidantų kiekiu pasižymi tirpi kava. Taigi kavos aparato pagalba 
paruoštas gėrimas, išlaiko daugiausiai antioksidantų ir geriausiai kovoja 
su laisvaisiais radikalais, kurių perteklius žmogaus organizmui - pavo-
jingas. 

Laisvieji radikalai greitina senėjimo procesus ir gali prisidėti prie širdies, 
raumenų, sąnarių, depresijos, alzhaimerio ar parkinsono ir kitų ligų vysty-
mosi. Stabiliai funkcionuodamas žmogaus organizmas pats pasirūpina, 
kad laisvųjų radikalų kiekis organizme neviršytų normos. Šiame regulia-
vimo procese dalyvauja antioksidantai, kurie kovoja su laisvųjų radikalų 
pertekliumi, ypač svarbūs tuomet, kai organizmas nebepajėgia pats pa-
laikyti pusiausvyros. antioksidantus, gauname kartu su maisto produk-
tais bei gėrimais. dideliu antioksidantų kiekiu pasižymi tokie gėrimai kaip 
vynas (ypač granatų), žalia ir balta arbata, kava bei alyvuogių aliejus. 

nors antioksidantų, esančių kavoje, poveikis neginčijamas, gėrimą reikėtų 
vartoti saikingai. Kaip ir visi be saiko vartojami produktai, kava gali pri-
daryti ir nepageidaujamų rūpesčių, pakenkti skrandžiui bei padidinti 
inkstų akmenų riziką. Skirtingų kavos rūšių ir paruošimo būdų savybes, 
komentuoja Lietuvos kavos ekspertai: Edita pilauskienė (UaB „Kavinu-
kas“), gintaras astrauskas (UaB „amoka“) bei Vytautas Kratulis (UaB 
„Šviežia kava“).

espresso aparatas nėra tinkamiausias atskleisti kavos antioksidacinėms 
savybėms
oponuodami dr. Katažina zavada teiginiui, jog vertingiausia kava – 
paruošta espresso aparato pagalba, Lietuvos kavos ekspertai pateikia 
skirtingus kavos gamybos aspektus.
„Espresso kavos aparato pagalba paruošta kava gal ne naudingesnė, bet 
labiau atskleistos visos kavos skoninės savybės. Šiuo būdu gaminant kava 
veikiama aukšto slėgio vandens garais (estrahuojama), o užplikius ar fil-
triniuose aparatuose kava tik „nuplaunama“ karštu vandeniu.“ – teigia 
UaB „Kavinukas“ prekybos vadovė Edita pilauskienė. 
UaB „Šviežia kava“ direktorius Vytautas Kratulis, į klausimus apie kavą 
atsakė vadovaudamasis „Is coffee a functional food?“ (liet. „ar kava 
yra funkcinis maistas?“) studija, atlikta Brazilijoje. Funkcinis - tai mai-

netylant diskusijoms apie teigiamus ir neigiamus kavos poveikio organizmui aspektus, Lietuvoje, vienas 
žmogus per metus vidutiniškai šio gėrimo suvartoja nuo 2 iki 5 kg. Tad negalintiems atsispirti kavos 
aromatui ir skoniui siūlome sužinoti, kuri kava naudingesnė: pigesnė ar brangesnė, tirpi, plikyta kavos 
puodelyje ar paruošta espresso kavos aparato pagalba? Lenkijos mokslininkė teigia, kad pastaruoju 
būdu paruošta kava vertingiausia, kadangi joje geriausiai atsiskleidžia teigiamos šio gėrimo savybės. 

ESpRESSo apaRaTU gaMInTa, 
pLIKyTa aR TIRpI KaVa? Elena Germanovič

stas, teigiamai veikiantis žmogaus sveikatą, sugebantis pagerinti gy-
venimo kokybę, fizinę ar psichinę individo būklę, taip pat, vartojant 
reguliariai padeda stiprinti įvairių ligų prevenciją organizme. Brazilų 
studijoje rašoma, jog būtent vidutinio skrudinimo kavos turi didžiausią 
antioksidantinį poveikį. Tokio skrudinimo kava dažniausiai naudojama 
ruošti kavą ne espresso, o filtriniais kavos aparatais. „deja, espresso kavai 
gaminti beveik visada naudojama tamsaus skrudinimo kava, kitu atveju 
espresso gėrimas bus labai rūgštus ir beveik negeriamas. Tai būtų atsaky-
mas tiems, kurie mano, kad tik espresso būdu pagaminta kava vertin-
giausia.“ – teigia Vytautas Kratulis. 
norint pagaminti ne tik kokybišką, bet ir aromatingą bei skanią kavą 
reikia atkreipti dėmesį ir į patį gamybos procesą. gintaro astrausko (UaB 
„amoka“)  teigimu, Espresso kavos kokybei bei skoniui įtaką daro keletas 
faktorių: kavai gaminti skirtas vanduo turi būti minkštas, o pupelės tai-
syklingai sumalamos. Restoranuose bei baruose dažniausiai naudojama 
šviežiai malta kava – kurios skonis bei kvapas yra pats geriausias. pro-
fesionalams skirtos kavos pupelių pakuotės dažniausiai pakuojamos po 

Baras
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1 kg, turėtų būti suvartotos per dvi dienas, kadangi didžiausias pupelių 
priešas – deguonis. Kavos pupelės oksiduojasi, eteriniai aliejai išgaruoja 
ir pupelė pasensta. Saugoti kavos pupeles rekomenduojama originalioje 
pakuotėje, kurios vidus padengtas folija, apsaugančia nuo išorės po-
veikio. Kavos pakuotę būtina laikyti sandariai uždarytą, išspaudus orą. 
žemesnėje temperatūroje eteriniai aliejai iš kavos pupelių garuoja lėčiau, 
todėl geriausia kavą laikyti šaldytuve.  

Kaina – vienas iš kokybiškos kavos rodiklių
Lietuvos kavos specialistų teigimu, brangesnę kavą verta rinktis, jei 
išlaikoma kainos ir kokybės proporcija. „Brangesnė arabika dažniausiai 
auginama aukštikalniuose, kur derlius geresnis tiek kiekybiniu, tiek koky-
biniu požymiu. arabika turi saldžiarūgštį skonį ir yra aromatingesnė nei 
robusta. Tuo tarpu robusta dažniausiai auginama arčiau jūros lygio, ka-
dangi yra atspari kenkėjams, nelepi, greitai auganti ir nedidelė pupelė. 
pigi robusta yra stipraus medžio skonio, o brangesnė mišiniui priduoda 
stiprumo, velvetiškumo. Idealiam espresso paruošti naudojama atitinka-
mai 70 procentų arabikos ir 30 procentų robustos. Šios proporcijos gali 
nežymiai (1-2 procentais) varijuoti priklausomai nuo gamintojų, kurie 
maišymo būdu siekia išlaikyti nekintantį kavos skonį ir kokybę.“ – apie 
kainos ir kokybės santykį pasakoja gintaras astrauskas (UaB „amoka“). 

robusta ar arabika?
Editos pilauskienės (UaB „Kavinukas“) teigimu: „Jokiu būdu negalima 
lyginti robustos ir arabikos. Robustos kavos pupelės įeina į kiekvieną es-
presso kavos mišinį - suteikia gėrimui „cream“ skonį ir gražią putą. Vis dėl 
to kavos gėrimas vien iš jų - „stiprus“, specifinis, rūgščiai aitrokas. ara-
bikos kavos pupelės paplitę visame pasaulyje. Labai populiarios regioninės 
kavos (Kolumbijos, Brazilijos, Kenijos arabika). Espresso mišiniuose - kuo 
didesnis procentas arabikos pupelių, tuo kava aukštesnės kokybės. ara-
bikos kavos pupelės labai tinka plikant kavą ar gaminant ją filtriniu būdu. 
Šios pupelės suteikia gėrimui „kūną“, t.y. švelnų, specifinį skonį.“

Kaip skanią kavą paruošti namuose?
15 metų su kava dirbantis gintaras astrauskas cituoja italus: „25 procen-
tus skonio lemia kava, 25 procentus – naudojama įranga, o 50 procentų 
galutinio rezultato priklauso nuo kavą gaminančio žmogaus. gamin-
dami kavą namuose dažniausiai naudojame vandenį iš čiaupo, dėl to 
nukenčia ir kavos kokybė, todėl reikėtų naudoti vandenį minkštinančius 
filtrus. atidarius maltos kavos ar kavos pupelių pakuotę, jas patartina 

saugoti originalioje pakuotėje, pasiėmus reikiamą 
kiekį, išspausti orą, sandariai uždaryti ir saugoti 
pakuotę šaldytuve. Taip pat prieš kavos ruošimą 
būtina pašildyti puodelį (iki 35-40 laipsnių karščio), 
tai lemia kavos kremiškumą – kavos kremas geriau 
atsiskleidžia ir ilgiau išsilaiko. Kita dažna klaida – 
kavos plikymas, užplikyta verdančiu vandeniu kava 
tampa karti. Užvirus vandeniui reikėtų palaukti bent 
10 sekundžių, kol vanduo atvės iki 90-95 laipsnių 
karščio, tik tada užpilti kavą. Mėgstantiems lankytis 
restoranuose, kavinėse ar baruose, reikėtų rink-
tis tas vietas, kurios yra labiau lankomos, kadangi 
kavos pupelės neužsistovi – didesnė tikimybė gauti 
kokybiško espresso kavos puodelį. Jei abejojate ar 
kava patiekta tinkamai, užberkite cukrų ir stebėkite 
kavos paviršių. Kokybiškai paruošto espresso puta 
cukrų turi išlakyti dar akimirką.  

saikingas vartojimas – svarbiausias aspektas kalbant 
apie kavos naudą
Vytauto Kratulio (UaB „Šviežia kava“) teigimu - 
svarbu suprasti, jog kava tai ne maistas: „Kava 
dažniausia vartojama malonumui pajusti arba kaip 

vytautas Kratulis

psichosti-muliantas, tačiau kava ir kavos gėrimai normaliai niekada ne-
vartojami vie-toj maisto. Brazilų studijoje apie funkcinį maistą teigiama, 
kad kava yra labai didelis antioksidantų šaltinis, kurie naudingi žmogui, 
nes pagerina kai kurių naudingų organizmui mikroelementų įsisavinimą, 
padeda užkirsti kelią žalingam laisvųjų radikalų poveikiui ir apsisaugoti 
orga-nizmui nuo virusinių infekcijų. priklausomai nuo suvartoto kavos 
kieko, žmogus atitinkamai gauna iš kavos kai kurių mineralinių medžiagų  
(K, Mg, Mn, Cr), niacino ir antioksidacinių medžiagų. Visada svarbu 
žinoti, kad kas per daug tas nesveika.“

Tolimesniam domėjimuisi: www.meniu.lt (rubrika „Kava/arbata“) 

gintaras astrauskas
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...Imame sūrį, įdedame šiek tiek vaisių ar daržovių, viską sudedame į 
gražią lėkštę ir viskas! na, ne visai taip. Maisto fotografavimas yra tik da-
lis to darbo, kurį matome gražiose nuotraukose. profesionalioje „terpėje“ 
šiame darbe neapsieinama be maisto stilisto, dizainerio, kuris sukomple-
ktuoja maistą taip, kad jis žadintų apetitą, kviestų jo paragauti. Fotogra-
fo darbas visą tai apšviesti ir „įamžinti“. Jungtinėse amerikos Valstijose 
yra net maisto dizainerio profesija, kurios atstovai dirba ir filmų industri-
joje. Filmuose retai kada apsieinama be maisto vartojimo scenų. Kokios 
jos turi būti, ką aktoriai turi valgyti ir kaip jį valgyti būtent ir sprendžia 
maisto stilistai. Iš tiesų, sunkiau nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, bet 
manau idėją jūs supratote. 

Kiekvienos kavinės, restorano savininkai nori jog jų maistas ne tik 
tikrovėje, bet ir reklaminėse nuotraukose, internete, meniu atrodytų ska-
niai, gražiai. Tikrai būnant restorane teko matyti padavėją nešanti maistą 
lėkštėje ir ką nors iš klientų sakant: „aš užsisakysiu tą patį ką ir jis“? Ko 
gero ir Jūs pats taip esate pasielgę. netgi tuomet kai jūs nežinote, kas tai 
buvo per patiekalas. Taip yra todėl, kad mes pirmiausia „valgome“ akimis. 
Tačiau pasidaryti gražių nuotraukų su profesionalų komandos pagalba 
yra gana sudėtinga ir brangu, nes ten dažniausiai dirba keli žmonės – 
maisto dizaineris, stilistas, fotografas ir asistentai. Kiekvienas fotografas 
ir stilistas turi savo patirtį ir skirtingai gali pasakyti kaip gauti vienodai 
gerą rezultatą. Be to – šiam procesui reikia daugiau laiko.

Skaitmeninė fotografija ne tik pagreitino kai kuriuos gamybos procesus (žaibiškas interneto svetainių 
iliustravimas, naujų meniu pateikimas, darbas su žiniasklaida), bet ir šiek tiek sujaukė kokybės sampratą. 
paprašius restoranų bei kavinių atsiųsti maisto nuotraukas, gausime didelę įvairovę, tačiau dažnai 
nekokybiškų nuotraukų. Jei jau ryžotės apseiti be fotografo, apžvelkime patiekalų fotografavimo 
pradžiamokslį.

pateiksime keletą patarimų kaip galima savo jėgomis ir nebrangiai pasi-
daryti gerų Jūsų restorano, kavinės patiekalų, gėrimų nuotraukų.

1. aplinkos parinkimas. Fonas, ar paviršius turėtų būti kuo paprastesnis, 
vienspalvis. pasistenkite, kad indai naudojami maistui nebūtų tos pačios 
spalvos kaip ir maistas. Jie turėtų būti kontrastingi. dažniausiai tinka 
baltos lėkštės. dar geriau jeigu suderintumėte  indų, maisto ir fono spal-
vas. nebijokite naudoti kuo įvairesnius aksesuarus darydami  kompoziciją 
aplink fotografuojama patiekalą. Maistą galima fotografuoti nebūtinai 
tuose induose, lėkštėse, kuriose yra pateikiamas lankytojui. žinoma per-
sistengti nereikia – jeigu tai kavinė, tai nepadarykite jog atrodytų kaip 
pirmos klasės restoranas.

2. Šviesa. Stenkitės kuo labiau išnaudoti natūralią šviesą, t.y. saulės 
apšvietimą (bet ne tiesioginę saulės atokaitą). Idealiausiai fotografuoja-
mas maistas turėtų būti padėtas kuo arčiau didelio lango ir užtrauktas 
balta užuolaida, kad šviesą tiesiogiai nekristų ant fotografuojamo mais-
to. naudojant lempas, geriausiai būtų jeigu jos visos būtų vienodos. 
naudokite baltą, o ne geltoną šviesą skleidžiančias lempas. Jeigu ant 
patiekalo matosi tamsios vietos ir šešėliai, rekomenduojama priešais 
šviesos šaltinį pastatyti didelį balto popieriaus ar folijos lapą, kad šviesa, 
atsimušusi į popieriaus lapą, apšviestų tamsias patiekalo vietas. galima 
naudoti ir kelis tokius lapus.

MaISTo FoTogRaFaVIMaS
papRaSToMIS SąLygoMIS

Tekstas: Andrius Zeigis, nuotraukos: Ieva Malaiškaitė
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Dažniausiai pasitaikančios patiekalų fotografavimo klaidos:
patiekalą patalpoje fotografuojate su blykste;• 
nesufokusuojate objekto (neryškios, išplaukusios nuotraukos);• 
per mažas patiekalas (fotografuojate ne tik lėkštę, bet ir stalą, • 

serviruotę ir pan.) arba per didelis (nukirpta dalis lėkštės, ar net pa-
tiekalas);

Tamsus maistas, tamsioje lekštėje (tamsi aplinka, fonas);• 
Fotografuodami patiekalą nepasirenkate optimalaus kampo (fo-• 

tografuotate arba iš viršaus, arba labai horizontaliai).

KonsultaCijos

3. Šviesos balansas. Tai vienas svarbiausių aspektų fotografuojant 
maistą, gėrimus. Reikėtų tinkamai parinkti white balance (WB), nes kitu 
atveju Jūsų nuotraukose atsiras per daug mėlynos arba geltonos spalvos. 
Jeigu vėliau kompiuteryje pastebėsite šituos atspalvius, dar bus galimybė 
tai ištaisyti su įvairiomis kompiuterinėmis nuotraukų redagavimo pro-
gramomis. 

4. nejudėkite. Restoranų salėse ar virtuvėje gali būti per mažai šviesos, 
tad norint gauti ryškų vaizdą reikia daryti ilgesnį išlaikymą, o tai be 
trikojo yra gana sudėtinga. Bet koks judėjimas akimirksniu sugadins Jūsų 
nuotraukos vaizdą, kuris taps išplaukęs. Tam geriausiai tiktų naudoti 
trikojį.

5. Kompozicija. padarykite keletą vieno patiekalo nuotraukų. Jas 
reikėtų daryti iš kuo įvairesnių pusių, kad vėliau galėtumėte išsirinkti 
Jums priimtiniausią. nepamirškite, kad pagrindinis patiekalo akcentas 
nuotraukoje vis tiek turėtų būti lengvai suprantamas. nereikėtų palik-
ti kadre daug vietos lėkštei ar fonui, kuris užgožtų patį patiekalą. ne-
sistenkite fotografuoti iš kuo arčiau, nes tada rizikuojate, kad maistas 
atrodys neestetiškai, nors jis ir būtų labai skanus tikrovėje. naudokite 
macro rėžimą. Tai nereiškia, kad būtina fotografuoti iš arti – tiesiog taip 
galėsite ir iš toliau lengvai sufokusuoti patiekalo pagrindinį ingredientą 
kurį norite pabrėžti.

6. laikas. Kai kuriais atvejais reikia fotografuoti greitai, nes pastovėjusios 
salotos arba atšalusi mėsa net ir nuotraukose neatrodo viliojančiai. Jeigu 
abejojate dėl kompozicijos, prieš tai pabandykite nufotografuoti su 
tuščia lėkšte kurioje vėliau bus maistas. Tai labai naudinga ir susire-
guliuojant apšvietimo balansą. daugiausia problemų sudaro alaus fo-
tografavimas, kadangi reikia teisingai perteikti alaus putą, o ji yra labai 
nestabili.  gėrimus fotografuojant labai svarbu šviesos žaismas taurėje.  

7. Dėmesys detalėms. Kartais patiekalas gali atrodyti ne toks skanus, 
koks jis iš tikrųjų yra. Tuomet, kad ir nuotraukose jis atrodytų viliojantis 
atkreipkite dėmesį į detales. pvz. labiau viliojantis puodelis atrodys su 
citrinos griežinėliu nei be jo. detalėms svarbi ne tiek forma, kiek tos 
detalės spalva.

8. Kiti patarimai. naudokite šiek tiek aliejaus mėsos, daržovių, žuvies, 
salotų patiekalų paviršiaus „apšlakstymui“ (patepimui) – maistas tokiu 
būdu neatrodys sausas, sudžiuvęs. neperkepkit ir nepervirkit maisto 
– geriau jau pavirti daržoves kelias minutes, o mėsą kepti tol kol tik 
paviršius atrodys iškepęs – juk nuotraukos niekas nevalgys. Kad vaisiai, 
tokie, kaip obuoliai, nepradėtų ruduoti, prieš fotografuojant obuolius 
reikėtų pamerkti į šaltą vandenį, kuriame būtų įpiltą šiek tiek citrinų 
sulčių.

Maisto fotografavimo esmė yra ta, kad maistas nuotraukoje atrodytų taip 
pat skaniai, koks jis ir yra jį valgant, kad kvepėtų, žadintų apetitą žiūrint 
į tas nuotraukas. pagrindinis kriterijus galutiniam kadrui yra toks: ar aš 
norėčiau suvalgyti bei išgerti tai, kas nufotografuota?

p.S. Kreipkitės, jei reikia pagalbos: 8 699 37833, redakcija@meniu.lt

neperkepkit ir nepervirkit maisto – geriau jau pavirti daržoves kelias 
minutes, o mėsą kepti tol kol tik paviršius atrodys iškepęs – juk 
nuotraukos niekas nevalgys.

Stenkitės kuo labiau išnaudoti natūralią šviesą, t.y. saulės apšvietimą 
(bet ne tiesioginę saulės atokaitą)
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SKonIo naMUoSE gURMan’S –  BIo aRBaTŲ dEBIUTaS

gURMan‘S parduotuvėlių tinklas naująjį arbatų sezoną pradeda su nauju 
akcentu – ekologiškais arbatų mišiniais. prekybos vadovė Edita pilauskienė 
žurnalui papasakojo, kad ekologiškų arbatų idėja buvo puoselėjama jau 
senokai. Buvo tiriama rinka, analizuojami pirkėjų poreikis, arbatų ma-
dos. „Ilgai bendravome su Vakarų Europos gamintojais, ieškojome gerų 
mišinių, rinkomės, degustavome. Mūsų arbatos  unikalios, nes kiekvienas 
ingredientas yra ekologiškas, turime tai patvirtinančius sertifikatus. Jei, 
sakysim, arbatos mišinį sudaro 10 vaisių, uogų gabaliukų, lapelių, žiedų, 
nors  visi jie iš skirtingų šalių (kartais skirtingų žemynų), tačiau kiekvie-
nas užaugintas ekologiškai. pavadinimais taip pat stengėmės atspindėti 
šių arbatų išskirtinumą, brangumą, ekologinę filosofiją: „Ramybė“, „pa-
tirtis“, „Išmintis“ ir pan. Iš viso atsivešime 8 ekologiškų arbatų mišinius“,- 
sako prekybos vadovė. Ekologiškų arbatų asortimentą gURMan‘S 

parduotuvėse išplės lietuviškos žolelės. Taip siekiama ne tik išplėsti 
ekologiškų produktų pasiūlą, įvedant lietuviškas tradicines žoleles, bet ir 
padėti „pilnų namų“ bendruomenei, kuri šias žoleles renka ir džiovina.

„Skonio namai gURMan‘S“ – 9 arbatos, kavos ir aksesuarų parduotuvėlių 
tinklas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir panevėžyje.
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MonBana -  pUIKI naUJIEna ŠoKoLado MyLĖToJaMS!

Monbana - tai kompanija jau 75–erius metus įkūnijanti tikrąją aistrą 
šokoladui, jau trys tos pačios šeimos kartos ištikimos šiai aistrai. Monba-
na kompanija puoselėja pačias geriausias prancūzų šokolado gaminimo 
tradicijas. nuolat plėsdama savo gaminių asortimentą, bet išlaikydama 
puikią kokybę ir gaminių originalumą, ši kompanija savo srityje užima 
lyderio pozicijas prancūzijoje.
Monbana sukūrė visą eilę puikių produktų, siekdama populiarinti 
šokoladinių gėrimų kultūrą kavinėse ir restoranuose. dabar kompanijos 
asortimentą sudaro įvairių rūšių šokolado milteliai karštiems bei šaltiems 
šokoladiniams gėrimams ruošti, frappe milteliai, skystas šokoladas jau 
paruoštas vartojimui, kurį tereikia pašildyti, aromatizuoto šokolado 
milteliai. Monaba šokolado milteliai pasižymi išskirtinai aukšta kokybe: 
dideliu procentiniu kakavos kiekiu (nuo 32% iki 50%), gaminami iš 
aukštos kokybės kakavos sviesto.
Šiuo metu UaB „Sangaida“ siūlo savo klientams: dviejų rūšių skirtingo 
tirštumo šokoladiniams gėrimams ruošti skirtus šokolado miltelius (Tresor 
de Chocolat, Salon de The)  bei balto šokolado miltelius, skystą šokoladą 
jau paruoštą vartoti, šaltų šokoladinių gėrimų miltelius: šokolado, 
kapučino, balto šokolado skonio.

daugiau informacijos rasite UaB „Sangaida“
padaliniuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje

UaB „Sangaida“ pristato gerai žinomą prancūzų 
šokolado gamintoją Monbana  - tai puikus šokoladas 
taip pat aukštos kokybės šokolado milteliai bei įvairūs 
šokoladiniai gėrimai. 

Išbandykite keletą puikių šokoladinių gėrimų receptų:

Gervuoginis šokoladas: 20g Monbana Salon de The šokolado miltelių
15ml Monin gervuogių sirupo, 15ml Monin kavos sirupo, 150ml pieno
Sumaišyti ingredientus ir suplakti kol sušils. patiekti puodelyje. papuošti plakta 
grietinėle ir vyšnia.

Damų kokteilis: 25g Monbana Salon de The šokolado miltelių, 100ml pieno, 40g 
brendžio, 10ml Monin karamelinio sirupo, šokolado gabalėlis
Sumaišykite pieną ir šokolado miltelius, suplakite kol sušils. Supilkite brendį ir sirupą 
į stiklinę ir supilkite išplaktą masę, papuoškite šokolado gabaliuku. 

Klasikinis paryžietiškas: 25g Monbana Tresor de Chocolat šokolado miltelių, 
25g Monbana Tresor de Chocolat balto šokolado miltelių, 200ml pieno, vyšnių. 
Sumaišykite pieną ir šokolado miltelius, suplakite kol sušils. pakartokite ta patį su 
balto šokolado milteliais. Supilkite į stiklinę iš pradžių tamsaus šokolado masę, paskui 
balto šokolado masę, papuoškite vyšniomis.

pRoduKtai
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„CITy CoFFee“ Kavos MIŠInIaI – IeŠKanTIeMs naUjovIŲ   

prieš dvejus metus kompanijos pristatytus kavos pupelių mišinius „City 
Coffee espresso“ ir „City Coffee arabica“ itin palankiai įvertino įvairius 
kavos aparatus naudojančios įmonės ir privatūs asmenys. plečiantis ir 
augant UaB „pardavimo automatai“ veiklai HoReCa sektoriuje, įmonės 
užsakymu buvo sukurtas specialus kavos pupelių mišinys „City coffee 
barista“, dar stipriau išreiškiantis tikrąjį tradicinio espresso charakterį.  

„City coffee barista“ – tai tamsiai skrudintų arabica ir Robusta 
pupelių mišinys, pasižymintis išraiškingu aromatu, ilgai išliekančiu 
sodriu skoniu, puikiai subalansuotu stipriu kūnu bei lazdynų riešutų 
spalvos kremine puta. Šią kavą užsisakę restoranai, kavinės, barai ir 
viešbučiai yra aprūpinami firminiais įvairių dydžių porcelianiniais kavos 
puodeliais, popieriniais puodeliais kavai išsinešti, cukraus lazdelėmis, 
reklamine atributika.

Kavos rUoŠIMo ĮranGa beI servIsas

UaB „pardavimo automatai“ pristato platų profesionalių kavos aparatų 
spektrą: nuo itin mažo ir mobilaus su integruota vandens talpa iki ypač 
galingo automatinio ar profesionalaus kavos aparato, skirto didelėms 
kavinėms ir restoranams. profesionalūs kavos aparatai ir kavos malūnai 
pasaulyje labai gerai žinomų ir vertinamų kompanijų: „Wega“, „grimac“, 
„gaggia“. Taip pat pristatomi kompanijų „necta“, „Saeco“ itin patiki-
mi ir galingi profesionalūs automatiniai kavos aparatai. pripažinti ka-
vos aparatų gamintojai neatsitiktinai buvo pasirinkti kokybiškam kavos 
servisui tiekti – tai kavos kokybės garantija.

Kavos aparatų techninio aptarnavimo, serviso ir remonto paslauga tiekia-
ma visoje Lietuvoje. Specializuoti techniniai serviso centrai veikia visuose 
apskričių centruose bei mažesniuose miestuose. patogi techninių centrų 
geografija užtikrina greitą klientų aptarnavimą, visapusišką servisą, kavos 
aparatų ir kitos įrangos diagnostiką ir remontą.

aUKŠČIaUSIoS KoKyBĖS „T‘aMoRE“ aRBaTa ŠILKo MaIŠELIUoSE

arbatos gerbėjams pristatomi išskirtiniai aukščiausios kokybės „T‘amore“ 
arbatos mišiniai šilko maišeliuose. 10 unikalių mišinių sukūrė Šri Lankos 
arbatos specialistai ir žinovai. arbatos auginamos auksiniame slėnyje, 
Šri Lankoje, kurio ūkanotuose kalnuose 1250 m aukštyje idealios augi-
mo sąlygos, arbatžolės skrupulingai skinamos rankomis. Unikali šviežių 
arbatžolių ir žolelių įvairovė pasižymi išskirtiniais kvapais, skoniais ir 
aromatais. ant kiekvieno arbatos pakelio užrašytas individualus mielas 
palinkėjimas, pridėtas originalios formos šaukštelis. ypatingas arbatos 
pateikimo būdas įtraukia į žaismingą ritualą: šilko maišelis ištraukiamas 
iš individualios pakuotės, pridėtas šaukštelis perveriamas per popierinę 
auselę ir pakabinamas ant briaunos puodelio su karštu vandeniu. 
Ruošiant arbatą perskaitykite mielą palinkėjimą. „T‘amore“ - tai arbata 
su mažu šaukšteliu meilės.

UaB „pardavimo automatai“, lyderiaujanti mažmeninės prekybos iš pardavimo automatų bei 
kavos ir kitų produktų tiekimo į biurus srityje, Lietuvos restoranams, kavinėms ir viešbučiams 
pradeda tiekti kavą, išskirtinę arbatą ir kitus produktus, skirtus profesionalams.

„ParDavIMo aUToMaTaI“ sTIPrIna 
PoZICIjas HoreCa rInKoje

PlaTUs KITŲ baro GėrIMŲ PasIrInKIMas

Jau dešimt metų UaB „pardavimo automatai“ kviečia mėgautis visame 
pasaulyje puikiai žinomais kakavos ir šokolado gamintojo „Barry Calle-
baut“ produktais. Ilgai išliekantis gėrimų skonis, natūralūs ingredientai, 
puikus kainos ir kokybės santykis – trys svarbios priežastys rinktis karštą 
šokoladą „Van Houten Choc-o-late“ ir kakavos gėrimą „Van Houten 
dream Choco drink“. pastarasis ypač pamėgtas vaikų.

aKCIja: iki 2010 m. gruodžio 31 d. UaB „pardavimo automatai“ nemoka-
mai patikrins Jūsų kavos gamybos įrangos būklę, pageidaujant konsul-
tuos, kaip atlikti higieninę jos priežiūrą. Įmonės specialistai konsultuos 
kokybiškų kavos ir kitų karštų gėrimų ruošimo klausimais.

Uab „Pardavimo automatai“:
Vilniuje: žalgirio g. 131, 08217, Vilnius, tel. (8 5) 237 44 04
Kaune: Taikos pr. 129d, 51126, Kaunas, tel. (8 37) 33 16 60
Klaipėdoje: Tilžės g. 49, 91260, Klaipėda, tel. (8 46) 38 09 75
Šiauliuose: pramonės g. 26, 78151, Šiauliai, tel. (8 41) 54 00 46
panevėžyje: Kniaudiškių g. 162, 37157, panevėžys, tel. (8 45) 51 70 55

daugiau apie įmonės paslaugas ir produktus – 
interneto svetainėje www.pardavimoautomatai.lt
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Tradiciniu tapęs žuvies grilio čempionatas, vykstantis rugsėjo mėnesį, 
šiemet tapo vienu pagrindinių „palangos stalas ‘10“ šventės akcentų.  
Čempionato metu parodyti savo sumanumą, kulinarines fantazijas ir 
profesionalumą, suteikiama galimybė ne tik profesionaliems virėjams, 
bet ir grilio entuziastams. Kiekviena užsiregistravusi komanda dalyvavo 
rungtyse dėl skaniausio šaltojo bei karštojo žuvies užkandžio ir grill de-
serto. Komandų kapitonai, kaip visada, rungėsi tradicinėje – „Kapitonų 
rungtyje“. Speciali, praeiviams labiausiai patikusi, rungtis – „Skaniausia 
žuvienė 2010“. Verdamos sriubos buvo dalinamos ne tik čempionato 
teisėjams bet ir žiūrovams. deja, žiūrovai galėjo tik ragauti, o balus už 
patikusią žuvienę dalino tik teisėjai. 
Tuo tarpu pagrindiniai patiekalai buvo ruošiami net po kelias porci-
jas: teisėjams, pristatymui ir ragavimui. Taigi žuvies čempionatas 2010, 
pratesė gražią LBKa organizuojamų grilio čempionatų tradiciją - be 
nepakartojamo, ant grilio gaminamo maisto, aromato, renginio žiūrovai 
galėjo mėgautis ir įvairiais patiekalais.

Kas dalyvavo, ką laimėjo, ko nusipelnė
pastarojo čempionato ypatumus papildė vienas reikšmingas faktas – da-
lyvauti atvyko net dvi komandos iš Rusijos, Kaliningrado srities. Kitas 
keturias komandas sudarė Vilniaus, Klaipėdos bei Kauno komandos. 
„Vietinę“ virtuvę atstovavo: rinktinė LBKa komanda „Kulinarinė tarnyba“ 
ir „Barbekiu meisteriai“ iš Vilniaus, armėnų restorano „ararat“ virėjai iš 
Klaipėdos bei Kauno „Barbekiu ambasadoriai“. Čempionato organizato-
riai apdovanojimus skyrė tik pirmoms trims geriausiai pasirodžiusioms 
komandoms ir ypatingąjį apdovanojimą už skaniausią žuvienę. Tiek ka-
pitono rungtyje, tiek ir pačiame čempionate nugalėtojais tapo armėnų 
virtuvės atstovai. Skaniausios žuvienės konkurso laurus užtikrintai 
nuskynė vilniečiai, virtuvės alchemikai - „Berbekiu meisteriai“, apie kurių 
žuvienę, tik pradarius jos dangtį, gandai pasklido po visą Basanavičiaus 
alėją. deja, daugiau nominacijų ir apdovanojimų, kuriomis galima būtų 

darykime žmones laimingus, kepkime barbekiu ir susiraskime draugų visame pasaulyje! Toks 
buvo žuvies barbekiu čempionato, šiais metais pasiekusio tarptautinį lygmenį, šūkis. Laimingų 
žmonių čempionate iš tiesų netrūko – nuoširdūs komandų dalyviai, geras oras ir skanus 
maistas padarė savo. o ar gali būti dar geriau, sužinosime tik kitais metais.

KasMeTInIs PalanGos
ŽUvIes GrIlIo čeMPIonaTas

„Skaniausios žuvienės 2010“ dalinimas
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įvertinti daugiau čempionato dalyvių, nebuvo. o vertinti tikrai buvo ką. 
Kadangi čempionatas buvo tarptautinis, atstovautos skirtingos virtuvės 
bei pristatyti skirtingi pateikimo stiliai – „Restoranų verslas/Meniu.lt“ 
įsteigė savo nominacijas, kuriose įvertinimai atiteko:
• „originaliausias derinys“ – LBKa „Kulinarinės tarnybos“ desertas – 
„ananasai grill su kalmarais palmių cukraus karamelėje“;
• „Komandos dvasia“ – rusų „Russ“ viešbučio komandai;
• „geriausia serviruotė“ - „Barbekiu ambasadorių“ karštasis patiekalas;
• „publikos populiariausias“ – „Barbekiu meisterių“ plekšnė su menkių 
kepenėlėmis;
• „geriausia kompozicija lėkštėje“ – Rusų „Cronwell“ komanda;
• „Virtuoziškiausiai įvaldytas grilius“ – „Barbekiu meisteriai“ kepsninė;
• „Tinkamiausias visuomeninio maitinimo įstaigose“ – „ararat“ meistrų 
„Juodoji menkė“.

Kulinarinės įdomybės
Kaip įprasta grilio čempionatuose – netrūko originalių receptų, kurie ne 
tik stebina savo derinio originalumu, bet ir laužo nusistovėjusius kuli-
narinius standartus. pavyzdžiui, Rusijos Svetlogorsko viešbučio „Russ“ 
komandos žuvienė buvo „papildyta“ gausiu vištų kojelių kiekiu, o ir 
patys žuvies patiekalai buvo taip pat papuošti arba papildyti jomis (ko 
gero apeliuojant į magišką vištos kojelės reikšmę). LBKa komandos ir 
čempionato originaliausią desertą „atstovavo“ kepti ant griliaus ananasai 
su kalmarais. Kapitonų rungtyje „Barbekiu meisteriai“ ne tik iškepė žuvį ir 
antį, bet ir „išrūkė“ ant gyvos ugnies kietai virtus dūmų skonio kiaušinius, 
derinyje su lydeką priminusius pasaką apie „Koščėjų nemirtingąjį. 

Kitų metų belaukiant -  įdomūs faktai ir idėja 
„žuvies čempionato 2010“ metu, visos dalyvavusios komandos apie 
konkrečias žuvis, iš kurių teks gaminti, sužinojo tik čempionato 
išvakarėse. Sklando gandai, kad žuvį iš Baltijos jūros ištraukė pats miesto 
meras. Jei visi LBKa organizuojami čempionatai vyktų panašiu prin-
cipu, kai komandos konkrečius produktus sužino prieš pat čempionatą 
– pripažinkite būtų įdomu. Tuo tarpu, iki susitikimo pavasarį, kai „mūšio 
lauke“ vėl karaliaus mėsa.

infoRmaCija

Čempionato nugalėtojų „juodoji menkė“

„Barbekiu ambasadorių“ šaltasis užkandis
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spRendimai

o KUR dĖTI panaUdoTą aLIEJŲ?

panikuoti dėl dar vienos piniginę patuštinsiančios problemos nerei-
kia, nes seną aliejų galima ne tik legaliai, bet ir prasmingai panaudo-
ti. nepasitenkinimą galima reikšti tik miesto valdžiai. nėra gerai, kai 
stereotipišku savivaldybės ir miesto verslininkų santykių modeliu tampa 
toks, kuriame tiek vieni, tiek kiti iškilus bėdai užima pasyvias pozici-
jas. Teigiamų rezultatų galima sulaukti tik abiem sektoriams bendradar- 
biaujant.

surenkama nemokamai
Jaudintis dėl susikaupusio aliejaus iš tiesų nereikia visos Lietuvos 
verslininkams. pakanka tik sudaryti sutartį su specialistais, kurie tvar-
kingai ir, svarbiausia, nemokamai išveža aliejų pagal suderintą grafiką. 
Verslininkui tereikia rasti 50 kvadratinių centimetrų erdvės plotą savo 
virtuvėje standartizuotai surinkimo talpai ir apmokyti personalą pil-
ti panaudotą aliejų į ją. atsiradus vietai, kur panaudotą aliejų gali-
ma pilti, atsiras ir poreikis dažniau jį keisti. Tai dar vienas teigiamas 
poslinkis rūpinantis savo klientų gerove. aliejus nėra sveikatai naudin-

Miesto kavinės neretai pačios tvarkosi su iškilusiomis 
problemomis dėl gyvulinės kilmės atliekų bei panaudoto 
aliejaus utilizavimo, tačiau ne visada tvarkosi, laikantis 
higienos ir aplinkosaugos reikalavimų. Susikaupusį 
aliejų draudžiama pilti į kanalizacijos sistemą, nes 
riebalai užkemša („užaugina“) vamzdžius.

gas produktas, o kelis kartus panaudotas kepimui jis tampa grėsmingu 
kancerogeniniu „užtaisu“. „Šiuo metu iš kai kurių miestų sulaukėme 
pagyvėjusio dėmesio mūsų teikiamoms paslaugoms, bet tai – daugiausia 
smulkūs verslininkai“, – pasakojo valymo paslaugų ir šalutinių gyvūninių 
produktų surinkimo įmonės „antagutė“ direktorius antanas Mikalainis. 
– „didesni gamintojai turi didesnes talpyklas, tad laukia tikėdamiesi 
kažkokios palankios savivaldybės strategijos“. Bet net ir turint tinka-
mas laikymo sąlygas, nėra rekomenduojama kaupti atliekas savo teri-
torijoje. aliejus gali pradėti gesti, skleisti nemalonų kvapą ir, bet kuriuo 
atveju, jį vis tiek reikės utilizuoti. pasak a. Mikalainio, įmonė surenka 
šalutinius gyvūninius produktus visoje Lietuvoje ir Latvijoje. panaudotas 
aliejus sudaro tik menką tokių atliekų dalį – visa kita: įvairios mėsos ir 
žuvies pramonės gamybinės atliekos, produkcija, kurios galiojimo lai-
kas pasibaigęs. „Mūsų pozicija – surinkti kuo daugiau ir kuo efektyviau. 
Tvarkingas atliekų surinkimas kai kurioms įmonėms yra kaip pulsas. Jam 
sutrikus būtų neišvengta problemų gamyboje ir kitoje įmonės veikloje. 
Taip kaip žaliavų tiekimas, taip ir atliekų išvežimas yra svarbūs logistiniai 
veiksniai“, – akcentavo a. Mikalainis.

surinkti būtina
apskaičiuota, kad žmogus visiškai suvartoja 68 procentus vištienos 
masės, 62 procentus – kiaulienos, 54 procentus – galvijų, 52 procentus – 
avienos. dėl to kiekvienais metais Europos Sąjungos teritorijoje pagami-
nama apie dešimt milijonų tonų mėsos atliekų, kurios jau netinkamos 
vartoti žmonėms. Visa maistui nevartotina masė gali būti naudojama 
kaip gamybinė medžiaga daugelyje pramonės sričių, pradedant kosme-
tika, baigiant technika. prieš aštuonerius metus gyvūninės kilmės atlie-
kas susidarančias viešojo maitinimo įstaigose dar buvo galima naudoti 
gyvulių maitinimui. Bet 2000 metais Europos Sąjungoje tokia praktika 
uždrausta kaip kanibalistinė. Be to, nustatyta, kad gyvulinės kilmės 
atliekų naudojimas pašarui prisidėjo prie gyvulių epidemijų kilimo (tarp 
jų – ir snukio bei kanopų ligos proveržis didžiojoje Britanijoje 2001 m). 
Šiuo metu gyvūninės kilmės atliekos pagal savo sandarą skirstomos į tris 
kategorijas, visos, pagal griežtus Europos Sąjungos reglamento įsakymus, 
turi būti surenkamos specializuotų surinkimo įmonių. Į buitinių atliekų 
konteinerius mėsos atliekas meta tik privatūs asmenys. Valdžia dar nesu-
galvojo plano, kaip sutvarkyti šią problemą. galima tikėtis, kad įsigalėjus 
elementariausio rūšiavimo kultūrai, bus imamasi ir tolimesnių žingsnių 
siekiant sukurti švaresnę ir sveikesnę gyvenamąją aplinką.

UaB „antagutė“ informacija. daugiau informacijos: www.antagute.lt

Higiena verslui:  
• Higienos priemonės, chemijos priemonės, dezinfekavimo priemonės; 
• Inventorius, darbuotojų apmokymai, programos, žurnalai.
 
Maisto atliekų surinkimas ir utilizavimas: 
• Šalutininių gyvūninių maisto produktų, augalinės kilmės maisto produktų;
• Maisto ir ne maisto produktų, kuriems pasibaigęs galiojimo laikas;
• naudoto aliejaus, antrinių žaliavų; 
• apskaitos žurnalų suteikimas. Konsultuojame ataskaitų, dokumentų pildymo  
klausimais.
 
Prekybos centrų, maitinimo ir gamybos įmonėms:
• Šalutinius gyvūninius maisto produktus, augalinės kilmės maisto produktus; 
• Maisto ir ne maisto produktus, kuriems pasibaigęs galiojimo laikas;
• naudotą aliejų, antrines žaliavas.

„anTagUTĖ“ - HoRECa

Daugiau informacijos www.antagute.lt
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Š.m. rugsėjo 21 dieną „naručio“ viešbutyje 
vykusiame 2010 M. CaSILLERo dEL dIa-
BLo gRand pRIX LIETUVoS SoMELJĖ 
ČEMpIonaTE pergalę šventė „Vyno klubo“ 
atstovas arminas darasevičius. 
antrąją vietą laimėjo narimantas Miežys 
(restoranas „Saint germain“), trečią - gin-
taras Jakuntavičius (restoranas „Steak House 
Helios). Finale varžęsis arbertas Koncijalovas 
(„Liviko“) liko ketvirtas. geriausio šampano 
pateikėjo titulą pelnė penktosios vietos 
laimėtojas Redas norkeliūnas (restoranas 
„Stikliai“). Varžybose dalyvavo ir žydrė 
Šatienė („LivLounge“), Francesco di Marco 
(„d‘antonio“), Evelina Runaitė („Sadutė“), 
Vaidotas Burbulis („Burbulio vyninė“). 
geriausias 2010 metų Lietuvos someljė ap-
dovanotas „Bennet distributors“ įsteigtu 
prizu - „don Melchor 2004  Magnum“ir 
yra pagrindinis pretendentas vykti į Euro-
pos someljė čempionatą Strasbūre 2010 m. 
lapkričio mėn.
„Šiemet varžybose dalyvavo rekordinis 
skaičius pretendentų. Finale dėl pirmosios 
vietos varžėsi nuolatiniai varžovai arminas 
darasevičius ir narimantas Miežys, – pasa-
koja vertinimo komisijos pirmininkas Lietu-
vos someljė asociacijos prezidentas arūnas 
Starkus. –  armino pergalę lėmė gilesnis 
vyno, esančio mūsų rinkoje išmanymas. 

Trečiosios vietos laimėtojui, patyrusiam gin-
tarui Jakutavičiui stiprią konkurenciją sudarė 
čempionato naujokas albertas Koncijalovas. 
Visų dalyvių teorinis ir praktinis pasiruošimas 
per penkerius metus, kai rengiamos tokios 
varžybos, stipriai pagerėjo, tačiau, svar- 
biausia, kad formuojasi vieninga, energinga 
ir tobulėti siekianti someljė profesionalų 
bendruomenė. Ji artimiausiais metais taps 
svarbiausia vyno kultūros formuotoja Lietu-
voje.“ Varžybose teisėjavo: Ingrida gustienė, 
Jurgita Karinauskaite, dainius Vasiliauskas, 
Tadas abišala, arūnas Starkus.

Š.m. spalio 22-23 dienomis Taline vyko 
penktasis Baltijos someljė čempionatas „Vana 
Tallinn grand prix 2010“, kurį laimėjo Estijos 
someljė Kristjan Markii. antrą vietą užėmė 
Kristjan peäske iš Estijos, trečią – Jānis Kaļķis 
iš Latvijos. Lietuvai atstovavusiam arminui 
darasevičiui iš Lietuvos atiteko ketvirtoji vie-
ta. Čempionate dalyvavo po tris geriausius 
someljė iš kiekvienos Baltijos šalies. Someljė 
profesinius įgūdžius vertino tarptautinė 
komisija, kuriai pirmininkavo Tarptautinės 
someljė asociacijos valdybos narys Bruno 
Scavo iš Monako

arūnas Starkus
Lietuvos someljė asociacijos informacija

gERIaUSIaS 2010 M.
LIETUVoS SoMELJĖ 

Įgaliotasis LUIGI LAVAZZA S.p.A. atstovas Lietuvoje UAB AMOKA:
Vilniuje (8 687) 86 472, Kaune (8 618) 36 000

Klaipėdoje (8 686) 77 572, www.amoka.lt

LAVAZZA BLUE KAVOS APARATAS LB 2302

LAVAZZA BLUE KAVOS APARATAS LB 4100

VIEŠBUČIAMS RESTORANAMS KAVINĖMS

Lavazza Blue yra inovatyvi kavos kapsulių
sistema verslui. Ši sistema siūlo aukščiausią
kokybę klientams ir maksimalų efektyvumą.

nuo 2010 metų visi, iki šiol išleisti, o taip pat būsimi, numeriai talpinami ir
pasiekiami kiekvienam besidominčiam ar dirbančiam HoReCa sferoje.
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