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ŠIAME NUMERYJE      skAItYkItE

en RestauRant Business is the professional magazine for restaurant owners, handlers, chiefs and 
employees. it is specialized in various actualities of restaurant and hospitality. it is free payable for all restau-
rants, bars and clubs of lithuania. also it is the effective marketing tool for HoReCa companies and suppli-
ers. periodicity – 4-6 times per annum.

For advertisements questions and offers please contact us: 
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ŠIAME NUMERYJE      skAItYkItE
 

paSauLio ViRtuVėS

Kultūra, kelionės, virtuvė
projekte „pasaulio virtuvės“

www.pasauliovirtuves.lt

...pagrindiniai maroko virtuvės produk-
tai nesiskiria nuo kitų islamo virtuvių. Bet 
yra keletas, kurie būdingi tik šiai afrikos 
daliai. pavyzdžiui, argano aliejus, kartais 
pakeičiantis alyvuogių. ir tiesą pasakius...
ačiū dievui, nes dauguma parduotuvėse 
ar turguje esančių alyvuogių alie-
jaus gaminių primena nuo marinuotų 
alyvuogių nupilto skysčio skonį. Kitas 
išskirtinumas, kurio nepamatysite beveik 
niekur – maroko citronas. tai nedidelės, 
apvalios citrinos, kurias įprasta fermen-
tuoti druskoje ir naudoti gardinant 
įvairius patiekalus.

tačiau žinodami 3 dalykus, svečiuose 
pas marokietį galėsite jaustis kaip savas: 
tadžinas (tagine), kuskusas (couscous) ir 
mėtų arbata. nebandykite diskutuoti, jog 
kažkur kitur valgėte skaniau, nes kiekvi-
enoje kavinėje, kiekvienuose namuose 
yra pats geriausias tadžinas, kuskusas ir 
mėtų arbata. ir, tiesą sakant, ragaujant 
šiuos patiekalus kiekvienoje naujoje vi-
etoje, atrodo, kad tokio skanaus dar tikrai 
neteko ragauti...

Daugiau: 34-36 psl.>>

en 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.

46-47iš kavinės į kavinę

48-49 Kokia žuvis valgoma 
pasaulio restoranuose?

50-51 Jūs perkate? ar Jums 
parduoda?

52-53 ieškote išskirtinės 
kokybės?

54-55 vyno ir desertų 
derinių čempionatas

56-57 „irinox“ greito 
šaldymo įrenginys

58 sprendimai restoranų verslui

59 pasaulio restoranų šefai 
ir kritikai įvardina ateities 
tendencijas

60-61 informatyvus ir 
estetiškai solidus atsinaujinęs 
meniu.lt portalas

62 Šešių tūkstančių metų 
vyndarystės patirtis - armėnijos 
vyno taurėje

63-65 Klasikinis kokteilis: 
tradicija ar improvizacija?

poBŪvių gidas

RestoRanų tendenCiJos
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NAUJos MAItINIMo IR 
2011.06 – 2011.11 mėn. 

Vilnius
„Xie RestoRanas“ kinų restoranas, archi-
tektų g. 43/erfurto g. 31
„time out“ muzikinis klubas, upės g. 6
„si“ restoranas,
vokiečių g. 15/domininkonų g. 1
„247“klubas, gedimino pr. 2
„pavos“, baras-restoranas, gedimino pr. 26
„taKe WaY“, greitas, sveikas maistas,
Jasinskio g. 16a
„taKe WaY“, greitas, sveikas maistas,
didžioji g. 28 
„HolY miKo‘s“, restoranas, Šv. mykolo g. 4-1
„madCHe de pRovenCe“, restoranas, 
vilniaus g. 27
„CaliFoRnia gouRmet“, restoranas, suba-
čiaus g. 2 ( „Ramada Hotel & siutes vilnius“ )
„piRosmani“, kavinė-baras, Žirmūnų g. 70
„ŽuvinĖ“, restoranas, didžioji g. 31
„sasHa song’s JaZZ CluB“, jazz klubas-
restoranas, vingrių g. 25
„natali“, restoranas, Žalgirio g. 92
„ŠtuRmų ŠvYtuRio ŽuvYs“, specializuota 
žuvies parduotuvė, užupio g. 9
„ŠoKBaRis“, šokių baras, Šermukšnių g. 4a
„CoCo“, kavinė-baras, labdarių g. 8
„spindintis mĖnulis“, kinų restoranas, 
pamėnkalnio g. 24
„senoJi KaRaliŠKoJi KiBininĖ“,
sausių k. trakų raj.
„gRill BRaZil“,  restoranas
(„valgyk, kiek telpa“), vokiečių g. 2
„seaCRet“, klubas, vokiečių g. 2
„sĖKlYČia“, kavinė-baras, gedimino pr.
„tHe old gReen House“, restoranas,
l. stuokos-gucevičiaus g. 5
„gRoovY“, kavos ir kokteilių baras,
didžioji g. 28
„uZBeKistanas“, uzbekų restoranas, 
vienuolio g. 4
„CaBaRet“ teatro ir muzikos klubas –  
restoranas, Šv. mikalojaus 15
„soul BoX“, kavinė-baras, vilniaus g. 33
„mamBo FResH“, salotų baras, ozo g. 25
„mY BaR“, kavinė-baras, pylimo g. 15/
Basanavičius g. 2 
„maRsas“, kavinė-baras, trakų g. 15
uaB  „pasta pasta“, specializuota
parduotuvė, pavilnionių g. 31
„vYno KluBas“, specializuota parduotuvė, 
stumbrų g. 15
„suBmaRine“, picerija, vilniaus g. 37
„CoCa’inn“, klubas, gedimino pr. 2 
„gingo“, vilniaus g. 31
„deBut CaFe“, Jogailos g. 8
„nino“, tapas baras, Šv. ignoto g. 16
„ Zola vyninė“, trakų g. 7
„plum Bum“, baras, a. smetonos g. 2
„ KitCHen“, kavinė-baras, didžioji g. 11
„ auKsinis Ruduo“, kinų restranas,
Jasinskio g. 16

Nukelta į 10 psl. >

   nauJos KavinĖs, RestoRanai, paRduotuvĖs

(2011 M. ANtRAs PUsMEtIs)

artėjant prie vilniaus automagistrale iš 
Kauno pusės, sunku nepastebėti didžiulio 
vienaaukščio pastato  dvišlaičiu stogu, 
papuošto skambiu pavadinimu „Karališka 
senoji kibininė“.  Kibinai – žinomiausias li-
etuvoje karaimų virtuvės patiekalas, pelnęs 
visuotinį pripažinimą ir netgi kulinarinio 
paveldo statusą.  galima sakyti, kad jis tapo 
viena tautinio „greitojo maisto“ rūšių – juk 
nusipirkti kibiną tam, kad greitai užkąsti gal-
ime kiekvienoje maisto prekių parduotuvėje. 

tačiau norėdami paragauti tikrojo, subti-
laus skonio kibino, pagalvojame apie kelionę 
į  trakus, kurie nuo seno garsėja, kaip karaimų 
kulinarijos sostinė. viena seniausiai  čia veiki-
anti yra „senoji kibininė“,kuri  duris atvėrusi 
dar 1979m. palaipsniui verslas plėtėsi, kibinų 
populiarumas augo ir  savininkai nusprendė 
įkurti kibininės filialą šalia judriosios vilniaus 
– Kauno automagistralės. naujasis pastatas 
duris atvėrė 2008 m. praeitais metais įvykus 
nelaimingam atsitikimui pastatas sudegė 
iki pamatų, tačiau netrukus buvo atstatytas 
ir šiandien vėl veikia pilnu pajėgumu.  vad-
inti jį „filialu“ būtų pernelyg kuklu: „Karališka 
senoji kibininė“ - didžiuliai rūmai, vienu 
metu galintys sutalpinti iki 500 žmonių. Čia 
gausu  didelio formato istorinių paveikslų, 
antikvariato. atkuriant interjerą po gaisro 
pagausėjo sienų ir lubų tapybos, krištolinių 
sietynų, kitų prabangių  detalių. visos jos dera  
su spartietiška, viduramžius primenančia, 
pastato apdaila. lankytojų čia netrūksta:  į 
restoraną kasdien užsuka aplinkinių rajonų 

gyventojai, žmonės,  grįžtantys į sostinę, ke-
liaujantys  tranzitu arba specialiai atvažiavę iš 
vilniaus. 

populiariausias patiekalas čia pateikiamas 
net su 17 rūšių įdaru, tarp kurių mėgstamiausi 
yra  su kiauliena, aviena ir vištiena. vegetarams 
siūlomi kibinai su  špinatų – varškės, grybų, 
daržovių  įdarais, o smaližiams skirti saldieji 
kibinai su varške arba su šokoladu ir lazdyno 
riešutais. visi kibinai gaminami rankomis iš  
trapios tešlos. mėsos įdaras yra ne malamas, 
o kapojamas . tokia tradicinė technologija 
užtikrina nepriekaištingą kibinų kokybę 
ir nepakartojamą skonį.  iš kitų  patiekalų, 
siūlomų lankytojams, galima būtų paminėti 
firminį „senosios kibininės“ jautienos troškinį 
moliniame puodelyje, avienos nugarinę keptą 
ant griliaus, salotų įvairovę ir  ypatingo skonio 
šeimininkių kepamą totorišką šimtalapį. pa-
tiekalus rekomenduojama užgerti tradiciniu 
kmynų gėrimu ar kibininės duonos gira.

pavadinime skambantis žodis „karališka“ 
taip pat įtakoja restorano asortimentą. 
pavyzdžiui,  į  meniu yra įtraukta žvėrienos 
patiekalų, kadaise skirtų valdovų stalui – 
pradedant kibinu su  elnienos įdaru  ir bai-
giant Karališkuoju kepsniu - ant grilio kepamu 
mėsos asorti.  

interjero prašmatnumas, patiekalų kokybė, 
aptarnavimo kultūra, patogus privažiavimas  
ir kiti faktoriai prisideda prie kibinų ir kitų  
virtuvės patiekalų populiarumo ne tik 
sostinės regione, bet ir visoje lietuvoje.  

Karališki  kibinai
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iš palangos „persikėlė“ 600 kvadratinių 
metrų „HBH“ kompleksas, kuris įsikūrė 
vilnius-molėtai 17 km, vietoj buvusios 
„Žaldokynės“! tiesa, viskas perdaryta – er-
dvesni plotai, jaukesnė aplinka, įkurtas 
kambarys ir pramogų parkas vaikams. 
Restorano atidarymas reikšmingas dar ir 
dėl to, kad nauji lietuviškos virtuvės restora-
nai – retenybė vilniaus prieigose.Restorano 
„arkliukas“ – lietuviška virtuvė, o alus ir gira 
kol kas vežama iš savojo bravoro – iš palan-
gos. pyragus, duoną taip pat kepama vieto-
je. Šventėms čia veikia 5 pirtys (kur kiekvi-
enoje telpa 10-12 žmonių) su 2 baseinais, 3 
banketinės salės, kurių didžiausioje tilps net 
100 žmonių, o furšete pakankamai laisvai 
įsiteks net 300 asmenų. Kai kuriomis pa-
slaugomis „HBH“ smarkiai konkuruoja su vil-
niaus restoranais – tai maisto atvežimas pa-
gal suderintus užsakymus, išvažiuojamųjų 
pobūvių ar furšetų organizavimas bei aptar-
navimas, dienos pietų pasiūlymai (apie 9 lt), 
maistas išsinešti (aukštos kokybės induose). 
Šeštadieniais restorane rengiami gyvos 
muzikos vakarai.

nauJos KavinĖs, RestoRanai, paRduotuvĖs

Naujas senasis lietuviškos virtuvės restoranas „HBH“

PRAMogų ĮstAIgos 
„Sasha song Jazz club” - maistas kūnui ir sielai

Rugsėjo pabaigoje duris atvėrė gero ma-
isto ir muzikos restoranas „sasha song Jazz 
club”. dviejų savo srities virtuozų virtuvės 
šefo andrejaus lisovskij ir atlikėjo dmitrijaus 
Šavrovo bendras „kūrinys”, abiejų teigimu – 
išsipildžiusi svajonė. 

„sasha song Jazz club“ vienas iš nedaugelio 
restoranų, kuriame galima paragauti ir pa-
ties virtuvės šefo gaminamų patiekalų. 
Restorano a’la carte meniu rasite nemažai 
gurmaniškų ir konkursinių patiekalų, kurie 
sukurti specialiai šiam restoranui - gausite 
tai, ko negalite ar niekad neprisiruošiate 
pasigaminti namuose.

Restorane daug ką virėjai gamina patys 
- padažai, marinatai, koldūnai, duona, pyra-
gai visa tai gaminama čia pat restorane. 
nenustebkite, jei užsisakius iš a’la carte 
meniu teks lukterėti - viskas gaminama vos 
užsakius patiekalą, todėl niekada negausite 
pusfabrikačių ar nešviežios duonos.

užsukę į restoraną dienos pietų, turite 
šansų paklausyti tuo metu skambančios gy-
vos muzikos. skanus maistas, suderintas su 
vynu, ir fone skambantis džiazas - palaima ir 
skrandžiui, ir sielai!
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Vilnius
„liFe“, kavinė-baras, lukiškių g. 5 / mečetės g. 4
„posH“, klubas, vienuolio g. 4
„muZiKos RŪsYs“, klubas,  a. Jakšto g. 9
„BeRlin“, islandijos g. 3-11
„susHi King”, greito maisto restoranas-picerija, 
(akropolyje), ozo g. 25,
„mongovino“, kavinė-baras (Forum cinemas 
viršuje), savanorių pr. 7, 
„auX CHamps elYsées“, pylimo g. 22d, vilnius
„CoFFe inn“, kavinė, gedimino pr.44, šalia 
seimo naujas
„popieRinis BaRas“, baras, t.Ševčenkos g. 16a
„visų ŠventųJų BaRas“, visų Šventųjų g. 7
„popaganda CluB“, klubas (ant tauro kalno) 
v.m-putino 5
„dolCe Wine  CluB“, klubas, vilniaus g.31/
islandijos g.1
„domininKonų KaRĖČma“, dominikonų 
gatvė 6,
„illusion naKtinis“ klubas, (pramogu banke) 
pamėnkalnio g. 7
„geneCvali“, restoranas, lizdeikos g. 10 a (už 
valakampių tilto) 

klaipėda
„RasYtĖ le gaRden“ restoranas tiltų 6
„vip Room“ naktinis klubas, H. manto g. 31a 
(pC „Žemaitija“)
„maistas online“ kavinė-baras, dubysos g. 31
„memel Hotel“, viešbutis, Bangų g. 4
„metRo“, klubas, taikos g. 115a

palanga
„piano BaRBeCue“, restoranas (sezoninis), J. 
Basanavičiaus g. 24a, palanga

kaunas
„ZeRo CluB“ naktinis/muzikinis klubas,
m. valančiaus g. 11
„Juodas“, greito maisto japonų ir kinų
restoranas, savanorių pr. 288
„moJo lounge“, lounge baras ir klubas,
v. putvinskio g. 50
„RepuBliC“, baras, laisvės al. 57
„la Bodega del toRo“, ispaniškos virtuvės 
užeiga, vilniaus g. 22
„la BoCCa“ , itališka vyninė ir picerija,
Kęstučio g. 93
„ČaRlstonas“, restoranas (atnaujintas), 
Kęstučio g. 93
„BaJoRKiemis CitY“, lietuviškas restoranas, 
Kęstučio g. 86 
„ŽalgiRio aRena“, sporto ir pramogų arena, 
Karaliaus mindaugo pr. 50
„KetuRioliKa deŠimt“, picerija,
Karaliaus mindaugo pr. 50 (Žalgirio arena)
„pJaZZ oldtoWn“, restoranas-picerija,
vilniaus g. 26
„la Rouge“, restoranas, vilniaus g. 26 
„guRmĖ“, vyninė, restoranėlis, gurmaniška 
krautuvėlė, m. valančiaus g. 7 / Raguvos g. 11
„ŠneKutis“, specializuota alaus parduotuvė,
v. Krėvės pr. 43a (pC. „Rimi“).
„FlamenCo vino & CaFe“, ispaniškas 

restoranas-vyninė, laisvės al. 74, Kaunas.
„piano piano“, Rotušės a. 4, Kaunas
„pilna tRoBa“, sportinio pokerio klubas, baras, 
maironio g. 19.
„poKeRio namai“, sportinio pokerio klubas, 
lounge baras, Kęstučio g. 56. 
„ganga“, indų virtuvės vegetariškas
restoranas, panerių g. 187. 
„KanKlĖs“, naktinis klubas, laisvės al. 36
„la CRepe“, blyninė-restoranas,
Karaliaus mindaugo g. 49 (plC „akropolis“). 
„CHaRlie piZZa“, picerija-restoranas,
Karaliaus mindaugo g. 49 (plC „akropolis“). 
„CHaRlie piZZa“, picerija-restoranas,
laisvės al. 68 („metropolis“). 
„1410“, restoranas, Karaliaus mindaugo pr. 50 
(„Žalgirio arena“). 
„gaRgaRas“, klubas-loftas,
Raudondvario pl. 101 (aB „vilkas“). 
„iBis“ viešbutis, vytauto pr. 32
„people disCo CluB“ , naktinis klubas,
nemuno g. 45 Kaunas.
„tRattoRia piCCola italia“, užeiga-baras, 
maironio g. 22, Kaunas. 

Druskininkai
„snoW aRena“ nemuno kelias 2,
„Bo“ BaRas
BaRa savitarnos restoranas
„aBsolut® iCe BaR”
„CalsBeRg“ finišo baras
 „aeRo gallaRY“

Atkelta iš 9 psl. >

   nauJos KavinĖs, RestoRanai, paRduotuvĖs

Konferencijų centras „dainava“ įsikūręs pačiame vilniaus centre, greta lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro, šalia pagrindinės 
miesto gatvės – gedimino prospekto. tai vienas iš nedaugelio vilniaus centre esančių didesnių konferencijų centrų ir vienintelis, esnatis 
pačioje vilniaus širdyje. „dainava“ talpina iki 350 konferencijos dalyvių, iki 500 pobūvio svečių. išskirtinai prabangiai įrengtos konferencijų ir 
pobūvių salės –  puiki vieta rengti konferencijas, seminarus, mokymus, posėdžius, pristatymus, susitikimus, šventes įmonės darbuotojams 
ar klientams, šventinius vakarus, abiturientų išleistuvių vakarus ar net vestuvių puotas, asmenines šventes. pro konferencijų centro salių 
langus atsiveria puikus vilniaus vaizdas, konferencijų salėms suteikiantis papildomos erdvės. Konferencijų centras „dainava“ gali pasirūpinti 
renginio svečių maitinimu, kavos pertraukėlėmis.

Naujas konferencijų centras „Dainava“
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ar esate girdėję apie vieną iš pačių populiariausių prancūziškų de-
sertų „Macaroon“? susipažinkime su juo artimiau!

„Macaroon“- vienas iš populiariausių prancūzų desertų. tai migdo-
linis sausainis, kurio pavadinimas kilęs iš itališko žodžio „maccarone“ 
ar „maccherone“. pavadinimas nusako, kad desertas pagaminamas 
plakant, o pagrindinis ingredientas yra migdolų pasta. Šio skanėsto 
pagrindas – morenginis sausainis, gaminamas iš kiaušinio baltymų, 
migdolų miltų ir cukraus.

prancūziškasis „Macaroon“ skiriasi nuo tradicinio tuo, kad yra 
pagamintas iš dviejų sausainių sujungiant juos įdaru. tai gali būti 
sviesto ar grietinėlės kremas. Jam naudojami patys įvairiausi skoniai 
nuo tradicinių, aviečių ar šokolado iki egzotiškų žaliosios arbatos ar 
triufelių. Kartu traškus ir švelnus, subtilus ir intensyvus, šis desertas 
vienas iš mėgstamiausių prancūzijoje.

pristatome naują monin sirupą „Macaron“. tai švelnaus migdo-
lų skonio, persipinančio su vanilės, sviesto ir traškaus sausainio 
natomis,sirupas. ilgai išliekantis skonis suskamba įvairiais akordais ir 
palieka labai saldų ir švelnų migdolų prisiminimą Jūsų gomuryje...

monin macaroni sirupas tikrai universalus produktas. su juo galite 
ruošti ir paprastus latte, ir sudėtingus martini gėrimus. Ši sirupą gali-
ma derinti ir su klasikiniais braškių ar šokolado, ir su sudėtingesniais 
rožių ar triple sec skoniais.

UAB „Sangaida“ informacija

NAUJAsIs „MoNIN MACARooN“ sIRUPAs – 
PRANCŪZIŠkAsIs AtRADIMAs

Macaroon Martini
• 10 ml Macaroon sirupo
• 40 ml tamsaus romo
• 30 ml obuolių sulčių
• 1 žaliosios citrinos skiltelė.

supilkite ingredientus į plaktu-
vę su ledo kubeliais. suplakite.
patiekite martini taurėje.

karamelizuotas Macaroon
• 20 ml Macaroon sirupo
• 15 ml Karamelinio padažo
• 90 ml pieno
• 1 šaukštas vanilinių ledų

supilkite ingredinetus išskyrus 
karamelinį padažą į plaktuvą su 
ledo kubeliais. suplakite.
dekoruokite taure karameliniu 
padažu, supilkite suplaktą masę.

iR namams, iR RestoRanams - pRoduKtai
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„Mes suprantame, jog esame problemos dalis, todėl norime būti ir jos sprendimo dalimi“.  Ir nors mėsai-
nius įprasta laikyti greitu ir nesveiku maistu, šios citatos autorius – Švedijos greito maisto tinklo „Max“ 
prezidentas Richard Bergfors. Aktyvi „Max“ restoranų tinklo veikla, mažinant poveikį aplinkai, prasidėjo 
nuo visiems gerai žinomo filmo „Nepatogi tiesa“. Nuo 2007-ųjų, kuomet valdybos susirinkime „Nepatogi 
tiesa“ tapo tikrai nepatogia. Nuveikta daug ir, panašu, neplanuojama sustoti.

Nuo ko pradėti
79 greito maisto restoranus Švedijoje ir 

vieną norvegijoje turintis restoranų tinklas 
aplinkosauginę politiką diegti pradėjo su 
nevyriausybinės organizacijos (nvo) „the 
natural step“ pagalba. Kartu su šia organi-
zacija „max“ komanda sukūrė modelį, pade-
dantį visuomenei ir verslui bendradarbiauti 
tarpusavyje, kuriant aplinkosauginę, eko-
nominę ir socialinę pridėtinę vertę. Bendra-
darbiaujant nvo ir greito maisto tinklui, su-
kurta metodologija, apskaičiuojanti anglies 
dvideginio emisijas (Co2 pėdsaką), susiju-
sias su „max“ restoranų veikla.

skandinavijos šalių regionas yra pavyzdi-
nis europai, o ypač Baltijos šalims, kadangi 
daugelis šiuo metu mūsų valstybėje spren-
džiamų ar tik linksniuojamų problemų Šve-
dijoje, norvegijoje, danijoje ar suomijoje 
jau yra sėkmingai išspręstos. tai ir atliekų 
tvarkymas, ir atsinaujinančių energijos ište-
klių naudojimas, visuomenės sąmoningu-
mas, vartotojų pasitikėjimas ir pan.

gauti duomenys perkelti į restoranų me-
niu. Kiekviename „max“ tinklo restorane 
lankytojai gauna informaciją apie Co2 emi-

tENDENCIJos UŽsIENYJE - 
ĮsIPAREIgoJIMAs APLINkAI

anglies dvideginis, arba Co2, išskiriamas 
bet kokioje veikloje, kadangi bet kokiam 
produktui pagaminti naudojama energija, 
kuri daugiausiai gaunama deginant iškas-
tinį kurą – akmens anglį, naftos produktus 
ir gamtines dujas. Kompensavimo prakti-
ka įtraukia bet kokias priemones, kuriomis 
„kompensuojamos“ Co2 emisijos – miškų 
atsodinimas, alternatyvių energijos šaltinių 
naudojimas ir kt.

sijas kiekvienam patiekalui konkrečiai. Co2 
pėdsaką įmonė kompensuoja pasodindama 
89000 medžių afrikoje kasmet.

Co2 pėdsakas restorano meniu ir Co2 
kompensavimas
pagrindinis „max“ greito maisto tinklo 

darbo principas - visų jų gaminamų ir par-
duodamų produktų Co2 deklaravimas ir 
pateikimas klientams valgiaraštyje. apskai-
čiuojant Co2 emisijas, buvo surinkti visi 

skaičiumi. Šis skaičius pateikiamas restora-
no valgiaraštyje prie kiekvieno patiekalo. 
taip valgytojai supažindinami, kuo skiriasi 
vieni patiekalai nuo kitų, koks jų poveikis 
aplinkai. 

patiekalai suskirstyti į keletą kategorijų. 
mažą Co2 pėdsaką turi žuvies, vištienos, 
vegetariški patiekalai. Jautiena turi didžiau-
sią įtaką anglies dioksido emisijų kiekiui ir 
yra „atsakinga“ už didžiąją dalį visų „max“ 
Co2 emisijų bei sudaro 70 proc. visų Co2 
emisijų. nors, „max“ vadovų teigimu, mėsa 
bei jos produktai ir ateityje bus pagrindinė 
Co2 emisijų kaltininkė, galima ir reikia ma-
žinti šias emisijas, naudojant vietinę mėsą 
bei keliant reikalavimus mėsos tiekėjams. 
vietinė produkcija reiškia mažesnius trans-
portavimo atstumus, taigi ir mažesnes Co2 
emisijas. Bendras tinklo anglies dioksido 
pėdsakas - maždaug 27 000 tonos anglies 
dioksido per metus. 

antras žingsnis įmonės politikoje – kom-
pensuoti Co2 emisijas. „max“ kasmet finan-
suoja 89 000 medžių pasodinimą afrikoje. 
apsodinamas plotas prilygsta 890 futbolo 
aikščių plotui. 

duomenys iš tiekėjų, visas procesas nuo 
ūkininko iki valgytojo (sunaudota energija, 
transportavimas, pakavimo medžiagos ir 
t.t.), apskaičiuotas ir išreikštas Co2 pėdsako 

Food service Europe informacija



RestoRanų veRslas / meniu.lt 2/2011        15

atsaKingas RestoRanų veRslas

kita veikla

atsinaujinanti energija
visi „max“ tinklo taškai aprūpinami tik 

vėjo gaminama elektros energija. vėjo ener-
gijos naudojimas sumažina tinklo metines 
Co2 emisijas 640 tonų per metus. Be to, 
perėjimas prie vėjo energijos reiškia, kad 
branduolinių atliekų kiekis per metus su-
mažinamas 56 kg. 

atliekų perdirbimas ir rūšiavimas
savo veikloje greito maisto tinklas siekia 

mažinti neatsinaujinančių gamtinių išteklių 
naudojimą. didelis dėmesys skiriamas po-
pieriaus ir vienkartinių pakuočių naudojimo 
apimčių mažinimui. visiškai atsisakyta kar-
toninių dėžučių, į kurias paprastai pakuoja-
mi greito maisto rinkiniai. visos popieriaus 
atliekos perdirbamos, o kanceliarinėms rei-
kmėms naudojamas plonesnis nei įprasta 
popierius.

visi tinklo taškai turi rūšiavimo konteine-
rius. panaudotas aliejus iš virtuvių keliauja 
pas perdirbėjus, kur yra paverčiamas bioku-
ru. perdirbamos ir plastiko atliekos, greito 
maisto tinklas nebenaudoja metalinių skar-
dinių. ateityje planuojama prie kiekvieno 
greito maisto taško įrengti kompostavimo 
talpyklas. 

energijos naudojimas 
visose tinklo virtuvėse įrengti energiją 

taupantys įrengimai, tualetai naudoja ma-
žiau vandens. pagal „max“ apšvietimo pro-
gramą, restoranuose ir ofisuose nuolatos 
matuojamas elektros energijos suvartojimo 
kiekis. naudojami kabeliai ir laidai be pvC, 
neoninės lemputės pakeistos į taupias led 
lemputes. Judesio jutikliai yra naudojami 
visose ne itin dažnai lankomose patalpose 
- tam, kad būtų taupoma elektra.

produktai
80 taškų turintis tinklas naudoja tik vieti-

nius mėsos produktus. sezono metu nau-
dojamos vietinės daržovės. patiekalams 
naudojama tik sertifikuota žuvis iš tiekėjų, 
praktikuojančių tvarią žuvininkystę. „max“ 
taip pat kelia aukštus reikalavimus savo tie-
kėjams, atsižvelgiant į jų vidinę aplinkosau-
gos politiką.

plėtra
statant ir įrengiant naujus tinklo taškus, 

vadovaujamasi „Žalių pastatų standartu“. 
pagrindinės statybinės medžiagos – aliu-
minis (paprasčiausiai ir daugiausiai perdir-
bama žaliava) ir stiklas. vengiama naudoti 
kenksmingas aplinkai chemines medžia-
gas statybų procese. ant stogų įrengiamos 
saulės panelės. vėdinimo sistemos dirba 
prisitaikydamos prie konkretaus lankytojų 
skaičiaus, maksimaliai sumažinant energi-
jos sąnaudas realiu laiku. lauke jau įrengti 
elektromobilių „pakrovimo“ punktai.

personalo mokymai 
greito maisto tinkle nuolat vyksta vidiniai 

aplinkosauginiai mokymai. mokymai apima 
„max“ aplinkosaugos politiką ir pabrėžia in-
divido vaidmenį šiuose procesuose. mokymų 
tikslas - skatinti aplinkos problemų supratimą 
ir jų sprendimą tarp darbuotojų ne tik darbe, 
bet ir jų asmeniniame gyvenime. Įmonės vi-
duje įsteigtas prizas už geriausią aplinko-
sauginę iniciatyvą

Meniu patobulinimai
greito maisto restoranų tinklas nuolat di-

dina mažesnį Co2 pėdsaką turinčių patieka-
lų asortimentą valgiaraštyje. vietoje patie-
kalų, kuriuose dominuoja jautiena, siūlomi 
falafeliai, platesnis asortimentas patiekalų 
su vištiena, žuvimi, salotomis.

Nauda
„max“ filosofija: „niekas negali padaryti 

visko, bet kiekvienas gali padaryti kažką“. 
vykdydami aplinkosauginę politiką, greito 
maisto tinklas gauna ypatingą žiniasklaidos 
dėmesį. vadovų teigimu, labai sustiprėjo 
klientų lojalumas, darbuotojų pasitikėjimas 
įmone. 

Finansinė pusė
„max“ atstovų teigimu, finansiniai įsipa-

reigojimai, vystant aplinkai palankų maiti-
nimo verslą – nemaži. tačiau pripažįsta, kad 
energijos sąnaudos ir lėšos, skirtos atliekų 
tvarkymui, labai sumažėjo. „max“ preziden-
tas Richard Bergfors teigia žiūrintis į ilgalaikį 
„atsipirkimą“ ir perspektyvą, kurioje aiškus 
prekinio ženklo populiarumo augimas, var-
totojų lojalumo ir pasitenkinimo didėjimas, 
taigi, ir atsiperkamumas bei pelnas. 

„Mažiau kalbų, daugiau darbų! Lengva 
kalbėti apie tai, kokia svarbi yra aplinka. 
Daug sunkiau pademonstruoti, kad tam 
tikri veiksmai per ilgą laiką atneša teigia-
mų rezultatų aplinkos atžvilgiu. Kadangi 
esame restoranų verslas - gyvename iš to, 
ką mums duoda gamta. Dėl to visada vei-
kiame atsižvelgdami į gamtą – pradedant 
atliekų perdirbimu, baigiant aplinkai drau-
giškais automobiliais. “ - „Max“  vadovai.

tolesniam domėjimuisi: 
tel. : 8 699 378 33
el. paštas: arturas@meniu.lt
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2011 metais atliktų tyrimų, apklausų ir studijų rezultatai pateikė keletą įdomių faktų: 92 proc. Lietuvos gy-
ventojų lankosi viešojo maitinimo įstaigose (restoranuose, kavinėse, picerijose ir pan.); auga visuomenės 
poreikis gauti skaidrią informaciją apie tai, ką jie gauna užsakyto maisto lėkštėje - beveik 80 proc. lietuvių 
norėtų daugiau žinoti apie patiekalų, kuriuos jie valgo maitinimo įstaigose, sudėtį bei gamybos būdą.

Padėtis šiandien
per pastaruosius 50 metų atsiradę nauji 

maisto gavybos būdai, cheminiai priedai, 
sudėtinių maisto dalių sintetinimas ir kt. 
priemonės skirtos ne pagerinti maisto ko-
kybę, o padaryti jį pigesnį, greitesnį, ilgiau 
galiojantį. Jei maisto pramonės produk-
tams, pasiekiantiems vartotojus parduo-
tuvėse, galioja elementarūs reikalavimai 
(deklaruoti produkto sudėtį, ženklinti gmo 
turinčius produktus, nurodyti naudojamus 
maisto priedus ir pan.), maitinimo įstai-
goms panašūs reikalavimai nėra taikomi. 
taigi, vartotojas, Jūsų klientas, nežino, ką 
tiksliai gauna, užsisakydamas maistą netgi 
geriausiame restorane, nekalbant apie akci-
jinius patiekalus. Jam nėra aišku, kokios ža-
liavos naudojamos, iš kur jos atvežtos, kaip 
pagamintos, kokia įmonės politika aplinkos 
tausojimo, rūšiavimo, maisto atliekų tvarky-
mo klausimu. taigi, „valgytojai“ nepasitiki 
viešojo maitinimo sektoriumi.

tiksliai žinotų, ką valgo. 76 proc. apklaustų-
jų labiausiai nerimauja dėl galimybės, jog 
maiste bus genetiškai modifikuotų orga-
nizmų (gmo), ~ 50 proc. aktualus druskos 
bei cukraus kiekis patiekaluose. maistinė 
vertė svarbi ar labai svarbi 43 proc. atsa-
kiusiųjų, ~ 40 proc. apklaustųjų domina, ar 
jų valgomuose patiekaluose yra alergenų. 
lietuviams taip pat svarbu, kad jų maistas 
būtų sveikas. Jie norėtų žinoti, kokie „e“ bei 
konservantai naudojami ruošiant maistą. 
Kiti svarbūs aspektai: gaminimo eiga bei pa-
tiekalų ingridientų kilmė. tik 1 iš 10 lietuvių, 
kavinėje ar restorane uždavusių klausimą 
apie patiekalo sudėtį, šią informaciją gauna 
(latvijoje rodiklis – 3 iš 10, estijoje - 5 iš 10).

Ateities klientas
atsakomybės prisiėmimas, skaidraus 

verslo principų taikymas, rūpestis aplinkos 
apsauga ir etišku, švariu, saugiu galutiniu 
maitinimo sektoriaus produktu bei dialo-

valstybinės maisto ir veterinarijos tarny-
bos (vmvt) internetiniame puslapyje kas 
savaitę pasirodo žinutės apie maitinimo 
taškus, kuriuose dėl pažeidimų, susijusių su 
maisto kokybe, stabdoma veikla. per pirmąjį 
2011 metų pusmetį gauta arti 100 skundų 
dėl netinkamai tiekiamo maisto. dažnai 
oficiali statistika yra tik nedidelis realios 
situacijos atspindys – tai patvirtina aibė 
vartotojų nusiskundimų ir komentarų inter-
netinėje erdvėje. maitinimo įstaigos neprisi-
ima atsakomybės dėl savo tiekiamo maisto, 
net valgiaraščių kartu su vmvt neprivalu 
derinti, nekalbant apie sudedamąsias dalis 
ir paruošimo principus.

ko nori kavinės ar restorano klientas jau 
šiandien?
tyrimo duomenimis, beveik 80 proc. lie-

tuvių norėtų daugiau žinoti apie patiekalų, 
kuriuos jie valgo maitinimo įstaigose, su-
dėtį, ~ 50 proc. sutiktų mokėti brangiau, jei 

kAs ŠIANDIEN MENIU?

atsaKingas RestoRanų veRslas

Ieva Malaiškaitė, Artūras Nečejauskas
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gas ir komunikacija su visuomene – raktas 
maitinimo įstaigoms susigrąžinti/įgauti 
pasitikėjimą visuomenėje bei prisitaikyti 
prie pasaulinių tendencijų, konkuruoti ne 
nuolaidomis ir neaiškia kokybe, o atsakingu 
požiūriu ir pagarba klientui.

vartotojų (klientų) poreikių patenkinimas 
bei dėmesys aplinkos apsaugai – savalai-
kis sprendimas maitinimo sektoriui tikroje 
konkurencinėje kovoje, kuomet ugdomas 
lojalus, savimi bei savo aplinka besirūpi-
nantis, o ne akcijų besivaikantis, vienadienis 
klientas. savanoriškai į savo veiklos vidinius 
procesus ir išorinius santykius įtraukdamos 
aplinkosaugos bei skaidraus verslo princi-
pus, įmonės partnerės ilgainiui pasieks du 
tikslus: patenkins komercinius bei klientų 
poreikius sveikam/saugiam maistui.

turistai ir šalies svečiai
atsakomybės prisiėmimas ir skaidriai de-

klaruojama veikla – koziris konkurencinėje 
kovoje dėl vieno pagrindinių viešojo mai-
tinimo pelno šaltinių – turistų. novatoriškų 
ir atsakingų sprendimų viešojo maitinimo 
sektoriaus versle pritaikymas lietuvoje tu-
rės atgarsį ir užsienio šalyse.

ką daryti maitinimo įstaigoms?
maitinimo įstaigos turėtų imtis inicia-

tyvos užtikrinant, kad kavinių ir restoranų 
valgiaraštyje būtų pateikiama daugiau in-
formacijos apie juose esančių patiekalų in-
gridientus. taigi problemą aktualizuoja pati 
visuomenė, tuo tarpu verslas turi reaguoti 
į keliamą problemą, siekdamas neprarasti 
savo pozicijų ir išlaikyti arba įgyti vartotojų 
pasitikėjimą, prisiimant atsakomybę prieš 
vartotoją ir aplinką.

maitinimo įstaigos – vienos didžiausių 
organinių atliekų susidarymo vietų. Čia 
naudojama ypač dideli elektros energijos 
kiekiai (nuolat veikiantys virtuvės kondi-
cionavimo, šaldymo  ir kt. prietaisai), daug 
vandens (indų plovimo mašinos, kavos au-
tomatai, baro įranga), daug cheminių valy-
mo priemonių (rezultatas - itin taršios nuo-
tėkos), dideli atliekų nuo prekių ir produktų 

kiekiai. visa tai sudaro didžiules tiesiogines 
ir netiesiogines energijos bei išteklių sąnau-
das, didžiulius kiekius atliekų bei nuotėkų. 
tačiau tai ne vien problema, bet ir galimybė 
maitinimo įstaigoms, taikant aplinkosaugi-
nės politikos elementus, sumažinti daromą 
neigiamą poveikį aplinkai.

lietuvoje atsakomybė prieš visuomenę 
ir aplinką maitinimo sektoriuje nėra prisii-
mama, informacijos ir skaidrumo trūkumas 
lemia nepasitikėjimą minėtu sektoriumi. 
neinformuotas vartotojas - terpė nesąži-
ningam verslui. anksčiau minėto tyrimo iš-
vados iliustruoja neatidėliotiną skaidrumo, 
atsakomybės prisiėmimo ir vartotojų švieti-
mo būtinybę maitinimo sektoriuje, kad var-
totojai turėtų galimybę pasirinkti, ką valgyti 
(žinodami aiškų produkto kelią ir charakte-
ristikas) ir pas ką (žinodami aplinkosauginę 
ir etinę įmonės politiką), tuo pačiu didėtų 
pasitikėjimas maitinimo sektoriumi.

meniu.lt portalo ir leidinio „Restoranų 
verslas“ komanda, suprasdama būtinybę 
keisti susidariusią situaciją, kviečia lietuvos 
maitinimo įstaigoms grąžinti pasitikėjimą, 
reputaciją ir gerą vardą. tad kartu su aplin-
kosaugine organizacija všĮ „Kultūros idėjų 
institutas“ (žinoma, kaip leidinio „ozonas“ 
leidėja), lRvvK ir aštuoniais lietuvos res-
toranais/kavinėmis pradeda projektą „Kas 
šiandien meniu?“ bei kuria socialiai atsakin-
gų restoranų ir kavinių tinklą. 

Pagrindiniai projekto tikslai:
sukurti atsakingų viešojo maitini-	

mo įstaigų tinklą, kuriame kompleksiškai 
būtų taikomi aplinkosaugos ir skaidraus 
verslo principai.

integruoti aplinkosauginės po-	
litikos elementus į iniciatyvos partnerių 
veiklą, skatinant Įsa (įmonių socialinę at-
sakomybę).

sukurti dialogą tarp viešojo mai-	
tinimo įstaigų ir klientų (vartotojų) bei di-
dinti pasitikėjimą restoranais, kavinėmis.

suteikti sveikesnio pasirinkimo 	
galimybę „valgytojams“.

Projekto partneriais jau tapo:
LRVVKA - Lietuvos restoranų vy-	

riausiųjų virėjų ir konditerių asociacija - Lie-
tuvos virėjams, viešojo maitinimo įstaigų 
atstovams organizuoja seminarus, moky-
mus, čempionatus.

UAB „Restoranų grupė FORTAS“ – 	
viešojo maitinimo įstaigų tinklas, kuriam 
priklauso 5 restoranai „Fortas“, 8 lietuviškų 
patiekalų restoranai „Forto dvaras“ ir resto-
ranas „Terrazza“. 

UAB „Mare Balticum“ – viešbučių ir 	
restoranų verslas. Dalyvauja su restoranu-
baru „California“.

UAB „Užupio klasika“ – restoranas 	
„Užupio klasika“ – viešojo maitinimo, po-
būvių paslaugos.

UAB „AAA Astorija“ – viešbutis, res-	
toranas, pokylių salė. Konferencijų organi-
zavimas, išvažiuojamųjų banketų, priėmi-
mų, kokteilių organizavimas.

UAB „Kinų rožė“ – kinų maisto res-	
toranas „Kinų rožė“.

UAB „Baltijos Dorė“ - viešbučių ir 	
restoranų verslas. Dalyvauja su „Navalis“ ir 
„Old port hotel“ restoranu.

UAB „Aramėjas“ – viešojo maitini-	
mo paslaugos. Iniciatyvoje dalyvauja su 
kebabine „Aladino kebabai“.

UAB „Reval hotel Neris“ – viešbučių 	
ir restoranų verslas. Iniciatyvoje dalyvauja 
su restoranu „Diverso“.
„ateityje patenkintas klientas bus ne 

tas, kuris iš restorano išeis tiesiog sotus, 
bet tas, kuris galės gauti visus jam rūpi-
mus atsakymus, pavyzdžiui, apie jam pa-
tiektus pietus“, - sako LRVVka preziden-
tas Stanislavas kizenevičius.

prisijunkite!
tel. : 8 699 378 33
el. paštas: info@ozonas.lt

iniciatyva  vykdoma  įgyvendinant  projektą  „var-
tai:  įmonių  socialinės  ir  aplinkosauginės  inovaci-
jos“. projektą įgyvendina Jungtinių tautų vystymo 
programa lietuvoje, kartu su lietuvos verslo darb-
davių konfederacija, profesine sąjunga „solidaru-
mas“ ir nevyriausybinių organizacijų informacijos 
ir paramos  centru.  projektą finansuoja europos 
socialinis fondas.

atsaKingas RestoRanų veRslas
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APLINkAI DRAUgIŠkos
koNCEPCIJos UŽsIENYJE

Šveicarija. Visai kaip pas mamą. „dini mueter“ (tavo mama) – 
pavadinimas dar „jaunos“ kavinės Ciuriche, atidarytos 2010 m. Ka-
vinėje vienu metu gali pietauti 40 žmonių. Kavinės pavadinimas 
– aliuzija į populiarų vietinio jaunimo posakį ir ypatingą mamos 
reikšmę kavinės koncepcijoje. visi mamyčiukai ar šiaip pasiilgę pa-
tiekalų, kuriais vaikystėje lepino mama, gali siūlyti virtuvei firminius 
mamų receptus. virtuvės komanda kiekvieną mėnesį išrenka bent 
2-3 receptus, kuriuos siūlo lankytojams. Kavinėje taip pat groja pa-
čių sukurta internetinė radijo programa, transliuojanti išskirtinai 
nežinomas vietines grupes. Kas gros, nusprendžia „žiuri“, sudaryta 
iš trijų lankytojų. Kavinėje yra ir mikrofonas, kuriuo lankytojai gali 
naudotis įrašydami sveikinimus (geriausia savo mamoms), kurie 
vėliau transliuojami internetiniame radijuje. „dini mueter“ taip pat 
suteikia erdvę jauniems menininkams pristatyti ir pardavinėti savo 
darbus. visi patiekalai ruošiami čia pat, tik tai dienai ir tik iš sezoni-
nių produktų. plačiau internete www.dinimueter-bar.ch.

Vokietija. kur mėsa ir žuvis tik papildomi patiekalai
tinkamiausia vieta visiems daržovių ir vegetariškos dietos mėgė-

jams Berlyne. „Chipps“ restorano koncepcija remiasi požiūriu, jog 
sunki mėsiška virtuvė „suvalgo“ per daug natūralių išteklių ir nėra 
tinkama nei aplinkai, nei žmogui. Šiame restorane tradicinis pietų 
supratimas ir visa mitybos schema apversta aukštyn kojomis. sve-
čiai čia gali patys susikomplektuoti patiekalą iš keturių pagrindinių 
komponentų: lakštinių, keptų bulvyčių, čederio virtinukų arba įdary-
tų ryžių suktinukų. papildomai pasirinkti galima iš įspūdingo salotų, 
daržovių, padažų, pagardų sąrašo. negalintiems išsirinkti – paruošti 
pasiūlymai, kuriuose jau suderinti skirtingi patiekalo komponentai. 
vieta nėra skirta vegetarams, nes čia galima užsisakyti tiek mėsos, 
tiek žuvies, pateikiamos atskiroje lėkštėje. Restoranas tiesiog skirtas 
tiems, kurie pasiryžę mitybos įpročius keisti laikydamiesi sąmonin-
go vartojimo principų. didelis dėmesys skiriamas ir vietiniams bei 
sezoniniams produktams. plačiau internete www.chipps.de.

Food service Europe informacija
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Olandija. tvarus dizainas industrinėje aplinkoje
18 metrų aukščio pastatas, kuriame įsikūręs „pompstation“ restoranas, pastatytas 1912 metais. trys didžiuliai siurbliai rūsyje vis dar nau-

dojami vandens valdymo stoties. Restorano specializacija – patiekalai, ruošti ant grilio. 2009 metais kuriant restorano interjerą ir dizainą, 
naudojamos natūralios medžiagos, mediena iš miškų ūkio, kuriame vadovaujamasi tvarios miškininkystės principais. Restorano tikslinė 
auditorija – kūrybingi, versliški, kosmopolitiški lankytojai, kurių čia gali tilpti 120 viduje ir iki 100 lauko terasoje. www.pompstation.nu

Ispanija. atsidavę katalonijos kerams ir 
tvariai virtuvei

tvarumas – raktinis žodis, kuriuo savo vei-
kloje remiasi ir komunikuoja klientams kas-
dienio maisto restoranas „Fastvinic“ . prieš 
metus Barselonoje atsidaręs restoranas, 
pasak restorano savininko, yra pirmasis Bar-
selonoje, įvertintas leed sertifikatu. leed 
vertinimo sistema sukurta, siekiant įvertinti 
pažangiausius energijos taupymo bei eko-
logiško dizaino sprendimus. Ji buvo sukur-
ta amerikiečių „žaliosios“ statybos tarybos 
1998 m. Šiandien, remiantis šia sistema, pas-
tatai skirstomi į tam tikras grupes, vertina-
ma keletas energijos taupymo lygių. tačiau 
tai dar ne viskas. Restorano vadovų teigimu, 
visas personalas ypač stipriai vertina „savo 
žemę“, t.y. Kataloniją. taigi, vienas pagrindi-

nių meniu pozicijų – sumuštiniai, ruošiami 
naudojant aukštos kokybės organiškus pro-
duktus, iš kurių visi be išimties užauginti ir 
pagaminti Barselonoje. ir kai kalbame apie 
sumuštinius, tai tikrai nieko panašaus į duo-
ną, sviestą, kumpį. tai – patiekalai. virtuvės 
šefas sergi de meia teigimu, virtuvė „išti-
kimai atstovauja tikrąją Katalonų virtuvės 
esmę“. Restorano interjeras paprastas ir be 
pretenzijų: didžiuliai moliniai vazonai su 
gėlėmis, vienu žodžiu – funkcionalus mi-
nimalizmas. Restorane galima stebėti, kaip 
ruošiami sumuštiniai tai neatsiejamas skai-
draus maitinimo principas. lankytojai patys 
gali pasirūpinti gėrimais, tiesiog įsipildami 
vyną iš automato. Restoranas pasirūpina, 
kad visos maisto atliekos būtų tinkamai per-
dirbamos.  www.fastvinic.com

Šveicarija. 
Švieži produktai tiesiai iš turgavietės
pramoninis paminklas, išlikęs dar nuo „di-

džiosios industrializacijos“ laikų – viaduko 
arkos Ciuriche, paverstos į 500 m ilgio ap-
sipirkimo ir kulinarijos zoną, kurioje įsikūrę 
daugiau nei 60 įvairių nuomininkų. tarp 
jų – naujasis Ciuricho turgus. Kaimynystėje 
esančio restorano „Restaurant markthalle“ 
virtuvėje naudojami produktai tiesiai iš tur-
gaus. pirmenybė teikiama vietiniams, sezo-
niniams produktams, kiek galima mažiau 
paveiktiems cheminės pramonės. patiekalai 
pagal šveicarų ar viduržemio jūros regio-
no receptūras ruošiami atviroje virtuvėje. 
viskas kepama, verdama, pjaustoma valgy-
tojams prieš akis. pagrindinis koncepcijos 
koziris paprasti receptai, aukštos kokybės, 
sezoniniai, vietiniai produktai. 

atsaKingas RestoRanų veRslas
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kokios pagrindinės problemos, susijusios su pa-
naudotu aliejumi ir riebalais?

Šiandien mūsų namuose ir restoranuose 
į kanalizaciją išpilami didžiuliai kiekiai pa-
naudoto aliejaus ir taukų. išpilti į kanaliza-
ciją riebalai prilipę prie vamzdžių sienelių 
sukietėja ir po kurio laiko visiškai juos už-
kemša. tada kviečiamos avarinės tarnybos, 
jiems mokami pinigai už vamzdžių išvalymą 
ar netgi jų keitimą. savivaldybės išleidžia 
didžiules lėšas, valydamos miesto nuotekų 
sistemas. panaudotas aliejus ir riebalai, ku-
riuose dažnai yra susidariusios kanceroge-
ninės medžiagos (medžiagos, skatinančios 
vėžinius susirgimus), yra labai patvarios ir 
stipriai teršiančios aplinką atliekos, kurias 
būtina tinkamai sutvarkyti.

kuo susijęs atsakingas verslas ir aliejaus perdir-
bimas? 

panaudotas aliejus iš esmės yra gamybi-
nė atlieka, kuri, kaip ir visos kitos atliekos, 
turi būti tinkamai tvarkoma, laikantis visų 
teisės aktų numatytų reikalavimų. tinkamas 
tokių atliekų tvarkymas – aplinkos taršos 
prevencija. 

pastebėjome, kad įmonės, priduodan-
čios aliejų perdirbti, dažniau jį keičia, dėl to 
pagerėja maisto kokybė, tuo pačiu pritrau-
kiama daugiau lankytojų. turėdami didelę 
patirtį, tvarkant panaudotą aliejų ir riebalus, 

mes ne tik išvežame aliejų, tačiau galime ir 
patarti, kokios aliejaus rūšys labiausiai tin-
ka maisto ruošimui, nes vienur labiau tinka 
palmių riebalai, kitur – rapsų ar saulėgrąžų 
aliejus. atsakingai tvarkant naudojamas ža-
liavas ir susidariusias atliekas, atsakingiau 
elgiamasi ir kitose srityse, tad tikėtina, kad 
tokios maitinimo įstaigos yra atsakingos 
prieš savo klientus.

Ar visas panaudotas aliejus perdirbamas į kurą?
naudoto aliejaus panaudojimo galimybės 

labai plačios. Jis gali būti naudojamas tiek 
biodegalų gamybai, tiek dažų pramonėje, 
tiek ir kosmetikos ar net gumos apdirbimo 
sektoriuose. paprastai panaudotas aliejus 
išvalomas nuo smulkiųjų dalelių ir priemai-
šų. priklausomai nuo jo kokybės, taip pat ir 
rinkos poreikių (paklausos), panaudojamas 
vienoje iš paminėtų sričių.

kaip dažniausiai elgiamasi su panaudotu alieju-
mi, jei jis nėra tinkamai sutvarkomas? kokios gali-
mos pasekmės?

Kaip minėjau, dažnas „tvarkymo“ būdas – 
aliejaus arba riebalų išpylimas į kanalizaciją. 

skrudiname, gruzdiname, kepame, apkepame ir vėl kepame, gruzdiname ir t.t.... tačiau po kažkelinto karto 
galbūt jau nebekyla ranka dar kartą naudoti jau perkepusį aliejų, kurio maistinė vertė žemiau nulinės ribos, 
o kancerogenų koncentracija tapo pavojinga gyvybei! kaip naudoti aliejų, kad jis tarnautų tinkamai, kur 
dėti jau panaudotą aliejų ar kitokius riebalus, kalbamės su UAB „Biomotorai“ vadovu Donatu karanausku.

ALIEJAUs IR RIEBALų 
PRoBLEMA, ARBA AtsAkINgo 
REstoRANo PoŽIŪRIs
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taip „tvarkant“ aliejų, galima turėti daug 
problemų: pilant į kanalizaciją, užkemšami 
vamzdžiai, kuriuos po kiek laiko tenka keisti 
ir tai kainuoja labai brangiai. užsikišus kana-
lizacijai, gali sustoti visos maitinimo įstaigos 
darbas. tai atneš dar didesnių nuostolių.

pagal lR galiojančius įstatymus, atliekos 
turi būti tvarkomos tik licencijuotų atlie-
kų tvarkytojų. nesilaikant šių reikalavimų, 
gresia administracinė bauda. panaudotas 
aliejus savyje dar turi apie 10-15 proc. mais-
to likučių, vandens, dervų, liekančių nuo 
kepimo proceso, todėl kai aliejų surenka 
nelegalia veikla užsiimančios įmonės, nega-
lima atsekti, kur pateko atliekos, likusios po 
aliejaus perdirbimo. gali būti ir taip, kad jos 
paprasčiausiai išpilamos pamiškėje ar - dar 
blogiau - tiesiai į vandens telkinius.

valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
yra pripažinusi, kad viešo maitinimo atlie-
komis, taip pat ir aliejumi, šeriamos kiaulės 
gali užsikrėsti kiaulių maru. vasarą Kauno 
apskrityje dėl užkrato buvo išnaikinta tūks-
tančiai kiaulių. užkrato priežasties niekas 
nerado arba nepaviešino... Kas galėtų pa-
neigti galimybę, kad kiaulės buvo šeriamos 
užkrėstomis virtuvės atliekomis? 

dėl visų šių priežasčių labai svarbu pasi-
rinkti atestuotus atliekų tvarkytojus, kaip 
kad renkamasi maisto produktų, gėrimų, 
ploviklių/valiklių ar kitų prekių bei paslaugų 
tiekėjus.

kuo skiriatės nuo kitų naudoto aliejaus supirkėjų? 
ką duoda ilgametė patirtis šiame versle?

uaB „Biomotorai“ aliejaus perdirbimo vei-
kla užsiima jau 5 metus, dirbame su kavinių, 
restoranų, viešbučių, prekybos centrų užsa-
kovais, aptarnaujame visą lietuvą. dėl su-
renkamų didžiausių kiekių galime pasiūlyti 
pačią geriausią kainą. mūsų ekspertai pata-
ria klientams, kaip kuo ilgiau išlaikyti aliejų 
šviežią, kokią aliejaus rūšį pasirinkti, kaip 
planuoti meniu, kad klientai visada gautų 
tik pačios aukščiausios kokybės patiekalus.

kokia nauda restoranui/viešbučiui (kitam klien-
tui), atiduodančiam Jums savo atliekas?

Klientai, dirbantys su mumis, visada ap-
tarnaujami operatyviai (vilniaus mieste 
po iškvietimo dažnai išvežame aliejų per 1 
valandą (!), lietuvoje per 1-2 dienas), gau-
na mėnesines ataskaitas apie išvežtą aliejų, 
naudojasi mūsų partnerių nuolaidomis: iš-
vežant maisto atliekas, valant riebalų gau-
dykles, perkant chemines priemones.

ką reiškia „vieninteliai Lietuvoje“ legalūs naudo-
to aliejaus tvarkytojai?

uaB „Biomotorai“ - vienintelė įmonė lie-
tuvoje, profesionaliai tvarkanti aliejaus, tau-
kų, riebalų atliekas. inovatyvūs sprendimai, 
idealiai suburta komanda, greitas reagavi-
mas leidžia maksimaliai priartėti prie klien-
tų kasdienybės ir pasirūpinti, kad aliejaus 
išvežimas būtų greitas ir pelningas.

Ar galite vienu kartu išvežti ir panaudotą aliejų, 
ir maisto atliekas?

dėl glaudaus bendradarbiavimo su uaB 

Atsakingas panaudoto aliejaus 
šalinimas:

•  Panaudoto aliejaus šalinimas yra svarbi geros 
aliejaus naudojimo praktikos dalis. Nepatariame 
išpilti aliejaus į kanalizaciją, nes turėsite bėdų 
su užsikišusiais vamzdžiais ir užsiveisusiais 
parazitais. Patikėkite, vamzdžių valymas - ne pats 
maloniausias ir pigiausias užsiėmimas (be to, 
išpildami aliejų į nuotėkas, prisidėsite prie aplinkos 
taršos).

•  Organinių atliekų išmetimas į šiukšlių 
konteinerį ir išvežimas į sąvartyną turi itin 
negatyvias pasekmes: pavyzdžiui, panaudotas 
aliejus, patekęs į paviršinius vandenis, gali 
sutrikdyti natūralius ekosistemos procesus, daryti 
neigiamą įtaką bioįvairovei, nuodija gyvūnus, 
augalus ir galiausiai žmones. 

•  Produktų išsinešimas „šuniukui ar kiaulei“ 
pamaitinti gali baigtis naujo aliejaus „dingimu“ iš 
maitinimo įstaigos.

•  Panaudotas augalinis aliejus turi būti 
surenkamas TIK autorizuotų vežėjų. Legalūs vežėjai 
privalo turėti aplinkosauginius ir veterinarinius 
leidimus užsiimti aliejaus surinkimo veikla, kadangi 
tam reikalinga ne tik įmonių kompetencija, bet ir 
tam pritaikyta įranga. Paklauskite savo vežėjo, ar 
jis turi leidimą (beje, pasitikrinti galite ir patys).

„Horeca sprendimai“ turime galimybę kartu 
išvežti aliejų ir maisto atliekas.

kaip dirba Jūsų įmonė?
uaB „Biomotorai“ moka pinigus už surink-

tas atliekas. atliekas surenkame klientams 
patogiu laiku, suteikiame nemokamą, san-
darią ir švarią tarą, o atsiskaitome per 7 dar-
bo dienas. Įmonei priskiriamas konkretus 
vadybininkas, kuris įsigilina į maitinimo įs-
taigos specifiką. Kiekvieną mėnesį pateikia-
mos išsamios ataskaitos apie surinktus alie-
jaus kiekius. mūsų įmonei rūpi švari aplinka 
ir sklandus maitinimo įstaigų darbas. 

esame ne „vienadienė“ įmonė, bandanti 
greitai užsidirbti aliejaus surinkimo srityje, o 
dirbame jau 5 metus ir esame patikimi par-
tneriai, nes darome tai, ką tikrai išmanome. 
vadovaujamės 3 pagrindiniais siekiais:

•   Maksimaliai greitas aliejaus išvežimas

•   Maksimali vertė už surenkamą aliejų

•   Maksimalus klientų poreikių patenkinimas

uaB „Biomotorai“ dirba tam, kad resto-
ranai gamintų patį skaniausią maistą ir pri-
trauktų kuo daugiau lankytojų!

UAB „Biomotorai“ informacija

Tolesniam domėjimuisi: www.biomotorai.lt

atsaKingas RestoRanų veRslas
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ŠVENtĖs  - skANIAI IR 
stILINgAI kItAIP
Švenčių ar progų švęsti metų eigoje netrūksta niekada, o laiko idėjoms, kaip šventes originaliau ir kūrybiš-
kiau įgyvendinti – visada. Artėjant ryškiausioms žiemos šventėms, pateikiame paprastų idėjų, kaip išlai-
kyti tradiciją ir šventės branduolį, bet nenusibosti su tais pačiais patiekalais, dekoracijomis ir žaidimais. 

kūčios kitaip

silkė su grybais, silkė su morko-
mis, silkė su svogūnais – tai tik ne-
didelė dalis gausiai nukrauto Kūčių 
stalo kiekvieno lietuvio šeimoje. ir 
nors kiekvienais metais sau pažada-

me nepersivalgyti, jau tą patį vakarą 
(kaip iš tos reklamos) ieškome vaistų 
skrandžio virškinimui pagerinti. lie-
tuviškas silkės ir grybų pagerbimas 
ant Kūčių stalo, žinoma, patriotiška 
ir sveikintina, tačiau šįkart siūlome 
šiek tiek kitokias Kūčias be mėsos.

italai, kaip ir lietuviai, per Kūčias 
mėsos nevalgo, tačiau ant stalo pa-
tiekia nuo 7 iki 9 žuvies patiekalų: 
tiek įvairiai paruoštos žuvies, tiek 
įvairių salotų, makaronų ar užkan-
džių su jūros gėrybėmis. Kaip lietu-
viai be silkės, taip italai per Kūčias 
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Pobūviai su itališkais prieskoniais
Žinoma italų patarlė sako: „puotaudamas 

su gerais draugais ir šeima, niekada nepa-
sensi“.  norint pajusti tikrą itališkos šventės 
dvasią, nebūtina keliauti į viduržemio pa-
krantę. visus jaukiausių italijos restoranėlių 
aromatus ir skonius, surinktus į vieną vietą, 
galima rasti vilniuje, greta lietuvos preziden-
tūros bei vilniaus universiteto ansamblio įsi-
kūrusiame restorane „Fiorentino“. Restorano 
pavadinimas lietuvių kalba reiškia „visa, kas 
iš Florencijos“. visa, kas geriausia.

Kaip pats tikriausias itališkas restoranas, 
„Fiorentino“ labiausiai tiks jaukiems šeimy-
niniams pobūviams. stilingoje ir jaukioje 
restorano aplinkoje vienu metu gali švęsti 
40 svečių. vasaros metu atidaromas ir 150 
žmonių talpinantis alumnato kiemas.

pobūvių meniu rasite geriausius visame 
pasaulyje populiarios toskanos virtuvės 
patiekalus, pagamintus pagal originalią re-
ceptūrą. Kiekvienam patiekalui restorano 
komanda padės išsirinkti labiausiai tinkantį 
vyną. vyno rūšių yra virš 20 ir vežama tiesiai 
iš toskanos.

Jauki šeimyninė aplinka, tikra itališka vir-
tuvė, kruopščiai parinkti aukštos kokybės 
vynai ir, kaip italai sako - Jūs niekada nepa-
sensite.

Daugiau informacijos: www.fiorentino.lt
tel. (+370 5) 212 09 25,
el.p fiorentinorestoranas@yahoo.com 
adresas: Universiteto g. 4, Vilnius
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nepasieina be specialiai paruošto 
ungurio bei makaronų su sardinė-
mis.  italai Kūčias vadina „septynių 
žuvų švente“. septyni simbolizuoja 
tobulą skaičių - dievą (šventoji tre-
jybė) ir Žemę (4 žemės stichijos). 

Itališkos kūčios Lietuvoje
Kūčių išvakarėse gauti šviežią un-

gurį būtų ko gero sudėtinga, tačiau 
baltajame vyne troškintos midijos 
ar kitos jūros gėrybės tikrai sukurtų 
kitokią Kūčių nuotaiką. midijos ne 
tik skrandžio neapsunkinantis, bet 
ir greitai paruošiamas patiekalas, 
todėl itin tinka po darbo dienos lau-
kiant svečių namuose. Kalbant apie 
žuvį ir patiekalus iš jos, dar viena 

išeitis dienai be žuvies – vakarienė 
su japoniškais sushi, kurių tiek pro-
duktų, tiek restoranų pasiūla taip 
sparčiai pastaruoju metu didėja lie-
tuvoje. 

Kai kurie ispanijos regionai trum-
piausią metų dieną ir ilgiausią naktį 
švenčia kurdami laužus ir per juos 
šokinėdami – visai kaip lietuviai per 
Jonines. tikima, kad peršokimas per 
laužą, apsaugo nuo ligų. labai svar-
bi ispanams ir gruodžio 22-ąją vyks-
tanti loterija pavadinimu  El Gordo 
(Riebioji). tai didžiausia metuose 
nacionalinė loterija -  jos metu ga-
lima laimėti didelius piniginius pri-
zus, pvz. praeitais metais beveik 
2000 žmonių laimėjo po 300 tūks-

tančių eurų.
danguje pasirodžius pirmosioms 

Kūčių vakaro žvaigždėms, kiekvie-
nas ispanas prie lango uždega alie-
jinę lempelę. vienuose regionuose 
prie stalo ispanai sėda tik po vidur-
nakčio mišių, tada valgomas tradici-
nis patiekalas keptas kalakutas, dai-
nuojamos dainos, o kituose - Kūčios 
pirmiausia paminimos su draugais 
baruose ar restoranuose, o tada 
grįžtama prie šeimos stalo namo.

Ispaniškos kūčios Lietuvoje
mūsų šalyje tokia dosni loteri-

ja turbūt atsiras dar negreitai, bet 
pakvailioti šeimos ar draugų rate 
galima visada. pavyzdžiui, kas Ka-
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lėdų dieną gaus skaniausią kala-
kuto dalį? Kas galės pirmas išpakuo-
ti dovanas, o kas turės nukasti lauke 
sniegą ar nuvalyti mašiną? Be to, tu-
rint galimybę, kodėl neperkėlus Kū-
čių šventimo į lauką ir nesusikūrus 
laužo – per laužą galima ne tik šo-
kinėti, bet ir folijoje išsikepti žuvies 
ar daržovių vėrinukų. pagaliau, kaip 
nepaprastai šią stebuklingą naktį 
turėtų atrodyti uždegti ir paleisti 
dangaus žibintai.

Šv. kalėdos kitaip

tiek Kalėdos, tiek Kūčios yra krikš-
čioniška šventė, todėl šalyse, kur ši 
religija nėra dominuojanti, Kalėdų 
šventimas perimtas kaip patraukli 
tradicija iš vakarų. pavyzdžiui, Japo-
nijoje iš pirmo žvilgsnio Kalėdos nie-
kuo nesiskirtų nuo amerikietiškųjų 
– gatvės spindi tradiciniais papuoši-
mais,   beveik kiekvienuose namuo-
se galima rasti Kalėdų eglutę, val-
gomą kalakutą ir Kalėdines giesmes 
dainuojančius japonus. tačiau ja-
ponų kultūroje, nors ir komercinės, 
Kalėdos siejamos su džiaugsmo bei 

meilės dalijimusi. labai dažnai Kalė-
dos tampa antrąja valentino diena, 
kai įsimylėjėliai eina į romantiškus 
pasimatymus, neša vieni kitiems 
dovanas ir kužda meilės žodžius. 
vienas tradicinių Kalėdų ir Kūčių 
patiekalų – baltas biskvitinis tortas 
su plakta grietinėle ir braškėmis, 
tiesiog alsuojantis romantika! Kaip 
kolektyvinė visuomenė, japonai Ka-
lėdų diena rūpinasi ir nepasiturin-
čiais, lankosi prieglaudose, aukoja 
labdarai. Beje, Kalėdos nėra oficiali 
šalies šventė ir tą dieną visi japonai 
kaip įprasta skuba į darbą, mokyklą, 
universitetą ir t. t.

Japoniškos kalėdos Lietuvoje
Kadangi japoniškos Kalėdos ne 

itin skiriasi nuo mūsiškių, o valen-
tino dieną mes švenčiame vasario 
14-ąją, per Kalėdas, užuot sėdėjus 
prie stalo, siūlome išeiti iš namų ir 
aplankyti vaikų namus, senelių na-
mus, o galbūt gatvėje sutikus el-
getaujančią senutę, tiesiog ją pasi-
kviesti į kavinę, pavaišinti vakariene 
ir pabendrauti.

afrikoje Kalėdas švenčia tik maž-

daug 350 mln. katalikų. Kalėdos af-
rikoje toli gražu ne tokios komerci-
nės kaip išsivysčiusiose šalyse. pati 
populiariausia dovana – naujas dra-
bužių komplektas Kalėdų mišioms, 
o dažnai ir šiam neturima pinigų, 
tad dovanojamos rankų darbo arba 
praktiškos dovanos kaip muilas, 
knygos, žvakės, drabužiai ir pan. 

Kalėdų vakaras po mišių, kaip ir 
vakaruose, praleidžiamas šeimos ir 
draugų rate. daugumoje afrikos ša-
lių Kalėdos – nacionalinė šventė, tad 
žmonės kartu su šeimomis traukia į 
paplūdimius, kur kepa įvairius lau-
žo kepsnius, ragauja mėsos pyragų 
bei kalakuto. Rytuose Kalėdų die-
ną žmonės kepa ožkieną, o ganoje 
būtinas Kalėdų patiekalas – fufu ir 
okros sriuba. Fufu – tai košė virta iš 
šakniavaisių ir trinta medinėje pies-
toje, o okra – į ankštinius pipirus 
išvaizda šiek tiek panaši daržovė. 
liberijoje Kalėdų stalas neapsieina 
be ryžių ir jautienos, o Zimbabvėje 
ant stalo privalo būti duonos, dže-
mo ir arbatos, kurie dera prie kartu 
valgomos ožkienos. Kadangi sniego 
afrikoje nėra ir negali būti ypatingai 
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egzotiškai atrodo Kalėdų girlian-
domis papuoštos palmės.

Afrikietiškos kalėdos Lietuvoje
vietoj kasmet dovanojamų daik-

tų, o kaip dažnai atsitinka, tie daik-
tai dar ir nereikalingi, siūlome pada-
ryti savo rankų darbo dovanas, arba 
malonų siurprizą mylimam žmogui. 
Žinoma, visada tam trūksta laiko, 
tad pradėti reiktų iš anksto. Juk do-
vanojant dovanas svarbiausia ne jų 
vertė, o kiek širdies jūs įdėjote jas 
rinkdami ar darydami. 

siūlome surizikuoti ir per Kalėdas 
kepamą kalakutą/žąsį/antį pakeisti 

ožkiena. Kadangi šia mėsa prekysta-
liai greičiausiai nebus nukrauti,  ož-
kieną galima pakeisti aviena. o prie 
avienos nuostabiai tinkantis kusku-
sas nukels kažkur afrikos šiaurę.

Naujieji Metai kitaip

atrodo, naujųjų metų šventės va-
karėliuose galima išbandyti įvairiau-
sias koncepcijas ir idėjas, ypač jei jos 
siejasi su ateinančių metų simbolių 
, o 2012-tieji - drakono ir, kaip teigia 
vis daugiau pasirodančių straipsnių, 
pasaulio pabaigos metai. tad šiuos 
naujuosius metus tikrai siūlome at-

švęsti  įspūdingai ir triukšmingai!
meksikoje naujųjų metų naktį 

spalvų ir linksmybių tikrai netrūks-
ta. Kiekviena spalva pasižymi tam 
tikru simboliu, jausmu, ar charakte-
rio savybe. Kuo daugiau tos spalvos, 
tuo labiau tikėtina, kad šie simboliai 
žmones lydės ateinančius metus. 
pavyzdžiui, raudona spalva simboli-
zuoja drąsą, meilę ir geresnį gyveni-
mo būdą, geltona siejama su dievo 
palaiminimais, žalia – stabilia finan-
sine padėtimi, o balta – gera sveika-
ta. Beje, pagal spalvas atitinkančius 
dalykus, moterys bei merginos ren-
kasi ir apatinius.

Ateikite dėl vaizdo, sugrįšite dėl maisto
Žymusis „tores“ restoranas, turintis uni-

kalią vasaros terasą, žvelgiančią į vilniaus 
sereikiškių parką, gedimino pilį ir sena-
miestį, kviečia švęsti jaukias šventes, gro-
žėtis naktinio vilniaus panorama ir įvertin-
ti šildomos terasos privalumus net žiemą!

Restoranas stebina miesto svečius ir gy-
ventojus savo virtuve, o gerą aptarnavimą 
laiko savaime suprantamu reikalavimu. in-
terjeras ne per prabangus- mediniai baldai 
ir grindys kuria jaukią, bohemišką atmos-
ferą, o šilti ir ramūs tonai atpalaiduoja pro-
tą ir sielą.

„skanios smulkmenos skaniam gyveni-
mui“, - sako restorano vadovas gediminas 
ir pabrėžia, kad „tores“ meniu ideologija 
-  puiki maisto kokybė, geras vynas, malo-
nus aptarnavimas ir demokratiškos kainos 
už visa tai.

valgiaraštis ir vyno korta sudaryti taip, 
kad produktai ir gėrimai neužsistovėtų, 
todėl išsirinkę bet kurį patiekalą, visuomet 
gausite jį šviežią. Restorano vizitinėmis 
kortelėmis tapę varškės sūrio pyragas su 
braškėmis, vištienos sparneliai meduje ir 
kiaulienos sprandinė su baravykų padažu 
– priverčia čia grįžti ir lietuvaičius, ir užsie-
nio svečius. tai dar viena priežastis sudary-
ti pobūvio meniu pagal pageidavimą, bet 
remiantis esamu restorano valgiaraščiu.

vasarą restoranas su terasa talpina iki 400 
žmonių. viduje, restorano erdvėse, jaukiau-
sias iki 100 žmonių pobūvis. „tores“ ypač 
tinkama ir mėgstama vieta vestuvėms ir 
krikštynoms (mažų mažiausiai – puiki vieta 
fotografuotis). Restorane yra pianinas, kuris 
gali būti naudojamas pačių svečių. ekranas 
su projektoriumi, nemokamas bevielis in-
terneto ryšys – tai, ko reikia konferencijai.

Restoranas „tores“, užupio g. 40, vilnius
Furšetų, banketų organizavimas:
+370 656 490 33, gediminas
el. paštas: direktorius@tores.lt
internete: www.tores.lt
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VAIZDAs, skoNIs IR kokYBĖ
„Vichy“ vandens parkas, garsėjantis atostogų nuotaika, savo išskirtinę virtuvę kelia už parko ribų. Parke 
veikiantis „Aloha“ restoranas - šauni vieta pietauti, vakarieniauti ar pratęsti pramogą!

„aloha“ - išskirtinio interjero, banglenčių, 
jūrų vėžlių kiautų, kriauklių imitacijomis 
dekoruotas restoranas kviečia pasijusti lyg 
kitame žemės pusrutulyje. lankytojams 
siūloma paragauti egzotiškų, ypatingai 
patiektų valgių šiaudiniuose nameliuose, 
apsuptuose tikrų palmių. tai vienintelis 
restoranas lietuvoje, kuris be įprastų ir 
skanių europietiškos virtuvės patiekalų, 
siūlo pasimėgauti polinezijos virtuvės pa-
tiekalais.

Šiame restorane gali apsilankyti tiek van-
dens parke pramogaujantys, tiek papietauti 
egzotiškoje aplinkoje panorę svečiai. vienu 
metu „aloha“ restoranas gali aptarnauti 
daugiau nei 90 žmonių. Kiekvieną darbo 
dieną, nuo 11.00 val. iki 15.00 val., kviečiame 
išbandyti „verslo pietų“ meniu, kuriame 
siūlome patiekalus už ypatingą kainą. 

Restoranas  rengia   išvažiuojamąsias iškylas, 
banketus  ir furšetus, kurie  pradžiugins 
bet kurioje vietoje pramogaujančius  Jūsų 
svečius!

Kodėl verta švęsti, mėgaujantis „aloha“ 
restorano vaišėmis?

• Esame puikiai organizuoti. Tiek išskirtinės 
vakarienės, tiek iškylos gamtoje maisto 
rūpesčius galite patikėti mums – esame 
pasirengę Jus pamaitinti visur! mielai aptar-
nausime tiek jaukiai vakarieniaujančią Jūsų 
svečių ketveriukę, tiek kelis tūkstančius Jūsų 
draugų ar verslo svečių.
• Didžiuojamės savo maisto įvairove. Patinka 
europietiška virtuvė – patieksime Jums šios 
virtuves šedevrus: nuo furšetinių 1 kąsnio 
sumuštinukų iki aukšto lygio banketinių ku-
linarijos „perlų“.
• Esame kūrybiški. Gerai pagamintu maistu 
gera mėgautis, o kūrybingai patiektam – 
tiesiog neįmanoma atsispirti. su mumis 
lengva likti sužavėtiems!
• Laiko patikrinta kokybė! Mūsų furšetų bei 
pokylių aptarnavimą puikiai įvertino dauge-
lis didelių bei solidžių verslo kompanijų.

pakvieskite mus į savo šventę ir ji taps 
išskirtinė.

Restoranas „aloha“, ozo g. 14C 
(„vichy“ vandens parkas), vilnius
tel.: 8 612 31241
internete: www.aloha.lt
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naujųjų metų naktį linksmybes 
lydi daugybė papročių ir žaidimų. 
meksikiečiai kepa tradicinę saldžiąją 
duoną kurią patiekia vidurnaktį ir į 
kurios vidų įdeda monetą. Žmogus, 
gavęs riekę su moneta, laikomas 
laimingiausiu ateinančiais metais. 
o 12 sekundžių prieš vidurnaktį, su 
kiekviena sekunde reikia suvalgyti 
po vynuogę – taip meksikiečiai ga-
rantuoja, kad kiekvienas ateinančių 
metų mėnuo bus sėkmingas. Be to, 
kai kuriose meksikos dalyse, tikima, 
kad naujųjų metų naktį būtina atlik-
ti spiritizmo seansą, nes būtent šią 
naktį yra geriausias metas susisiekti 
su dvasiomis.

tarp keisčiausių tradicijų šven-
čiant naujuosius patenka danų pa-
protys daužyti lėkštes prie kaimyno 
durų. Žmonės, prie savo durų radę 
didžiausią šukių krūvą, laiko save 
laimingiausiais, nes jie turi daugybę 
tikrų draugų. Filipinuose, naujųjų 
metų vakarą žmonės dėvi taškuo-
tus drabužius ir stengiasi, kad ant 
jų stalo dedami patiekalai būtų kiek 
įmanoma apvalesni. Filipiniečiai tiki, 
kad skrituliukai ir apskritimai atneš 
turto, kadangi moneta yra apvalios 
formos.

ekvadore per naujuosius kiekvie-
na šeima ar draugų ratas gamina ka-
liauses, kurios vidurnaktį sudegina-
mos. tikima, kad sudeginta kaliausė 
su savimi išsineša visas praėjusių 
metų bėdas. o naujųjų metų sce-
narijų su siaubo elementais galima 
surasti Čilėje – viename mažame 
miestelyje, maždaug 5000 žmonių 
naujuosius sutinka kartu su miru-
siais brangiais žmonėmis kapinėse. 

 
Meksikietiški Naujieji metai Lietuvoje: 

spalvos gali tapti puikia vakarė-
lio tema, ar tai būtų viena spalva, 
ar spalvų asorti. tik nereikia kartoti 
visiems nusibodusios juoda-balta 
tematikos. ir nebūtina spalvoms 
pritaikyti meksikoje naudojamų 
reikšmių, galima sugalvoti savo. pa-
vyzdžiui, jei vakarėlis vyksta didelia-

me žmonių rate, spalvos gali žymėti 
profesines žmonių sferas, pavyz-
džiui mėlyna – mokslininkai, žalia 
– menininkai, violetinė – verslinin-
kai. smagi ir meksikietiškoji 12 vy-
nuogių tradicija - vynuoges galima 
pakeisti specialiai paruoštais vieno 
kąsnio sumuštinukais, alyvuogėmis, 
riešutais. spiritizmo seansas tiktų 
mažesniems vakarėliams ir aštres-
nių pojūčių ištroškusiems svečiams.

Valentino diena kitaip

Komercializuota Šv. valentino die-
na vasario 14-ąją jau nebestebina 
širdelių gausa prekybos centruose, 
parduotuvių vitrinose ar restora-
nuose. Regis, pasaulį staiga ištiko 
meilės epidemija, tačiau širdies for-
mos tortai, raudonos rožės ir saldai-
niai daugeliui jau seniai tapo bana-
liomis klišėmis.

tolimojoje australijoje Šv. valenti-
no dieną švenčia net 90% populia-
cijos. tačiau ši šventė nėra laikoma 
vien tik mylimųjų ar sutuoktinių die-
na – tai puiki proga sustiprinti ryšius 
su savo šeima, kolegomis darbe, 
draugais ar kaimynais. dažniausiai 
valentino dieną švenčia jauni žmo-
nės, tačiau  ir vyresnieji nevengia iš-
reikšti emocijų. australijoje ši diena 
minima dar nuo australijos aukso 
karštinės laikų 1851 m., kai netikė-
tai praturtėję aukso ieškotojai savo 
mylimosioms siųsdavo itin praban-
gias dovanas.

Šiandien australai dažniausiai vie-
ni kitiems dovanoja atvirukus ir gė-
les. pastaruoju metu atvirukus ne-
išvengiamai pakeitė sms žinutės ir 
elektroniniai laiškai. Įdomu tai, kad 
pagal atliktus tyrimus, vyrai austra-
lijoje linkę kur kas dažniau išreikšti 
savo jausmus nei moterys - jie pir-
mauja ir atvirukų pirkimo varžybose.

visiškai alternatyvus valentino 
dienos šventimo variantas - pasau-
lyje sparčiai plintantis „nekenčiu va-
lentino dienos“ vakarėlio scenarijus. 
iš Jav atkeliavę „i hate valentine’s“ 

vakarėliai skirti visiems poros ne-
turintiems ir ne tik žmonėms, ku-
rie negali pakęsti valentino dienos 
atributikos, meiliomis akimis vienas 
į kitą žiūrinčių įsimylėjėlių ir raudo-
nos spalvos. vakarėlio vinimi tampa 
pripūsta ir saldainių pripildyta šir-
dis, kurią daužant su beisbolo lazda 
ima byrėti skanumynai. viename 
socialiniame tinkle lietuvoje jau yra 
susikūrusi grupė „nekenčiu valentino 
dienos“.

Australiška Valentino diena Lietuvoje
Šią dieną didmiesčiuose tikrai ne-

trūksta romantiškų vakarienių šir-
delių jūrose skęstančiuose restora-
nuose ar audringų vakarėlių poros 
ieškantiems vienišiams ir vienišėms. 
mes siūlome išbandyti teminius 
labdaros vakarėlius, kurių metu ga-
lima būtų ne tik smagiai pašėlti, bet 
ir prisiminti tuos, kuriems trūksta 
meilės – juk meilė išreiškiama ne 
tik žodžiais, bet ir darbais. vakarė-
lio metu galima rinkti lėšas ir trūks-
tamus daiktus įvairioms paramos 
organizacijoms, kurie padėtų joms 
pasiekti ir įgyvendinti svarbius tiks-
lus, o galbūt netgi pačios organiza-
cijos narius pasikviesti į vakarėlį.

Šv. Velykos kitaip

Šv. velykas švenčia visi pasaulyje 
esantys krikščionys – vienose šalyse, 
kaip pavyzdžiui, graikijoje, ši šventė 
labai stipriai siejama su religija, o 
skandinavijos šalyse velykos yra dar 
viena proga visai šeimai ar draugų 
ratui susiburti kartu. 

skirtingos pasaulyje ir velykinių 
kiaušinių dažymo tradicijos. ukrai-
na, Baltarusija, lenkija ir kitos slavų 
šalys kiaušinius margina įvairiais 
raštais, graikai kiaušinius dažo Kris-
taus kraują simbolizuojančia raudo-
na spalva, o armėnai ant kiaušinių 
vaizduoja Šv. marijos ir Jėzaus at-
vaizdus. vokiečiai dažo tik tuščius 
kiaušinius, o turinį nesunkiai paša-
lina padarydami nedideles skylutes 
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Kiekvienas mūsų ieško galimybės ramiai 
pailsėti, smagiai papramogauti, atgauti 
sielos bei dvasios ramybę ir jaustis saugus, 
todėl Kernavė, esanti šalia vilniaus ir alsuo-
janti istorija, kultūra ir ramybe, išpildys Jūsų 
lūkesčius. 

miško prieglobstyje, jaukiuose „Kernavės 
Bajorynės“ svečių namuose bei dvare įkū-
nyta Kernavės ramybė ir dvasia. išieškota 
ir įvairiais netradiciniais bei senoviniais pa-

tiekalais turtinga dvaro virtuvė palepins ir 
nustebins ne vieną gurmaną bei tradicinių 
patiekalų mėgėją. Čia teikiama pirmenybė 
gardžiam, sveikam, aromatingam maistui 
bei dvaro šeimininkių šviežiai iškeptai, gar-
džiai, ruginei, naminei duonai, naminiam 
ragaišiui, baltajam pyragui, įvairiems netra-
diciniams ir senoviniams lietuviškiems pa-
tiekalams, kurie ruošiami naudojant pries-
konines žoleles arba jų mišinius.

 „kernavės Bajorynė“ siūlo malonias akimirkas:

 viešnagę ir nakvynę „Kernavės bajory-	
nės“ sodyboje, kurioje yra 13-ka šiuolaikiš-
kai įrengtų, jaukių dviviečių, verslo klasės 
bei liukso kambarių bei 7-ni atskiri rąstiniai 
namai su židiniais ir pakankamu komfortu;

 erdvią, puošnią ir stilingai elegantišką 	
dvaro salę įmonių vakarėliams, furšetiniams 
ar banketiniams gimtadienių pokyliams, 
vestuvėms, krikštynoms, vaikų šventėms, 
teminiams vakarams ir kitoms šventėms;

 Konferencijų, seminarų, mokymų orga-	
nizavimą, ar tiesiog konferencijų sales, ku-
rios talpina nuo 10 iki 100 dalyvių;

 ekskursiją su gidu po Kernavės apylin-	
kes, aplankyti miestelyje esančią orakausko 
galeriją bei susitikimą su jos autoriumi, įdo-
mią išvyką į šamoto keramikos meno cen-
trą, kuriame vyksta kūrybingumo ugdymo 
ir lipdybos meno praktiniai užsiėmimai;

 Žygeiviams ir gamtos mėgėjams padė-	
sime skoningai pajusti gamtą, pasidalinsime 
išskirtinėmis žiniomis ir meile mūsų šaliai;

 mėgstantiems aktyvesnes pramogas 	
siūlome ekstremalų naktinį žygį bei orien-
tacinį sportą;

„kernavės Bajorynė“ - unikali vieta 
poilsiui, darbui, romantikai, kūrybai... 

 pasivaikščiojimą moterų ir vyrų ener-	
getiniais takais, kurie suteiks daug malonių 
pojūčių bei emocijų!

 mylintiems romantiką - skrydis oro ba-	
lionu. parodysime Kernavę iš paukščio skry-
džio;

 drąsiems - ekstremali kelionė visurei-	
giais;

 pirčių mėgėjams - galimybę kaitintis 	
net keliose jaukiose garinėse pirtyse, atgai-
vą kubile, pirtininko, paslapčių žinovo vano-
jimo techniką, greitą organizmo atstatymą 
po vanojimo, masažus žolelėmis;

 menininkams - organizuojami dailinin-	
kų plenerai bei įvairios pramoginės, pažin-
tinės, meninės, dvasios ir sielos tobulinimo, 
kūno sveikatinimo programos.

personalo nuoširdus darbas ir šypse-
nos suteiks Jums daug šilumos ir Jūs,  
kartą apsilankę, vėl mielai sugrįšite į  „Kerna-
vės Bajorynę“.
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kavos kultūros 
dienos 2012

svarbi naujiena Kavos pasaulyje! Kaip jau 
tapo įprasta, metų pradžioje autoritetingos 
žiuri komisijos nariai išrinks geriausius lie-
tuvos baristas (kavos meistrus). 
tai vienintelis profesionalus renginys, 
skirtas žmonėms, ieškantiems geresnės 
gyvenimo kokybės, mėgstantiems kavą, 
besidomintiems kavos vartojimo kultūra. 
taip pat - kavos rinkos profesiona-
lams: skrudintojams, atstovams, tiekė-
jams, gamintojams, degustuotojams. 
 
„Kavos kultūros dienos 2012“ apjungia kas-
metinį lietuvos kavos ruošimo čempionatą, 
piešimo pieno puta čempionatą ir kavos 
šventę. „Kavos kultūros dienų 2011“ metu, 
profesionalus iš visos šalies sutraukiantys 
lietuvos kavos ruošimo čempionatas ir pie-
šimo pieno puta čempionatas „latte art“, 
vyksta pagal pasaulio kavos barmenų čem-
pionato taisykles, juos globos europos ka-
vos asociacija (sCae) bei pasaulio barmenų 
čempionatas (WBC).

Kompetentingi teisėjai iš įvairių pasaulio 
šalių vertina barmenų paruoštos kavos 
skonį, kokybę, identiškumą bei žinoma, 
išradingumą. Kasmet jame dalyvauja la-
biausiai patyrę, pajėgiausi ir drąsiausi 
kavos ruošėjai, dirbantys įvairiausiuose 
lietuvos baruose, kavinėse ir restoranuo-
se. nugalėtojai bus apdovanojami ver-
tingais prizais bei teise atstovauti lietu-
vą pasaulio Kavos ruošimo čempionate. 
 
tradiciškai, renginys „Kavos dienos“ vyks 
dvi dienas, atviroje ir lankytojų gausio-
je vietoje, kartu vyks ir kultūriniai bei 
kitokie renginiai - taip siekiama popu-
liarinti kavą ir jos vartojimo kultūrą.  
 
Renginio data – sausio 28-29 dienos. 
daugiau informacijos - www.kavosdienos.lt 

abiejuose kiaušinio galuose ir bur-
na išpūsdami kiaušinį. tuomet tušti 
kevalai dažomi sintetiniais dažais, 
marginami vašku, apneriami, prie jų 
klijuojamos įvairios detalės. papuoš-
ti margučiai kabinami ant medžių. 

Keisčiausių velykų šventimo ka-
tegorijoje laimi čekai, slovakai ir 
vengrai, kurie velykų dieną su spe-
cialia šluotele ir prie jos prikabintais 
kaspinais peria moteris – mano-
ma, kad tai padės moterims visus 
metus išlikti sveikoms ir gražioms. 
suomiai, regis, per velykas švenčia 
Halloween’ą – išsiterlioja suodžiais 
veidus ir pasiėmę į rankas šluotas, 
suomių vaikai vaikšto po namus 
prašydami gėrybių. o australai su 
velykomis siejamą triušį pakeitė į 
nedidelį sterblinį žinduolį triušinį 
bandikutą argumentuodami, jog 
triušiai jiems nepatinka dėl kasmet 
sunaikinamo derliaus.

Vokiškos Velykos Lietuvoje
siūlome iš tuščių kevalų pasidary-

ti margučių medį kabinant dažytus 
kiaušinius pagal galimybę ant me-
džio lauke arba ant medžio šakos 
viduje. iš išpūstų kiaušinių galima 
iškepti kuo skaniausią omletą su 
įvairiais priedais ir pagal kiekvieno 
skonį. arba vieną didelį vaikystę dar-
želiuose primenantį orkaitėje keptą 
omletą. o gal netgi siekti rekordo 
– štai viename prancūzijos mieste-
lyje kasmet per velykas kepamas 
didžiulis omletas iš 4500 kiaušinių. 
nepopuliarūs lietuvoje, bet tikrai 
verti dėmesio ir vandenyje verdami 
„palaidi“ kiaušiniai angliškai vadina-
mi „poached eggs“. Ruošiant šiuos 
svarbu nepamiršti į verdantį van-
denį įpilti šiek tiek acto ir  nemušti 
kiaušinio tiesiai į puodą, o supilti į 
vandenį iš dubenėlio.

Halloween’as kitaip

iš airijos atkeliavusi spalio 31-ąją 
švenčiama ir itin jaunimo pamėgta 
šventė vis labiau prigyja ir lietuvo-

je. oranžinis ryškus moliūgas jau 
senokai yra tapęs neatsiejamu šios 
šventės atributu. paskutinę spa-
lio dieną švenčiamo Halloween’o 
vakarėliuose netrūksta įspūdingai 
kraupių kaukių, oranžinės spalvos 
detalių bei baugiai plėvesuojančių 
voratinklių. prigijusi įvairiose šalyse, 
ši šventė atrado naujų tradicijų skir-
tinguose pasaulio kampeliuose. 

Halloween’as Lietuvoje
siūlome visiems nusibodusį mo-

liūgą dekoracijoms bei patiekalams 
pakeisti po vasaros soduose užsi-
mezgusiomis lietuviškomis cuki-
nijomis, burokėliais, pomidorais ar 
obuoliais. Žinoma, išskaptuoti cu-
kiniją kur kas sunkiau nei moliūgą, 
tačiau dekoruoti patalpas galima 
ir kabančiais per pusę perpjautais 
burokėliais, kurie žvakių šviesoje 
atrodys ne ką prasčiau už moliūgus. 
Beje, raudonus žvilgančius obuolius 
galima paversti žvakių laikikliais. va-
karėlio gėrimu, be abejo, turėtų tap-
ti pomidorinė Kruvinoji merė.

apie platų cukinijos, burokėlių ar 
pomidorų panaudojimą ruošiant 
stalo vaišes kalbėti net neverta – 
viskas paliekama beribei šefo fan-
tazijai nuo užkandžių iki salotų, nuo 
pagrindinių patiekalų iki ypatingai 
skanių pyragų ir duonos. pagaliau, 
puikiu vakarėlio stalo akcentu gali 
tapti paprasčiausias puodas barščių 
sriubos paskanintas mėsos kukulai-
čiais-akimis arba karšta pomidorų 
sriuba patiekta su duonos lazdelė-
mis-piršteliais. puikiai tiktų ir iš ru-
deninio pomidorų derliaus paruoš-
ta šalta pomidorų sriuba, ispaniškoji 
gaspacho.

taigi, kad ir kokią tematiką besi-
rinktumėte, siūlome išbandyti kaž-
ką naujo ir dar negirdėto. iš pirmo 
žvilgsnio, tai gali atrodyti nepopu-
liaru, bet efektas garantuotas – ki-
tokių Kūčių, Kalėdų, naujųjų, valen-
tino dienos, velykų ar Halloween’o, 
neužmirš niekas!
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Šventė vienu mostelėjimu
Norėdami sukurti jaukią šventės 

atmosferą, visada stengiamės sukur-
ti ypatingą aplinką, parinkti muziką, 
apšvietimą. tuo tarpu paprasčiausias 
būdas sukurti jaukią atmosferą prie 
stalo be didesnių pastangų bet kokia 
proga – tinkamai pasirinkti staltie-
sę. tai puikus būdas paslėpti senus, 
negražius stalviršius ir, turint kelis 
komplektus skirtingų spalvų, raštų, 
tekstūrų, keisti bei derinti priklauso-
mai nuo sezono ar progos. Visai kaip 
vakarinius apdarus.

kaip neprašauti renkantis staltiesę
pirma taisyklė – kokybiškas audinys. Jei 

norite lengvai prižiūrimos ir ilgai tarnau-
jančios staltiesės, rinkitės profesionalius 
audinius. Jei planuojate atidaryti resto-
raną - paskaičiuokite, kas labiau apsimo-
ka – rinktis brangius stalviršius ar tiesiog 
gražias staltieses. pasirinkdami gražias 
staltieses, gerokai sutaupysite, o efektas 
bus netgi geresnis, kadangi staltieses ga-
lėsite keisti priklausomai nuo aplinkybių.

antra taisyklė – nesivaikykite madų. 
sekite tendencijas, ieškokite naujų, ma-
dingų sprendimų, tačiau jais aklai nesiva-
dovaukite. venkite labai madingų spalvų, 
kas madinga šiandien - ryt bus išėję iš ma-
dos. Balta ir pastelinės spalvos - puikus, o 
svarbiausia - universalus pasirinkimas. o 
jei vis dėl to norisi ryškumo, tuomet rinki-
tės spalvotas, ryškias servetėles. 

trečia taisyklė – praktiškumas. Kad 
nereikėtų skalbti staltiesės po kiekvieno 
renginio ar vakarienės, rinkitės teflonu 
dengtus audinius, kurie ypač tinka šven-
tėms ir pobūviams. praktiško audinio net 

nebūtina skalbti po kiekvienos šventės. 
dėmėms atsparių staltiesių būna įvai-

raus dizaino ir storio. audinio padengi-
mas gali būti atliktas Hi-Tec technologija 
arba teflonu. atlaikęs tyrėjų ir vartotojų 
išbandymus, teflonas jau nuo šešiasde-
šimtųjų plačiai naudojamas masinėje 
gamyboje įvairių prietaisų, įrengimų, vir-
tuvės indų ir

įrankių paviršiams dengti. viena iš tef-
lono populiarumo priežasčių – prie tef-
loninio paviršiaus praktiškai niekas ne-
limpa. audiniai, kurie dengiami teflono 
paviršiumi, gali būti įvairūs: poliesteris, 
medvilnė, linas. padengimas ne tik ap-
saugo staltiesę nuo dėmių, bet padaro 
audinį patvaresnį, neblunkantį. praktiš-
kas derinys – staltiesė + takelis. ne vien 
gražu, bet ir praktiška. sutepus takelį, ga-
lima pakeisti tik jį.

Jaukumą sukurs ir stalviršį nuo pažeidi-
mų apsaugos stalo paklotas. dedant in-
dus ar įrankius ant stalo, jis sugeria garsą, 
tad jie nekaukši. slidžios staltiesės stabi-
liau laikosi ant stalų - neslidinėja.

ką renkasi pasaulis?
Kaip ir visur, renkantis staltiesę svar-

bus ekologijos aspektas, todėl šiandien 
dažnai grįžtama prie natūralių audinių. 
pavyzdžiui, vokietijoje itin mėgstamos 
medvilninės staltiesės. tai ne tik natūra-
lus pluoštas, bet ir jaukumas. medvilnė - 
puikus pasirinkimas, nes ją gana lengva 
prižiūrėti, baltą spalvą galima virinti. Ren-
kantis intensyvesnės spalvos medvilninį 
audinį, geriau rinktis kokybiškesnį audinį, 
kurį galima skalbti aukštesnėje tempe-
ratūroje, kad jis neišbluktų. toks audinys 

gali būti brangesnis, tačiau ilgiau jį nau-
dojant, galų gale, investicija atsipirks. 

ispanijoje dėl savo praktiškumo ma-
dingas mišraus pluošto satinas (medvilnė 
su poliesteriu), tai klasikinis audinys be 
raštų. taip pat poliesterinis audinys, kuris 
atrodo kaip linas. madingi ir retro stiliaus 
audiniai su stambiais raštais. Šiuo atve-
ju, renkamasi šokolado ir pilkai smėlines 
spalvas.

Pasiruoškite šventėms
Ypatingoms progoms tradiciškai renka-

masi baltas arba kremines staltieses. prie 
baltos staltiesės lengviau priderinti in-
dus ir dekoracijas. Kontrastingai sukom-
ponuotos staltiesės su serviruote visada 
„skambės“, todėl jei norite rinktis tamses-
nę staltiesę, serviruokite šviesius indus 
ir atvirkščiai. nepamirškite atkreipti dė-
mesį ir į tai, kurios spalvos kelia apetitą. 
geltona ir raudona - labiausiai keliančios 
apetitą spalvos. Jeigu seniau buvo ven-
giama ryškių spalvų, nes dažnai skalbiant 
jos nublukdavo, šiandien šią problemą 
sprendžia teflonu dengtos staltiesės, ku-
rių spalvas galima derinti prie interjero, 
sezono ar progos.

Restoranai rekomenduoja

tefloninės staltiesės, kaip žinote,  atsparios  
dėmėms. dėl šios savo savybės jos ypač 
patogios mūsų restorano padavėjų 
darbui. Jeigu netyčia svečias išpila ant 
stalo gėrimą, staltiesė turi savybę iš karto 
neįgerti dėmės. vadinasi ir skalbti po 
kiekvieno renginio nėra būtinybės.

UAB „Karališka kibininė“ restoranų tinklo 
direktorė Daiva Žemaitienė

uaB  „Jokado projektai“ informacija
savanorių pr. 174a , vilnius
tel.:  8 650 645 44
el. paštas info@jokado.lt, 
internete: www.jokado.lt
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iR namams, iR RestoRanams - pRoduKtai

gERAM PAtIEkALUI tEREIkIA 
gERo sŪRIo IR FANtAZIJos
Žymus prancūzų filosofas, gurmanas ir gastronomijos mokslo veikėjas Jean Anthelme Brillat-savarin dar 
18-ame amžiuje yra pasakęs: „geras patiekalas be sūrio yra tas pats, kaip graži moteris be vienos akies“. 
Praėjo beveik trys šimtai metų, o kulinarijoje mažai kas tepasikeitė. Iš tikrųjų – sūris būtinas produktas 
kiekvieno virėjo ar šeimininkės šaldytuve.

mažai yra tokių sūrių, kurių skonis, kvapas 
ir pagaminimo ar pateikimo galimybės tiktų 
skirtingiems poreikiams, progoms ar atitik-
tų skirtingų žmonių pomėgius. plėšomas 
sūrio lazdelės „pik-nik“ mėgsta ir suaugusie-
ji ir vaikai. sūrio lazdeles užkandžiams prie 
alaus ar vyno taurės galima pateikti ir na-
muose ir restorane. Begalę paruošimo būdų 
turinčios „pik-nik“ lazdelės – išsigelbėjimas 
ir netikėtai užgriuvus draugų kompanijai ir 
ruošiant prabangią vakarienę.   

Patobulintas sūris
dietologų sūris ypatingai vertinamas už 

didelį kalcio kiekį, jame taip pat gausu fos-
foro, augimo ir jaunystės vitamino a. nusta-
tyta, kad dėl savo skonio ir aromato sūris 
žadina apetitą, skatina skrandžio sulčių iš-
siskyrimą, gerina virškinimą.

100 g. plėšomų sūrio dešrelių „pik-nik“ 
yra: 82,5 proc. rekomenduojamos kalcio 
paros normos ir 64 proc. rekomenduoja-
mos fosforo paros normos. dėl išskirtinių 
„pik-nik“ gamybos ypatumų, sūrio lazdelės 
gaminamos be konservantų ir dažiklių. sū-
rio skonis savaime turtingas, todėl ir skonio 
stipriklių čia nerasite. taigi ar galima norėti 
ir gauti dar daugiau? pasirodo galima.

Be natūralaus ir švelnaus skonio plėšomų 
sūrio lazdelių „pik-nik“ asortimente yra ir 
sūriai praturtinti kumpiu ir pipirais bei karš-
čiausia naujiena – kepamas sūris.

„pik-nik“ sūrio lazdelėse su kumpiu, aukš-
čiausios kokybės kumpio gabalėliai pasi-
skirstę švelnioje sūrelio masėje, ne tik pra-
turtina produkto skonį, bet ir suteikia pri-
dėtinės vertės – sūrio dešrelės papildomos 
mineralinėmis medžiagomis, papildomu 
geležies šaltiniu.

tuo tarpu kvapniu, kruopščiai parinktų 
pipirų mišiniu paskanintos sūrio lazdelės – 
puikus užkandis aštrių ir pikantiškų patie-
kalų mėgėjams. Jis suteikia ilgai išliekantį 
pikantiškai aštroką prieskonį, puikų kvapą 
bei natūralumą.

naujausias „Žemaitijos pieno“ sūrio pato-
bulinimas – kepamas sūris. unikalus sūris ne 
tik lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse išsiskiria 
tuo, jog gali būti kepamas ir nepakeičia savo 
formos. Be skonio stipriklių ir konservantų, 
be genetiškai modifikuotų produktų, pato-
gios kepimui formos – sūris tiks ir užkan-
džiams, ir pagrindiniams patiekalams.

Vakarienė su aukso medalininku
„pik-nik“ sūrio lazdelės savo lentynoje 

turi net tris aukso medalius. pirmąjį auksą 
sūrio lazdelės pelnė didžiausioje lietuvoje 
maisto produktų parodoje „agroBalt“, kiti 
aukso medaliai atkeliavo iš tarptautinių par-
odų užsienyje. lietuvos pramonininkų kon-
federacija šiam sūriui suteikė metų gaminio 
vardą ir apdovanojo diplomu, tarptautinėje 
parodoje „Belprodukt 2002“ „pik-nik“ sū-
rio dešrelėms suteiktas ypatingo skonio ir 
kokybės gaminio vardas. lietuviškas sūrio 
lazdeles jau pamėgo vokietijos, anglijos, 
airijos, latvijos, estijos, Rusijos, Baltarusijos 
gyventojai.

Beliko dar vienas apdovanojimas – firmi-
nis Jūsų patiekalas su „pik-nik“ sūrio lazde-
lėmis.

Ir užkandžiams ir šefo patiekalui
sūrio lazdelės „pik-nik“ vienas iš tų mais-

to produktų, kurie tuo pačiu gali būti ir 
patiekalas. tiesiog šiek tiek laiko palaikyki-
te sūrio lazdeles kambario temperatūroje, 
kad atsiskleistų kvapas ir skonis, ir pateikite 
skirtingų rūšių asorti. nustebinti svečius pa-
tiekalais su įmantriais sūriais, brangiais pro-
duktais, kurių ir pavadinimą iš pirmo karto 
sunku ištarti – paprasta. tuo tarpu sulaukti 
įvertinimo už meistriškus patiekalus iš įpras-
tų produktų – iššūkis. Šį kartą idėjų siūlome 
pasisemti iš dviejų profesionalių virtuvės 
meistrų, simono Bieliajevo ir andriaus ma-
laiškos, dalyvavusių „pik-nik“ dvikovoje. 

Upė katinaitė
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„Pik-Nik“ kepamo sūrio užkandėlė prie 
vyno (4 porcijos)

Kepamos „Pik-Nik“ sūrio lazdelės;
Paprika;
Cukinija;
Raudonas svogūnas;
Žalia cukinija;
Vyšniniai pomidorai;
Čili pipiras;
Kedro riešutai ir saulėgrąžų branduoliai;
Balzamiko actas.

Sausoje keptuvėje pakepinkite kepamas „Pik-Nik“ sūrio 
lazdeles. Alyvuogių aliejuje pakepinkite papriką ir cukiniją, 
pomidorus su įpjautu viršumi.
Serviruokite bokšteliu ant špinatų lapų, pagardinkite 
lašeliu balzamiko acto, skrudintais riešutais ir 
saulėgrąžomis bei čili pipirais. Prie patiekalo puikiai tiks 
atšaldytas baltas, sausas vynas.

Vitaminų salotos (4 porcijos)

100 g šviežių špinatų;
Vyšniniai pomidorai;
Baklažanas;
Cukinija;
„Pik-Nik“ sūrio lazdelės;
Čili pipiriukas;
Saulėgražų, moliūgų sėklų, kedro riešutų mišinys.
Citrina.

Plonai supjaustykite baklažano ir cukinijų juosteles, 
pakepinkite su druska ir pipirais iš abiejų pusių. Suplėšykite 
pasirinkto skonio „Pik-Nik“ sūrio lazdeles, susukite jas 
į pakepintas daržovių juosteles. Įpjaukite pomidorų 
viršūnėles ir pakepinkite ant stiprios ugnies, kol gražiai 
„išsiskleis“. Pakepinkite citriną, kad išskleistų visą savo 
aromatą. Serviruokite lėkštėje su špinatais, apšlakstytais 
pakepintos citrinos sultimis ir alyvuogių aliejumi, kepintu 
sėklų ir riešutų mišiniu, čili pipiru.

„Aštrus piknikas“

Žalioji cukinija;
„Pik-Nik“ kepamo sūrio lazdelės;
Čili pipiras;
Sviestas; 
Grietinėlė;
Sausas baltas vynas (nebūtinai);
Česnakas.

Išskaptuotą cukiniją apkepinkite ant alyvuogių aliejaus. 
Išėmus iš keptuvės įdėkite kepamas „Pik-Nik“ sūrio 
lazdeles. Įberkite smulkiai supjaustyto čili pipiro, viską 
užpilkite padažu. Patiekalą galite paskrudinti orkaitėje.
 
Padažas: Kepamas „Pik-Nik“ sūrio lazdeles, suberkite į 
nedideliame puode ištirpdytą sviestą, įpilkite grietinėlės. 
Kaitinkite ant silpnos ugnies nuolat maišydami iki vientisos 
masės. Įpilkite šlakelį balto, sauso vyno, paskaninkite 
mėgstamais žalumynais. 

  



36        RestoRanų veRslas / meniu.lt 2/2011        

pasaulio viRtuvĖs

kItoks „PAsAULIs“, Į kURĮ 
PRIVALU AtVYktI ALkANAM
Ieva Malaiškaitė

musulmonai. afrika. 1000 ir viena naktis. 
arabai... marokas. net nepabuvoję šiose 
vietose ir nepabendravę su šiais žmonėmis 
tariamės nusimanantys apie kultūrą, šalį, 
žmones. ir kaip mes klystame... Žinoma, kol 
pelėsio gyvybingumui prilygstantys stereo-
tipai nukeliauja per afriką ir beveik visą eu-
ropą, apauga būtais ir nebūtais įsitikinimais, 
įsivaizdavimais ir nuostatomis. posakis - „kiek 
benusiderėjai maroke, vis vien permokėjai“ - 
gal ir ne iš piršto laužtas, tačiau įsitikinimas, 
kad kiekvienam vietiniam „išdurti europietį“ 
– garbės reikalas, toli gražu ne tiesa. tuo tar-
pu prisiklausę gąsdinimų valgyti gatvės už-
eigose, prarasite pusę kelionės malonumo. 
Bet apie viską nuo pradžių...

Su(si)kurti barjerai
pirmosios dienos maroke, jei prieš tai nėra 

tekę pabuvoti arabų šalyse, bus gana įtemp-
tos. stebėti, saugotis, apsiuostyti, stebėtis ir 
dar kartą saugotis. vietiniai turi nepaaiški-
namą „uoslę“ naujokams, viešintiems šalyje 
pirmąsias dienas, tad pasiruoškite iš kone 
kas trečio praeivio gauti įvairiausių pasiūly-

mų: nakvynė, maistas, „kokia nors“ pagalba, 
hašišas… visa tai Jums greičiausiai pasiūlys 
vos išėjus iš oro uosto. Bendraujant su vie-
tiniais, išlaikyti protingą atstumą tiesiog 
būtina, tačiau jei nesileisite su jais į kalbas, 
prarasite pusę kelionės malonumo. vienas 
didžiausių maroko malonumų, kuriuos pa-
tirti gali padėti tik vietiniai – virtuvė.

Nacionalinės virtuvės ypatumai
maroko virtuvė atvykėlius pasitinka pi-

kantiškais prieskoniais, šviežiais, vietiniais 
produktais, daug cukraus ir kartkartėmis 
lengvu šoku. Kitaip tariant - į maroką atvy-
kite alkani. 

maroke itin paplitęs gatvės maistas ir už-
kandinės. ir štai čia pasistenkite bent jau 
stebėti vietinius, o geriausia - susipažinti ir 
susidraugauti nors su keletu jų. didžiausia 
klaida, kurią galima padaryti lankantis maro-
ke - valgyti tik tai, ką jau žinote (pažįstamą 
maistą), ar esate ragavę. Kiekviena virtuvė, 
naudojanti tokias galybes išraiškingų pries-
konių ir šviežių produktų, yra verta tyrinėti. 
pamirškite restoranus ir europiečiams pri-

taikytas kavines. tik valgydami vietinių pa-
mėgtose užkandinėse gausite tikrai šviežią, 
vietiniame regione užaugintą, o ne mikro-
bangų krosnelėje pašildytą maistą. Jei „po 
ranka“ neturite draugiško marokiečio, ga-
linčio parekomenduoti gerą vietą pietums, 
paprasčiausiai pasikliaukite...savo nosimi. iš 
kojų verčiantys prieskonių, šviežių produk-
tų, saldumynų kvapai greičiausiai Jus atves 
į reikiamą vietą.

Kur pravers vietiniai - aišku. laikas jau 
minėtam „virtuvės“ šokui. Jo stiprumas pri-
klauso nuo tų pačių stereotipų, jau perliptų 
barjerų lygio ir pasiryžimo į viską pažiūrėti 
paprasčiau. vienas įsimintiniausių tiesiog 
gatvėje gaminamų ir pardavinėjamų pa-
tiekalų – tradiciniai marokiečių blynai mse-
men, kuriuos mielai užsisakinėčiau lietuvos 
restoranuose kaip aperityvą ar net pagrin-
dinį patiekalą. genialumas paprastume. 
nors, žinant visą blyno paruošimo techniką, 
neatrodo itin paprasta, moteriškės gatvėje 
blynelius rankose varto kaip italai picas. 

litas už stiklinę šviežių apelsinų sulčių ir 
neatskiriama maroko gatvių dalis - sulčių 
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spaudėjai, rėkiantys, kad jų sultys skaniau-
sios. vietiniai apelsinai ir citrinos net ne-
spaudus jų, o valgant, teka sultimis. turėkite 
savo stiklinę ar buteliuką, nes sultis spau-
džia i stiklines, kuriomis per dieną naudojasi 
šimtai žmonių.

Virtuvės šokas
išpuikusiais europiečiais viešint maroke 

galima pasijusti ne tik dėl šalyje vyraujan-
čio skurdo, bet ir dėl pačių kasdieniškiau-
sių vietinių įpročių, požiūrio ir „tvarkos“. Jei 
poilsiaujate ne 5 žvaigždučių didmiesčio 
viešbutyje su „viskas įskaičiuota“ programa, 
o iš tikrųjų norite pajusti maroko dvasią – 
trumpam teks pamiršti europoje priimtinas 
higienos normas. maroke viskas daroma 
paprastai, visiškai ne manieringai ir be jo-
kių pagražinimų. Kad turguje prekiaujama 
šviežia mėsa, suprasite iš kvapo. ne, pati 
mėsa, nutūpta musių, neskleidžia nemalo-
naus kvapo, bet čia pat išdarinėjamos ir me-
tamos atliekos – tikrai taip. Jei į kitą miestą 
ar tolėliau esantį restoraną prireikė nuvežti 
duoną ar daržoves/vaisius, produktai tiesiog 
sumetami į bagažinę (dažnai, bet ne visada, 
dėžėje) ar į atvirą mašinos priekabą ir gabe-
nami nepriklausomai ar gatvėmis, ar dulkė-
tais keliais. pasidaro aišku, kodėl beveik visas 
maistas čia yra termiškai apdorotas, o prieš 
valgant vaisius ir daržoves, būtina juos gerai 
nuplauti (arba pirkti tokius, kuriuos reikia nu-
lupti – apelsinus, bananus...). Kaip beviltiškai 
beatrodytų, kiekvienoje, net mažiausioje, 
užeigoje yra kriauklė ir galimybė nusiplauti 
rankas prieš maistą (arba po), o dažnai ir ste-
bėti maisto ruošimo procesą ir apsispręsti, ar 
jo paruošimo higiena Jus tenkina.

nors prancūzija, kolonizavusi maroką, ša-
lyje turėjo stiprią įtaką, panašu, kad dar vie-
nas europietiškas įprotis prigyti nesugebėjo. 
tai peilis ir šakutė. maroke priimta valgyti pir-
maisiais trimis pirštais, pradedant skaičiuoti 
nuo nykščio, bei naudoti duoną kaip „įrankį“ 
valgiui paimti. tad pamirškite apie baltas 
staltieses ir prisiminkite, kaip skanu valgyti 
rankomis, kurioms nusivalyti kiekvienas val-
gantysis gauna po kelis paprasto popieriaus 

lapelius. didžiausias tokio valgymo minusas, 
kad Jums tai tikrai gali patikti, o grįžę į lietu-
vos maitinimo įstaigas ir pabandę atsisakyti 
stalo įrankių, būsite įvertintas mažų mažiau-
siai kaip „kaimas“. 

Virtuvės ypatumai
Žinodami 3 dalykus, svečiuose pas ma-

rokietį galėsite jaustis kaip savas: tadžinas 
(tagine), kuskusas (couscous) ir mėtų arba-
ta. nebandykite diskutuoti, jog kažkur kitur 
valgėte skaniau, nes kiekvienoje kavinėje, 
kiekvienuose namuose yra pats geriausias 
tadžinas, kuskusas ir mėtų arbata. ir, tiesą sa-
kant, ragaujant šiuos patiekalus kiekvienoje 
naujoje vietoje, atrodo, kad tokio skanaus 
dar tikrai neteko ragauti. apie maisto kainas 
klauskite iš anksto ir tarkitės, už ką mokate.

tadžinas
tai maroko nacionalinė įžymybė – troški-

nys, gaminamas to paties pavadinimo moli-
niame dubenyje, pastatytame ant „vazono“, 
kupino anglių, uždengtame kūgio formos 
dangčiu, kuris padeda paskirstyti karštį toly-
giai po visą indą, o susikondensavusius ga-
rus grąžina į jo dugną. dažniausiai sutinkami 
tadžinai: mėsos, žuvies, vegetariškas. tačiau 
kiekvienas virėjas turi savo receptą, į kurį gali 
įeiti džiovinti vaisiai, figos, medus, kedrų rie-
šutai ir pan. gaminant tadžinus, ingredientai 
sudedami sluoksniais (žuvis/mėsa, daržo-
vės/bulvės, alyvuogės/kiti priedai, citrinos/
apelsinai), įpilama labai nedaug vandens ir 
troškinama ant žarijų nuo pusės iki kelių va-
landų, kol vanduo visiškai absorbuojamas. 
tadžinas patiekiamas tame pačiame dube-
nyje, nuo kurio dangtis nuimamas tik pa-
tiekus ant stalo, kad kiek galima labiau atsi-
skleistų aromatas, o patiekalas liktų karštas.

tiek mėsa, tiek žuvis, ištroškinta tadžine, 
burnoje tarsi ištirpsta. antrą kartą gyvenime 
teko valgyti tokią skanią avieną, apie kurią 
net pakeleivis, lietuvoje nevalgantis mėsos, 
pripažino - „tokia mėsytė verta nuodėmės“. 
ir tai, be abejo, ne vien dėl gaminimo būdo – 
aiškiau pasidaro apsižvalgius aplinkui: išvy-
dus kalnuose bėgiojančias avis, rupšnojan-

čias prieskonines žoleles... su antibiotikais ir 
hormonais jos iki šiol, matyt, nepažįstamos.

tadžinai maroke, kaip mums, lietuviams, 
krepšinis. neapsiverčia liežuvis vadinti antra 
religija, tačiau, susitikus keliems virėjams, 
aistros gali įsiplieksti vien ginčijantis, kokio 
storio citrinos riekelė turėtų būti kepama su 
žuvimi, kad patiekalas gautųsi idealus. 

Renkantis tadžiną svarbiausia nepabijoti 
eksperimentuoti ir pasistengti išragauti vi-
sus įmanomus variantus. skirtinguose regi-
onuose, skirtingose kavinėse skirtingi virėjai 
niekada nepagamins vienodų tadžinų, ir 
joks save gerbiantis restoranas ar net gatvės 
maisto „kioskas” nerizikuos, siūlydamas per-
kepusį, neiškepusį ar beskonį tadžiną – tai 
garbės reikalas.

Kuskusas
taip, tai ką šiandien esame įpratę „užsipilti 

iš pakelio“, iš tikrųjų atkeliavo iš afrikos, kur 
dabar naudojamus kviečius anksčiau atstojo 
sorų grūdai. atkeliavę į maroką, pamirškite 
viską, ką žinote (ar įsivaizduojate) apie lie-
tuvoje valgomą kuskusą ir jo skonį. Kai kur 
maroke kuskusas netgi vadinamas ta`aam, 
kas išvertus reiškia „maistas“. Čia jis gami-
namas rankomis, voliojant manų kruopas 
į smulkučius rutuliukus, kurie padengiami 
kvietiniais miltais. tuomet viskas sijojama. 
per mažos dalelės pervoliojamos dar kartą 
tol, kol niekas nebeprabyra per smulkų rėtį. 
vienos kuskuso dalelės dydis prieš verdant 
– apie milimetrą. 

tad žinodami patiekalo paruošimo tech-
niką, nenustebkite, jei užsisakius kuskuso 
mažesnėje užkandinėje Jūsų paprašys su-
grįžti kitą dieną ir dar po pietų. tačiau pa-
laukti verta, tik teks paruošti savo skrandį 
didesniam nei įprasta maisto kiekiui. daug 
didesniam. didžiulis kalnas kuskuso patei-
kiamas ant jo viršaus sukraunant troškintas 
daržoves, mėsą ar žuvį. virėjo garbės rei-
kalas ir užduotis – pagaminti kuskusą, kurį 
atsimintumėte ilgai, todėl pasiruoškite, jog 
būsite stebinamas, pvz.: netikėtais ingredi-
entų, saldžių ir aštrių produktų deriniais ar 
kefyro stikline prie patiekalo. 
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Kalbant apie kuskusą, galioja tos pačios 
taisyklės, kaip ir tadžinams. Kiekvienas virė-
jas Jums įrodys, kad tik pas jį yra tas tikrasis 
marokietiškas Kuskusas ir niekur kitur tokio 
negausite! ir jis greičiausiai bus teisus. 

mėtų arbata
Atai (mėtų arbatos gėrimo ceremonija) 

bus „paskutinis“ išbandymas Jūsų jau „pra-
tampytam“ skrandžiui. mėtų arbata, jos 
pateikimas ir gėrimas yra skiriamasis ma-
rokiečių svetingumo atributas. Bėda ta, jog 
arbata pateikiama ir geriama po sočių pietų, 
o joje esančio cukraus kiekio užtektų bent 
porai pyragų iškepti. vis dėlto, jei vietiniai 
Jus pakvies prisijungti gerti arbatą – nepra-
leiskite progos, tačiau atsiminkite, kad ar-
batos gėrimas trunka ne trumpiau nei pusę 
valandos, nes marokiečiai iš jos padaro ištisą 
ritualą. nors ir labai paprastą ir kasdienišką, 
tačiau vis tik – ritualą. Jei Jums teks garbė 
pilstyti arbatą, iš pradžių geriausia stebėti 
tai darančius vietinius, o tik paskui bandyti 
pačiam. 

arbatos gėrimo metu pateikiamas nedi-
delis metalinis arbatinukas, kuriame užpli-
kyta itin stipri žalia ar juoda arbata. Šalia 
pateikiama mėtų šakelė (arba krūvelė) ir 
kartais nesuvokiamas kiekis cukraus (250ml 
vandens/~90g cukraus). mėtų šakelė mer-
kiama i arbatinuką su arbata, ant viršaus už-
dedamas cukrus ir viskas paliekama kelioms 
minutėms. antroji ritualo dalis – pilstymas. 
paruošus arbatą (su mėtomis ir cukrumi), 
ji pilstoma į nedideles taureles, kartu su 
arbatinuku paserviruotas ant padėklo. vos 
išpilsčius arbatą, ji tuoj pat supilama atgal i 
arbatinuką – taip leidžiama arbatai atvėsti, 
geriau ištirpti cukrui, labiau „prisirpti“ mė-
toms. Šią procedūrą vietiniai kartoja keletą 
kartų, vis paragaudami ir spręsdami, ar ar-
bata jau tinkama gerti. Įspūdingiausia – ga-
lutinis išpilstymas. Kai arbata tinkama gerti, 
ji pradedama pilstyti į tas pačias taureles iš 
dešinės, keliant arbatinuką taip aukštai, kaip 
tik galite. taip, kad neišsipiltų pro šalį, bet 

pakankamai aukštai, kad arbata suputotų.

kas tokio yra maiste, kas jį padaro 
tokĮ?
Charakteringiausias maroko maistas vi-

sada praturtinamas įvairiais prieskoniais, 
atgabentais iš afrikos ir arabijos. dažniau-
siai naudojami prieskoniai: kuminas, ci-
namonas, ciberžolė, imbieras, raudonasis 
ankštinis pipiras, paprika, anyžiai, sezamas, 
petražolė, kalendra, mairūnas, svogūnai, 
česnakas, medus ir kt. Yra keletas tradicinių 
prieskonių mišinių, kurie sumaišyti su alieju-
mi tampa daugelio maisto pagardais, o at-
skirti juos galima net užmetus akį į patieka-
lo spalvą. taip galite net neragavę pasirinkti 
mėgstamiausius skonius:

Mqalli – gelsvas padažas šafrano, aliejaus 
ir imbiero pagrindu.

Msharmal – auksinis šafrano, imbiero pa-
dažas su truputėliu pipirų.

Mhammar – oranžinis ar rausvas padažas 
iš paprikų, kumino ir sviesto.

ir žinoma įspūdingasis harissa su daug 
čili. tiesa, pakeliamas ne kiekvieno skran-
džiui ir receptoriams.

planuodami meniu, atsižvelkite į geo-
grafiją ir metų laiką
Šalis žavi tuo, jog visuomet galima gauti 

ką tik dar judėjusių ar ant šakos kabėjusių 
gėrybių. Jei atsikelsite anksti ryte, pamaty-
site, kaip pavieniai ūkininkai, gyvulių augin-
tojai ar žvejai veža savo produktus tiesiai į 
turgų. Šalia vandenyno įsikūrusiuose mies-
tuose žuvis į kavinę atnešama čia pat at-
plaukusių žvejų. norintys gali patys išsirink-
ti pageidaujamą žuvį, kurią čia pat, ištrauktą 
iš valties, išdoros, o nusinešus į kavinę prie 
Jūsų akių pagamins. vis dėlto, norint būti 
tikram dėl produktų šviežumo, reikia žinoti 
ir kelis pagrindinius veiksnius: geografines 
subtilybes ir sezoniškumą.

pavasarį maroke rasite šviežius abrikosus, 
vyšnias, braškes, persikus; vasarą - arbūzus, ar-

tišokus, pomidorus; rudenį – figas, granatas, 
vynuoges; žiemą – apelsinus, mandarinus, svo-
gūnus, burokėlius, morkas, bulves ir kitas ša-
knines daržoves. visus metus galima mėgau-
tis – migdolais, graikiniais riešutais, bananais, 
lęšiais, moliūgais, baklažanais, citrinomis.

nors šiandien net lietuvoje galima nusi-
pirkti atvėsintų aštuonkojų, būdami maroke 
įvertinkite, jog ką tik iš vandenyno ištrauk-
tos krevetės neturės tokių pat savybių „per-
siritusios“ per maroką dalinančius atlaso 
kalnus gilaus žemyno miestelyje. Charakte-
ringiausi skirtingiems miestams produktai:

agadiras – apelsinai, citrinos, argano alie-
jus. Kasablanka – kaktuso vaisiai. essaouria 
– jūros gėrybės, argano aliejus. Fez – lau-
kiniai artišokai, apelsinai, citrinos, apelsino 
žiedų vanduo. marakešas – granatai. me-
knes – mėtos, alyvuogės, alyvuogių aliejus. 
oualidia – austrės. 
 

alkoholiniai gėrimai
maroke, kaip ir kitose musulmoniškose 

šalyse, alkoholį vartoti draudžia pagrindinis 
religinis raštas – Koranas. taigi, prie patieka-
lų derinti alkoholinius gėrimus nėra įprasta 
praktika, tačiau už alkoholio gėrimą Jūsų 
niekas nenubaus. nesunkiai alkoholio įsigyti 
galima didesniuose restoranuose ar viešbu-
čiuose, o ir gerti, ko gero, jį bus geriausia ten 
pat. tačiau kadangi alkoholio prekybos licen-
cija siekia iki 7 tūkst litų, mažesnių kavinių 
lentynose alkoholio tikriausiai nepamatysite. 
Bet tai dar nereiškia, jog jo negausite paš-
nibždomis paprašę padavėjo.

Kad alkoholio vartojimas draudžiamas, ne-
reiškia jog draudžiama ir gamyba. maroke ga-
minami vyno mėgėjų vertinami vynai: rožinis 
vynas Boulaouane, Oustalet, raudonasis Tha-
leb, Pere Antoine ir baltasis Choud-Soleil vynas. 
vynas restoranuose ir kavinėse dažniausiai 
būna sausas. mėgstantiems kai ką stipresnio, 
marokas siūlo tradicinį marakešo miesto gė-
rimą, skoniu primenantį lietuvišką ruginukę 
- 38-40 proc. stiprumo figų degtinę Mahia. 
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AUtENtIŠkA 
tURkIJos DALELĖ

turkų virtuvė laikoma viena turtingiausių 
tiek dėl naudojamų prieskonių ir produktų, 
tiek ir dėl gaminimo būdų įvairovės. Ypa-
tingas dėmesys virtuvėje skiriamas maisto 
kokybei ir šviežumui. 3 metus gyvuojanti 
turkiškos virtuvės parduotuvė „eastanbul“ ir 
kavinė „ibrahim“ yra žinomas taškas tiek tarp 
restoranų virėjų, tiek tarp pavienių pirkėjų, 
ginantis turkijos kulinarijos garbę.

Šviežumas ir natūralumas
nebrangus, skanus, išskirtinis – dažniau-

siai kavinėse tenka rinktis tik du iš šių „ingre-
dientų”. mėgstantys ieškoti ir atrasti naujus 
skonius, turėtų įsidėmėti žodį „ibrahim“, o 
dar tiksliau - „ibrahim“ kavinę. 

nors kavinės arkliukas – dienos pietūs, vir-
tuvės meistrai gamina ir tokius patiekalus, 
kurių negausite paragauti niekur kitur. nėra 
kuo stebėtis, nes unikali koncepcija leidžia 
virtuvei naudoti produktus iš autentiškų tur-
kiškų produktų parduotuvės „eastanbul“ įsi-
kūrusios po tuo pačiu stogu. ir atvirkščiai. Jei 
užsimanysite pasigaminti patikusį patiekalą 
namuose, receptūrą ir produktus taip pat 
galėsite gauti čia pat.

osmaniškas vištienos kepsnys su džiovin-
tais pomidorais. Šį patiekalą matote nuo-
traukoje. Kaip galvojate, kiek užtrunka pa-
ruošti tokį patiekalą, kuriame prie šviežiomis 

žolelėmis marinuotos vištienos patiekiami 
baklažanai, įdaryti ryžiais, popieriaus plonu-
mo filo tešla – feta sūriu, ir, žinoma, saulėje 
džiovinti pomidorai. sakysite, pusdienį? ir 
suklysite. Įdarytus baklažanus, filo tešlos 
suktinukus ir džiovintus pomidorus – viską 
jau paruoštą galite nusipirkti „eastanbul“ 
parduotuvėje, Jums teliks paserviruoti stalą. 

vienintelėje lietuvoje turkiškų produktų 
parduotuvėje galima įsigyti ir kitų, tradici-
nių ir unikalių turkiškų gėrybių. tik čia rasite 
tikrąjį ayran, tradicinį gėrimą raki, galybę 
natūralių prieskonių, marinuotas alyvuo-
ges, turkiškus saldumynus, vynuogių lapus 
dolmai gaminti, vištienos, kalakutienos ir 
jautienos gaminių, net 10 įvairiausių netra-
dicinių lietuviškai virtuvei sūrių rūšių ir dar 
daug gėrybių. 

pagrindinis kavinės ir parduotuvės darbo 
principas – šviežumas. 

turkų virtuvės perlai
visi žino vieną populiariausių regiono de-

sertų Baklavą. tačiau tik nedaugelis girdėjo, 
kad šis desertas šviežias išsilaiko tik tris die-
nas. parduotuvėje „eastanbul“ parduodami 
visi ingredientai, reikalingi patiems pasiga-
minti Baklavą namuose ar restorane. profe-
sionalus personalas pageidaujant pamokys 
gamybos gudrybių ir atskleis receptą. 

parduotuvėje taip pat galite įsigyti vis la-
biau lietuvos virtuvėje populiarėjančių avin-
žirnių, iš kurių gaminamas Humusas (avinžir-
nių ir sezamo tyrė), tačiau galima nusipirkti ir 
jau paruošto turkiško arba libanietiško.

daugeliui dar neragautas turkiškas patie-
kalas – Bulgur. tai smulkiai arba stambiau 
skaldyti kviečiai, kurie gaminami gan įdomiu 
būdu. visų pirma, jie minutę apkepinami, o 
tuomet užpilami vandeniu ir pabrandinami 
prieš patiekiant. Įprastai patiekiamas kaip 
garnyras kartu su daržovėmis arba su keptais 
makaronais, tačiau įdomus ir kaip pagrindi-
nis patiekalas. Būtinai eksperimentuokite, jei 
bent kažkiek mėgstate kuskusą...

parduotuvėje parduodami ir tradiciniai 
turkiški gėrimai – Ayran (gaivus jogurto 
gėrimas), Sahleb (pieno gėrimas), Salgam 
Suyu (juodųjų morkų sultys), turkiškos ar-
batos, konservuoti, įdaryti ryžiais, svogūnais 
bei įvairiais prieskoniais baklažanai, saulėje 
džiovinti ir apkepinti pomidorai.

viskas, kas parduodama „ibrahim“ par-
duotuvėje, vežama tiesiai iš turkijos, tad 
šios virtuvės ar prieskonių mėgėjai gaus 
autentiškus turkiškus produktus. 40 rūšių 
autentiškų prieskonių vienoje vietoje – išties 
platus asortimentas. Kadangi prieskoniai 
būdingi plačiam regionui (armėnija, gruzija, 
azerbaidžanas, turkija, graikija ir pan.), šių 
virtuvių restoranų šefai dažnokai apsilanko 
parduotuvėje.

kompetencija ir perspektyva
parduotuvės „eastanbul“ ir kavinės „ibra-

him“ komanda pasirengusi padėti visiems, 
ketinantiems atidaryti turkiškos virtuvės įs-
taigą (tiek įrengimo, tiek ir meniu sudarymo 
aspektais). „ibrahim“ kompleksas pasiryžęs 
plėsti turkiškos virtuvės restoraną ir kviečia 
suinteresuotus verslo žmones jungtis, įgy-
vendinant plačius užmojus!

Kavinė „ibrahim”, parduotuvė „eastanbul”
Kalvarijų g. 24 a, vilnius, tel. (85) 2 731 743,
internete: www.ibrahim.lt
 el. paštas: kavine@ibrahim.lt

Andrius kužulis
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NAUJIEJI LIEtUVIų skoNIAI
Audrius Vyšniauskas
sovietmečio laikais, kuomet dižiosios tėvynės platybėse iš daugybės tautų buvo bandoma sulipdyti vieningą „tarybinę liau-
dį“, greta naujų papročių ir tradicijų į lietuvių buitį buvo diegiami ir nauji kulinariniai polinkiai. greta tradicinių patiekalų 
ant mūsų kasdienio ar bent vaišių stalo įsitvirtino ukrainietiški barščiai ir uzbekiškas plovas, rusiški koldūnai ir gruziniškas 
šašlykas. Dar spalvingesnis „internacionalas“ užpildė viešojo maitinimo įstaigų valgiaraščius, o kai kurie patiekalai netgi 
pakliuvo į „firminių“ gretas – pavyzdžiui, garsieji kijevo kotletai. Laikui bėgant, pasikeitė ne vien tik politinė ir socialinė 
santvarka – visai kitokia tapo ir kulinarinė mūsų tautiečių orientacija. Žmonės pradėjo žymiai aktyviau keliauti po pasaulį, 
domėtis kitų kraštų paveldu ir tradicijomis. o ir likus namuose tapo sunku apsiginti nuo picų, kebabų, mėsainių ir kitų įkyriai 
siūlomų  primityvokų patiekalų. ką jau bekalbėti apie kavines ir restoranus, kurių meniu jau nebespėjama versti į lietuvių 
kalbą... kokia gi kryptimi šiandien evoliucionuoja lietuvių skonis? kaip jie priima kitų šalių virtuvę? kokie nauji patiekalai 
galėtų ateityje tapti mums įprastu maistu? Atsakymų į šiuos klausimus mes pabandėme ieškoti šiuo metu Vilniuje veikian-
čiuose nacionalinių virtuvių restoranuose.

PAELJA IR FLAMENko
Būtent šiuos du dalykus, neatsiejamus 

nuo tolimos pietų šalies įvaizdžio, galima 
rasti sostinės centre veikiančiame „Barse-
lonos“ restorane. Jo pagrindinėje salėje ža-
viosios grupės „venus“ merginos kiekvieną 
savaitgalį ne tik atlieka temperamentingus 
ispanų šokius, bet ir rengia nemokamas pa-
mokas visiems norintiesiems. o keleto rūšių 
paeljos, tuo pačiu ir firminės „Bareslonos“, 
atvyksta paragauti ne tik vilniečiai, bet net 
ir užsienio turistai. Restorano virėjai, nuo-
lat konsultuojami specialistų iš ispanijos, 
puikiai išmano šio patiekalo gamybos sub-
tilybes, o įspūdingi jų ruošos rezultatai pa-
teikiami lankytojams specialiai tam skirtose 

keptuvėse. pasak restorano direktorės Rasos 
uffelmann, ne mažiau populiarūs yra ir kiti 
firminiai patiekalai, visų pirma, jūros gėry-
bių sriuba ir salotos. Kaip žinia, pagaminti ti-
krąją paelją užima nemažai laiko ir reikalau-
ja specifinių įgūdžių, tad dažniausiai, ypač 
dienos metu, klientai renkasi paprastesnius 
patiekalus, pavyzdžiui, naminius „Fido“ ma-
karonus su padažu. tačiau vargu ar visuoti-
nio lieknėjimo laikais makaronai, kad ir ypa-
tingi, galėtų pretenduoti į populiariausius 
lietuviškus patiekalus. Kitas dalykas – tapas. 
pikantiški ir nebrangūs „vieno kąsnio“ su-
muštinukai sparčiai populiarėja lietuvoje, 
tad „Bareslonoje“ jie dažnai užsakomi kaip 
„starteriai“ arba užkandžiai prie vyno. lan-

kytojai gali paskanauti tiek paprastų, tiek 
įmantresnių variantų – pavyzdžiui, su gry-
bais ir baklažanais arba datulėm ir kepintu 
kumpiu. tiesa, receptūrą tenka šiek tiek 
pritaikyti lietuviškam skoniui – naudojant 
mažiau aliejaus ir daugiau mėsos gaminių. 
akivaizdžiai augant susidomėjimui vyno 
kultūra ir viduržemio jūros virtuve, greitai 
ir nesudėtingai paruošiami tapos gali rasti 
kelią į mūsų skrandžius ir širdį ir netgi kada 
nors išardyti nemarųjį alaus ir česnakinės 
duonos duetą...

Beje, prakalbus apie vynus, būtina pami-
nėti dar vieną firminį ispanų patieklą – namų 
gamybos sangriją. Šis vyno gėrimas puikiai 
tinka atsigaivinti karštą vasaros dieną ar 
pasisėdėti ramiai vakare, tačiau, deja, dau-
geliui tautiečių jis asocijuojasi su pigiu „te-
trapakiniu“ birzgalu. o užsisakius atvėsintą 
sangriją, pagardintą natūraliais vaisiais, ga-
lima puikiai užbaigti pietus ir pagalvoti apie 
šio gėrimo paruošimą savo namuose.

ItALIA PREsto
itališka pica – primityvus vargdienių pa-

tiekalas, per trumpą laiką sugebėjęs tapti 
lietuvišku delikatesu. tiesa, pastaraisiais 
metais jo išskirtinumas gerokai nublanko 
– net eilinėse užeigose greta picų jau siū-
loma nemažai kitų itališkų patiekalų. Ką jau 
bekalbėti apie rimtesnes kavines bei resto-
ranus, propaguojančius išskirtinę vidurže-
mio jūros virtuvę! tačiau dauguma klientų 
pradeda vengti tokių įstaigų, nujausdami 
nepalankų kainos ir kokybės santykį bei 
vangų aptarnavimą. tačiau italų restoranas 
„vapiano“, esantis „europos“ prekybos cen-
tre, visiškai neatitinka šios nuostatos. nors 
restorano pavadinimas yra itališkas, tačiau 
jo koncepcija, virtusi  populiariu „brendu“, 
gimė vokietijoje. tad nieko nuostabaus, 
kad visoje įstaigos veikloje jaučiama vokiš-
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ka drausmė ir nuoseklumas: tvarkingai su-
rikiuoti ąžuoliniai stalai ir kėdės, masyvūs 
„lounge“ zonos baldai. Kuklus itališkas ak-
centas – tiesiai ant stalų loveliuose želiantys 
baziliko ir rozmarino daigai.  

„vapiano“ reklaminis šūkis - „Šviežia ir 
skanu“. na, dar galima pridėti „greitai“. pas-
tarasis teiginys įgyvendinamas paprastai: 
patiekalų ruoša vyksta tiesiog klientų aki-
vaizdoje: čia pat už prekystalio pjaustomos 
salotos, kepama mėsa, kočiojami picos pa-
grindai. aišku, iki meistriško žongliravimo 
tešlos blynais, kuriuo garsėja italų kepėjai, 
dar toloka, bet bent jau laukimas neprailgs-
ta. už stiklo pertvaros puškuoja makaronų 
gamybos automatas. viskas, kas pagamina-
ma, iškart serviruojama ir įteikiama klientui 
– neškis ir valgyk. 

vieni populiariausių „vapiano“ patiekalų 
– šviežiai pagamintos salotos su padažais ir 
priedais, kurių porcijos yra tiesiog didžiulės. 
Jeigu klientai sėkmingai jas įveikia ir pasi-
ryžta smaguriauti toliau, jiems pasiūlomi 
pirmieji patiekalai, pavyzdžiui, trintos daržo-
vių sriubos ir (dėmesio!) gaivusis ispaniškas 
gaspačo, kurį lankytojai, ypač moterys, ren-
kasi vis dažniau. panašu, kad greta trintuvių 
ir žalumynų smulkintuvų, kuriuos mums 
kasdien įkyriai perša „top shop“, jau pats lai-
kas pirkti ir blenderį, galintį plakti svogūnus 
ir pomidorus. arba, sakykim, kantriai laukti 
Kovo 8-tosios... 

BARŠČIAI IR ko
ukrainietiški barščiai nėra jokia naujovė 

lietuvos kulinarijos padangėje – mūsų šei-
mininkės juos gamina nuo neatmenamų 
laikų, kiekviena pagal savo ypatingą recep-
tą. tradicinis barščių kokybės rodiklis – į vi-
ralo puodą įbestas samtis, kuris turi styroti 
stačiai ir nei trupučio nepasvirti. deja, dau-
gelyje kavinių tirštieji barščiai šiandien virto 
poskyste pliurza su actu ir burokėliais. Kokie 
jau ten samčiai... paragauti autentiško pa-
tiekalo šiandien vilniuje galima tik vienoje 

vietoje, ukrainietiškos virtuvės restorane, 
kuris taip ir vadinasi – „Boršč“. Čia siūlomos 
bent penkios garsiosios sriubos rūšys, tarp 
kurių žinomiausia – klasikiniai barščiai su 
vietoje kepamomis mielinėmis bandelėmis. 
ne mažiau mielas lietuvio širdžiai yra ir kitas 
ukrainietiškas patiekalas, apdainuotas dar 
nikolajaus gogolio – virtiniai su bulvių įda-
ru ir spirgučių-grietinės padažu. tiesa, uo-
liųjų kalbininkų dėka šie lipdiniai dabar kaž-
kodėl vadinami koldūnais, tačiau jų skonis 
nuo „pervardinimo“ nei kiek nepablogėjo, 
kaip ir jų giminaičių su mėsos, lašišos arba 
varškės-špinatų įdaru. saldžioji koldūnų 
giminės atšaka, vis dar tebevadinama virti-
niais, yra įdaryta vyšniomis, mėlynėmis arba 
aguonomis ir pateikiama su saldžiaisiais 
padažais. Ko gero, daugelis tautiečių mielai 
valgytų virtinius keliskart per savaitę, tačiau 
kokybiškos jų tešlos paruošimo receptas turi 
savų ypatumų, o pagalvojus apie „maksimi-
nius“ pusfabrikačius, nenorom kyla asocia-
cijos su dirbtiniais dantimis, pripučiamomis 
moterimis ir kitais nenatūraliais dalykais...

garbių „Boršč“ svečių  laukia malonus 

siurprizas - vadinamasis „Šefo komplimen-
tas“, apjungiantis sakralinę trejybę – gaba-
lėlį lašinių, mažytę taurelę gorilkos ir, aišku, 
miniatiūrinį agurkėlį. Šiam patiekalui ne-
bereikia užkariauti lietuvos rinkos: jis jau 
seniai čia - kiekvieno tautiečio mintyse ir 
skrandyje. o jau pateikimo estetika ir sude-
damųjų dalių proporcija paliekama asmeni-
nei vartotojų nuožiūrai. 

iš „Boršč“ virėjų verta pasimokyti, kaip 
išradingai pateikti paprasčiausius ingridien-
tus. na, kad ir burokėlius – čia jie dedami į 
barščius, salotas, pjaustomi į burokėlių car-
paccio su vištų kepenėlėmis ir netgi paverčia-
mi pikantiškais traškučiais. Ką jau bekalbėti 
apie ukrainiečių pasididžiavimą – lašinius! 
Jie čia pateikiami ir pjaustinio, ir pašteto, ir 
netgi deserto pavidalu. taigi, naujų patie-
kalų nebūtina ieškoti tolimuose kraštuose 
– užtenka kulinarinę išmonę pritaikyti jau 
seniai žinomiems produktams.

VIVA MEksIkA!
nors didžiojoje lotynų amerikos šalyje 

pabuvojusių lietuvių skaičius lyginant su 
ispanija ar italija tėra labai menkas, tačiau 
ryškus jos įvaizdis tautiečiams palieka neiš-
dildomą įspūdį. Šiuo metu vien vilniuje sė-
kmingai veikia du meksikiečių virtuvės res-
toranai – „meksika“ ir „les tres mexicanos“, o 
auksaspalvės tekilos, gaminamos iš agavos 
minkštimo, galima paragauti kiekviename 
rimtesniame bare. 

Kuo gi mus masina meksikietiška kulinari-

ja? Jei bandytume į šį klausimą atsakyti vie-
nu žodžiu, pasakytume – aštrumu. „dinami-
tiniai“ aštrieji pipirai yra neatsiejama dauge-
lio patiekalų, visų pirma, padažų dalis. pasak 
restorano „meksika“ savininko edmundo 
Končiaus, labiau žinomo kaip don edmun-
do, nuolatiniai lankytojai jo įstaigą pamėgo 
būtent dėl patiekalų aštrumo, kurio jiems 
trūksta kitų kraštų patiekaluose ir, galbūt, 
gyvenime apskritai. tradiciniai meksikietiš-
ki patiekalai yra nesudėtingi – pavyzdžiui, 
daugelis antrųjų patiekalų susideda iš kuku-
rūzų miltų paplotėlių – tortilijų, užpiltų dar-
žovių ar faršo įdaru ir pikantiškais padažais. 
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pastarųjų receptūra būna gana įmantri (pa-
vyzdžiui, į garsųjį padažą Mole įeina kelias-
dešimt komponentų, net šokoladas), tačiau 
virėjai sugeba paruošti juos labai subtiliai, o 
namų sąlygomis padažus galima pasidaryti 
iš pusgaminių arba įsigyti išsinešimui tuose 
pačiuose restoranuose – kad ir „meksikoje“. 
antriesiems patiekalams bei salotoms mek-
sikiečiai naudoja lietuviams įprastas daržo-
ves – pupeles, bulves, kopūstus, pomidorus, 
kiek rečiau papriką ir avokadą, tad jokių 
problemų pasirenkant žaliavas nekyla. Beje, 
daržovės yra vieninteliai produktai, kuriuos 
meksikiečių restoranai leidžia sau įsigyti iš 
lietuvos ūkininkų - visa kita yra importuojama.

esminis meksikos patiekalų pliusas – ga-
limybė juos padalinti smulkiomis „vieno 
kąsnio“ porcijomis ir pritaikyti pigioms grei-
tojo maitinimo technologijoms. garsiosios 
„texmex“ virtuvės,  populiarios  Jungtinėse 
valstijose, pagrindas kaip tik yra „sufastfu-
dinti“ meksikiečių patiekalai. pavyzdžiui, 
karštiesiems užkandžiams „nachos“ gamin-
ti galima panaudoti ne tortilijas, o kukurūzų 
traškučius, užpilti juos virtomis pupelėmis 
bei padažais ir pakepinti bendrą masę mi-
krobanginėje krosnelėje. Rezultatas pasižy-
mi pikantišku skoniu, variacijų galimybėmis 
ir, svarbiausia, puikiai dera su alumi. meksi-
kietiškų restoranų patrauklumas neapsiri-
boja vien tik virtuvės įvairove – įspūdį daro 
ir ryškiaspalviai interjerai, pripildyti stačio-
kiškos nacionalinės atributikos, bei nuolat 
vykstantys kultūriniai renginiai. Šiaip ar taip, 
ugningų skonių fejerija, muzikos ir šokių 
aistringumas – puiki priemonė praskaidrinti 
gyvenimo pilkumą, sutelkti vis daugiau toli-
mosios meksikos gerbėjų. 

NEĮtIkĖtINA INDIJA
Kad įsitikintumėte „discovery“ kanalo šū-

kio teisingumu, nebūtina nerti stačia galva 
į drumzlinus gango vandenis – pakanka 
apsilankyti gerame indų virtuvės restora-
ne, sakykim, kad ir vilniaus centre esančia-
me „sue‘s indian Raja“, kuriam jau 14 metų 
vadovauja jos įkūrėjas Rajinder Chaudha-
ry – buvęs indijos karinių oro pajėgų pilo-
tas. Šio restorano klientų sudėties pokyčiai 
rodo augantį indų virtuvės populiarumą: 
vos atidarius restoraną 1998 m., apie 80 % 
lankytojų sudarė užsieniečiai, jau ragavę 
indų virtuvės patiekalų, o šiandien vietos 
gyventojai jau sudaro apie 60 % restorano 
lankytojų. Reikia turėti galvoje, kad indai 
sostinėje turi savotišką „penktąją koloną“ – 
krišnaitų bendruomenę, kuri ne tik stebina 
vilniečius triukšmingomis eisenomis, bet ir 
organizuoja nemokamas indiškų patiekalų 
vaišes visiems prijaučiantiesiems.

 „sue‘s“ atstovauja vadinamajai Muglai 
virtuvei, paplitusiai indijos šiaurėje. „starte-
rį“ lankytojams siūloma pasirinkti iš 10-15 
užkandžių ir keleto sriubų. pagrindinę pa-

tiekalų grupę sudaro vištienos, jautienos bei 
žuvies kepsniai, paruošti Tanduri krosnyje ir 
pateikiami su Pratha varškės sūriu, duona 
arba Basmati ryžiais, įvairiais padažais. 

atskiras meniu yra siūlomas vegetarams, 
sudarantiems nemažą restorano lankyto-
jų dalį. nors visus pagrindinius produktus 
galima rasti lietuvos parduotuvėse, tačiau 
jų terminio apdorojimo ypatumai, pada-
žų ingridientų santykiai suteikia daugeliui 
patiekalų unikalų skonį. pavyzdžiui, tradi-
cinė indiška duona – minkštoji Naan arba 
traškioji Pratha - paprastai naudojama kaip 
garnyras, tačiau sviestelio bei kitų subtilių 
padažų dėka ji gali būti ragaujama kaip ats-
kiras patiekalas. Kadangi lietuviai nemėgsta 
valgyti taip aštriai, kaip indai, tenka riboti čili 
ir kitų aitrybių naudojimą, tačiau apskritai 
indiškų prieskonių populiarumas auga, jie 
netgi parduodami išsinešti. indiškų patie-
kalų gamyba yra kur kas sudėtingesnė nei, 
tarkim, meksikiečių, tad norintiems įsigilinti 
į jos subtilumus, rengiami specialūs kulina-
rijos kursai. tad apsilankymas indų virtuvės 
restorane daugeliui pažengusių vartotojų 
tampa ne tik maloniu susitikimu su egzotiš-

kąja virtuve, bet ir paskata gaminti indiškus 
patiekalus savo namuose.  

ALLAVERDY!
Šis šūkis yra girdėtas netgi žmonėms, nie-

kada nebuvusiems gruzijoje. Kadaise kilęs 
iš turkų kalbos (pažodžiui - Dievas davė), šis 
žodis reiškia ne banalųjį „Į sveikatą“, o ragi-
nimą pratęsti prie stalo ramų ir išmintingą 
pokalbį. o ar įmanomas tikras gruziniškas 
pasisėdėjimas be dosnių ir įvairių vaišių? 
patirti šios šalies gyventojų vaišingumą 
galima gruzinų virtuvės restorane. na, kad 
ir „tiflisi“, jau keletą metų veikiančiame sos-
tinės „pramogų banke“. anot šeimininkų, 
restorano misija – ne tik kulinarinė, bet ir 
šviečiamoji, suteikianti galimybę susipažinti 
su tradiciniu gruzijos paveldu ir tuo pačiu 
sulaužyti nuo seno tvyrančius stereotipus. 
nuo seno manoma, kad gruzija – tai šašlykų 
šalis, tačiau čia gaminama daugybė kitų ori-
ginalių patiekalų – viščiuko Tabaka, ėrienos 
Chačiapuri,  Chinkali ir kiti. vykdant minėtą 
šviečiamąją funkciją, „tiflisi“ klientams siū-
lomas mėsos patiekalų asorti „vienoje lėkš-
tėje“, kuris, taikantis prie lietuvos publikos, 
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Lavazza BLue – nuolatinis kavos kokybės rezultatas puodelyje
daugiau nei 110 metų besitęsianti lavazza kompanijos aistra kavai davė puikių rezultatų – 2003 metais buvo sukurta itin moderni kapsulinė 
kavos gaminimo sistema lavazza Blue, kurios tikslas – visuomet pasiūlyti tobuliausią espreso variantą tikriems kavos žinovams. su lavazza 
Blue sistema pagaminamas espreso, kuriuo lieka patenkinti ir tikrieji kavos ekspertai. 

pirmąją kapsulinę kavos gaminimo sistemą „espresso point“ lavazza sukūrė dar 1989 metais ir ši sistema buvo skirta naudoti biuruose. 
vėliau, 2003 metais, rinkai buvo pristatyta lavazza Blue sistema, kurios aparatų spektras apimė ne tik ofisus, bet ir namų rinką. 
Kapsulinė sistema lavazza Blue reiškia “Best lavazza ultimate espresso” („aukščiausios Kokybės lavazza espreso“). nuo pat atsiradimo 
pradžios lavazza Blue sistema buvo nuolat tobulinama ir prieš 3 metus aparatų spektras buvo išplėstas HoReCa segmentui skirtais 
kapsuliniais aparatais, kurie atitinka aukščiausius gastronominius reikalavimus. nuo pat lavazza Blue sistemos atsiradimo 2003 metais, ji 
buvo pristatyta ir lietuvoje. uaB „amoka“ kavos technologų teigimu, lavazza kapsulinė kavos gaminimo sistema pateisino visus klientų 
lūkesčius, todėl šios sistemos vartotojų ratas nuolat plečiasi. Šia kapsuline kavos gaminimo sistema galima pagaminti ne tik autentišką 
itališką espreso, bet ir kapučino, latte macchiato ir visas kitas populiarias kavas.  
 
Šiuo metu visame pasaulyje HoReCa segmente naudojama 1.6 mln lavazza Blue kapsulinės sistemos aparatų. Kiekvieną dieną lavazza 
pagamina apie 5 mln. kavos kapsulių, o per metus visame pasaulyje parduodama net apie 2 mlrd. kapsulių. 

LB 4101
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dažniausiai pateikiamas su bulvių garnyru. 
Ypatingą skonį suteikiančios žolelės yra 
atvežamos iš gruzijos, o jų mišinių recep-
tūra yra laikoma paslaptyje. galbūt dėl to 
daugelis lankytojų kol kas vengia gamintis 
gruziniškus patiekalus savo namuose, la-
biau pasitikėdami profesionalų kvalifikacija. 
Kita vertus, gandai apie restorano reputa-
ciją sklinda iš lūpų į lūpas, tad vis daugiau 
žmonių renkasi ramiam pokalbiui prie vyno 
taurės kuklųjį „tiflisi“ kiemelį.

DIoNER IR ŠIŠ
prieš kelioliką metų atrodę pietų kraštų 

egzotika, šiandien kebabai įsitvirtino že-
mesniajame „greitojo maisto“ rinkos se-
gmente, beveik išstūmę iš ten tradicinius 
pyragėlius ir čeburekus. sėkmės priežastis 
paprasta: nesudėtinga gamybos technolo-
gija, leidžianti apsiriboti kukliais gamybos 
plotais ir personalo išgalėmis, patiekalo 
forma, tinkama prekiauti išsinešimui. Be 
to, potencialius pirkėjus nuolat vilioja skru-
dintos mėsos kvapas ir šioks toks natūralių 
daržovių asortimentas. tad nenuostabu, 
kad kebabus parduodantys taškai dygsta 
po visą lietuvą, nuo sostinės senamies-
čio iki Šventosios paplūdimių. deja, kiekis 

anaiptol negarantuoja kokybės: smulkiuose 
kioskeliuose reguliariai aptinkami maisto 
ruošimo technologijos pažeidimai, o kom-
ponentų kilme, kokybe ir e-priedų kiekiu 
ramybės dėlei geriau nesidomėti. ne veltui 

apie kebabus ir jų gamintojus pastaraisiais 
metais sukurta kur kas daugiau anekdotų, 
nei apie kitus patiekalus…

iš tikrųjų kebabas – tai ne vienas patieka-
las, o didelė jų grupė, paplitusi didelėje azi-
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jos dalyje nuo turkijos iki indijos, ir kiekvie-
name krašte gaminama savaip. lietuvoje ir 
kitose europos šalyse paplito 2 kebabų rū-
šys, besiskiriančios mėsos įdaro paruošimo 
būdu: vadinamųjų dioner kebabų mėsos 
įdaras pjaunamas aštriu peiliu nuo vertika-
liai besisukanačio iešmo, o Šiš kebabų įdaras 
kepamas vienetinėm porcijom ant horizon-
talių iešmų - panašiai kaip šašlykas. Kebabo 
įdarą sudėjus į bandelę arba suvyniojus į la-
vašą, jis dar šiek tiek apkepinamas. 

Klasikinis greitojo maisto receptas, len-
kiantis sintetinius burgerius pikantiškumu ir 
tariamu natūralumu! pažangesnėse užkan-
dinėse, tokiose, kaip sostinės „Jammi“, nere-
tai atsiranda ir kitų šalių panašios technolo-
gijos patiekalai: itališki Panini, meksikietiški 
Buritos, gruzdinti vištienos kepsneliai a la 
KFC, skrudintos bulvytės ir kiti „plebėjiški“ 
delikatesai. tokiu būdu praplečiama lan-
kytojų bazė – prie studentų ir pro šalį sku-
bančių vairuotojų prisideda gretimų įstaigų 
tarnautojai, o švenčių progomis - net ir pen-
sininkai. 

aišku, taikyti užkandinių asortimentui 
įprastus patiekalų kokybės kriterijus galima 

tik santykinai, juolab lietuvoje nėra įsiša-
knijusių greito maisto vartojimo tradicijų. 
tačiau įvertinus paruošimo greitį bei palan-
kų maistingumo ir kainos santykį, gali nutik-

ti taip, kad patenkinamos kokybės kebabų 
ir sumuštinių užkandinės išstums iš rinkos 
žemesniojo segmento didelę dalį tradicinių 
kavinių.   
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IŠRINktAs gERIAUsIAs 2011 M 
JAUNAsIs VIRĖJAs

2011 m. lapkričio 12 d. vilniuje vyko jau tre-
čią kartą lietuvoje organizuotas čempiona-
tas skirtas jauniesiems virtuvės meistrams. 
Čempionatas rengiamas siekiant paskatinti 
jaunuosius virėjus tobulinti savo žinias, ta-
lentą ir profesines galimybes bei kelti maiti-
nimo paslaugų versle dirbančių specialistų 
profesinį lygį.
Beje, ankstesniuose čempionatuose suži-
bėję jaunieji virtuvės meistrai šiuo metu yra 
pasiekę puikių rezultatų ir tapę žinomais 
virtuvės šefais lietuvoje. 

Čempionato organizatorius – lietuvos resto-
ranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija 
(lRvvKa). Čempionatas vyko puikiai tokiems 
renginiams pritaikytoje demonstracinėje 
virtuvėje - „Baltic master“ mokymų centre.  
 
Konkurso metu virėjai per 2,5 valandos 
privalėjo pagaminti po 4 porcijas šių patie-
kalų, panaudojant privalomus produktus: 
- Šaltąjį užkandį, būtinai panaudojant karšto 
rūkymo skumbrę, pankolį bei duonos gaminį. 
- Karštąjį (pagrindinį) patiekalą, būti-
nai panaudojant vištą, moliūgą ir lęšius; 
 
Čempionato teisėjai buvo patyrę ir tarptau-
tiniuose konkursuose dalyvaujantys virtu-
vės šefai:
ona Jurkšienė - komisijos pirmininkė
darius dabrovolskas 
Honorata lyndo

techninis teisėjas - leonardas maceikanec

iš viso varžėsi 12 dalyvių:
- pavel Koncejalov – uaB „villon“, vilniaus 
raj.;
- Romuald miliun – uaB „tokyo“, vilnius; 
- egidijus Šešelgis – restoranas „terrazza“, 
vilnius; 
- gytis Beručka – restoranas „aero gallery“, 
druskininkai; 
- natas Beriozovas - uaB „stars & legends, 
vilnius;
- artūras samavičius – restoranas „California 
gourmet“;
- edgaras Klimas – Kauno maisto pramonės 
ir prekybos mokymo centras, Kaunas; 
- andrej lisovskij – „sasha song‘s Jazz Club“, 
vilnius; 
- Jurij suchopalov – „ararat aparthotel“, 

Klaipėda; 
- Rūta mikalauskaitė – kavinė „lisitėja“, tel-
šiai;
- lina gedgaudaitė – kavinė-vyninė „don 
vito“, neringa;
- edgaras Jerumbauskis – uaB „Baltijos 
dorė“, Klaipėda;

susumavus balus, nugalėtojais išrinkti:
1 vieta natas Beriozovas - uaB „stars & 
legends, vilnius; 
2 vieta gytis Beručka – restoranas „aero 
gallery“, druskininkai; 
3 vieta edgaras Jerumbauskis – uaB „Balti-
jos dorė“, Klaipėda. 
 
LRVVKA informacija
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IŠ kAVINĖs Į kAVINĘ

suminėtos keturios vilniaus kavinės ir 
buvo pagrindinės viešos patalpos, į kurias 
du tarpukario dešimtmečius diena dienon 
rinkdavosi prisiekę kavininkai. aišku, to-
kiam nemažam, tegu ir provincialaus sta-
tuso miestui keturių kavinių neužteko. Jų 
buvo daug daugiau, bet jos, kaip ir daugybė 
ano meto laikraščių, čia gimdavo, kartais su 
didžiule reklama ir pompa, čia, žiūrėk, jau 
kojas ištiesdavo. tiesa, kartais viena kita ir 
ilgiau vegetuodavo, bet minėtų kavinių 
konkurencijos neišlaikė. o stengėsi. ir dar 
kaip. labiausia – importiniais pavadinimais: 
„Zakopianka“, „poznanianka“, „Krakowianka“, 
„Warszawianka“, „switezianka“, ir panašiai. 
Kai kurių savininkai reklamavosi, kad jų kavi-
nės esančios lenkiškos ir... krikščioniškos. tik 
būkite, vilniečiai, geri ir palaikykite patrioti-
nę kavinę. galas žino kodėl, bet nepalaikė, 
ir vienas po kito savininkai savo kromelius 
turėjo uždaryti.

Kiek ilgiau išsilaikė „Rudnickio“ antroji ka-
vinė tuo pačiu pavadinimu, bei „Jugoslavija“ 
ir „dormanas“.

pirmoji šių kavinių veikė trakų ir vilniaus 
gatvių kampinio namo pirmame aukšte. 
Įėjimas buvo iš kampo (dabar užmūrytas). 
vidus įrengtas skoningai, bufetas galėjo 
patenkinti svečius, bet, jei neklystu, savi-
ninkas ypatingo pelno neturėjo. nors vieta 
pačiame miesto centre ir patalpa puiki, bet 
publikos kažkodėl nepritraukė. Jei neklystu, 
įsteigdamas šią kavinę, Rudnickis norėjo ati-
traukti pirkliškai-prekybišką publiką iš „Žalio 
Štralio“. sumanymas geras, nes, kaip sakiau, 
kavinė veikė pačiame miesto centre, kur tuo 
metu kaupėsi visa stambioji ir smulkioji pre-

kyba, šalimais – magistratas, čia pat didžiu-
lis viešbutis „europa“. visa bėda, kad svečių 
nedaug teateidavo.

praėjus tiekai metų, negaliu pasakyti, kuri 
kavinė, „Jugoslavija“ ar „dormano“, anksčiau, 
kuri vėliau atsirado. viena žinau, - ne anks-
čiau kaip po 1930-ųjų metų. „Jugoslaviją“ 
įsteigė keli į vilnių atvykę serbai, išnuomavę 
erdvų būstą prie pat tuometinio operetės 
teatro „lutnia“ (dabar lietuvių dramos te-
atras). nežinau, ar kavinė priklausė vienam 
savininkui, ar keliems. visi padavėjai buvo 
labai aukšti, laibi brunetai, į kuriuos žiūrėda-
ma ne viena vilniaus dama varvino seilę.

„Jugoslavijos“ kavinė turėjo tris atrakcijas: 
serbus padavėjus, specifinį gėrimą „buza“ ir 
turkišku būdu gaminamą kavą. Buza buvo 
iš tikrųjų puikus šaltas gėrimas, kuris vasarą, 
karštomis dienomis, nuostabiai atvėsinda-
vo. sunku pasakyti, kodėl, bet turkiška kava 
vilniečiai nesižavėjo. ar ji turėjo tik turkiškos 
kavos pavadinimą, ar mes prie jos nebuvo-
me pratę. Būdavo, išgeri puodelį ar net du ir 
čia pat per gatvę dūlini pas Rudnickį užsisa-
kyti „mažą juodą“.

„dormano“ kavinės istorija specifinė, ir ją 
nors trumpai noriu atpasakoti. Keletą metų 
dormanas laikė nedidelę aludę totorių ga-
tvėje, ir šio gėrimo mėgėjai dažnai ten už-
eidavo pagurkšnoti. ilgainiui ta aludė tapo 
populiari, kas norėjo iš tiesų gero alaus, ei-
davo pas dormaną. iš kur jis jo turėjo – lieka 
paslaptis. galbūt dormano aludė nedidelia-
me kambaryje būtų išsilaikiusi iki karo, jei 
ne prasidėjęs antisemitizmas.

gimė jis tuometiniame universitete. pra-

džioje endekai* studentai pareikalavo, kad 
universitete būtų įvestas „numerus clau-
sus“ – priimti ribotą žydų studentų skaičių. 
vėliau pareikalavo „numerus nullus“, - kad 
žydai iš universiteto visai pranyktų. senatas 
nesutiko, ir universitete prasidėjo riaušės. 
netrukus jos persimetė į miestą. Chuliganai 
ir studentai čia vienur, čia kitur pradėjo dau-
žyti žydų krautuvių langus, prie krautuvių 
išstatė piketus. stovintieji prie durų įspė-
davo įeinančius, kad čia – žydų krautuvė. 
neklausantiems įspėjimo, ypač moterims, 
ant nugaros prisegdavo lopą su užrašu „Ja 
kupuję u žydow“. su tokiais lopais ne vie-
na moteris vaikščiodavo po miestą, kol kas 
nors pasakydavo.

*Endekai – partijos Narodowa demokracja 
(Tautinė demokratija) nariai.

Įsiaudrinę endekai studentai nepaliko 
ramybėje ir niekuo dėtų kavinių. viena jų 
(„Žalias Štralis“) jau minėjau. Kartą vakare 
apie 20 studentų įgriuvo į „Rudnickio“ ka-
vinę. apsiginklavę storomis lazdomis, eile 
sustojo prie durų, ir būrio vadas sušuko: 
„Žydai, išeikite“. Keliolika asmenų atsisto-
jo. „dėmesio!“ – sušuko tas pats studentas: 
„Įspėjame,  - tęsė, - kad šioje krikščioniškai 
lenkiškoje kavinėje nepasirodytų nė vienas 
žydas. ateisime patikrinti“.

Keliolika žydų smuko iš kavinės. išėjus pa-
skutiniam, studentų vadas atsiprašė:

- atsiprašome už paskutinį užpuolimą lie-
tuvoje*, bet taip daroma lenkijos gerovei.

studentai išsinešdino, ir visi apstulbę 
komentavome nelauktą incidentą. nuo tos 

Atsiminimai (tęsinys iš Nr. 35)
Rapolas Mackonis (kalba ir stilius netaisyti)

istoRiJa
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dienos į „Rudnickio“ kavinę neįžengė nė vie-
nas žydas. 

*Aliuzija į „Pono Tado“ pilną pavadinimą: 
„Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie.“

po šio incidento dormanas padarė labai 
praktišką išvadą. sniadeckių ir mickevičiaus 
gatvių kampinio namo pirmame aukšte 
įrengė kavinę (iki 1965 m. čia buvo „visasą-
junginės spaudos“ centrinis kioskas). tai jau 
ne aludė totorių gatvėje, o tikra kavinė, kuri 
netrukus vilniuje pasidarė labai populiari. 
viena – kavą gamino ne blogesnę negu ki-
tose kavinėse, antra – dormano alus, kuriuo 
beveik kasdien gardžiavosi įvairių korpo-
racijų studentai. Būdavo, susėda prie stalo 
keliolika ir užsako kiekvienam po bokalą 
putojančio alaus. pagal komandą kiekvie-
nas studentas turėjo išgerti vienu ypu, ne-
atsikvėpdamas, kitaip grėsė diskvalifikacija. 
ne vienas, šluostydamas nuo lūpų putas, 
neiškęsdavo nepasakęs:

- Bravo, ponas dormanai. nors ir žydas 
esi, bet alus puikus. dar po vieną didelį bo-
kalą. išgersime, draugai.

- išgersime už pono dormano sveikatą. 
vivat.

suūždavo visas būrys, ir ant stalo vėl 
suboluodavo keliolika bokalų putojančio 
alaus.

Kažkas paleido gandą, kad dažniausi dor-
mano svečiai – tie patys studentai, kurie 
buvo įsiveržę į „Rudnickio“ kavinę.

Šioje kavinėje dažni svečiai būdavo ir 
mūsų studentai, dėvėję lietuvių studentų 
sąjungos gražias žalias kepuraites. Kartais 
prie vieno stalo susėsdavo lenkai, šalimais 

prie kito stalo – lietuviai studentai. tokiais 
atvejais neapsieidavo be alaus turnyro: 
katrie greičiau ir daugiau išgers. Šia proga 
pravartu paminėti, kad įvairių tautybių stu-
dentai sugyvendavo neblogai, ir jokių diso-
nansų nepasitaikydavo. siautėjęs tuo metu 
antisemitizmas buvo nukreiptas tik prieš 
žydus. Į tą niekuo nepateisinamą antisemi-
tinę akciją lietuviai, gudai ir rusai studentai 
nesikišo. veikė tik lenkai studentai, ir tai ne 
visi, o tik endekai, kurių daugumą sudarė ne 
vietos gyventojai, bet sugabentieji iš lenki-
jos, daugiausia iš poznanės, kuri tarpukario 
lenkijoje buvo laikoma endekų akcijos cen-
tru.

Baigiant lankyti prieškarines vilniaus ka-
vines, tenka nubraukti ašarą ir dėl tikros 
bohemiškos šventyklos, pradžioje vadin-
tos „Cafe-Club“, vėliau „teatro“. Jos buveinė 
buvo vilniaus gatvėje, ten, kur dabar „palan-
gos“ kavinė ir restoranas. perstačius šį namą 
iš pagrindų, neliko nė pėdsako kitados pui-
kiai įrengtos pirmame aukšte kavinės.

„Cafe-Club“ atsirado gana vėlai, prieš pat 
karą, ir tokiu pavadinimu minima vilniaus 
analuose dar 1940 metais. tų metų rudenį 
(spalio 6 d.) teisėtiems savo sostinės šeimi-
ninkams užėmus teatro patalpas Basanavi-
čiaus gatvėje, veikusio tose patalpose lenkų 
teatro likučiai įsikūrė buvusiame „Helios“ 
kine, ir aktoriai senu papročiu rinkdavosi 
išgerti mažą juodą „Cafe-Club“ kavinėje. ne-
dėčiau už tai galvos, tačiau, berods, lenkų 
teatro aktorių iniciatyva kavinė buvo pava-
dinta „teatro“ vardu.

Joje teko dažnokai lankytis, ypač 1941 m. 
pavasarį, prasidėjus vilniuje vidurių šiltinės 

epidemijai. tą pavasarį sergančių šia liga 
buvo prikimštos ne tik miesto ligoninės, bet 
ir daugelis mokyklų. Kasdien nuo ryto iki 
vakaro gatvėmis slinkdavo viena po kitos 
laidotuvių eisenos. Įstaigų tarnautojai buvo 
priverstinai skiepijami. Kas kelintą dieną 
gaudavome tris arkliškas dozes, nuo kurių 
ne vienas apalpdavo, kitiems pakildavo 
temperatūra.

tokių stichinių nelaimių metu žmonė-
se pasklinda įvairiausių nerašytų receptų. 
vieną tariamai stebuklingų vaistų tada var-
tojome ir mes, žurnalistai. Receptas buvo 
nesudėtingas, ir pagal jį vartojami vaistai 
malonūs – spiritas.

Kas vakaras iš spaustuvės (ji buvo ten, kur 
dabar Ryšių ministerija), vieni kitus pakeis-
dami, skubėdavome į „teatro“ kavinę „gydy-
tis“. pašonėje esanti „Rudnickio“ kavinė „ste-
buklingų vaistų“ dar neturėjo. Buvo jų tik 
„teatro“ kavinėje, kuri bene pirmoji, matyt, 
vykdydama planą, gavo teisę laikyti spiritu-
alijas bei šaltus ir karštus užkandžius, ko iki 
tol kavinėse niekuomet nebūdavo.

Ši sumoderninta kavinė, faktiškai – ne ka-
vinė, o valgykla, išsilaikė iki vokiečių okupa-
cijos. tiksliai nežinau, gal veikė ir okupacijos 
metu, bet joje neteko lankytis.

tiek žinių sulasiojau apie tarpukario vil-
niaus kavines. Kaip minėjau, būta jų daug 
daugiau, bet atneštiniais pavadinimais pa-
vadinimais steigiamos kavinės, nors ir labai 
reklamuojamos, pasisekimo nesulaukė. Kas 
kita mano suminėtos ir nors trumpai api-
būdintos. Kaip jau sakiau, ne vienas senas 
vilnietis dar ir šiandieną maloniai jas prisi-
mena, ypač „Rudnickį“.

istoRiJa
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pRoduKtai - Žuvis

kokIA ŽUVIs VALgoMA 
PAsAULIo REstoRANUosE?
Liutauras Markevičius

Nesunku pastebėti, kad į pasaulio restoranų valgiaraščius įtraukti žuvies patiekalai atspindi regione su-
gaunamos žuvies ir jūros gėrybių įvairovę. Vienos žuvys sutinkamos daugiau šiaurinėse, kitos pietinėse 
platumose, kai kurios gyvena tik kai kuriuose kontinentuose arba regionuose.

vienos populiariausių žuvų pasaulio res-
toranuose: tunas (iš šios žuvies ruošiami to-
kie užkandžiai, kaip karpačio, tar tar, sašimi), 
lašiša, kardžuvė, paltusas, otas, skumbrė. 
negalima nepaminėti austrių, aštuonkojų, 
sepijų, didžiųjų krevečių, jūros šukučių, jū-
ros ežių ir pan.

Žuvys ir jūros gėrybės gastronomijoje ne-
atskiriamos. neretai iš jų ruošiamos asorti 
lėkštės keletui ir daugiau restorano svečių. 
Rimtesni restoranai šaltiems užkandžiams 
siūlo čia pat sūdytas bei rūkytas lašišas, 
upėtakius.

Ruošiant karštus patiekalus restoranuose, 
populiarios plekšnės, John dory, mahi mahi, 
jūros ešeriai, dorados, monkfish, grouper, 
snapper. taip pat restoranų meniu galime 
aptikti ungurį, eršketą, sterką, upėtakį, men-
kę, netgi tilapiją, tačiau pastaroji auginama 
dirbtiniu būdu afrikoje, azijoje ir p. ameri-
koje. Šiose šalyse dažnai nesilaikoma Jav ir 
es standartų, tad išsivysčiusios šalys vengia 
šios žuvies. taip pat vengiama ir riebžuvės. 
dėl sukeliamų virškinimo sutrikimų prekyba 
riebžuve uždrausta italijoje ir Japonijoje.

stebina šviežių žuvies patiekalų gausa 
lenkijos restoranuose ir užeigose. Čia gali-

ma pasirinkti vietoje auginamas ir laukines 
žuvis: karpį, upėtakį, lydeką, lyną, sterką.

Žinomos ir neatrastos žuvys 
silkė šiaurinėje europos dalyje, taip pat 

ir lietuvoje yra labai populiarus ir nebran-
gus užkandis: brandinta, sūdyta, rūkyta, 
marinuota. ančiuviai dažniausiai vartojami 
sūdyti, konservuoti, rūkyti, vytinti. naudo-
jami kitiems patiekalams pagardinti. taip 
pat kaip karštą užkandį juos siūlo keptus 
aliejuje. stintų gal ir nėra prabangių restora-
nų valgiaraščiuose, bet Kanadoje, Jav, Rytų 
azijoje tai yra populiarus karštas užkandis. 
netgi rengiami stintų festivaliai. Šaunu, kad 
tuo gali pasigirti ir palanga.

delikatesinė lašišinių šeimos žuvis, au-
ganti lietuvoje - seliava - nėra plačiai pa-
plitusi. Jos randama Jungtinės Karalystės 
ežeruose ir ypač gausu suomijoje, kur yra 
net seliavų restoranai. Šią vasarą išmėginau 
įvairius jos ruošimo būdus ir visi buvo labai 
geri: sašimi, malosol, sūdyta, marinuota, 
kepta aliejuje, rūkyta. Ypač mane sužavėjo 
žalia seliava, nes buvo ką tik sugauta ežere. 
taip pat ši žuvis nuostabi ir truputį pasūdy-
ta. o ką galvoja apie seliavas restoranų šefai 

lietuvoje? Žinau, kad šią vasarą „apvalaus 
stalo“ restorano šeimininkė Rasa Šnaiderie-
nė seliavomis vaišino svečius iš toskanos, 
kurie buvo sužavėti šiuo delikatesu. 

Išmokti elgtis su šaldyta žuvimi
tiekėjai lietuvoje gali pristatyti žuvis ir 

jūros gėrybes iš viso pasaulio. nereikia gal-
voti, kad šaldyta žuvis ar jūros gėrybės yra 
blogai. dabartiniai technologiniai sprendi-
mai, tokie kaip šaldymas oru ( -3,8 – -4,4 °C), 
kriogeninis šaldymas ( -65,5 °C ir daugiau), 
kontaktinis šaldymas (įvairūs blokai, -18 °C), 
šaldymas jūros vandeniu, kuris išlieka skys-
tas iki -20 °C, leidžia produktus greitai už-
šaldyti, saugiai transportuoti ir taisyklingai 
atšildžius vartoti kokybišką produktą.

neteisingai atšildžius, galime sukompro-
mituoti bet kokį kokybišką produktą. pro-
fesionalai nurodo, kad atšildyti galima ore, 
vandenyje, netgi pradėti gaminti šaldytą 
produktą. geriausi rezultatai gaunami at-
šildant lėtai, apie 36 valandas produktą lai-
kant vos aukštesnėje temperatūroje. greitai 
atšildytas ore arba vandenyje, produktas 
netenka „natūralių skysčių“. tai daro įtaką 
svoriui ir skoniui. atšildant per ilgai, per šil-
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tame vandenyje produktas išdžiūna ir susi-
daro sąlygos bakterijų dauginimuisi. Kadan-
gi vanduo yra geresnis temperatūros laidi-
ninkas, jame galima greičiau atšildyti negu 
ore. geriausia po šaltu tekančiu vandeniu. 
atšildant pakuotes, jų negalima ardyti, nes 
produktas taip pat neteks skysčių ir skonio.

kokios žuvies ruošimo paslaptys?
dauguma žuvies patiekalų ruošiami grill 

būdu, siekiant jokiu būdu jų neperkepti. Be 
abejo, priklausomai nuo struktūros. pavyz-
džiui, tokios žuvys, kaip otas, jūros liežuvis, 
menkė, dažniausiai kepami, troškinami kep-
tuvėje ar orkaitėje ir patiekiami su įvairiais 
padažais.

aukščiausias lygis – ką tik pagauta žuvis. 
taigi ruošti žuvį (ar tai įmesime į orkaitę de-
šimčiai minučių, ar kepsime ant grilio, ar sū-
dysime, ar marinuosime) yra gana paprasta. 
Reikėtų žinoti pagrindines taisykles. pavyz-
džiui, 2,5 cm storio žuvies filė reikia kepti 
(virti, troškinti ir pan.) apie 10 min. Žuvies 
ruošimo laikas bus ilgesnis, jei ji riebesnė 
arba su kaulais. Kepant ir pan. vidaus tem-
peratūra turėtų pasiekti apie 70 °C. nereikia 
pamiršti, kad nuo ugnies nuimta žuvis to-
liau „kepa“, tad neperkepkite.

orkaitėje galima ruošti tiek neriebią, tiek 
riebią žuvį, tiek filė, tiek visą žuvį su oda. 

prieskonių), sultinį, vyną, pieną ir pan. indą 
pasirenkame pakankamai gilų, kad galėtu-
me įpilti tiek skysčio, jog apsemtų žuvį. Kai 
skystis užverda, liepsną keik įmanoma su-
mažiname, troškiname uždengę.

mažos žuvytės paprastai kepamos kep-
tuvėje, naudojant mažai riebalų. lietuviai 
puikiai moka tai daryti.

Ruošti garuose rekomenduojama liesą 
žuvį. Į puodą su garais ant grotelių dedama 
žuvis, po ja gali būti troškinamos daržovės. 
Šiuo metu šis būdas dažniausiai naudoja-
mas ruošti midijoms.

negaliu nepaminėti baisių nukrypimų, 
ruošiant netgi šviežią žuvį lietuvoje. mielos 
šeimininkės ir restoranų virėjai, tikrai nerei-
kia gardinti šviežios žuvies neaiškios kilmės 
fermentiniu sūriu ir konservuotais anana-
sais. esu nusiteikęs ir prieš žuvies patiekalą 
su kiaulės šonine.

Profesionalai, tiekiantys žuvį restora-
nams ne vieną dešimtmetį, žymiausi vir-
tuvės šefai sutaria: nėra nieko skaniau už 
paprastai paruoštą šviežią žuvį su šviežio-
mis prieskoninėmis žolelėmis, šaukšteliu 
gero alyvuogių aliejaus, šlakeliu citrinos 
sulčių, šviežiai maltais pipirais. Na ir taure 
vyno. Skanaus.

orkaitėje galima kepti tiek ant grotelių, tiek 
skardoje, prieš tai patepus ją sviestu arba 
aliejumi. taip pat žuvį orkaitėje galima troš-
kinti inde (neriebią - prieš tai pamarinavus), 
o į indą galima įpilti balto vyno, žuvies sul-
tinio (tik ne vandens). prieskoninės žolelės 
barstomos baigiant ruošti patiekalą, antraip 
sudegs. Ruošiant liesą žuvį, pabaigoje ga-
lima įpilti grietinėlės, o jei vartojami azijie-
tiški prieskoniai – kokosų pieno. orkaitė iš 
anksto įkaitinama iki 180 – 200 °C.

liesą žuvį galima kepti geros kokybės 
daržovių aliejuje 190 °C temperatūroje. 
Reikia kepti porcijomis, kitaip žuvis ar jūros 
gėrybės prisigers aliejaus. iškepus reikia nu-
sausinti ant popierinio rankšluosčio.

Riebią žuvį: tuną, lašišą, skumbrę, gerai 
kepti ant grilio gabalais. tunas vos vos ap-
kepamas iš visų pusių. lašišą geriausia kepti 
su oda, kad neiširtų. puikiai ant grilio iškepa 
jūros ešerys ir dorada. Jeigu kepama visa di-
desnė žuvis, reikia padaryti kelis įpjovimus 
iki stuburo, kad visiškai iškeptų. prieš kepant 
į vidų galima įdėti česnako, petražolių, bazi-
liko, čiobrelių, rozmarino, skiltelę citrinos, 
na o pipirai, druska – pagal skonį.

troškinti puode ar keptuvėje geriau liesą 
žuvį, filiukus, gabalus ar visą. nereiktų troš-
kinti riebios ar tamsios mėsos žuvies. troš-
kinimui pasirenkame vandenį (reikės daug 
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KaRpis - rekomendacija
Karpius pirkite drąsiai, tačiau atminkite,
kad parduotuvėse galite rasti tik žuvininkystės
ūkiuose užaugintų žuvų.

paltusas - rekomendacija
nepirkite šių žuvų, nes jų ištekliams gresia 
išnykimas.

JŪs PERkAtE? AR JUMs 
PARDUoDA?
Robertas staponkus

Pasaulinė maisto ir žemės ūkio organizacija apskaičiavo, kad 52 proc. pasaulio žuvies išteklių yra visiškai 
išeikvoti, dar 28 proc. – pereikvoti arba ženkliai sumažėję. Nenuostabu, kad kasmet žuvies kaina kyla 
ir kils ateityje. kai kurie mokslininkai prognozuoja, kad jei dabartinės žvejybos ir žuvies suvartojimo 
tendencijos nesikeis, komercinių žuvų vandenynuose neliks jau 2048 metais. todėl vieną dieną žuvis gali 
tapti prabangos produktu. Rinktis žuvį atsakingai nereiškia visiškai jos atsisakyti. svarbu kelti teisingus 
klausimus tiems, kas tiekia/parduoda žuvį arba...pasigauti ją pačiam. 

Žuvis yra skanus ir vertingas maistas, 
baltymų šaltinis, būtinas mitybos raciono 
elementas. tačiau tuo pat metu tai ir van-
dens ekosistemų dalis, taip pat tai yra žvejų 
pragyvenimo šaltinis. technologijų pažan-
ga per paskutinį pusšimtį metų neaplenkė 
ir žvejybos: laivai tapo galingesni, talpesni, 

o žuvies gaudymo technologijos be galo 
efektyvios. paradoksalu, bet didelis ir galin-
gas žvejybos laivynas vaikosi vis mažėjantį 
žuvų kiekį. Šiuolaikinėms technologijoms ir 
verslinei žvejybai trūksta tik vieno – selekty-
vumo ir draugiškumo aplinkai. 

Žvejų laimikį sudaro ne tik verslinės žuvys, 
bet ir komerciškai mažiau vertingos žuvys. 
tokios „netyčia“ pagautos žuvys, paukščiai 
ar kiti gyvi organizmai išmetami atgal į jūrą, 
o absoliuti dauguma jų nebeišgyvena. tai 
vadinamoji priegauda. priegaudos mastai 
jūrose didžiuliai, vien Šiaurės Rytų atlante 
per metus į jūrą išverčiama daugiau nei mi-
lijonas tonų (1 332 000 t) žuvies arba apie 
13 % visos šioje teritorijoje sugaunamos 
žuvies. 

Žuvies ištekliams mažėjant, vis didesnę 
laimikio dalį sudaro jaunos, dar nespėjusios 

nė karto išneršti žuvys. dėl tokių žuvų gau-
dymo sumažėja ateinanti žuvų karta, taigi, 
dar labiau sumažėja ir būsimi laimikiai. 

Kai kurie žvejybos metodai kenkia tra-
pioms povandeninėms buveinėms. vienas 

pRoduKtai - Žuvis
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staRKis - rekomendacija
nesibaimindami pirkite starkius, pagautus
vakarų europoje, gėluose vandenyse ir 
didžiojoje dalyje Baltijos jūros.

staRKis - rekomendacija
pirkite tik didesnes nei 42 cm žuvis, kurios jau 
yra spėjusios bent kartą išneršti.

tunas - rekomendacija
Žalią spalvą galima priskirti tik gelsvauodegiui 
tunui, kurio gaminiai turi msC sertifikatą. 
Jei tunas neturi msC emblemos vadinasi jo 
ištekliai yra pergaudyti ir jam šviečia raudona 
spalva.

tunas - rekomendacija
geltona šviesa galima pažymėti dryžąjį tuną 
(Katsuwonus pelamis) bei kitas tunų rūšis. 
visų jų ištekliai maksimaliai išnaudojami, 
o kai kuriais atvejais yra net ir pergaudyti. 
priklausomai nuo naudojamos žvejybos 
įrangos kaip priegauda sugaunama daug kitų 
rūšių žuvų, taip pat delfinų ir vežlių. pirkdami 
tuną pasidomėkite, kokia tai rūšis, drąsiai
teiraukitės pardavėjų.

tunas - rekomendacija
nepirkite paprastojo, gelsvauodegio tuno 
ar kitų tunams giminingų žuvų, pavyzdžiui, 
durklažuvių, (Xiphias gladius), marlinų, 
(makaira indica) ir (m. nigricans), nes jos 
yra pergaudytos, o kai kurios įrašytos į 
tarptautinės gamtos išsaugojimo sąjungos 
Raudonąjį sąrašą.

iš pavyzdžių, žvejyba tralais, kuomet tin-
klai su pritvirtintais svoriais yra tempiami 
dugnu. Šios žvejybos metu pažeidžiamos 
dugno bendrijos bei jose gyvenantys or-
ganizmai. ardami lauką septynis kartus per 
metus, vargu, ar ką užaugintume, o jūros 
dugnas yra ariamas. dažnai šitokiais būdais 
yra naikinamos buveinės, kurios gyvybiškai 
reikalingos sėkmingam žuvų nerštui. dėl 
aplinkai žala darančių žvejybos metodų dar 
labiau mažėja ištekliai.

Pasiūlą formuoja ne gamintojai, o vartotojai
 nei valgytojas, nei žvejys, nei tiekėjai 

nenori, kad žuvies nebeliktų. Bėda ta, kad 
žuvies ištekliai yra „bendri“, ir kiekvienas 
žvejas neretai pagalvoja, kad jei jis ir nežve-
jos sparčiai mažėjančių žuvų rūšių, atsiras 
tokių, kurie jas sužvejos. užburtas ratas? ne 
visai. Žvejai ir žvejybos įmonės tikrai negau-
dytų tiek daug nykstančių žuvų, jei vartoto-
jai vengtų jas pirkti ir rinktųsi tik tas žuvis, 
kurių ištekliai yra gausūs. 

prieš perkant žuvį ar jūros gėrybes pasi-
domėkite, kur šios buvo sugautos ar užau-
gintos. Klausimai gali paskatinti verslininkus 

pardavimui ieškoti gausesnių ir tvariai gau-
domų rūšių. nepirkite į Raudonąją knygą 
įtrauktų, taip pat giliuose vandenyse papli-
tusių žuvies rūšių: jos auga lėtai, tad jų ište-
kliai yra itin jautrūs pergaudymui, o šių žuvų 
žvejyba menkai reguliuojama. geriau rinktis 
didesnes žuvis, nes jei perkate jauną, mažo 
dydžio žuvį, didelė tikimybė, kad ji nebus nė 
karto išneršusi. Rekomenduojama ieškoti 
vietinių gausių žuvų rūšių, pavyzdžiui, eše-
rių, karpių, karšių, lydekų, upinių plekšnių, 
silkių, starkių, Baltijos šprotų, stintų ir kitų. 
taip paremsite vietos verslą, o ir žuvis grei-
čiausiai bus šviežesnė ir kokybiškesnė. 

Ar žinote, kokią žuvį šiandien valgysite? 
Jau metai, kaip lietuvos gamtos fondas 

bendradarbiaudamas su WWF (pasaulio 
gamtos fondu) lietuvių kalba išleido žu-
vies ir jūros produktų vadovą sąmoningam 
vartotojui „ar žinote, kokią žuvį šiandien 
valgysite?“, kuriame žuvys suskirstytos į tris 
kategorijas: „valgykite į sveikatą!“, „atsargiai 
– pasidomėkite ir pagalvokite!“ ir „nepirki-
te!“. Kategorijoms žuvys priskiriamos pagal 
jų išteklių gausumą ir intensyvios žvejybos 
keliamą grėsmę. 

„valgykite į sveikatą“ žuvų grupėje esan-
čioms žuvims net ir intensyvi žvejyba ne-
kelia grėsmės išnykti. Ramia sąžine galima 
pirkti ir valgyti šias žuvis: ešerius, karpius, 
karšius, lydekas, ledjūrio menkes, upines 
plekšnes, silkes, kuojas, midijas, Baltijos 
šprotus, kupres. 

„atsargiai – pasidomėkite ir pagalvokite“ 
grupės žuvims intensyvi žvejyba kol kas dar 
nekelia grėsmės išnykti, tačiau rekomen-
duojama mažinti jų pirkimą ir vartojimą dėl 
to, kad vis dar neturima pakankamai duo-
menų apie šių žuvų rūšių paplitimą (jų gali 
būti daug mažiau, negu jūs manote) arba jų 
žvejybos/auginimo būdai kenkia aplinkai. 
prie šios grupės priskiriamos: juodadėmė 
menkė, uotas, pangasija, jūrinė plekšnė, 
seliava, eršketai, vaivorykštiniai upėtakiai, 
lynai, perpelės. 

„nepirkite!“ kategorijoje esančių žuvų 
rūšių rekomenduojama visai nepirkti, tokiu 
būdu neprisidėti prie intensyvios jų žvejy-
bos, nes žuvų pagaunama kur kas daugiau 
nei iš tiesų leidžiama. minėtoms žuvų rū-
šims gresia išnykimas, o jų žvejyba kelia di-
delį pavojų aplinkai. Šių žuvų rūšių laikinas 
vartojimo sustabdymas padėtų ištekliams 
atsigauti arba žvejybos įmonėms pakeisti 
žalojančius aplinką žvejybos metodus.

Jei turite galimybę pasistenkite nepirkti: 
jūros ešerio, lašišos, paltuso, juodojo paltu-
so, ryklių mėsos, tropinių krevečių, ungurio, 

jūrų velnio, tilapijos, upinės nėgės, gelton-
dryžės riebžuvės. 

perkant tokias žuvis, kaip jūros lydeka, 
atlanto ir Baltijos menkė, aliaskinė ruda-
galvė menkė, strimelė, skumbrė, starkis, 
krevetės, paprastasis vilkešeris, vėžiai, tunai, 
stintos pasidomėkite, kokiuose regionuose 
žuvis pagauta ar užauginta. Žuvų populia-
cijų būklė skiriasi pasauliniuose žvejybos 
regionuose, taip pat skiriasi ir jų auginimo 
būdai skirtingose šalyse, tad perkant šias 
žuvis reikia pasidomėti iš kur jos atkeliavu-
sios, kokiu būdu gaudytos ir kaip augintos.

Įdomūs faktai

Žuvininkystės ūkiuose užaugintų lašišų paša-- 
rui sunaudojama daug kitos rūšies žuvų, todėl mažėja 
ne tik didelių žuvų, bet ir mažų mažesnę rinkos vertę 
turinčių žuvų (pvz šprotai). Pašarų gamyba tampa vie-
nu iš aplinkos taršos šaltinių.

Laisvėje gyvenančioms lašišoms pagautoms - 
tiek Šiaurės rytų Atlante, tiek Lietuvos vandenyse, nors 
lašiša ir buvo išbraukta iš Lietuvos raudonosios knygos 
rūšių sąrašo, vis dar gresia išnykimas.

Venkite pirkti menkes sugautas Šiaurės - 
Atlante. Jų ištekliai yra išeikvoti.

Pirkite tik didesnius nei 42 cm starkius, kurie - 
jau yra spėję bent kartą išneršti.

Šiaurinės krevetės vienu metu yra ir patelės, - 
ir patinėliai. Kol krevetės būna jaunos, jos būna pati-
nėliai, o vėliau jų lytinė sistema persitvarko ir patinė-
liai virsta patelėmis.

Pirkite ir gaudykite žymėtuosius ir rainuo-- 
tuosius vėžius. Taip prisidėsite prie svetimžemių rūšių 
plitimo stabdymo Lietuvoje. Dėl šių dviejų rūšių kon-
kurencijos ir platinamu ligų Lietuvoje nuo seno gyve-
nančių plačiažnyplių ir siauražnyplių vėžių sparčiai 
mažėja.

Tuno žymėjime dažniausiai nerasime detalios - 
informacijos, kokia konkrečiai tai rūšis. Todėl jei tunas 
neturi MSC emblemos, greičiausiai tai paprastasis arba 
geltonpelekis tunas, kurių ištekliai yra pergaudyti bei 
gresia išnykimas.

pRoduKtai - Žuvis



52        RestoRanų veRslas / meniu.lt 2/2011        

IEŠkotE IŠskIRtINĖs kokYBĖs? 
RINkItĖs „NoWACo“ PRoDUktUs

Lyderis HoReCa tiekėjų sferoje
uaB „nowaco lietuva“ – jau antrą dešim-

tmetį lietuvos rinkoje dirbanti įmonė, užsi-
imanti šaldytų, atvėsintų ir kitokių maisto 
produktų tiekimu maitinimo ir mažmeninės 
prekybos sektoriui. europoje „nowaco“ pa-
vadinimas žinomas nuo 1972 m. – tais me-
tais buvo įkurta motininė kompanija dani-
joje, kuri vėliau išsiplėtė į 8 valstybes. Kartu 
su giminingomis įmonėmis latvijoje ir esti-
joje „nowaco“ siekia užimti lyderio pozicijas 
HoReCa tiekėjų sektoriuje Baltijos šalyse. 

Šiemet „nowaco“ tapo didelio tarptau-
tinio koncerno „Bidvest group“dalimi ir tai 
dar labiau sustiprino įmonės pozicijas rin-
koje. Šis koncernas užsiima įvairia veikla 
daugelyje užsienio šalių. didelė reikšmė 
teikiama maisto produktų tiekimui – įvairio-
se šalyse įsigytos maisto produktų distribu-
cijos įmonės ir nuosavos žvejybos, žuvies ir 
maisto pramonės įmonės. tai suteikia šiam 
koncernui ir jam priklausančioms įmonėms 
neabejotinus privalumus – galimybę pirkė-
jams geromis kainomis pasiūlyti išskirtinį ir 
labai platų asortimentą, kontroliuoti ir užti-
krinti tiekiamų produktų kokybę.

„Nowaco Lietuva“ – kokybės garantas
siekiant patenkinti klientų poreikius, 

„nowaco“ tiekiamų produktų asortimen-
tas nuolat plečiamas, įvedamos naujos 
paslaugų ir prekių grupės. nuo įmonės vei-
klos pradžios viena pagrindinių tiekiamų 
produktų grupių buvo įvairių rūšių šaldytos 
žuvys ir kiti šaldyti jūrų produktai. siūlomi 
produktai visada turi reikalingus sertifika-

tus, įmonės vadybininkai gali suteikti infor-
maciją apie žuvies kilmę ir transportavimo 
sąlygas – tai yra labai svarbu, siekiant gauti 
kokybišką produktą. 

skirtingos žuvys atkeliauja iš įvairių šalių 
ir tiekėjų. ilgametis darbas su patikimais, 
stambiais tiekėjais leidžia išlaikyti nuolatinę, 
aukštą „nowaco“ siūlomų produktų kokybę. 
produkcija perkama tik iš iso ir HaCCp ko-
kybės kontrolės sistemas įdiegusių įmonių 
ir yra nuolat audituojama. „nowaco“ ben-
drovės specialistai kontroliuoja visų pro-
duktų gamybos, apdorojimo bei fasavimo 
procesus. Žuvies kokybė yra patikrinama 
keletą kartų – pagavus žuvį, daromi mikro-
biologiniai, parazitologiniai, cheminės tar-
šos ir sunkiųjų metalų taršos tyrimai. Žuvis 
siunčiama į lietuvą tik įsitikinus, kad ji ati-
tinka europos sąjungos keliamus reikalavi-
mus. net ir visą reikiamą dokumentaciją tu-
rinti produkcija dažnai dar kartą tikrinama 
lietuvos pasienio veterinarinės tarnybos. 

Įmonė „nowaco“ visada kreipė didelį dė-
mesį į transportuojamų ir sandėliuojamų 
produktų šaldymo režimo palaikymą. „no-
waco“ bene vieninteliai gali pasigirti, kad 
lietuvoje tam tikrus produktus – pavyzdžiui, 
gelsvapelekį tuną – sandėliuoja giluminio 
šaldymo kamerose (prie -60 °C temperatū-
ros) ir taip ilgiau išlaiko produkto teigiamas 
savybes nepakitusias. o didelis transporto 
su šaldytuvais parkas užtikrina greitą pro-
duktų pristatymą visose Baltijos šalyse. 

Pagrindiniai „Nowaco“ siūlomi produktai:
• Šaldytos žuvys 
• Žuvies gaminiai 
• Šaldytos jūrų gėrybės 
• paukštienos, žvėrienos ir kitokios mė-
sos sušaldyti ir atšaldyti įvairaus fasavimo 
produktai
• Įvairios šaldytos daržovės
• Bulvės fri ir kiti bulvių gaminiai 
• Šaldytos uogos ir grybai
• miltiniai ir bulviniai pusgaminiai
• Šaldyti duonos gaminiai
• ledai 
• Bakalėjos prekės – padažai, aliejai, pries-
koniai, arbatos ir kt. 

„nowaco“ atstovaujami prekės ženklai yra 
šie: „Bonduelle“, „lamb&Weston”, „mcCain”, 
„Knorr”, „Rama”, „lipton”, „moguntia”, „nestle”, 
„Haagen daz”, „delifrance”, „Cristella”.

didelė žuvies ir mėsos produktų dalis fa-
suojama ir šaldoma nuosavuose cechuose. 
naudojama kokybiška pakuotė, užtikrinanti 
ypatingą produkto apsaugą. 

Įmonė taip pat organizuoja mokymus 
virėjams, kurių metu pasidalinti patirtimi 
kviečiami patyrę virtuvės meistrai iš užsie-
nio. pavyzdžiui, lapkričio pradžioje „nowa-
co“ kvietimu pasidalinti žiniomis su lietuvos 
virėjais atvyko pasaulinio lygio žvaigždė iš 
d. Britanijos - restoranų šefas ir dviejų resto-
ranų, turinčių net po 2 „michelin“ žvaigdes, 
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iR namams, iR RestoRanams - pRoduKtai

Kokybiško produkto išeiga didesnė

„Nowaco“ HoReCa sektoriaus vadovas Andrejus Šulmeister pateikė įtikinamą 
argumentą, kodėl verta rinktis kokybiškas, nors ir šiek tiek brangesnes žaliavas. 
Bandymų metu buvo lyginamos specifikacijos dviejų produktų: vienos iš „Nowaco 
Horeca Exclusive“ žuvies rūšių ir tos pačios, tačiau ne „Nowaco“ tiekiamos, žuvies 
rūšies. Bandymų metu žuvies savybės buvo tiriamos dviem etapais: žuvies atlaidini-
mas ir žuvies terminis apdorojimas. Vienodomis sąlygomis (+4 °C) buvo atlaidinta 
po 3 kg kiekvienos žuvies mėginio. Iš 3 kg „Nowaco Horeca Exclusive“ žuvies po atlai-
dinimo gauta 2,7 kg, iš kitos žuvies mėginio – 2,1 kg atitirpusios žuvies. Tolesniame 
terminio apdorojimo etape, keptuvėje iškepus abu mėginius, „Nowaco Horeca Exclu-
sive“ žuvies gauta 2,43 kg, o iš kito mėginio - 1,89 kg žuvies.
Bandymų rezultatai vaizdžiai įrodo, jog gaminant iš „Nowaco Horeca Exclusive“ 
produktų linijos žaliavos, gaunama pusė kilogramo daugiau galutinio produkto, nei 
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savininkas martin Blunos. 
uaB „nowaco lietuva“ klientams gali pa-

siūlyti ir logistikos paslaugas. nesvarbu, ar 
tai būtų eksliuzyvinio produkto vienetinis 
užsakymas iš užsienio, ar vietinio gaminto-
jo produkcija, „nowaco“ maisto produktus 
sandėliuos ir transportuos tinkamomis są-
lygomis bei pristatys sutartu laiku į sutartą 
vietą. Kiekviena paslauga yra pritaikoma in-
dividualiems klientų pageidavimams. 

„Nowaco Horeca Exclusive“ - kokybiškų produktų 
linija
siekdami patenkinti aukštesnės kokybės 

produktų poreikį, 2010 metais bendrovė 
„nowaco“ pradėjo gaminti „ nowaco Ho-
reca exclusive“ linijos produktus, skirtus 
HoReCa sektoriui, taip pat ir mažmeninei 
prekybai. „nowaco Horeca exclusive“ pro-
duktų kataloge virėjai ras šaldytos žuvies ir 
jūrų produktus, sufasuotus patogioje 2,5-3 
kg pakuotėje ir nuo įprastinės produkcijos 
besiskiriančiais dar aukštesne kokybe. pro-
duktai pakuotėse padalinti vienodo dydžio 
porcijomis.

Šios linijos produktai idealiai tinka aukš-
tos kokybės patiekalų gamybai. Filetuojant 
žuvį, pašalinamos blogesnės kokybės žuvies 
dalys, tokios kaip papilvės, riebalai, kaulai. 
vandens kiekis tiek ant produkto (ledo gla-
zūra siekia tik 10 % bendros masės), tiek jo 
viduje yra mažesnis, palyginti su kitais tos 
pačios žuvies rūšies šaldytais produktais, to-
dėl produkto išeiga, gaminant tuos pačius 
patiekalus, yra didesnė. taigi ir nuostoliai 
virtuvėje mažesni. tai ne tušti reklaminiai 
teiginiai, o tyrimų ir bandymų metu įrodyti 
rezultatai.

visas „nowaco“ siūlomas asor-
timentas – interneto svetainė-
je www.nowaco.lt . 
Kontaktai pasiteirauti ir už-
sakyti: tel. (8 37) 490790, 8 
699 52005, el. p. nowaco@
nowaco.lt 

iš analogiškos standartiškai ap-
dorotos ir supakuotos žuvies – 
tai yra 4-5 porcijomis daugiau – 
atitinkamai padidėja ir virtuvės  
pelningumas.
Su „Nowaco Horeca Exclu-
sive“ produkcija pasiekiamos 
didesnės išeigos dėl mažesnio 
ledo glazūros kiekio, todėl gau-
nami mažesni masės nuostoliai. 
Esant mažesniems nuostoliams, 
virtuvės šefams nereikės prieš 
vadovus teisintis „kur dingsta 
žuvis“.
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VYNo IR DEsERtų DERINIų 
ČEMPIoNAtAs
kasmetinis gurmaniškas renginys, jau tapęs tradiciniu, yra labai laukiamas someljė specialistų, virtuvės 
meistrų ir tiesiog puikaus maisto mėgėjų. Ir ne be pagrindo! 2010-aisias metais čempionato dalyviai 
(12 komandų), nustebinę savo įmantriais ir tikrai puikiais desertų ir vynų deriniais, šiais metais (16 
komandų) kilstelėjo estetikos ir kokybės kartelę dar aukštėliau...

Čempionate desertai publikai ir komi-
sijai „įsipareigojo“ labiau nei įprasta, nes 
jie ne tik turėjo būti gražūs ir skanūs, bet 
ir aromatu bei skoniu derėti su vynu. Kaip 
ir pridera čempionatuose (taisyklė pagal 
nutylėjimą arba teisėjų lūkesčiai) - deser-
tai turėjo atspindėti šiuolaikines skonių, 
žaliavų ir estetikos tendencijas, nebūti at-
kartotais. maža to – čempionato dalyviams 
reikėjo pristatyti tai, kas patiekiama, ir pa-
grįsti derinio idėją. o tai nėra taip paprasta, 
kaip gali pasirodyti sėdint salėje ar net ko-
misijos gretose. Reikia neturėti auditorijos 
baimės arba ją nugalėti, būti originaliems, 
įdomiems ir turėti žinių.

tai tapo įkandama ne tik geriausiems lie-
tuvos virtuvės meistrams, bet dalyviams-
mėgėjams, kurie tikrai nustebino savo su-
gebėjimais. varžytis su profesionalais – tai 
iššūkis kiekvienam maisto mėgėjui, tačiau 
pripažintiems virtuvės meistrams jau reikia 
atkreipti dėmesį ir į tai, kad mėgėjai gali 
pagaminti ne ką prastesnį, o kartais net 
geresnį patiekalą!

puikiai žinome, kad patiekti vyną tinka-
moje taurėje, deramos temperatūros, mak-
simaliai gerai pritaikius prie patiekalo (šiuo 
atveju, deserto) – žinių ir įgūdžių rezultatas 
bei šiek tiek ir skonio reikalas. Šiuo atve-

ju, someljė kvalifikacija labai pravertė, nes 
dauguma derinių buvo fantastiškai vykę. 
net ir tie, kurie tarpusavyje mažiau „skam-
bėjo“ – skyrium buvo tikrai puikūs.

Vyno ir desertų derinių čempionate laurus 
nuskynė klaipėdiečiai 
po įtemptos šešiolikos komandų kovos 

geriausiu deriniu pripažintas Klaipėdos 
restorano „la Cle“ virtuvės šefo vytau-
to samavičiaus ir „vyno klubo“ atstovo 
andriaus valčiuko sukurtas deserto ir 
vyno duetas. antrąją vietą komisija skyrė 
dviems komandoms taip pat iš uostamies-
čio: „ararat“ restorano komandai - Jurijui 
suchopalovui ir arsenijui diominui, kurių 
desertą ir vyną pristatė dizaineris seržas 
gandžumianas, bei Klaipėdos kulinarijos 
studijos virtuvės šefui Ronaldui nagroc-
kiui ir bendrovės „liviko“ atstovui albertui 
Koncijalovui. trečioji vieta atiteko vilniaus 
restorano „steakhouse Helios“ virtuvės 
šefei Honoratai lyndo bei „vyno klubo“ 
ekspertui, penkiskart lietuvos someljė 
čempionui arminui darasevičiui.

Vertinimo komisija
desertus bei vyno derinius vertino lie-

tuvos someljė asociacijos prezidentas arū-

nas starkus,  lietuvos restoranų vyriausiųjų 
virėjų ir konditerių asociacijos prezidentė 
ona Jurkšienė, artūras nečejauskas (por-
talo meniu.lt įkūrėjas, leidinio „Restoranų 
verslas“ vadovas), žurnalistės Beatričė lau-
rinavičienė („verslo žinios“), aistė misevičiū-
tė („moteris“), kuri gyvena paryžiuje, rašo 
apie geriausius pasaulio restoranus ir jau 
treti metai dalyvauja 50 geriausių pasaulio 
restoranų rinkimų komisijoje („the World‘s 
50 Best Restaurans“), bei televizijos laidų 
vedėjas, maisto ir vyno mėgėjas Rolandas 
maskoliūnas. 

Antrojo Vyno ir desertų čempionato dalyviai: 

alfas ivanauskas, martynas praš-1. 
kevičius („virtuvės mitų griovėjai“) ir ei-
noras Kabašinskas („Cognac boutique“). 
Žalios arbatos biskvitas su azotu, šokolado 
trupiniais, gervuogių padažu, šilauogėmis 
ir baltojo šokolado bei žaliosios arbatos 
sniegas. vynas - „Chateau langlois 2009“. 

asta Žemaitienė (restoranas „Štur-2. 
mų švyturys“). morkų pyragas su šlakio ikrais, 
bruknių padažu. vynas – „duval leroy Brut“.

diana Banuškevičiūtė (restoranas 3. 
„verkiai“) ir  Žydrūnas Krapukaitis („Bennet 
distributors“). „atgaiva sielai“. vynas – „mar-
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tini asti doCg“.
gražina gylienė („Šokolado meis-4. 

trai“) ir tomas skunčikas („Bennet distribu-
tors“). „monastrelio šokis su šokoladine vyš-
naite“. vynas – „Castano dulce monastrell 
2004“.

 gediminas Švenčionis (restora-5. 
nas „saint germain“) ir narimantas miežys 
(„saint germain). Biskvitas su klevų sirupu ir 
graikiniais riešutais bei sūrio kremas. vynas 
– „Ca dei mandorli Brachetto d’acqui“.

Ronaldas nagrockis (Klaipėdos 6. 
kulinarijos studija) ir  albertas Koncijalovas 
(“liviko). „penki pojūčiai“. vynas – „marques 
de Ceceres Reserva 2005“.

mėgėjos agnė strolytė ir lilija 7. 
strolienė. „Kalėdinė kriaušė“. vynas – „Ca-
panna moscadello di montalcino 2009“.

Jurijus suchopalovas, arsenijus 8. 
diominas (restoranas „arrarat“) ir seržas 
gardžiumianas. “Rudeninė melodija” iš mo-
liūgų uogienės, kavos ir šokolado biskvito, 
naminės brindzos bei migdolų. vynas – „Wi-
nar white pino“.

mėgėjai irina miler, dariušas miler. 9. 
Baltojo šokolado miusas ir raudonųjų apel-
sinų ledai aviečių padaže. vynas – „Ca dei 
mandorli Brachetto d’acqui“. 

mėgėja Jelena Blocha ir stanis-10. 
lavas smolskij („eugesta“). Figų štrudelis 
su maskarpone ir grapos ledais bei ‘pinot 
noir‘ vyno padažu. vynas – „Riefle Cremant 
d’alsace Brut Rose“.

lietuvos virėjų asociacijos narė al-11. 
dona gečienė ir albertas Koncijalovas (“li-

viko“). “dvi paslaptys” – apelsino putėsiai su 
laimu. vynas – „satropezo icewine 2007“.

deivydas praspaliauskas (resto-12. 
ranas „aero gallery“) ir vyno mėgėja Julija 
Cikockaitė. „spanguolių šėlionės“: baltojo 
šokolado, spanguolių putėsiai, japoniška 
duona. vynas – „Barton & guestier Rose 
d’anjou“.

 emilija Rentauskaitė, gintarė Ba-13. 
brauskaitė, andrej lisovskij („sasha song 
Jazz Club“). Baklažanas šokolade ir šokoladi-
nis tortas su graikiniais riešutais, sluoksniuo-
tos tešlos ryšulėliai su kario baklažano įdaru. 
vynas – „Bovin alexander macedonia“.

darius dabrovolskas (restoranas 14. 
„neringa“) ir Žydrė Šatienė („neringa“). 
Šokoladinis desertas, ledai su kardamonu, 
vaisių tyrė su baziliku, morengai, gervuogė. 
vynas – „san jacopo de vicchiomaggio in 
santo trebbiano malvasia“.  

Honorata lyndo (restoranas „ste-15. 
akhouse Helios“) ir arminas darasevičius 
(„vyno klubas“). „auksinis ruduo“ iš dvylikos 
lietuviškų ingredientų, kuriame dominuoja 
moliūgas, kriaušės, medus, obuoliai ir mėta. 
vynas – „maculan dindarello 2005“.

vytautas samavičius (restoranas 16. 
„la Cle“) ir andrius valčiukas („vyno klu-
bas“). Žemoje temperatrūroje virtas persi-
monas, persimono ledai bei sirupas, grieti-
nėlė ir morengai. vynas – „Ca dei mandorli 
moscato d’asti doCg 2007“. 

„Restoranų verslas“ ir „Vyno klubas“ 
informacija

guRmaniŠKi ieŠKoJimai
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IRINoX gREIto ŠALDYMo 
ĮRENgINYs

Šiuolaikinis virėjas žino, kad egzistuoja 
greito atvėsinimo ir užšaldymo įrenginiai, 
tačiau daugelis nesusimąsto, kokią naudą 
restorano virtuvei jie gali suteikti. 

norime pristatyti tokio įrenginio privalu-
mus, kad padėtume suprasti, ar Jūsų įmonei 
apsimoka tokį įrenginį įsigyti. 

greitas produktų užšaldymas 
Bet kuri maitinimo ar maisto apdirbimo 

įmonė, gaminanti šaldytus produktus (kol-
dūnus, ledus ir t.t.), negali apsieiti be greito 
užšaldymo įrenginio. ir ne tik todėl, kad to-
kie keliami viešojo maitinimo darbą kontro-
liuojančių įstaigų reikalavimai, bet ir todėl, 
kad darbas su tokiu įrenginiu gali garantuo-
ti aukščiausią gaminių kokybę. 

Kaip vyksta užšaldymo procesas? pats už-
šaldymo ciklas dalijamas į tris pagrindines 
fazes: 

1. atvėsimas iki 0 ºC;
2. ledo formavimasis, užšalimas nuo 0 ºC 
iki -5 ºC;
3. giluminis užšalimas, kai produktas šal-
domas iki -18 ºC vidinės temperatūros. 
produkto kokybinėms savybėms pats 

pavojingiausias vėsimo laikotarpis yra tarp 
0 ºC ir -5 ºC. Šioje temperatūrų zonoje visa 
produkte esanti drėgmė (vanduo) sušąla į 
ledą, vandens molekulės jungiasi į ledo kris-
talus. Kuo ilgiau produktas šąla iki -5 ºC, tuo 
didesni ledo kristalai spėja formuotis. 

augdami ledo kristalai paprasčiausiai 
suplėšo trapias produkto ląsteles ir, atšilus 
ledui, iš pažeistų ląstelių išbėga produkto 
(mėsos, žuvies, vaisų, daržovių) sultys. todėl 
atsiranda dideli svorio ir produkto kokybės 
praradimai, kad ir kaip bandytume to iš-
vengti – atšildytume produktus vandenyje 
ar pan. 

Jei šis periodas (0 - 5 ºC) praeina pakanka-
mai greitai, spėja susiformuoti tik labai maži 
kristalai, kurie gražiai pasiskirsto ląstelėse. 
Jie būna labai maži ir nesuplėšo ląstelių 
apvalkalo. todėl taip užšaldyti produktai po 
atšildymo išlieka visiškai tokios pat kokybės, 
kaip ir prieš užšaldymą. tai ypač svarbu, jei 
šaldote mėsą ir žuvį. 

 sušaldžius ir atšildžius mėsą greito užšal-
dymo įrenginyje, svorio praradimai sudaro 
tik 0,8 %. 

greitas produktų atvėsinimas
greitas produktų atvėsinimas viešojo 

maitinimo įmonėse yra ne mažiau svarbus. 
daugybę metų produktai būdavo vėsinami 
kambario temperatūroje, tam skirtose pa-
talpose. vėliau -  šaldytuvuose. Šis procesas 
būdavo pakankamai ilgas. su greito atvė-
sinimo įrenginiu atvėsimas vyksta keletą 
kartų greičiau ir dažniausiai netrunka ilgiau 
60-90 minučių. 

. Kuo greičiau produktas atvėsinamas, tuo 
trumpiau jis garuoja. dėl to išsiskiria mažiau 

drėgmės. Karšti produktai vėsdami garuoja 
ir apdžiūsta, tačiau retai kada susimąstome, 
kiek produktai gali taip „išgarinti“ drėgmės. 
o skaičiai iš tiesų labai įdomūs: 

apkepai (lazanija, plokštainis ir pan.) −	
gali prarasti iki 8 % viso savo svorio, o su 
„šokofrosteriu“ ≈ 1 – 2 %;

kepta mėsa – iki 8 % viso savo svorio, o −	
su „šokofrosteriu“ iki 3 %; 

kepta ir virta žuvis – net iki 16 % viso −	
savo svorio, o su „šokofrosteriu“ iki 4 %; 

virtos daržovės iki 14 %, o su „šokofros-−	
teriu“ iki 4 %; 

kepiniai, pyragai iki 10 %, o su „šokof-−	
rosteriu“ iki 3 % ir t.t. 
paskaičiuokite, kiek ruošiate įvairių pus-

gaminių ir kiek prarandate produkto svorio 
tik per drėgmės atidavimą (garavimą). o juk 
su garais prarandama ir produkto kokybė, 
sultingumas. 

su greito atvėsinimo įrenginiu produktų 
svorio praradimai per garavimą sumažina-
mi 3-5 kartus. 

Apie IRINoX įrenginį
virtuvės – ir joje pagaminto maisto – sau-

gumas reikalauja geriausių higienos sąlygų 
bei idealiai organizuoto maisto gaminimo 
proceso. daugiau kaip 25 metus iRinoX 
vykdė tyrimus bei įrenginių ir automatizuo-
tų sistemų, skirtų kokybei ir saugumui virtu-
vėje užtikrinti, gamybą. 
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dėl naujausių technologijų iRinoX greito 
atvėsinimo įrenginiai iškovojo pripažinimą 
kulinarijos ir konditerijos gamybos sekto-
riuose ir gali pasigirti net virš 60 skirtingų 
savo įrangos modelių bei daugiau kaip 
15000 visame pasaulyje įvykdytų projektų. 

Kartu su kompetentinga ir profesionalia 
vadybininkų komanda iRinoX garantuoja 
savo klientams visą servisą, apimantį net as-
menines konsultacijas, naujausių gaminimo 
technologijų pristatymą, jų panaudojimą ir 
klientų personalo apmokymą. 

kokie yra IRINoX technologijų teikiami privalumai?
iRinoX įrenginiai pasižymi savo universa-

lumu, nes gali pasiūlyti net keletą skirtingų 
funkcijų viename įrenginyje.

„Švelnus“ greitas atvėsinimas – 	
plonai supjaustytiems, smulkiems ar 
„jautriems“ produktams. produktas 
atvėsinimas nuo +90 °C iki +3 °C per 
90 minučių teigiamoje temperatūroje 
(0/+2°C). tai garantuoja, kad produktų 
paviršius neapšals.

intensyvus greitas atvėsinimas – 	
visiems stambiems, stambiai supjaus-
tytiems ir supakuotiems produktams. 
atvėsinimas nuo +90 °C iki +3 °C per 90 
minučių su automatine temperatūros 
paskirstymo kontrole kameroje. Šis me-
todas sutaupo net iki 30 % laiko, paly-
ginti su „švelniu“ atvėsinimu. 

staigus užšaldymas – atvėsinimas 	
nuo +90 °C iki -18 °C per kaip galima 
trumpesnį laiką (4 valandas), naudojant 
-40 °C temperatūrą. staigus šalčio skver-
bimasis apsaugo Jūsų produktus nuo 
makrokristalų formavimosi. o tai reiškia, 
kad Jūsų produktai nepraranda savo 
konsistencijos ir kokybės. 

Konditerijos gaminių užšaldymas 	
iki -18 °C.

Konditerinių gaminių kildinimas.	
Šokolado ir ledų gamyba.	

iRinoX technologijos, suderintos su pa-
grindinėmis darbo organizavimo taisyklė-
mis, padeda prisitaikyti prie modernaus 
gyvenimo reikalavimų, išsaugant senąsias 
vertybes. 
       tokį įrenginį naudoja „aJ šokoladas“, 
ruošiant konditerijos gaminius, „viČi group” 
uaB „plungės kooperatinė prekyba” - gas-
tronomijos gaminius, uaB „Rosso arancio 
gelateria italiana“- ledus.

Pirmasis pirkėjas – labai patenkintas
„irinox“ greito šaldymo įranga – naujiena, 

rinkoje pristatyta 2010 metais „Baltgastro“ 
parodoje. pirmasis iš karto po parodos įran-
gą įsigijo „aJ šokolado“ vadovas algimantas 
Jablonskas.

Pagrindinės priežastys, lėmusios įran-
gos įsigijimą?

aj: „Bendradarbiaujame su norvegijos 

šokolado parduotuve, kuriems tiekiame „aJ 
šokolado“ tortus. prieš veždami produkciją, 
padarėme eksperimentą – ragavome „iri-
nox“ įrenginyje prieš 2 savaites užšaldytą 
ir vėliau atšildytą tortą ir šviežią, tos pačios 
dienos gamybos analogišką tortą. atskirti 
praktiškai neįmanoma. vežti į kitas šalis ir 
užtikrinti tokią kokybę, kokią turime dabar, 
be šios įrangos negalėtume. 

planuojame atidaryti šokolado parduo-
tuvę ir anglijoje. tačiau ten gamyba atsiei-
tų bent 3 kartus brangiau. turėdami tokią 
įrangą, mes galime atlikti gamybą lietuvoje 
ir produkciją gabenti į angliją šaldikliuose. 
manau, kad teks įsigyti dar vieną „irinox“ 
greito šaldymo šaldiklį“.

Kokius „Irinox“ privalumus išskirtumė-
te?

aj: „irinox“ greito šaldymo įrangoje šal-
domų gaminių tikrai beveik neįmanoma 
atskirti nuo šviežio gaminio. Kadangi dirba-
me su šokoladu, man baisiausia buvo, ar šal-
dant gaminys negaus papildomos drėgmės. 
tačiau įranga taip greitai sušaldo, kad gami-
nys negauna jokios papildomos drėgmės, 
išlieka purus, nepasikeičia nei struktūra, nei 
spalva ar kvapas. pradėję dirbti su įranga, 
galvojome, kad reikės pritaikyti receptūras, 
kad gaminius galima būtų šaldyti ir atšil-
dyti, tačiau nereikėjo pakeisti nei vienos 
receptūros. Bene didžiausias krūvis būna 
per šventes, kai problema yra ne parduoti, o 
pagaminti. su tokiu aparatu galima paruoš-
ti gaminius iš anksto, kad nereikėtų gaminti 
didžiausios apkrovos metu, kada tam kar-
tais net neužtenka laiko.“

Didžiausias darbas – išmokti panaudoti visas 
įrangos teikiamas galimybes

Kol kalbėjome su „aJ šokolado“ vadovu, 
įrangos atstovo uaB „mBR parduotuvių ir 
restoranų įranga“ maisto ruošimo techno-
logė-konsultantė nijolė strakšytė pristatė 
papildomas įrenginio galimybes, kurių „aJ 
šokolado“ įmonė dar nebuvo išbandžiusi, 
t.y.: šokolado tirpinimas, vėsinimas. „irinox“ 
įrenginys turi 80 automatinių programų, 
kurias sudarė italijos technologai. dirbant 
su automatinėmis programomis, parenka-
mos geriausios sąlygos norimai operacijai. 
pavyzdžiui, įrenginys turi tešlos kildinimo 
galimybę. pagamintą prancūzišką raguolį 
galima užšaldyti ir ta pačia operacija nusta-
tyti, kada jis turi būti atšildytas ir iškildintas. 
penktadienį vakare paruošus raguolius, pir-
madienį ryte atšildytą ir iškildintą gaminį 
galima pašauti tiesiai į krosnį“.

iRiNoX greito šaldymo įrenginio ofici-
alus atstovas Lietuvoje - uaB „MBR par-
duotuvių ir restoranų įranga“.

UAB „MBR parduotuvių ir restoranų įranga“ in-
formacija
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kaip tendencijų sekėjams gali   
pasitarnauti buitinė technika?

norint gaminimo metu išsaugoti kuo natūra-
lesnį skonį, sultingą faktūrą bei vitaminus, verta 
rinktis gaminimą garuose. tačiau jei norima 
vienoje orkaitėje suderinti ir jį, ir įprastą kepimą, 
leidžiantį apskrudinti patiekalą, tinkamiausias 
pasirinkimas - „electrolux“ įmontuojama kom-
binuota orkaitė su garų funkcija.  Ši orkaitė kuli-
narijoje, tai tarsi aukštosios raiškos vaizdas televi-
zijoje. pasak profesionalų, joje idealiai iškepa ne 
tik daržovės, mėsa ir žuvis, bet ir naminė duona 
ar desertai. Šioje kombinuotoje orkaitėje ra-
site ir įprastus kaitinimo režimus, ir užprogra-
muotus receptus, kurių laikydamasi orkaitė au-
tomatiškai įvairiose kepimo fazėse skirtingomis 
proporcijomis  naudoja garus. Ši „electrolux“ 
orkaitė įrodo, jog garuose pagaminti patiekalai 
ne tik sveiki, bet ir išskirtinio skonio. 

siekiantiems išsaugoti nepakitusią maisto 
produktų spalvą, išvaizdą ir struktūrą – o tas 
ypač svarbu šviežioms daržovėms – „electrolux“ 
rekomenduoja rinktis šaldytuvus-šaldiklius su  
„FreshFrostFree™“ sistema. Bešerkšniame šaldy-
tuve su šaldikliu įdiegta „multiFlow“ technolo-
gija neleidžia džiovinančiam sauso oro srautui 
iš šaldiklio patekti į šaldytuvą, todėl produktai 
jame išlaiko net 3-6 dienas ilgiau nei įprastame 
šaldytuve, o vitaminų kiekis nepakinta net 10 
dienų. Šios sistemos veiksmingumą patvirtina 
nepriklausoma vokietijos tyrimų institucija „sgs 
institute Fresenius“.

Į pagalbą sėkmingam Jūsų restorano verslui - pažangi 
apskaitos ir valdymo sistema
sutikite, šiais laikais efektyvus bet ku-
rios įstaigos procesų valdymas didžia 
dalimi priklauso nuo technologijų ir tei-
singo jų pritaikymo. Kai viskas vis dau-
giau kompiuterizuojama, kiekvienas 
atgyvenęs „rankinis“ procesas įstaigos 
savininkui kainuoja papildomą laiką, 
prarastą klientą, sudėtingesnį maitini-
mo įstaigos valdymą, o tai reiškia – ir 
menkesnį pelną.

neskaitant maisto paruošimo ir jo pa-
teikimo klientui, šiai dienai maitinimo 
sferoje galima automatizuoti didžiąją 
dalį procesų: nuo maisto užsakymo, kli-
ento atsiskaitymo iki apskaitos ir atas-
kaitų. 

pirmas žingsnis: rimtas požiūris ir rimti 
sprendimai t.y. rimtos sistemos įsigiji-
mas. tam netiks paprasti kasos apara-
tai ar ribotos elementarios apskaitos 
programėlės. sklandžiam ir efektyviam 
darbui reikalinga funkcionali, greita, 
patogi naudoti restorano valdymo sis-
tema, su kuria sėkmingai galėtumėte 
planuoti, kontroliuoti personalo dar-
bą, gerinti darbo našumą ir efektyviau 
aptarnauti klientus. sakote, jog tai ne-
mažos pradinės išlaidos ir investicijos? 
atsakome: jas greitai ir su kaupu atpirks 
džiuginantis rezultatas.

Žinomiausia lietuvoje restoranų aps-
kaitos ir valdymo programa R-Keeper 
vardą užsitarnavo dėl savo lankstumo 

ir nuolatinio tobulinimo. Šia universa-
lia sistema gali naudotis ir prabangus 
restoranas, ir greito maisto maitinimo 
įstaiga, naktinis klubas, baras, kavinu-
kė, picerija ar boulingo/biliardo klubas. 
lyginant su kitomis rinkoje esančiomis 
sistemomis, R-Keeper funkcijos ir gali-
mybės yra daug didesnės. nors funkcijų 
daug, ja lengviau naudotis ir pritaikyti 
išskirtinai savo įstaigos poreikiams.

naujosios versijos R-Keeper v7 funkci-
jos suteikia daugiau galimybių ir pra-
noksta savo inovatyvumu. pradedant 
tuo, kad įprastoms operacijoms atlikti 
reikia mažiau mygtukų paspaudimų, o 
intuityvi sistema pati pasiūlo tolimes-
nių veiksmų variantus, baigiant nau-
jausiomis technologijomis: savitarnos 
terminalu RK-order (naudojant ipad 
įrenginį); su kasomis susieta vaizdo 
stebėjimo sistema; nešiojamųjų banko 
mokėjimo terminalų integracija su ka-
somis; mobiliuoju atsiskaitymu („moki-
pay“); darbo apskaita ir statistika. Šios 
naujovės keičia klientų aptarnavimą ir 
ženkliai sutrumpina aptarnavimo laiką. 
naudojant vienas iš jų, patiekalų už-
sakymo procesą kontroliuoti gali pats 
klientas (išsirinkti patiekalus RK-order 
terminale ir vieno mygtuko paspaudi-
mu užsakymą nusiųsti tiesiai į virtuvę). 
Kitos įgalina vadovybę stebėti darbą 
restorano salėje ir kasose realiu laiku 
arba tikrinti vaizdo įrašus, kurie atida-
romi tiesiai iš R-Keeper v7 ataskaitų. 

integracijos su nešiojamaisiais banki-
niais terminalais privalumas – taupomi 
kaštai (mat banko terminalai naudoja 
bevielį restorano internetą), laikas (pa-
sirinkus užsakymą apmokėjimui, su-
mos įvedinėti nebereikia, o atsiskaičius 
kortele, užsakymas automatiškai kasoje 
pasižymi kaip apmokėtas), išvengiama 
klaidų (nebereikia įvedinėti sumos, dėl 
to nebelieka galimybės suklysti įvedus 
neteisingą sumą). integracija su mobi-
liųjų mokėjimų paslauga „mokipay“ lei-
džia automatiškai sistemoje nuskaityti 
sumą nuo virtualios kliento sąskaitos.

pasinaudokite visomis pažangios aps-
kaitos ir valdymo sistemos galimybė-
mis!

UAB „UCS Baltic“ informacija
Tolimesniam domėjimuisi: www.ucs.lt
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“mums buvo labai įdomu sužinoti lyde-
riaujančių restoranų verslo profesionalų 
nuomonę apie artimiausių poros metų vir-
tuvės tendencijas, palyginti skirtingų pa-
saulio regionų įžvalgas ir kartu pasidalinti 
šiais atradimais su visais kulinarijos ger-
bėjais“, sako deimantas Kirlys, “electrolux” 
atstovybės lietuvoje direktorius. 

keturios dominuojančios tendencijos
pirmaujanti ateities tendencija, apklausos 

dalyvių nuomone, yra lokali orientacija – ją 
kaip dominuojančią įvardino net 60 proc. 
profesionalų. 

“man atrodo, jog ši tendencija išreiškia 
artėjimą prie gamtos. Ji skatina pernelyg 
netransformuoti produktų, o juos naujai pa-
teikti, išlaikant paprastumą, kad ragautojai 
galėtų pajusti tikrąjį jų skonį. Ši tendencija 
jau dabar įgauna apsukas” sako anne-sop-
hie pic, šių metų geriausios pasaulio šefės 
(moters) apdovanojimo laimėtoja. 

antroje vietoje buvo įvardytas bistro res-
toranų tipas (36%), trečioje - lėtas maistas 
(21,5%), ketvirtoje – gatvės maistas (17,5%). 
tiesa, europoje gatvės maisto koncepciją 
nurungia prabangi virtuvė – ją kaip pagrin-
dinę įvardino beveik 17 proc. apklaustųjų, 
tuo tarpu gatvės maistas surinko tik 9 proc. 
balsų. prabangaus maisto koncepcijai gero-
kai daugiau balsų atidavė restoranų savinin-
kai ir virtuvių šefai, o gurmanų ir kulinarijos 
kritikų tarpe pritariančiųjų šiai tendencijai 
buvo gerokai mažiau.

paklausti, kokios šalies virtuvė labiausiai 
įtakos artimiausias restoranų tendencijas, 
beveik 31 proc. profesionalų įvartojo skandi-
navišką stilių. Šią tendenciją patvirtina ir Ko-
penhagoje įsikūręs restoranas “noma”, šie-
met tapęs geriausiu pasaulio restoranu jau 

antrus metus iš eilės. taip pat prestižiniame 
virtuvės šefų konkurse “Bocuse d’or”, vadi-
namame  kulinarine olimpiada, šiemet tris 
aukščiausiais vietas pelnė būtent skandina-
vai - danas Rasmus Kofoed, švedas tommy 
myllymäki ir norvegas gunnar Hvarnes.

antroji daugiausia balsų sulaukusi vir-
tuvė yra japonų (31%), trečioji – prancūzų 
(15 %), o toliau rikiavosi lotynų amerikos 
(14%), azijos (11% be japonų, kinų, tajų) ir 
italų (11%).

Beje, profesionalų nuomone, skandina-
višką ir Japonijos virtuvę sieja paprastumas 
ir dėmesys ingredientams.

prognozuodami ingredientų dominavi-
mo tendencijas, 55 proc. apklausos dalyvių 
atsakė, kad tai lokaliai užauginti ar paga-
minti produktai. Jiems daugiau nei dvigu-
bai nusileido 25 proc. balsų pelniusi organi-
nė ar ekologinė produkcija.

pasaulio kulinarijos žvaigždė, restorano 
„noma“ virtuvės šefas Rene Redzepi mano, 
kad dominuojančiu produktu taps daržo-
vės, tuo tarpu mėsos, kuriai pataruoju metu 
buvo teikiamas prioritetas, pozicijos pasi-
keis.

„aš manau, kad žmonės ims valgyti vis 
daugiau žolių ir daržovių - atras šiuos pro-
duktus iš naujo ir nebegalvos, kad sotumui 
ir laimei jiems būtini tik gyvūninės kilmės 
proteinai“, - sakė René Redzepi.

pasaulio rinkose atsiranda vis daugiau 
„Fair trade“ produktų ir jie populiarėja tarp 
vartotojų, tačiau jų naudojimą restoranuo-
se kaip pagrindinę tendenciją įvardina tik 
2,6 proc. „electrolux“ surengtos apklausos 
dalyvių. tuo tarpu net 85 proc. kulinarijos 
profesionalų mano kad vietinės kilmės pro-
duktų naudojimo tendencija ateityje tik sti-
prės ir liks dominuojančia.

 Ar žinote, koks naujausias mados klyksmas kulinarijos pasaulyje? skandinaviškas bistro tipo lėtas gatvės maistas, iš vietinių 
produktų ir įtakotas japoniškos virtuvės – toks apibendrinimas išryškėjo “Electrolux” apklausus 285 garsiausius pasaulio 
virtuvės šefus bei kulinarijos kritikus, dalyvavusius geriausių 50 pasaulio restoranų apdovanojimuose (s.Pellegrino World’s 
50 Best Restaurants).

PAsAULIo REstoRANų 
ŠEFAI IR kRItIkAI 
ĮVARDINA AtEItIEs 
tENDENCIJAs

Būtent vietinė produkcija yra „electro-
lux“ keliaujančių restoranų „the Cube“ (liet. 
Kubas) kulinarinis akcentas. Briuselyje, ant 
Jubiliejaus parko vartų įkurdinto restorano 
šefas sanghoon degeimbre naudojo dar-
žoves iš vietinio daržo, kuriame produkcijos 
auginimu rūpinosi jo padėjėjas. Šiame origi-
nalios architektūros ir įspūdingą panoramą 
siūlančiame restorane vienu metu galėjo 
vaišintis 18 žmonių.

atlikti šią apklausą ir pasidalyti naujausių 
tendencijų prognozėmis su visais kulina-
rijos mėgėjais “electrolux” įgijo galimybę 
šiemet tapusi prestižinius apdovanojimus 
rengiančios geriausių 50 pasaulio restoranų 
akademijos rėmėja. “electrolux” yra vienin-
telis gamintojas pasaulyje, galintis pasiūlyti 
pilną namų ir profesionalios buitinės tech-
nikos asortimentą.
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Electrolux informacija
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Restoranų, kavinių bei kitų maitinimo įstaigų informaciją internete „sprogimo“ šukės išbarstė įvairiose 
svetainėse, svetainytėse, bloguose ar feisbuko užkulisiuose... Žmogus, kuris ieško informacijos, randa ją 
net ir jei ji yra paslėpta, tačiau džiaugiasi, jei nereikia ieškoti ilgai. Beje, žmonės mėgsta rasti „įprastus da-
lykus įprastose vietose“, o „įprastoms vietoms“ reikalavimai kyla! Įprastas Meniu.lt kylančius reikalavimus 
atlaiko – objektyvi ir tiksli, lengvai pasiekiama informacija naujoje versijoje. tad kas gi naujo?

Naujienos ir aktualijos
naujienos - restoranų ir kavinių gyvybės 

pulsas! Kaip įprasta, šviežiausios naujienos 
pateikiamos tituliniame puslapyje. Kitą die-
ną jos „nugula“ kiekvienai naujienai tinkan-
čioje rubrikoje: „Restoranų ir kavinių naujie-
nos“, „gėrimai“, „gurmanų meniu“, „maistas ir 
žmonės“, „pasaulio virtuvės“, „(ne)ekologija“ 
ar kt. Rubrikos yra pirmajame puslapyje, to-
dėl norėdami rasti visas temines naujienas 
bei straipsnius pagal pageidaujamą temą, 
pasirinkite rubriką. Jei tingite ieškoti, nau-
dokitės paieška! Ji greita ir tiksli – to reikia ir 
Jums, ir mums, ir lankytojams.

naujienlaiškiai gražūs, patogūs bet neį-
kyrūs. Kadangi kai kas jau nebenori naršyti, 
bet nori gauti konkrečią (t.y. pageidaujamą) 
informaciją „į kišenę“, padarėme specialų 
naujienlaiškį, kurį kiekvienas gali pasirinkti 
pagal jį dominančią sritį. mes žinome, kad 
labai daug naujienlaiškų pasiekia vieną el. 
pašto dėžutę, todėl tai neeilinis naujien-
laiškis, bet sumani ir estetiška žinutė Jūsų 
klientams.

Pobūviai ir šventės
pobūviai pristatomi rubrikose „pasiūly-

mai pobūviams“, „išvežamieji pobūviai“ ir 
„Konferencijų vietos“ (ne pobūviai, bet vis 
dažniau pageidaujama). galime priminti, 
kad išsamiausias pobūvių pasiūlymų pri-

statymas yra būtent meniu.lt portale. tiesa, 
pobūvių vietų pasirinkimo galimybės yra 
ir maitinimo bei pramogų įstaigų kataloge 
(taip buvo visada), tačiau kategorijos pra-
siplėtė. dabar, kai lankytojai ieško pobūvio 
(šventės vietos), jie gali pasirinkti pagal 
pagrindinius reikalavimus: ar tai „sėdimas“ 
banketas, ar furšetas, ar pirtis, ar tik salė/pa-
talpa, ar tai sodyba/vieta gamtoje, ar kitoks 
pageidavimas.

„Šventiniai pasiūlymai“ – būtiniausia artė-
jančių švenčių rubrika (ji visada buvo ir vi-
sada bus! - amen). tai žino visi meniu.lt lan-
kytojai, tai „primename“ jiems ir Jums prieš 
kiekvienas šventes ir progas. o pagrindinių 
progų nepraleiskite: šv. Kalėdos ir naujieji 
metai (ir visos lydinčios šią progą šventės), 
šv. valentino diena, Kovo 8-oji, šv. velykos, 
Joninės ir t.t. Kai tik „užuodžiate“ švenčių 
kvapą, iškart duokite žinią visiems, kurių 
laukiate!

INFoRMAtYVUs IR EstEtIŠkAI 
soLIDUs AtsINAUJINĘs 
MENIU.Lt PoRtALAs
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Įstaigos, kurios išsamiai pristatytos ka-
taloguose, išsamiai pateiktos ir pobūvių 
rubrikose, o tarpusavio sąsajos suteikia ga-
limybes potencialiems užsakovams lengvai 
ir patogiai matyti visus restorano, kavinės ar 
kitos įstaigos pasiūlymus, naujienas, rengi-
nius, dienos pietus ir t.t.

Įstaigų katalogas (rubrikos)
atlikę visos pramogų ir maitinimo pasiū-

los lietuvos internete analizę, visą katalogą 
suskirstėme į patogias ir aiškias temas: „mai-
tinimo įstaigos“, „pobūviai“, „apgyvendini-
mas“, „specializuotos parduotuvės“, „pramo-
gos ir poilsis“. Kiekvienoje temoje yra de-
talus (bet ne per smulkus ir ne per painus) 
suskirstymas – t.y. lankytojas, ieškodamas 
pagal kriterijus, gaus 100% tai, ko ieško!

Pastebėjimas: „Aktyvios pramogos“ ir „Ap-
gyvendinimas“ iš pirmo žvilgsnio yra naujos 
rubrikos Meniu.lt portale, bet mes taip ilgai 
„sukamės“ HoReCa (angl. – Hotels, Restaur-
ants, Catering/Cafe) sferoje, kad šios rubrikos 
tapo neatsiejama veiklos dalimi. Ir, beje, labai 
malonia ir įdomia. Gilinsimės ir toliau nešime 
Jums dar daugiau naudos!

specializuotos parduotuvės dabar tiksliai 
suskirstytos pagal Jūsų mėgiamas (užima-
mas) sritis: gėrimai, kava/arbata, indai/įran-
kiai, gurmaniški produktai, mėsa/paukš-
tiena, žuvis, duona, saldumynai/šokolado 
gaminiai ir t.t. net seilės skiriasi pagalvojus 
apie visus šiuos skanėstus!

visų meniu.lt narių (klientų) sąsaja su jų 
asmeniniu profiliu Facebook aplinkoje (jei 
jie tokį turi ar turės) – tai nedidelis mažmožis 
mūsų integracijos žingsniuose. daugiau pa-
slapčių - asmeniniuose susitikimuose, todėl 
kvieskitės mus pas Jus – mums malonumas 
ir garbė su Jumis bendrauti! Juk ir Jums, ir 
mums to reikia...

Žemėlapiai ir integracija į mobiliuosius telefonus
taip aktualūs (o tuo pačiu – savaime su-

prantami) žemėlapiai su juose nurodytomis 
įstaigomis (tiek pagal adresą, tiek ir pagal 
geografines, gps koordinates) palengvins 
paiešką. apskritai, tai patogus būsimas įran-
kis integracijai į iPhone tipo mobiliuosius 
telefonus ar iPad tipo kompiuterius. Čia bus 
įvairios filtravimo ir paieškos galimybės pa-
gal šalia veikiančias įstaigas ar tuo metu dir-
bančias, esančias netoliese, jei ieškosite, kur 
užkąsti vėlyvu metu... Jau labai greitai!

Įvykių ir dienos pietų kalendorius
labai patogus ir lengvai naudojamas 

kalendorius, kuriame dienos pietūs, rengi-
niai (koncertai, atlikėjai), akcijos/nuolaidos, 
degustacijos/prezentacijos, naujienos/ati-
darymai/naujų meniu pristatymai ir pan. 
estetiškai pateikta informacija, patogiai ir 

greitai filtruojama pagal miestą ar įvykio 
pobūdį – daug paprasčiau nei pas daugelį. 
Beje, galite patys jį pildyti, atnaujinti ir tal-
pinti informaciją. nei renginių skaičius, nei 
apimtis neribojama!

kai ką galite sutvarkyti ar pakeisti patys...
savitarna yra ne tik kalendoriaus pildy-

mas, bet ir restorano, kavinės, parduotu-
vės ar įmonės informacijos atnaujinimas, 
nuotraukų bei visų kitų svarbių duomenų 
tvarkymas! meniu.lt komanda kaip ir iki šiol 
visomis išgalėmis padės susitvarkyti aibę 
Jums rūpimų klausimų ir darbų, tačiau jau 
galite administruoti patys tiek, kiek Jums 
patiks! tai ne tik nesunku, bet labai smagu 
– ypač, kai lankytojai mato, kad Jūsų pro-
filis atnaujinamas kone kasdien. visagalis 
Google‘as tai pas mus irgi mato...

skelbimai
Kaip ir anksčiau - populiarūs, nemokami 

ir paprasti skelbimai svarbiausiose katego-
rijose, todėl galite drąsiai skelbtis. skelbimai 
veikia dar greičiau ir paprasčiau, todėl len-
gviau rasti tai ko reikia ar būti surastiems. 
ne veltui sakoma „kas ieško, tas ir randa“, 
todėl „kas skelbiasi, tą ir suras“!

ko tikėtis labai greitai?
Keletas paslapčių ateičiai: šiuo metu vys-

tomas turiningo laisvalaikio gidas interak-
tyviame žemėlapyje, kuris netrukus pakeis 
iki šiol leistus spausdintus ir pdF leidinukus, 
Jums pažįstamus, kaip „meniu kelyje“ (arba 
„turiningo laisvalaikio gidas“). Jau rengiama 
integracija į išmaniuosius telefonus bei iPad 
tipo įrenginius, tad jau laikas tapti meniu.lt 
nariais, jei dar to nepadarėte!

specialūs reklamos projektai mūsų kli-
entams – rekomendacijos tituliniame pus-

lapyje, reitingai (atsiliepimai), reklaminiai 
skydeliai netikėtose, bet veiksmingose vie-
tose, naujienų sąsajos su miestais, kuriuose 
veikia Jūsų įmonės, ekspertų nuomonės ir 
t.t. su nauju įkvėpimu, sveikomis sąlygomis, 
skaniu pristatymu!

Apie mūsų patirtį
mes vienijame daugiau nei 200 restora-

nų, kavinių, specializuotų parduotuvių ir 
kitų įmonių, kurioms randame gerus klien-
tus bei dažnai padedame įveikti sunkumus, 
patariame (meniu.lt portale iš viso per 4000 
registruotų specializuotų įmonių). Bendrau-
jame su Jumis ne nuotoliniu būdu, bet as-
meniškai!

daug ko išmokome iš Jūsų, nemažai pa-
tarėme Jums... Kai kurie mūsų nariai (klien-
tai) jau daugiau nei dešimtmetį su mumis. 
o sekasi jiems todėl, kad meniu.lt portalas 
ne tik kuria įstaigos įvaizdį ar viešina veiklą 
- būti meniu.lt nariu yra įmonės patikimu-
mo ženklas. Šiandien patikimumas – didelė 
vertybė!
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ŠEŠIų tŪkstANČIų MEtų 
VYNDARYstĖs PAtIRtIs – 
ARMĖNIJos VYNo tAURĖJE
Metų pradžioje „National Geographic“ paskelbė, jog pati seniausia iki šiol žinoma vyno 
darykla (~ 6 tūkst. m.) atrasta Armėnijoje. Mokslininkai, komentuodami atradimą, tei-
gia, jog vyno kultūra, taip pat kaip ir Eurazijos vynuogių sukultūrinimas, pirmiausia 
atsirado Armėnijoje, o iš čia paplito į pietus.

sakoma, kad armėnijoje gamta pasirūpi-
no geriausiomis sąlygomis vyno gamybai. 
armėniškų vynuogių rūšys dėl unikalaus kli-
mato savo sudėtyje turi daug cukraus, todėl 
įprasta armėniškų vynų lentynoje ieškoti 
stipresnių ir pusiau desertinių vynų. ne kar-
tą armėniškas vynas nurungė net istorinius 
specifinių vyno rūšių „tėvus“: armėniškasis 
cheresas laimėjo parodoje ispanijoje, o por-
tveinas – portugalijoje.

nors didžioji armėnijos vynuogių derliaus 
dalis panaudojama legendinio armėniško 
konjako gamybai, armėnijos vynas taip pat 
atranda savo vietą vyno žinovų lentynose.

Šiandien iš plačios pasaulinės armėniškų 
vynų kolekcijos galima pasirinkti tiek len-
gvą vyną, tiek rūšinį: maderą, portveiną. 

Raudonasis „armenia“ vynas (pusiau 
saldus, sausas, rūšinis sausas) – pagamin-
tas iš kalnuose surinktų areni vynuogių 
bei aukščiausios kokybės vynuogių rūšių, 
augančių ararat slėnyje. Rubino spalvos 
vynas - subtilaus skonio, su aiškiai išreikšta 
aromatų puokšte, paliekantis ilgai išliekantį 
malonų poskonį. pusiau saldus vynas patei-
kiamas atšaldytas. sausą ir rūšinį raudonąjį 
vyną pateikite kambario temperatūros. vy-
nas puikiai tinka prie mėsos, žvėrienos pa-
tiekalų, sūrio. 

 

Žinomas armėnų mokslininkas, profeso-
rius aleksandras samvelian teigia, kad vy-
nas – tai balzamas, kuris nepalyginamas su 
jokiais kitais alkoholiniais gėrimais. „netgi 
gerti jį reikia su supratimu, giliai įkvėpiant 
nuostabų aromatą“, – tvirtina mokslininkas.

Baltasis „armenia“ vynas (pusiau sal-
dus, sausas, rūšinis sausas) – naujasis išskir-
tinės vynų gamybos kokybės standartas. 
unikalias charakteristikas vynui suteikia 
Kangoun vynuogės, surinktos ararat slėny-
je, bei aukštos kokybės klasikinės vynuogių 
rūšys iš prestižiškiausių armėnijos kalnų 
regionų. išraiškinga gėlių ir uogų aromatų 
puokštė vyną paverčia puikiu aperityvu. pu-
siau sausas atšaldytas vynas puikiai tiks prie 
desertų, o sausas atšaldytas vynas pateikia-
mas prie žuvies bei jūros gėrybių patiekalų. 

Šių vynų užsisakyti ir įsigyti galite uaB 
„gadara“, liepų 48a, Klaipėda 
tel.: (+370) 618 57474, 
el.paštas: gadara@ararat.lt, 
internete: www.ararat.lt, 
paragauti šių vynų galite „ararat“ viešbutyje, 
Klaipėdoje

Ieva Malaiškaitė
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kLAsIkINIs koktEILIs: 
tRADICIJA AR 
IMPRoVIZACIJA?
Vytautas Jokubauskas
klaipėdos turizmo mokyklos profesijos mokytojas

istoriškai susiklostė tradicijos, kad sil-
pnųjų alkoholinių gėrimų vartojimo nišoje 
konkuruoja alus, vynas ir kokteiliai. Žinoma, 
lietuvos baruose dominuoja alus ir jo var-
totojai, nors ir vynas tampa vis populiares-
niu gėrimu, leidžiami vynų žinynai, rengia-
mos degustacijos, mokomasi derinti vyną 
ir maistą bei t.t. tuo tarpu kokteilių barų ir 
kokteilių vartojimo kultūra lietuvoje dažnai 
lieka pamiršta, nes stereotipiškai „tikri vyrai 
geria alų“, „snobai – vyną“, o kokteilius...? 
tačiau šiuokart norisi aptarti ne vartotojų 
segmentus, o tai, kas yra kokteilis, ar visada 
margarita, dry martini ar kito kokteilio sko-
nis ir net sudėtis tokia pat?

Kalbant apie gėrimus, lietuvių kalboje 
žodžio kokteilis prasmė nusako praktiškai 

bet ką, kas sumaišyta. tokiu būdu atsirado 
ir nealkoholiniai kokteiliai, o tai sukelia tam 
tikrų nesusipratimų. visai neseniai bendrau-
jant su amerikiečiais ir prakalbus apie pieno 
kokteilių (milk coktail) užsakymą nepilna-
mečiams, teko išvysti nustebusius svečių 
veidus. paaiškinus minėto verstinio išsireiš-
kimo prasmę, svečiai iš už atlanto patiksli-
no – shaking milk. Žinoma, galime tai laikyti 
nesusipratimu. tačiau prisiminus, kad Jav 
yra termino coktail tėvynė ir būtent šioje ša-
lyje kokteilių vartojimo kultūra įleido šaknis 
ir iš ten paplito po pasaulį, viskas pasidaro 
kur kas aiškiau.

nieko naujo nepasakysime: pirmas žino-
mas termino coktail rašytinis paminėjimas 
datuojamas 1803 m. balandžio 28 d., kai 

buvo užrašytas Jav the Farmer’s Cabinet 
leidinyje. 1806 m. gegužės 13 d. the Balance 
and Columbian Repository laikraštyje buvo 
rašoma, kad kokteilis - tai spiritas (alkoholi-
nis gėrimas), cukrus, vanduo ir trauktinė (bi-
teris). galiausiai ir pirmąją knygą apie kok-
teilius 1862 m. parašė amerikietis barmenas 
Jeremiah p. thomas.

taigi kalbant apie kokteilius, pirmiausia 
turima omenyje alkoholinį gėrimą, kuris, 
siekiant paįvairinti skonį, gaminamas mai-
šant su kitais gėrimais. tai nuolatinė bar-
menų kūryba, nes skonis – individualus 
dalykas. Kokteilių barų svečiai tikisi, laukia 
originalių, jų lūkesčius atitinkančių gėrimų. 
tačiau ne visi svečiai yra nuolatos linkę eks-
perimentuoti, juk norisi pažinti ir klasiką - 
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Aleksander
Konjakas (brendis) 2 cl 1/3 45 ml 50 ml 1/3 50 ml 20 ml 1/3 45 ml 20 ml
Creme de Cacao 2 cl 1/3 30 ml 25 ml 1/3 30 ml 20 ml 1/3 - 20 ml
sausas vermutas - - - - - - - - 15 ml -
grietinėlė 2 cl 1/3 45 ml 25 ml 1/3 30 ml 20 ml 1/3 30 ml 20 ml

Americano
Campari 3 cl 5/10 30 ml 50 ml 1/2 30 ml 5/10 30 ml 40 ml
Raudonas vermutas 3 cl 5/10 30 ml 50 ml 1/2 30 ml 5/10 30 ml 20 ml
sodos vanduo + - 30 ml + + + + + +

Atsuktuvas degtinė 5 cl 40 ml 45 ml 50 ml + 40 ml 3/10 40 ml 40 ml
apelsinų sultys 10 cl 80 ml + 150 ml + + 7/10 120 ml 80 ml

Bloody Mary

degtinė  4,5 cl 3/10 45 ml 50 ml + 85 ml 40 ml 3/10 40 ml 40 ml
Citrinų sultys 1,5 cl 1/10 15 ml 25 ml + 15 ml 10 ml 1/10 - 10 ml
pomidorų sultys 9 cl 6/10 90 ml 150 ml + 125 ml 120 ml 6/10 75 ml 120 ml
vorčesteris + + + + - + + + 1 ml +
tobasko + + + + - - + + 1 ml +
druska + + + + + + + + + +
pipirai + + + + + + + + + +

B52
Kahlua 2 cl 1/2 oz* 15 ml 25 ml 1/3 30 ml 1/3 1/3 20 ml
Bailey’s Irish Cream 2 cl 1/2 oz 15 ml 25 ml 1/3 30 ml 1/3 1/3 20 ml
Grand Marnier 2 cl 1/2 oz 15 ml - 1/3 30 ml - 1/3 -
Cointreau - - - 25 ml - - 1/3 - 20 ml

Bronx
džinas 3 cl 4/10 45 ml 50 ml 3 cl 50 ml 20 ml 4/10 45 ml
Raudonas vermutas 1,5 cl 2/10 1/2 š 25 ml 1 cl 15 ml 10 ml 2/10 15 ml
Baltas vermutas 1 cl 2/10 1/2 š. 25 ml 1 cl 15 ml 10 ml 2/10 15 ml
apelsinų sultys 1,5 cl 2/10 30 ml 25 ml 1 cl 15 ml 20 ml 2/10 15 ml

Cuba libre
Baltas romas 5 cl 3/10 30 ml + 50 ml 40 ml 4/10 50 ml 40 ml
Cola-cola 10 cl 6/10 30 ml + 150 ml + 6/10 + +
Citrinų sultys + 1/10 1 ½ š. + + 10 ml - + 10 ml

Gibson džinas 6 cl 9/10 45 ml 75 ml 9/10 40 ml 9/10 60 ml
Baltas vermutas 1 cl 1/10 7,5 ml 25 ml 1/10 20 ml 1/10 1 ml

Grasshopper
Creme de menthe 2 cl 1/3 22,5 ml 1/3 20 ml 1/3 15 ml
Creme de cacao 2 cl 1/3 22,5 ml 1/3 20 ml 1/3 15 ml
grietinėlė 2 cl 1/3 22,5 ml 1/3 20 ml 1/3 15 ml

Kaipirinija
Cachaca 5 cl 60 ml 50 ml 4 cl 125 ml 50 ml 5 cl
Žalioji citrina 1/2 2 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 1 vnt. +
Rudasis cukrus 2 š. 2 š. 1-2 š. 2-3 š. 2 š. 2-3 š. -

Manhattan

viskis 5 cl 7/10 90 ml 50 ml 2/3 85 ml 40 ml 7/10 60 ml 40 ml
Raudonas vermutas 2 cl - 45 ml 25 ml 1/3 40 ml 20 ml - +*** 20 ml
sausas vermutas - 3/10 - - - - - 3/10 - -
angostūra 1 d 1 d 1 d 1 d 1 d - 1 d 1 d 2-3 Drop 1 d
trilapės kartokšlės anpilas - - - - - 2 d - - - -

Margarita
tekila 3,5 cl 5/10 45 ml 50 ml 4 cl 85 ml 40 ml 5/10 30 ml 40 ml
Curacao Triple Sec - 3/10 - - - - 10 ml 3/10 30 ml -
Cointreau 2 cl - - 25 ml 2 cl - - 20 ml
agavų sirupas - - 22,5 ml - - - - - - -
Baltas sausas vynas - - - - - 30 ml - - - -
mineralinis vanduo - - 22,5 ml - - - - - - -
Citrinų sultys 1,5 2/10 22,5 ml 25 ml + 50 ml 10 ml 2/10 30 ml 20 ml

Martini Dry
džinas 5,5 cl 8/10 52,5 ml 50 ml 9/10 + 40 ml 8/10 60 ml 40 ml
Karčiųjų apelsinų antpilas - - 1 d - - + - - - -
Baltas vermutas 1,5 cl 2/10 15 ml 25 ml 1/10 + 20 ml 2/10 + 20 ml

Negroni
džinas 3 cl 1/3 30 ml 25 ml 1/3 30 ml 20 ml 1/3 15 ml 20 ml
Campari 3 cl 1/3 30 ml 25 ml 1/3 30 ml 20 ml 1/3 15 ml 20 ml
Raudonas vermutas 3 cl 1/3 30 ml 25 ml 1/3 30 ml 20 ml 1/3 - 20 ml
sausas vermutas - - - - - - - - 15 ml -
sodos vanduo + + - - +

Pina Colada
Baltas romas 3 cl 3/10 30 ml 50 ml 6 cl 50 ml 40 ml 3/10 40 ml 40 ml
tamsus romas - - - 25 ml - - - - -
Kokosų sirupo - - 30 ml** 1 d 2-3 cl - - - - -
Kokosų likeris 3 cl 2/10 - 25 ml - - 50 ml 2/10 60 ml 50 ml
Kokosų pienas - - - - - 30 ml - - - -
ananasų sultys 9 cl 5/10 90 ml 150 ml 10 cl 50 ml 50 ml 5/10 60 ml 50 ml
grietinėlė - 1/10 - 25 ml 2 cl 15 ml 10 ml - - 10 ml

Tequila Sunrise tekila 4,5 cl 3/10 60 ml 50 ml + 50 ml 40 ml 3/10 45 nl 40 ml
apelsinų sultys 9 cl 6/10 120 ml 150 ml + 125 ml + 6/10 + +
Grenadine sirupas 1,5 cl 1/10 15 ml 25 ml + 30 ml 20 ml 1/10 15 ml 20 ml

Mimosa apelsinų sultys 7,5 cl 1/10 50 ml + 60 ml
Orange Curacao - 1/10 - 2 cl -
Šampanas 7,5 cl 6/10 + + 90 ml

Kir Royal Šampanas 9 cl 9/10 150 ml + + 100 ml 9/10 90 ml 100 ml
Creme de Cassis 1 cl 1/10 15 ml 25 ml 2 cl 10 ml 1/10 1 d 10 ml

Mojito
Baltas romas 4 cl 60 ml 50 ml 4-6 cl 40 ml 5/10 40 ml
Žaliųjų citrinų sultys 3 cl 30 ml 25 ml 2 cl 20 ml 2/10 20 ml
mėtų lapeliai + + + + + + +
Cukrus 2 š. 2 š. 1-2  š. 2 š. - 2 š. 2 š.
Cukraus sirupas - - - - 10 ml - -
sodos vanduo + + 100 ml + + + +

Daiquiri
Baltas romas 4,5 cl 6/10 60 ml 50 ml 3/4 40 ml 30 ml 6/10 40 ml 30 ml
Citrinų sultys 2 cl 3/10 30 ml 25 ml 1/4 + 20 ml 3/10 15 20 ml
Cukrus - - 1 š. 1 š. - 2,5 ml - - + -
Cukraus sirupas 0,5 cl 1/10 - - 2 š. - 10 ml 1/10 - 10 ml

Old Fashioned
viskis (burbonas) 4 cl 5 cl 60 ml + 50 ml 5 cl 45 ml
Cukrus 1 ga. 1 ga. 1 ga. 1 ga. - 1 ga. 0,25 š.
angostūra 2 d 2-3 d 2 d + 1 d 2-3 d 3-4 ml
sodos vanduo + + - + - + +

Long Island 
Iced Tea

degtinė 1,5 cl 15 ml 25 ml 2 cl 30 ml 2/10 15 ml 20 ml
tekila 1,5 cl 15 ml 25 ml 2 cl 30 ml - 15 ml 20 ml
Baltas romas 1,5 cl 15 ml 25 ml 2 cl 30 ml 2/10 15 ml 20 ml
Cointreau 1,5 cl 15 ml - 2 cl 15 ml 1/10 - 20 ml
Curacao Triple Sec - - - - - - 15 ml -
džinas 1,5 cl 15 ml 25 ml 2 cl 30 ml 2/10 15 ml 20 ml
Citrinų sultys 2,5 cl - 25 ml 2 cl 30 ml 1/10 - 20 ml
apelsinų sultys - - - - - 2/10 - -
Cukraus sirupas 3 cl - - - 1 š. - - -
Coca cola d 22 ml + + 85 ml + + +

Kamikaze degtinė 3 cl 30 ml 50 ml 2/3 30 ml
mėlynas apelsinų likeris - 30 ml - - -
Cointreau 3 cl - 25 ml 1/3 15 ml
Citrinų sultys 3 cl 30 ml 25 ml + 10 ml

Rusty Nail viskis 4,5 cl 6/10 2/3
Drambuie 2,5 cl 4/10 1/3

Sex on the 
Beach

degtinė 4 cl 2/3 30 ml 30 ml
persikų degtinė 2 cl 1/3**** 30 ml -
Chambord likeris - - - 10 ml
Midori likeris - - - 10 ml
ananasų sultys - - - 30 ml
apelsinų sultys 4 cl + 50 ml -
spanguolių sultys 4 cl + 50 ml -

God Mother degtinė 3,5 cl 7/10 50 ml 2/3 40 ml 7/10 30 ml
Amaretto 3,5 cl 3/10 25 ml 1/3 20 ml 3/10 10 ml

God Fater viskis (škotiškas) 3,5 cl 7/10 2/3 40 ml 7/10 45 ml
Amaretto 3,5 cl 3/10 1/3 20 ml 3/10 15 ml

Black Russian degtinė 5 cl 7/10 60 ml 50 ml 2/3 85 ml 40 ml 7/10 45 ml 40 ml
Kavos likeris (Kahlua) 2 cl 3/10 30 ml 25 ml 1/3 30 ml 20 ml 3/10 20 ml 20 ml

White Russian
degtinė 5 cl 5/10 60 ml 50 ml + 50 ml 30 ml 5/10 45 ml 30 ml
Kavos likeris (Kahlua) 2 cl 3/10 30 ml 25 ml + 30 ml 20 ml 3/10 15 ml 20 ml
pienas - - - - + - - - - -
grietinėlė 3 cl 2/10 30 ml 25 ml - 50 ml 10 ml 2/10 15 ml 10 ml

Cosmopolitan
degtinė 4 cl 45 ml 4 cl 50 ml 30 ml 40 ml
Cointreau 1,5 cl 2 š. 2 cl - 15 ml 20 ml
sausas vynas - - - 15 ml - -
Žaliųjų citrinų sultys 1,5 cl 2 š. + + + 10 ml
spanguolių sultys 3 cl 15 ml 1 cl 30 ml + 10 ml

Kokteilių sudėties analizė
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sudaryta remiantis:
http://www.iba-world.com/english/cocktails/
stropienė, g. gėrimai ir kokteiliai. vilnius, 2001.
davis, J. išsamus pasaulio kokteilių vadovas. 
vilnius, 2010.
Bērziņš, g. Bāra aBC. Bārmeņa rokasgrāmata. 
Rīga, 2007.
olsson, B.; landerberg, m. pas sau barmenas. 
vilnius, 2003.
goodall, J. Klasikiniai kokteiliai. vilnius, 2004.
Bormanas, p. 1444 kokteiliai. vilnius, 1997.
Евсевский, Ф. Библия бармена. Москва, 1997.
Фоли, Р. Рецепты коктейлей для «чайников». 
Москва, 2008.
Baltrūnaitė, d. Barmeno darbo organizavimas. 
vilnius, 2007.

Santrumpos:
š. – šaukštas;
D – šlakelis, apie 0,5–1 ml;
Drop – 1 lašas;
ga. – gabaliukas; 
„+“ – užpilama (naudojama);
vnt. – vienetai; 
oz – uncija;

Lentelėje pateiktas kokteilių sudėtis nereikėtų 
vertinti, kaip tikslias receptūras, nes tikslingai 
nepaminėjome šių kokteilių ruošimo būdo, 
patiekimo taurės, puošimo, ledo panaudojimo 
ir pan. Ar tokių plačiai žinomų dalykų, kad 
į Gibson kokteilį dedamas marinuotas 
svogūnėlis į Dry Martini žalia alyvuogė, o 
kartais apelsino žievelė.

* arba 1/2 oz Tia Maria likerio 
** arba 22,5 ml kokosų kremo ir 7,5 ml Malibu

*** truputis saldaus arba sauso vermuto 
**** autorius nurodo persikų likerį Peachtree

kokteilius, kurių pavadinimai plačiai žino-
mi iš filmų, dainų, knygų ir draugų pasakoji-
mų. o čia jau kyla problema: juk nėra paten-
tų biuro, kuris būtų užregistravęs visus kaž-
kada sugalvotų kokteilių pavadinimus bei 
jų sudėtį. Baro savininkas ar barmenas - lais-
vi improvizuoti ir suteikti klasikinio kokteilio 
pavadinimą. taigi minėta margarita ar kitas 
kokteilis skirtinguose baruose gali būti ne 
tik skirtingo skonio, bet net ir sudėties. Ką 
tuomet galime vadinti klasikiniu kokteiliu? 
Jei pavartysime pirmąją J. p. thomas kny-
gą, praktiškai nerasime nė vieno šiandien 
populiaraus kokteilio pavadinimo. dalis pa-
vadinimų žinomi jau nuo XiX a. pabaigos ar 
XX a. pirmos pusės, kai leidiniuose apie gė-
rimus atsirado eilė pavadinimų: alexander, 
manhattan, old Fashioned, daiquiri, Bronx, 
gibson, martini dry ir kt. Šiandien oficialų 
kokteilių, kuriuos galime laikyti pripažinta 
klasika, sąrašą teikia tarptautinė barmenų 
asociacija (iBa – international Bartenders 
association). tačiau iBa pateiktų 66 kok-
teilių receptų nebūtinai laikosi barmenai ir 
net leidžiamų knygų autoriai. išanalizavus ir 
palyginus 9 leidiniuose pateiktas kokteilių 
sudėtis (lentelė „Kokteilių sudėties analizė“), 
kai kada skiriasi ne tik komponentų propor-
cijos (nors tai labai svarbu siekiant sukurti tą 
patį skonį), bet ir komponentai. pavyzdžiui, 
gaminant pina Colada, būtina naudoti grie-
tinėlę ar ne? arba B52 gamybai naudoti 
grand marnier ar Cointreau, kurie dėl apelsi-
nų naudojimo gamyboje panašumų žinoma 
turi, tačiau nėra identiški gėrimai. atsakymo 
nerasime. tačiau kylant diskusijai dėl koktei-
lio sudėties, kaip ir jo istorijos, nuo kraštuti-
nių teiginių derėtų susilaikyti, o remtis rei-
kėtų arba faktu – iBa receptais, arba teiginiu 
„aš šį kokteilį gaminu taip..., bet žinau, kad 

kiti...“. galiausiai, siekiant būti sąžiningam 
prieš savo lankytojus, baro kokteilių sąraše 
prie pavadinimų derėtų pažymėti iBa klasi-
ka, kai kokteilis gaminamas pagal asociaci-
jos pateiktą receptą, naudojant originalius 
komponentus, o ne lengviau prieinamus 
ar pigesnius pakaitalus, kuriais barmenams 
improvizuojant pavyksta suplakti panašaus 
skonio ir spalvos gėrimą.

tik 12 (god mother, god Fater, Black Rus-
sian, White Russian, Rusty nail, atsuktuvas, 
Bronx, gibson, daiquiri, Kir Royal, tequila 
sunrise, grasshopper) iš analizuotų koktei-
lių sudėtis nekelia abejonių, dar 10 kokteilių 
(Kosmopolitan, sex on the Beach, Kami-
kadze, aleksandre, americano, Cuba libre, 
Kaipirinija, martini dry, negroni, old Fashio-
ned) sudėtyje tik kuris nors vienas autorius 
nurodė kitą nei kiti komponentą. Beje, kok-
teilį mojito praktiškai derėtų priskirti prie 
tų, dėl kurių sudėties diskusijų nekyla, nes 
cukrų ir cukraus sirupą galima laikyti tuo pa-
čiu komponentu. tačiau likusiųjų 7 kokteilių 
sudėties klausimas kontroversiškas, ypač 
kokteilių – long island iced tea, margarita 
ir pina Colada.

Komplikuotas ir komponentų santykio 
kokteilyje klausimas. pavyzdžiui, atsuktu-
vas iš 6 autorių, du teigia, kad degtinės turi 
būti 1/4 (25%), sulčių 3/4 (75%), kiti trys nu-
rodo, tarp jų ir iBa, kad degtinės kokteilyje 
turi būti 1/3 (33,33%), o sulčių 2/3 (66,67%). 
Jiems artimas ir pasirinkimas, kad degtinės 
reikia pilti 3/10 (30%), o sulčių 7/10 (70%). 
Jei analizuosime kitą kokteilį - gibson - 
pamatysime, kad komponentų santykio 
problema panaši. Kai kuriais atvejais po 
gilesnės santykio analizės paaiškėja, kad 
dauguma autorių nurodo identišką arba 
panašų komponentų santykį, o „skirtumas“ 

tik užrašyme: vieni rašo cl, kiti ml ar tiesiog 
trupmenomis. Kaip pavyzdį galime pateikti 
kokteilį tequila sunrise, kur 4 autorių kom-
ponentų santykiai identiški, o kitų dviejų 
artimi. o pagal tekilos bei sirupo santykį 
kokteilyje (3 : 1) ir R. Foley pateikta sudėtis 
priskirtina minėtai 4 autorių grupei. mojito 
kokteilyje naudojamo romo ir citrinos sulčių 
santykis praktiškai identiškas 2 : 1, nors iBa 
nurodo kiek kitokį santykį, o sodos vandens 
kiekis nenurodomas. god mother kokteilio 
atveju, 5 autoriai nurodo degtinės ir amare-
to santykį 2 : 1, o iBa – 1 : 1. panaši situacija 
ir su god Father kokteiliu. nėra vieningos 
nuomonės ir dėl plačiai žinomo klasikinio 
kokteilio martini dry naudojamo džino ir 
sauso vermuto santykio. Žinoma, yra kok-
teilių (grasshopper, B52, Kir Royal), dėl kurių 
komponentų santykio nekyla praktiškai jo-
kių neaiškumų.

improvizacija ir kūryba bare būtina, tačiau 
prieš tai kiekvienam pradedančiajam bar-
menui derėtų išmanyti klasikinę receptūrą, 
remtis iBa receptais, o ne gausiai leidžia-
mais populiariais leidiniais, kurie paprastai 
parašyti remiantis jų autorių asmenine pa-
tirtimi baruose. galiausiai visų kokteilių iš-
mokti neįmanoma ir nereikia, apie tai byloja 
vien knygos 1444 kokteiliai pavadinimas. 
Juk apskritai teigiama, kad pasaulyje esti 
apie 30 000 kokteilių. tačiau žinoti 20–30 
iBa klasikinių kokteilių - derėtų. dirbant 
būtų pravartu išmanyti ir „savo“ baro siūlo-
mų kokteilių receptus. Beje, įvairios knygos 
apie kokteilius bei barą padeda susipažinti 
su įranga, komponentais, darbo technika ir 
suteikia galimybę baro svečiams pasiūlyti 
daugybę naujų originalių kokteilių.

KonsultaCiJos
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1-ASIS LYGIS „Pasitikėjimas aptarnaujančiam personalui”
-Vyno pagrindai
- Stipriųjų gėrimų pagrindai 

2-ASIS LYGIS „Žvelgti giliau etiketės”
- Vidurinysis vyno kursas
- Stiprieji gėrimai profesionalams 

3-IASIS LYGIS „Atrasti vyno ir stipriųjų gėrimų pasaulį“
-    Pažengusiems

„Vyno klubas“ WSET 
WSET

Registruokites arba teiraukitės: tel.8 5 2159438; el. paštu wset@vynoklubas.lt; www.vynoklubas.lt/WSET.

WSET (Wine and Spirits Education Trust)
svarbiausios pasaulio vyno ir stipriųjų gėrimų
švietimo organizacijos studijos jau Lietuvoje !
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Naujos kartos restoranø valdymo sistema

Laiko patikrinta valdymo sistema 
restoranams, barams, kavinëms

Optimalus sprendimas maþoms 
maitinimo ástaigoms

R-Keeper mini


