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pasaulio virtuvės
Grįžusi iš beveik mėnesio trukmės
kelionės mašina po Ukrainą ir Krymą,
per ukrainietiškos virtuvės vakarą, kurį
organizavau artimiausiems draugams,
norėdama pasidalinti įspūdžiais, buvau
kategoriška – niekada daugiau! Mažų
mažiausiai traukė ten grįžti, o ir įspūdžiai
tikrai nepriminė tų, girdėtų iš draugų ir
artimųjų, viešėjusių Ukrainos perlu vadinamame Kryme.
Nežinau, ar salsvo karšto oro aromato, ar sūrios jūros gaivos ilgesys laikui bėgant visus didžiuosius kelionės
nusivylimus arba ištrynė, arba privertė
vertinti su šypsena ir humoru. Besidalinant įspūdžiais apie kelionę, išvirusi
bent dešimt litrų ukrainietiškų barščių ir
keliasdešimt pelmen‘ių, galiu pasakyti,
kad ne tik gamta ir jūra vilioja atgal, bet
ir Ukrainos maistas. Ne virtuvė, o maistas.
Greitai suprasite, kodėl...
Daugiau: 34-37 psl.>>

asociacijos informacija

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.

Kultūra, kelionės, virtuvė
projekte „Pasaulio virtuvės“
www.pasauliovirtuves.lt
Restoranų verslas / meniu.lt 2/2012
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Atidaryti 2012.05 – 2012.10 mėn.
Vilnius
„Kolonos“ kavinė, J. Jasinskio g. 10.
„Omakase“ sushi & grill baras,
Vilniaus g. 31.
„Raw42“, žalio maisto restoranas,
Rūdninkų g. 12.
„Tiflisi-Dukani“ restoranas,
Naugarduko g. 12 / Aguonų g. 1 (vietoje
„Všopenas“ restorano).
„Kempinski Hotel Cathedral Square“
viešbutis ir „Telegraph“ restoranas,
Universiteto g. 14/ L. StuokosGucevičiaus g. 2
„Gedimino Dvaras“ lietuviškos virtuvės
restoranas, Gedimino pr. 26
„One Planet Shop&Lounge“,
krautuvė-menė, Pylimo g. 40
„Stebuklai“ restoranas, Gynėjų g. 14
„Terrano“ restoranas-vyninė, Pilies g. 34
„Maduro“ cigarų klubas, Pilies g. 34
„Boff“ restoranas, Olimpiečių g. 1
„Juan Juan“ kinų restoranas,
Antakalnio g. 39
,,Bokšto vartai“, kavinė, Latako g. 1-34
„Burė Nr. 1“ restoranas, Lvovo g. 25
„Time“ restoranas, (viešbutyje Comfort
Hotel Lt), Mindaugo g. 27 / Kauno g. 14
„La Salon“ baras, Universiteto g. 14 /
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 2
„Nabi“ restoranas, Žemaitės g. 21
„Tasteland“ kavinė-baras,
Buivydiškių g. 5
„Machalla“, uzbekų virtuvės kavinė,
Jogailos g.11/Smetonos g.2
„El Toro“, ispanų virtuvės restoranas,
Balčikonio g. 3
„Caif cafe“ kavinė, Pilaitės g. 31,
(PC „Maxima“)
„Caif cafe“ kavinė, Vokiečių g. 13
„Caif cafe“ kavinė, Gedimino pr. 3A
„Caif cafe“ kavinė, Ozo g. 25,
(PLC „Akropolis“)
„Marille“ kavinė, T. Ševčenkos g. 19
„VotOnoRoom“ baras, Pamėnkalnio g. 7
„Wine & Smile“, specializuota vynų,
stiprių gėrimų ir skanėstų parduotuvė,
Šeimyniškių g. 1
Kaunas
„Appetitus“ kavinė-baras,
Savanoriu pr. 178
„The Meat Point“ specializuota
parduotuvė Pramonės g. 6 B,
(PC Banginis)
„Lietuvos gurmanas“ specializuota
parduotuvė, kepyklėlė, Veiverių g. 61
„Quest pizza“ picerija, maistas į namus,
Veiverių g. 61A
„Cheby“ čeburekinė, greitas maistas,
Vytauto pr. 60

Nukelta į 10 psl. >
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The Meat Point (Kaunas)

The Meat Point (Kaunas)
„The Meat Point“ – krautuvė Kaune, kurioje rasite platų sūrių, vytintų kumpių,
alyvuogių, itališkų makaronų, vyno, nuostabaus grožio ir skonio rankų darbo saldumynų
pasirinkimą ir daug kitų gardėsių iš Lietuvos ir Viduržemio jūros regiono. Skauda galvą
dėl dovanos? Krautuvės komanda padės Jums sukomplektuoti skanų ir išskirtinį dovanų
krepšelį, kuriuo galėsite nustebinti savo artimuosius ar verslo partnerius ir kolegas.
The Meat Point (Kaunas)

naujos kavinės, restoranai, parduotuvės

Guda (Vilnius)
Guda (Vilnius)
Restoranas „Guda“ - pirmasis Lietuvoje baltarusiškas restoranas, įsikūręs pačiame Vilniaus miesto centre. Mėsa, bulvės, spirgučiai
ir marinuotos gėrybės, tai – Baltarusijos virtuvė. Iki smulkiausių detalių išieškotas interjeras, brandūs padavėjai, baltarusiška virtuvė
ir aukšto lygio šefų darbai – tai „Guda“. Čia užsisakęs lietinių su „močianka“, prisimeni slavų veikėjus „try bogatyria“, nes tik jie galėtų
sudoroti visą porciją. Restoranas, kuriame gali valgyti rankomis, kuriae netradiciniai sprendimai derinami su tradiciniais produktais,
susilaukia geriausių Lietuvos šefų įvertinimo. Restorano interjere skoningai panaudoti tiek senoviniai, tiek modernūs baldai. Nišose
pagal senovinius baltarusių tautodailės raštus sudėliotos ypatingos mozaikos, akį traukia rankų darbo keramikiniai indai, pagaminti
pagal senuosius eskizus.

Uzbekistanas (Vilnius)
Uzbekistanas (Vilnius)
Restorane „Uzbekistanas“ visi patiekalai gaminami ir patiekiami pagal gilias uzbekų tradicijas, o šviežia duona kepama autentiškoje
krosnyje, atvežtoje iš tolimojo Uzbekistano. Restorano salėje gausu rytietiškų elementų, ryškių spalvų bei natūralių audinių. Visos interjero detalės parvežtos iš Azijos – rankų darbo kilimai, molinės lėkštės bei statulėlės ir indai, puošti originaliais, autentiškais rytų raštais.
Taip pat restorane galima pamatyti tradicinius uzbekų galvos apdangalus – „tiubeteikas“ bei apžiūrėti autentiškus muzikos instrumentus. Ypatingas restorano „Uzbekistanas” pasididžiavimas – virtuvės šefas Achrolas Tadžibajevas, kuris per 35 metus darbo virtuvėje
metus yra dirbęs geriausiuose uzbekų restoranuose.Virtuvėje dirba šefo suburta virėjų komanda iš Taškento.
Restoranų verslas / meniu.lt 2/2012
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Atkelta iš 8 psl. >

„Can Can pica“ picerija, Savanorių pr. 2
„Čaina“ kinų maistas išsinešimui / į
namus, Veiverių g. 51
„Iki cafe“ kavinė, P. Lukšio g. 60 (PC „Iki“)
„Mon Ami“ kepyklėlė, Vilniaus g. 4
„Prego“ itališkas restoranas,
Laisvės al. 61
„Alaus sapnas“ smuklė, Gedimino g. 30
„G-Loft“ baras-klubas, Rotušės a. 3
„Rhodos“ graikiška kavinė, Vilniaus g. 38
„Čikaga“ restoranas, Laisvės al. 97
„Murklio kepyklėlė“ kepyklėlė,
Vilniaus g. 37
„Sushi sushi“ japoniškas restoranėlis,
V. Kuzmos g. 8
Klaipėda
„SKY 21 Terrace“ klubas,
Naujojo sodo g. 1A.
„Gamtos perlas“ viešbutis, restoranas,
zoo muziejus, laisvalaikio centras,
Placio g. 146, Karklė, Klaipėdos raj.
Druskininkai
„Sushi Town“ kavinė,
M. K. Čiurlionio g. 55.
„Le Vanill“ restoranas, T.Kosciuškos g. 12
Šiauliai
„Rūtos šokolado muziejaus“ kavinė,
Tilžės g. 133.
Meniu.lt – tai didžiausias, išsamiausias
bei labiausiai lankomas specializuotas
interneto portalas, kuriame pristatomos
visos Lietuvos maitinimo ir pramogų
įstaigos, maitinimo rinkos naujienos
bei aktualijos iš viso pasaulio. Portale
pateikiama įdomi bei svarbi informacija
tiek maitinimo ir pramogų įstaigų lankytojams, tiek darbuotojams ir savininkams.
Portalas atnaujinamas kasdien, todėl
dauguma Lietuvos restoranų, kavinių
ir klubų lankytojų bei svečių iš užsienio
informacijos ieško būtent Meniu.lt. Būti
portalo Meniu.lt klientu – tai ne tik būti
lengvai pasiekiamiems daugumai Lietuvos interneto vartotojų, bet tai ir Jūsų
įvaizdžio dalis.

Omakase: sushi & grill (Vilnius)
Omakase: sushi & grill (Vilnius)
Moderni ir kartu tradicinė
Japonų
virtuvė.
Restorano
koncepciją ir stilių geriausiai
nusako pavadinimas Omakase,
reiškiantis, jog maistas yra
ruošiamas nuoširdžiai paties šefo.
Restoranas įsikūręs pačiame
Vilniaus centre, Vilniaus gatvėje. Iš
didelio senamiesčio šurmulio, pro
mažytę bromą patenkate į vidinį
kiemą po stikliniu stogu. Antrame
aukšte Jus pasitinka pasisveikinimas „irasshaimase“, reiškiantis
„Sveiki atvykę“. Restorane ragaukite ypatingų sushi su
padažais, kurie gaminami čia pat
virtuvėje pusę paros, išbandykite
lašišos ir braškių derinius, ragaukite ant tikros kepsninės
paruoštų kepsnių ir būtinai – tikrų
japoniškų desertų.

Atidarėte naują tašką ar
sužinojote apie naujai atidarytą?
- informuokite el.p. elena@meniu.lt
arba tel. 8-652-07522
NORITE REKLAMUOTIS LEIDINYJE?
- informuokite el.p. arturas@meniu.lt
arba tel. 8-699-37833
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Omakase: sushi & grill (Vilnius)

naujos kavinės, restoranai, parduotuvės
Wine & Smile (Vilnius)
Vilniuje, Šeimyniškių g. 1A atidaryta nauja gero vyno, stiprių
gėrimų ir skanėstų parduotuvė. Rinktiniai, Europos ir pasaulio,
geriausių gamintojų gėrimai (o kai kurie - tik šioje parduotuvėje)
patraukliomis kainomis. Tai parduotuvė žmonėms mėgstantiems
kokybiškus gėrimus ir produktus, tačiau nebijantiems išbandyti
naujoves.
„Ieškodamas sau kokybiško ir įdomaus asortimento, susidūriau
su paprasta problema - prekybos sistema (prekybos centrai ar didieji gėrimų tinklai) siūlo riboto asortimento gėrimų kategorijas.
Pavyzdžiui jei norite nusipirkti įvairių chereso ar porto rūšių - jums
teks rinktis iš dešimtį metų importuojamų, to pačio gamintojo, to
paties pavadinimo ir, ko gero, pabodusių, labai vidutinės kokybės
vynų. Todėl daugelis įdomių ir nematytų gėrimų ir/ar gamintojų
atsiranda ant jūsų stalo tik tuomet, kai jūs patys nukeliaujate į tą
šalį, kurioje gaminami šie gėrimai...
Noriu ištaisyti šią padėtį ne tik sau, bet ir visiems pirkėjams, kurie
ieško ypatingos kokybės ir išskirtinumo, o nesivadovauja reklamos
įtaka!” - sako vynų mėgėjas, parduotuvės įkūrėjas Renatas Žemaitis.

Wine & Smile (Vilnius)

„Lietuvoje dar nėra buvę jog į vieną vietą būtų atvežta daug
įdomių ir tikrai kokybiškų gėrimų, nedideliais kiekiais. Nors daugelis Lietuvos importuotojų turi po kelias, tikrai įdomias ir kokybiškas
pozicijas, daugumą geriausių kitų importuotojų gėrimų pirkėjai
tikrai ras mano parduotuvėje”, - dalinasi R.Žemaitis.

Gero vyno, stiprių gėrimų ir skanėstų parduotuvė „Wine & Smile” - Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, el.p. info@wineandsmile.lt, tel. +370 655 59355

Restoranų verslas / meniu.lt 2/2012
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atsakingas restoranų verslas

atsakingas
pasirinkimas
Ieva Malaiškaitė

Verslo principas – išleisk mažiau, parduok daugiau. Atrodo visai logiška ar ne? Juk pagrindinė
verslo užduotis ir atsakomybė – dirbti pelningai, išlaikyti darbo vietas ir poziciją rinkoje. Viskas būtų puiku, jei gyventume (o ir ekonomika vyktų) linijine schema. Tačiau kadangi visus
verslui reikalingus išteklius gauname iš gamtos (tiesiogiai ar per tarpininkų grandinę), esame
priversti taikytis prie jos „sistemos“, kuri veikia ratu. Tai yra – jei šiandien nusprendei padidinti pelną gaudydamas žuvis ištisus metus, net per nerštą – kitais metais žuvies pagausi bent
dvigubai mažiau ir patirsi nuostolį, o po keletos/keliolikos metų biznį ir išvis gali tekti uždaryti.
Jei šiandien dėl didesnio derliaus nusprendžiama pasirinkti pavojingas, tačiau didesnį derlių
garantuojančias trąšas ar pesticidus, kitais metais gali tekti tą pelną išleisti sąskaitoms už
gydymą padengti.
Jeigu šiandien restoranas orientuojasi
į pigiausias žaliavas ir filosofiją „pelnas
– šiandien, o rytoj – bus matyti“, atėjus
tam rytojui gali tekti ant durų kabinti
iškabą „Parduodu“, nes visame pasaulyje
restoranų verslas keičiasi iš esmės.
Per paskutiniuosius dvejus metus viešojo
maitinimo sektorius sparčiai persiorientuoja į vietinę produkciją, sezoninę virtuvę,
tvarius interjero sprendimus, dėmesį
antrinių žaliavų perdirbimui ir tinkamam
utilizavimui, mažesnes, bet daugiau
maistinių medžiagų turinčias porcijas (ką
rinksitės – ar vieną laisvėje užaugintos
ir maitintos natūraliais pašarais vištos
kiaušinį, kainuojantį 1 Lt, ar tris kiaušinius
vištų, gyvenančių narvuose ir šeriamų
GMO pašarais, tačiau kainuojančius po
keliasdešimt centų?).
Šios kryptys sparčiai plinta tiek mažų
šeimos restoranų, tiek „Michelin“, tiek super modernių koncepcijų restoranuose.
Ignoruojantys šias pasaulines tendencijas
restoranai atsilieka ne nuo laikinos mados, o nuo realijų ir ilgainiui privalės arba
prisitaikyti, arba palaidoti savo reputaciją
ir užleisti vietą kitiems.
2011 metais Lietuvoje startavo
Atsakingų restoranų iniciatyva, šiandien
„užaugusi“ iki LARTA (Lietuvos atsakingų
restoranų ir tiekėjų tinklo), kuris vienija
kelioliką restoranų ir keletą tiekėjų, savo
veikloje propaguojančių atsakingo verslo kriterijus. Šių metų pradžioje atsakingų
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restoranų iniciatyvoje dalyvaujančiuose
restoranuose buvo atliktas tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kas svarbu restoranų
lankytojams, renkantis, kur valgyti. Jie
buvo prašomi pažymėti, kas jiems svarbu,
renkantis maitinimosi įstaigą,
Tyrime dalyvavo ~2000 respondentų,
pildžiusių anketas viešojo maitinimo
įstaigose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Panevėžyje, Palangoje bei internete.
Apibendrinus tyrimų rezultatus, galima
teigti, jog Lietuvos restoranų lankytojams
svarbiausia – restorano politika, susijusi su:
žaliavų pasirinkimu (restoranų lankytojams
svarbiausia, kad restoranas galėtų jiems
pasiūlyti patiekalus iš vietinių, sezoninių
bei ekologiškų produktų), lankytojų informavimu (apie produktus su GMO, alergenus patiekaluose, vietinių/sezoninių
produktų naudojimą patiekaluose) bei
atsakingu išteklių naudojimu (t.y. lankytojams svarbu, kad restoranai tinkamai
rūšiuotų ir utilizuotų atliekas, kad būtų
naudojamos aplinkai draugiškos valymo
priemonės)*.
* Apklausos rezultatai išvardinti eiliškumo
tvarka, pagal svarbą lankytojams (daugiausiai procentų surinkę atsakymai).
Pasaulinės tendencijos, garsiausieji
restoranų šefai, netgi Jūsų lankytojai kalba
apie vieną ir tą patį – atsakingą restoranų
verslą ir atsakingą pasirinkimą. Ką ir kaip
rinksitės Jūs?

Žaliavos
Labiausiai restoranų veikla veikia
aplinką per savo naudojamų žaliavų
pasirinkimą, o ir vartotojams aktualiausias
atsakingo restorano kriterijus - maistas ir
jam paruošti naudojamos žaliavos. Taigi
restoranui žaliavų/tiekėjų pasirinkimas –
vienas pagrindinių žingsnių, įgyvendinant
socialiai atsakingo verslo politiką įmonėje.
Atsakingas žaliavų pasirinkimas
- Renkantis vietinius ir sezoninius
produktus išvengiama transportavimo
kaštų ir taršos, gaunate galimybę bendrauti su tiekėju tiesiogiai ir tikrinti
produkciją. Renkantis sezoninius produktus turite progą kas sezoną keisti meniu ir
išlaikyti lankytojų susidomėjimą.
- Planuokite meniu į priekį, tuomet
ūkininkai žinos, koks yra Jūsų poreikis ir
nekils problemų dėl nepakankamų kiekių.
- Susipažinkite su savo tiekėjais, rinkitės
produktus iš aplinkai draugiško ūkio.
Sveikesnis produktas – Jūsų pranašumas,
taip pat turėsite ką papasakoti savo lankytojams. Skaidrumas ir informacija visada
kelia pasitikėjimą.
Rinkitės
tvarios
žuvininkystės
produkciją. Dėl sparčiai nykstančių
žuvų išteklių, vietinių žuvų pasirinkimas sudarant meniu ne tik prisidėtų prie
biologinės įvairovės nykimo mažinimo,
bet ir prie vartotojų įpročių formavimo.
- Reikalaukite atsakomybės iš tiekėjų.
Svarbu skatinti atsakingą vartojimą ir
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atsakingumą/sąžiningumą ne tik tarp
vartotojų, bet ir tarp verslo partnerių.
Restoranas turėtų aktyviai dalyvauti tiekimo grandinės valdyme, siekdamas
užsitikrinti, kad socialiniai, aplinkos apsaugos, etiniai ir kokybės klausimai būtų tinkamai sprendžiami. Taip sukuriama aktyviai
veikianti grandinė: vartotojo lūkesčiai –
restorano sprendimai – tiekėjo galimybė/
atsakomybė.
- Domėkitės atsakingo verslo, sąžiningos
prekybos, tvarių produktų sertifikavimu ir
ženklinimu. Populiariausi sąžiningos prekybos ženklai: Fairtrade, Fair for life. Tvarūs
žuvų produktai žymimi MSC, ASC sertifikatais, norminių reikalavimų užtikrinimas
– SQF-1000. Ekologiški produktai žymimi
Ekologinio žemės ūkio (Ekoagros), ES
„lapas“ženklais.
Ištekliai
Maitinimo įstaigos – vienos didžiausių
organinių atliekų susidarymo vietų. Čia
naudojami ypatingai dideli elektros energijos kiekiai (nuolat veikiantys virtuvės
kondicionavimo, šaldymo ir kiti prietaisai),
daug vandens (indų plovimo mašinos,
kavos automatai, baro įranga), daug
cheminių valymo priemonių (dėl to susidaro itin taršios nuotėkos), dideli atliekų
nuo prekių ir produktų kiekiai. Visa tai
sudaro didžiules tiesiogines ir netiesiogines energijos išteklių sąnaudas, didžiulius
kiekius atliekų bei nuotėkų. Tačiau tai
ne vien problema, bet ir galimybė maitinimo įstaigoms, taikant aplinkosauginės
politikos elementus, sumažinti daromą
neigiamą poveikį aplinkai.
Pagrindinės
atsakingo
išteklių
valdymo kryptys:
1. Atliekų valdymas. Pirmas žingsnis
– laikytis atliekų prevencijos politikos:
atliekų vengimas, pakartotinis panaudojimas, perdirbimas.
2. Vandens suvartojimo mažinimas.
3. Darbo priemonių optimizavimas:
popierius, valymo priemonės, įrankiai ir kt.
4. Elektros energijos suvartojimo
mažinimas.
5. Klimato kompensavimo programos.
Maisto atliekų kontrolė
Kaip minėta anksčiau, maitinimo įstaigos
didžiausią poveikį aplinkai daro per savo
žaliavų valdymo ir vartojimo politiką.
Maisto produktai turi didelį CO2 pėdsaką,
kadangi įvairių rūšių energija naudojama
jiems užauginti, nuimti derlių, transportuoti, supakuoti, parduoti, pagaminti.
Todėl visos išmetamos maisto atliekos yra
ne tik atliekų tvarkymo mokesčių išlaidos
bet ir be reikalo išeikvota energija.

Maisto atliekų valdymas turėtų
būti vykdomas, vadovaujantis atliekų
valdymo principais iš esmės. Tai yra:
1. Atliekų vengimas;
2. Pakartotinis panaudojimas;
3. Perdirbimas.
Siekiant išvengti atliekų susidarymo,
atlikite auditą, pagal kurį matysite, kurioje stadijoje susidaro daugiausiai atliekų.
Ar tai sugedę, nepanaudoti produktai,
ar gaminimo metu susidarančios atliekos, ar maisto likučiai klientų lėkštėse.
Pagal gautus rezultatus optimizuokite
problematiškiausias sritis – prekių/žaliavų
užsakymų bei sandėliavimo sistemą, siekiant išvengti sugedusių/pasibaigusio galiojimo laiko produktų. Tobulinkite gamybos įpročius. Dažnai maisto „atliekomis“
laikomi produktai gali būti panaudoti kitų
patiekalų gamyboje (sriubos, džemai ir
kt.). Daug žymiausių pasaulio patiekalų yra
atsiradę būtent pakartotinai panaudojant
žaliavas – paelija, troškiniai, bulvių salotos
ir kt.
Pavyzdžiui, duonos likučiai, sudžiūvusi
duona gali būti panaudojama giros, ledų
gamyboje, vaisių odelės – gėrimų, padažų
gamyboje, mėsos, žuvies „atliekos“ –
sriubų, sultinių, padažų gamyboje. Tai ir yra
pakartotinis panaudojimas. Apgalvokite
porcijų dydžius. Teisingai apskaičiuotas/
pasiūlytas porcijos dydis leis išvengti
„lėkštės atliekų“. Kuo daugiau produktų
virtuvėje, tuo didesnė atliekų susidarymo
rizika. Sumažinus meniu pozicijų skaičių,
išbraukus iš valgiaraščio nepelningiausius
ar nepopuliarius patiekalus, išvengsite
nereikalingų atliekų ir nuostolių susidarymo.
Svarbu ne tik vengti atliekų susidarymo,
bet ir atsakingai jas rūšiuoti/utilizuoti. Atkreipkite dėmesį į tinkamą panaudoto
aliejaus šalinimą.
Chemija...
...vienas iš svarbesnių kriterijų lankytojams, vertinant restorano atsakomybės
politiką. Ir visai nenuostabu – agresyvi
chemija lieka ant indų paviršių, lakūs
junginiai garuoja ore ir jautresniems
žmonėms gali erzinančiai veikti akių
gleivinę, kvėpavimo takus, sudirginti
nosies gleivinę, išprovokuodami slogą,
bronchų uždegimą ir net astmos priepuolius. Chemija, naudojama viešojo maitinimo sektoriuje (ploviklių, valiklių, tirpiklių,
skalbiklių ir kt. likučiai), neigiamai veikia
net virškinimą, sukelia pykinimą ir rėmenį,
padidėjusį seilių išsiskyrimą.
Atsakingas pasirinkimas
Rinkitės eko ženklais (pvz., Gėlė,
Gulbė/“Nordic swan“, Mėlynasis angelas,
Nutkelta į 14 psl.>>

Dažniausiai pasitaikantys maisto, gėrimų
(bei vynų) ir kitų žaliavų sertifikatai.
Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest Alliance
ar 4C sertifikatų ženklai 21psl.

Dažniausiai pasitaikantys chemijos sertifikatai

Restoranų verslas / meniu.lt 2/2012

13

atsakingas restoranų verslas
>>Atkelta iš 13psl.
Eco garantie ir kt.) paženklintas priemones.
Eko ženklas garantuoja atitinkamą produkto kokybę, t.y. juose nėra žmogui ir aplinkai
labai pavojingų medžiagų, jie yra koncentruoti, naudojamos tik lengvai aplinkoje
skylančios PAM, lakiųjų organinių junginių
kiekis – ne didesnis kaip 10 proc., naudojami dažikliai negali kelti rizikos aplinkai, odą
ir kvėpavimo takus jautrinančių medžiagų
negali būti daugiau kaip 0,1 proc.
Pas tiekėjus ar parduotuvėje galite
rasti ir kitų gerų skalbimo bei valymo
priemonių, kurios nebūtinai yra pažymėtos
eko ženklu. Pagrindiniai kriterijai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį: priemonėje
neturėtų būti nebūtinų cheminių priedų –
dažų, kvapiųjų medžiagų, optinių baliklių
ir kt., fosfatų kiekis neturėtų viršyti 5 proc.
arba jų visai gali nebūti, biologinis skilimas
aplinkoje (biodegradacija) – ne mažiau
kaip 90-95 proc. (kartais tokie gaminiai yra
specialiai gamintojo ženklinami), sudėtyje
neturėtų būti chloro junginių. Rinkitės
koncentruotą priemonę, skirtą jautriems
žmonėms arba vaikams.
Atsiminkite ir senas tiesas – dauguma
nešvarumų nuvalomi actu, soda arba šių
komponentų mišiniu.
Pakuotės atliekos
Plastikinė tara pasižymi ne tik patogiomis
pakavimo, produktų ir skysčių išlaikymo
savybėmis, bet ir tiesioginiu poveikiu toje
pakuotėje esantiems produktams, o ypač
– skysčiams. Plastiko gaminiams (taip pat
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tarai ir pakuotei) suteikti vienokias ar kitokias savybes naudojamos papildomos
cheminės medžiagos (padaryti plastiką
elastingą, tvirtą, atsparų šalčiui ar karščiui
ir t.t.), kurios pasižymi itin neigiamomis
savybėmis.
Saugiausia maistui naudoti PETE (1),
HDPE (2), LDPE (4) ir PP (5) plastikus. Paprastai į juos nededama kenksmingų
priedų. Rinkitės ir skatinkite rinktis Jūsų
tiekėjus bioplastiko pakuotes. Bioplastikas yra gaminamas iš atsinaujinančių
gamtos resursų, pvz., celiuliozės (medžio,
medvilnės), krakmolo (bulvių, kukurūzų,
ryžių, topijokos). Nors bioplastikas ne
visada prilygsta savo savybėmis iš naftos
gaminamam plastikui, tačiau jis lengvai
suyra ir gali būti kompostuojamas kaip
organinė atlieka. Svarbiausia – jis neturi
toksiško neigiamo poveikio tiek žmogui,
tiek aplinkai.
Interjeras
Patalpų mikroklimatas turi didelę įtaką
sveikatai. Restorano baldai, grindys, sienos
ir kiti interjero elementai labai dažnai slepia
savyje nematomą pavojų. Apsinuodijimą,
kurį gali sukelti nekokybiškos (sintetinės ir
toksiškos) medžiagos, galima palyginti su
išmetamų toksiškų dujų poveikiu miesto
gatvėse ar gamyklų teritorijose.
Atsakingas pasirinkimas – vengti:
– Gaminių iš PVC: grindų dangos, sienų
dangos. Pirkite CRI, GUT ženklu paženklintą
kiliminę dangą. Iš jos neišsiskirs formaldehidas, LOJ, stirenas, fenilcikloheksenas ir
kt. pavojingos medžiagos.
– Kilimų, užuolaidų, užtiesalų, minkštų
baldų, apdorotų degimą slopinančiomis
medžiagomis, apsaugančiomis nuo purvo.
– Baldų, kilimų, apdorotu perfluoro
cheminėmis medžiagomis, kad mažiau
kibtų purvas.
– Baldų, grindų iš egzotiškos medienos
(tikmedžio, raudonmedžio). Vietoj jų
rinktės natūralias, lengviau išgaunamas

ir atsinaujinančias medžiagas: džiutą,
medvilnę, vilną, rotangą, kamštinį medį.
Rinkitės FSC ženklu pažymėtus baldus
arba baldus, pagamintus iš PEFC ženklu
pažymėtos medienos. Jie gaminami iš tinkamai tvarkomuose miškuose išaugintos
medienos.
- Dažų su LOJ: aliejiniai dažai, lakai, aerozoliniai dažai. Naudokite dažus vandens
pagrindu ir natūralias alyvas.
Energija
Norint pasiekti reikšmingus pokyčius
elektros energijos sunaudojimo apskaitoje,
sunkiai įmanoma apsieiti be papildomų
„investicijų“. Tačiau paradoksalu, bet vien
pakeitus senus elektros prietaisus naujais, taupesniais, elektros sutaupyti gali ir
nepavykti. Svarbiausia – įprotis ir požiūris,
tad, norint, kad aplinkosauginė politika
veiktų, teks apmokyti personalą, o gal net
ir lankytojus.

Lipdukai padedantys keisti įpročius linksmai!
Pageidaujantys tokius lipdukus turėti savo
įstaigoje rašykite: arturas@meniu.lt

Elektros, vandens taupymo, rūšiavimo
įpročius galima formuoti žaidimo forma,
restorane įrengiant dekoratyvines lenteles su aplinkai draugiškais ar atsakingą
vartojimą, sveiką mitybą propaguojančiais
patarimais, prie elektros jungiklių ar vandens naudojimo vietose priklijuojant
memo lipdukus „Išeini? Išjunk mane“.
Panaudokite dalį savo energijos komunikavimui su savo lankytojais ir darbuotojais, kad bendro tikslo siektumėte kartu.

atsakingas restoranų verslas
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Į kokią žuvį
keisti…žuvį?
Ieva Malaiškaitė

Turbūt jau ne kartą girdėjote, jog daugiau nei pusė pasaulio žuvies
išteklių yra visiškai išeikvoti ir dar trečdalis – pereikvoti arba ženkliai
sumažėję, o po mažiau nei keturiasdešimties metų komercinės
žvejybos ir visai nebeliks. Iliustracijų šiems statistiniams duomenims ir prognozėms ieškoti „už jūrų marių“ nereikia. Lietuvos
žvejai parduoda savo laivus, nes per 3 metus sugaunamų žuvų
kiekiai sumažėjo tris kartus. Ar turėtumėme nebevalgyti žuvies?
Ne! Paprasčiau išmokti, kaip ją pasirinkti, kad ir po trisdešimties
metų būtų galima ja mėgautis.

Pasiūlą formuoja ne gamintojai, o vartotojai. Siūlo ne tiekėjai, o renkasi restoranai. Užsisako ne restorano savininkai ar
virtuvės šefai, o lankytojai. Žinodami, kaip
pasirinkti žuvį, galite prisidėti prie kai kurių
žuvų išteklių išsaugojimo ar didinimo.
Dažniausias restoranų kontrargumentas į
pasiūlymą iš meniu išbraukti nykstančias ar
prastomis sąlygomis auginamas žuvis, tokias, kaip: tunas, lašiša, ryklių mėsa, unguriai, paltusas, tropinės krevetės ir kt. – „nėra

kuo pakeisti“. Tačiau renkantis vietines,
nenykstančias žuvis, tikrai galima išlaikyti ir
virtuvės prestižą (šviežia, vietinė produkcija, atsekama kokybė), ir pamaloninti lankytojus tikrai gana plačiu žuvies pasirinkimu ir
šefo išmone pateikiant ne tą patį, kaip visi.
Gamtosaugos ekspertas, vienas iš „Žuvies
ir jūros produktų gido“ sudarytojų, Robertas
Staponkus pataria, kuo pakeisti nykstančias
žuvis.
„Otai niekur nėra aptinkami gausiai,

Yra atlikta studija, kurios duomenimis, mūsų išskirtinėje ekonominėje zonoje pagaunamos
menkės yra sukaupusios mažiausius kenksmingų medžiagų kiekius visoje Baltijoje
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tačiau tai labai vertinama žuvis, dažnai
gaudoma neršto metu. Oto filė labiausiai siūlyčiau keisti didesnėmis upinėmis
plekšnėmis (Platichthys flesus), kurios yra
dažnos mūsų vandenyse. Pakalbėkite su
žvejais, kad jie atrinktų ir tiektų į restoranus
didžiausias plekšnes, nes dabar standartas
yra 21-23 cm žuvys.
Žinoma, niekas nežino, kaip mūsų
priekrantė gali pasikeisti dėl iš Juodosios
jūros atkeliavusio juodažiočio grundalo. Nors
jis įsikūrė mūsų vandenyse jau prieš dešimt
metų, tačiau tik dabar stebimas populiacijos
sprogimas. Blogiausios prognozės teigia,
kad plekšnių gali smarkiai sumažėti per
ateinantį dešimtmetį. Tiesa, pačio grundalo mėsa yra be ašakų ir gana skani, todėl
nenuostabu, jog yra įprasta Viduržemio ir
Artimųjų Rytų virtuvėse.
Jūros lydeką, kuri ypatingai pergaudoma pietinėse jūrose, siūlyčiau keisti
menkėmis. Blogiausiu atveju galima rinktis
europinę jūrinę lydeką (Merluccius merluccius). Rinkitės menkes, sugautas mūsų vandenyse (yra atlikta studija, kurios duomenimis, mūsų išskirtinėje ekonominėje zonoje
pagaunamos menkės yra sukaupusios
mažiausius kenksmingų medžiagų kiekius
visoje Baltijoje. Manau, kad tokios išvados
gana teisingos, nes ties mūsų krantais
laikosi jaunos menkės, kurios nespėja sukaupti didelių kiekių toksinų). Taip pat galite
išbandyti ir ledjūrio menkes (Pollachius virens).
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Tilapijos dažniausiai auginamos Azijos
ūkiuose, kurie beveik nekontroliuojami,
augimo hormonų ir antibiotikų naudojimas bei kontrolė yra nereglamentuoti. Tai
augalėdės žuvys, bet dėl selekcijos jos nebeatsparios ligoms, todėl naudojama
daug cheminių preparatų. Manau, čia
reikia apsispręsti patiems. Tai beskonė
žuvis, todėl ją iš esmės galėtų pakeisti bet
kuri kita žuvis.
Skorpionžuvės mėgėjams derėtų žinoti,
jog tokios žuvies... nėra. Nesuprantu, kaip
prigijo skorpionžuvės pavadinimas, juk tai
ne kas kita, kaip mažaakis pangasijas.
Man asmeniškai pangasijas šiek tiek primena ešerį (Perca fluviatilis), tik, žinoma,
su ešerio filė būtų daug daugiau vargo,
bet tai tik patirties reikalas (turint patirties,
vidutinio dydžio ešerį galima išfiliuoti per
mažiau nei 10 sekundžių). Tai yra vietinė
žuvis, kurių mūsų vandenyse gausu, o tuo
labiau Kuršių mariose ir Nemuno deltoje.
Nors laukinės lašišos ir labai retas atvejis Lietuvos restoranuose, jų reikėtų iš viso
vengti. Šiaurės rytų Atlante jos ištekliai
labai negausūs, Baltijos jūroje jų taip pat
yra smarkiai sumažėję dėl mokslininkų
rekomendacijų nesilaikymo, skiriant jų
sugavimo kvotas. Tuo tarpu ūkiuose
užauginamų lašišų pašarui sunaudojama
daug kitos rūšies žuvų. Pašarų gamyba
tampa vienu iš aplinkos taršos šaltinių.
Lašišą visiškai turėtų atstoti kurpė (Oncorhynchus gorbuscha). Tai yra tai pačiai
lašišinių šeimai priklausanti žuvis. Galima
rinktis ir kitus lašišų, kurios yra sugautos
ties Aliaskos krantais, pakaitalus – nerka
didžioji lašiša (Oncorhynchus kisutch),
karališkoji lašiša (Oncorhynchus tshawytscha), Keta (Oncorhynchus keta), o paskutinis pasirinkimas galėtų būti Lietuvoje
užaugintas vaivorykštinis upėtakis (Oncorhynchus mykiss).
Paprastojo, gelsvauodegio tuno ar
kitų tunams giminingų žuvų, pavyzdžiui,
durklažuvių (Xiphias gladius), juodųjų
marlinų (Makaira indica) ir mėlynųjų
marlinų (Makaira nigricans) ištekliai labai

išeikvoti, o kai kurios įrašytos į Tarptautinės
gamtos išsaugojimo sąjungos Raudonąjį
sąrašą. Tuną puikiai galima pakeisti kitomis tos pačios šeimos žuvimis, aš siūlyčiau
skumbrę (Scomber scombrus). Šviežia
skumbrė mažai nusileidžia tunui. Kitas
pasiūlymas – rinktis mažesnes tunų rūšis,
pavyzdžiui, dryžuotąjį tuną (Katsuwonus
pelamis), kuris dažniausiai gaudomas Indijos vandenyne.
Ungurių (Anguillla anguilla) ištekliams
yra iškilusi grėsmė, nes stiklinių unguriukų
skaičius, pasiekiantis Europos krantus,
kasmet
mažėja.
Lietuvoje yra vis
dar
leidžiama
ungurių verslinė
žūklė, tiesa, tik tose
upėse, kurios išteka
iš įžuvintų ežerų.
Toks
įžuvinimas
labiau panašėja į
mažo intensyvumo
ūkininkavimą,
ir
Afrikinis šamas plėšikas (Clarias gariepinus) arba
laikyti jį populiacijų
daugumai geriau žinomas kaip „afrikinis šamukas“

Robertas Staponkus

atstatymo programa nederėtų. Daugelyje Baltijos valstybių ungurių žūklė yra
draudžiama, o pats ungurys įrašytas į
daugelio šalių Raudonąsias knygas kaip
saugoma rūšis. Ne veltui ungurio kaina
kasmet kyla vis aukščiau. Dėl savo mėsos
ungurys yra laikomas delikatesu, todėl jam
lygiavertį pakaitalą surasti gana sunku. Vienintelis realus pretendentas – afrikinis
šamas plėšikas (Clarias gariepinus) arba
daugumai geriau žinomas kaip „afrikinis
šamukas“. Tiesa, jis turėtų būti kiek galima
šviežesnis, todėl siūlyčiau rinktis Lietuvoje
užaugintas žuvis.“
Kai šeimos galva perka žuvį pietums turguje, kai restorano šefas užsako žuvį naujo
meniu patiekalams – kievieną kartą savo
pasirinkimu mes įtakojame kiekvienos
žuvų rūšies būklę. Rinkitės nykstančias
žuvų rūšis, jei jos Jums tikrai labai nepatinka ir norėtumėte, kad jų ateityje nebeliktų.
Tačiau jei norite ir toliau mėgautis įvairiomis
žuvimis – pradėkite jau dabar. Paįvairinkite
savo racioną, išbandykite gausius išteklius
turinčias žuvis.
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Ir šaldyta žuvis
gali būti kokybiška
Tekstas ir nuotraukos Gintaras Gimžauskas

Šiais laikais parduotuvių lentynos lūžta
nuo skirtingų prekių kiekio. Asortimentas
toks didelis, kad žmogui darosi vis sunkiau
išsirinkti. Tad nieko nuostabaus, kad jis,
taupydamas savo laiką ir nervus, renkasi
tokią prekę, kuri yra geriau žinoma. Bet
tarp žinomumo ir kokybės lygybės ženklo
nepadėsi. Tai supratusi, kaunietė Giedra
Sadauskienė nutarė įkurti įmonę „Euribija“.
Produkcija ir gamybos procesas
Senovės graikų deivės vardu pavadinta
bendrovė į Lietuvos rinką importuoja
islandų kompanijos „Oscar’s Fish“, kuri yra
įsikūrusi Rygoje, pagamintas jūros gėrybes:
šaldytą žuvį, krevetes, menkių kepenėles,
islandiškas midijas, omarų uodegėles ir
žnybtus.
Pasak „Euribija“ įkūrėjos ir vadovės,
konkurencija šaldytų jūros gėrybių
segmente Lietuvoje yra milžiniška. Tačiau
jos įmonė to nesibaimina. Anot penkis
vaikus užauginti spėjusios verslininkės,
pasitikėjimo savo jėgomis suteikia
partnerių Islandijoje naudojama giluminė
šaldymo technologija.
„Labai gaila, tačiau žmonės vis dar
klaidinami. Pirkdami tradicinę šaldytą žuvį,
jie sumoka ne tik už pačią žuvį, bet ir už
pakuotėje esantį ledą. O jis sudaro tikrai
nemažą bendro svorio dalį. Tuo tarpu mes
siūlome žuvį, kuri užšaldoma taip, jog
nebūtų ledo ar glazūros. Tiesa, turime du
produktus, kurių iki 7 proc. sudaro ledas.
Tačiau taip yra tik todėl, kad nėra kitos
technologijos, kuri išlaikytų produktą
nesugedusį“, – aiškino G. Sadauskienė.
Pasak 37-erių verslininkės, „Oscar’s Fish“
apdoroja tik šviežią, netoli Islandijos ir
Škotijos krantų sugautą laimikį. Perdirbimo
procese nenaudojami jokie papildai.
Dėl šios priežasties žuvis išlieka visiškai
natūrali.
„Nors jų kompanija nėra didelė – tai
šeimos verslas, tačiau visi procesai yra taip
sustyguoti, kad sugauta žuvis užšaldoma
vos po kelių valandų. Tad vartotojas,
nusipirkęs mūsų produkcijos ir ją atšildęs,
gauna, galima sakyti, šviežią žuvį“, –
tvirtino moteris.
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Tiesa, G. Sadauskienės vadovaujama
bendrovė siūlo ne tik jūros gėrybes.
Neseniai savo klientams „Euribija“ pristatė
ir Islandijoje išaugintų penkių mėnesių
ėriukų mėsą ir kepenėles. Visa tai taip
pat užšaldoma, naudojant „Oscar’s Fish“
technologiją, todėl atšildžius produkcija
išlaiko visas šviežios mėsos savybes.
Patirtis ir kokybė
Tai, kad kokybiški produktai virtuvėje
besisukančiam žmogui bei vėliau juos
valgančiajam suteikia daug laimės, Giedra
gali pasakyti pati. Ji ilgą laiką dirbo ir vis
dar dirba Kauno socialinių paslaugų ir
statybos verslo darbuotojų profesinio
rengimo centre virėjų specialybės
profesijos mokytoja. Ten ji moko nežymiai
sutrikusio intelekto, bei kompleksinę
negalią turinčius žmones.
„Ir aš, ir mano mokiniai, ir pažįstami,
kurie išbandė „Euribijos“ žuvį, gali
pasakyti, jog patiekalus iš jos gaminti yra
lengviau. Ji, skirtingai nei ledo sukaustyta
žuvis, nesubyra į smulkius gabalėlius ir
iškepus lieka vientisa. O ir skonio savybės
nesiskiria nuo šviežios žuvies“, – pasakojo
G. Sadauskienė.
Kadangi „Euribija“ savo produkciją
siūlo ne tik fiziniams asmenims, bet ir
įmonėms, anot Giedros, pradėjusi verslą,
ji išsiuntinėjo produkcijos pavyzdžius
įvairiems restoranams.
Iš jų nė vienas neturėjo
priekaištų
gautai
produkcijai.
Tačiau
naujus
gaminius
pasirinko tik keli. Pasak
verslininkės, taip yra
todėl, kad Lietuvoje
vis dar per mažai
rūpinamasi
kokybe
ir per daug dėmesio
skiriama
pigiausios
prekės paieškai.
Žinoma, ne visi gali
pasirinkti. Tai lemia
objektyvios priežastys.
Tačiau yra nemažai
ir tokių, kurie tiesiog

patalogiškai laikosi minties apie pigiausios
prekės paiešką. Jie neįvertina, kad ji gali
pakenkti sveikatai arba sugadinti restorano
įvaizdį.
Kiek kainuoja ir kur įsigyti?
Giedra neslepia – jos įmonės platinama
produkcija nėra labai pigi. Tačiau palyginti
su gaunama kokybe, kaina nėra tokia,
kurią pamačius norisi pasukioti pirštu
ties smilkiniu. Pavyzdžiui, 1 kg rūkytos ir
užšaldytos lašišos kainuoja 60 Lt. O štai
sūdytos menkės kilogramas kainuoja apie
56 Lt.
„Banali tiesa – gauni tiek, kiek sumoki.
Esu įsitikinusi, kad nustatėme palyginti
nedidelę kainą, ypač tiems, kurie rūpinasi
savo mityba ar nori klientams leisti rinktis
iš aukštos kokybės patiekalų. Žinoma,
kiekvienas turi teisę rinktis, tačiau mano
patirtis rodo, kad šykštus dažniausiai moka
du kartus“, – išvadą padarė bendrovės
„Euribija“ direktorė.
Pasak jos, kol kas įmonės siūlomos
produkcijos galima rasti nedaugelyje
parduotuvių. Tačiau platinimo tinklas
nuolatos plečiasi. Be to, norintys įsigyti
„Euribijos“ šaldytų jūros gėrybių ar ėrienos,
tai gali padaryti paskambinę telefonu ar
brūkštelėję el. laišką.
Išsamią informaciją pageidaujantys ras
interneto svetainėje www.euribija.lt
UAB „Euribija“ vadovė
Giedra Sadauskienė

UŽSIENIO KONCEPCIJOS
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Sąžiningo
kavos
puodelio?

Kavos gėrimo ritualas, verslo susitikimai prie puodelio kavos ir fiziologinė priklausomybė kofeinui
Lietuvoje palaiko nuolat banguojančią ir besikeičiančią kavos verslo rinką. Tai ji tampa labiau kokybiškos
kavos rinka, tai madingos kavos... Šiandien pažiūrėkime į kavą, kaip aplinkosaugos, atsakomybės ir
kokybės derinį (neatmetant geros įrangos, kokybiškos kavos ir profesionalaus baris-tos standartų, bet
atsitraukiant nuo jų). Pradėkime kalbėti ar net gilintis į visą kavos grandinę (kelią nuo dirvos sudėties,
kurioje kavamedis auga, iki to, kokioje įstaigoje geriama kava). Užduokime sau ir kitiems klausimus
– kokią kavą pasirinkti ir kodėl? Šiandien klausimus apie kokybišką kavą ir atsakingą jos pasirinkimą
užduodame dviems Lietuvos kavos ekspertams – Domui Balandžiui ir Vytautui Kratuliui.
Ko trūksta net geriausiems Lietuvos
restoranams
iki
nepriekaištingo
įvertinimo?
Domas Balandis pastebi: „Kalbant
apie kavines ar kavos parduotuvėles
Lietuvoje, reikėtų pradėti nuo klausimo
– kiek? Taigi, pabandykim pamąstyti,
kiek kavinių, barų ar restoranų žinote ir į
kuriuos einate dėl to, jog ten galite rasti
išskirtinį maistą, išskirtinį aptarnavimą,
išskirtinius gėrimus, išskirtinę aplinką,
t.y. kiek yra tokių vietų, kur jūs galite
objektyviai pasakyti, jog viskas nuo A
iki Ž yra puiku? Kai to klausiu pats savęs,
atsakymas nedžiugina. Taip, yra įstaigų,
kur jus gerai aptarnaus, maistas bus
puikus, bet beveik visada bus kažkoks
BET... ir tas BET man dažniausiai būna
kava!
Taigi, gėrimas, kurio pavadinimą beveik
kiekvienas Lietuvos pilietis nors kartą per
dieną pamini ar išgeria puodelį, vis dar
yra nepelnytai nemylimas, jei galiu taip
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pasakyti. Tačiau nesiskųsiu, o pabandysiu
pakalbėti, kokios kavos ir su ja susijusių
dalykų Lietuvoje sunku rasti.
O iš tiesų mūsuose sunkoka rasti
paprasčiausiai skanios kavos, t.y.
paruoštos žinant kaip, kodėl būtent taip,
o ne kitaip, tiesiog profesionaliai ir su
meile.
Nors Lietuvoje tikrai netrūksta kavos
parduotuvėlių (tiesa, dažniausiai tai
didžiąją dalimi arbatos parduotuvėlės),
jose paragauti kavos, kurią ruošiatės ar
norėtumėt pirkti, nėra galimybės. Ir turbūt
gerai, nes neretai žmonės, parduodantys
jums kavą, apie jos gaminimą, kilmę,
skonio subtilybes... nežino nieko. Liūdna,
bet taip jau yra.
Dar Lietuvoje aš labai pasigendu paprasto natūralumo ir produktų išmanymo.
Turiu galvoje produktus, naudojamus
kavai pagardinti. Sugrįžtu prie klausimo
– kiek? Kiek kavinių Lietuvoje naudoja
natūralų pieną, natūralius sirupus,

džemus ar uogienes? Kiek kavinių naudoja šokoladą ir žino, kokios jo skoninės
savybės ir iš kur šokoladas atkeliavęs?
Klausimų daug, o atsakymai... ?
Apibendrindamas
galėčiau
pasakyti – Lietuvoje, mano manymu,
reikėtų didesnio dėmesio detalėms,
supratimo apie produktus ir koncepcijų
vientisumo.“
Paklausus, ką daryti restoranams/
kavinėms, kad vartotojas turėtų didesnį
kokybiškos kavos pasirinkimą, Vytautas
Kratulis teigia: „Ne visoms įstaigoms
reikia turėti didesnį asortimentą nei
įprasta. Tos, kurios specializuotos – gali,
tačiau rinka dar nepasiruošusi ragauti tą
ir kitą, visi ieško TOBULO skonio. Barams ir
restoranams linkiu mesti ydingą praktiką
– pasistatyti nemokamus kavos aparatus.
Jau susidūriau su nemažai atvejų, kai
tokiu būdu restoranai ilgainiui praranda
pajamas. Po kelerių metų atstatyti
prarastas pozicijas bus labai sunku...

atsakingas restoranų verslas
Tuo tarpu padidinti asortimentą
tikrai įmanoma, tačiau tai kainuoja –
reikia papildomos malimo technikos ir
mokymų žmonėms, o tai reiškia nemažas
investicijas. Nežiūrint į tai, raginčiau
gerai paskaičiuoti, kiek kainuoja įranga ir
kiek papildomų pajamų ir pelno atneštų
padidėjusi kavos apyvarta. Esu įsitikinęs
– jei kavos kokybė gerės, vartojimas kils
ir pajamos augs.
Sertifikuota
kava:
sertifikatų
skirtumai, rizikos, šviesiosios ir
tamsiosios pusės
Domo Balandžio teigimu, egzistuoja
nemažai žinomų kavos sektoriaus dar-naus
vystymo programų, tarp kurių tokios, kaip
Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest Alliance
ar 4C. Jos yra gana gerai žinomos, bent jau
kavos specialistams.
„Visų jų esmė yra dėmesys auginimo
ekonominiams,
socialiniams
ir
aplinkosaugos aspektams. Tiesa, reikia
paminėti, jog skirtingos programos

skirtingai rūpinasi skirtingais aspektais,
t.y. vienos programos labiau rūpinasi
socialiniais aspektais, kitos ekonominiais ir
pan. Tai puikiai iliustruoja šis grafikas.
Vienas iš šių ženkliukų ant kavos pakelio
tikrai nebūtinai reiškia kavos ekologiškumą,
kaip dažnai yra priimta manyti. Taip pat
reikia įvertinti ir dažnai labai skirtingą
ekologiškumo supratimą skirtingose šalyse
ir žemynuose.
Iš esmės, būtina suvokti, jog pasaulyje
sertifikuotos kavos parduodama ne
daugiau nei 2 proc., o tai yra, tiesa sakant,
labai mažai. Todėl visiems siūlau labai
atsargiai vertinti ant vieno ar kito pakelio
esantį ženkliuką ir nebūtinai traktuoti tai

kaip kokybės ar ekologiškumo ženklą, nes
neretai taip tikrai nėra.
Sertifikuotos kavos pliusas tas, jog
pirkdami tokią kavą, jūs padėsite ją
auginančiam ūkininkui, pirksite kavą,
kurią auginant naudojama mažiau trąšų
ar pan., bet visgi reikia būti pragmatišku
ir suvokti, kad toli gražu ne visada tai, kas
pavaizduota ant pakelio, yra kokybės ir
ekologijos garantas“, – savo įžvalgomis
dalinasi Domas.
Apie sertifikuotos kavos pliusus
paklaustas Vytauras Kratulis sako: „Žmonės,
kurie perka Fairtrade kavą, jaučiasi darantys
kažką gero tiems augintojams, kurie yra
„kažkur ten“. Tie, kurie augina, gauna kelias
centais daugiau, nei „nefairtreidinės“ kavos
augintojai. Gal tai irgi yra nauda, tačiau kiek
tiksliai kas gauna, nėra žinoma. Rainforest
ūkiuose dirbantys ūkininkai neniokoja
aplinkos, kurioje patys vykdo savo ūkinę
veiklą. Ekologiškos, sertifikuotos kavos
pliusai akivaizdūs – pesticidai, herbicidai
ir kiti teršalai yra visai draudžiami ir
naudojama mažiau trąšų, todėl tikėtina,
kad nuo kavos nenukentėsite. UTZ
sertifikuojamai kavai keliami dar griežtesni
reikalavimai.

Dėl skirtingo suvokimo, kas yra
sąžininga prekyba ir kas yra ekologiška
produkcija, galima būtų daug diskutuoti
apie sertifikuotų kavos produktų pliusus
ir minusus. Nekvestionuoju tų programų,
kurios veikia tarptautiniu mastu ir
tūkstančiai žmonių nori jose dalyvauti
– tai jų valia. Aš palaikau nuomonę tų,
kurie žino, kad tokia kava, švelniai tariant,
nebūtinai skani, o gali būti ir visai neskani,
nes visos šios programos orientuojasi į
ką nori – pinigus, gamtą, tik ne į kavos
SKONĮ.
Žmonės randa daug priežasčių, kodėl
jie geria kavą – vienus ji turi „pažadinti“,
kiti ją vartoja kaip ekologišką produktą,
dar kiti renkasi kavą su nuolaida. Tačiau
jei mes kalbame apie tai, kodėl iš viso
reikėtų žmogui vartoti kavą, tai atsakymas
vienas – nes ji skani.“
Puodelis tobulo skonio, arba ką
girdėjote apie Cup of Excellence kavą?
Cup of Excellence – tai prestižiškiausio
pasaulyje kavos konkurso pavadinimas.
Jame vertinamos geriausios, tiesiai iš
plantacijų pristatytos kavos ir išrenkama
geriausia tų metų šalies, kurioje konkursas
Nutkelta į 22 psl.>>

Žinomos kavos sektoriaus darnaus vystymo programos: Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest Alliance ar 4C.
Jos yra gana gerai žinomos kavos specialistams ir kitiems importuotojams. Kiti sertifikatai - žr.13psl.

Cup of Excellence
ženklu
pažymėta kava yra atrinkta
ir pripažinta geriausių kavos
ekspertų.
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>>Atkelta iš 21psl.
vyksta, kava ir jos augintojai. Geriausias
kavas išrenka kompetentinga kavos
ekspertų tarptautinė komisija. Vienintelis
Lietuvos atstovas, dalyvavęs komisijoje
– Vytautas Kratulis. Jo vadovaujama
įmonė „Šviežia kava“ taip pat vienintelė
Lietuvoje siūlo „Cup of Excellence“ kavą.
„Smulkių ūkininkų kava dažniausiai
superkama be jokios atrankos ir
sumaišoma su kitų ūkių derliais, todėl
beveik neįmanoma atsekti tikrosios
kavos kilmės ir išlaikyti aukščiausios
kokybės bei skonio. Tuo tarpu Cup of
Excellence programoje sukuriami aiškūs
ryšiai tarp kokybiškos kavos augintojo/
ūkininko, aukščiausią kokybę vertinančio
prekybininko ir, galiausiai, tobulą skonį
gaunančio vartotojo, kuris ne tik gauna
kokybišką produktą, bet ir yra užtikrintas,
jog už jį buvo gausiai ir teisingai atlyginta
to produkto augintojui. Be to, pirkdamas
kavą su Cup of Excellence ženklu,
vartotojas žino, jog ji buvo atrinkta ir
pripažinta geriausių kavos ekspertų“, –
sako V.Kratulis.
Kaip tokia kava auginama ir
atrenkama ir kodėl reikėtų ją rinktis?
Tarptautinėje
Cup of Excellence
vertinimo komisijoje pabuvojęs Vytautas
Kratulis pasakoja: „Tokia kava auginama,
kaip ir visos kitos, arba taip pat, kaip
rašoma ant visų kavos pakuočių – „iš
geriausių pasaulio plantacijų, užauginta
naudojant senolių patirtį ir meilę kavai“.
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Tačiau labai svarbu yra atskirti ir surinkti
tai, kas geriausia, ir pateikti nacionalinių
ir tarptautinių degustatorių teismui, o
paskui skaidriai sumokėti augintojams tą
premiją, kuri ir buvo sumokėta už kavą.
Pati kavos atranka yra itin sudėtinga
ir griežta. Maždaug iš 150 skirtingų
kavos ūkių kavos pavyzdžiai atrenkami
ekspertų vertinimui. Pirmiausia kavas
vertina nacionalinė komisija, paskui –
tarptautinė. Abu vertinimai trunka 10
dienų, po jų atrenkama tik trečdalis visų
kavų.
Cup of Excellence turėtų rinktis tie,
kas nori geriausios kavos pasaulyje ir
pasiryžęs mokėti kasmet vis daugiau,
nes šios kavos populiarumas didėja ir
jos kaina kiekvienais metais kyla apie 20
proc. Taip pat šią kavą turėtų rinktis tie,
kurie nori suvokti, koks yra konkrečios
šalies kavos skonis gerąja prasme, nes čia
atrenkamos taip vadinamos examplary
arba pavyzdinės kavos, kurios gali
reprezentuoti šią šalį iš gerosios pusės. Ir
tie, kas nori paragauti nemaišytos puikios
kavos, apie ją sužinoti daugiau, galbūt
net susipažinti su jos augintoju.“
Kava tiesiai iš ūkininko kavos ūkio?
„Teoriškai įmanoma nusipirkti kavos
tiesiai iš kavą auginančio ūkininko,
tačiau faktiškai, sukontroliuoti, kaip ta
kava buvo užauginta – jau sudėtingas
klausimas, nes kavos plantacijos yra

tikrai toli nuo Lietuvos, o norint žinoti,
kaip kava užauginta, reikia betarpiškai
tame procese dalyvauti (Lietuvoje auga
tendencija, kai pirkėjai renkasi ūkininkų
produkciją, kurios auginimo/gamybos
procesą gali pamatyti ar patikrinti
patys, savo akimis – aut.past.). Kai kurios
kavos sertifikavimo programos suteikia
galimybę atsekti, iš kurios būtent
plantacijos kava buvo įsigyta, kaip ji
buvo užauginta ir pan. Viena iš tokiu
programų yra UTZ Certified“, – pabrėžia
D. Balandis.
Anot Vytauto Kratulio, pirmiausia
pirkėjas turi ieškoti informacijos, kur
užaugintos jo perkamos kavos pupelės
(šalis, regionas), ir pirkti tą kavą, ant
kurios ši informacija pateikiama, o ne
tenkintis užrašu „arabika“ arba „mišinys
iš geriausių pasaulio plantacijų“. Ne
„akcijos“ ir ne „Italijos“ ieškoti, o
informacijos apie ūkį, kavamedžio veislę,
skrudinimo datą. Galų gale kavą galima
pirkti specializuotoje parduotuvėje, kur,
tikėtina, bus daugiau informacijos apie
kavą nei prekybos tinkle.
Atsakingų restoranų ir tiekėjų tinklo
iniciatorius Artūras Nečejauskas taip pat
pastebi: „Pirkėjas, kuriam tikrai svarbios
kavos auginimo sąlygos, gali bent šiek
tiek pasidomėti ir bendrąja ekonomine,
socialine, aplinkosaugine regiono būkle
apskritai, o pirkdamas – savo pinigais
„remti“ būtent tą regioną, kuriame
vartotojui atrodo patikimiausia padėtis.“
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Kokią kavą (ir kodėl) turėtų
rinktis restoranas, deklaruojantis
Atsakomybės politiką?
Vytautas Kratulis įsitikinęs, jog tai
pirmiausia turi būti aukščiausios kokybės
kava, už kurią dosniai ir sąžiningai
atsilyginama ją užauginusiam ūkininkui:
„Jei restoranas ne tik deklaruoja savo
atsakomybės politiką, bet ir daro realius
veiksmus, tai jam turėtų būti svarbu ir
atsakingas kavos pasirinkimas. Jei jis
perka Cup of excellence kavą, jis daro
daug. Pirmiausia jis moka už savo kavą
daugiau, tačiau taip pat gauna labai
aiškią informaciją apie tai, už kokią pinigų
sumą tą kavą nupirko skrudintojas ir
kiek atitenka tam, kas tą kavą užaugino.
Ūkininko gaunama suma tokiu atveju
nepalyginamai didesnė, nei perkant
Fairtrade kavą, todėl tie pinigai iš esmės
keičia ūkininkų gyvenimus – jie perka
geresnes kavos apdorojimo technikas,
mokosi patys ir moko savo vaikus, gerina
darbuotojų sąlygas ūkyje, žodžiu – išleidžia
tuos pinigus įvairiai. Tačiau esminis
dalykas – kitąmet jie gali užauginti dar
geresnę kavą. Tokiu būdu keičiasi pasaulis
– geresnis gyvenimas „ten“ ir aukštesnis
lygis Jūsų vartotojams. Ir visa tai – tikra, be
jokios didelės reklamos ir melo.“

Vytautas Kratulis
Kavos aistruolis ir profesionalus kavos degustuotojas. Nuo 2006 metų
Tarptautinės organizacijos „Cup of Excellence“ degustatorių komisijos
narys. Vienas iš Lietuvos Ypatingos Kavos Asociacijos steigėjų, inicijavęs
šalyje profesionalaus kasmetinio Kavos ruošimo čempionato rengimą pagal
tarptautinius „World Barista Championship“ standartus.
Vytautas apie kavą: „Ore sklando nuomonė ir mitas, kad kava turi sužeisti ir
trinktelėti kaip reikiant. Dėl to kava suvokiama kaip potencialus pavojus ir su
kava sveikas gyvenimo būdas dažniausiai neįsivaizduojamas. O aš sakyčiau, kad
kava tik praturtina kasdienybę, tai naudingas žmogui dalykas. O priešas šioje
vietoje – pats žmogus, tas, kuris nemoka vartoti. Kava – ne problema, problema
yra vartojimas. Kava turi būti tokia, kad išgėrus ją, be pieno, cukraus, tau būtų
gera, tau turi pagerėti…“

Domas Balandis
Domas Balandis jau daugiau nei dešimt metų dirba srityse, glaudžiai susijusiose
su kavinėmis, barais, restoranais. Pradėjęs karjerą nuo darbo barmenu ir padavėju,
„užkopė“ iki Lietuvos barmenų asociacijos viceprezidento, o vėliau ir prezidento
posto. Domo teigimu, būtent tuo metu jis iš naujo atrado kavą, neilgai trukus
tapo barista bei kavos treneriu „Paulig“ kavos institute. Per visą šį laiką Domui teko
dalyvauti ne viename barmenų bei baristų Lietuvos bei tarptautiniame čempionate
ir ne kartą užimti prizines vietas.
Domas apie save: „Iš esmės esu truputį perfekcionistas, truputį idealistas bei gan
didelis optimistas ir taip galiu apibūdinti savo požiūrį į mane supantį pasaulį bei,
be abejo, kavą. O kava – tai mano gyvenimo gėrimas, bet ne vien todėl, kad man jis
patinka, bet ir todėl, jog kaskart man primena, kad gyvenime, kaip ir kavoje, būtina
žvelgti į viso ko vidų, nesileidžiant būti apgautam išorės“.
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Vietiniams produktams
restorane trūksta tik
iniciatyvos
Ieva Malaiškaitė

Geriausi didžiausių Prancūzijos, Italijos, Skandinavijos restoranų virėjai (nuo Michelin
žvaigždutėmis pažymėtų iki nedidelių, bet tarptautinėje arenoje įvertintų restoranų) daugelį
produktų perkasi patys. Ne, ne užsakinėja patys, o renkasi kiekvieną rytą turguje, kur žino,
kada ir kas pardavinėja šviežiausius ir geriausius produktus. O Lietuvoje...?
Tuo tarpu Lietuvoje aštuoniuose iš
dešimties restoranų ar kavinių paklausus,
kodėl jie nesirenka vietinių, Lietuvos
ūkininkų produktų arba pasiūlius juos naudoti, atsakymas būna panašus: „Negaliu
pirkti turguje ar turėti daržą, kur galima būtų
auginti produktus, nes turbūt pasodintų
keleriems metams“. Kalta verslo aplinka,
mokesčių sistema ir neprotingi teisiniai
reglamentai, o problemos sprendimai perduodami bet kam, tik ne patiems sau. O gal
pagrindinė problema – iniciatyvos stoka?
Lietuvoje egzistuoja ne vienas skirtingo
lygio restoranas, sėkmingai perkantis
žaliavas iš Lietuvos ūkininkų (Brasserie de
verres en vers (Vilnius), Diverso (Kaunas),

Salvete (Vilniaus raj.)) ir netgi naudojantis
produktus iš savo užauginto daržo (Stikliai
(Vilnius)). Kol kas visi sėkmingai veikiantys
ir nei vienas negavęs prižiūrinčių institucijų
pastabų dėl tokios produkcijos naudojimo.
Renkantis
vietinių
ūkių
(žemės,
gyvulininkystės, žuvininkystės) produkciją,
paprasta visada turėti kokybišką produktą,
kadangi kiekvienas produktas yra lengvai
atsekamas. Žinoma, ieškant priežasčių
nesirinkti „pagaminta Lietuvoje“ produkto, galima rasti ir vietinių ūkininkų,
perparduodančių lenkišką ar kitos šalies
produkciją su lietuviškos trispalvės lipduku. Tačiau tuo ir žavus darbas su Lietuvos
ūkininkais. Pas bet kurį iš jų bet kada galima

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT)
maisto skyriaus specialistė, Aurelija Načienė
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užsukti ir savo akimis įsitikinti, ar tenkina
produkcijos auginimo, sandėliavimo, apdirbimo sąlygos. Vieną kartą susipažinę su
savo tiekėju, būsite ramūs dėl produktų
kokybės ir turėsite ką pasakyti/papasakoti
savo lankytojams.
Apie sąlygas restoranams įsigyti ir maisto
gamyboje naudoti ūkininkų produkciją,
kalbamės su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) maisto skyriaus
specialiste Aurelija Načiene.
„Mūsų
šalies
restoranams
nėra
draudžiama ar kaip kitaip ribojama
galimybė įsigyti maisto produktų iš vietos
ūkininkų. Visoje Lietuvoje yra suvienodintas tokios rūšies prekybos teisinis reguliavimas, skatinama ir remiama ūkininkų
turgelių plėtra, skatinamas ūkininkų prekiavimas bendrose turgavietėse, prekiavimas
tiesiogiai iš ūkininkų ūkių, prekiavimas
žemės ūkio ir maisto produktais internetu,
pristatymas prie pirkėjo durų.
Parengti teisės aktai užtikrina teisinį
reguliavimą, kad visa ūkininkų turgeliuose
ir turguose pačių ūkininkų išauginta ir pagaminta produkcija būtų lengvai atsekama,
o pirkėjui pageidaujat gali būti pateikti
produktų kilmę ir kokybę patvirtinantys
dokumentai.
Į turgavietes žemės ūkio ir maisto produktai turi būti pristatomi tik su palydimaisiais
dokumentais (sąskaitos faktūros, krovinio
važtaraščiai), tačiau ūkininkams ši nuostata
netaikoma ir jie gali patys išrašyti laisvos
formos krovinio važtaraštį.
Restoranai, kaip kiekvienas maisto
tvarkymo subjektas, kuris tiekia produktus
ar patiekalus galutiniams vartotojams, turi
užtikrinti, kad pagamintas patiekalas būtų
saugus ir kokybiškas. Tokiu atveju visos
žaliavos, kurios yra naudojamos patiekalų
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gamybai, turi būti atsekamos. Tai reiškia, kad
ūkininkai, parduodantys savo produkciją,
turėtų pirkėjui pateikti pirkimo dokumentus, kad kilus įtarimui būtų galima atsekti,
iš kokio ūkininko ir kokį kiekį produkcijos
restoranas įsigijo.
Teisiškai yra visos galimybės, kad vyktų
prekiniai mainai tarp šių verslų atstovų.
Kodėl tai nėra populiaru – sunku įvardinti.
Manome, kad trūksta iniciatyvos tiek iš vienos, tiek ir iš kitos verslo pusės.
Lietuvos ūkininkai yra organizuoti,
veikia ūkininkų kooperatyvai, pvz. Žemės
ūkio rūmų kooperatyvas ,,Lietuviško ūkio
kokybė“, asociacijos, sąjungos, pvz. Lietuvos
ūkininkų sąjunga, Šeimos ūkininkų sąjunga,
Tatulos programa.
Galėtume pasiūlyti restoranų atstovams
kreiptis į ūkininkų kooperatyvus, asociacijas
ar į atskirus ūkininkus ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis dėl produkcijos tiekimo. Sutartyje galima aptarti įvairius klausimus (kiekius, kokybės reikalavimus ir kt.).
Daugelis ūkininkų turi transporto priemones su šaldymo įranga, tad greit gendančius
maisto produktus (mėsą, paukštieną, pieną,
pieno produktus ir kt.) patys gali atvežti
pirkėjui – restoranams.
Ūkininkų verslo sėkmės garantas –
kokybiška produkcija, o ir restoranai
gamintų aukštesnės kokybės patiekalus.

Iškyla klausimas, ar restoranai pasiryžę
mokėti ūkininkui už produkciją, kai atvežta
žaliava iš ES yra pigesnė nei vietinio
ūkininko. Tiek mėsos, tiek daržovių augintojai (kaip ir restoranai) siekia, kad jų veikla
išliktų pelninga.
Mityba yra svarbi žmogaus sveikatai
ir gyvenimo kokybei, todėl restoranai,
norėdami būti patrauklūs, išskirtiniai,
turėtų stengtis gaminti patiekalus iš šviežių,
natūralių, išskirtinės kokybės žaliavų.“
Restoranai gali patys auginti ir prieskonius, ir daržoves
Užsienio šalyse viena pagrindinių
tendencijų – „hyper“ lokalūs produktai.
Tai tokie produktai, kuriuos augina pats
restoranas: prieskoniai virtuvėje, restorano
tvarkomas daržas, kuriame auginamos
daržovės. Daugelio Lietuvos restoranų šefų
ar net vadovų nuomone, tokiame darže
užaugintų produktų naudoti jiems niekas
neleidžia. Kaip yra iš tikrųjų, atsako VMVT
specialistė:
„„Hyper“ lokalūs produktai nėra naujiena
Lietuvoje. Mūsų šalyje taip pat yra restoranų,
kurie turi žemės ir patys sau užsiaugina
daržoves (vienas tokių restoranų – Stikliai,
aut. past.). Restoranams, norintiems auginti
daržoves, reikėtų laikytis Geros agrarinės
ir aplinkosaugos būklės praktikos taisyklių

bei Geros ūkininkavimo praktikos taisyklių.
Nėra nustatytų reikalavimų turėti kokius
nors leidimus, norint savo reikmėms auginti
daržoves šiltnamyje ar žemės sklype. Tačiau
restoranas, norėdamas savo užaugintas
daržoves naudoti patiekalų gamybai,
turėtų tai apsirašyti savo savikontrolės
dokumentuose, kad tiek restorano darbuotojams, tiek inspektoriams būtų aišku,
iš kur yra gaunami tam tikri produktai. Jei
įmanoma, turėtų būti registruojami kiekiai
bei kiti faktai, t.y. turėtų būti užtikrinamas
tinkamas žaliavų atsekamumas. Be to,
restorano darbuotojai turėtų užtikrinti, kad
net ir savo patalpose užaugintos daržovės
yra saugomos ir tvarkomos, laikantis higienos reikalavimų.
Prioritetus savo veikloje turi nusistatyti
patys verslininkai – ar jiems verta auginti
daržoves patiems, ar pirkti iš ūkininko,
ar tiesiog įsigyti žaliavas ir produktus iš
didmenininkų.“
Temos tęsinio bei praktikoje įgyvendinamų
pavyzdžių laukite kitame leidinio numeryje.
Viešojo maitinimo įstaigas, norinčias papasakoti savo patirtį, dirbant su Lietuvos
ūkininkais ar patiems auginant produktus,
kviečiame pasidalinti savo įžvalgomis el.p.
redakcija@meniu.lt
Internete www.atsakingirestoranai.lt
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Subtilus kiekvieno
elegantiškas patiekalo
gurmaniškas štrichas – sūris...
Upė Katinaitė

...o teisingiau – sūriai. Prancūzijos prezidentas Šarlis
De Golis kalbėdamas apie sūrių gamyba ir aukštąja
kulinarija garsėjančią Prancūziją, yra pasakęs: „Kaip
valdyti šalį, kurioje yra 246 sūrio rūšys?“. Kalbant
apie Lietuvą, jau nuo XX a. ji garsėjo ne tik varškės,
bet ir savo gamybos šveicariškais, olandiškais
sūriais, camembert‘u. Šiandien Lietuvoje gaminami pelėsiniai, ilgo brandinimo kietieji sūriai randa
vietą gurmanų lėkštėse ir pelno apdovanojimus
pasaulinėse parodose.

Vientisam ir išraiškingo skonio fondiu naudokite keletą rūšių – „Vilkyškių pieninės“
„Šveicarų“ bei kietąjį „Žalgirio“ sūrius.

Nebūtina būti aukštosios kulinarijos
šalininku ar sūrių ekspertu, norint kurti
puikius degustacinius derinius ar patiekalus, naudojant įvairias sūrių rūšis. Sūris,
kaip joks kitas maisto produktas, pasižymi
itin plačiomis ir paprastomis naudojimo
galimybėmis. Nepretenzingas produktas,
pats vienas galintis sukurti elegantiškas ir
gurmaniškas kompozicijas lėkštėje.
Šefai pataria...
Nežinote, kaip efektingai pradėti (ar
pabaigti) vakarienę? Patiekite lėkštę su
nedideliais įvairių sūrių gabalėliais ir
šviežiais vaisiais bei klasikiniu desertiniu vynu. Norite, kad po vakarėlio visi
šnekėtų apie „metų atradimą“ ir „Jūsų receptas“ būtų atkartojamas kitų vakarienių
metu? Nebijokite eksperimentuoti! Prie
įvairių sūrių pateikite šviežių ar džiovintų
abrikosų, vynuogių, kriaušių, figų,
alyvuogių, marinuotų ir šviežių daržovių.
Nebijokite būti originaliais, išbandykite ir
svečiams pasiūlykite įvairius džemus, uogienes, šokoladą.
Aperityvui ar užkandžiams prie vyno
ar alaus užteks turėti šviežios duonos,
minkšto sūrio (maskarponė, rikota, feta
tipo) ir įvairių prieskonių. Sumaišykite
sūrius su mėgstamais prieskoniais ir
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Genialumas paprastume
Aštuonis, dvyliką mėnesių brandinti sūriai, su mėlynuoju pelėsiu,
pikantiški su prieskoniais, šveicariški, olandiški, mozzarella – kiekvienas sūris turi tik jam būdingas charakteristikas, skonių ir kvapų
paletes ir pats vienas gali tapti išraiškingu patiekalu. Kalbant apie
sūrius, svarbiausia - jų kokybė ir galimybė pasirinkti. Tai ne tik pasauliniai standartai, bet jau ir lietuvių nuomonė, kurią atskleidė „Vilkyškių
pieninės“ inicijuotas tyrimas.
Įprastų patiekalų skoniui paįvairinti rinkitės pikantiškus sūrius, pagardintus prieskoniais. Fermentinis 45 proc. riebumo sūris „Tilžiukas“, „Vilkyškių pieninės“ gaminamas su paprikomis, yra
aštroko skonio, puikiai tinka ir sumuštiniams, ir prie šalto alaus.
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patiekite prie šviežios ar skrudintos duonos.
Net vienas sūris yra pakankamai stiprus produktas, kurio užteks prie
pasirinkto gėrimo, tik skirkite šiek tiek dėmesio jo pateikimui. Rinkitės
masyvias medines pjaustymo lentas, akmens plokštes, pintus stalo
kilimėlius.
Nepamirškite, kad visas sūrio aromatas atsiskleidžia tik jam pasiekus
kambario temperatūrą. Tuomet pasiūlykite svečiams atrasti geriausius
derinius. Kas sakė, kad sūris yra derinamas prie vyno? Galite išbandyti ir
atvirkštinį variantą!
Nėra tokio patiekalo, kurio nepataisytų/nepatobulintų sūris
Paprasčiausius žalumynus nesunku transformuoti į elegantiškas salotas, pabarsčius feta, pelėsinio sūrio trupinių ar patarkavus brandinto sūrio.
Pabodusios ir puikiai žinomos sriubos įgaus naujus skonius įmaišius ar
įtarkavus kiek šveicariško, ilgai brandinto ar pelėsinio sūrio. Tobulinant paprastus patiekalus atsirado ne vienas visame pasaulyje žinomas patiekalas.
Sūriu užkeptos daržovės ras sau vietą
net vaikų, kuriems daržoves ne visada
įsiūlysi, lėkštėse. Užkepimui išbandykite
puskietį 48 proc. riebumo „Olandų“ sūrį,
kuris taip pat puikiai tinka sumuštiniams,
dera su duoniukais bei trapučiais, gardus
prie alaus.

Žuvies mėgėjams šaldytuve reikėtų turėti fetos tipo
„Vilkyškių pieninės“ sūrį „Fetuva“. Sūraus, rūgštoko
skonio „Fetuva“ puikiai tiks prie jūrinių žuvų ir trumpam
nukels į Viduržemio jūros regiono virtuvę. „Fetuva“ taip
pat galite pagardinti salotas, sriubas, padažus.

Žymioji prancūzų svogūnienė soupe à l’oignon, kuri, remiantis legendomis, buvo sukurta, kuomet karaliui Liudvikui virėjas turėjo pateikti „ką
nors tokio“, turėdamas tik svogūnų, sviesto, išsivadėjusio šampano ir...
sūrio.
Panaši istorija ir su visame pasaulyje žinomu ir mėgstamu fondiu.
Šiandien šį sūrio patiekalą gamina restoranai, jis patiekiamas vakarėlių
metu. Pirmieji fondiu kildinami iš Šveicarijos, kur kalnų gyventojams žiemą
dėl užpustytų kelių tekdavo gaminti tik iš vietinių produktų. Kūrybingieji
šveicarai sumanė lydyti turimus sūrius ir prieskoniais bei vynu pakeisti
jų skonį. Šiame padaže jie mirkydavo duoną ir taip paįvairindavo jau
pabodusį, vienodą racioną.
Šie patiekalai, nors ir „atrasti“ netyčia, reikalauja šiek tiek išmanymo
ar laiko. Tačiau sūriu galima paskaninti ir greitai pagaminamus, pietums
įprastus patiekalus. Sūriu užkeptos daržovės ras sau vietą net vaikų, kuriems daržoves ne visada įsiūlysi, lėkštėse. Užkepimui išbandykite puskietį
48 proc. riebumo „Olandų“ sūrį, kuris taip pat puikiai tinka sumuštiniams,
dera su duoniukais bei trapučiais, gardus prie alaus.
Įprastų patiekalų skoniui paįvairinti rinkitės pikantiškus sūrius, pagardintus prieskoniais. Fermentinis 45 proc. riebumo sūris „Tilžiukas“,
„Vilkyškių pieninės“ gaminamas su paprikomis, yra aštroko skonio, puikiai
tinka ir sumuštiniams, ir prie šalto alaus. O kas sakė, kad sumuštiniai – tai
tik duona su sūriu? Vis daugiau restoranų savo lankytojams siūlo naminius
mėsainius – išbandykite ir Jūs. Sultinga jautiena su daržovėmis ir riekele
sūrio, ir patikėkite – daugiau nebenorėsite mėsainio iš jokio greito maisto
restorano.

Gaminant svogūnienę, svarbu ilgai ant lėtos ugnies kepinti
svogūnus, kurie prieš kepimo pabaigą apipilami brendžiu ir
uždegami. Šiandien sriuba ruošiama su sausu baltu vynu, o pateikiant, dubens dugne, prieš pilant sriubą, sudedamos skrudintos
duonos riekelės, prikraunama tarkuoto sūrio. Labai svarbu, kad sūris
gerai lydytųsi, todėl svogūnienei išbandykite lietuviškąjį „Vilkyškių
pieninės“ Maasdam.

Skanių atradimų! Šių ir kitų patiekalų su sūriais
receptus galite rasti www.vilkyskiu.lt
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įdomios koncepcijos
užsienyje
Ieva Malaiškaitė

PP arba Pasidaryk Pats (DIY - Do It Yourself, angl.)
Atmetus apsipirkimą ir virtuvės tvarkymą, maisto gamyba tampa smagiu
žaidimu ir malonumu. Tokį malonumą savo lankytojams suteikia ne vienas
restoranas pasaulyje, iš kurių keletas veikia jau kelis dešimtmečius.
Pati PP koncepcija gali turėti kelias kryptis. Vieni restoranai pasirenka
paprasčiausią kelią, aprūpindami lankytojus produktais, iš kurių jie pageidauja gaminti patiekalą.
Kituose restoranuose „pasidaryk pats“ derinamas su maisto gamybos
pamokomis, kurias veda restorano šefas. Čia lankytojai konsultuojami, kaip
paruošti vieną ar kitą patiekalą, priderinti prieskonius, padažus, pasirinkti
gėrimus.
Kepsnių sezonas visus metus – PP
steakhouse
Jungtinėse Amerikos Valstijose daugiausia yra tokių restoranų, kurie siūlo kepsnį
išsikepti patiems. Restoranus, pasirinkusius
šią koncepciją, galima skirtyti į du tipus:
dirbančius su kepsninėmis lauke ir kiek
unikalesnius, kepančius kepsnius ir kitokį
maistą ant žarijų „po stogu“.
„The Grate Steak“ Virdžinijoje savo lankytojams suteikia galimybę patiems išsirinkti
mėsos gabalą (jautienos nugarinės filė,

Delmonico, T-bone, New York strip) iš
restorano erdvėje stovinčio šaldytuvo,
jo supjaustymo būdą. Garnyrui lankytojams siūloma išsikepti (taip pat patiems)
česnakinę duonelę arba bulvę su lupena. Tokie restoranai – vienas iš daugelio
sprendimų, kuomet itin trumpas meniu,
kurį galima vadinti mono, užsitarnauja
lankytojų simpatijas ir nuolatinį srautą.
Gavę savo pasirinktą mėsos gabalą, lankytojai sėda prie vieno didelio bendro stalo,
kurio viduryje įrengta didžiulė kepsninė,
kūrenama medžio anglimis.

Iliustracijos: jadafiend (flickr.com)

P.S. „Alexander’s steakhouse“, PP restoranas, įsikūręs Ilinojaus valstijoje, taip pat propaguoja lankytojų dalyvavimą kepant kepsnius. Šiame
restorane kiek platesnis meniu. Be mėsos kepsnių čia galima ant grotelių čirškinti Teriyaki vištienos krūtinėles, lašišos kepsnius, kardžuvę, omarus, šonkauliukus. Garnyrui be bulvių siūlomos įvairios salotos, restorane gaminti padažai. Restoranas taip pat pasirinkęs šiek tiek daugiau
darbo reikalaujančią kryptį – „šviežiai iškeptus virėjus“ restorano šefai konsultuoja ar moko, kaip iškepti tobulą kepsnį.
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Tegul Jums gamina vaikai
Amsterdame įsikūrusi kavinė „Kinderkookkafé“, kurios pavadinimas taip ir
verčiamas – „kavinė, kurioje gamina vaikai“.
Puikus sprendimas jaunoms šeimoms, nes
tai vieta, kur galima susitikti su draugais,
o vaikas bus aktyviai ir įdomiai užsiėmęs.
Kol tėvai užkandžiauja ir ilsisi, vaikai gamina maistą, prižiūrimi profesionalių virėjų.
Tobulumui ribų nėra, todėl vaikų meniu
tikrai galima būtų plėsti. Dabar vaikai
gali mokytis ir tuo pačiu gaminti picas,
sumuštinius-veidukus, puošti pyragaičius,
ruošti daržovių dėliones. Kadangi tikslinė
lankytojų grupė – vaikai, restoranas labiau panašėja į žaidimų aikštelę su galybe
žaislų, knygų. Žaidimų aikštelė įrengta ir
lauke.
Internete: www.kinderkookkafe.nl

Nukelta į 30 psl.>>
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Atgal į akmens amžių
Tarpinis pasirinkimas tarp gamybos pačiam ir šefo
paruoštų patiekalų – maisto gamyba ant įkaitusio akmens. Tai, ko gero, seniausias būdas termiškai apdoroti
maistą. Akmuo turi unikalią savybę išlaikyti ir akumuliuoti šilumą. Tokį maisto gamybos įrankį propaguojantys restoranai naudoja vulkaninius akmenis, kurie kaitinami krosnyse 6-8 valandas. Juos ištraukus, akmenys
dedami į specialius, karščiui atsparius molinius indus.
Taip paruošti akmenys nešami lankytojams ant stalų su
jų jau pasirinktais produktais/gaminiais iš meniu. Šiluma,
gyvas gaminamo maisto čirškėjimas, visus receptorius
įjungiantys kvapai, sultingas, ką tik pagamintas, visada
šviežias maistas. Vienareikšmiškai veikianti koncepcija.
Restorane „Rokbistro“ (JAV) pasirinktas paprastesnis
sprendimas – akmuo kaitinamas ant kiekviename stale
įmontuotos kaitlentės.
Internete: www.rokbistro.com

Tėkštelk blyną – „Slappy Cakes“, Oregonas, JAV
Šioje blyninėje kiekvienas staliukas turi blynų kepimo įrenginį,
kurį personalas paruošia (pašildo ir ištepa aliejumi), išsirinkus
vietą arba jei vietą lankytojai užsisako iš anksto. Galima susikurti
savo unikalų blyną, iš meniu užsisakant „paruoštukus“: šokoladą,
skrudintą šoninę, sviestą, riešutus, uogas ir kitus priedus. Lankytojai gali pasirinkti ir tešlą, iš kurios pageidauja kepti blynus:
paprastą, pilno grūdo, su pasukomis, be gliuteino, veganišką.
Kadangi blyninės lankytojai patys dirba su visais patiekalo
produktais, „Slappy Cakes“ propaguoja ekologiškus, vietinius,
sezoninius produktus. Blyninės kieme auginami prieskoniniai
augalai, uogos, daržovės, kurios tręšiamos kompostu, gautu iš
virtuvėje susidarančių atliekų.
Internete: www.slappycakes.com
Vynas + mėsainiai
Apie naminius ir „teisingus“ mėsainius, kaip vieną karščiausių
restoranų tendencijų, viso pasaulio restoranų šefai ir konsultantai šneka jau du metus. Kartais nereikia nei išskirtinių interjero
sprendimų, nei egzotiškos virtuvės – užtenka pasinaudoti tuo, kas
ant bangos, pridėti truputėlį kūrybiškumo ir atsakingo požiūrio į
žaliavas bei darbą.
„Zinburger“ restoranas, atidarytas restoranų vystymo kompanijos „Fox restaurant concepts“ (JAV), iš pirmo žvilgsnio pasirinko
itin paprastą koncepciją – greitas maistas ir alkoholis. Tačiau tik
iš pirmo žvilgsnio. Greitas maistas čia – gourmet mėsainiai, kurie gaminami su brandintais sūriais, ant gyvos ugnies keptomis
daržovėmis ir mėsa, šviežia ar rūkyta mozzarella, ant obels drožlių
rūkyta mėsa, restorano gamintais padažais, avokadais, karamelizuotais svogūnais, miško grybais ir kitais priedais, kuriuos naudojant, mėsainį galima „susikurti“ ir pačiam. Merlot, Shiraz, Pinot Grigio... prie kiekvieno mėsainio priderinamas vynas, kuris restorane
pardavinėjamas taurėmis ir buteliais. Meniu taip pat galima
rasti keletą rūšių salotų ir pieniškų kokteilių, kurie, kaip ir viskas
restorane, gaminami su geru kūrybiškumo prieskoniu ir teisingu
požiūriu į žaliavas.
„Fox restaurant concepts“ savo įgyvendintų projektų sąraše
turi 12 skirtingų stilių restoranų, tarp kurių: „True food kitchen“,
propaguojantis sezoninę virtuvę, ekologiškus, sveikus produktus
ir minimalų jų terminį apdirbimą, „Culinary dropout“ – pub‘as su
atvira virtuve ir požiūriu. Čia virtuvėje pamatysite ir skiauteriuotus
pankus, ir hipius už baro, maišančius kokteilius... Personalas nedėvi
uniformos, o visą savo neformalumą išreiškia lėkštėse ir kokteilių
taurėse.
Internete: www.foxrc.com
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Namai toli nuo namų...
Prieš
ketverius
metus
keliems
paryžiečiams kilo mintis savo bute įkurti
vietą, kurioje nuolatos rastų vietos ir galėtų
ilsėtis bei linksmintis platus draugų ratas.
Šiandien tai madingas restoranas „Derriere“.
Šių apartamentų lankytojai gali mėgautis
prancūzų, italų, ispanų virtuve prie pietų
stalo ar buduaruose. Bohemišką atmosferą

sukuria eklektiškas interjero stilius, pilnas „naminių“ detalių ir niekučių, kaip
sendaikčių turguje.
„Derriere“ daug dėmesio skiriama meniu. Daugelis produktų – vietiniai, meniu
taip pat keičiamas, laikantis sezoniškumo
principų. Pats valgiaraštis taip pat „su mintimi“ – restorano šeimininkai juokauja, jog
čia prieš maistą valgomi žodžiai. Skaitant

meniu čia ne tik išsirenkama ką valgyti, bet
ir mokomasi. Prie kiekvieno patiekalo yra
paaiškinimai, patiekalo atsiradimo istorija ir
kita informacija.
„Derriere“, išvertus iš prancūzų kalbos,
reiškia – šeimos namai/restoranas. Restoranas dirba iki paskutinio valgytojo. Sekmadieniais organizuojamas brunch‘as.
Internete: www.derriere-resto.com

Nukelta į 32 psl.>>
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Jauskis, kaip namuose, nes esi.... namuose
Valgyk, gerk ir atsipalaiduok – Tu namuose. Tai įspūdingo tiek savo koncepcija,
tiek jos išpildymu restorano Džakartoje
(Indonezija) šūkis. „Apartamentai“ (The
Apartment) – toks restorano pavadinimas.
Ir iš tikrųjų, tai aukščiausio lygio, rafinuotai,
bet tuo pačiu ir visiškai paprastai įrengti
apartamentai, turintys viską, su kuo gali
asocijuotis pavadinimas: didžiulę terasą,
jaukią svetainę, biblioteką, virtuvę, vonią
su jacuzzi ir, be abejo, miegamąjį.
Virtuvėje profesionalūs šefai propaguoja moderniąją Europos virtuvę. Rinkitės,
ar valgysite valgomajame, ar erdvioje
svetainėje, o gal užkandžių... į lovą? Miegamajame galima apsistoti po vakarėlio
nakčiai ar paprasčiausiai trumpai atsipūsti
dienos metu.

„Apartamentai“ – tai pirmasis kelių maisto entuziastų avantiūristų, pasivadinusių
Culinary Concepts, įgyvendintas projektas. Laikini šių „namų“ gyventojai gali
mėgautis maistu, keptu ant grotelių čia
pat terasoje, „naminiais“ pusryčiais, teminiais vakarėliais, vegetarišku meniu ir kt.
Internete: www.culinaryconcepts.asia

Vonios kambarys

Svetainė
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Back in the USSR... You don’t know how lucky you are, boy...
...kažkada dainavo bitlai. Turbūt dar ir dabar ne vienas norėtų
sugrįžti į tuos laikus, paragauti tos giros, to kondensuoto pieno
ir tų sosyskų. „Tokių dabar nebegausi...“, galvojate mintyse, ar ne?
Kavinėje-restorane-namuose „V-Meste“ gal ir negausite visiškai
autentiškų sovietinių skanėstų, bet už pastangas atkurti `60-`70
metų atmosferą galima rašyti penkis su pliusu (dar atsimenate
tikruosius dvejetukininkus ir penketukininkus?).
Kavinės šeimininkai siūlo pasinerti į sovietinę istoriją ir pasijusti
Leningrado gyventoju (taip, taip, tuose laikuose dar nebuvo Peterburgo). „V-Meste“ „iškapstytos“ smagios sovietinių laikų detalės,
kurias daugelis prisimena su nostalgija, keliančia šypseną: seni
stalo žaidimai, kompiuteriniai žaidimai su „disketėmis“, ledai iš
senovinių ledainių ant kojelės, „Tarchunas“, „Baikalas“ ir, žinoma,
„Buratinas“, patefonas ir vinilinės plokštelės... Buto interjeras reprezentuoja eilinio tovariščiaus butą prieš perestroiką. Be virtuvės,
čia įrengti tėvų ir žaidimų kambariai.
Kiekvieną dieną pateikiami „Mamos pietūs“, o meniu siūloma
prisiminti gogol-mogol, pieniškas dešreles su žaliais žirneliais ir
pomidorų padažu, lečo, desertines „bulvytes“, džiovintus bananus.
Internete: www.vmestecafe.com
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Lietuvos
geriausieji

Tekstas: Ieva Malaiškaitė
Nuotraukos: asmeninis
.Zuikaičio archyvas

Lietuvos restoranų ir kavinių kulinarijos istorija
vystėsi kartu su šiuo šefu. Jis įkūrė ir šiandien
veikiančias kelias gerai žinomas profesines asociacijas, sukūrė per 5000 patiekalų receptūrų
įvairiuose restoranuose visoje Lietuvoje ir
užsienyje, atidarė ir „paleido“ per 100 naujų
taškų... Taip norėtųsi pristatyti vieną įdomiausių,
kontroversiškiausių ir, be abejo, geriausių Lietuvos šefų – Gintautą Zuikaitį.
G. Zuikaitis, vienas geriausių Lietuvos
šefų ir virėjų, yra linksmas, optimistiškas
ir visada besišypsantis, tačiau virtuvėje –
reiklus ir griežtas, nesitaikstantis su jokiais
nusižengimais. Daug kam disciplina nepatinka, todėl jo virtuvėje išlieka tik tie, kurie
sutinka vadovautis tokiais pačiais principais.
Bet apie viską – iš pradžių.
Nuo gydytojo padėjėjo iki karinės
valgyklos
Geriausiųjų bet kokios srities atstovų
gyvenimo ir profesinės istorijos visada būna
neįprastos. Gintautas savo profesinę kelionę
pradėjo Sverdlovske (Rusija), kur jaunystėje

svajojo tapti gydytoju. Baigęs felčerių
mokyklą, Gintautas įsidarbino… onkologiniame skyriuje. „Kiekvieno mano budėjimo
metu mirdavo iki 3 žmonių. Toks darbas žudo
emociškai, vieną kartą tris dienas negalėjau
išeiti į darbą...“ – prisiminimais dalinasi
Gintautas. Supratęs, kad jo širdis vis tik ne
ligoninėje, vėlokai, bet vis dėlto Gintautas
nuėjo mokytis kulinarijos. Baigęs kulinarijos
technikumą, G. Zuikaitis pateko į Sverdlovsko
karinės įmonės pavyzdinę parodomąją
(„obrazcovo pokazatelnaja“) valgyklą. „400
patiekalų per 15 minučių. 4000 lankytojų per
2 valandas. 4000 bifšteksų per vieną pamainą.
Jei gamybos „konvejeris“ sustodavo nors po-

Pirmas Gintauto Zuikaičio savarankiškas projektas Panevežyje restorano „Malūnas“ paleidimas (1994 m.)

34

Restoranų verslas / meniu.lt 2/2012

rai minučių - rašydavome pasiaiškinimus.
Tuometinė virtuvės vadovė sakydavo tik tai,
kad darytumėm taip, „kaip reikia“. Tai buvo
geriausia darbo organizavimo mokykla“, –
apie darbą tuo metu vienoje iš trijų geriausių
Sovietų Sąjungos karinių maisto cechų pasakoja Gintautas. Valgyklos virtuvėje darbas
vyko skirtinguose cechuose. Vaikinai (tarp jų
ir Gintas) darbavosi mėsos skyriuje, kuriame
išmoko dirbti su mėsa. Gintas pasakoja visko
išmokęs iš senųjų virėjų, kurie ne tik viską
darydavo savo rankomis (patys paskersdavo,
patys išpjaustydavo mėsą iš skerdienos, patys
ir ruošdavo mėsą), bet ir gamindavo ant malkomis kūrenamų plytų.

„Radison SAS Astorija“ restorano virtuvėje su komanda

geriausi lietuvoje
Nuo valgyklos iki Lietuvos vyriausiųjų
virėjų ir konditerių asociacijos prezidento
Kartu su šeima Gintautui grįžus į Lietuvą,
pirmąja saviraiškos virtuve tapo Klaipėdos
valgykla. „Nemokėjau lietuviškai nei kalbėti,
nei gaminti. Mokiausi gaminti lietuviškus
patiekalus – miltinius gaminius, vyniotinius,
sriubas. 2 metus viriau sriubas, po 5-6 skirtingas rūšis per dieną. Dabar geras sriubas
mažai kas moka virti“, – šypsosi Gintautas.
Virėjo talentas greitai buvo pastebėtas
ir netrukus Melnragėje Gintautas jau dirbo
kaip virėjas-brigadininkas, planavo meniu, patiekalus. Toliau sekė privataus verslo
darbovietės, kur išmoko sudaryti patiekalų
kalkuliacijas. Po pirmųjų savarankiškai
sudarytų kalkuliacinių lentelių su tuo metu
dar jaunu virėju dirbę patyrę šefai sakė: „Jei
taip gerai moki dirbti ir pats padarai, tai ir
daryk pats, daugiau gali nesikreipti į mus”.
Po darbo virtuvėje sekė virtuvės vadovo
– šefo veikla, kuri tęsiasi iki šiol. 1992 m. Gintautas Zuikaitis Panevėžyje sukūrė pirmąjį
restorano meniu. Vėliau, 1995-2000 m. Gintautas vadovavo „Irish pub“ restorano virtuvei. O po „Radisson SAS Astorijos“ atidarymo,
dirbo šefu ten keletą metų ir išmoko griežto
organizuotumo, tikslaus darbo planavimo,
sąžiningo požiūrio į kokybę. Be viso to, įvaldė
klasikinės norvegų virtuvės subtilybes,
skandinaviškus ir europietiškus desertus.
Šiuo laikotarpiu Gintautui teko pamaitinti ir
prezidentą Dž. Bušą, ir princą Čarlzą. Tuo tarpu aktorius ir režisierius Nikita Michailkovas,
pietaudamas Lietuvoje, visada sakydavo:
„Valgysiu tai, ką išrinks ir pagamins Gintas“.
Plataus polėkio šefas išėjo iš „Radisson’o“,
nes norėjo eksperimentuoti, kurti kažką nau-

jo ir ne taip griežtai reglamentuoto. Netrukus
Gintautas atidarė čekų virtuvės restoraną
„Šveikas“, kuris klestėjo tol, kol G. Zuikaitis
ten darbavosi (šiame restorane šefui buvo
leista eksperimentuoti, t.y. turėti savotišką
kūrybos laisvę – tai patiko ir lankytojams).
Vėliau sekė „Fashion“ su 4-iais skirtingais meniu, slaviškas „Čaginas”, kuriame G. Zuikaitis
sukūrė meniu ir Lietuvos, ir Rusijos restoranams. Prieš atidarant „Bravariją“, šefas su komanda važinėjo po Vokietiją, siekė atvežti
kuo daugiau autentikos ir tikrumo. Išėjus iš
„Bravarijos“, po 2 savaičių šefui paskambino
nuolatiniai restorano klientai, apsilankę ten
su svečiais iš Vokietijos, ir pasakė: „Manėme,
kad neįmanoma per 2 savaites taip sugadinti
virtuvės“. Iki šiol, kalbėdamas apie skirtingų
šalių nacionalines virtuves ir patiekalus, šefas
įsitikinęs, jog mokytis būtina iš tos šalies
žmonių, ne iš knygų.
Toliau sekė „Trasalis“, kuriame teko savo
principus ginti ne tik virtuvėje, bet ir prieš
savininkus, todėl, „pastatęs ant kojų“ „Trasalio“ restoraną, Gintautas priėmė pasiūlymą
dirbti Kazachstane, po kurio sekė darbas
Kaliningrade, lošimo namų restorane. „Ojj...“,
– atsidūsta G. Zuikaitis. – „Ten buvo visko.
Paskutiniuosius du mėnesius gėriau raminamuosius! Ten gaudavau po 6 tarnybinius
skundus, kad… nemoku gaminti”, – juokiasi
Gintautas. Vėliau jis dirbo Rusijoje. Magnitogorske šefas atidarė piceriją, o prie St. Peterburgo – grilio restoraną.
Įvairiapusė darbo virtuvėje patirtis, platus
akiratis ir toliaregiškas mąstymas prieš 12
metų paskatino Gintautą suburti tuometinius Lietuvos šefus į dabartinę LRVVKA (Lietu-

Gintautas Zuikaitis kartu su savo komanda „Gabija“ viešbučio restorane

vos restoranų vyriausių virėjų ir konditerių
asociaciją), kur jis buvo išrinktas pirmuoju
asociacijos prezidentu.
Beje, pirmieji grilio čempionatai Lietuvoje vyko irgi Gintauto iniciatyva, tačiau
LRVVKA vardu (o Gintautas su komanda
pirmajame čempionate iškovojo pirmą
vietą ir vyko dalyvauti į 8-ą tarptautinį grilio
čempionatą Estijoje, kuriame užėmė III-iąją
vietą). Ten pamatė visiškai kitokią atmosferą
– paprastesnę ir demokratiškesnę, tad grįžęs
iš užsienio įkūrė dar vieną organizaciją –
Nacionalinę grilio ir barbekiu asociaciją
(NGBA), kuri vėliau pervardinta į Lietuvos
barbekiu kepėjų asociaciją (LBKA) ir kuri
pastaruosius 5-6 metus kasmet organizuoja
Atvirus grilio čempionatus. G. Zuikaitis, pirmaisiais metais vadovavęs ir šiai asociacijai,
iki šiol liko neformalus jos vadovas, lyderis ir
neabejotinai – siela.
Šiandien Gintautui nėra laiko dalyvauti tarptautiniuose konkursuose ir
čempionatuose – restoranuose darbo per
akis, o kiekvienoje naujoje virtuvėje tenka
mokyti (ar net perauklėti) naujuosius savo
mokinius. Darbo rezultatai Gintautui yra
didžiausi laimėjimai, kuriuos, beje, įvertina
ir kitų restoranų savininkai bei vadovai. Jie
nuolat kviečiasi šefą atidaryti restoraną,
sudaryti meniu ar vadovauti virtuvėje ne dėl
pelnytų apdovanojimų, bet dėl sugebėjimų
dirbti ir kurti virtuvėje.
Konjakas mainais į eršketus
Kalbant su Gintautu apie profesines istoNukelta į 36 psl.>>

GERO VIRĖJO
GEBĖJIMŲ SĄRAŠAS
1. Tvarkingumas.
2. Atsakomybės jausmas.
3. Tinkamas žaliavų kokybės
vertinimas.
4. Patiekalų ruošimo technologijos išmanymas.
5. Domėjimasis naujais maisto
receptais ir paruošimo būdais.
6. Kūrybiškumas.
7. Tinkamas indų parinkimas

patiekalams patiekti.
8. Mokėjimas apskaičiuoti
produktus reikiamam patiekalų
kiekiui.
9. Sąžiningumas.
10. Ištvermė ilgai stovėti.
11. Geras skonis.
12. Gera uoslė.
13. Pakantumas karštai patalpai.
14. Fizinė jėga (kilnoti pilnus
puodus).
15. Gera sveikata.
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Paklaustas, iš kokių knygų savarankiškai
semtis
idėjų
ir
žinių,
Gintautas
vienareikšmiškai nurodo „Culinary Artistry“
(autoriai – Andrew Dornenburg, Karen Page).
„Tai turėtų būti kiekvieno virtuvės šefo darbo
stalo knyga“, – įsitikinęs Gintautas. Taip pat
jis išduoda paslaptį, kad, kai nori pasilepinti,
visada perka naują kulinarinę knygą.
Virtuvės šefas įsitikinęs, jog geras virėjas
turi dirbti ne tik virtuvėje bet ir... salėje su
lankytojais. Principo išeiti į salę ir pabendrauti su lankytojais šefas neatsisako iki šių
dienų.
Kalakutienos kepenėlių parfė su juodųjų trumų kremu iš naujausio Gintauto Zuikaičio sukurto
meniu „Gabija“ viešbučio restoranui

>>Atkelta iš 35 psl.

rijas, šefas ryškiausiai atsimena postsovietinį
laikotarpį. „Tais laikais ne tik nebuvo jokių
įmantrių indų, maisto puošybos tradicijų,
bet ir pačių elementariausių dabartiniams
laikams prieskonių ir produktų. Tačiau
niekam tai nebuvo įdomu. Pagaminti maistą
reikėjo ir skaniai, ir patiekti jį gražiai, tad
reikėjo „įjungti“ visą savo fantaziją ir išmonę.
Indus gaudavome „po blatu“, eršketus keisdavome į konjaką. Išmokome dirbti tais laikais, kai būdavo baisu, kad nušaus, jei neskaniai padarysi, tačiau prie gero restorano
stovėdavo kilometrinės eilės. Dirbdavome
per karštį ir per šaltį, kai produktai, jų konsistencija keičiasi per 15 minučių“, – prisiminimais dalinasi šefas.
Gintauto virtuvėje – jokios demokratijos
Kas pažįsta Gintautą ar bent jau turėjo
galimybę su juo bendrauti, žino, jog tai, ko
gero, pats optimistiškiausias, nuoširdžiausias
ir šilčiausias Lietuvos virėjas. Atrodytų, kad ir
virtuvėje greičiausiai vyrauja rami šeimyniška
atmosfera... „Mano virtuvėje – labai griežti
reikalavimai ir jokios demokratijos“, - kaip
kirviu nukerta šefas. „Dažnai virėjai nori viską
daryti savaip ir kažkodėl dažniausiai jiems
nepavyksta. Todėl po kiek laiko vis tenka
klausti: „Kodėl neklausei iš pat pradžių?““.

Ilgametė G. Zuikaičio kolegė pasakoja, jog
Gintautas virtuvėje dažniausiai visiškai ramus, net kai virtuvės personalas prieštarauja
šefui. „Tačiau kai Gintą paveda – jis tikrai
gali trenkti samčiu per stalą. O tie, kurie jam
prieštaraudavo, grįžta kitą dieną ar po kelių
metų, ir sako: „Žinai, Gintai, Tu buvai teisus“.
Tuos, kurie jam pasiduoda, Gintautas iš naujo atskleidžia savo darbe“.
Kas yra geras virėjas?
Ir čia virtuvės šefas kategoriškas: „Bet
kokio gero virėjo pagrindas – išsilavinimas.
Virėjas turi žinoti produktų suderinamumą,
pagrindinių maistinių medžiagų (baltymai, angliavandeniai, riebalai) sąveiką tarpusavyje, kaloringumą, įvairių šalių mitybos
specifiką, tikrąją savo krašto virtuvę. Galų
gale, turi žinoti visas 8 kiaušinio savybes ir
sugebėti tiksliai gramais paskaičiuoti porcijas,
kad visiems užtektų, užgriuvus netikėtiems
užsakymams. Teorinės žinios ir praktika
„gamina“ idealų patiekalą“, – įsitikinęs šefas.
Apie įrangą Gintautas taip pat turi savo
nuomonę: „Geram šefui įrangos nereikia.
Superinius patiekalus pagamins ir ant laužo“.
Dirbdamas „Bravarijos“ restorane, ant durų
šefas buvo pakabinęs gero virėjo savybių
sąrašą (žr. 35 psl. ant nuotraukos).

Atradimai virtuvėje
Virš 5000 receptų sukūrusį, geriausiuose
šalies restoranuose dirbusį virėją, daugelio
vadinamą „šefų šefu“, Gintautą virėju tapti
įkvėpė pomėgis skaniai pavalgyti. Ir spėkite,
ką? „Labai mėgstu naminį maistą: koldūnus,
sriubas – kopūstienę, barščius, rūkytą mėsą
ir lašinius, pyragėlius su mėsa (beliašus),
paštetą ir... austres su šampanu.“ Paklaustas apie kulinarinius atradimus dirbant šefu,
G. Zuikaitis pasakoja apie užkeptą česnaką,
kuris, pakepintas svieste, praranda aitrumą
ir įgauna salstelėjusį skonį, plonyčius, dar
šaltus gero jautienos karpačio gabaliukus,
keptą brie sūrį su džiūvėsėliais, lietuviškus
sūrius su riešutais.
Pats šefas naujus patiekalus kuria daugiausiai iš kelionių įspūdžių, patirties. „Būna, prisisapnuoja naujas patiekalas. Būna, kad padarai kelis kartus ir nepavyksta...“ – pasakoja
šefas.
G. Zuikaitis išduoda ir su kuo iš virėjų konsultuojasi – su Natalija Maškova, Zita Kriukeliene. Kuriant naują meniu, šefas taip pat
įtraukia ir kolektyvą, suteikia galimybę jiems
patiems siūlyti idėjas, kurti.
„Bet kokiame darbe pasitaiko visokių
emocijų. Tačiau darbas virtuvėje man –
kūryba. Į ji, tiesiogine ta žodžio prasme,
einu kaip į šventę“, – su šilta šypsena pokalbį
pabaigia vienas geriausių Lietuvos šefų Gintautas Zuikaitis.

„Radison SAS Astorija“ restorano virtuvėje (itališkos
virtuves dienos kartu su italų virejais ir somelje).

Gintautas Zuikaitis inicijavo LBKA įstojimą į WBQA (World Barbeque Association)
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Ukraina ir Krymas.
Niekada daugiau! Na,
nebent truputį...
Tekstas: Ieva Malaiškaitė, Artūras Nečejauskas
Nuotraukos: Ieva Malaiškaitė, Darija Rosyuk
Grįžusi iš beveik mėnesio trukmės kelionės mašina po Ukrainą ir Krymą, per ukrainietiškos virtuvės vakarą, kurį
organizavau artimiausiems draugams, norėdama pasidalinti įspūdžiais, buvau kategoriška – niekada daugiau!
Mažų mažiausiai traukė ten grįžti, o ir įspūdžiai tikrai nepriminė tų, girdėtų iš draugų ir artimųjų, viešėjusių Ukrainos perlu vadinamame Kryme.
Nežinau, ar salsvo karšto oro aromato, ar sūrios jūros gaivos ilgesys laikui bėgant visus didžiuosius kelionės nusivylimus arba ištrynė, arba privertė vertinti su šypsena ir humoru. Besidalinant įspūdžiais apie kelionę, išvirusi
bent dešimt litrų ukrainietiškų barščių ir keliasdešimt pelmen‘ių, galiu pasakyti, kad ne tik gamta ir jūra vilioja
atgal, bet ir Ukrainos maistas. Ne virtuvė, o maistas. Greitai suprasite, kodėl...
Pamirškite viską, ką girdėjote apie
Krymą
Kaip žinome, poilsiautojus Ukrainoje labiausiai vilioja Krymo pusiasalis – nuostabi
gamta, tuštutėliai laukiniai paplūdimiai,
šilta jūra, naminis vynas, šviežios jūros
gėrybės, kibirai šviežių vaisių ir visa tai –
beveik už „ačiū“. Jau tįsta seilės ir kraunatės
lagaminus? Neskubėkite. Vienintelės istorijos, kuriomis galite neabejoti – apie Ukrainos kelius, kuriuose galima palikti pakabą,

bei apie kelių policiją, kuriems galima palikti dalį kelionės biudžeto.
Krymo gamta nuostabi! Tikrai! Įspūdingos
uolos ir skardžiai, romantiškos įlankos,
žaliuojantys slėniai ir miškai ir... kalnai
šiukšlių. Tikrai nesu iš besižavinčių „viskas
įskaičiuota“ stiliaus kelionėmis, kuomet
vaikštoma tik išpuoselėtais turistams
takais. Kelias savaites teko praleisti Maroke, kur žmonės turi itin savitą supratimą
apie higieną (teisingiau būtų sakyti – jo

visai neturi). Tačiau
taip
piktybiškai
šiukšlinamo krašto
dar neteko matyti.
Kvailiausia,
kad
visiems čia gyvenantiems (laikinai
poilsiaujantiems ar
pastoviems gyventojams)
mėtyti
šiukšles, kur papuola, atrodo savaime
suprantamas, šių
laikų visuomenės
nario (kitaip tariant,
eilinio
vartotojo)
bruožas. Ispanijoje
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sakoma, jog kuo daugiau tuščių bokalų ar
taurių ant stalo bei šiukšlių ant grindų po
vakarėlio, tuo labiau vakarėlis pavykęs. Čia,
matyt, panašiai – kuo daugiau šiukšlių...
tuo geresnis poilsis. Didžiąją kelionės dalį
gyvenome nuostabaus grožio gamtos
kampeliuose, palapinėje, todėl kiekvieną
kartą, susiradus naują nakvynės vietą, iš
pradžių tekdavo apsikuopti. Įdomiausia tai,
jog „vietiniams“ poilsiautojams apšnerkšti
paplūdimiai ar net šiukšlės pakrančių
vandenyje atostogomis džiaugtis visiškai
netrukdo. Nenustebkite – šiukšlių dėžių,
kaip, beje, ir viešųjų tualetų paplūdimiuose
nėra. Taigi gamta Kryme nuostabi, vieninteliai, kas ją ten gadina – žmonės.
Žymieji laukiniai paplūdimiai (dykij
pliaž)... nedėkite daug vilčių! Daugelis jų
yra tikrai nepakartojamo jaukumo ir grožio
įlankose, tačiau beveik visur tirštai nugulta
poilsiautojų. Tiesa, dar vienas keistas„vietinių
poilsiautojų“ įprotis, greičiausiai susijęs
su vis dar išlikusiu bendruomeniškumo
jausmu – jei Jūs esate vienas ar su savo
antrąja puse, romantiškoje įlankoje, kiek
bebūtų laisvos vietos aplink Jus, kateriu
atplaukę (nes į pačius pačiausius laukinius
paplūdimius realiausia pateikti tik jūros
keliais) poilsiautojai BŪTINAI išsities savo
kilimėlius ir skėčius kaip galima arčiau Jūsų.
Kainos. Kelionių agentūros ir netgi kai
kurie keliautojai pragyvenimo Kryme kainas vadina „žvėriškai pigiomis“. Na, žiūrint
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su kuo palyginsi. Jei su vakarų Europos kurortais, tuomet čia gal ir nebrangu. Bet jei palyginti servisą – kainos tokios pat, kaip Lietuvos
kurortuose. Pagrindiniuose kurortiniuose
miestuose ir miesteliuose – kaip Palangoje,
nuošalesniuose – kaip Šventojoje. Taip...
Servisas ir aplinka – kaip prieš 20 metų, o
kainos šiandieninės. Vieninteliai super pigūs
ir super geri produktai Ukrainoje – arbūzai
(būkim banalūs, bet teisingi) ir vynas. Bet
apie tai vėliau.
Dažniausiai apie Ukrainą ir Krymą
atsiliepiama kaip apie šalį, kurioje grįžti 20
metų atgal į sovietinės santvarkos laikus
(nors ne visai sutikčiau su šia nuomone,
šalis jau „pusiaukelėje į Europą“). Geriausiai tai iliustruoja aptarnavimas. Čia niekas nešokinėja aplinkui klausinėdamas, ar
nieko netrūksta, parduotuvėje, paprašius
vienos ar kitos prekės, labai dažnai ji būna
tiesiog numetama ant prekystalio, palydima žudančio žvilgsnio, klausiančio: „Ko
tau dar?“, o paklausus, ar turi vieną ar kitą
prekę, Jums atrėš: „Vitrinoj matei? Nematei?
Tai ko klausinėji?“. Niekam čia Jūs per daug
neįdomūs ir tikrai niekas per daug nesivargins „įkišti“ Jums savo prekę ar ekskursiją.
Gal ir gerai... Nors, žinoma, galioja ir išimtys.
Pasauliniuose viešbučių tinkluose gausite
atitinkamą servisą, o prekyvietėse, kuriose
įsikūrę turkai (pvz., ant žymiojo Ai petri kalno), ramiai nepraeisite, neišklausę litanijos
apie geriausias kainas TIK tau, kaip draugui.
Skaniausia kelionės dalis
Geriausi šalies atradimai visada slepiasi
lauktuvių krepšiuose arba nostalgiškuose
prisiminimuose. Iš Ukrainos parsivežėme
tai, ką radome skaniausia: saulėgrąžų
aliejų, arbūzą, „voblą“ (taran), lašinių ir,
žinoma, vyno bei ukrainietiškų barščių
receptą. Tačiau tai, ko negalėjome atsivežti,
Nutkelta į 40 psl.>>

Vietiniai restoranai (jei taip galima pavadinti užeigos tipo maitinimo įstaigas) ir kavinės
alsuoja sovietmečiu, tačiau maisto kokybė neįtikėtinai aukšta. Kiek kartų užsisakėme
kavinėse maistą, tiek kartų likome maloniai nustebinti. Pradedant koldūnais ir baigiant
įvairiai pagamintomis midijomis – viskas šviežia ir skanu. Serviruotė labai paprasta, galima sakyti – valgyklinė, tačiau tai visiškai netrukdė mėgautis skaniai pagamintu maistu.
Nuotraukoje: paprašius restorane paragauti nacionalinių nealkoholinių gėrimų, įvairių
gėrimų papilstė po 1/3 porcijos.
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>>Atkelta iš 39 psl.
dėmesingai įsiminėme ir kai ką vėliau
pabandėme atkartoti pagal autentiškas
receptūras.
Barščiais ir lašiniais didžiuojasi ne veltui
Apie juos kuria anekdotus, jų pavydi kitos
tautos (ir mes tarp jų), su jais ruošia sriubas ir
desertus, niekam ne paslaptis, kad tai Ukrainos nacionalinės virtuvės pasididžiavimas –
lašiniai. Čia jie iš tikrųjų valgomi ne tik sūdyti,
bet ir su saldžiu sirupu, rūkyti, virti ar kepti.
Lašiniai naudojami gaminant įvairius kitus
patiekalus – juos ukrainiečiai deda į kraujinę
dešrą, jais farširuoja mėsos kepinius, labai
skanūs lašinukais įdaryti baklažanai. Gal ir
banaliai skambės padūsavimai apie „tokius
lašinius, kaip anksčiau“, tačiau Lietuvoje
tokių iš tiesų nebenusipirksi. Tikrų lašinių.
Iš pažįstamų ūkininkų gal, tačiau Ukrainoje
tie tikrieji lašiniai pardavinėjami ir turguje,
ir parduotuvėse. Vaišinant šeimą ir draugus, niekam nekilo klausimas: „Ar lašiniai
lietuviški?“, visi vienbalsiai, pilna burna
čepsėdami sakė, jog tokį skonį atsimena tik
iš vaikystės.
Lašinius ukrainiečiai, žinoma, deda ir į
kitą nacionalinės virtuvės pasididžiavimą
– barščius. Barščių rūšių Ukrainoje
priskaičiuojama bent 30 ir beveik visi turi
atskirus pavadinimus. Gaminami iš šviežių
daržovių, dažniausiai kopūstų, pomidorų,
burokėlių, rečiau su rūgštynėmis, grybais.
Skirtingai nei Lietuvoje, daugelis barščių
verdami su pupelėmis.Pačių ukrainiečių
teigimu, svarbiausia verdant barščius tiksliai žinoti, ką, kada ir kokiu eiliškumu
dėti į katilą, nuo to priklauso ir skonis,
ir vaizdas. Kai kurie barščiai pateikiami
su mielinėmis bandelėmis, pavadinimu
„pampuška“. Paprašyta papasakoti, kas tai
yra „pampuška“, apvalaina padavėja tik
nusišypsojo ir taip ypatingai raiškiai ištarė
žodį „pAMpUUUška“, kad net nežinant jo
reikšmės, nesunku suprasti, kas tai per
duonelė.
Sakoma, kad teisingi barščiai tie, į kurių
puodą įmerkus samtį, jis stovi stačias.

Tačiau pagrindinė skanių barščių paslaptis – tai pagardas, vadinamas „zažarka“. Kol
verda barščiai, ukrainiečiai „zažarką“ ruošia
iš skrudintų lašinukų su svogūnais, kuriuos
sugrūda su česnakais ir petražolėmis. Man ši
„zažarka“ (kaip, beje, ir visiems ukrainietiško
įspūdžių dalinimosi vakarėlio dalyviams)
buvo didžiausias atradimas, akimirksniu
suteikiantis barščiams tą skonį, kurio ir
trūksta iki tobulumo.
Žymieji „pelmeniai“ ir „varenikai“
Keliaudami po Ukrainą ir Krymą, sutikome draugus, kurie, pasakodami savo
įspūdžius apie vietinę virtuvę, prasitarė
viename restorane bandę užsisakyti
porciją „koldūnov“. Daug tautų savinasi koldūnus kaip kulinarinio paveldo
patiekalą. Tradiciškai jie laikomi slavų tautų
išradimu, tačiau istorikai teigia, jog už
koldūnus turėtume dėkoti kinų daktarui
Čžan Čžundzinui, kuris virtinukus vadino
„švelniosiomis ausytėmis“, tuo tarpu pavadinimas „pelmeni“ kildinamas iš ugrofinų
kalbos žodžio pelnianj, reiškiančio „tešlos
ausis“.
Bet kokiu atveju, ukrainietiški koldūnai
bei virtiniai su saldžiu ar termiškai apdorotu įdaru – vienas skaniausių kelionės
atradimų. Ne todėl, kad Lietuvoje niekas
nemoka gaminti koldūnų, o todėl, kad
retai kas žaidžia su tokia gausybe įdarų:
lašinukai, kopūstai, silkė, grybai, virtos
bulvės, daržovės, mėsa.
Kiek bebūtų įdarų, vietiniai (ir kai kurie
svetimšaliai gurmanai) lenkia galvą prieš
„varenikus“ su vyšniomis. Prie jų ukrainiečiai
valgo grietinę su sirupu arba medumi.
Skonio reikalas, žinoma, bet tai buvo antras
pagal populiarumą patiekalas (po barščių)
per ukrainietiškų įspūdžių pasidalinimo
vakarėlį.
Konjakas, portveinas, šampanas – viskas gaminama Ukrainoje
Galima sakyti, kad Krymo vynų gamintojai gamina gėrimus iš... viso pasaulio. Cheresas, Portas, Madeira, Kokur, Tokay, Ka-

hor ir aibė įvairių vynų iš, rodos, skirtingų
vietų, tačiau pagamintų čia pat – Kryme.
Beveik visi Krymo vyno gamintojai turi
tuos pačius vynų pavadinimus – žymiai
paprasčiau nei pas mus, kur pavadinimų ir
regionų begalybė. Ten viskas elementaru –
19 laipsnių stiprumo, 2 proc. cukraus – tai
Cheresas (a la Ispanija), nuo 3 iki 4 proc.
cukringumo – Madeira (a la Portugalija), 5-9
proc. cukringumas – Portas arba Portveinas
(a la Portugalija) ir t.t. Čia surasite daugelio garsių Europos vynų pavadinimų, kurių
vardų naudojimas nėra kaip nors ribojamas
(t.y., kol tai nėra pvz. ES valstybė, įvairūs
teisės aktai, reglamentuojantys intelektinę
nuosavybę, įskaitant pavadinimus ir prekės
ženklų vardus, čia lyg ir negalioja).
Iš tiesų, nors vynai ir ne iš ten, kur nurodo jų vardų kilmė, bet po Krymo vyno jų
ir nepasiilgom. Tiesa sakant – nenorėjome
gerti jokių kitų. Vynai tikrai geri ir kokybiški,
nors dėl savo stiprumo ir, dažnai, saldumo
– ne kiekvieno skoniui. Deja, Lietuvoje šių
vynų nerasite (bent jau tuo metu, kai buvo
rengiamas šis straipsnis, nei vienas tiekėjas
Lietuvoje neturėjo Krymo vynų ir nepasiūlė,
kur jų įsigyti).
Krymo vynus išgarsino Rusijos vyndarių
tėvu tituluojamas kunigaikštis Levas Golicinas. XIX a. Jis dabartiniame mieste
„Novyj Svet“ įsigijo dvarą ir pradėjo vyno
gamybos bandymus. Iš Lietuvos kildinamo vyndario kredo buvo: „Gyvenimas per
daug trumpas, kad gertum prastą vyną“.
Kunigaikščio vynai nuolat pelnydavo medalius tarptautinėse parodose, o po Didžiojo
prizo taurės, laimėtos 1900 m. Paryžiuje
vykusioje pasaulinėje vynų parodoje už
putojantį vyną „Paradiz“ Golicinas buvo
pripažintas Vynų ekspertų karaliumi. Iki šiol
jo sukurti stipresni ir putojantys vynai – Krymo pasididžiavimas.
Golicinas buvo paskirtas prižiūrėti ir
dabar žymiausią, iki šių dienų veikiantį,
Krymo vyno fabriką Masandra, kurio vynus ragavome kelionės metu. Masandros
fabriko statybas inicijavo caras Nikolajus II.

Nuotraukos autorius: Rudolf Simon
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Jos truko trejus metus, kalnakasiams dieną
naktį kasant tunelius į kalnus. Dabar šiuose
(21 tunelis po 150 m) rūsiuose ąžuolinėse
statinėse bręsta vynas.
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui,
Masandros vynai buvo pergabenti į tris
slaptavietes. Vienintelis nuostolis buvo
1941 m. vynuogių derliaus vynas, kuris
negalėjo būti perkeltas, nes tuo metu vis
dar buvo brandinamas statinėse. Šis vynas
buvo išpiltas į Juodąją jūrą, kad neatitektų
priešams į rankas.
Vietinių restoranų atvirumas ir paprasti, bet skanūs atradimai
Slavų tautas vis dar galima vadinti
atlapaširdžiais. Restoranų darbuotojus irgi!
Paklausus apie patiekalo gamybos būdą
ar produktų kilmę ir šviežumą neišgirsite
jokios improvizacijos ar kūrybos. „Šildom
maistą mikrobangų krosnelėje“, „Jei nenorite apsinuodyti, vasarą kavinėse ir restoranuose žuvies patiekalų nevalgykite“, – tokius
atvirus atsakymus gausite, jei norėsite juos
išgirsti.
Keistenybės tęsiasi virtuvėje. Čia, kaip
aukščiausio lygio restoranuose, dažniausiai
sukasi visas virėjų būrys (vienoje apytuštėje
kavinėje suskaičiavome 5 virėjas). Padavėjų
taip pat netrūksta, nors kartais nelengva
suprasti, kuri yra padavėja, kuri – restorano
vadovė, o kuri tik užklydusi „podružkė“.
Aptarnavimas neįkyrus ir pakankamai greitas.
Keista ir neįprasta valgiaraštyje matyti
alkoholinių gėrimų kainas. Beveik visas
siūlomas alkoholis – vietinės gamybos
vynas. Vynų kaina tiek parduotuvėje,
tiek ir kavinėse – ta pati, t.y. jei ir yra antkainis, tai jis visiems vienodas (firminėse
vynų parduotuvėse kaina vos mažesnė nei
parduotuvėje, nors tiesa – ten galima pirkti
ir pilstomą vyną). Karštą slavų kraują atspindi ir paskutinis restoranų meniu lapas, kuriame nurodoma sudaužytų indų ir taurių
(savi)kaina.
Ukrainos virtuvė – ne pats geriausias
pasirinkimas egzotikos mėgėjams, jos čia
nerasite, tačiau seniai pamirštus ar šviežių
produktų skonius – tikrai taip. Mums
didysis atradimas buvo midijos – kiekviename restorane/kavinėje pateikiamos
savaip: užkeptos, patroškintos su keptais svogūnais, grietinės ir sviesto padaže,
pomidorų padaže. Visur neįtikėtinai
minkštos ir skanios. Atidavėme duoklę ir
bulvėms. Stambaus tarkio bulvinių blynų,
vadinamų „dranikais“, skoniui apibūdinti
labiausiai tinka žodis „senoviškas“. O
sočius pietus kaime priminė kiekviename
restorane ir kavinėje siūlomos naminės
bulvės, kurios patiekiamos pjaustytos
šiaudeliais ar „monetomis“, apkeptos su
svogūnais.

Nuotraukos autorius: MicHael Galkovsky

Skaniausias maistas – ne restoranų
patiekalai
Patys skaniausi pusryčiai, pietūs ir
vakarienės vis dėlto buvo ne restoranuose.
Skaniausia buvo valgyti vietiniuose turgeliuose nusipirktus šviežius, sultingus ir kvapnius vaisius, daržoves, vytintą žuvį ir sūrį.
Kur ir iš ko pirkti?
Palei visos Ukrainos ir Krymo kelius
nusidriekę žymieji pakelės turgeliai. Visi
prekeiviai savo vaisius ir daržoves iškrovę

tiesiog ant kelkraščių, šalia intensyvaus
sunkvežimių ir lengvųjų automobilių srauto,
kurių kone kas antras negautų techninės
apžiūros lipduko mūsų apžiūrų stotyje.
Džiovinta arba įvairi rūkyta žuvis arčiau
Krymo ir pačiame Kryme, nusėta musių ir
laikoma +30˚C karštyje, iš pirmo žvilgsnio
panaši į infekcijos rizikos bombą. Arbūzai
ir melionai – atskira didelė tema, kadangi
pakelėse, be „universalių“ vaisių ir daržovių
prekystalių, arbūzų ir melionų prekeiviai
Nutkelta į 42 psl.>>
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Ko būtina paragauti
- Vienareikšmiškai – saulėgrąžų
aliejaus. Vyresni žmonės dar turėtų prisiminti tikrąjį jo skonį.
- Giros, pilstomos iš senųjų KVASS
statinių ant ratų.
- Saldžių, didžiulių,
raudonųjų
plokščių svogūnų, kurie pardavinėjami
tuose pačiuose pakelės turguose, supinti į ilgas raudonas kasas.
- Visų turguje parduodamų žolelių,
o ypatingai – kinza, dar vadinamos
kalendra.
- Būtinai – armėniško sūrio „kasytės“.
- Daug daug daug arbūzų, melionų
ir visų kitų sezoninių vietinių vaisių.
- Didžiulių upinių vėžių miestelyje
Rakov.
- Tikrų ukrainietiškų lašinių!

Nuotraukos autorius: Roland Geider

>>Atkelta iš 41 psl.

yra kaip atskiro pasaulio žmonės. Kadangi
Ukraina – žemės ūkio šalis, tik įvažiavus į ją,
atsiveria vaizdai su šimtais ir tūkstančiais
hektarų dirbamų, užsėtų, nurinktų laukų,
kurie driekiasi palei greitkelį ir vietinius
kelius. Daug kas, kas auginama – nurenkama ir čia pat parduodama. Būtent taip
ir su arbūzais ir melionais, kurių pakelėse
nukrauti kalnai, o kaina visai nedidelė – kilogramas kainuoja apie 1 lt. Kartais išties
keista, kai kas 100-300m vis nauja arbūzų
prekyvietė, ir tai tęsiasi šimtą kilometrų –
kurgi tiek pirkėjų arba kiek reikia parduoti,
kad tai būtų kažkas panašaus į verslą?... Bet
kokiu atveju, geriausi arbūzai – būtent čia!
Vyresnės kartos Lietuvos žmonės dėl to nei
kiek neabejos.
Situacija pasikeičia įvažiavus į mažus miestelius, kur savo užaugintas gėrybes čia
pat prie savo namo pardavinėja bobutės,
o vietinės reikšmės turgelyje galima nusipirkti visus vietinius vaisius, daržoves ir
pieno produktus. Paragauti prieš perkant
– savaime suprantamas dalykas net pas
mus, tačiau prieš perkant pabendrauti pas
mus jau reta, o ten – kasdienybė. Taigi, prieš
išsirinkdamas, pas ką ir ką pirksi, turi unikalią
galimybę susipažinti su vietos žmonėmis,
sužinoti vietinių apylinkių istoriją bei
rūpimus klausimus apie produktus.
Pats vytintą žuvį tingiai kaip katinas
lukštendamas pardavėjas nuoširdžiai, su
šypsena pasakoja apie savo tikrai platų
asortimentą (kone 30-40 įvairių žuvų rūšių).
Atvirai paaiškina, kad žuvies nežvejoja jokie
vietiniai žvejai, o ji periodiškai atvežama
iš žuvies perdirbimo kombinato ir kad už
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kokybę ir šviežumą jis garantuojąs. Be ilgų
derybų pardavėjas nuleidžia penktadalį kainos nuo mūsų pasirinkimo ir palinki grįžti
pas jį dar kartą (5 „voblų“ pradinė kaina
~15 Lt). Toks užtikrintumas ilgainiui mūsų
pradėjo nebestebinti, o atvirkščiai – tapo
savotiško pasitikėjimo etikete, nes beveik
visur mus kvietė užeiti ir tikėjosi išvysti dar
kartą, o juk prasto produkto antrą kartą
nebeįsiūlysi.
Vaisių prekeiviai, nebandydami nuslėpti
ir atvirai paaiškinantys, kurie vaisiai iš Egipto ir kurie vietiniai, dar kartą įtikino mus,
kad čia žmonės atviri ir sako tai, kaip yra.
Vietinių vynuogynų vynuogės (beje, vynuogynai Ukrainoje būdingi būtent Krymui, o
kitose Ukrainos vietose jų nelabai yra) ne visos keliauja į vyno daryklas. Lauko prekeiviai neretai prekiauja dešimtimis įvairių
vynuogių rūšių, o kainos, priklausomai nuo
rūšies, svyruoja nuo 5 iki 13 Lt. Vynuogės
tokios saldžios, kad net dantis gelia nuo
cukraus koncentracijos ir tikrai kitoks skonis, nei mes randame prekybos centruose
ar pas tiekėjus.
Pieno
produktus
išbandėme
ir
parduotuvėje, ir turguje. Parduotuvėje
aibė rauginto pieno gėrimų – nuo kefyro ir
riaženkos iki bulgariškos receptūros pasukų.
Viskas labai natūralu, nors ir pramoninės
gamybos. Turguje pirkome brinzos ir
armėnišką sūrį (dėl savo tekstūros ir susukimo būdo vadinamo kasytėmis), ragavome
be proto saldaus vietinio grietinėlės ir kakavos kremo. Čia jau buvo 100 proc. rankų darbas – brinzą, varškę, grietinę ir sviestą gami-

no tamsių akių moterys (greičiausiai karaimų
giminaitės), kurių pietietiškai-rytietiškas
temperamentas yra pats geriausias pardavimo būdas – tik įėjus, jos choru siūlė paragauti ir pirkti jų produkcijos, kai tuo tarpu
tikrieji ukrainiečiai (kaip, beje, ir lietuviai) tik
laukia, kad ateis pirkėjas ir parašys, ko norįs.
Sūriai puikūs ir kasdien švieži, todėl norint
jų nusipirkti, teks atsikelti ankstėliau, nes
po 10-11 val. ryto jų jau neberasite. Vėlgi,
jei norite sužinoti, kaip ir iš ko gaminamas
sūris ar kiti pieno produktai, nepatingėkite
klausti. Vienas vietinis prekeivis pasikvietė
mus pas save, kad pademonstruotų sūrio
gamybos technologiją.
Kur ir pas ką pirkti, Jums patars ir patys
vietiniai, labai greitai „nusodinę“ mūsų
susižavėjimą naminiu vynu ir aliejumi. „Kaip
Jums atrodo, kada jie augina, nurinkinėja
ir spaudžia vyną, jei visą laiką sėdi turguje
ir jį pardavinėja?“, – gudriai klausia mūsų
vietinė turgaus prekeivė, papasakojusi, kad
puikieji baklažanai, pipirai ir kitos vietinės
daržovės taip pat ne bobutės darželyje
užaugintos, o pačiuose paprasčiausiuose
dirbamuose laukuose prie tų pačių
pakelių (tiesa, teko vieną naktį nakvoti
prie vieno tokio keliasdešimties hektarų
lauko,tad labai keista pasirodė tai, jog
negirdėjome ir nematėme jokios gyvybės
visame didžiuliame plote ir šalia esančioje
pamiškėje). Tad visur galioja panaši taisyklė
– jei nori „švaresnio“ produkto, ieškok
mažais kiekiais prekiaujančių prekeivių ir
kalbėkitės, klauskite, domėkitės... 9 iš 10
atvejų Jums atsakys tiesą, nevyniojant į
vatą.

konsultacijos

Švenčių
organizavimo
gudrybės

Ieva Malaiškaitė

Nėra sudėtinga suorganizuoti šventės stalą. Tereikia suplanuoti ir suderinti meniu, apskaičiuoti, kiek reikės gėrimų, pasirūpinti tinkamais indais... Kada atiduoti šaltus, kada karštus patiekalus ... Kaip sutaupyti, bet
neprarasti kokybės... Kaip susodinti svečius... Kaip...? Visgi ne taip viskas
paprasta arba nebūtinai įprasti scenarijai veikia geriausiai. Pateikiame
keletą šventės stalo organizavimo gudrybių.

Gudrybės planuojant vaišes
...kad sutaupytum, netaupydamas
žaliavoms
- Planuodami meniu, pagalvokite, kokius produktus naudoti, kad būtų įmanoma
„gamyba be atliekų“, o vieną produktą
galima būtų panaudoti įvairiai. Barbekiu
vakarėlių organizatorius Simonas Bieliajevas siūlo: „Kepkite vištienos filė ir kartu
pasiūlykite vištienos salotas (iš mėsos,
likusios ruošiant filė), išvirkite sultinį ar
sriubą, kurią galėsite elegantiškai pateikti,
supilstytą į taures. Jei gaminate kiaulieną,
iš mėsos likučių galite užkandžiams iškepti
mažus kibinus.“ Universaliausi produktai – daržovės. Iš vienos ar dviejų daržovių
galima padaryti ir karštą, ir šaltą garnyrą,
keptus daržovių traškučius, papuošimus
patiekalui ir kt.
- Grybai ir daržovės pigiausi rudenį.
Menkės skaniausios ir jų daugiausiai sugaunama sausio-balandžio mėnesiais arba
jau po rugsėjo. Uogų, kuriomis galite pakeisti pabodusius desertus, pasirinkimas
didžiausias, o kaina mažiausia pavasarįvasarą. Rinkitės sezoninius produktus – jie
bus šviežesni ir pigesni. Nebūtina žiemą
gaminti iš ispaniškų „gėrybių“ – vietinių
šakniavaisių (pvz. salierų, pastarnokų,
morkų) piurė bus labai originalus, nebrangus sprendimas.
- Kad žmonės neniurnėtų dėl mažesnių
nei įprasta porcijų, rinkitės originalesnius
sprendimus, kurie paliktų įspūdį ne dėl savo
kiekio, o dėl vaizdo, netradicinio derinio ir
pan. Pavyzdžiui – ažūriniai sūrio krepšeliai,
kepti burokėlių traškučiai, suflė, keptos
kriaušės su pelėsiniu sūriu ir spanguolėmis,
keptas sūris su miško grybais.
- Rinkitės kaloringesnius patiekalus, jei
norite, kad svečiai greičiau pasisotintų. Tam
puikiai tinka įvairios makaronų salotos,
risotto, keptos bulvės, įdarytos pelėsiniu
sūriu ar šonine.
- Vietoje porcijų kiekvienam svečiui

atskirai, paruoškite didelius šeimyninius
stalus (jei svečiai sėdi prie apvalių stalų po
6-10 žm.), ant kurių būtų patiekta po didelį
kepsnį, padėti dubenys su pora garnyrų.
Taip pats valgymas taps interaktyvesnis.
Jei svečiai sėdi prie bendro stalo, kepkite/patiekite visą paršelį ar kumpį vietoj
patiekalų, suskirstytų į porcijas.
....skirtingi maisto patiekimo scenarijai
Beveik visada, kai banketui ar furšetui
pirmiausia patiekiami šalti užkandžiai, o
po to – karštas patiekalas, viskas patogiai suvalgoma ir stalas lieka tuštokas, t.y.
ne toks šventinis. Sprendimas – pirmiau
patiekti pagrindinį patiekalą, o po to –
šaltus užkandžius (furšeto atveju patiekiami karštas ir šaltas vienu metu). Taip stalas
visą vakarą atrodys pilnas ir bus sutaupyta
produktų, kadangi po karšto patiekalo
svečiai užkandžių suvalgys žymiai mažiau.
...kad būtų įdomu ir interaktyvu
Dabar itin populiaru ruošti maistą ant
gyvos ugnies. Barbekiu vakarėlis ar tiesiog maisto gamyba svečiams ant gyvos
ugnies gali tapti puikia atrakcija. Ruošti
maistą gali profesionalūs virėjai, tuomet
svečiai gali stebėti ir ragauti maistą tiesiog
nuo iešmo. Galima net organizuoti mini
barbekiu čempionatą, kuriame patys
svečiai gamintų maistą ant kepsninės (su
ar be profesionalių virėjų pagalbos). Kokį
scenarijų bepasirinktumėte, stenkitės, kad
daugiau veiklos, susijusios su maistu, turėtų
patys svečiai. Tegul gamina maistą patys,
juk žinote, kad šeimininkės, gaminančios
maistą, dažniausiai jo suvalgo labai mažai,
nes prisiragauja procese. Taip bus ir su
svečiais – atrakcija gaminant maistą atneš
didesnį malonumą ir pasisotinimą nei
prikimšti pilvai. Tai gali būti tradicinis sūrio
fondiu ant kiekvieno stalo, arba fondiu su
įkaitintu aliejumi mėsos ar žuvies kepimui,
taip pat sushi gaminimo pamoka ir kt.
Nukelta į 44 psl.>>
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Restorano „Terrazza“ organizuoti spaudos pusryčiai.
>>Atkelta iš 43 psl.

Restorano Aloha klientų aptarnavimo
skyriaus vadovas vadovas Darius Ražanas
sako, jog maisto pateikimas priklauso
visų pirma nuo temos. „Pavyzdžiui, mūsų
restoranas organizavo renginį su specialiai neestetiškais patiekalais, nes tokia
buvo šventės specifika (Halloween šventei
parengti specialiai tai temai pagaminti
užkandžiai, susiję būtent su šios šventes
atributika). Vaikų šventėms ruošiami patiekalai vaikiška tematika.
...kuo pakeisti nusibodusius desertus
„Karštas šokoladas (arba šokolado fontanas), vaisių fondiu, vyšnios, trešnės, braškės
(vaisius rinkitės pagal sezoniškumą)
šokolade (su traškia šokolado plutele)
puikiai pakeis pabodusius tortus ar vaisių
asorti,“ – pataria Darius.
Jei turite galimybę, nepraleiskite progos
pagaminti ir pateikti vaisių flambe. Į vieną
didesnį vaisių sukraukite prieš tai karamelizuotas stambiai pjaustytas kriaušes,
rūgščius obuolius, vynuoges ar kitus vaisius
ir, prieš pateikiant svečiams, uždekite, naudodami brendį. Efektas garantuotas.
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Gudrybės pateikiant gėrimus
...kada ir kaip
„Pradedant pobūvį, pateikiamas aperityvas (putojantis vynas, punšas, kokteiliai ar net stiprus gėrimas, kuris sužadina
apetitą). Tai kitaip vadinamas „pasitikimo
gėrimas“. Furšeto metu žymiai praktiškiau
nekeisti tuščių taurių pilnomis. Geriau,
kai padavėjas nešioja butelius ir pripildo ištuštėjusias taures – tai ir saugiau
(nei nešioti visą padėklą su taurėmis), ir
elegantiškiau, kai padavėjas laiko porą
butelių ir rankšluostuką, permestą per
ranką,“ - pataria Darius.
...kad nereikėtų daug
Darius siūlo pradžioje vietoj aperityvo
pasitikti svečius su užkandžiu. „Pasiūlykite
netikėtą saldų, sūrų ar aštrų užkandį, po kurio žmogus pasirinks, kuo užgerti. Santykinai nedaug alkoholio sunaudojama maišant
kokteilius (išskyrus, žinoma, stipriuosius).
Furšete, kai vaikštoma ir bendraujama, visada išgeriama mažiau, o bankete, sėdint prie
stalo – alkoholis „liejasi laisviau“.“
Banketo metu nestatykite alkoholinių

gėrimų ant kiekvieno stalo, tegul jie būna
sustatyti ant atskiro gėrimų stalo arba juos
pilsto padavėjai.

Darius Ražanas, restorano „Aloha“
klientų aptarnavimo skyriaus vadovas

ir namams, ir restoranams

ARMENIA & WINE
Armėnija garsėja, kaip viena seniausių pasaulio civilizacijų, kurioje
gausu gamtinių išteklių. Nuo seno šalis vadinama vienu seniausių
vynuogynų bei vyndarių lobynu. Biblijoje sakoma, kad „Nojus
nužengė nuo Ararato kalno ir pasodino pirmąją vynuogių šakelę kalno papėdėje, iš kurios derliaus po to gėrė vyną“. Laukinės vynuogės
Vitis vinifera silvestris augusios čia daugiau nei prieš milijoną metų
davė pradžią kultūriniams vynuogynams vinifera.
Dar VIII amžiuje iki mūsų eros, Urartos valdovai
Armėniją vadino „vynuogynų žeme“, o graikų mokslininkai Herodotas, Ksenofontas ir Strabonas aprašė
prekybą Tigro upės krantuose, kuomet Armėnijos
pirkliai eksportavo savo puikius vynus asirams ir kitoms tautoms. 301 mūsų eros metais Armėnija
tapo pirmąja tauta, priėmusia krikščionybę,
būtent šiuo periodu vynas buvo svarbi įvairių
religinių ritualų dalis.
1940 metais archeologinių ieškojimų metu
Karmir-Blure („Raudonoji kalva“), netoliese
sostinės Jerevanas, buvo rasta daugiau nei
400 antikinių vyno statinių. Nuostabiausias šių
dienų atradimas - seniausia vyno spaudykla
rasta Armėnijoje, skaičiuojanti daugiau nei 6.1
tūkstančius metų. Tai pati seniausia pasaulyje
vyno spaudykla žinoma šiai laikais.
Visi atradimai ir istorija patvirtina, jog
Armėnija – šalis padovanojusi pasauliui
vynuoges ir vyną.
„Armenia Selected Red Dry 2009“
Lietuvos vyno čempionate apdovanotas sidabro medaliu
Neseniai Lietuvos rinkoje pasirodęs
„Armenia Wine“ vyninės vynas įvertintas sidabro medaliu prestižiniame
Lietuvos vyno čempionate. Geriausi
šalies vyno ekspertai iš Areni vynuogės
padarytą vyną įvertino 88 balais iš 100
galimų ir patvirtino, kad savo kokybe
jis nenusileidžia geriausiems kitų
regionų vynams.
Letuvos someljė asociacijos prezidentas Arūnas Starkus: „Armenia Selected Red Dry 2009, ragaujant aklai
man priminė Centrinės Italijos Sangiovese: mėlynuojančios rubino spalvos,
saldžiai kvepiantis trešnėmis, su vos
juntama
žemiškumo
ir
saldžia
sausainukų ir vyšnių pabaiga. Sausas, elegantiškas, kartu koncentruotas – padarytas gerti su maistu, kaip
ir dera tvirtas maisto ir vyno tradicijas
turinčioje šalyje“.
Parodos „Vyno dienos“ organizatoriaus „Vyno klubo“ atstovas Arminas

Darasevičius: „malonu, kad medalių įteikimo ceremonija vyko greta Armėnijos vyno ambasadoriaus Garniko
Kazariano įmonės „Gadara“ stendo. Kasmet šio entuziasto dėka Lietuvos vyno mėgėjai gali paragauti vis
geresnio Armėnijos vyno ir brendžio. Gerai, kad greta
puikių pastiprinto „Gadara“ importuojamo vyno
pasirodymo, Armėnijos vyno pramonė pasirodė
ir puikia raudonojo vyno gamintoja. Neveltui Armėnijos vyno stendą nemažai parodos
lankytojų pamini, kaip jiems labiausiai patikusį.“
Raudonasis „Armenia“ vynas (pusiau saldus,
sausas, rūšinis sausas) – pagamintas 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 pateikiamas atšaldytas. Sausą ir
rūšinį raudonąjį vyną pateikite kambario
temperatūros. Vynas puikiai tinka prie
mėsos, žvėrienos patiekalų, sūrio.

Daugiau informacijos apie vynus
bei kitus armėniškus gėrimus:
www.gadara.lt, tel. +370 618 57474
UAB„Gadara“ informacija
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Skaniausias kelias
tikslams pasiekti
Jūratė Janavičienė

šokolado. Palikite masę trumpam atvėsti.
Supilkite 70 g sviesto, šaukštą brendžio,
išmaišykite. Į kepimo formą, išklotą kepimo popieriumi, supilkite masę ir palikite
šaldytuve, kol sustings. Sustingusią masę
supjaustykite arba formuokite triufelius
šaukšteliu. Apvoliokite kakavoje ar kituose mėgstamuose pagarduose.
Vegetarų stebuklas – burokėlių ir imbiero chutney – taip pat sėkmingai gali tapti
dideliu stebuklu ir prisiekusiems gurmanams. Dovanodami stiklainiuką šio pagardo, įteikiate ne tik gurmanišką sprendimą,
bet ir sveikatą, nes pagrindinės dovanos
sudedamosios dalys – burokėliai ir imbieras.
Keptuvėje arba puode kaitinkite 500 g
šviežių, smulkintų burokėlių, 275 g
smulkintų raudonųjų svogūnų, 1 kg
nuluptų, stambiai pjaustytų obuolių.
Pridėkite 2,5 – 5 cm sutarkuotos imbiero šaknies, 350 g rudojo cukraus, 2
šaukštelius druskos, šaukštelį kvapniųjų
pipirų, 750 ml raudonojo vyno acto
ir viską gerai išmaišykite. Pakaitinkite
iki virimo temperatūros, sumažinkite
ugnį ir kaitinkite vieną valandą, nuolat
maišydami, kol burokėliai suminkštės.
Išpilstykite į sterilizuotus stiklainius.
Originalia dovana nustebinsite ir
paskrudinę morkų kavos, padovanoję
stiklainį svogūnų uogienės ar namų
gamybos kreminį likerį. Daugiau idėjų
kulinarinėms dovanoms – www.meniu.lt
portale „Praktiška ir originali dovana, kurią
galima suvalgyti ar išgerti“.

Liaudies išmintis sako, kad tikra meilė ateina per
skrandį. Jeigu kitų žmonių palankumą ir (pri)
pažinimą galima pelnyti maistu, tai skani dovanėlė
– tiesiausias kelias to pasiekti.
Kulinarines dovanas dovanoti įprasta. Į
vaikų (kartais ir į suaugusiųjų) gimtadienius nešamės tortą ar saldumynų krepšį, o
brendžio ar vyno butelis – tradicinė dovana medikams ar valstybės tarnautojams
už suteiktą pagalbą.
Deja, šis įprotis tapo beveik privalomu,
nesukant galvos, ką mėgsta dovaną gausiantis žmogus, kas jam ar jai tiktų, nesistengiant jo nustebinti, pamaloninti,
pradžiuginti. Nėra pastangų – nelieka
staigmenos, nebėra džiaugsmo, negalime
tikėtis per skrandį ateinančios meilės, apie
kurią kalba liaudies išmintis.
Ką daryti?
Vienas iš būdų – gaminti kulinarines dovanas pačiam. Rankų darbo
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skanumynai jaukesni, šiltesni, juose
žymiai daugiau jausmo. Pačių keptas tortas ar pyragas, šokoladiniai rankų darbo
triufeliai, glaistytas meduolinis namelis, sveikuolių sausainėliai su įvairiais
riešutais, džiovintomis uogomis ir medumi – šie skanėstai daugybę kartų pranoks
prekybos centre įsigytus ir į standartines dėžutes supakuotus saldumynus.
Keletas įdomesnių ir paprastų receptų
kulinarinėms dovanoms:
Itin lengvai pagaminami ir visada
maloniai nustebinantys – namų gamybos triufeliai. Pakaitinkite 50 g riebios
grietinėlės iki virimo, joje ištirpinkite 1,5
a. šaukštelio tirpios kavos, 1 šaukštą medaus, supilkite 150 g juodojo ištirpinto

Jei negaminate patys
Kitas būdas – žmogų, kurį nori pasveikinti ar apdovanoti, pasikviesti į
profesionalių šefų vedamą virtuvės (maisto gaminimo) vakarėlį, vynų, šokolado degustacijas, ar arbatos gėrimo ceremonijas.
Šiuos renginius veda profesionalai, galintys išugdyti meilę maistui ir išmokyti teisingai jį vartoti. Juk produktų derinimas ar
patiekalų kūrimas – gilias tradicijas turinti
meno šaka.
Vertėtų atsiminti, kad rinkdami skanią
dovaną, turėtume atsižvelgti ne tik į progą
ir kainą, bet ir pagalvoti apie žmogų, kuriam
ji skirta: apie jo ar jos norus, pomėgius,
temperamentą, nuotaiką, patirtį kulinariniuose reikaluose.
Kulinarines dovanas paprasta rinktis
gurmaniškų produktų parduotuvėlėse. Čia
apstu įvairiausių jau paruoštų rinkinių, taip
pat sudarytos visos galimybės atsiskleisti
ir Jūsų kūrybiškumui, derinant produktus,
jeigu nuspręsite dovanų krepšelį susikomplektuoti patys.

švenčių sezonas
Skanios dovanos –
ypatingiems
žmonėms
Apie tai, kaip ir kokias dovanas išrinkti
skirtingiems žmonėms ir skirtingoms
progoms, teiraujamės naujos gardėsių
iš Lietuvos bei Viduržemio jūros regiono
krautuvės „The Meat Point“ vadovės Astos
Morkūnienės.
„Manau, dovana galėtų tapti daugelis
produktų. Svarbu, kad jie būtų kokybiški.
Taip pat reikėtų atsižvelgti į konkretų
žmogų, jo skonį. Užkietėjęs „mėsėdis“ tikrai
apsidžiaugs originaliu krepšeliu, prikrautu
kumpelių ir dešrelių, saldumynų mėgėjus
pradžiuginsite rankų darbo saldumynais.
Jei renkate dovaną virtuvės virtuozams
ar gaminti mėgstančioms šeimininkėms,
mūsų parduotuvėlėse rasite įvairių aukštos
kokybės alyvuogių aliejų, ilgus metus
brandinto balzaminio acto, rankų darbo
makaronų, padažų bei užtepėlių, alyvuogių,
karvės, ožkos, avies pieno sūrių. Tai produktai, kurie tikrai pagardins ir paprastą, ir
virtuozišką patiekalą. Nuolat keliaujantis
verslininkas įvertins gero vyno butelį ir
vytintą kiaulienos kumpį. Vyresni žmonės
ypatingai mėgsta mūsų lietuviškus mėsos
gaminius. Visai šeimai tiktų vaišių padėklas,
kuriame suguls išsirinkti sūriai, vytinti kumpiai, saliamiai, alyvuogės ir kiti užkandžiai.
Jei norėtume ką nors tikro, lietuviško
padovanoti užsieniečiams – „The Meat
Point“ turime daug lietuviškų produktų,
pagamintų mažose, į kokybę orientuotose manufaktūrose – natūralių skilandžių,
kumpelių, riešutų lietuviškame meduje.“

kiaulės koją. Tai tikrai labai netikėta ir originalu. Jei norite kuklesnės dovanos, rinkitės
rankų darbo saldumynus, kurių nerasite
didžiuosiuose prekybos centruose. Valentino dienos proga dovanos turėtų būti
saldžios, kaip ir pati meilė!
Kartais dovanas reikia dovanoti ir be
progos, skirti laiką sau ir artimiausiems
žmonėms. Sūrio ar šokolado fondiu
vakarėlis sušildys bet kokią kompaniją.
Fondiu – tai ne vien maistas, tai – kūryba.
Pasiruoškite įvairių skrudintų duonų, vaisių,
uogų, daržovių ar net kumpio rinkinius ir
eksperimentuokite. Mūsų krautuvėje rasite
pagrindinius produktų rinkinius tiek sūrio,
tiek šokolado fondiu gamybai.

Skanumynai įvairioms progoms
Gimtadienio proga vaikus pradžiuginti
Asta pataria spalvinga rankų darbo
ledinukų puokšte. Mokytojų slenkstį lengviau bus minti vietoje glėbio gėlių rankose
laikant gėlėmis puoštą šokoladą. Gražu
ir skanu! Jei norisi nuoširdžiai atsidėkoti
sveikatą sugrąžinusiam medikui – puikiai
tiks kokybiškas vynas, prie jo priderinus įdomesnio sūrio „galvą“ arba vytintą

Dovanos didžiosioms metų šventėms
„Jei per artėjančias didžiąsias metų
šventes – Kūčias ir Kalėdas – einate į
svečius, puiki dovana ar lauktuvės bus
vaišių padėklas su įvairiais sūriais, vytintu
Serrano ir Parmos kumpiu, alyvuogėmis
ir kitais užkandžiais. Tai tikrai daug
vertingesnės dovanos, negu dulkes renkantys bereikšmiai niekučiai. Prieš visas
šventes galvos skausmu tampa ne tik dova-

Adresas: Pramonės g. 6B (p.c. Banginis), Kaunas, tel. 8 696 60061
Internete www.facebook.com/TheMeatPoint

nos parinkimas, bet ir noras tilpti į numatytą
biudžetą. Savo parduotuvėlėje turime
skanumynų ne tik skirtingiems žmonėms
ar skirtingoms progoms, bet ir skirtingoms
piniginėms. Užsukite ir įsitikinsite, kad kainos nesikandžioja.
Jeigu liekate namuose – pasidovanokite
laiko sau ir savo šeimai. Iš tiesų, kartais taip
laukiame švenčių, o joms praėjus, suvokiame, kad didžiąją laiko dalį praleidome prie
puodų. Ištampyti ir prikimšti skrandžiai reikalauja reabilitacijos. Per šventes reikėtų rinktis
kokybiškus produktus, patiekalus, kuriems
paruošti nereikia daug laiko. Vietoje silkės
su penkiais pagardais ir baltos mišrainės,
galėtume paruošti, pavyzdžiui, sūrio degustacijos vakarėlį – išragaukime kelių skirtingų
rūšių sūrius, nuo pikantiško aštraus skonio iki
saldaus desertinio. Pride-rinkite vyną ir pajusite skonių įvairovę. Laikas, kurį paprastai
skiriate puodams, tebūnie skirtas jaukiems
ir šiltiems pokal-biams su šeima, draugais ir
artimaisiais.“ – pataria gardumynų krautuvės
vadovė Asta ir priduria: „Švenčių metu
brangų laiką vertėtų skirti savo šeimai, o
vaišėmis pasirūpinsime mes!“.

Nukelta į 48 psl.>>
Restoranų verslas / meniu.lt 2/2012

47

švenčių sezonas

Nauja verslo niša restoranams
– kulinarinės dovanos
Restoranai, kaip niekas kitas, turi puikias
galimybes ir sąlygas pasiūlyti savo lankytojams kulinarines dovanas įvairioms
progoms. Tai gali būti firminis restorano
padažas, lankytojų įvertinti konditeriniai gaminiai, produktų rinkinukai ir kt. Kol kas tai naujovė Lietuvoje, todėl ir puiki proga restoranui
palepinti lojalius klientus dėmesiu,
pelnyti papildomų taškų bei dar
kartą visiems pristatyti ir papasakoti apie savo virtuvės firminius
sprendimus.

gamybai: risotto ryžiai, vynas ar vermutas,
svogūnai, alyvuogių aliejus, parmezanas,
prieskonių mišinys, sultinys ir, žinoma, tikslus patiekalo receptas.

Visada populiarūs kokybiški konditeriniai gaminiai, įvairūs patiekalai šventiniam stalui: vieno kąsnio
sumuštiniai ar užtepėlės, vyniotiniai, keptas didelis mėsos gabalas, pvz. didelis kumpis, kalakutas
ar net paršelis. Būkite dėmesingi ir
gaminti mėgstantiems, bet ne visada laiko tam turintiems lankytojams. Pasiūlykite jiems užmarinuotą
mėsą ar žuvį, kurią tereikėtų
pabaigti gaminti namuose. Taip pat
populiarios yra restorano dovanų
kortelės, leidžiančios jame išleisti
tam tikrą sumą. Dovanų kortelė ir
jos įpakavimas yra puiki priemonė
informuoti apie save, sudaryti
pirminį įspūdį. Suprantama, tokias paslaugas reikia reklamuoti
valgiaraštyje, internete ar kitur.

Apklausus restoranų lankytojus, ką
jie norėtų išsinešti iš restorano kaip
dovaną, daug kas įvardino panašius
pasirinkimus: prieskonių rinkinius
(tradicinius bei egzotiškus), gražiai
iliustruotus firminių patiekalų receptus, mėgstamus pyragus ir kitus
konditerinius gaminius, užtepėles
bei vieno kąsnio sumuštinukus
vakarėliams.
Kaip išnaudoti savo galimybes ir
ką pasiūlyti lankytojams, rekomenduoja Meniu.lt konsultantas Vytautas Mickevičius.
„Savo lankytojams, priklausomai
nuo virtuvės specifikos, restoranas gali pasiūlyti gražiai supakuotus teminius rinkinius su pridėtais
produktų aprašymais ar patiekalų
receptais, įdomiais faktais apie
produktų ar patiekalų istoriją, kilmę ir kt.
Lankytojų patogumui, šie rinkiniai galėtų
būti kelių dydžių ir kainų lygių, lengvai
pritaikomų įvairiems žmonėms, skirtingoms progoms. Taip pat geriau būtų įteikti
pačio restorano gamintoje pakuotėje, o ne
eiliniame maišelyje. Galimi rinkiniai pagal
pasaulių virtuves:
Lietuviškas rinkinys: šviežia juoda duona, sūris, medus, dešra ar skilandis, gira
ar alus, uogienė, šiek tiek žalumynų ar
obuolių, šiupininės ar žuvienės rinkiniai.
Itališką rinkinį galėtų sudaryti ciabatta
ar kita itališka duona, alyvuogių aliejus,
marinuotos alyvuogės, itališka dešra ar
kumpis, itališki sūriai, makaronai ar risotto
ryžiai. Arba paruoštas rinkinys daugiaryžio
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Į pačius paprasčiausius, tačiau lankytojų
įvertintus ar firminius restorano/kavinės
patiekalus galima pažiūrėti paprastai,
tačiau kūrybiškai. Pavyzdžiui – pica. Surinkite rinkinį, kuriame klientas
rastų jau paruoštą picos tešlą,
visus reikalingus produktus, butelį
derančio vyno, rankų darbo padažą,
o gal netgi kompaktinę plokštelę su
itališkomis dainomis.

Japoniškame rinkinyje galėtų būti įvairūs
šviežiai pagaminti sushi, nacionalinis
japonų gėrimas – sake, japoniška arbata
su jai paruošti skirtais įrankiais ar netgi arbatinuku. Dar įdomiau bus, jei pasiūlysite
klientui įsigyti produktų rinkinį, kurių gali
prireikti sushi gamybai, bei keletą receptų.
Į ispanišką rinkinį sudėkite visus produktus paeljai ar gaspačio pagaminti. Vėlgi –
būtinai su tiksliu receptu.
Konkrečiam patiekalui pagaminti skirtas
sukomplektuotų produktų rinkinys taip
pat būtų įdomus. Tik čia būtinas TIKSLUS
receptas, geriausia – su nuotraukomis.
Kaip papildoma paslauga, prie šio rinkinio
galėtų būti gaminimui reikalingų indų ar
įrakių nuoma.

Kai kurios kavinės ar restoranai
pasirenka dar originalesnius dovanų
pasiūlymus. Pavyzdžiui, kavinių tinklas Vero cafe siūlo profesionalių
baristų pamokas. Keli restoranai atviroje
virtuvėje rengia vakarienes, kurių metu
viskas gaminama lankytojams matant ir
paaiškinant receptus. Restoranas užsienyje
savo meniu pabaigoje pasiūlo pirkti... visą
restoraną. Nepabijokite būti originalūs, tai
visada atsiperka!”.
Lankytojams
Ateitis parodys, kurie restoranai
atsižvelgs į Jūsų norus, pageidavimus,
pasiūlymus. Tačiau kadangi didžiųjų
švenčių laukimas – laikas, kai žmonės
karštligiškai ieško dovanų, o visos įmonės
su ne mažesniu užsidegimu stengiasi jiems
pasiūlyti ką nors naujo ir įdomaus, ši ateitis
ateis labai greitai.
Daugiau informacijos ir idėjų: www.meniu.lt

pobūvių gidas

Autentiška Uzbekistano
rytų dvasia ir maistas
Evelina Kužulytė

Apie uzbekų svetingumą sklinda legendos. Kiekvienas uzbekas jus pavaišins
arbata ir paplotėliais, o jei labai patiksite, gausite paragauti ir garsiojo plovo, kurio rūšių šioje šalyje gaminama apie šimtą. Jei artimiausiu metu neplanuojate vykti į artimuosius rytus, užsukite autentiška atmosfera ir maistu
pasilepinti į naujai atsidariusį restoraną Vilniuje – „Uzbekistanas“.
Sekantys restoranų naujienas, jau seniai „viena ausimi“
girdėjo, kad Vilniuje planuojama atidaryti aukštos klasės
uzbekų virtuvės restoraną. Tačiau atidarymas šiek tiek užtruko
dėl griežtos restorano politikos – atsidaryti tik su geriausiu šefu,
kurio, kaip ir visų geriausių dalykų, teko šiek tiek palaukti.
Virtuvės šefas Achrolas Tadžibajevas per 35 metus darbo
virtuvėje yra dirbęs geriausiuose uzbekų restoranuose, tarp
jų ir legendiniame Taškento restorane „Bahor“ bei garsiajame
restorane „Baltoji dykumos saulė“ Maskvoje. Pats virtuvės šefas
ypač didžiuojasi tuo, kad restorano „Uzbekistanas“ virtuvėje
dirba jo paties suburta virėjų komanda iš Taškento bei tuo,
kad Lietuvoje yra galimybė paragauti tikro uzbekiško plovo,
patiekiamo kazane.
„Uzbekistane“ visi patiekalai gaminami ir patiekiami pagal gilias uzbekų tradicijas, naudojant tik šviežius, kruopščiai
atrinktus produktus. Dalis produktų atvežama tiesiai iš Uzbekistano. Uzbekų virtuvėje taip vertinama šviežia duona kepama
autentiškoje krosnyje tondyre, atvežtoje iš tolimojo Uzbekistano. Restoranas užtikrina, kad yra vieninteliai Lietuvoje, kur
galima paragauti tikro uzbekiško plovo su ėriena, kurį gamina,
į salę įneša ir svečiams pateikia pats virtuvės šefas. Svečiai taip
pat gali stebėti, kaip kepami šašlykai, marinuoti pagal uzbekų
tradicinius receptus bei su prieskoniais iš rytų šalių.
Restorane galima paragauti įvairiausių patiekalų. Dolma
gaminama iš kapotos ėrienos ir sukama į vynuogių lapus;

mantai – dideli tradiciniai rytietiški
koldūnai, verdami ant garų; samsa
– nepaprasto skonio, trapios tešlos
pyragėlis su įvairiais įdarais; daugybė
tiek karštų, tiek šaltų sriubų. Atsigaivinimui virtuvė siūlo pačių gamybos airano.
Po sočių pietų laukia autentiška
arbatos gėrimo ceremonija pagal uzbekų papročius, o prie arbatos galėsite ragauti rytietiškų
saldumynų, kurių receptai laikomi
paslaptyje.
Sukurti autentišką atmosferą
padeda restorano interjeras. Salėje
gausu rytietiškų elementų, ryškių
spalvų bei natūralių audinių. Visos
interjero detalės parvežtos iš Azijos – rankų darbo kilimai, molinės
lėkštės bei statulėlės ir indai, puošti
originaliais, autentiškais rytų raštais.
Taip pat restorane galima pamatyti
tradicinius uzbekų galvos apdangalus – „tiubiteikas” bei apžiūrėti
autentiškus muzikos instrumentus.
A.Vienuolio g. 4, Vilnius
Tel. +370 5 2610429
El.p. uzbekistanas@gmail.com
Internete www.meniu.lt/Uzbekistanas

Uzbekistane
visi
lankytojai
kviečiami švęsti įsimintiniausias
šventes, kur plovas gali būti
ruošiamas dideliame kazane svečių
akivaizdoje. Restoranas organizuoja
ir išvežamuosius pobūvius.
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„Aloha“ – vieta, kurioje norisi
išlaižyti lėkštę
Ieva Malaiškaite

Neretai ypatingus dalykus atrandame netikėtose situacijose ir vietose. Visai neseniai tokiu
atradimu tapo „Aloha“ Vilniuje. Vandens parkas, kuriame įsikūręs polinezietiškos virtuvės
restoranas „Aloha“, iš pirmo žvilgsnio – ne pati tinkamiausia vieta aukšto lygio restoranui. Labiau esame pratę prie picerijų ir greito maisto užkandinių ar sulčių barų pramogų vietose. Ir
jei pasiduosite tokiai kolektyvinei nuomonei, prarasite progą atrasti galbūt mėgstamiausią
vietą skaniai pavalgyti. Dabar tai viena iš dažniausiai mano lankomų vietų, kai noriu suvalgyti
kažką tikrai skanaus.
Jūrų gėrybių mėgėjams
Nepasakyčiau, kad „Aloha“ meniu labai atitinka savo pavadinimą, jei tikitės
išskirtinai Polinezijos virtuvės. „Aloha“ – tai
kruopščiai atrinkti europietiški patiekalai
su lengvomis aliuzijomis į egzotiškąją Ramiojo vandenyno virtuvę. Pasirinkus tokią
kryptį, būtų nuodėmė neišmanyti, kaip
dirbti su jūros gėrybėmis, tad drąsiai galima sakyti – „Aloha“ virtuvės meistrai tikrai
be nuodėmės.
Jei nenorite rizikuoti, pirmam kartui užsisakykite aštrią žuvienę su jūros
gėrybėmis ir daržovėmis. Sriuba, kuri visa-

da, kiek čia ją teko valgyti, išlaiko tokį pat
aukštą skonio lygį. Nepasigesite nei jūros
gėrybių (ko dažnai trūksta tokiose sriubose kituose restoranuose), nei aštrumo,
nei meistriškai pagamintų, nepervirtų ir
puikiai suderintų daržovių. Žinoma, skonio
reikalas, tačiau kitos skaniausios sriubos
šiame restorane (Minestrone – užkepta
mėsos sriuba su mocarela ir kietuoju sūriu)
neprilygsta šiai žuvienei. Ir dar – sriubos
porcija tikrai didelė, o su šviežia duonele
bei firminiu sviestu, kuriuo prieš valgį
vaišina restoranas, ši sriuba taps idealia
vakariene.

Viduržemio jūra
Vilniuje teko valgyti keliuose graikų bei
italų virtuvės restoranuose. Niekur nesu
valgiusi skanesnio, meistriškiau pagaminto rissoto (liet. - daugiaryžis). Žinote
nemalonų jausmą, kai užsisakius rissoto
su grybais, gauni patiekalą su pievagrybiais ir viena voveraite ar baravyko skiltele
„papuošimui“?
Nesu įsitikinusi, kiek tai priklauso nuo sezono, tačiau mano valgytas rissoto buvo su
solidžiu kiekiu kvapnių, šviežių voveraičių.
Sotus ir nesprangus. Jei vakarieniaujate
dviese, užsisakykite skirtingus (su miško
grybais arba jūros gėrybėmis) ir ragaukite
abu.
Kitas patiekalas, kurį užsisakau kiekvieną
kartą čia užsukus – graikiška sūrio Quesdilla (kesadila). Vėlgi – šviežutėlės, puikiai
paruoštos daržovės ir puikus minkštas
sūris. Negalintys gyventi be mėsos, meniu
ras Quesdilla su vištiena.
Žuvis...
...verta atskiros pastraipos. Gaila, kad ragavau tik vieną patiekalą iš žuvies meniu,
tačiau jis toks skanus, kad užsukus čia kitą
kartą, vėl užsisakiau jį – troškintą starkį. Kaip
ir minėjau, su užuominomis į Ramiojo vandenyno virtuvę, kokosų piene ištroškintas,
su fantastišku rissoto (manau šis ryžių
patiekalas galėtų tapti restorano firminiu
patiekalu) ir blanširuotais vyšniniais pomidorais. Patikėkite, vienintelis dalykas, ko
trūksta šiam patiekalui – taurė vyno.
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Šeimos vieta
Vandens parkas – mėgstama vaikų ir šeimų pasilinksminimo vieta, tad nenuostabu, jog čia įsikūręs restoranas paruošęs
sprendimą ir šeimų pietums. Picų čia ragauti neteko (kol kas),
todėl tenka pasikliauti lankytojų komentarais: „Labai džiugu, kad
Vilniuje daugėja gerų, restorano tipo picerijų. Kadangi esu dviejų
vaikų tėvas, visada stengiuosi važiuoti ten, kur tiekiamas vaikų
mėgstamas maistas. O jie, kaip ir daugelis – picų mėgėjai. Yra
išbandę daug ir įvairių picų, todėl visa šeima nusprendėme, kad
„Aloha“ restorane jos geriausios. Ir personalas tikrai labai malonus, visada gerai nusiteikęs.“
Aptarnavimas
Jau beveik metus kartkartėmis vakarieniauju „Alohoje“.
Pastebėjau, kad aptarnaujantis personalas per tiek laiko
nepasikeitė. Pripažinkie – tai labai retas ir iškalbingas reiškinys.
Daugelis (ne su visais teko pabendrauti) padavėjų žino, kaip
užsidirbti arbatpinigius, todėl niekada nepamatysite rūškano
veido ir tikrai neišgirsite atsakymo: „Nežinau, kas skaniau - neragavau“. Jei padavėjai kažko ir nežino, visada pasiteirauja virtuvėje ar
barmeno, užuot užsiėmę improvizuota kūryba. Kai kurių padavėjų
rafinuotas humoro jausmas garantuotai pakels nuotaiką ir atpalaiduos atmosferą.
Visi čia aprašyti, ragauti patiekalai tokie geri, kad kiekvieną
kartą čia atėjus, norisi ragauti tuos pačius, todėl vis neparagauju
kitų patiekalų. Atraskite naują gero ir skanaus maisto vietą ir Jūs.
Banketai ir išvežamieji pobūviai
„Aloha“ restorano komanda gali suteikti pagalbą organizuojant
šventes – nedideles, jaukias šeimos šventes ar didžiulius furšetus
įmonėms. Jau daugiau nei 5 metus sėkmingai banketus ir furšetus
organizuojantis restoranas juos rengia ir savo patalpose, ir kliento
pageidaujamoje vietoje. Bet kuriuo atveju, visi šventės patiekalai
tokio pat lygio, kaip ir pačiame restorane.

„Aloha“ stipriosios pusės:
• Restorano aptarnavimo kryptis – visur arba bet kur! Tiek
išskirtinės vakarienės, tiek iškylos gamtoje maisto rūpesčius
patikėkite mums. Skaniai pamaitinsime Jus visur, kur tik galima
pastatyti stalą, o jei stalo negalėsime pastatyti – paserviruosime
dar originaliau ir įdomiau!
• Nuo 4 iki >1000. Mielai aptarnausime tiek jaukiai
vakarieniaujančią draugų ketveriukę, tiek kelis tūkstančius Jūsų
svečių.
• Nuo dešrelių iki austrių. Mėgstate europietišką virtuvę? Patieksime Jums šios virtuvės šedevrų. Norite šio to egzotiško? Ant stalo
spindės polinezietiškos kulinarijos „perlai“.
• Kūryba! Gerai pagamintu maistu gera mėgautis, o kūrybingai
patiektam – tiesiog neįmanoma atsispirti.
• Maisto kokybė ir profesionalus aptarnavimas - tai „Aloha“ antras vardas.
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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Švęskite, o ne rūpinkitės švente!

Andrius Kužulis

Lietuvoje vis dar gajus įprotis šventės organizavimu užsiimti pačiam šventės kaltininkui. Ypatingai
dažnai po didžiųjų gyvenimo švenčių ar didesnės apimties renginių iš šventės šeimininkų pasigirsta:
„Geriau būčiau samdęs renginių/šventės organizatorius“. Ir nebūtinai todėl, kad šventė nepavyko.
Todėl, kad norint suorganizuoti tobulą šventę, reikia pasirūpinti ne tik patalpomis ir maistu, o dar ir
daugybe smulkmenų, kurias geriausiai išmano profesionalūs pobūvių organizatoriai.
Viskas viename
Idealus sprendimas bet kokiai šventei – kuomet jos organizatoriai gali ne tik profesionaliai atlikti organizacinius darbus, tačiau ir
prisiimti pilną atsakomybę už renginio vietą bei vaišių stalą. Kai
viskas „vienose rankose“, paprastesnis ir lankstesnis tampa organizavimas, o taip pat ir ramesnė šventė, nes vieni asmenys atsako
už viską. Pobūvių organizavimo, patalpų nuomos bei maitinimo
paslaugas – viską kartu gali pasiūlyti „Karklėnų sodybos“ komanda. „Mes išklausome kliento norus bei pageidavimus ir stengiamės
dėmesį kreipti į kiekvieną smulkmeną. Juk iš smulkmenų ir susidaro tobula visuma,“ – savo požiūriu į darbą dalinasi sodybos
savininkas Marjanas Nanevičius.
Gamta ir erdvės
prie pat miesto
Jei kada teko organizuoti
didelę šventę be nakvynės,
labai gerai žinote, jog surasti
vietą netoli sostinės centro
daugiau nei šimtui žmonių
– iššūkis. „Karklėnų sodyba“,
įsikūrusi
Upelio
gatvėje,
mažiau nei 20 km nuo Vilniaus
centro, dviejose sodybose talpina 60 ir 200 žmonių. Pakankamai arti, kad svečiai ar konferencijos dalyviai po šventės
galėtų grįžti namo, tačiau ir pakankamai atokiai, kad nebūtų
girdėti
miesto
šurmulio.
Aplink sodybą ošia miškas,
siūbuoja beržai ir teliūškuoja
vanduo. Jei planuojate šventę
su nakvyne, sodyboje įrengtas
patogus viešbutis. Jame gali
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nakvoti apie 80 svečių. Jaunavedžiai romantišką naktį galės praleisti atskirai, papuoštame jaunavedžių kambaryje.
Bet kokiai progai
Organizuojant bet kokią šventę, ypatingai svarbu lankstumas.
„Karklėnų sodybos“ komanda specializuojasi vestuvių, jubiliejų,
krikštynų, išleistuvių ir kitų švenčių organizavime. Pageidaujantiems šventinio stalo, čia siūlomas banketinis ar furšetinis maitinimas. Aktyvaus poilsio ir pramogų mėgėjai čia ras pirtį, tvenkinį, biliardo ir stalo teniso stalus. Sodyboje įrengta ir visa konferencijoms
reikalinga įranga. Per beveik 10 sėkmingos veiklos metų sukaupta
patirtis leis visiems čia apsilankiusiems švęsti, o ne rūpintis švente.

Upelio 19, Karklėnų k. Vilniaus raj., tel. 8 670 85655
Daugiau informacijos: www.karklenusodyba.lt
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Vienas seniausių bei
žymiausių restoranų
Vilniuje, garsus tiek
išskirtine
maisto
kokybe, tiek virtuvės
šefų
profesionalumu, įsikūręs XVI a.
skliautuotuose aristokratiškuose senamiesčio namuose, kur
ilgametės tradicijos
bei turtinga istorija
kalba pati už save.

Koks
geriausias
restoranas
Vilniaus
senamiestyje?

Visoje sostinėje rasime gal tik keletą vietų, kuriose vieningą
visumą sudaro autentiška istorinė aplinka, intelektualaus bendravimo atmosfera ir išrankiausią skonį tenkinanti virtuvė. „Medininkai“ neabejotinai yra viena iš jų.
Restorano erdvė suskirstyta į tris sales ir vasaros kiemelį. Kiekviena salė – su savitomis spalvomis ir nuotaika. „Baltąją salę“ puošia
šviesūs sendinti baldai, XVIII a. italų keramikos darbais puoštos
indaujos, o autentiški arkiniai langai suteikia salei šviežumo.
Šioje salėje talpinama iki 20 svečių. „Didžiosios salės“ elegantišką
interjerą puošia freskomis tapyti skliautai, antikvariniai sidabro,
bronzos ir krištolo dirbiniai. Prie staliukų jaukiai gali susėsti 20, o
prie vieno bendro stalo – iki 30 svečių.
„Medininkai“ didžiuojasi ir vienu seniausių Vilniaus mieste
vyno rūsiu, kurio istorija siekia net XIV amžių. Vyno rūsyje įrengta
nedidelė, privatiems priėmimams skirta salė, kurioje gurkšnojant
vyną pajuntama prabėgusių šimtmečių dvasią. Jei pageidaujama,
organizuojamos vynų degustacijos.
Vasaros metu jaukia atmosfera, ramia muzika ir šiluma galima
mėgautis restorano vasaros kiemelyje.
„Medininkai“ yra kone geriausia vieta svečius supažindinti su
lietuviškos virtuvės ypatumais. Meniu pagrindą sudaro specialiai adaptuoti lietuviškos virtuvės patiekalai, o taip pat rinktiniai
europinės virtuvės valgiai a la carte. Sezono metu lankytojai turi
galimybę paskanauti įvairių rūšių žvėrienos. Kokybės kartelę

Upė Katinaitė

virtuvėje aukštai iškėlė čia dirbę geriausi Lietuvos virėjai, kurių
pasekėjai stengiasi palaikyti virtuvės reputaciją. Bent dukart metuose – pavasarį ir rudens pradžioje – restoranas pristato naujus
patiekalus, kurie, gavę teigiamą publikos įvertinimą, įsitvirtina
pagrindiniame restorano meniu.
Namų dvasia, dėmesys detalėms, maisto kokybei, paruošimui –
neveltui šis restoranas yra laikomas kokybės garantu.

Aušros vartų g. 6, Vilnius, tel. 8 52660771
Daugiau informacijos: www.medininkai.lt
Restoranų verslas / meniu.lt 2/2012
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Svarbiausią
gyvenimo dieną
būkite arčiau
dangaus
Upė Katinaitė

Vis daugiau jaunavedžių savo šventei ieško ir renkasi ne tik ypatingą maistą ir gerą aptarnavimą, bet
ir išskirtinę vietą. O kas gali būti šventiškiau už visos sostinės panoramą po kojomis, romantiškiau
už miesto žiburius ir žvaigždes sutemus ir originaliau už šventę... televizijos bokšte? Legendiniame
„Paukščių tako“ restorane galėsite ne tik švęsti vestuves, bet ir čia pat susituokti.
„Paukščių takas“ – ypatingas restoranas. Tai ir vienintelė Lietuvoje tokiame aukštyje (165 m) įrengta apžvalgos aikštelė. Per
nepilną valandą ypatingos konstrukcijos, žiedinės formos restorano grindys apsisuka aplinkui, tad visą Vilnių pamatysite jaukiai
sėdėdami prie stalo ir skaniai užkandžiaudami. Esant geram orui,
miestas ir jo apylinkės matomos 50 km spinduliu.
Paslaugus „Paukščių tako“ kolektyvas be vargo suorganizuos
banketą, furšetą ar kitokį pobūvį. Restoranas Jums pasiūlys
išskirtinių patiekalų, sukurtų specialiai „Paukščių tako“ lankytojams. Juos kurdami, gastronomijos specialistai daug dėmesio
skyrė ir skoniui, ir pateikimui, atsižvelgė ir į vaikų, ir į suaugusiųjų
poreikius. Europietiškus patiekalus gaminančiame restorane kainos nėra aukštos.
Šventiniam stalui tikrai išsirinksite patiekalus iš restorano meniu. Kiekvienas patiekalas valgiaraštyje – kaip atskira žvaigždutė
Paukščių take. Užkandžiams rinkitės įvairias jūros gėrybių, mėsos,
daržovių salotas su restorano gamybos padažais (medaus-im-

Sausio 13-osios g. 10 , Vilnius, tel. 8 52525333
Daugiau informacijos: www.lrtc.lt
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biero, medaus-sezamo, bazilikų užpilas) arba rinkinukus su
raudonąja ikra ir šviežiai sūdyta lašiša, gurmaniškąjį jautienos
karpačio, keptą kamambero sūrį ar ant iešmelių keptas krevetes.
Bet kuris iš karštųjų patiekalų maloniai nustebins svečius:
žuvies kepsniai su apelsinais, šafrano padažu, antiena su
granatais, jautiena su vyno padažu; Lietuvos didikų virtuvę
puikiai atspindintys žvėrienos patiekalai: šernienos suktinukai su obuoliais ir aviečių padažu, elnienos kepsnys
su naminiais bulvių traškučiais, keptomis daržovėmis ir
lazdynų riešutų padažu. Meniu rasite ir patiekalų vegetarams bei vaikams.
„Paukščių take“ galima rengti ir kitokias šventes,
susitikimus, renginius. Papildomai nuomojamos dvi
konferencijų salės – 35 vietų 21-jame aukšte ir 150 vietų
pirmame aukšte, kur renginių organizatoriams suteikiama
vaizdo demonstravimo ir garso įranga.

atidarome restoraną
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Dievų įkvėptas menas –
Indijos virtuvė
Evelina Kužulytė

Kaip ir pati šalis, Indijos virtuvė pakylėta į dvasinio pasitenkinimo lygį. Apie maistą čia galvojama
renkantis, ką valgyti, kruopščiai derinama gaminant ir galiausiai – pateikiant ir valgant. Indiškas
maistas pirmiausiai „pasotina“ akis, vėliau uoslę ir
tik tada patenkina skonio pojūčius.
Pasak indų, valgio gaminimas – tai Dievo įkvėptas menas
žmonėms. Indų virėjų kūriniai kutena nosį šviežių produktų bei
prieskonių mišinių aromatais, o liežuvį – aštrių bei pikantiškų
skonių deriniais.
„Sue’s Indian Raja“ – pirmasis restoranas, Lietuvoje paskleidęs
indiškus kvapus ir skonius. Restoranui jau 15 metų vadovauja
įkūrėjas Rajinder Chaudhary, o virtuvėje dirba išskirtinai indų
virėjai, todėl labiau autentiškos virtuvės reikėtų dar paieškoti.
Skirtumą pastebėsite ir ragaudami – prieskoniai ir ryžiai vežami
iš Indijos.
„Sue’s Indian Raja“, įsikūręs pačioje miesto širdyje, šalia Gedimino prospekto, kur, ragaudami įvairiausius patiekalus, galite
grožėtis vaizdu į Katedros aikštę ir Gedimino bokštą, siūlo patiekalus, su kuriais galėtų konkuruoti indiškų valgių mekos Londone
ar Niujorke. Aštrūs kariai, krosnyje kepti tandori ir daugialypės
masala atitiks įvairiausius skonius, reprezentuojančius visą Indijos
subkontinentą.
Aperityvui – daugiau kaip 10 skirtingų indiškų užkandžių: samosa, įdarytas panyru, kapota mėsa ar daržovėmis, pakora tešloje
apkepti kapotos mėsos, sūrio ir daržovių gabaliukai, garsusis
indiškas čiatas – nedidelis, aštraus skonio užkandis ir kt. Vienas
nuostabiausių indiško maisto elementų – gausybė įvairių duonos
rūšių. Hindi kalboje duona – tai roti. Restoranas lankytojams siūlo
gausų duonos pasirinkimą – naan, kulčia ir paratha.
Pagrindinę patiekalų grupę sudaro vištienos, jautienos bei

žuvies kepsniai, paruošti Tandoori krosnyje ir pateikiami su Pratha
varškės sūriu, duona arba Basmati ryžiais, įvairiais padažais. Tandoori – tai molinė krosnis, kurioje gaminamas maistas įgauna ugnies rausvumo atspalvį, malonų ir švelnų aromatą. Daugiau nei
30 proc. Indijos gyventojų – vegetarai, tad restorane vegetariškai
virtuvei skiriamas ypatingas dėmesys.
Indiška virtuvė garsėja savo aštriais prieskoniais. „Sue’s Indian
Raja“ galima pasirinkti aštrumo „lygį“, o jei pervertinote savo
galimybes, žinokite kodinius pavadinimus: čiatnis ir lasi. Čiatnis,

pasak indų, yra būtinas, ir suteikia aromatą suvalgytam maistui bei atvėsina liepsningus kario prieskonius. Čiatnis gali būti
pagamintas iš vaisių, daržovių ir netgi iš prieskonių, tokių kaip
kalendra ir mėta. Lasi – saldus vaisių ir jogurto gėrimas, taip pat
sušvelninantis prieskonių aštrumą.
Restoranas „Sue’s Indian Raja“ organizuoja renginius grupėms
nuo 25 iki 500 asmenų, svečių pasirinktose vietose, su indiškais
šokiais, taip pat teminius Indijos vakarus. Galima užsakyti visą
restoraną vestuvių pobūviams, priėmimams ir verslo pietums
(iki 100 svečių). Jūsų laukia maloni aplinka, indiška muzika bei
egzotiškas maistas.
Restoranas „Sue’s Indian Raja“, Odminių g. 3, Vilnius
Tel. (8 5) 2661887, el.p. suesrestaurants@gmail.com
Daugiau informacijos: www.suesindianraja.lt
Restoranų verslas / meniu.lt 2/2012
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Ruošiamės
vakarėliams!
Liutauras Markevičius

Ar Jūsų restorano meniu ir marketingas
paruošti saikingiems biudžetams?
Rinka keičiasi kasmet – vis daugiau
konkurentų, labiau patyrusių, jaunų,
energingų, grįžusių iš svečių šalių su
nauja patirtimi specialistų ar entuziastų.
Pasiruoškite pateikti pasiūlymus, kurie
maloniai nustebintų potencialius svečius:
ypatinga kainodara, meniu, suteikiantis
naują patirtį, kompleksiniai pasiūlymai, ir
svarbiausia – komunikacija. Jeigu jau kas
nors pasidomėjo Jūsų restoranu, tai ir nepaleiskite potencialaus svečio. Bendraukite su
atsakingu už vakarėlį asmeniu, negailėdami
laiko. Siūlykite įvairius variantus, sprendimo
būdus, siurprizus. Pokalbyje turi vyrauti
tik pozityvūs žodžiai: patogiau, greičiau,
skaniau, sveikiau, naudingiau, gražiau,
apsimoka, prabangiau, didesnė vertė, puiku, ekskliuzyvinis, geras skonis, galų gale –
nemokamai ir t.t.
- Taigi, žodį „nemokamai“ naudokite
dažniau, bet tai pateisinkite. Naudokite šį
žodį linksmai, kaip žaidimo dalį. Nemokamai – jokiu būdu neturi reikšti, kad Jūsų verslui atėjo sunkūs laikai. Tai greičiau turėtų
reikšti draugiškumo gestą, nes tai poniai
ar tam ponui Jūs paprasčiausiai jaučiate
simpatiją arba jie atstovauja firmą ar prekinį
ženklą, kurį Jūs labai gerbiate. Nemokamas
gali būti parkingas, nemokami pietūs organizatoriui (juk reikia padegustuoti), įvairūs
papuošimai, staltiesės, žvakės, kava ir t.t. Tai
dalykai, kurie kainuoja nedaug, bet parodo
didelį Jūsų dėmesį ir suteikia didesnę vertę
paslaugai.
- Peržiūrėkite banketų, furšetų pasiūlymus. Praėjusių metų pasiūlymai netinka! Jie
turi būti švieži, ekonomiški, stilingi. Tai tikras
iššūkis virtuvės šefams ir baro vadovams. Jie
turi sugebėti tai padaryti. Neabejotina, kad
pardavimai išaugs dėl pasiūlytų naujienų.
Patenkinkite korporatyvių klientų
norus. Paprastai jie nori labai detalių meniu (svarbi kaina, porcijų svoris), labai
greitų atsakymų, nuolaidų, dovanų ir t.t.
Jeigu klientas rimtas, Jūs nesunkiai viską
įvykdysite. Bet vieno prašymo niekada
neturėtumėte vykdyti – tai leisti atsinešti
savo alkoholinius gėrimus. Visų pirma, tai
nenaudinga Jums finansiškai, o ir pavojinga
teisine prasme. Įsivaizduokite, kad klientai
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atsineša nuodingus alkoholinius gėrimus
(nesenas Čekijos pavyzdys). Pusė svečių atsiduria ligoninėje, kai kurie ir reanimacijoje
arba dar blogiau. Kol komisijos išsiaiškins,
nuo ko apsinuodijo svečiai (tai galėjo būti
ir maistas), Jūs, ko gero, būsite bankrutavęs,
gulėsite ligoninėje dėl pakrikusių nervų, ir
dar gerai, jeigu išvengsite infarkto. Alkoholinius gėrimus visada naudingiau užsakyti
pas tiekėjus. Pirmiausia, užsakant didesnį
kiekį, visada gausite nuolaidą ir užsidėsite
pliusą prieš tiekėją. Antra – parduosite
vakarėlio svečiams gėrimus tik šiek tiek
didesne kaina negu parduotuvėje. Trečia –
nervai bus ramūs. Ypač atkakliems svečiams
turite paaiškinti, kad atsinešti alkoholinius
gėrimus draudžia įstatymas ir Jūs nerizikuosite įstaigos reputacija.
Sudarykite švelnesnes sąlygas. Be
abejo, užtikrinant vakarėlio organizaciją,
reikalingos sutartys, parašai ir avansai.
Prieš šventes būkite atlaidesni būsimiems
svečiams terminų ir avansų klausimais,
žinoma, proto ribose – įstaiga negali rizikuoti ar finansiškai nukentėti. Vienu žodžiu
– nebūkite kietaširdžiai.
- Atnaujinkite personalo žinias. Direktoriai turėtų dar kartą pasitikrinti žinias ir instruktuoti administratorius, vyr. padavėjus,
barmenus ir šefus apie tai, koks turi būti
vakarėlio biudžetas ir svečių skaičius, kad
tai būtų pelninga. Kas yra pastovios ir kintamos išlaidos? Iš ko mes uždirbsime? Kokias nuolaidas galime taikyti? Kuo galime
pavaišinti?
Internetas. Jeigu Jūsų nėra internete
– Jūs neegzistuojate. Liūdnoka, bet tokie
laikai. Taigi, kuriant ar tobulinant internetinį
puslapį, padėkite to puslapio kūrėjui –
dizaineriui. Turėkite omenyje, kad jis tikriausiai nėra gastronominio žodyno specialistas
ir dažniausiai minta pica pagal iškvietimą.
Juk Jūs geriau žinote, ko ieško lankytojai.
Detali informacija, puikios nuotraukos –
tai viskas, kas padeda susidaryti puikią
nuomonę apie įstaigą.
Padėkite žmonėms organizuoti ir
rekla-muoti renginius. Kuo daugiau žmonių
pritrauksite, tuo daugiau uždirbsite.
Padėkite atsakingiems už vakarėlio
organizaciją sugalvoti temą, ją apipavidalinti, sudaryti programą, paruošti pakvietimus, papuošti įvykio vietą, suorgani-

Liutauras Markevičius, restoranų konsultantas

zuoti atvykimą. Daugelis žmonių bus labai
dėkingi už pagalbą, atei-tyje pasitikės Jumis
ir visiems pasakos, kokį nuostabų vakarą jie
suorganizavo ir nurodys, kur. O Jums tik to
ir reikia.
Neperlenkite lazdos su fotogalerijomis. Neretai demonstruojamose galerijose gausu žavių žmonių nuotraukų, kuriose jie yra aiškiai padauginę alkoholio.
Pagalvokite, ar tai iš tiesų atspindi įstaigos
veidą. Gal šios nuotraukos labiau tiks asmeniniam albumui? Skaitmeninės kameros
leidžia padaryti šimtus nuotraukų, taigi
atrinkite kokybiškiausias, kurios sustiprins
restorano, baro reputaciją, pademonstruos
gerą nuotaiką, puikų maistą, paslaugas,
interjerą, madą.
- Priimkite užsakymus ir depozitinius
mokėjimus įvairiomis formomis. Šiais laikais
vis daugiau klientų nori užsisakyti paslaugą
ir sumokėti avansą virtualiai. Neatmeskite
šios galimybės. Gali būti, kad vakarėlio
užsakovas apsilankys pas Jus tik įvykio
vakarą.
- Laisvesnėmis dienomis organizuokite
savo renginius. Dažniausiai prieš šventes
visi vakarėliai ir vyksta tomis pačiomis dienomis, todėl laisvesnėmis dienomis organizuokite pusrytines kavas, specialius pietus,
baro naktis, šou, muzikinius vakarus ir pan.,
nes prieš Kalėdas žmonės atsipalaiduoja,
nori nors trumpam susitikti su draugais ir
giminėmis. Taigi mes turime padėti jiems
pasidžiaugti trumpa švente. Daugelis svečių
susivilioję gali tapti nuolatiniais lankytojais.
Pagalvokite, kas turėtų būti Jūsų nuolatinis
lankytojas ir pateikite jiems pasiūlymą,
kurio jie negalės atsisakyti. Juk daugelis
žmonių nėra geri švenčių organizatoriai, jie
to laukia iš mūsų.
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auga Lietuvos
atsakingų
restoranų ir
tiekėjų tinklas

LARTA informacija

Vasaros pradžioje Vilniuje, restorane „Terrazza“ pirmą kartą viešai prisistatė atsakomybę
prieš savo lankytojus deklaruojantys Lietuvos
restoranai, susibūrę į atsakingų restoranų ir
tiekėjų tinklą LARTA. Visi tinklo dalyviai prisiėmė
įsipareigojimus laikytis ir tobulinti įvairius atsakingo restorano kriterijus, pradedant nuo
žaliavų pasirinkimo, baigiant komunikacija su
lankytojais. Geriausia žinia, praėjus pusei metų
– atsakingų restoranų ir tiekėjų tinklas pasipildė
naujais nariais, o pirmieji nesustoja ties formaliais kriterijais ir tobulina savo veiklą atsakingo
verslo kryptimi.
„Per pastaruosius 50 metų atsiradę nauji
maisto gavybos būdai, cheminiai priedai,
sudėtinių maisto dalių sintetinimas ir kt.
priemonės skirtos ne pagerinti maisto
kokybę, o padaryti jį pigesnį, greitesnį,
ilgiau galiojantį. Jei maisto pramonės
produktams, pasiekiantiems vartotojus parduotuvėse, galioja elementarūs
reikalavimai (deklaruoti produkto sudėtį,
ženklinti GMO turinčius produktus,
nurodyti naudojamus maisto priedus,
produkto kilmę ir pan.), tai maitinimo
įstaigoms panašūs reikalavimai nėra taikomi, todėl restoranui, siekiant būti socialiai atsakingu ir vykdyti skaidrią veiklą,
būtina prisiimti iniciatyvą pačiam.“ – teigia
atsakingų restoranų ir tiekėjų tinklo iniciatorius Artūras Nečejauskas.
Tokią iniciatyvą išreiškė bei prieš
visuomenę viešai įsipareigojo savo veikloje laikytis atsakingų restoranų principų
šie restoranai: „California gourmet“ ir „California“ baras, restoranų tinklai „Kinų rožė“
(Vilnius) ir „Fortas“/„Forto Dvaras“ (Vilnius,
Kaunas, Panevėžys, Šiauliai), restoranai
„Terrazza“, „Užupio klasika“ (Vilnius), „Brasserie de Verres en Vers“ (Vilnius), „Diverso“
(Kaunas), „Granatus“ (Klaipėda), „Navalio“
restoranas (Klaipėda), „Salvete“, taip pat
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tiekėjai UAB „Eugesta“ ir UAB „Manjana“.
Visos šios įmonės viešai prisiėmė žemiau
nurodytus įsipareigojimus. Tiesa, mažai kas
galėtų pasigirti besilaikantis visų išvardintų
kriterijų, todėl tinklo nariai deklaruoja tik
tuos, kurių laikosi, aiškiai apibrėždami kriterijaus taikymo intensyvumą (pvz. jei naudoja vietines, sezonines, ekologiškas ar kt.
žaliavas, kokį procentą jos sudaro visame
meniu). Taip pat visi nariai įsipareigoja
ilgainiui siekti visų kriterijų laikymosi ir
esamų rezultatų gerinimo, t.y. pažangos.
Atsakingo restorano kriterijai (2012 m.)
Žaliavų pasirinkimas ir naudojimas:
- Naudoja vietinius (lietuviškas) produktus/žaliavas (ne mažiau 20 proc.).
- Naudoja vietines žaliavas (ne daugiau
100 km spinduliu aplink restoraną, ne
mažiau 20 proc.).
- Renkasi ekologiškas (sertifikuotas)
žaliavas/produktus (ne mažiau 20 proc.).
- Naudoja tik gausius išteklius turinčias
žuvų rūšis, sertifikuotas MSC, ASC,
ekologiškos produkcijos sertifikatais.
- Naudoja „Fairtrade“, „FairforLife“ arba
alternatyvius sertifikuotus, sąžiningos
prekybos produktus.
- Nenaudoja pavojingų sveikatai bei

aplinkai žaliavų (nykstančių rūšių, produktų
ir žaliavų, savo sudėtyje turinčių GMO).
Išteklių tausojimas.
Narys įsipareigoja:
Sumažinti
elektros
energijos
sunaudojimą per metus (ne mažiau 5
proc.).
- Pakeisti vandenį buteliuose vandeniu
iš vandentiekio.
- Įdiegti vandens, elektros taupymo
sprendimus (technologinius ir įpročių
keitimo).
- Sudaryti sąlygas rūšiuoti bei perdirbti
atliekas (popierius, skardinės, plastikas,
aliejus, organika).
- Naudoti perdirbtus popieriaus produktus.
- Naudoti ekologiškas valymo priemones.
Valgiaraštis:
Restorano
meniu
pateikiama
informaciją apie patiekalus/produktus:
vietinius, sezoninius, ekologiškus su/be
GMO, alergenus ir kt.
- Suteikiama galimybė rinktis mažesnes
porcijas/pusę porcijos.
- Labiau reklamuojamas ir skatinamas
sveikesnių patiekalų pasirinkimas.

atsakingas restoranų verslas
Darbas su personalas:
- Personalas apmokomas socialiai atsakingo verslo, aplinkosauginės politikos
klausimais.
- Vykdoma darbuotojų aplinkosauginių
iniciatyvų skatinimo programa.
- Personalas supažindinamas su
ūkininkais, kurių produkcija naudojama.
Klientai:
- Restoranas įsipareigoja vykdyti apklausas dėl taikomų/ketinamų taikyti
aplinkosauginės politikos veiksmų.
- Restoranas skatina draugiškesnį
aplinkai atvykimą iki restorano (viešasis
transportas, dviračiai).
- Lankytojams siūlomos papildomos
aplinkosauginio švietimo galimybės (pvz.
leidinys „Ozonas“).
Tiekėjai:
- Renkasi tiekėjus, turinčius aiškią
socialinės atsakomybės bei aplinkosaugos
politiką, kokybės standartus.
A. Nečejauskas pasakoja, jog, nors
tyrimų duomenys rodo, kad didžiajai daliai
restoranų lankytojų aktualu, iš ko ir kaip
pagaminti patiekalai bei kokia restorano
pozicija vienu ar kitu aplinkosauginiu
klausimu, Lietuvoje dar nėra įprasta klausti
ir domėtis tokia informacija, užsisakant ar
renkantis patiekalą.
„Restoranai, siekdami paskatinti lankytojus pačius domėtis tuo, ką valgo ir patiems
reikalauti kokybės, pateikia informaciją
apie savo prisiimtus įsipareigojimus – vieni restoranai paruošė įdėtinius meniu lapus, kiti – pačiame meniu, prie kiekvieno
patiekalo pateikia informaciją apie patiekale naudojamų produktų sezoniškumą,
kilmę, ekologiškumą, GMO (ne)naudojimą.
Visų restoranų įsipareigojimai bei elektroniniai meniu su informacija apie
patiekalų sudėtį patalpinti iniciatyvoje
dalyvaujančiame portale www.meniu.lt,“
– pasakoja atsakingų restoranų ir tiekėjų
tinklo iniciatorius.

- Naudokite sezoninius/vietinius vaisius
desertų gamybai;
- Gaminkite patys: duoną, gėrimus,
padažus ir kt.;
- Ribokite vartojamos druskos kiekį
gaminant. Skonį suteikti galima ir
žolelių, prieskonių, citrinos sulčių ir kt.
priemonėmis;
- Pereikite prie nesočiųjų riebalinių
rūgščių turinčių aliejų: alyvuogių,
saulėgrąžų, riešutų, sezamo;
- Naudokite sumažinto riebumo pieno
produktus (sviestas, margarinas, sūriai ir
kt.);
- Padažus pateikite atskirai, kad klientas
galėtų pasirinkti jų suvartojimo kiekį;
- Naudokite liesą mėsą;
- Naudokite pilno grūdo gaminius.
Atsakingi restoranai pelno pasaulinius apdovanojimus
Didžiojoje Britanijoje jau kelis metus

veikia atsakingų restoranų asociacija
(www.thesra.org), vienijanti keliasdešimt
restoranų, kiekvienais metais tobulinančių
savo veiklą socialinės/aplinkosauginės
atsakomybės srityje. Pavyzdžiui, vieno
iš atsakingų restoranų asociacijos narių
vyriausių virėjų iniciatyva jo restorane
(„The Thomas Cubitt“) buvo pereita
išskirtinai prie MSC (Marine Conservation
Society) sertifikuotų žuvų, o tai reiškia,
jog restoranas nebeprisideda prie žuvų
išteklių mažėjimo.
Šiemet atsakingų restoranų asociacija buvo nominuota kasmetiniuose BBC
„Food and farming“ apdovanojimuose,
„Didžiosios maisto idėjos“ nominacijoje.
Apdovanojimuose įvertinti asociacijos
organizuojami atsakingiausio restorano
rinkimai, suteikiant laimėtojams atsakingumo žvaigždę, kuri jau spėjo pelnyti atsakingumo Michelin žvaigždės vardą.

LARTA nariai
Brasserie de
Verres en Vers
pristatė nauja
konferencijų maitinmo koncepciją
„Brain Food“

Artūro teigimu, kiekvienas restoranas,
kuriam rūpi jo lankytojas, visuomenės
vertinimas bei žmogiški darbo principai,
visų pirma turėtų pradėti nuo sveikesnio
ir draugiškesnio aplinkai ir vartotojui
valgiaraščio.
A. Nečejausko patarimai:
- Naudokite šviežius produktus;
- Ieškokite to pačio patiekalo sveikesnių
pagaminimo variantų (pvz. naminės gruzdintos bulvytės);
- Rinkitės ūkininkų produkciją bei
lietuviškas žuvis;
- Padidinkite sezoninių/vietinių daržovių
pasirinkimą;
Restoranų verslas / meniu.lt 2/2012
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Kuo gali
pasitikėti?

Arūnas Stoškus, restorano „Terrazza“ ir restoranų tinklo „Fortas“ gamybos vadovas

„Galima sakyti, jog kaip tik sumažinome išlaidas produktams įsigyti, nes pirkome jas pas ūkininkus, auginome
patys ir sekėme sezoniškumą, kai prekės kainuoja mažiausiai dėl augimo piko.“ (Restoranas Salvete) „Mūsų
svečiams nauda ne tik ta, kad jie gali matyti patiekalų sudėtį (meniu jau yra sužymėta, ar patiekale naudojamas
sezoninis, ar vietinis produktas), bet taip pat jie apie tai drąsiai gali klausti padavėjo, kuris papasakos daugiau
apie patiekalo subtilybes.“ (Restoranų grupė FORTAS)
Prie atsakingų restoranų tinklo prisijungę restoranai kaip pagrindinį pliusą įvardina didesnį klientų pasitikėjimą
ir teigia, jog jokių didesnių trukdžių taikyti atsakingo restorano principus savo veikloje – nėra.
Jei Lietuvoje būtų teikiamos „atsakingumo žvaigždės“ už iniciatyvumą ir didžiausią
pažangą, greičiausiai tokią žvaigždę gautų
restoranų grupė FORTAS. Apie pokyčius pasakoja FORTO gamybos vadovas Arūnas
Stoškus.
Naujame meniu – sezoniniai ir vietiniai produktai bei informacija apie juos
„Prisijungėme prie LARTA, nes mūsų
kryptys yra panašios. Visada atsakingai
žiūrėjome ir žiūrime į savo svečią. Visada kruopščiai rinkdavomės ir renkamės
tiekėjus bei produktus, kuriuos naudojame
restoranuose, o renkantis žaliavas, kaina
tikrai nevaidina svarbiausio vaidmens.
Per pastaruosius metus visiškai
atsisakėme bet kokių produktų su GMO
ar jų pėdsakais. Nei viename patiekale
nenaudojame skonio stipriklio. Vadovaujantis atsakingo restorano kriterijais,
iš naujo peržiūrėjome ir labai atidžiai
rinkome žaliavas savo patiekalams. Jei
kildavo klausimų dėl tam tikrų žaliavų, iš
tiekėjų išsireikalaudavome visų įmanomų
dokumentų ir/ar sertifikatų. Pradėjome
naudoti Fairtrade aliejų. Perėjome prie
energiją taupančių lempučių, taip bent
kažkiek prisidėjome prie gamtos išteklių
naudojimo.
Per šiuos metus pakeitėme meniu,
kuriame sužymėjome patiekalo kilmę (ar
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patiekale naudojamas vietinis produktas,
ar atvežtinis), sudėtį. Tiesa, ne viskas taip
paprasta. Reikėjo rasti daug lietuviškų
produktų, kurie nenusileistų atvežtiniams.
Bet per porą mėnesių, padedami tiekėjų,
mes su tuo susitvarkėme. Įtraukėme
naujų patiekalų iš lietuviškų produktų
bei žaliavų, o su tam tikromis produktų
pozicijomis teko atsisveikinti. Pradėjome
gaminti natūralias arbatas. Per šiuos metus įskiepijome darbuotojams tai, kad mes
turime naudoti tik tikrus produktus, o ne
jų pakaitalus,“ – pasakoja Arūnas.
Vienodai svarbi ir česnako skiltelė, ir
brangi jautienos išpjova
Danijos restorane dirbęs šefas pasakoja
apie atsivežtą patirtį ir požiūrį: „Kai dirbau
Danijos restorane, buvau mokamas rūšiuoti
šiukšles – stiklas keliaudavo į konteinerį,
kartoną ar popierių mes privalėjome sulankstyti, kad daugiau tilptų į konteinerį
ir t.t. Danijoje pagrindinis principas – atsakingai žiūrėti ir elgtis su bet kokiu produktu, ar tai būtų česnako skiltelė, ar kokia
nors brangi jautienos išpjova. Esminiai dalykai, kuriuos parsivežiau – kitoks požiūris
į maisto ruošimo, darbo virtuvėje kultūrą ir
ekologinį atsakingumą, rūšiavimą. Padedami LARTA iniciatyvos, šį požiūrį lengviau skiepijame savo darbuotojams, atsakingiau rūšiuojame.“

Kokybiški produktai – nebūtinai
aukštos kainos
„Vadovaujantis visais atsakingo restorano kriterijais žaliavų klausimu, savikaina
aukštės, pelnas šiek tiek mažės. Ypatingas
produktų auginimas, sertifikavimas paprastai šiek tiek išaugina produktų savikainą,
ypač ne sezono metu. Tačiau būna išimčių:
kai tampa madingos restoranuose marinuotos daržovės arba naujomis technologijomis
ypatingai užšaldytos ar džiovintos uogos.
Tokiu atveju restoranai gali iš anksto tuo
pasirūpinti ir neauginti savikainos. Sezono
metu patiekalų kainos iš sezoninių vietinių
produktų taip pat nedidelės. Mūsų restoranuose, po prisijungimo prie LARTA, kainos
tikrai yra draugiškos,“ – pasakoja Arūnas.
Svarbu
skatinti
darbuotojų
susidomėjimą ir iniciatyvas
FORTO restoranų grupėje, kaip niekur
kitur, ypatingai aktyvūs buvo darbuotojai,
gausiai dalyvavę organizuotuose socialinės
atsakomybės mokymuose bei susitikimuose su specialistais. „Iš darbuotojų pusės
buvo tikrai didelis susidomėjimas, jie daug
klausinėjo apie LARTA. Labai noriai dalyvaudavo susitikimuose bei pokalbiuose.
Manau, kad visi susitikimai bei pokalbiai yra
naudingi, nes, atsiradus diskusijoms,visada
atsiranda daug kitokių sprendimų ar žinių,“
– teigia Arūnas.

atsakingas restoranų verslas
Ateityje – dar daugiau atsakingų
sprendimų
„Restoranuose planuojame pereiti prie
atliekų rūšiavimo, naudoti dar daugiau
vietinių produktų, žaliavų. Stengiamės
išgryninti patiekalus ir naudoti tik
natūralius, šviežius prieskonius.Technologijoms žengiant į priekį, bandysime suderinti
gamybos procesus taip, kad naudotume
mažiau elektros energijos. Bandome su
tiekėjais suderinti jų ir mūsų asortimentą,
kad mes turėtume kuo mažiau atliekų,
kurias po to reikėtų išmest. Manau, jei
restoranas tvirtai apsisprendžia prisijungti
prie LARTA – jokių trukdžių laikytis atsakingo restorano principų nebus.Viskas
yra įmanoma ir įgyvendinama (na, kokie
90 proc. tai tikrai). Tai tikrai įvyks – vieni tai
pradės praktikuoti greičiau, kiti palaipsniui,
vėliau. Svarbiausia – turėti noro!“ – sako
Arūnas Stoškus.
California gourmet ir California baras iki
šiol griežtai laikosi prisiimtų įsipareigojimų:
patiekalų gamybai naudoja ne mažiau kaip
20 proc. vietinių produktų, stengiasi naudoti ekologiškas žaliavas, visiškai nenaudoja
pavojingų sveikatai bei aplinkai žaliavų, savo
sudėtyje turinčių GMO. Restorane apribotas
nykstančių rūšių vartojimas.
Ekologiški produktai ir meniu,
pagrįstas sveikos pilnavertės mitybos
principais
Šiais metais restorane sukurtas vaikiškas
meniu, pagrįstas sveikos ir pilnavertės mitybos principais. Valgiaraštyje atsirado ir naujų
patiekalų, kurie gaminami tik iš ekologiškų
žaliavų. Restoranas ir baras stengiasi pateikti patiekalus, per daug netransformuojant

pačių produktų, kad lankytojas matytų, ką
valgo, ir galėtų pajausti tikrąjį skonį. Restorano ir baro elektroniniame valgiaraštyje
pateikiama informacija apie patiekaluose naudojamų produktų sezoniškumą,
kilmę, ekologiškumą. Sąžiningas požiūris
į klientą ir jo vertinimas, baro „California“
administratorės Rūtos Stankiutės teigimu,
buvo svarbiausias akstinas įstoti į LARTA:
„Itin svarbu, jog restoranas gali suteikti
lankytojui visą informaciją apie restorane/
bare naudojamus produktus, jų sudėtines
dalis, produktų kilmę, paruošimo būdą.
Mes prisėmėme įsipareigojimus, kuriais
galime džiaugtis kartu su savo svečiais,“įžvalgomis dalinasi Rūta.
Rūtos teigimu, propaguojant atsakingo
restorano principus, aukštesnės kainos
yra neišvengiamos, kadangi kokybė reikalauja daugiau išlaidų, tačiau ji įžvelgia čia
daugiau pliusų, nei minusų – lankytojai tik
dar labiau vertina restorano/ baro siūlomą
maisto asortimentą, įvertindami jo aukštą
kokybę.
Brasserie de Verres en Vers, būdami pasaulinio tinklo nariais, žengia dar toliau negu
formalūs atsakingų restoranų kriterijai. Dar
prieš įstojant į LARTA, viešbutyje Radisson Blu
Astorija, kuriame įsikūręs restoranas, buvo
įdiegta „Responsible Business“ programa.
Produktų grynumas ir dėmesys
sveikam pasirinkimui
Šiemet restoranas kartu su viešbučiu
klientams pristatė naują konferencijų maitinimo koncepciją Brain Food, kuri remiasi
šiais principais: naudojami švieži, sezoniški,
vietiniai produktai,
stengiamasi
kuo
mažiau apdoroti,
išlaikyti
gryną
produktą, naudojama daug žuvies,
grūdinių produktų,
riešutų, daržovių
ir vaisių. Mėsos
gaminiainaudojami
su ne daugiau kaip
10 proc. riebalų.
Naudojami
tik
natūralūs saldikliai
arba mažiau nei
10 proc. rafinuoto
cukraus.
„Restorane naudojame
daugiau
sezoninių
ir
vietinių produktų.
Mažiau
naudojame
nykstančių
rūšių žuvis, es-

„California gourmet“ ir „California“ komanda, vadovaujama Aldonos Gečienės

ant galimybei, perkame MSC sertifikuotus jūrų gėrybių produktus. Stengiamės
naudoti vandentieko vandenį,“ – apie
darbo principus pasakoja virtuvės šefas
Gediminas Andriuškevičius. Gediminas
taip pat pastebi, kad aukštesnė kaina už
kokybiškesnį produktą – ne problema, nes
klientas gauna pilnavertį bei sveiką maistą,
tuo pačiu yra tausojami gamtos ištekliai.
Pagrindinė problema, laikantis atsakingo
restorano kriterijų dėl žaliavų, restorano
šefo manymu, yra nepakankamas kiekis
vietos tiekėjų, galinčių užtikrinti nuolatinį
kokybiškų produktų tiekimą, bei pačių
vietinių produktų įvairovė.
Daug kam ypatingą susidomėjimą sukėlė
prie LARTA prisijungusi kebabinė Aladino
kebabai kartu su restoranu Granatus. Ir iš
tikrųjų, žinant lietuviškų kebabų gaminimo
specifiką, šią kebabinę galima būtų tiesiog
pavadinti armėnų virtuvės restorano Granatus dalimi, nes kebabams galioja restorano
taisyklės ir principai.
Dėmesys
žaliavų
kokybei
ir
rūšiavimui
Restorano ir kebabinės vadovai per
šiuos metus atsisakė prieskoninių mišinių,
kurie gali kelti pavojų sveikatai, pradėjo
rūšiuoti atliekas. Tiek restorano, tiek
kebabinės valgiaraštyje nerasite patiekalų,
kurių sudėtyje būtų GMO, atidžiai atrenkami aliejus ir soja. „Padidinome vietinių,
sezoninių produktų naudojimą. Elektrinius
prietaisus keitėme į dujinus. Planuojame
keisti meniu, kuriame turėsime daugiau
patiekalų be mėsos,“ – apie nuveiktus ir
planuojamus darbus pasakoja virtuvės
šefas ir vadovas Armen Manukyan.
Vienas iš LARTA narių dar prieš atidarydamas savo restoraną numatė laikytis
atsakingų restoranų nuostatų, ir integravo
juos nuo pat veiklos pradžios. Tai – Salvete.
Ypatingas vietinių produktų propagavimas
Bene didžiausias dėmesys restorane
teikiamas vietinei ir sezoninei produkcijai: „Tikime, kad lietuviški produktai ir
virėjo virtuoziškumas gali kurti stebuklus. Nebūtina sekti mada ar gaminti
užsienietiškus
patiekalus.
Lietuviška
kultūra pati savaime yra įdomi, todėl labai
svarbu saugoti jos maisto paveldą. Tapti atsakingu restoranu, reiškia – domėtis vietos
kultūra plačiąja prasme, sezonams būdinga
produktų kaita, pasaulinėmis maisto
gamybos inovacijomis ir pan.“ – požiūriu
dalinasi restorano marketingo vadovė Ieva
Vasiliauskienė. Tačiau yra ko pasimokyti ir iš
užsienio: „Atsakomybės prieš klientą ir patį
save. Šiais laikais žmogus nėra neapsiskaitęs
Nutkelta į 62 psl.>>
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tamsuolis. Informacijos prieinamumas daro
klientą reiklų ir išmanantį. Vertėtų pamiršti
nuostatą, kad klientas nesupras, neatskirs
ir pan.“
Atsakingas požiūris – mažesnės
išlaidos
Ievos teigimu, Salvete per šiuos metus įgyvendino sezonui būdingo meniu
principus. Šiuo metu kuriamas dar vienas
meniu pagal sezonams būdingus produktus. Įdomiausia, jog restorano atstovė
pastebi, kad laikantis atsakingų restoranų
veiklos politikos, galima netgi sutaupyti:
„Sumažinome išlaidas produktams įsigyti,
nes pirkome jas pas ūkininkus, auginome
patys ir sekėme sezoniškumą, kai prekės kainuoja mažiausiai dėl augimo piko. Trukdžių
laikytis atsakingo restorano kriterijų visiškai
nėra. Na, gal tik laiko sąnaudos, tačiau jos
atsiperka,“ – patirtimi dalinasi Ieva.
Paklausta, kodėl Salvete nusprendė
prisijungti prie atsakingų restoranų tinklo, Ieva sako, jog „tinklo deklaruojami
principai atitinka restorano lėto maisto
filosofiją, padeda platinti sveikatingumo
ir ekologiškumo idėją, savotiškai išveda iš
saugumo zonos, kur viską žinai, tai tampa
iššūkiu, kurį turi įveikti, todėl inspiruoja
visos komandos tobulėjimą ir naujų vėjų
paieškas. Atsakingų restoranų projektas,
tapęs savotišku prekės ženklu, pakėlė mūsų
reitingus ir požiūrį į mūsų virtuvę.“
Ar galima reikalauti ir gauti atsakingą
požiūrį kinų maisto restorane? Jei tai vienas
iš Kinų rožės tinklo restoranų, tuomet tikrai
taip.
Griežta kokybės politika
„Kadangi projekto idėja koreliavosi su
mūsų kokybės politika, projektui iš esmės
pritarėme, nors ir kilo nemažai klausimų.
Abiems pusėms konstatavus, kad
pasitikėjimo restoranais rodiklis yra gan
žemas, o skaidrumo restoranuose trūksta,
nutarėme tapti LARTA partneriais ir pradėti
įgyvendinti „Atsakingo restorano kriteri-
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jus“ bei pasidalinti savo pavyzdžiu
su
visuomene,
restoranų
lankytojais ir konkurentais,“ – pasakoja
restoranų
tinklo
vadovė Laima Jakovleva.
Kinų rožėje visų
pirma buvo atliktas
žaliavų ir receptūrų
auditas, išsiųstos
užklausos tiekėjams
dėl
produktų
sertifikatų.
Kai
kurie dalykai visai maloniai nustebino,
pvz. lietuviškas karpis, kuris pasirodė esąs
ekologiškas (t.y. sertifikuotas), visi kiti
restorane naudojami produktai pažymėti
vienokiu ar kitokiu kokybės standartu.
„Aukšta kokybė ar atsakomybė nėra vien
tik aukšta žaliavų ar paslaugų kaina – tai yra
ir atsakinga kontrolė, ir atsakingas požiūris
į punktualumą, higieną, tiekiamų produktų
fizinę būklę. To siekiame su esamais
tiekėjais, kurie veža produkciją į skirtingus restoranus, tačiau mes netoleruojame
nekokybiškos produkcijos. Nuo čia prasideda mūsų atsakingo restorano principai, kurie neįtakoja aukštesnių kainų.“.

Atsakomybę turi prisiimti ir tiekėjai
Atsekamumo ir kokybės grandinę turi
sudaryti kelios grandys: klientas, reikalaujantis atsakingo požiūrio iš restorano,
restoranas, reikalaujantis atsakomybės iš
tiekėjo ir tiekėjas, užtikrinantis saugų ir
kokybišką produktą iš gamintojo/augintojo. Prisijungusi prie LARTA, Kinų rožė
išsiuntė užklausas tiekėjams su atitinkamai
suformuluotu klausimu dėl tiekiamuose
produktuose esančių arba nesančių GMO.
Didžioji dalis tiekėjų sureagavo ir atsakė į
užklausą, patvirtindami tiekiamų žaliavų
saugumą. Tiekėjai, neturintys garantijos dėl
žaliavų saugumo, kreipėsi į savo tiekėjus.
Vadinasi, vien toks klausimas padarė arba
padarys nemažą įtaką tiekėjams.
Pagrindinė nauda klientui
Laimos teigimu, „..pagrindinė bet kokios
restorano veiklos nauda yra ir turi būti mūsų
klientams, kadangi jie turi gauti tai, ką nori,
tačiau kokybiškai. Mūsų darbo politika yra
tokia – jei klientas pageidauja ar nepageidauja kažko konkretaus, mes pasirengę jo
norą patenkinti. Mes nega-lime numatyti
visų galimų kliento užgaidų, todėl skatiname ir jį domėtis bei klausti. Pavyzdžiui,
gryno natrio gliutomato (skonio stipriklis) mūsų tinklas nenaudoja jau 4 metus,
o prieskonių mišiniuose (ar sultiniuose)
yra tik nedidelė dalis E621 (pagrindinę
dalį sudaro džiovinti grybai ir džiovintos
daržovės). Bet jei klientas pageidauja, kad
ir šis sultinys nebūtų dedamas į patiekalą,
gamindami mes jo ir nedėsime.“

90 proc. šviežios žuvies
„Kadangi mūsų meniu yra gana pastovus, ypatingų pokyčių negalime vykdyti,
tačiau mes atvirai deklaruojame, iš ko ir
ką perkame,“ – pasakoja Laima. (Atlikus sunaudojamų
pagrindinių žaliavų
analizę,
konstatuota, kad restoranuose Kinų rožė
šaldyta žuvis ir jūros
produktai sudaro
tik iki 10 proc. visų
naudojamų žuvies
ir jūros produktų
(tai krevetės, kalmarai ir jūros gėrybių
kokteiliai, dar vadinami „mix“). Tuo tarpu atvėsinta arba
šviežia žuvis sudaro
~90 proc. (karpis sudaro ~50 proc. visų
žuvies patiekalų ir į
restoranus yra tiekia
mas gyvas, menkė
~20 proc., upėtakis
~10 proc., sterkas
~5 proc., lašiša ~5
proc. – aut. past.)
Restoranų tinklo „Kinų rožė“ vadovė Laima Jakovleva

www.ekotakas.lt

NUOTEKŲ VAMZDYNŲ IR RIEBALŲ GAUDYKLIŲ VALYMAS BEI PRIEŽIŪRA
SU BIOPREPARATAIS POLIFLOCK-AGCS IR POLIFLOCK-BPP
Viešojo maitinimo įstaigos dažnai susiduria su problemomis nuotekų sistemose: vamzdynų užsikimšimai, riebalų
sankaupos riebalų gaudyklėse ir už jų, dėl riebalų sankaupų susidarantys nemalonūs kvapai, nuotekų sistemų avarijos ir
jų likvidavimas stabdant įstaigos darbą.
Spręsti šias problemas ir prevenciškai mažinti riebalų koncentracijas bei sankaupas nuotekų sistemose rekomenduojame
naudojant UAB ,,Ekotakas” tiekiamus biopreparatus POLIFLOCK-AGCS ir POLIFLOCK-BPP, kurių sudėtyje esantys
koncentruoti mikroorganizmai skaido riebalus, mažina jų koncentracijas nuotekose, užtikrina vamzdynų, riebalų
gaudyklių ir nuotekų valymo įrenginių pratakumą, švarą, šalina nemalonius kvapus.
Biopreparatai suskaido riebalus, todėl riebalai pašalinami ne tik iš vamzdynų ir riebalų gaudyklių, bet ir iš visos nuotekų
sistemos. Dingsta nemalonūs kvapai, pagerėja nuotekų išvalymo rodikliai.

Biopreparatų POLIFLOCK-AGCS pavyzdys

Nuotekų šulinys, prieš biopreparatų naudojimą
Šuliniuose, vamzdynuose ir riebalų gaudyklėse susidaro riebalų sankaupos

Biopreparatų POLIFLOCK-BPP pavyzdys

Nuotekų šulinys biopreparatų naudojimo metu
Biopreparatai suskaido susidariusias riebalų sankaupas

BIOPREPARATŲ POLIFLOCK-AGCS ir POLIFLOCK-BPP NAUDOJIMO PRIVALUMAI
• Lengvina valymo įrenginių darbą, gerina nuotekų išvalymo kokybę.
• Iki 70 % sumažėjusios riebalų sankaupos riebalų gaudyklėse, nuotekų šuliniuose – sumažėjęs utilizuojamų riebalų
kiekis, retesnis riebalų gaudyklių valymas.
• Iki 70 % sumažėjusi riebalų koncentracija nuotekose po valymo – sumažėję mokesčiai už į valymo tinklus atiduodamas
nuotekas.
• Švarūs vamzdynai, laisvas nuotekų pratekėjimas – sumažėjęs darbo laikas nuotekų tinklų valymui.
• Pašalinti nemalonūs kvapai iš nuotekų tinklų.
• Tai neagresyvūs natūralūs preparatai, jie nekenkia vamzdynams bei santechnikai. Nekenkia aplinkai.
• Nemokamos konsultacijos ir rekomendacijos visais valymo įrenginių bei nuotekų tinklų eksploatavimo klausimais.
UAB „EKOTAKAS“, Savanorių pr. 435, Kaunas LT-49280, Lietuva, mob. tel. +370 650 99733, tel. +370 37 412555, tel./faksas +370 37 407038, el.paštas info@ekotakas.lt
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konsultacijos

Maisto ir patiekalų fotografija

Tekstas ir nuotraukos: Norbertas Kazlauskas

Geriausia turbūt būtų pradėti ypatingai banaliu, bet esmę nusakančiu teiginiu, jog restoranui, kavinei ir, iš
tiesų, bet kuriai maitinimo įstaigai svarbu turėti ją reprezentuojančias maisto nuotraukas. Fotografiniu požiūriu,
maisto fotografija yra ganėtinai sudėtinga tema, reikalaujanti ne tik fotografijos žinių. Fotografas turi pakankamai gerai nusimanyti ir apie pačio maisto gaminimo specifiką, jo pateikimo būdus. Maisto estetika, išdėstymas
lėkštėje, porcijos dydis čia atlieka ypatingai svarbų vaidmenį.
Jei nusprendėte patys fotografuoti maistą, pirmiausia
turėtumėte susipažinti su tam tikromis patariamojo pobūdžio
taisyklėmis. Jas žinodami, galėsite mėgautis ne tik puikiai pagamintu maistu, bet ir apetitą žadinančiomis nuotraukomis.

pavyzdžiui, ant stalo ar kito labiau tinkamo paviršiaus. Tai vadinamoji priešpriešinio apšvietimo schema. Ji naudojama bene
dažniausiai. Taip fotografuokite apvaliuose induose patiektus
maisto produktus, troškinius ar sriubas.

Vienas iš esminių dalykų fotografuojant maistą yra šviesa. Gali
atsitikti taip, kad net tuomet, kai, atrodytų, fotosesijai pasiruošėte
puikiai, skanių nuotraukų be tinkamo apšvietimo sukurti
nepavyks. Fotografuojant namuose, o teisingiau sakant – ne studijoje, geriausia išnaudoti natūralų apšvietimą. Jis suteikia maistui
taip norimo tikrumo, natūralumo. Labai geras šviesos šaltinis yra
didelis, į šiaurę atsuktas langas. Žvelgiant iš fotografo pozicijos, jis
turėtų būti priešais, o fotografuojamas objektas viduryje, padėtas,

Taip pat dažnai naudojama ir šoninio apšvietimo schema. Maistas šiuo atveju apšviečiamas 90 laipsnių kampu. Toks apšvietimas
ypač tinka, norint išryškinti patiekalo reljefą ir paviršiaus nelygumus. Šoninis apšvietimas suteikia patiekalui išraiškingumo. Kitoje patiekalo pusėje naudokite šviesos reflektorių. Tai gali būti
net paprasčiausias, didesnio formato popieriaus lapas arba ant
kartono užklijuota folija. Tokio apšvietimo fotografuojant maistą
dažniausia pakanka, tik svarbu, kad pro langą nekristų tiesioginiai
saulės spinduliai. Per stipri šviesa panaikins svarbias fotografuojamo maisto detales.

Padažą lėkštėje naudokite kaip pagražinimo elementą,
pagyvinantį kompoziciją.

Fotografuojant maistą, svarbus fotografavimo kampas.
Norėdami atrasti geriausią kampą, išbandykite visas tris ašis – iš
apačios į viršų, iš dešinės į kairę, iš arti į toli. Vieni patiekalai geriau
atrodo žiūrint iš viršaus, kiti – fotografuojant jų pačių lygyje. Sakoma, jog skaniausiai maistas atrodo, kai fotografuojama tarsi
iš valgančiojo pozicijos. Tokį įspūdį sukursite, jei fotografuosite
45–60 laipsnių kampu.
Komponuodami taikykite trečdalio taisyklę, ji padeda išgauti
bent jau kompoziciškai teisingą vaizdą. Be standartinių kompozicijos taisyklių (auksinės sekos, įstrižainės kompozicijos ir
minėtos trečdalių taisyklės) reikia stengtis neperkrauti kadro
nereikalingais daiktais – lėkštėmis, šaukštais ar kitais rekvizitais.
Geriausia pasirinkti vieną arba du nuotaiką kuriančius elementus.
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konsultacijos
Nuotraukose gražiausiai atrodo pasikartojimai, neretai dvi taurės,
du puodukai, du obuoliai atrodo geriau, nei padėti po vieną.
Maisto fotografijoje taip pat galioja taisyklė – mažiau yra
daugiau. Tai liečia viską: spalvas, audinius, net maistą lėkštėje.
Komponuodami atkreipkite dėmesį į subalansavimą. Nedarykite
klaidos ir neprikraukite į lėkštę didelio ir neišvaizdaus kalno košės
ar troškinio. Mažesnes porcijas lengviau komponuoti lėkštėje, jos
atrodo estetiškai, jas lengviau nufotografuoti.

Sakoma, jog skaniausiai maistas atrodo, kai fotografuojama tarsi iš valgančiojo pozicijos. Tokį įspūdį sukursite, jei fotografuosite 45–60 laipsnių kampu.

Fonas turėtų būti neperkrautas ir neutralus. Gerai paruoštas
fonas padeda sukurti nuotaiką ir pabrėžti geriausias maisto savybes. Iš anksto apgalvokite, ką norite parodyti. Ar norite naminės
ir švelnios, ar elegantiškos ir estetiškos nuotaikos. Pagal norimą
išgauti nuotaiką derinkite spalvas bei apšvietimą.
Geriau, žinoma, rinktis pastelines spalvas. Jei fotografuojate
spalvotuose induose, elkitės itin atsargiai. Nuo jų maistas gali
įgauti visai jam nebūdingas spalvas. Paryškinti maistą ir sukurti
norimą nuotaiką galite įvairiais priedais: bazilikais, čiobreliais,
kitomis žolelėmis ar daržovėmis, smulkintais ar nesmulkintais
pipirais, uogomis ar vaisias. Pavyzdžiui, jei kepate obuolių pyragą,
fotografuodami šalia padėkite kelis obuolius ir cinamono lazdelę,
o daržoves fotografuokite ant medinės lentelės, šalia padėję peilį,
kuriuo pjaustėte – taip nuotrauka atrodys natūraliau.
Maistas, žinoma, turi būti šviežias, tik tada spalvos bus ryškios ir
natūralios. Nesistenkite nuotraukų apdoroti vintažinėmis ar kitokiomis spalvomis, nes maisto spalvos turi būti tikros ir valgomos.
Nuotraukos turi kelti apetitą vien žiūrint į jas. Salotų šviežumą
pabrėžti galite apipurškę jas vandeniu. Žuvies ir mėsos patiekalus šiek tiek patepkite aliejumi – taip jie įgaus šiek tiek blizgesio
bei sodrumo. Fotografuodami mėsos bei žuvies patiekalus, jų
iki galo neiškepkite, kad maistas neatrodytų suglebęs, perkepęs,
o ant grilio kepamą maistą fotografuokite tiesiai ant grotelių ar
nenuėmę nuo iešmo.

Geriausią rezultatą gausite, kai sugebėsite lėkštėje sukurti skoningą spalvų ar dydžių
kontrastą.

Maisto fotografijoje taip pat galioja taisyklė – mažiau yra daugiau. Tai liečia viską: spalvas, audinius, net maistą lėkštėje.

Nepamirškite ir tokio įprasto ingrediento kaip padažas. Jokiu
būdu neužpilkite maisto padažais. Padažą lėkštėje naudokite
kaip pagražinimo elementą, pagyvinantį kompoziciją. Geriausią
rezultatą gausite, kai sugebėsite lėkštėje sukurti skoningą spalvų
ar dydžių kontrastą.
Maisto fotografija, kaip ir bet kuris kitas fotografijos žanras, reikalauja praktikos. Svarbu atrasti savo stilių bei nuolat ieškoti kažko
naujo. Gerų maisto fotografijos pavyzdžių galite rasti kulinarinėse
knygose bei žurnaluose. Pradžioje bandykite pakartoti jau matytus siužetus, vėliau kurkite savus ir svarbiausia – fotografuokite.
Jei pageidaujate gauti daugiau informacijos ar profesionalių savo įstaigos
nuotraukų, kreipkitės el.p.: redakcija@meniu.lt, tel. 8 699 37833
Maistas, žinoma, turi būti šviežias, tik tada spalvos bus ryškios ir natūralios.
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Legendos apie
gėrimus (II):
ir tarpukario
Lietuvoje maišė
kokteilius
Vytautas Jokubauskas
Klaipėdos turizmo mokyklos profesijos mokytojas

Kokteilių nuotraukas pateikė: www.kokteiliubaras.eu
Štai 1935 m. išleistoje knygoje „Praktiškas
etiketo vadovėlis“ buvo rašoma: „Kokteiliai pas mus [Lietuvoje] dėl įeinančių į juos
užsieninių gėrimų brangumo nėra madoje.
Bet užsieniuose jie nepaprastai populiarūs ir
yra virtę, kaip vienas prancūzas yra išsitaręs,
tikra minios religija. Ką reiškia pats žodis
kokteilis? Vieni jį kildina iš angliško žodžio
„cock-tail“, kuri reiškia gaidžio uodegą, nes,
girdi, geras kokteilis pakutena gomurį visai
taip, kaip kad gaidžio uodegos plunksna
pakutentų. Kiti jį kildina iš senovės actekų
žodžio „xoc-tl“. Kokteiliui pagaminti reikia
turėti kokį gerą padėklą, kur būtų galima
sustatyti reikalingus indus – butelius, lėkštę
su citrinomis, stiklinę su šiaudeliais, kibirėlį
su ledu ir, svarbiausia, „maišikliu“ (mixer)
vadinamą indą. Maišiklis išardomas į tris dalis. Jis visų pirma išardomas per vidurį. Po to į
vidų įmetama ledo gabalėlių. Paskui mažoje
stiklinėje sumaišomi gėrimai ir supilami į
maišiklį. Ta operacija pakartojama tiek kartų,
kiek norima atskirų kokteilių padaryti. Tai padarius, maišiklis uždaromas, smarkiai pakratomas, paskui viršus atsukamas ir kokteiliai
išpilstomi į taures. Ledas tam tikro prietaiso
sulaikomas, kad nepatektų į taures. Kokteiliai paduodami prieš priešpiečius (geriausia
paduoti manhattaniškį ar džino kokteilį)
arba po pietų (vakarienės). Dar užsieniuose
neretai rengiami ir kokteiliniai prašmentiniai,
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Tęsdami pasakojimus apie įvairių kokteilių
atsiradimą, negalime nepaminėti, kad dar tarpukario Lietuvoje kokteiliai buvo žinomi, nors dėl
importinių gėrimų brangumo nebuvo populiarūs.
Domėtasi ir pačių kokteilių istorija bei gamybos
ypatumais.

kurie daug kur net išstumia tradicinę penk-tos
valandos arbatą. Štai keli receptai kokteiliams.
Manhattaniškas – du kaviniai šaukščiukai
cukraus, šeši lašai angostūros, viskės ar Torino
vermuto lygiomis dalimis. Mišinys gerai sukratomas, paduodamas su citrinos prieskoniu,
vyšnia ar alyva. Martini – tie patys dalykai,
išskyrus tai, kad viskė pakeičiama džinu. Džino
kokteilis – du kaviniai šaukščiukai cukraus,
trys šlakai angostūros, du šlakai kurasao, viena maderinė taurė džino. Paduodamas su
prieskoniu, alyva ar vyšnia. Šampano kokteilis – vienas kavinis šaukščiukas cukraus, du
šaukščiukai raudono kurasao, šeši šaukščiukai
angostūros. Mišinys užbaigiamas šampanu
ir švelniai suplakamas. Paduodamas su
prieskoniu didelėse taurėse. Rožinis kokteilis
– ½ džino, ¼ vermuto, ¼ šeri. Užbaigiama
kiršu. Mažos taurės, prieskonis“ [Kamantauskas, V. Praktiškas etiketo vadovėlis. Kaunas,
1935, 54–55, kalba netaisyta] .
Tuo pat metu, kai tarpukario Lietuvoje
buvo rašoma apie pačių kokteilių prigimtį
bei kilmę ir aiškinami maišymo technologijos pagrindai, Vakarų Europoje, o
ypač JAV, dėl „sausojo įstatymo“ kokteiliai
išgyveno aukso amžių. Šį kartą pristatysime aštuoniolika degtinės, viskio, romo,
tekilos, brendžio ir kitų alkoholinių gėrimų
pagrindu suplaktų kokteilių.

Screwdriver
Kokteiliai, kurių pagrindą sudaro
degtinė, neretai dėl savo pigumo gana
populiarūs. Apelsinų sultys su degtine –
mėgiamas kokteilis Atsuktuvas, kuriuo
nuo 1900 m. mėgaujasi ir „alfonsai“, ir damos. Amerikiečių inžinieriai, norėdami
numalšinti troškulį, slapta maišė degtinę
su apelsinų sultimis, o kišenėse visada
nešiodavosi atsuktuvą. Yra ir kita versija.
Barmenų kalboje du pagrindiniai ingredientai vadinami „screw“ – sriegis – apelsinų
sultys ir „drive“ – vairuotojas – degtinė.
Sex on the Beach
Kodėl kokteilis turi tokį pavadinimą,
iki šiol paslaptis. Matyt, jį sukūrė barmenas, kuris dirbo paplūdimy. Norėdamas
nustebinti savo svečius, besimėgaujančius
saulės spinduliais, sukūrė kokteilį tokiu
intriguojančiu pavadinimu. O gal šis kokteilis kažkam priminė romantiškas akimirkas?
Kokteilis pristatytas 1980–1990 m., vadinamais „perestroikos“ laikais, kai pasaulyje
buvo ryškios dvi figūros – M. Gorbačiovas ir
R. Reiganas, išpopuliarėjo hiphopas, buvo
mėgstamas filmas „Santa Barbara“, kuriame
nuskambėjo frazė: „Tau įpilti Sex on the
Beach?“.
Bloody Mary
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Mario Puzo romano „The Godfather“ pasirodymo 1969 m. ir jo ekranizacijos 1972
m.

Bloody Mary

Kokteilis Kruvinoji Meri sukurtas 1920
m. Pagal vieną versiją, jį sukūrė barmenas Fernand Petiot (1900–1975) Paryžiuje,
o 1934 m. grįžo į Niujorką ir bare Harry’s
ruošė šį koktelį, o svečiai jam sugalvojo
pavadinimą. F. Petiot viešbučio St. Regis
barui vadovavo nuo 1934 m. iki 1966 m.
Autorystę sau bandė priskirti ir aktorius,
dainininkas George Jessel (1898–1981)
ir apie tai paskelbė 1939 m. gruodžio 2
d. laikraštyje New York Herald Tribune. G.
Jessel net reklamavo šį kokteilį su Smirnoff
degtine. Tačiau F. Petiot teigė, kad G. Jassel sumaišė tik pomidorų sultis su degtine.
Kokteilis pavadintas Anglijos karalienės
Mary I Tiudor (1516–1558) garbei, kai,
jai valdant, buvo vykdomos kruvinos
protestantų žudynės Anglijoje, o jos mirtis
tapo nacionaline švente. Karalienė buvo
vadinama Bloody Mary.
Cosmopolitan
Kokteilis pirmiausia buvo sukurtas
degtinės Absolut Citron pagrindu, kaip
degtinės gėrimas, nors kita versija byloja, kad gėrimą XX a. aštuntajame
dešimtmetyje sukūrė barmenas Cheryl
Cook, dirbęs South Beach miestelyje (Floridoje). Tai jis pareiškė interviu metu 1985
m. Kokteilis itin išpopuliarėjo, kai 1998 m.
pasirodė serialas Sex and the City, kurio
herojė mėgo šį kokteilį.
Kamikadze
Kokteilio
Kamikadze
pavadinimas
(japoniškai 神風) sietinas su Japonijos
karo aviacijos pilotais, kurie 1944–1945
m. taranuodavo Sąjungininkų karo laivus.
Pats terminas reiškia „pranašingas vėjas“ ir
turi seną istoriją, susijusią su XIII a. įvykiais,
kai uraganas jūroje sunaikino į Japoniją
įsiveržti bandžiusių mongolų laivyną. Kokteilis pradėtas gaminti po Antrojo pasaulinio karo JAV karinėje bazėje Yokosuka,
netoli Tokijo, bare amerikiečių kariams.
Godfather
Šio kokteilio, kaip ir daugumos maišytų
gėrimų, tiksli gamybos pradžios istorija
nežinoma, tačiau gėrimas tapo itin populiarus aštuoniasdešimtaisiais metais, po

Manhattan
Tai vienas iš seniausių iki šiol populiarių
kokteilių, sukurtas 1870 m. Niujorke Manhattan Club, vakarėlio, skirto atšvęsti
Samuel J. Tilden išrinkimą Niujorko valstijos gubernatoriumi, metu. Teigiama,
kad kokteilį sukūrė dr. Iain Marshall, siekdamas pavaišinti Jeanette Jerome (Lady
Randolph Churchill, Vinstono Čerčilio
motina), o gal tai padarė pati ponia J. Jerome. Tačiau tuo metu minėta ledi buvo
nėščia, be to – Prancūzijoje. Galima teigti,
kad kokteilis buvo gaminamas ir ankščiau.
Vienoje sąskaitoje yra užfiksuota, kad toks
kokteilis buvo pagamintas jau 1860 m.
Kokteilis aprašytas William Schmidt’s 1891
m. išleistoje knygoje The Flowing Bowl. Bet
kokiu atveju, kokteilis atsirado XIX a. Niujorke.

Sandūroje. Legenda sako, kad 1900 m. JAV
kareiviai, kurie tuo metu kariavo su Ispanija
dėl salos, ilsėjosi viename Havanos bare
ir jų kapitonas paprašė sumaišyti romą su
Coca–cola. Šio gėrimo paprašė ir kiti kariai.
Linksmybių įkarštyje kariai ėmė rėkti – „Už
Kubos laisvę!..“, taip gimė kokteilis. Tačiau
istorija byloja, kad JAV kariai iš Kubos išvyko
pasibaigus karui 1898 m., o Coca–cola iki
1900 m. Kuboje iš viso nebuvo. Tačiau neatmestina galimybė, kad ir po karo saloje likę
amerikiečių kariai galėjo tapti šios legendos
priežastimi. Kaip dažniausiai būna, legendose yra dalis tiesos.
Daiquiri
Kokteilis sukurtas Santjago bare Venera.

Old Fashioned
Kokteilio pavadinimas žinomas nuo
1880 m., kai jį pradėjo gaminti Pendennis Club bare Louisvilyje (Kentukio valstija, JAV), o pulkininkas James E. Pepper
receptą „atvežė“ į Niujorką, Waldorf-Astoria Hotel barą. Šį kokteilį mėgo JAV prezidentai Franklin D. Roosevelt ir Harry S.
Truman, bei pastarojo žmona Bess.
Caipirinha
Caipirinha (Kaipirinija) pavadinimas
kilęs iš portugalų kalbos žodžio caipira,
reiškiančio „kaimo gyventojas“. Kokteilio
receptas buvo sugalvotas cukranendrių
plantacijų vergų. XX a. pradžioje šis kokteilis jau buvo pripažintas „tikru ir vieninteliu“
Brazilijos gėrimu. Tai „nacionalinis“ Brazilijos kokteilis. Jo ruošimo paslaptis kadaise
buvo kruopščiai saugoma, tačiau galiausiai kokteilis išpopuliarėjo ir buvo įtrauktas
į IBA kokteilių sąrašą.
Cuba Libre
Kokteilis Cuba Libre sukurtas XIX–XX a.

Caipirinha

Cuba Libre

Tuo pačiu Daiquiri pavadinimu vadinamas
pliažas netoli Santjago ir geležies rūdos
kasykla, esanti 23 km nuo miesto. Apie
1900 m. bare kasyklos direktorius Jennings
Cox įvairiais gėrimais ir jų mišiniais vaišino
savo inžinierius ir svečius iš JAV, taip gimė
ir kokteilio receptas bei pavadinimas. Kita
vertus, panašų gėrimą, mums žinomą kaip
grogą, Anglijos jūrininkai gamino ir gėrė
nuo 1740 m. Daiquiri buvo mėgstamas
Ernesto Hemingvėjaus ir JAV prezidento
Džono F. Kanedžio gėrimas. Taigi, kokteilis buvo sukurtas Kuboje, o jo pavadinimas
tariamas „daikiri“. Į JAV 1909 m. šį kokteilį
atvežė laivyno admirolas Lucius W. Johnson. Kokteilis aprašytas 1948 m. išleistoje
David A. Embury’s knygoje The Fine Art of
Mixing Drinks.
Mojito
Kokteilis Mojito, kiek kitokios sudėties,
pradėtas gaminti jau XVI a., kai Anglijos
karalienė Elžbieta I-oji 1586 m. serui Francis
Drake leido piratauti ir plėšti ispanų laivus.
Tik vietoje romo buvo naudojamas aguarNutkelta į 68 psl.>>
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diente (gaminamas iš cukranendrių, nerafinuoto spirito). Šis gėrimas vadinosi Draque
ir buvo naudojamas gydymo tikslams.
Pirmąjį kokteilio variantą sukūrė kapitono
brolis, laivo gydytojas Rihard Drake. Tai
buvo vienas mėgstamiausių E. Hemingway
gėrimų, kurį jis dažnai gurkšnodavo Kubos
sostinėje Havanoje, bare La Bodeguita del
Medio.
Piña Colada

Mojito

Kokteilis pradėtas gaminti XX a. Puerto
Rike ir yra „oficialus“ šios salos gėrimas.
Išvertus iš ispanų kalbos, kokteilio pavadinimas reiškia „švariausias ananasas“, tačiau tai
sutrumpintas Piña Fria Colada pavadinimas,
o tai reiškia – „šaltas švariausias ananasas“
(kartais sutrumpinama – Piña Fria). Pirmą
kartą Piña Fria buvo paminėtas 1906 m.
dienraštyje Washington Times. 1922 m.
apie kokteilį rašė žurnalas Travel Magazine.
Galutinis kokteilio receptas buvo užrašytas
Puerto Riko žemės ūkio universiteto profesoriaus, kuriam pakabinta net atminimo

lenta. Ji kabo San Chuano mieste (Puerto
Riko sostinė), ant prašmatnaus kolonijinio
namo. Jame įsikūręs baras, kuriame ir sukurtas kokteilis. Lentoje rašoma: „Tai namas,
kuriame 1963 m. donas Ramon Portas Mingot sukūrė ananasų kokteilį“, nors minėtas
asmuo jo ir nesukūrė, o tik ištobulino.
Margarita
Kokteilio Margarita autore laikoma ponia
Margaret Sames (Teksaso diduomenės
dama), kuri 1948 m. per kalėdinį vakarėlį,
kurį su draugais šventė savo dvare Akapulkoje (Meksika), svečius vaišino šiuo
gėrimu. Tačiau nustatyta, kad analogiškos
sudėties gėrimo Pikador receptas, tik be
druskos, buvo išspausdintas dar 1937 m.
Londone, Karališkojoje kokteilių knygoje.
Spaudoje pirmą kartą kokteilis, pavadinimu Margarita, pasirodė 1953 m., žurnale
Esquire (leidžiamas JAV nuo 1932 m., skirtas
vyrams). Anot kitos istorijos, jaunuolis Denis
Negrete šį kokteilį, kaip staigmeną sukūrė
savo brolio žmonai Margaritai vestuvių
proga. Taip pat teigiama, kad kokteilį apie
1938 m. sukūrė Karl Errera. Tačiau, bet
kokiu atveju, kokteilis tikriausiai sukurtas
Meksikoje, o pasakojimai apie jo istoriją atsirado jau po kelių dešimtmečių ir netgi mi-

D. Britanijos karalienės Elžbietos II senelės,
gyvenusios 1844–1925 m., garbei. Kokteilis minimas 1915 m. Hugo Ensslin knygoje
Recipes for Mixed Drinks. Anot kitos versijos,
kokteilį Alexander sukūrė Niujorko Rector’s
barmenas Aleksandras. Jis norėjo gėrimą
patiekti pietums, suruoštiems geležinkelio
reklamos kompanijos žvaigždės garbei.
Americano
XIX a. 5 ajame dešimtmetyje Gaspare
Campari (1828–1882 m.), būdamas 14
metų, bet labai subrendęs, įsidarbino indų
plovėju Turine, bare Bass Bar. Po metų jis jau
ėmė mokytis gėrimų maišymo meno. 1860
m. atidarė savo kavinę Milane (Italija). Čia
jis sukūrė paslaptingą žolelių, prieskonių,
žievelių mišinį, kuris pavadintas jo vardu. Šį
gėrimą (Campari) jis maišė su saldžiu vermutu ir gėrimą vadino Milano–Turino kokteiliu, taip parodydamas, iš kur surinktos
sudedamosios jo dalys. JAV alkoholio draudimo metais kokteilis pervadintas Americano, taip norint pagerbti kelis ištikimus baro
lankytojus amerikiečius.
B-52
Kokteilis „bombonešis“ B–52 (Stratofortress) arba Bifi, kaip kartais jį vadina amerikiečiai – saldus, sluoksniuotas
gėrimas. Kokteilio autorystę sau priskiria ne
vienas asmuo. Tai ir restorano Alisa (Malibu,
JAV) direktorius, ir aludė Steikhaus Kalgaryje (Albertos valstija, Kanada), ir buvęs barmenas Adam Hongman iš Niujorko. Tačiau
kokteilis bet kokiu atveju pardėtas gaminti
tik XX a. pabaigoje.

Margarita

rus patiems „autoriams“. Kokteilio su tekila
taurės kraštelio puošimas druska atitinka
tekilos mėgėjų tradicijas lyžtelti druskos ir
užkąsti citrina.
Tequila Sunrise
Kokteilis Tequila Sunrise pradėtas gaminti
XX a. 4 ojo dešimtmečio pabaigoje, SPA kurorto Arizona Biltmore Hotel bare (Finikse,
JAV). 1973 m. jį „apdainavo“ grupė Eagles
albume Desperado, o 1988 m. pasirodė ir
to pačio pavadinimo filmas su Melu Gibsonu ir Mišele Pfaiffer, kuris gavo Oskarą už
geriausią operatoriaus darbą.

Piña Colada
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Alexander
Kokteilis Alexander buvo dedikuotas
Anglijos karalienės Aleksandros, Danijos
princesės ir D. Britanijos karalienės, karaliaus Edvardo VII (1841–1910 m., karalius
nuo 1901 m. iki mirties) žmonos, dabartinės

B-52

Tai, žinoma, tik menka dalis pasaulyje ir
Lietuvoje žinomų kokteilių. Nemaža jų dalis
plačiai žinomi ir mėgstami, tačiau niekas
negali papasakoti, kas, kada, kodėl ir kur
pirmą kartą jį pagamino. Lieka palinkėti,
kad kiekvienas barmenas, „paleisdamas į
gyvenimą“ naują, savo sugalvotą kokteilį,
pateiktų ne tik receptą, išdėstytą kalkuliacijoje, bet ir smagų ar intriguojantį pasakojimą
apie naują gėrimą. O mėgaujantis klasikiniu
kokteiliu galima net pakelti tostą už gėrimo
patronus – Mariją Tiudor, Aleksandrą ir kitus.

HORECA sprendimaI

Populiariausių sirupų pasaulyje gamintojas MONIN
švenčia kūrybingumo šimtmetį!

Oficialus Monin atstovas Lietuvoje UAB „Sangaida“
VILNIUS Panerių g. 20a, Tel. (5) 2161223
Mob. tel. (612) 85384, info@sangaida.lt

KLAIPĖDA Daukanto g. 13, Tel. (46) 313080
Mob. tel. (616) 81011, klaipeda@sangaida.lt

KAUNAS Statybininkų g. 7a, Tel. (37) 32 38 02
Mob. tel. (682) 54520,kaunas@sangaida.lt
Restoranų verslas / meniu.lt 2/2012
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Revoliucija profesionalioje
virtuvėje: viskas viename!
UAB „MBR parduotuvių ir restoranų įranga“ informacija

Profesionalios virtuvės menas - turėti paruoštus visus patiekalo komponentus, o tuo pačiu metu ir
kiekvieną pagaminti tobulai! Pristatome naujausią įrangą Lietuvoje, su kuria darbas virtuvėje vyks
greičiau, efektyviau ir produktyviau – tai spaudiminė keptuvė, pagaminta Vokietijoje, MKN FlexiChef.
Kuo FlexiChef pranašesnė už kitas keptuves
Gaminimo būdų įvairovė
Spaudiminė keptuvė yra išties universalus įrengimas, kuris gali dirbti kaip:
- standartinė paverčiama keptuvė (ši
keptuvė kaista net iki 300 laipsnių, o specialus jos dugnas leidžia apkepti didelius
kiekius mėsos per 2-5 minutes be sulčių praradimo. Be to, šios keptuvės dugnas gali būti
suskirstytas į 4 zonas, kurios leidžia produktus kepti skirtingose temperatūrose;
- virimo katilas, kurio talpa siekia iki 150
litrų;
- didžiulė SousVide vonelė;
- gili gruzdintuvė, leidžianti virti produktus aliejuje dideliais kiekiais;
- įrengimas, galintis ∆T režimu brandinti
stambius mėsos gabalus;
- spaudiminis įrengimas („autoklavas“). Gaminimas su spaudimu šiame
įrengime taip pat ypatingas – inovatyvių
technologijų dėka gaminimas su spaudimu
šioje keptuvėje leidžia iki 70 proc. sutrumpinti gaminimo laiką. Pavyzdžiui, guliašas iš
jautienos kumpio klasikiniu būdu troškinasi
apie 1,5-2 val., senesnės kartos spaudiminiuose įrengimuose – apie 40 min., o naujajame FlexiChef – tik 24 minutes!
Dar viena džiaugsminga žinia visiems
virtuvės darbuotojams – ši keptuvė turi
integruotą automatinio plovimo sistemą.
Plaunant tokią įrangą rankiniu būdu, vienas
plovimas užima mažiausiai 15 min. Atrodo
– visai nedaug, bet jei paskaičiuotume, kad
gaminame vidutiniškai 6 patiekalus per
dieną, gauname net 1,5 val. brangaus darbo laiko. FlexiChef plaunasi pati, ir viso labo
tik per 2-4 minutes, o plovimui šis įrengimas
nenaudoja jokių plovimo priemonių!
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Skanesnis ir sveikesnis maistas
Gaminant spaudimine keptuve, garai
su spaudimu staigiai uždaro mėsos poras,
todėl produkto viduje išlaikomos visos
vertingos maistinės medžiagos, išsaugoma
natūrali spalva ir tinkama konsistencija.
Dėl tos pačios priežasties produktų viduje
išlaikomos ir natūralios sultys, produktai
nesusitraukia, o svorio praradimai sumažėja
net 13-15 proc. Garai su spaudimu taip pat
tolygiai paskirsto karštį iš visų produkto
pusių, kai paprastoje keptuvėje kaitinimas
vyksta tik iš apačios.
Didesnis darbo produktyvumas ir
ekonominis naudingumas
FlexiChef keptuvė dėl savo technologinių
savybių virtuvės darbą paverčia efek-

tyvesniu ir produktyvesniu:
- keptuvės įkaitimo laikas trumpesnis net
70-80 proc., todėl taupomas laikas ir elektros energija (iki 60 proc.);
- gaminant su FlexiChef keptuve, gaminimo procesas sutrumpėja net iki 70 proc.,
proporcingai sumažėja ir darbo laikas, sunaudojama 40 proc. mažiau elektros, o tai
reiškia sumažėjusius kaštus;
- dėl trumpesnio gaminimo laiko
išsaugomos visos maistinės medžiagos,
spalva;
- iki 70 proc. sumažėja vandens, naudojamo gaminimui, sunaudojimas, taip pat ir
išlaidos jam;
- naktinio kepimo/virimo naudojimo galimybė leidžia taupyti darbo išteklius ir didinti gamybos virtuvėje apimtis;

FlexiChef – tai sprendimas:
- darbo laiko ir kitų darbo išteklių taupymui;
- vandens ir elektros energijos sąnaudų mažinimui;
- gamybos apimties didinimui;
- produktų kokybės kėlimui ir svorio praradimų
gamybos procese mažinimui;
- naudingo darbo ploto taupymui;
- investicijų į gamybinę įrangą mažinimui.

HORECA sprendimaI
- naudojant GN, lengviau įdėti ir išimti
didesnius produktų kiekius, taip pat
pagreitėja gamybos procesas, nes karšti
garai pasiekia produktus iš visų pusių;
- produktų svorio praradimai sumažėja
net 13-15 proc., o tai reiškia – 13-15 proc.
didesnė produktų išeiga iš to pačio žaliavos
kiekio.
FlexiChef
spaudiminės
keptuvės
pranašumai prieš analogiškas keptuves
- FlexiChef turi ypatingą, nepridegantį,
ilgai tarnaujantį keptuvės dugną. Tai
MKN Power Block su ilgaamžiais, itin
greitai įkaistančiais MKN Supra kaitinimo
elementais. Keptuvės dugnas užtikrina
tolygų karščio pasiskirstymą, mažesnius
temperatūros svyravimus, aukštą karščio
akumuliacijos koeficientą;
- Keptuvė įkaista iki 300°C, kai analogiškų
gaminių maksimali temperatūra dažniausiai
būna tik iki 250°C. Stiprus įkaitimas leidžia
kokybiškai ir staigiai apkepti didesnį kiekį
produktų, nespėjus jiems išleisti sulčių. Taip
produktai pakepami, o ne šutinami;
- Spaudimas gaminimo pabaigoje „numetamas“ automatiniu būdu ir šis procesas
tetrunka 60 sekundžių ar mažiau (kituose
spaudiminiuose įrengimuose šis procesas
gali trukti iki 7-12 minučių);
- Integruota vidinės produkto temperatūros matavimo adata, kurios analoguose
dažniausiai nėra;
- FlexiChef galima nustatyti automatinį
vandens dozavimą pagal nurodytą vandens litražą, o tai kiti gamintojai dažniausiai
siūlo tik kaip papildomą paslaugą;
- Yra galimybė FlexiChef prijungti prie kitokios įtampos elektros tinklo;
- Didesnis keptuvės galingumas reiškia
greitesnį įkaitimą, mažesnius temperatūros
svyravimus bei energijos taupymą;
- Galimybė skirtingus patiekalus
gaminti vienu metu, naudojant skirtingą
temperatūrą;
- Keptuvė turi sensorines funkcijas ir skaidres, todėl yra itin paprastai naudojama.
Daugiau informacijos: oficialus atstovas Lietuvoje – UAB „MBR PARDUOTUVIŲ IR
RESTORANŲ ĮRANGA“.

Kad klientams
netektų delsti

Dažnas kavinės ar restorano svečias piktinasi, jog tenka ilgai laukti prie staliuko
prieisiančio padavėjo. Per tą laiką būtų galima bent jau išsirinkti patiekalus ir laukti
maisto ar gėrimų, o ne dar neatnešto meniu. Tas pats kartojasi ir norint atsiskaityti.
Gaudai prabėgančio padavėjo žvilgsnį, o
šis, kaip tyčia, visai nežiūri į tavo pusę.
Tai įprasta situacija, ypač jei restoranas
ar kavinė turi ne vieną salę, yra išsidėstęs
per kelis aukštus, o vasarą turi lauko staliukus.
Norint, kad visi klientai būtų aptarnauti
laiku, reikėtų turėti didesnį nei vidutinis
padavėjų skaičių. Juk dideli atstumai, blogas stalų matomumas, nutolę staliukai
įtakoja aptarnavimo greitį. O jei maitinimo
įstaiga suprojektuota taip, kad lauko staliukai yra ne kiemelyje, o prieš įėjimą, kaip
tuomet nepražiopsoti, jog už stalo prisėdo
nauji lankytojai?
Išeitis – lokali pranešimų sistema – mygtukai padavėjo iškvietimui bei padavėjo
pranešimų gavikliai. Nustatyta, jog įdiegus
pranešimų sistemą, pagreitėja užsakymų
pristatymo laikas. Sistemos veikimo principas: ant stalų ar tik kai kurių iš jų (nutolusių
ar lauko staliukų) išdėstomi vieno klavišo
(padavėjo iškvietimui) arba trijų klavišų
(padavėjo iškvietimui, sąskaitai, iškvietimo
atšaukimui) mygtukai. Svečias gali
išsikviesti padavėją, kai tik yra pasiruošęs
pateikti užsakymą arba nori atsiskaityti. Jei
tarp salės, virtuvės ar baro yra dideli atstumai, ši technologija ypatingai palengvina
restorano staliukų kontrolę, mat gavęs

iškvietimą į pranešimų gaviklį, padavėjas
gali nedelsiant prieiti prie staliuko, taip
neversdamas klientų nekantrauti.
Į pranešimų gaviklį tokiu pat principu gaunamas tekstinis arba garsinis
pranešimas iš virtuvės, kai užsakytas
patiekalas arba gėrimas yra paruoštas.
Tokiu būdu yra sumažinamas personalo
krūvis, kadangi padavėjui nebereikia papildomai eiti į virtuvę, klausti ar patiekalas
pagamintas. Sklandesnis tampa ir virtuvės
darbuotojų darbas – jų nebetrukdo
padavėjai, klausinėdami, ar patiekalas
paruoštas. Paruošus patiekalą, iš karto
iškviečiamas padavėjas. Iš to išlošia ne
tik klientai, gaunantys dar garuojantį,
neatšalusį patiekalą. Tuo pačiu laimi maitinimo įstaiga – kyla aptarnavimo lygis,
paslaugų kokybė, gerėja įstaigos reputacija.
Išbandykite lokalios pranešimų sistemos įrangą, su kuria užtikrinsite greitą ir
kokybišką paruoštų patiekalų ar gėrimų
perdavimą savo maitinimo įstaigos lankytojams.
UAB „USC Baltic“ informacija
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Viskas, ko
reikia - viename
šaldytuve
Andrius Kužulis

Nesvarbu, ar Jūs tik planuojate atidaryti restoraną,
ar jau 10 metų vadovaujate sėkmingam viešojo
maitinimo verslui, vienas esminių restoranų
verslo rūpesčių – kokybiškos žaliavos bet kada,
kai tik jų prireikia. Yra keletas gudrybių, kaip šį
rūpestį paversti sklandžiai veikiančiu procesu. Ir
svarbiausią vaidmenį čia vaidina tiekėjas.
Kiekvieno restorano pagrindiniai tikslai
– laimingas lankytojas ir, žinoma, pelnas.
Be kokybiškų žaliavų ir gerai organizuotų
procesų nepasiekiama nei viena, nei kita.
Esminis žingsnis, sujungiantis abu prioritetus – tinkamo tiekėjo pasirinkimas.
Yra trys pagrindinės taisyklės, kurias
reikia žinoti, renkantis maisto produktų
tiekėjus restoranui.
Pirmiausia – ieškokite tiekėjo, kuris
žinomas restoranų versle kaip kokybiškų
produktų atstovas. Kitu atveju sugaišite
daug laiko tikrindami, ar atvežti produktai kokybiški, ir patirsite didelius nuostolius, apdorodami nekokybiškus ar
nekokybiškai paruoštus produktus.
Antra – rinkitės tik patikimą tiekėją.
Net geriausias tiekėjas, turintis visus Jums
reikalingus produktus, tačiau negalintis
pristatyti jų laiku arba reikalingais kiekiais
– bevertis.

žuvys
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Paskutinis, tačiau vienodai svarbus
sėkmingo darbo su tiekėjais aspektas – optimizuokite užsakymus ir rinkitės tiekėją,
kuris gali pristatyti kuo daugiau skirtingų
produktų pozicijų. Taip sumažinsite maisto mylias, turėsite kozirį derybose dėl
sąlygų ir optimizuosite prekių užsakymo
bei priėmimo procesus.
Nowaco – universalus tiekėjas
Nors Nowaco prekinis ženklas yra vienas labiausiai žinomų šaldytų žuvų
prekinių ženklų, įmonė specializuojasi
ne vien šaldytų žuvų tiekime. Nowaco
asortimente yra daugiau nei 1000 prekių
pavadinimų. Šalia tokių prekinių ženklų
kaip NowaMeat, Nowaco Exclusive ir
Nowaco Horeca Exclusive, įmonė atstovauja daugeliui tarptautinių prekinių ženklų,
tokių kaip „Bonduelle“, „Lamb&Weston“,
„McCain“, „Knorr“, „Rama“, „Lipton“, „Mo-

mėsa

guntia“, „Nestle“, „Haagen Dazs“, „Delifrance“, „Cristella“.
Iš Nowaco galite gauti beveik viską, ko
reikia patiekalams iš Jūsų meniu pagaminti bei gėrimams prie patiekalų pateikti.
Mėsos meniu
Nowaco siūlo platų įvairiausios mėsos
- paukštienos, kiaulienos, veršienos,
avie-nos, žvėrienos (elnienos, stirnienos,
šernienos) ir netgi egzotinių gyvūnų
(tokių kaip strutiena) – asortimentą.
Glaudūs ryšiai su Belgijos, Danijos, Olandijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos ir,
žinoma, Lietuvos gamintojais sudaro
galimybes užtikrinti aukščiausią siūlomų
produktų kokybę. Siekdama patenkinti
klientų poreikius, nuo 2009 m. įmonė
šaldytos mėsos asortimentą papildė
įvairia šviežia mėsa bei jos gaminiais.

jūrų gėrybės

ir namams, ir restoranams
Žuvies meniu
Pasitelkdama
ilgalaikę
darbo
pasaulinėje rinkoje praktiką, Nowaco
atrinko optimalų žuvų ir jūros gėrybių
asortimentą. Pagal savo poreikį galite
rinktis šaldytas ar atvėsintas žuvis, jų filė
ar kepsnius. Gurmaniškam stalui Nowaco
siūlo įvairias jūros gėrybes: krevetes,
kalmarus, moliuskus, šukutes, omarus,
ikrus. Siekdama patenkinti aukštesnės
kokybės produktų poreikį, 2010 m.
bendrovė pradėjo gaminti Nowaco Exclusive produktus, skirtus Horeca, taip
pat mažmeninei prekybai. Šie produktai pasižymi mažesniu glazūros kiekiu,
kokybišku apdirbimu bei produkto
dydžio ir pakuotės įvairove. Ši produktų
linija idealiai tinka aukštos kokybės
patiekalų gamybai.
Vegetariškas meniu
Nowaco rūpinasi, kad vartotojui būtų
patiektos tik laiku nuimto derliaus,
šviežios, maistingos šaldytos daržovės.
Šaldytų daržovių, uogų, grybų asortimentas sudarytas pagal klientų pageidavimus. Šiandien, dirbdami su Nowaco,
galite užsisakyti šaldytas ir konservuotas daržoves, jų mišinius, miško grybus ir uogas, daržovių pusgaminius
džiūvėsėliuose, prieskonines daržoves,
bulves fri, bulvių laivelius bei kitus bulvių
gaminius.
Užkandžių meniu
Taupykite laiką užsakydami šaldytus
užkandžių pusgaminius. Nowaco siūlo patikrintas receptūras ir gaminius: svogūnų
žiedus tešloje, čili sūrio užkandžius,
įvairias jūros gėrybes sluoksniuotoje
tešloje, krevetes filo tešloje, daržoves
Spring Rolls tešloje. Taip pat įvairius pusgaminius: picas, koldūnus, krabų lazdeles, žuvų pirštelius ir kt.
Duona
Stebinkite savo lankytojus šviežiai

duonos gaminiai

kepamos duonos kvapu, užsisakydami
šaldytus duonos gaminius iš Nowaco.
Duonos produktų kataloge rasite šaldytas
bandeles, prancūziškus raguolius, pyragus, batonus, itališkąją ciabatta ir kitų
rūšių duonas.

daržovės

Bakalėja ir kiti produktai
Nowaco pasirūpina viskuo, ko reikia
aukščiau
išvardintiems
produktams
paruošti ir pagardinti: prieskoniai,
prieskonių mišiniai, sultiniai, padažai,
užpilai, marinatai, aliejus, makaronai, pieno produktai ir sūriai, pasaulinio garso
„Nestle“ ir „Haagen Dazs“ ledai, netgi
kruopščiai parinkti vynai – viską rasite
įmonės produktų kataloguose.
Tai, ko reikia ir kada reikia
Nuosavas transporto parkas ir patikimi logistikos partneriai užtikrina lankstų
Nowaco prekių tiekimą. Pasitelkiant
profesionalius vadybininkus, prekės iš
gausaus asortimento yra pateikiamos
klientui kitą dieną po užsakymo.
2011 m. Nowaco tapo vienos svarbiausių
maisto produktų tiekimo kompanijų pasaulyje „Bidvest Group“ dalimi. Tai garantuoja ne tik aukštą kokybę, bet ir geras
kainų pozicijas ir itin platų asortimentą.
Turėdama nuosavą transporto parką,
įmonė savo klientams gali pasiūlyti ir logistikos paslaugas. Nesvarbu, ar tai būtų
ypatingo produkto vienetinis užsakymas
iš užsienio, ar vietinio gamintojo
produkcija, Nowaco maisto produktus
sandėliuos ir transportuos tinkamomis sąlygomis ir pristatys sutartu laiku į
sutartą vietą.

ledai

uogos ir grybai

Pilnas Nowaco siūlomas asortimentas
interneto svetainėje www.nowaco.lt
Užsakymai: uzsakymai@nowaco.lt
Tel. 8 37 220571, mob.tel. 8 685 18228
Bendra informacija: nowaco@nowaco.lt
tel. 8 37 490793

bulvių gaminiai

miltiniai pusgaminiai
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VarioCooking Center® „protinga“ viruvė,
kuri dirba už jus
Andrius Kužulis

Ilgas gaminimo laikas, monotoniškas darbas restoranų virtuvėse,
ankštos virtuvės patalpos, dideli elektros, vandens ir kitų energijos bei išteklių išeikvojimai – tai didelės dalies restoranų virtuvių
kasdienybė. Visa tai – stresinės sąlygos virtuvės darbuotojams. Be
to, mažose virtuvėse yra karšta ir gana ankšta, todėl virėjams mylima profesija tampa sunkiu fiziniu darbu. Ką jau kalbėti apie kūrybą
ir gaminimą „su meile“...
Įprasti virtuvės prietaisai reikalauja
nuolatinės kontrolės – reikia sekti, kad
produktas nepervirtų, neperkeptų ir pan.
Tai taip pat įtakoja tam tikrą įtampą virtuvėje,
kadangi visada reikia būti ypač dėmesingam,
įsitempusiam, nepražiopsoti akimirkos, kai
patiekalas paruoštas. Todėl šiandien, be
būtino darbo komforto virtuvėje, atsirado
nauji, konkretūs iššūkiai ir tendencijos
virtuvės įrangai: mažinti virtuvėje įrangos
užimamą plotą, maksimaliai išgauti įrangos
našumą, supaprastinti įrangos valdymą ir
valymą.
Atsižvelgdamas į šias tendencijas, Vokietijos gamintojas „Rational“, kurį Lietuvoje atstovauja UAB „Baltic Master“, rinkai pateikė
produktą „VarioCooking Center®“. Šios
įrangos savybės atspindi šiuolaikinius reikalavimus ir sąlygas:
Universalumas ir lankstumas
3 pagrindinės virtuvės funkcijos viename
įrengime:
1) virimas (įskaitant ir „greitpuodžio“
funkciją – virimas aukštame slėgyje);
2) kepimas (įskaitant apsiverčiančią
keptuvę);
2) fritiūrinė arba makaroninė.
Universalumas virtuvėje – tai gamybos
lankstumas su sąlyginai minimalia įrangos
komplektacija. Paprastai yra sudaromas
technologinis projektas pagal numatytą
maitinimo įstaigos meniu koncepciją. Kai,
pasikeitus aplinkybėms, būtina keisti meniu, neretais atvejais tenka įsigyti ir naujos
įrangos, kuri užtikrintų naujų patiekalų
technologinį procesą. Įsigijus „VarioCooking
Center®“ įrengimą, daugelis meniu pokyčių
tampa visiškai lengvai įgyvendinami,
savininkui neinvestuojant papildomų lėšų,
o virtuvės personalui - paprasčiausiai suprogramuojant naujus gaminimo režimus.
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Greitas reikiamos temperatūros pasiekimas
Įrangos privalumai – aukštos ar
žemos temperatūros režimų keitimas,
temperatūros tolygumo ir tikslumo
užtikrinimas visuose gaminamo maisto
taškuose. „FrimaTherm® + VarioBoostTM“
kaitinimo sistema, kuri pasižymi pačiu efektyviausiu kaitros bei sunaudojamos energijos santykiu (per 90 sekundžių paviršius
įkaitinamas iki 200˚C temperatūros, be
to – kaista tik keptuvės dugnas, o šonai ir
viršutinės briaunos neįkaista, tokiu būdu
virėjas apsaugomas nuo nudegimų), lyginant su analogais ir tuo pačiu yra pati
kompaktiškiausia kaitvietė. Temperatūros
reguliavimo tikslumas – iki 1˚C, todėl sudaromos puikios sąlygos ypač „kaprizingiems“ produktams pagaminti ir išlaikyti jų
stabilią kokybę kaskart gaminant.
Vienas didžiausių restorano iššūkių – stabili kokybė, kurios tikisi nuolatiniai klientai. Neretais atvejais svyruojanti patiekalų
kokybė, skonio pokyčiai ar netiksliai bei
netiksliu laiku gaminami patiekalai įtakoja
klientų nusivylimą pagamintu patiekalu ar
net maitinimo įstaiga. Tikslus temperatūrų
režimas ir nustatytos programos užtikrina
minimalius kokybės svyravimus, taip pat
padeda išlaikyti nuolatinius klientus.

užtruktų ~66 min.), o ~300 porcijų kalakutienos pagaminsite per 34 min. (kai
įprastoje įrangoje tai užtruktų net iki 1,5
val.) Ypač geri rezultatai pasiekiami verdant
makaronus: ~50 porcijų makaronų išvirsite
taip pat per 28 min. (kai tuo tarpu įprastame
puode tai užtruktų net ~86 min.), o ~300
porcijų makaronų pagaminsite per... taip
pat 28 min. (kai katile tai užtruktų daugiau
nei tris kartus ilgiau – iki 107 min.).
Gamybos pavyzdžiai kaitinimo inde
(tigelyje):
- Omletas – 80 porcijų per 1val.;
- Maltiniai – 60 vnt. per 1val.;
- Guliašo apkepimas – 3kg/partija;
- Guliašas greitpuodyje - 6kg/partija;
- Lęšių gamyba - 3kg/partija;
- Ryžiai (sausas svoris) - 3kg/partija;
- Gruzdintos bulvės - 12kg/val.;
- Rūkyta kiauliena (karšto rūkymo) - 5kg/
partija.
Šiandien, kai Lietuvos darbo rinkoje kvalifikuoti darbuotojai tampa nemaža problema, galimybės pasisamdyti didelę gerų
specialistų komandą kartais yra finansiškai
„neįkandamos“ arba tokie sprendimai
yra ekonomiškai nepagrįsti. Daugeliui
restoranų vadovų ar savininkų (o taip pat
ir didesnių gamybos cechų vadovams) universali, „protinga“ įranga yra ne tik išeitis,
bet pranašumas rinkoje!

Didelis našumas ir greitis
Gamyba galima visais trimis režimais vienu metu – tai tris kartus greitesnis gamybos būdas, todėl maisto gamybos procese
gali dalyvauti mažiau darbuotojų. Tai puiki
galimybė aptarnauti didelius banketus
ar pilną restoraną, o be to – pagaminti
patiekalus iki 40 proc. greičiau.
Pvz., ~50 porcijų veršienos galite iškepti
per 28 min. (kai tuo tarpu keptuvėje tai

Platus asortimentas
Mėsa, žuvis, daržovės ir vaisiai, miltiniai
ir kiaušinių patiekalai, sriubos ir padažai,
pieno produktai ir desertai, o taip pat
gaminių užbaigimas ir serviravimas. Visoms
produktų grupėms nereikalingos atskiros
keptuvės ar puodai, o tai papildomai sutaupo ne tik vietą virtuvėje, bet ir kaštus,
įsigyjant indus bei įrankius – iš to laimi tiek
virtuvės personalas, tiek ir savininkas.

horeca sprendimai
Paprastas ir universalus įrangos naudojimas, valdymas
„VarioCooking
Center®“
įrengimas
užtikrina paprastą naudojimąsi: integruota suflerio ir dirbtinio intelekto sistema
(įrengimas duoda rekomendacijas/patarimus kiekviename gamybos etape ar
žingsnyje), todėl pagal reikiamas receptūras
įvedus reikiamų patiekalų gamybos režimus,
gaminti gali skirtingų kvalifikacijų virėjai.
Įranga turi ir rankinio valdymo funkcijas
– labiau patyrę ar įgudę virėjai galės koreguoti savo gaminių režimus ar net gaminti
rankiniu, tradiciniu būdu.
Įrangos patikimumas, garantijos, profesionalus aptarnavimas
„Rational“ prekinis ženklas jau gerai
žinomas Lietuvos virėjams. Tai įranga, kuri
tarnauja iki 10 metų! Gamintojas užtikrina
aukščiausio lygio įrangos saugumą.
„Rational“ ir UAB „Baltic Master“ suteikia
3 metų garantiją, įsigyjant „Vario cooking
center®“ įrengimą. UAB „Baltic Master“ yra
didžiausia serviso tarnyba visoje Lietuvoje,
todėl visi gaminiai, kuriems atliktas garantinis remontas bei aptarnavimas, toliau bus
prižiūrimi kvalifikuotų serviso specialistų.
Maksimaliai efektyvus energijos ir
vandens išteklių naudojimas
Integruotos energijos efektyvumo ir
taupymo programos leidžia sutaupyti:
- iki 40 proc. elektros energijos, lyginant
su įprastai sukomplektuota virtuvės įranga.
Pvz., įrenginiui reikalinga ne tokia galinga
oro ištraukimo sistema. Tai papildomai
leidžia sutaupyti ne tik tiesiogines energijos, bet ir kitų įrenginių sąnaudas;
- iki 70 proc. vandens per metus sutaupoma, lyginant su įprastai sukomplektuota
virtuvės įranga.;
Ergonomiškumas, kompaktiškumas
Viskas gaminama vienoje multifunkcinėje
viryklėje – taip sutaupoma nuo 30 iki 50
proc. virtuvės ploto, kurį užimtų įprasti
įrengimai! Tik 1,2 kv.m pločio įranga Jūsų
virtuvėje atstoja 2,5-5 kv.m įrangos. Senamiestyje, kur virtuvės patalpų nėra kur plėsti,
o virtuvės našumas turi būti maksimalus,
tai, ko gero, vienintelė tinkamiausia išeitis.
20 proc. mažesni nukepimo nuostoliai
Kepimo metu greitas ir efektyvus kaitros
perdavimas sumažina mėsos skysčio praradimus iki 20 proc. Restoranui tai – aukštesnė
kokybės kartelė ir mažesni nukepimų nuostoliai. Be to – vienu užkrovimu galima pagaminti iki 20 kg mėsos.
Nereikia papildomos išdavimo linijos
Mise en place integruota išdavimo linija leidžia dirbti be papildomos patiekalų

išdavimo linijos – maistą galima pateikti tiesiai iš įrenginio! Greito maisto ir
banguojančių
užsakymų
maitinimo
įstaigoms tai nepamainomas įrenginys,
kadangi iki 3 kartų pagreitėja maisto
paruošimas.
Atsparus kepimo paviršius
Trima Therm, patentuotas trijų plieno
mišinių kepimo paviršius pasižymi itin
dideliu atsparumu mechaniniam poveikiui,
tačiau tuo pačiu metu žymiai efektyviau
(greičiau) praleidžia šilumą (viršutinis sluoksnis – itin tvirtas ir atsparus tiek braižymui,
tiek ir oksidacijai, vidurinis – ypač laidus
šilumai, apatinis – „nešantysis“/konstrukcinis sluoksnis).
Šios savybės suteikia galimybę varijuoti
temperatūrų skirtumais (staigiu, bet itin
tiksliu temperatūros pakėlimu ar nuleidimu), kai tai reikalinga specifinių patiekalų
ar produktų paruošimui arba greitam
„perėjimui“ nuo vieno gamybos režimo
prie kito (prieš gamybą įrangos nereikia ilgai vėsinti arba kaitinti).
Mechaniniam
poveikiui
atsparus
paviršius ypač palengvina virtuvės darbuotojo darbus – tiek maisto gamybos metu,
tiek ir plaunant įrangą. Taip sutaupomas
laikas tvarkant įrangą ir virtuvę.
Jis dirba, kai Jūs ilsitės
Kad reikiamą valandą ryte būtų paruošti
patiekalai ar produktai, visiškai automatizuotas įrenginys gali būti paleidžiamas
naktiniu režimu. Tai ne tik puikus sprendimas paruošti dienos pietus iš anksto, bet ir
galimybė pasinaudoti mažesniu, naktiniu
elektros tarifu.
Tai ypač aktualu, kai ruošiamasi didesniam
banketui ar išvežamajam pobūviui. Tada
pasiruošimo laikas tampa“auksiniu“, o
virėjams nereikia naktimis dirbti, gaminant
maisto ruošinius. Tai sumažina nuovargį,
klaidų tikimybę, sutaupomos papildomos
lėšos už elektros energijos eksploataciją.
„Whitefficiency“® technologija
Idealus restoranų verslo veiklos modelis
– geriausių sprendimų įgyvendinimas minimaliomis sąnaudomis: laiko, darbuotojų,
lėšų, žaliavų nuostolių, energijos išteklių.
Kaip toks modelis „Rational“ gamintojo
įvardinamas „Whitefficiency“® technologija.
„VarioCooking Center“® įrengimas, kartu su
integruota „Whitefficiency“® technologija,
suteikia ne tik universalų gamybos spektrą,
bet maksimalų gamybos našumą.
Mėgaukitės gamindami
„VarioCooking Center“® yra idealus maisto, kulinarijos gamybos cechams, restoranams, kur reikalingas itin didelis našumas
Nutkelta į 76 psl.>>

Daugiau apie įmonę: www.balticmaster.lt
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bei patikimumas. Tačiau jei gaminsite 30
ala carte patiekalų – tai bus didžiausias
virėjo malonumas, kadangi neskubėdamas
ir išnaudodamas daugelį įrenginio funkcijų,
jis galės pagaminti įmantrius patiekalus, panaudojant įvairiausius garnyrus,
papuošimus ir padažus.
Kartu su Jumis – profesionalai
UAB „Baltic master“, kaip „Rational“ gamintojo atstovas, užtikrins ne tik patikimą, savailaikį
techninį įrangos aptarnavimą, bet ir suteiks
visą kompleksą apmokymų, seminarų, „master class“ užsiėmimų. Šie nemokami renginiai, kuriuose visada dalyvauja profesionalūs
virėjai iš „Rational“ gamyklos, skirti išmokti
valdyti įrangą, kurti platesnį ir efektyvesnį
patiekalų asortimentą, dalintis profesionalia patirtimi. Bendri seminarai ir apmokymai
vyksta UAB „Baltic Master“ mokymo salėje,
Dariaus ir Girėno g. 175, Vilniuje.
Tačiau daugiausia paslapčių sužinosite
personalizuotuose „master class“ pobūdžio
mokymuose ir individualiose Šefo konsultacijose, pritaikytuose tik Jūsų maitinimo
įstaigos poreikiams. Personalizuoti apmokymai vyksta pagal individualų kiekvieno kliento lankymo ir mokymo planą abieju pusių
suderintu laiku.
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Investicijos
UAB „Baltic master“, kartu su „Rational“
atstovais parengs Jums investicijų į įrangą
atsiperkamumo prognozes, atsižvelgiant į
individualų Jūsų restorano poreikį (gaminamo maisto meniu, restorano tipą, virtuvės
darbuotojų skaičių ir kt.). Kitaip tariant – čia
jūs galėsite, prieš perkant bet kokią įrangą,
apsiskaičiuoti jos atsiperkamumą.
Aplinkosaugos politika
„Rational“ įmonės aplinkosauginiai
įsipareigojimai ir atsakomybės politika –
ne paskutinėje vietoje. Nuolat tobulinama
ne tik įranga, bet ir pačios įmonės veiklos
procesai: sertifikuota gamyba, efektyvūs
transportavimo sprendimai, įrangos instaliavimas ir orientacija į ilgą tarnavimo laiką.
Pagaminti vienam „VarioCooking Center“®
įrengimui sunaudojama iki 40 proc. mažiau
plieno, nei tokioms pat funkcijoms atlikti
skirtiems atskiriems įrenginiams – gamybos
metu iššvaistoma mažiau energijos, susidaro
mažiau atliekų ir taršos. Ne paskutinėje vietoje ir maisto gamybos metu susidarančių
atliekų klausimas – atsakingai dirbant bei
multifunkcinio įrenginio dėka iki 40 proc.
sumažėja tiekiamų produktų ir jų pakuočių
apimtys, todėl mažėja ir susidarančių atliekų
kiekiai, taršių nuotėkų ir CO2 emisijos.

BALTIC MASTER®

„Rational“ gaminiai atspindi ir gamintojo
atsakomybės principus – įranga pagaminta
taip, kad atitarnavusią ją būtų įmanoma
maksimaliai perdirbti – t.y. visos sudedamosios dalys atskiriamos ir perdirbamos.
Kur rasti RATIONAL ?!
Ieškokite „Rational“ įrangos oficialaus
atstovo UAB „Baltic Master“ parduotuvėse
arba teiraukitės vadybininko.
Daugiau apie įmonę: www.balticmaster.lt
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barbekiu sezonas

Grilio čempionatų metai – dūmo ir
aukso skonio
Andrius Kužulis
Patiekalų ruošimas ant gyvos ugnies tampa vis populiaresnis tiek tarp profesionalių virėjų, tiek tarp gero maisto mėgėjų. Tai įrodo itin aktyvus šiųmetinis grilio sezonas, kurio metu Lietuvos barbekiu kepėjų asociacija
(LBKA) spėjo suorganizuoti ar sudalyvauti keturiuose čempionatuose, kuriose buvo pristatytos skirtingos kepimo technikos, o profesionalių dalyvių gretas papildė mėgėjai kulinarai.
Antrą kartą iš eilės geriausiųjų trejetuke – mėgėjai
Pirmajame pavasario grilio čempionate
(antrasis 2012-ais metais, po „Žiemos grilio
čempionato“) 6 kepėjų komandos privalėjo
paruošti po penkias porcijas: jūros gėrybių,
šonkauliukų, kiaulienos mentės, jautienos
nugarinės ir grill deserto.
Pirmos vietos nugalėtojai – ilgamečiai
barbekiu čempionatų dalyviai „Barbekiu meisteriai“. Į antrąją vietą nusileido
praėjusių metų čempionai – „Meniu.lt“ komanda, pelniusi ir „Geriausiai įvaldyto griliaus“ apdovanojimą. Trečiąją vietą iškovojo
jungtinė Lietuvos barbekiu kepėjų asociacijos (LBKA) komanda – „Barbekiu Ledi ir
Džentelmen“.
Netrukus po nacionalinio čempionato
LBKA komanda išvyko atstovauti Lietuvą į
Europos grilio čempionatą.

Kepti galima ir po stogu
Vasaros pabaigoje Vilniuje organizuotas kalakutų kepimo ant gyvos ugnies
čempionatas, o šviežiausiai dūmais dar
kvepia spalio mėnesį Palangos HBH vykęs
čempionatas „COBB kepsninė pristato
„Atrask šefą savyje“. Išskirtinis pastarasis čempionatas buvo ne tik todėl, kad
varžytis buvo kviečiamos šeimos, bet ir dėl
naudotos technikos. Čempionato metu,
naudojantis tik COBB kepsnine, visos komandos turėjo pagaminti po tris patieka-

lus: žuvį chimerą su krevetėmis, kalakutienos krūtinėlę ir šlaunelę, o trečiajam
patiekalui produktus komandos kapitonai
traukė burtų keliu.
Pirmą kartą grilio čempionatų istorijoje gamyba ant griliaus vyko po stogu,
o kepsninės buvo sustatytos tiesiog ant
stalų. Kai kurios komandos kepsnines
pasistatė tiesiog ant staltiesių! Buvo dirbama su saugia, kompaktiška, galima
sakyti – nešiojama orkaite, rūkykla, kepsnine ir virykle viename.
Dar viena COBB kepsninės ypatybė –
gaminant maistą, galima lengvai keisti kepimo režimus, priklausomai nuo kepimo
poreikio. Pvz., ant lengvai pakeičiamų
(nuimamų) grotelių pakepus mėsą ir ją
atidėjus į šalį„pailsėti“, galima įdėti specialią
keptuvę, kurioje patroškinsite ar pakepsite
daržoves. Čempionato metu ši kepsninės
savybė buvo labai svarbi, kadangi trims
patiekalams pagaminti nebuvo per daug
laiko ir reikėjo įvairių kepimo rėžimų.
Negalime nepaminėti vienos iš
netikėčiausių COBB savybių – kepsninei
„užkrauti“ ir kepti iki 4 valandų tereikėjo
200-300 g anglių! Neįtikėtina, bet tai tiesa. Barbekiu meistrams, pratusiems prie
didelių grilio garvežių ir didelio kiekio
malkų ar anglies, tai buvo tikrai reikšmingas
atradimas.

iššūkių šiame čempionate tapo tas, kaip
iškepti mėsą „cielais“ gabalais. Jau ne
pirmus kartus mūsų komanda, vadovaudamasi pasaulinių barbekiu čempionatų
nuostatomis ir rekomendacijomis, praktikuoja kepimą pilnu gabalu, tad ir šiame
čempionate, laikydamiesi tradicinių gamybos būdų, kepėme mėsą „pilnais“ gabalais. Ir tai puikiai pavyko, nors buvome
vienintelė komanda, gaminanti mėsą
tokiu būdu. Labai smagu, kad galima kepti
„drėgnuoju“ būdu, t.y. kepsninės apačioje
įpylus vyno ar alaus. Gaminant maistą,
naudojome gervuogių vyną, tad mėsa
buvo labai sultinga ir kvapni.“
Čempionato nugalėtojai
I vieta – Kauno komanda BBQ Legionas;
II vieta – Vilniaus komanda BBQ Ledi;
III vieta dalinosi „Meniu.lt“ ir HBH „Vaikai“
komandos.
Tarp mėgėjų geriausiai pasirodė Gintautas ir Rima, atstovaujantys komandą
„COBB Palanga“.

„Meniu.lt“ komanda dalinasi įspūdžiais
„Kepant COBB‘u pirmą kartą, svarbiausia
teisingai pasirinkti, kokios temperatūros
režimu, kokia komplektacija ir kokiu būdu
(sausai ar drėgnai) gaminti maistą. Kitas,
ne mažiau aktualus klausimas – teisingas produktų gaminimo eiliškumas, kadangi prieš tai dirbus su „agregatais“, kur
kepimo plotas buvo beveik neribotas, šį
kartą susidūrėme su, tikrąja ta žodžio prasme – „kompaktiška“ kepsnine,“ – dalinasi
įspūdžiais Artūras Nečejauskas.
Ievos Malaiškaitės, dirbusios su patiekalų
paruošimu, teigimu, „vienas iš didžiausių
Restoranų verslas / meniu.lt 2/2012
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Pasaulinės kulinarinės
olimpiados prizininkai

Iš geriausių pasaulio šefų olimpiados, vykusios šių metų spalio mėnesį Erfurte, lietuviai
parsivežė bronzos medalius! Dirbę naktimis, sudėtingomis sąlygomis, „bronziniai“ Lietuvos
virėjai pademonstravo ne tik fantaziją, bet ir tikrus raumenis bei atkaklumą.
„Cooking unlimited!“ – skelbė olimpiados
šūkis ir atrodo, kad visi virėjai buvo pasiruošę
kovoti iki paskutinio kraujo lašo. Lietuviams
teko dirbti į karinį sandėlį panašioje virtuvėje,
sėdint ant dėžių, nuolat lakstant į šaldytuvą,
stovintį lauke, net per lietų, ir visa tai vyko
naktimis! Be to, Lietuvos komandai teko virtuve dalintis su Kanados ir Hongkongo komandomis, kai tuo tarpu olimpiados lyderiai
norvegai įsikūrė erdvioje virtuvėje, esančioje
pačioje Erfurto širdyje – miesto rotušėje.
Tačiau Lietuvos virtuvės olimpiečiai, net ir
triūsdami nepatogioje virtuvėje bei miegodami po kelias valandas per parą, sugebėjo
iškovoti bronzos medalius!
Gintarinė komanda
Erfurto virėjų olimpiadoje besirungiančių
šefų darbai tradiciškai buvo vertinami vadovaujantis Pasaulinės virėjų draugijų asociacijos WACS, kurios nare yra ir Lietuvos
restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių
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asociacija LRVVKA, nustatytais kriterijais. Kad
laimėtų atitinkamos spalvos medalius, virėjų
komandos arba individualiai savo patiekalus
nustatytose rungtyse konkursui teikiantys
virėjai privalo surinkti tam tikrą balų skaičių
nustatytame intervale. Remiantis šia vertinimo sistema, bet kuri komanda ar individualiai besirungiantis dalyvis, pasiekęs tam
tikrą profesionalumo lygį, gali būti objektyviai įvertintas ir laimėti atitinkamus apdovanojimus. Kadangi virėjų meistriškumas
matuojamas ne sekundėmis ar metrais,
vienos spalvos medalius gali pelnyti ir keletas olimpiečių, panašų profesionalumo lygį
pasiekusių virtuvės meistrų ar komandų.
Lietuvos virėjų komanda „Amber Aliance“,
kartu su dar 45 komandomis iš viso pasaulio, varžėsi Regioninių komandų rungtyje ir,
surinkusi 71,19 balų, tapo bronzos medalių
laimėtoja (aukso medalius Regioninių
komandų rungtyje pelnė 2 komandos,
sidabru pasipuošė 14 komandų, bronzą

iškovojo taip pat 14 komandų. Dar 16
komandų Regioninių komandų rungtyje
medalių nepelnė, o buvo apdovanotos
diplomais). Regioninių komandų kategorijoje lyderiais tapo Švedijos ir Kanados virėjai,
surinkę atitinkamai po 90,74 ir 90,51 balų bei
pasipuošę aukščiausios prabos medaliais.
Regioninėje komandų rungtyje varžęsi dalyviai – komandos (ir Lietuvos virėjų komanda) privalėjo padengti didžiulį 3x3m stalą laisvai pasirinkta tema; ant šio stalo privalėjo būti
pateikti nustatytų rūšių patiekalai ir patiekalų
grupės. Ant lietuviško „Amber Aliance“ stalo
buvo galima išvysti komandos kapitonės
Aldonos Gečienės („California GOURMET“
gamybos vadovės) sukurtus banketinius
vieno kąsnio užkandžius, Liucijos Makovskos („Čili“ tinklo technologės) banketinį
patiekalą 8-iems asmenims, Dariaus Dabrovolsko (restorano „Neringa“ šefo) tris
vegetarinius šedevrus, Vytauto Samavičiaus
(„La Cle“ šefo) keturis pagrindinius patieka-

lrvvka informacija

Mėsos pramonės rinkos Nr. 1.
Frankfurt am Main, 4. – 9. 5. 2013

lus, nuostabią Natalijos
Krasauskienės
(Kauno
konditerijos
gamybos
įmonė „Bijola“) skulptūrą
iš valgomų produktų; taip
pat 4 puikius desertus,
kuriuos gaminti padėjo
geriausias 2010-ųjų Lietuvos virėjas Deivydas
Praspaliauskas („Lauro
lapas“ šefas) ir komandos
vadovė, LRVVK asociacijos Prezidentė, konditerijos gamybos įmonės
„Beatričės saldumynai“ (Vilnius) gamybos vadovė Rūta Šiušienė.
Kitoje olimpiados rungtyje – vieno virėjo individualiai pateikiamų
nustatytų grupių patiekalų kategorijoje – aukštąjį pilotažą pademonstravo lietuvė Honorata Lyndo (restoranas „Steak House Helios“),
iškovojusi dar vieną bronzos medalį, o šefai – Halina Višnevskaja
(Sporto baras „Stars and legends“), Leonard Maceikanec („Smulkus
urmas“ technologas) bei Tomas Rimydis („Diverso“ šefas ) – gavo
diplomus.
Rezultatai. Iš viso olimpiadoje dalyvavo per 1800 virėjų iš 54 šalių.
Štai laimėtojai kitose olimpiados rungtyse: Nacionalinių virtuvių
kategorijoje lyderiais tapo švedai ir norvegai; Jaunimo kategorijoje
aukščiausias vietas ir vėl užėmė Švedijos, Norvegijos bei Šveicarijos
komandos; Karinėje virtuvėje aukščiausiais medaliais pasipuošė
Šveicarijos, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos virėjai; Konditerių rungtyje auksą gavo Šri Lanka, sidabrą – Vokietija, bronzą – Italija.

Taste the Trends.
IFFA – paroda Nr. 1, kur pristatomos
naujausios rankų darbo ir pramoniniu
būdu apdirbtos mėsos bei jos produktų
gamybos ir pardavimo karščiausios
tendencijos. Būk ten, kur įvyksta
naujausių produktų ir novatoriškų
technologijų pasaulinės premjeros.
www.iffa.com
info@lithuania.messefrankfurt.com
Tel. +370 5 213 55 34
Skenuokite QR
kodą ir apie
parodą sužinokite
daugiau.
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Lietuvis Narimantas Miežys – pagaliau tarp geriausių Baltijos šalių someljė
Spalio pradžioje Vilniuje vyko septintasis
Baltijos someljė čempionatas „Vana Tallinn
Grand Prix 2012“, kurį organizuoja Lietuvos someljė asociacija. Lietuviams jis buvo
sėkmingiausias – šių metų Lietuvos someljė
čempionas Narimantas Miežys užėmė antrą
vietą. Už jį geresnis pasirodė latvis Jānis
Kaļķis. Laimėtojas apdovanotas čempionato
rėmėjo, bendrovės „Liviko“ įsteigtu prizu –
1000 eurų vertės vyno turnė.
Dėl geriausio Baltijos someljė titulo
rungėsi trys Lietuvos atstovai – Narimantas Miežys (viešbutis „Kempinski Hotel
Cathedral Square“), Albertas Koncijalovas
(bendrovė „Liviko“) bei Andrius Pagojus
(„Vyno klubas“). Latvijai ir Estijai atstovavo
taip pat po 3 someljė. Čempionate svečių
teisėmis dalyvavo Lenkijos ir Švedijos atstovai.
Finale dalyvius stebėjo ne tik komisija, bet ir žiūrovai. Šįkart, organizatorių
džiaugsmui, jų susirinko pilna salė. Saviškių
palaikyti atvyko ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Estijos vyno žinovai ir mėgėjai.
„Pergalė nebuvo lengva, tačiau dėjau
visas pastangas ir džiaugiuosi nugalėjęs.
Šie metai paskutiniai, kai dalyvauju Baltijos
čempionate, tad pasiekta pergalė yra ypa-
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tingai svarbi ir maloni”, – sakė nugalėtojas J.
Kaļķis, kuriam tapti Baltijos šalių čempionu
pavyko iš šešto karto.
Čempionato dalyvius vertino Lietuvos
someljė asociacijos prezidentas Arūnas
Starkus, Gruzijos someljė asociacijos prezidentas Shalva Khetsuriani, Lenkijos someljė
asociacijos prezidentas Piotras Kameckis,

Švedijos someljė asociacijos prezidentė
Karina Tholin, Estijos someljė asociacijos
prezidentė Kristel Nõmmik, bendrovės
„Liviko“ atstovas Urvo Ugandi bei Latvijos
someljė asociacijos prezidentas Raimondsas Tomsonsas, o jos pirmininku buvo
geriausio pasaulyje someljė titulą turintis
švedas Andreasas Larssonas (2007, ASI).
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