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TAPK VISKIO
AMBASADORIUMI
PER VIENĄ DIENĄ
Lietuvos someljė mokykla siūlo galimybę
išklausyti „Whisky Ambassador“ mokymo
programą ir gauti vienintelį Škotijoje ir Didžiojoje
Britanijoje oficialiai pripažintą „Whisky
Ambassador“ sertifikatą neišvykstant iš Lietuvos.
Kursų pradžia – 2017 m. vasario mėn.
Kaina – 260 eurų.
Kursų trukmė – 8 val., egzaminas – 45 min.
Kalba – anglų k. (paskaitos, paskaitų konspektai ir egzaminas).

WSET Level
3 Award in
Wines & Spirits
Prisijunkite prie populiariausių
pasaulyje kursų apie vyną Vilniuje.
Šis WSET kursas skirtas visiems, norintiems įgyti
išsamių žinių apie vyną. Kursas rekomenduojamas
tiek žmonėms, dirbantiems su vynu ar stipriaisiais
gėrimais susijusioje sferoje ir siekiantiems priimti
išmanius sprendimus įvairiose prekybos situacijose,
tiek vyno kolekcininkams ar entuziastams,
siekiantiems pažinti ir vertinti pasaulio vyną.
Kursų pradžia – sausio mėn.
Kaina – 950 eurų (speciali kaina – 850 eurų – taikoma Someljė
mokyklos mokiniams bei abiturientams bei LSA nariams)
Kursų trukmė – 4 dienos.
Kalba – anglų k. (paskaitos, paskaitų konspektai ir egzaminas).

www.someljemokykla.lt,
info@someljemokykla.lt,
tel. 8 5 215 94 38.

„Someljė“ ir „Someljė
PRO“ studijų programos
Išmok vyno kalbą!
Šios studijų programos trunka 3 semestrus,
kiekvieną semestrą galima lankyti autonomiškai.
„Someljė PRO“ studijų programą sudaro
pagrindinės „Someljė“ studijų programos paskaitos
ir papildomos paskaitos apie vyno patiekimą,
gėrimų meniu sudarymą, gaiviuosius gėrimus,
aliejų, sūrį.
Kursų pradžia – sausio mėn. 25 d. Klaipėdoje, sausio 26 d. Vilniuje.
Kaina: „Someljė“ studijų programa – 700 eurų;
„Someljė PRO“ studijų programa – 750 eurų.
Kursų trukmė – 3,5–4 mėn.
Egzaminas laikomas po mokymų.
Išduodamas baigimo sertifikatas.
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Trumpi vyno
kursai mėgėjams
Esate mėgėjas, norintis greitai įgyti žinių apie
vyną ir įdomiai praleisti laisvalaikį bendraminčių
kompanijoje?
Esate profesionalas, kuriam reikia greitai pramokti
apie vyną, bet nesiruošiate šioje srityje daryti
karjeros?
Jei atsakėte TAIP – Trumpi vyno kursai mėgėjams
kaip tik Jums!
Mokysitės vieną kartą per savaitę, šešias dienas,
vakarais. Išmokite vyno kalbą jau nuo sausio 23 d!
Kaina – 300 eurų arba 500 eurų dviem.
Kursų trukmė – 18 akad. val. (1,5 mėn.).
Restoranų verslas 2/2016
www.restoranuverslas.lt

3

4

Restoranų verslas 2/2016
www.restoranuverslas.lt

Restoranų verslas 2/2016
www.restoranuverslas.lt

5

numerio turinys

numerio turinys

ŠIAME NUMERYJE
skaityKITE
geriau nei
seksas...
itališkos
virtuvės idėjos

neurogastronomija

desertų damos

pasaulio virtuvės:

meksikos virtuvė
Vyr.redaktorė Ieva Malaiškaitė
Leidinio vadovas:
Artūras Nečejauskas, mob. tel. 8 699 37833,
el. p. arturas@restoranuverslas.lt
Vyr. redaktorė:
Ieva Malaiškaitė
el. p. redakcija@restoranuverslas.lt
Reklama:
Mob. tel. 8 699 37833,
el. p. arturas@restoranuverslas.lt
Leidinio autoriai ir bendraautoriai:
Ieva Malaiškaitė, Urtė Mikelevičiūtė,
Živilė Nečejauskaitė, Karolis Baleiša,
Gražvydas Jegelevičius, Ilona Petrovė, Edita
Labutė, Andrius Kužulis, Agnė Vareikaitė
Nuotraukos:
Ieva Malaiškaitė, Dreamstime.com
Internete: www.restoranuverslas.lt
ISSN 1822-3168. Tiražas 5000.
Spauda ir pozityvai: AB „Spauda“.
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su
autorių bei pašnekovų nuomone.
Leidinys leidžiamas nuo 2004 metų. Leidinio
pavadinimas, koncepcija ir idėja priklauso
UAB „Strateginių projektų vystymo grupė”
ir yra saugomi LR įstatymų.
Norėdami naudoti medžiagą iš leidinio,
privalote gauti raštišką leidėjo sutikimą.
„Restoranų verslas“®, „Pasaulio virtuvės“®
Visos teisės saugomos įstatymų. 2004-2017

6

Restoranų verslas 2/2016
www.restoranuverslas.lt

naujos rinkos
restoranams

8-17psl.

geriausias vaikų meniu

38-42psl.

60-63psl.

44-52psl.

65-65psl.

Restoranų
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Geriausias vaikų meniu
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20 -25psl.
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Desertų damos
Meksikos virtuvė
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Gatvės maistas išsinešimui

RESTAURANT BUSINESS is the professional magazine for restaurant owners, handlers, chiefs
and employees. It is specialized in various actualities of restaurant and hospitality. It is free payable
for all restaurants, bars and clubs of Lithuania. Also it is the effective marketing tool for HoReCa companies and suppliers. Periodicity – 2 times per annum.

Gurmaniška Graikija
Itališkos virtuvės
idėjos
Mocarelos rutuliukai
Trigubo pylimo alus

70-77psl.
78-79psl.
80-82psl.

Kaip tapti sėkmingu
restoranų versle

For advertisements questions and offers please contact us:
„Strateginių projektų vystymo grupė”, e-mail: arturas@restoranuverslas.lt
Phone +370 699 37833, www.restoranuverslas.lt

Prieš trejus metus Lietuvą užvaldė
mėsainių manija – atsidarė ne tik
specializuotų šį patiekalą siūlančių
restoranų, bet ir rinkos senbuviai savo meniu papildė populiariaisiais sumuštiniais. Specialistai teigia, kad maisto rinkoje galioja ketverių
metų tendencijos taisyklė. Nauja maisto
ruošimo tendencija, patiekalų kryptis
ar ingredientas, kaip viesulas įsiveržia
į maisto rinką ir tampa būtinybe bene
kiekviename restorane. Puiki to iliustracija – Jungtinę Karalystę apėmusi
pie-no produktų vengimo (angl. dairy
free) mada, dar visai neseniai išstūmusi
patiekalus be gliuteno (angl. gluten free).
Kadangi mėsainių karaliavimo laikotarpis Lietuvoje jau eina į pabaigą, imama
spėlioti, kas gi bus ta naujoji banga. Vienas
iš realiausių pretendentų – spalvinga ir
turininga įvairių skonių Meksikos virtuvė.

Kultūra, kelionės, virtuvė
projekte „Pasaulio virtuvės“
www.pasauliovirtuves.lt
Restoranų verslas 2/2016
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Valgyti akimis, ausimis, nosimi...
O skonį kurti smegenimis
Neurogastronomija
Ieva Malaiškaitė
Edita Labutė

„Didelės porcijos“, „Sočiai ir nebrangiai“, „Daug ir skaniai“ – vos prieš keletą metų tai buvo pagrindiniai reklaminiai restoranų šūkiai. Šiandien raktiniai žodžiai – „ūkininkų produktai“, „sezoninės žaliavos“, „šviežia ir skanu“. Taigi, Lietuvos restoranai jau pasivijo prieš 5 metus į pasaulio restoranų valgiaraščius, koncepcijas, net
interjerus atėjusią tvaraus požiūrio madą.
O kur šiandien eina geriausi pasaulio restoranai ir geriausi šefai, kokie jų naujieji raktiniai žodžiai?

Valgymas – vienas kasdieniškiausių
ir svarbiausių žmonijos įpročių, ne tik
lemiantis išgyvenimą, bet ir suteikiantis malonumą, laimę ir net nusakantis
asmenybę bei kultūrinį identitetą. Valgymas restorane tai pirmiausia – SKONIS.
Čia maistas yra daugiau nei vien tik alkio
patenkinimas. Skoniais ir kvapais mes
įamžiname savo prisiminimus, skoniais
matuojame savo patirtis, pasirinkimus.
Ir paradoksalu, tačiau skonį suprantame kaip elementarią maisto/patiekalo

savybę, užtikrintai tikėdami, kad skonis
priklauso nuo produktų, prieskonių,
pagaminimo būdo, o suvokiame jį mes
per liežuvyje esančius skonio receptorius. Šis supratimas mus ir skiria nuo
geriausiųjų pasaulio šefų, kurie žino kai
ką daugiau.
Iš visų gyvūnų, kurie vaikšto, plaukia,
laipioja ar skrenda, žmogus yra tas, kurio skonio pajautimas yra labiausiai
išvystytas. Tačiau čia kalbame ne apie
nosies ar liežuvio receptorių jautrumą,

o apie skonio suvokimą, prisiminimą
ir atkūrimą. Šiandien yra per paprasta
tiesiog siūlyti kokybišką, šviežią maistą.
Skonį reikia suprasti plačiau ir atsižvelgti į
kuo pilnesnį jo išpildymą. Tam pirmiausia
reikia žinoti, kas sukuria skonį. Na, šefai,
kuris pirmas atsakys teisingai? Žaliava?
Prieskoniai? Gamybos būdas? Ne. Skonį
sukuria... smegenys.
Kaip tai vyksta, tyrinėja palyginti naujas
mokslas – neurogastronomija. Šio mokslo
uždavinys yra išsiaiškinti, kaip smegenys

sukuria skonio asociacijas ir kaip skonio
suvokimas atliepia ir gali įtakoti valgymo
įpročius, kultūrą ir net sveikatą.
Neurogastronomijos terminą ir tyrimų
sritį sąlyginai neseniai, prieš 10 metų
pristatė neurobiologas Gordon Shepard.
„Pajautimą ir suvokimą, koks maisto,
esančio mūsų burnose, skonis, sukuria
smegenys. Tai turi būti fundamentalus
žinojimas kuriant gastronomiją“, – teigia
mokslininkas.
Tai, ką jaučiame skonio receptorių dėka,

yra vos keli pagrindiniai skoniai: saldumas,
sūrumas, rūgštumas, aštrumas ir penktasis skonis, umami. Be kitų sudedamųjų
pojūčių: uoslės, regos, klausos ir lytėjimo
– skonis ir apsiriboja šiais vienodais,
neišraiškingais pojūčiais. Jokių poskonių.
Jokių natų. Jokių atradimų ir jaudinančių
potyrių. Tuo tarpu sujungus visus
pojūčius: uoslę, regą, klausą, lytėjimą, bei
išmintingai juos valdant, smegenys sukuria to unikalaus skonio pojūtį, suvokimą,
iš karto įrašo atsiminimus ir asociacijas,

kurie iškels į paviršių skonį ar kvapą ir po
keliasdešimties metų.
Užuot stimuliavus skonio receptorius
ir apetitą naudojant didesnius cukraus,
druskos, prieskonių, riebalų kiekius, pasitelkiant neurogastronomijos žinias
galima manipuliuoti skonio pojūčiais, kuriuos sukuria smegenys. Maisto kvapas,
struktūra, pateikimas, aplinka, garsas –
visa tai įtakoja patiekalo skonį (ar jis bus
saldesnis, sūresnis, aitresnis, ryškesnio ar
blankaus skonio).
Nukelta į 14 psl. >
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Puikus įrodymas, kaip vaizdas veikia skonio formavimą smegenyse dar prieš ragaujant – vakarienės
tamsoje. Daugelio tokių vakarienių dalyvių teigimu, valgant aklinoje tamsoje, nematant maisto,
neretai nesuprantama, ar tai jūros gėrybės, ar grybai, jautiena ar kiauliena.

Yra daugybė būdų manipuliuoti kvapu, tačiau pirmiausia reikia neužmiršti
elementariausių sprendimų – gaminant atskleisti kvapus galima tik su
kokybiškais produktais.

1936 m. chemikas H. C. Moir pristatė
vieną pirmųjų akivaizdžių įrodymų, kaip
smegenys kuria/įtakoja maisto skonio
suvokimą. Eksperimento, kurį jis atliko,
dalyviai valgė „sumaišytų spalvų“ žėlė
saldainius: žalios spalvos apelsininius saldainius, raudonos spalvos citrininius saldainius ir pan. Eksperimento dalyviams
taip pat buvo duota paragauti tamsiai
rudos (šokolado) spalvos biskvitų, iš kurių
vienas buvo iš tiesų šokoladinio skonio,
o kitas – vanilinio. Tik vienas žmogus iš
eksperimento dalyvių teisingai įvardijo
ragautus skonius abejose eksperimentų
dalyse. Tuo tarpu kiti, ragaudami raudonos spalvos citrinų žėlė, spėjo, jog valgo
vyšnių, aviečių, braškių, slyvų žėlė, didžioji
dalis eksperimento dalyvių buvo įsitikinę,
kad šokoladinės spalvos vanilinis pyragas
iš tikrųjų buvo šokolado skonio.
Smegenyse esanti sistema, kurdama
skonius, sukuria jų suvokimą, asociacijas, prisiminimus, emocijas, apsisprendimus. Kuo daugiau sužinome apie skonių
pojūčių prigimtį, tuo lengviau galime jais
manipuliuoti, o žinant pagrindines neurogastronomijos taisykles ir gudrybes,
skonio receptorius, pasirodo, visai
nesudėtinga ir apgauti.
Skonis ir kvapas
Kvapas yra vienas svarbiausių skonio

10

Restoranų verslas 2/2016
www.restoranuverslas.lt

įvertinimo ir formavimo kriterijų. Kai kurių
tyrimų duomenimis, tinkamas kvapas
sudaro 75 proc. patiekalo sėkmės. Tačiau
uoslė, kaip ir skonis, mums atrodo toks
įprastas dalykas, jog net nesusimąstome,
kaip vyksta pats užuodimo ir kvapo pajautimo bei suvokimo procesas.
Taigi, į nosies ertmę kvapios medžiagos
molekulės patenka ne tik iš oro mums
uodžiant, bet ir per maisto molekules, kai
kramtydami mes iškvepiame.
Atsižvelgiant į tai, per kur ateina kvapas,
uoslė skirstoma į ortonazalinę (tiesioginis
uodimas) ir retronazalinę (vidinė uoslė).
Ortonazalinė arba tiesioginė uoslė pirmiausia yra atsakinga už maisto kokybės
patikrinimą, ar jis šviežias, ar tinkamas
vartoti, taip pat už apetito ir neretai
asociacijų bei prisiminimų sužadinimą, tai
yra, nulemia hedonistinę maisto kokybę.
Kartu uodžiant smegenys analizuoja kitus aplinkoje esančius kvapus ir įtraukia
juos į bendrą maisto skonio suvokimą.
Tuo tarpu būtent retronazalinis būdas
yra pagrindinis maisto ir skysčių, esančių
mūsų burnoje, kvapų ir skonio suvokimo
šaltinis. Trumpiau tariant – vidinė uoslė,
kurianti skonį. Kadangi tai yra vidinis
pojūtis, jis dažniausiai smegenims perduoda informaciją kaip visumą. Tai reiškia,
kad būtent kramtydami, nurydami,

įkvėpdami ir iškvėpdami perduodame
kvapo molekules, sukuriančias skonio
niuansus ir pajautimą. Būtent kramtant
ir iškvepiant, o ne uostant maistą, mums
atsiskleidžia tikrasis burnoje esančio
maisto kvapas. Tuo tarpu smegenys
fiksuoja šį kvapą, sujungia su per kitus
pojūčius gaunamais signalais ir taip sukuria bendrą maisto skonio suvokimą.
Didžiulę kvapo ir vidinės uoslės
įtaką skoniui labai paprasta patikrinti praktiškai. Paragaukite bet kokio
produkto ar patiekalo užsikimšę nosį,
kvėpuodami tik per burną. Iš karto
įsitikinsite, kad skonio niuansai visiškai
nejuntami, geriausiu atveju pajusite
vieną iš pagrindinių skonių: saldumą,
sūrumą, rūgštumą, kartumą, greičiausiai
net nepavyks pajusti penktojo, umami,
skonio. Ir užteks tik atidengti nosį, pro ją
iškvėpti ir pajusite visus skonio niuansus.
Įdomiausia tai, kad tuo metu burnoje net
nebūtinai turi būti likęs maistas – net
sukramčius ir nurijus, atidengus nosį,
staigiai ir stipriai ateina aromato ir skonio
pojūtis.
Kaip „įdarbinti“ kvapą? Mūsų smegenys sukuria asociacijas tarp kvapo ir
skonio dar prieš paragaujant patiekalo,
tad kvapas įtakoja ne tik tai, ar mums pa-

tiekalas atrodo skanus, bet ir mūsų organizmo reakciją ir išankstinį pasiruošimą ar
nujautimą, koks bus maisto skonis, vien
užuodus jo kvapą.
Žinant, kaip veikia asociacijos, tampa nesudėtinga manipuliuoti skonio
pojūčiu ir netgi sukurti skonius, kur jų
nėra. Akivaizdžiausias pavyzdys – vanilė.
Ar žinote, koks vanilės skonis? Saldus?
Iš tikrųjų – visiškai ne. Dėl plataus naudojimo ruošiant desertus, dėl įvaizdžio
reklamose, kuriose skambiai vanilės
skonis apibūdinamas, kaip „kerinčiai saldus ir aromatingas“ ar dėl dažnai naudojamo produkto – vanilinio cukraus, mums
įprasta vanilę asocijuoti su saldumynais
ir saldumu. Taigi, užuodžiamas vanilės
aromatas signalizuoja mūsų smegenims,
jog tuoj bus ragaujamas saldus skonis,
ir maistas, kurį valgome, iš tiesų atrodo
saldesnis nei yra iš tikųjų.
Ne viename geriausiame pasaulio
restorane didelis dėmesys skiriamas
kvapų asociacijų sukūrimui, kad būtų
sustiprinti tam tikri skoniai. Pavyzdžiui,
ragaujant jūros gėrybių patiekalus,
purškiama švelni dulksna su jūros
kvapu, o grybai patiekiami tarp samanų,
kvepiančių mišku. Taip įdarbinamos ir
asociacijos, ir nostalgiški vaikystės prisiminimai: grybavimas su šeima miške,

Skrebutis su triufeliais ir miško samanų aromatas restorane “The Fat Duck“
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Valgant su „Aromafork“, , per uoslę apgaunami skonio receptoriai ir sukuriamas įspūdis, jog valgoma su produktu, kurio patiekale gali visai nebūti.

mamos obuolių pyragas sekmadieniais,
kelionių įspūdžiai ir kiti patyrimai, kurie
skoniuose įamžina vaizdus, emocijas,
asociacijas ir pakelia valgymo patyrimą į
visai kitą lygį.
Visai neseniai išrastos ir jau parduodamos šakutės „Aromafork“, kurios geriausiai
iliustruoja
neurogastronomijos
mokslą, kvapų poveikį skoniui ir asociacijoms. Metalinės šakutės turi 21 skirtingą
„skonį“: šokoladinį, vanilės, braškių, baziliko, mėtų, cinamono, sviesto, alyvuogių
aliejaus, dūmų ir kt. Šakutės veikimo
principas paprastas ir panašus į oro
gaiviklio – kiekvienoje šakutėje įstatyta
pasirinkto kvapo kapsulė, joje yra aromatinis skystis, kuris per prie jo prijungtą
sugeriamo popieriaus juostelę valgio
metu paskleidžia pasirinktą aromatą. Taip
valgant, per uoslę apgaunami skonio receptoriai ir sukuriamas įspūdis, jog valgoma su produktu, kurio patiekale gali
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visai nebūti.
Yra daugybė būdų manipuliuoti
kvapu, tačiau pirmiausia reikia neužmiršti
elementariausių sprendimų – uoslė
atpažįsta ne tik ar produktas šviežias, bet
ir ar prinokęs, todėl gaminant atskleisti
kvapus (vadinasi, atskleisti skonį) galima
tik su kokybiškais produktais. Pats maisto gaminimo procesas turi maksimaliai
atskleisti ir išsaugoti kvapų molekules:
žema temperatūra, teisingas pjaustymas,
žinojimas, kada ir kaip sumaišyti produktus. Norint įspūdingai manevruoti kvapais, būtina pažinti ir išnaudoti visus
maistinius augalus, kurie yra tikri biochemijos virtuozai, sugebantys atskleisti
daugiausiai aromatų.
Skonis ir vaizdas
Dar prieš užuodžiant kvapus ar net
prieš maistui pakliūnant ant liežuvio,
smegenys,
pasitelkdamos
vaizdo,

lytėjimo, garso informaciją, jau pradeda
vertinti ir nuteikia vienokiam ar kitokiam
galimam skoniui. Ir tas vertinimas bei
nuteikimas turi didelę įtaką galutiniam
skoniui, valgymo potyriui ir pasitenkinimui maistu. Rega atliepia skonio
suvokimą per spalvas ir formas. Ryški
šviesa labiau tinkama stipriems skoniams
pabrėžti, o lengvas ir švelnus apšvietimas
geriausiai atskleis subtilius skonius.
Neįtikėtina, tačiau netgi indų spalva
gali pakeisti patiekalo skonį. Maistą galima pasaldinti ir žinant, kokius indus naudoti, tas pats desertas ant baltos lėkštės
atrodo 10 proc. saldesnis, nei ant juodos.
Dar 10 proc. saldumo galima pridėti
pakeitus stačiakampes lėkštes apvaliomis. Tuo tarpu kakava atrodo saldesnė ir
aromatas intensyvesnis, kuomet patiekiama rusvos spalvos puodelyje. Maistas,
patiekiamas iš sunkesnių indų, sukuria
prabangaus, kokybiško maisto iliuziją.

Sunkesni peiliai, šakutės, šaukštai taip pat
sukuria skanesnio, kokybiškesnio maisto
pojūtį. Maži šaukšteliai asocijuojasi ir sukuria saldumo pojūtį. Įrankiams taip pat
galioja ir spalvos taisyklė, desertas, valgomas baltu šaukšteliu, bus saldesnis.
Svarbu ir pačio maisto spalva ir kontrastas. Rožinės spalvos maistas atrodo saldesnis. Raudonos spalvos indai sumažina suvalgomo maisto kiekį,
tačiau raudonos spalvos maistas atrodo
sveikas, skanus ir maistingas. Apskritai intensyvesnės spalvos sukuria ir intensyvesnio skonio pojūtį. Svarbu ir
kontrastas, pavyzdžiui, į baltą desertą
pridėjus ryškių raudonų uogų, jis atrodys saldesnis. Anot psichologų, baltos
spalvos maistas padeda nugalėti baimės
jausmą, jaudulį, o oranžinis ir geltonas
maistas suteikia daug energijos, žvalumo.
Manipuliuojant spalva ir vaizdu, galima ir visai apgauti skonio receptorius.
Įdomus to pavyzdys – margarino atsiradimo istorija. Jei natūralus sviestas yra
lengvai gelsvos spalvos, margarinas dėl
riebalų hidrinimo proceso likdavo baltas,
panašus į riebalus ir, žinoma, nepatrauklus pirkėjams, tad 1880 m. margarino
gamintojai sugalvojo jam suteikti įprastą
gelsvą sviesto spalvą, jį nudažant. Sviestą
gaminančios kompanijos užprotestavo,
teigdamos, jog margarino skonis visiškai
neprimena sviesto ir išsireikalavo, jog
margarinas nebūtų dažomas, vietoje to
jis buvo parduodamas baltas su pridėta
pakuote geltonų maistinių dažų, kuriuos pirkėjai patys galėdavo sumaišyti.
Tai tęsėsi tol, kol vienos pieno produktų
konferencijos metu nebuvo atskleista,
jog sviestas, kuris buvo pateikiamas konferencijos banketo metu, iš tikrųjų buvo
nuspalvintas margarinas, o niekas to
nesuprato, tad 1955 m. margarinas buvo
pradėtas pardavinėti jau sumaišytas su
geltonais dažais.
Taigi, tai, kaip atrodo maistas, įtakoja
mūsų suvokimą ir, galų gale, jo skonį.
Žinoma, nereikėtų susitelkti tik į maistą
ir indus, bendras aplinkos spalvinis, vizualinis bei formų pateikimas taip pat
vaidina svarbų vaidmenį malonumo
kūrimo procese. Pavyzdžiui, apetitą
žadina geltona ir žalia spalvos, kurios siejamos su sveikata, džiaugsmu ir laime.
Puikus įrodymas, kaip vaizdas veikia
skonio formavimą smegenyse dar prieš
ragaujant – vakarienės tamsoje. Daugelio
tokių vakarienių dalyvių teigimu, valgant
aklinoje tamsoje, nematant maisto, neretai nesuprantama, ar tai jūros gėrybės, ar
grybai, jautiena ar kiauliena.

Desertas ant baltos lėkštės atrodo 10 proc. saldesnis, nei ant juodos. Dar 10 proc. saldumo galima
pridėti pakeitus stačiakampes lėkštes apvaliomis. Žymus šokolado gamintojų eksperimentas su
šokolado forma atskleidė formos įtaką skoniui. „Cadbury“ šokolado gamintojai, pakeitę savo
šokolado formą iš įprastos į apvalią, sulaukė klientų pastabų, jog šokoladas tapo... per saldus, nors
receptūros išliko nepakitusios.

Skonis ir lytėjimas
Maisto tekstūros bei temperatūros suvokimas pasireiškia per maisto lytėjimą.
Ant liežuvio išsidėstę skonio receptoriai ne tik identifikuoja fizinį skonio
pajautimą, bet kartu, padedant liežuviui,
nustato ir kitas maisto savybes, tokias kaip: karštis, šaltis, drungnumas,
kremiškumas, traškumas, elastingumas,
slidumas, šiurkštumas, aštrumas, lipnumas, trapumas, standumas, skystumas,
kietumas ir pan. Visos šios savybės taip
pat kuria asociacijas ir įtakoja skonio
suvokimą. Pavyzdžiui, traškumas asocijuojasi su šviežumu ir sukuria didesnį
pasitenkinimą maistu: pasirūpinkite, kad
švieži vaisiai, daržovės ar net šviežiai kepta mėsa, bulvytės, kepiniai klientui būtų
pateikti traškūs ir švieži.
Jeilio universitete (JAV) atliktų tyrimų
rezultatai rodo, jog maisto skoniui įtaką

daro ir temperatūra, tiek maisto, tiek
ir liežuvio. Tyrimo metu nustatyta, jog
nežymiai šildant liežuvio galiuką iki 35
laipsnių, intensyvėja saldumo skonis, o
atšaldant iki 5 laipsnių – sūrumas. Tam
tikri skonio receptoriai, atsakingi už
skonio pojūčio siuntimą smegenims, yra
jautrūs šilumai ir į šiltus skysčius reaguoja
taip pat, kaip į saldumynus. Šį fenomeną
atradęs mokslininkas Barry Green pavadino jį „šilumos skoniu“. Paprasčiausias
pavyzdys – ledai. Paragaukite jų, ką tik
išimtų iš šaldiklio, vėliau leiskite kiek
atšilti. Kuo labiau šyla ledai, tuo labiau
atsiskleidžia jų saldumas. Vis dar laikote
sultis šaldytuve? Taip pat ir desertai – jei
jie saugomi šaldytuve, leiskite jiems šiek
tiek sušilti, prieš patiekdami lankytojui.
Teigiama, jog geriausias skonio pajautimas yra tuomet, kai maistas yra 2237°C temperatūros.
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Tyrimai rodo, jog klasikinė muzika daro maistą skanesniu ir gerina virškinimą bei įsisavinimą žarnyne.

„The Fat Duck“ žymusis patiekalas „Sound of sea“
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Neurogastronomija ir jos panaudojimu restorano virtuvėje ypatingai
susidomėjęs Didžiosios Britanijos Michelin restorano „The Fat Duck“ savininkas ir šefas Heston Blumenthal
temperatūrų poveikį skoniui pritaikė
firminiu tapusiame patiekale „Triušio arbata“, kuris iš tikrųjų yra velouté sriuba iš
triušienos sultinio, kuri pateikiama vienu
metu ir karšta, ir... šalta. Specialiai „sukonstruota“ sriuba yra šalta „iš išorės“ ir specialioje kapsulėje karšta „viduje“. Dėl vienu metu ir šalto, ir karšto maisto pojūčio
burnoje, patiekalo skonis tampa žymiai
intensyvesnis, nors prieskonių ir druskos
panaudojama mažiau.
Viena mėgstamiausių šefo Heston Blumenthal manipuliacijų skoniais gudrybių,
kurią sėkmingai virtuvėje taiko daugiau
nei dešimt metų, vadinama „encapsulation“, t. y. keletas ryškių skonio akcentų
vietoj išskaidyto, nuosaikaus skonio.
Taikant šį principą sukuriamas intensyvesnio skonio pojūtis. Vienas iš metodo pavyzdžių – prieskonių naudojimas.
Pavyzdžiui, užuot patiekalą pagardinus
maltais prieskoniais, šefas sako – dėkite
pilnus grūdelius. Valgio metu, perkandus prieskonio grūdelį, skonio pojūtis
bus žymiai intensyvesnis, nors pačio
prieskonio patiekale bus mažiau. „Valgant netikėtai pajuntate traškų prieskonį,
perkandate ir įvyksta skonio sprogimas, o patiekalas atrodo įdomesnis“. Tą
patį principą šefas naudoja sėkmingai
mažindamas druskos kiekį patiekaluose
– vietoje smulkios druskos patiekalams
gardinti naudojami keli stambūs kristalai. Sūrumo pojūtis toks pat ar net intensyvesnis, o druskos kiekis – mažesnis.
Restorane „The Fat Duck“ atliekami
ir kiek neįprastesni eksperimentai, kurie remiasi Oxfordo psichologo Charles
Spence tyrimais, nagrinėjančiais ryšį
tarp skonio ir rankų valdymo. Restorano
someljė ragaujant vyną pasiūlo paragauti
tą patį vyną laikant taurę skirtingose, iš
pradžių kairėje, po to dešinėje, rankose. Ir
iš tikrųjų, ragavusių teigimu, tas pats vynas ragaujant jį viena ranka (priklausomai
nuo to, ar ragaujantis dešiniarankis, ar
kairiarankis) – glotnus, švelnaus skonio,
o paėmus į kitą ranką tampa aštresnis,
atsiskleidžia rūgštis. Kol kas tai tik eksperimentai,
tačiau
gali
būti,
kad
restorane ims ir pasikeis serviruotės
išdėstymo
tvarka
ir
pusės.
Įdomu tai, jog sūris (ir bet koks kitas maistas) atrodo sūriausias, kai ragaujamas ne
šakute ar iešmeliu, o nuo peilio.

Sublimotion restorano vizualizacijos

Skonis ir garsai
Restorane skambanti muzika – viena iš dažniausiai pro akis (ir ausis)
praleidžiamų maisto skonio „sudedamųjų
dalių“. Muzikos garsai įtakoja ir keičia jutiminius ir hedoninius pojūčius ir patirtis
maisto metu. Suporuoti muziką ir maistą
yra menas, tačiau galima pradėti ir nuo
elementaresnių triukų.
Neurogastronomijos
specialistų
teigimu, optimalus garso lygis yra 62-67
decibelai. Atlikus tyrimus paaiškėjo, jog
už šių ribų suvartojamas maisto kiekis
ir pasitenkinimas juo mažėja. Žemesnių
dažnių bosų muzika apkartina desertus,
o aukšti tonai, kaip ir vėjo varpeliai –
saldina. Tyrimai rodo, jog klasikinė muzika
daro maistą skanesniu ir gerina virškinimą
bei įsisavinimą žarnyne.
Kalbant apie pačio maisto garsą, maloniausias ausiai – traškios duonos valgymo
garsas, kuris yra apie 5 kHz, ir šviežių
morkų kramtymo garsas, siekiantis 1-2
kHz.
Skirtinga muzika keičia ne tik maisto,
bet ir gėrimų skonį. Tokie eksperimentai sėkmingai buvo atliekami ir Lietuvoje, „Vyno klubo“ organizuotoje vyno ir
muzikos derinimo sesijoje, kurios dalyviai
vienareikšmiškai pritarė, jog skambant
skirtingai muzikai, vyno skonis gali skirtis
kardinaliai.
Jau minėtame restorane „The Fat
Duck“ garso ir skonio sąveika naudojama
atskleisti ne tik vynų, bet ir maisto skonius. Žymusis patiekalas „Sound of sea“
arba „Jūros garsas“ (moliuskai, austrė,
jūros dumbliai, jūros ežys, po „jūros puta“,
ant pajūrio smėlio, pagaminto iš tapioca

miltų ir miso aliejaus) patiekiamas su jūros
kriauklėje įmontuotomis ausinėmis, iš
kurių sklinda jūros bangų ošimas, žuvėdrų
balsai. Ragavusių teigimu, klausantis įrašo,
patiekale atsiskleidžia išraiškingesnis
jūros gėrybių skonis ir labiau juntamas
sūrumas, nei ragaujant patiekalą tyloje.
Kitas iliustratyvus pavyzdys – Diageo
kompanijos, gaminančios škotiškus viskius, atliktas eksperimentas, kurio rezultatai buvo neįtikėtini ir vienareikšmiški: kambaryje su tikra žole ir paukščių čiulbėjimo
įrašu jų gaminamo single-malt viskio
skonyje labiau atsiskleidė žoliškumo natos ir poskoniai. Tuo tarpu kambaryje su
raudonu apšvietimu ir banguotų formų
baldais viskio skonis buvo saldesnis. O
skaniausias gėrimas buvo ragaujant jį
kambaryje su girgždančiomis medinėmis
grindimis, spragsinčiu židiniu, skambant
kontrabosui.
Žinant tokias gudrybes, galima kurti vakarienes, sujungiant įvairius potyrius, manipuliuojant garsais, vaizdais, šviesa, kurti
nepakartojamus (tiesiogine ta žodžio
prasme) skonius ir formuoti visuminį
skonio suvokimą. Indų forma ir spalva,
įrankiai ir jų išdėstymas, patalpos apipavidalinimas, foninė muzika, apšvietimas,
servetėlės – visa tai lemia ne tik jaukumą,
įvaizdį ar interjero išbaigtumą, o ir skonį.
Tai ir galimybė keisti patiekalo skonį,
nekeičiant sudedamųjų dalių.
Neurogastronomija paverčia kulinariją
ne tik maisto gamyba, o manipuliacijų
visais pojūčiais žaidimu, kurio tikslas – sukurti ne tik skonį, bet ir jo visuminį pojūtį,
sukelti prisiminimus, atverti naujus patyrimus.

Skonis kaip pojūčių visuma
Jeigu panagrinėtumėte geriausių pasaulio restoranų 50-uką, pamatytumėte,
kad beveik visus juos jungia naujas
požiūris į maisto skonio kūrimą, pasinaudojant neurogastronomijos žiniomis.
Daugelis šių restoranų šefų įvardija tai
kaip aktualiausią ateities tendenciją premium klasės restoranuose.
Schloss Schauenstein (Furstenau,
Šveicarija)
3 Michelin žvaigždučių restorano šefas
Andreas Caminada, bendradarbiaudamas
su Olandų iliuminacijos meistru Peter
Diem, šešis degustacinės vakarienės patiekalus patiekia ant specialių šviečiančių
Schloss Schauenstein šviečiančios lėkštės
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Ultraviolet vakarienė „ant pievelės“

Sublimotion restorane trijų valandų vakarienė atsieis 1 500 eurų.

lėkščių, kuriose vaizduojami įvairūs vizualiniai efektai, ir filmukas, kaip gimsta
patiekalas. Taip sukuriama visiškai nauja
valgymo patirtis, o maisto skoniams, šefo
teigimu, suteikiama efektingumo.
Auricle Wine & Sound Bar (Christchurch, Naujoji Zelandija)
Ko gero, pirmasis baras pasaulyje, kuriame vynas derinamas su muzika.
El Celler de Can Roca (Girona, Ispanija)
Restoranas, 2013-aisiais išrinktas geriausiu pasaulyje, sukūrė „sapną“ – „El Somni“. Tai 12-os patiekalų vakarienė-opera,
sujungianti kulinariją, istoriją, prisiminimus, gamtą ir poeziją. Restorano svečiai
vakarienės metu pasineria į skirtingų

El Celler de Can Roca „El Somni“. vakarienė...
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menų instaliaciją, kurioje persipina
vizualinės projekcijos ant stalų ir didžiulių
stiklo plokščių, specialiai parinkta muzika,
asociatyvus patiekalų serviravimas.
Sublimotion (Ibiza, Ispanija)
Tai vieta, kur trijų valandų vakarienė
atsieis 1 500 eurų, vieta, kurią Michelin
šefas Paco Roncero kūrė dvejus metus,
siekdamas sujungti visus pojūčius, suformuojant galutinį skonį ir potyrį. Čia
susilieja kulinarija, menas, virtuali realybė.
Visa erdvė, kurioje vyksta vakarienė, apstatyta ekranais, juose kiekvienam patiekalui skirti vis kiti vizualiniai efektai,
20-ties patiekalų vakarienės metu nuolat
stimuliuojami visi pojūčiai, vis skirtingais
dirgikliais, per tris valandas skoniais ir

pojūčiais pakylama iš vandenyno dugno
iki kosmoso.
Ultraviolet (Šanchajus, Kinija)
Restoranas kiekvieną vakarą rengia išskirtinių potyrių vakarienes, kurių
metu atmosfera kardinaliai keičiama
sulig kiekvienu patiekalu: iš grindų
į viršų nukreiptas apšvietimas, 360
laipsnių, besikeičiančios vaizdo projekcijos, besikeičiančios temperatūros,
skirtingi kvapai, skleidžiami vakaro
metu, padavėjai, derinantys aprangą
prie patiekalų. Omarai čia ragaujami
bangų apsuptyje, pučia lengvas brizas ir
sklinda jūros aromatas. Restorano vadovas ir šefas tokias vakarienes vadina „psychotasting“.

...sujungianti kulinariją, istoriją, prisiminimus, gamtą ir poeziją

Apie
neurogastronomiją
maisto
žinovė, šefė Aida Matulevičiūtė: „Neurogastronomija restoranų versle taikoma
tam, kad žmogus maitinimo įstaigoje
įgytų ne tik sotumo jausmą, bet ir patirtį,
malonumą, ir pajustų emociją, susijusią
su valgymu.
Pati mokslo šaka yra pakankamai jauna, tad dar negalima vienareikšmiškai
vertinti ar suskirstyti neurogastronomijos į „lentynėles“, nors jau yra formuojami
pradiniai supaprastinti modeliai tam,
kad restoranai galėtų integruoti sistemas, kurios padės lankytojams patirti
dar daugiau potyrių valgant ir ragaujant
maistą.
Mano nuomone, tikrai būtų protinga kuo anksčiau pradėti domėtis ir
taikyti restoranuose Lietuvoje kai kuriuos nesudėtingus neurogastronomijos dėsnius. Valgymas yra malonumas,
tradicija ir emocija, taip pat labai svarbi
gyvenimo dalis, valgymas niekada nenustos būti socialinio gyvenimo ir gerų
emocijų šaltinis.
Lietuvos maitinimo įstaigose dar
nėra skiriama pakankamai dėmesio
ir investicijų, kad tai padarytų esminį
skirtumą svečiams apsilankius ir
mėgaujantis pojūčių visuma ragaujant
maistą.
Kuo anksčiau pradėsime taikyti neurogastronomijos principus, tuo greičiau
tai taps svarbia Lietuvoje pirmaujančiųjų
restoranų konkurencinio pranašumo dalimi.
Teko lankytis keliuose restoranuose, kurie galėtų būti vadinami praktikuojantys neurogastronomiją, tačiau

neaišku, ar tai yra daroma žinant ir taikant konkrečius dėsnius, ar tiesiog dėl
savito jausmo ir įvairovės sukūrimo ar
net socialinių paskatų. Kaip, pavyzdžiui,
Ciuriche esantis restoranas „Blindekuh“
(liet. akla karvė). Norėdami įdarbinti
žmones su negalia, šiuo atveju, regėjimo
sutrikimų turinčius žmones, savininkai
įkūrė restoraną, kuriame yra visiška tamsa. Dar 2009 metais tam, kad gautume
staliuką šiame restorane, turėjome jį
rezervuoti prieš 6 savaites. Maisto skonis,
kvapas ir valgymo patirtis buvo visai kita.
Visai kitaip jautėsi maisto struktūra, net
valgymas su įrankiais ir jų dėjimas į burną
ar gėrimo į taurę pylimas. Kvapas buvo labai stiprus, o garsai restorane, atrodė, kad
skiriasi nuo to, ką esame įpratę girdėti kai
valgome. Viskas atrodė žymiai stipriau,
išraiškingiau ir garsiau. Žinau, kad toks
restoranas, atrodo, pavadinimu „Dienos“,
buvo, o gal dar yra ir Lietuvoje. Tokio
pobūdžio restorane rekomenduoju apsilankyti bent kartą gyvenime.
Restoranas „The Fat Duck“ keletą metų
iš eilės turėjo geriausio restorano titulą
pasaulyje (britų žurnalo „Restaurant“
skelbiamame metiniame sąraše). Jo
šefas – gerai žinomas, vienas iš ilgamečių
pasaulinio lygio šefų Hestonas Bliumentalis. 2016 metais restoranas atsinaujino
ir pradėjo taikyti neurogastronomijos
praktiką, kuri, vienareikšmiškai, pasitvirtino. Nereikia užmiršti, jog tam, kad maistas būtų emocija, baziniame lygyje jis turi
būti be galo atidirbtas ir skanus. Tik tada
galima pasiekti skonio ir juslių harmoniją.
Tobulai kvepiantys ir traškūs maisto
produktai su muzika bei sukurta atmos-

fera, jų netikėtas spalvingas bei vaizduotę
skatinantis pateikimas, tolygiai burnoje
tirpstantis desertas su kvapų ir skonio
proveržiais, kurių nesitikėjote, nugabens
Jus į vasarą, ar pas močiutę į kaimą. Visa
tai paliks ilgalaikius prisiminimus.
Mano
įsivaizduojama
neurogastronomija – sveiko maisto istorijos
kūrimas, kuris nereikalauja sudėtingų
ir brangių sudėtinių dalių, bet verčia
žmones norėti patirti nesumeluotą ir
tikrą skonį ir adaptuoti sveiko maisto
gamybos principus šeimoje. Neurogastronomijos ir skonio sinergija, mano
akimis, turėtų būti prieinama tiems, kas
vertina teigiamų įspūdžių ir emocijų už
prieinamą kainą svarbą. Nauda, sveikata
ir atsakingas verslas turi eiti koja kojon su
neurogastronomijos praktika.“
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Siekiant iliustruoti senųjų veislių potencialą, papasakosime
apie sensaciją, įvykusią Danijoje. Šioje šalyje, visiškai nualintoje intensyvaus žemės ūkio, vietiniai senųjų veislių augintojai,
užauginę beveik užmirštos tradicinės kviečių veislės derlių,
sukėlė bangas, kurios nuvilnijo per kulinarijos pasaulį. Per
2-ejus metus šios veislės miltai tapo itin geidžiami, o gaminius
iš jų savo klientams pradėjo siūlyti garsiausi šalies restoranai,
įvardindami tai kaip kulinarinę sensaciją.
Taigi, nors Europoje kuriasi senųjų veislių augintojų organizacijos ir stipriai žengiama į priekį šio paveldo išsaugojimo
link, Lietuva dar stipriai atsilieka. Pavieniai gamtinės
žemdirbystės ūkininkai dar tik dabar pradeda atkūrinėti senovines kultūras. Užauginama senovinių ropių, griežčių, specialių
rauginimui skirtų agurkų ir kopūstų, bet tai tik nedideli kiekiai.
Verta paminėti, kad veislės dažnai turi ir savo istoriją. Pernai,
Alytaus raj. surasti ir šiemet gamtinės žemdirbystės augintojų
užauginti griežčiai kildinami iš Sibiro glūdumų, o juos į Lietuvą
kartu su savimi atsivežė ir ėmė auginti grįžusi tremtinė. Taigi, senos veislės ne tik stimuliuoja skonio receptorius, jų istorijos taip
pat stiprina kultūrinę atmintį.

etninė virtuvė
Gražvydas Jegelevičius

Praėjusiame „Restoranų verslo“ numeryje pristatėme etninės lietuvių virtuvės temą per vietines veisles.
Pratęsiant šią temą, įkvėpimui pradėkime nuo pavyzdžio iš Austrijos, atskleidžiančio, kaip buvo atgaivinta tradicinė šalies virtuvė, kuri yra neišvengiamai susijusi su kulinarine žaliava – įvairiomis maistinėmis
savybėmis pasižyminčiomis daržovių ir vaisių veislėmis bei vietinių gyvulių mėsa.
Austrijoje per 25 veiklos metus surinkta virš 5000 senųjų vietinių
veislių augalų pavyzdžių. Visa tai padarė saujelė susibūrusių
entuziastų, suprantančių kulinarinę ir maistinę senųjų veislių
vertę. Šios veislės, pasižyminčios įvairiausiomis savybėmis ir vizualiniais požymiais, buvo atgaivintos – imtos auginti dideliais
kiekiais ir priimtos vietinės virtuvės kulinarų. Ar įsivaizduojame,
koks tai svarbus paveldas? Turint tokį asortimentą, austrams belieka ieškoti ne kulinarinės žaliavos, o tradicinės virtuvės receptų.
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Lietuva dar tik pradeda kulinarinio paveldo puoselėjimo
epochą. Šia tema Lietuvoje išleistos kelios knygos vis labiau atskleidžia vietinės virtuvės paslaptis (R. Laužikas, N.
Marcinkevičienė). Istoriniai mūsų krašto diduomenės valgyti patiekalai, tokie kaip įdarytas sterkas, patiektas su keptomis ropėmis,
arba austrės, virtos ropių sultinyje, praturtins prabangiausių
restoranų virtuves, o vietinės „Lietuvos baltųjų“ veislės kiaulių
mėsa, lėtai troškinta su vyniniais obuoliais, ropių tyrsriubė su antimi ar kapota jautiena įdarytas griežtis nustebins savo subtilumu.
Tradicinės daržo ir sodo kultūros ir vietinių veislių gyvulių mėsa ar
žvėriena patyrusio kulinaro vaizduotėje susijungia į neįtikėtinas
kombinacijas ir materializuojasi į neprilygstamus savo skoniu patiekalus, sujaudinančius net išrankiausio valgytojo gomurį.
Didelį potencialą turi ir užmirštos, bet dar galutinai neišnykusios
vietinės grūdinių kultūrų veislės, kurioms būdingas nors ir
mažesnis derlumas, bet geresnės maistinės ir skoninės savybės.
Iš senovinių miežių veislių salyklo užraugto alaus veikiausiai jau
niekur neparagausite, bet, atsiradus pasišventusiam ūkininkui
ir aludariui, toks alus galėtų būti atkurtas. Taip pat lietuvių tauta beveik užmiršo senųjų vietinių veislių ruginės duonos skonį,
nes paprasčiausiai niekas neaugina senųjų veislių rugių. Jų gal
dar ir galėtume rasti atokesnėse šalies vietose, kur žmonės vis
dar puoselėja šias veisles kaip savo paveldą. Žinome, kad tarp
gamtinę žemdirbystę propaguojančių ūkininkų vyksta bandymai
atkurti vieną ar kitą senovinių rugių veislę.

Sėklas draudžia platinti Lietuvos įstatymai
Be kol kas nedidelio populiarumo, koją kiša ir tai, kad senųjų
augalų veislių sėklų nėra prekyboje, nes industrinio standarto
neatitinkančias senųjų veislių sėklas draudžia platinti šalies
įstatymai. Tuo tarpu kaimyninė Latvija ir dalis Europos šalių jau
turi pažangesnę įstatyminę bazę, palankią senųjų veislių augintojams ir platintojams.
Senomis veislėmis įprastai laikomos tos, kurios buvo sukurtos
iki chemizuotos žemdirbystės pradžios, t. y. maždaug iki 1950
m., ir jos nepritaikytos prie intensyvaus auginimo, kai naudojamos trąšos ir pesticidai. Žinoma, senų veislių derlius gali
būti mažesnis, bet jų pranašumas – švara, maistinė kokybė ir
kažkuo ypatingos išorinės ar skonio savybės, kurių dabartinėje
produkcijoje nerasime. Įdomu ir tai, kad ekologinių ūkių modelis negali tvariai palaikyti senųjų veislių, nes, pagal ekologinio
ūkininkavimo įstatymus, veislės turi būti keičiamos kas 5 metus,
o tai neleistų palaikyti būtent prie tos vietos jau prisitaikiusios
veislės.
Aukščiausios kokybės žaliavos
Gamtinės žemdirbystės judėjime yra entuziastų, pasišventusių
senų kultūrų auginimui, tačiau ne mažiau svarbi sudedamoji
dalis – dialogas tarp žemdirbių ir kulinarijos pasaulio atstovų.
Glaudesnis bendradarbiavimas tarp kulinarų ir ūkininkų
asociacijų būtų paskata sveikai konkurencijai tarp žemdirbių
vystytis. Tai būtų priežastis atsirasti ir gerėti produkcijos kokybei
bei senų gerų veislių asortimentui. Žinoma, natūrali gamtinė
produkcija kainos prasme yra nekonkurencinga, palyginus su
industrinės žemdirbystės produkcija, bet išmintingas kulinaras
visada gamins patiekalus iš aukščiausios kokybės žaliavų.
Pabaigoje verta akcentuoti vertingąsias senųjų, natūraliai
auginamų, tiek gyvulių, tiek augalų veislių savybes. Ekstensyviai auginamų gyvulių, pavyzdžiui, senovinės „Lietuvos
baltųjų“ kiaulių veislės mėsa ar prigimtinį dėslumą turinčių
vištų kiaušiniai neras lygių tikro skonio ieškotojų gretose, o ir
pamalonins subalansutuomu tuos, kurie domisi maistingumu.
Tuo tarpu senoviniai šakniavaisiai, turtingi sveikųjų krakmolų
ir maistinių skaidulų, yra tikrų tikriausias trūkumas šiuolaikinio
žmogaus mityboje. Svieste kepti griežčiai, pagardinti laiškiniais
česnakais, kapota aviena įdarytos ropės, griežčiai, įdaryti raugintais laukiniais grybais, ar į griežčių lapus įvyniotos kapotos
avienos kepsneliai, vadinami ropučiais – štai ko reikia etninės
virtuvės mėgėjams!
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ar sukurti šeimyninių pusryčių tradiciją.
Pavyzdžiui, vaikai iki 12 metų valgo nemokamai pirmadieniais-trečiadieniais, nuo 15
iki 19 val., arba atvirkščiai – tik savaitgaliais,
tėvams užsisakius vėlyvuosius pusryčius.
Tačiau KAIP sukurti sveiką, įdomų, skanų
ir madingą vaikų meniu?

Geriausias vaikų meniu
restorane, arba Kuo keisti
dešreles ir picas?
Ieva Malaiškaitė

Kokio lygio restoranų ir valgymo kultūrą esame pasiekę, ir, įdomiausia, link kur einame, galima spręsti pagal... vaikų meniu restoranuose. Galime svaigti apie Michelin žvaigždutes, apie gastronominius nušvitimus
gourmet restoranuose, demonstruoti aukštosios ar molekulinės virtuvės žinias, atidarinėti visų pasaulio
šalių virtuves, tačiau kol paskutiniame meniu lape siūlysime vaikus kimšti riebalais, cukrumi ir miltais,
kulinarinė šalies ateitis apsiribos tik keliomis teisingomis vietomis ir nedidele sauja maisto žinovų ir kritikų,
o visa kita taip ir liks – gausybė tinklinių prasto maisto vietų ir vartotojai, kuriems vis dar patraukliausi
užkepti koldūnai. Kur dingsta diskusijos apie sveiką maistą, sezonines žaliavas, stiprius kulinarinius sprendimus, kai atverčiame tą paskutinį meniu puslapį?
Biopsichologijos profesorė Julie Mennella tyrime apie įtaką vaikų skonio ir mitybos formavimui atskleidė, jog stipriausiai
žmogaus mitybos įpročius formuoja mamos mityba nėštumo metu ir ankstyvoji
vaiko mityba. „Vaikai gali „išmokti“ mėgti
įvairiausią maistą, bet kad pamėgtų, jie
turi pirmiausia ragauti įvairų maistą“, –
teigia mokslininkė. Žinoma, ankstyvoje
kūdikystėje tai yra tėvų darbas, tačiau
kodėl vaikas, namie valgantis traškias
morkas su humusu, restorane ar kavinėje
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negalėtų gauti to paties, o turi ragauti
menkavertę picą su dešrelėmis?
Jei Jūs negalvojate, kad vaikai Jūsų
restorane turėtų valgyti sveikai, būkite tikri, kad šiuolaikiniai tėvai, turintys aukštą
perkamąją galią, tikrai apie tai galvoja, ir tai
gali būti vienas iš lemiamų veiksnių, renkantis, kur valgyti. Tėvai keičia savo mitybą
ir nori, kad ir jų vaikais valgytų sveiką,
madingą maistą. Turėdami galimybę sveikai pamaitinti vaiką, tikėtina, tėvai irgi
dažniau išeis į restoraną.

Tai – dar viena priežastis turėti teisingą
meniu visai šeimai, o ne tik sveiką, sezoninį
ir gurmanišką meniu tėvams. Platesnis
taptų ir restorano konceptas, ir tikslinė auditorija – tai būtų šeimos restoranas, kuriame vyktų šeimos pietūs, šeimos savaitgaliai, šeimos vėlyvieji pusryčiai.
JAV yra nemažai restoranų, kur vaikai valgo nemokamai. Žinoma, tik tam tikromis
valandomis ir tik tėvams užsisakius kažką iš
pagrindinio meniu. Bet tai yra puiki proga
išnaudoti ramiausias restorano valandas

Skanu akims
Valgome produktus ir patiekalus,
o ne jų formą. Tačiau, anot straipsnio,
nagrinėjančio
neurogastronomijos
mokslą ir vaizdo poveikį formuojant
skonio suvokimą smegenyse (psl. 16-17),
vaikams ypatingai svarbu, kaip atrodo
patiekalas, dar prieš pradedant jį valgyti.
Tai neturi būti gastronominis, pincetu
išdėliotas šedevras, pirmiausia jis turi būti
patraukiantis dėmesį ir įdomus, spalvingas, džiaugsmingas, įvairių formų. Visus
išvardintus punktus tiesiog idealiai galima
išpildyti naudojant daržoves. Taip, vaikai
gali su malonumu valgyti daržoves, tik
reikia žinoti, kaip jas pateikti. Tegul meniu
atsiranda istorijos apie Jūsų patiekalus,
tegul daržovės ir vaisiai tampa komiksų
herojais.
Žaiskite su formomis, išpjaustymais,
žaidybiniais elementais, pieškite ant
lėkštės sirupu, balzaminiu actu ar kremu,
kurkite įdomius personažus ir Jūsų patiekalai netruks atsidurti tėvelių Instagram ir
Facebook paskyrose.
Aišku
99 proc. vaikų labiausiai vertina ir mėgsta
patiekalus, kur viskas aišku ir atpažįstama.
Trintas sriubytes, mišraines, troškinius palikite dienos pietums. Paruoškite maistą
taip, kad didžiąją jo dalį ar bent garnyrą
vaikas galėtų valgyti tiesiog rankomis (finger food). Tai galėtų būti ant griliaus keptas
sūris su įvairiaspalviais daržovių šiaudeliais
ir jogurto dažiniu. Neblogas pasirinkimas
– vaikų meniu siūlyti mažesnes porcijas
patiekalų iš pagrindinio restorano meniu,
taip vaikai gali valgyti įprastą suaugusių
žmonių maistą, kuris dažniausiai sveikesnis už esantį vaikų meniu. „Art Cafe“ (JAV),
kol tėvai geria kapučino kavą, vaikams
siūloma vaikiška „babyccinos“ – kakava
su pieno puta. Vaikams smagu kopijuoti
suaugusiuosius, tegul kopija būna sveika.
Trašku
Dar viena būtina patiekalo savybė,
sukurianti džiaugsmingo valgymo ir
pažįstamo, mėgstamo skonio pojūtį –
traškumas. Suaugusiems taip pat, bet
vaikams jis ypatingai svarbus. O traškūs
gali būti ne tik bulvių čipsai, bulvytės fri
ar picos padas. Švieži vaisiai ir daržovės,
džiovintos pilno grūdo duonelės, džiovinti
lavašo trikampėliai su daržovių padažu,
džiovyklėje paruošti saldžiųjų bulvių čipsai,

kale čipsai, švieži rabarbarai su medumi, kokoso riešutai. Bulvytes fri keiskite orkaitėje
be riebalų keptomis bulvių lazdelėmis arba
išbandykite fermentuotas bulvytes, kurias
kepant nesusidaro nuodinga medžiaga
akrilamidas.
Protingai saldu
Pirmasis vaiko gautas maistas, motinos
pienas, yra saldus. Todėl natūralu, jog viskas, kas saldu, vaikams dar ilgai išlieka skanu ir godžiai trokštama. Saldumo poreikis
yra įgimtas visiems žinduoliams, kadangi
cukrus signalizuoja apie energijos išteklius.
Tačiau saldu – tai nebūtinai trys šaukštai
cukraus stiklinėje gėrimo ar kąsnyje pyrago.
Kuo daugiau cukraus gauna organizmas,
tuo kitą kartą valgant mažėja saldumo
pojūtis, vadinasi, auga ir didesnio cukraus
kiekio poreikis.
Saldumo poreikį natūraliai gali paten-

kinti vaisiai ir jų padažai, tyrelės, trinti kokteiliai, natūralus medus, orkaitėje kepti
obuoliai, chia pudingas su kokosų pienu ir
uogomis, kokosų miltų blyneliai, avokadų
ar bananų ledai. Vietoje saldžių miltinių
desertų išmėginkite vaisių griežinėlius/
kubelius su karšto šokolado, riešutų sviesto
ar karamelės dažiniu.
Saldžios gali būti net daržovės – karamelizuotos morkos ar burokėliai, kurie,
mokant pagaminti, būna saldūs ir be
cukraus.
Gourmet
Ne visas vaikų maistas turi būti tik
šypsenėlės iš vaisių ar patogūs valgyti
rankomis patiekalai. Paeksperimentuokite ir paieškokite, kokie įdomūs, madingi,
skanūs, gurmaniški patiekalai vaikams
prie širdies. Išbandykite jautienos maltinukus su polenta, naminius makaronus ar
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risotto su kokybišku pesto padažu, ėrienos
šonkauliukus su naminiu BBQ padažu
ir grill daržovėmis, kvinojos, kieto sūrio
ir brokolių keksiukus, orkaitėje keptus
moliūgus su apelsininiais pipirais, šparagus
su parmezanu, BBQ bananą su juoduoju
šokoladu, salotas gardinkite gėlių žiedais
ir kokybišku, nefiltruotu, šalto spaudimo
alyvuogių aliejumi ir t. t., ir pan. Įprastus
baltus miltus keiskite sveikesnėmis alternatyvomis, pavyzdžiui, grikių miltais,
o bandeles – bemielėmis, pilno grūdo
duonelėmis. Kad einate teisingu keliu,
suprasite tada, kai tėvai ir kiti suaugusieji
pradės užsisakinėti pozicijas iš vaikiško
meniu.
Teisingi gėrimai
Ne mažiau svarbi meniu dalis – gėrimai.
Putojantys, įvairiaspalviai, cukraus prisotinti gėrimai, spalvintos ir dezodoruotos sultys
visuomet yra paprasčiausias sprendimas,
nes vaikai jų visuomet norės; gamintojai
ir prekybininkai labai gerai išmano savo
darbą. Visi žinome apie įpročio galią, tačiau
įpročiai gali būti formuojami ir teisinga
linkme. Pasiūlykite vaikams stalo vandens
su vaisiais ir uogomis, pavasarį – sulos, tikros kakavos, o ne cukrumi prisotinto kakavos gėrimo, žolelių arbatų ar naminio limonado su sumažintu cukraus kiekiu.
Kaip sukurti sveiką, įdomų ir skanų vaikų
meniu, pataria šefė ir sveikos gyvensenos
puoselėtoja Aida Matulevičiūtė ir Idw Esperanza Resort Virtuvės šefas, Nacionalinės

Justinas Kapkovičius : „vaikams įtikti ne taip ir sunku“

Šefų Rinktinės narys, Justinas Kapkovičius.
Aida kartu su Justinu dirbo Lietuvos
vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos
organizuotoje
edukacinėje-socialinėje
iniciatyvoje „Sveikas vaikas – sveika
ateitis!“ Šefai vizitų darželiuose metu
supažindindavo vaikus su virėjo profesija,
daržovėmis, vaisiais, sveika mityba. Vaikai atlikdavo kūrybines užduotis, mokėsi
kartu gaminti ir degustuoti nesudėtingus
užkandžius, kokteilius.
Kodėl, Jūsų nuomone, restoranas/

kavinė turėtų įvesti sveikus vaikiško meniu pasirinkimus?
Justinas: Restoranų tendencijos juda į
priekį, žmonės vis labiau tampa„kultūringi“
maisto atžvilgiu, o tai jau senai gyvuoja
didžiosiose pasaulio valstybėse – Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje... Ten net maži vaikai žino šviežios austrės ar alyvuogės skonį.
Pastaraisiais metais Lietuvoje požiūris į
maistą keičiasi gerąja prasme – žmonės,
prieš keliaudami į restoraną, jau pasižiūri
ne tik pagrindinį, bet ir vaikų meniu. Nors
Lietuvoje įprastos, „standartinės“ pozicijos

Įvairiaspalvius, cukraus prisotintus gėrimus, spalvintos ir dezodoruotas sultys iškeiskite į spalvingus ir sveikus vaisių kokteilius

yra bulvės fri, pica, mėsainis, blyneliai su
varške, naujoji karta stengiasi keisti senus
šablonus. Vis populiaresni tampa sveiko
maisto restoranai, kurie propaguoja „žalią“,
„lėtą“ ir visokį kitokį „sveikai“ ruošiamą
maistą. Ir tai labai smagu, nes tik įvesdami
naujas kryptis galėsime išstumti senas.
Visgi neišvengiama mūsų maisto kultūroje
yra „greito maisto“ sritis. Įvedęs sveiko
maisto meniu, restoranas gal ir nepadidins
savo apyvartos, tačiau tikrai pradės tinkamai formuoti mūsų ateitį.
Aida: Jeigu sakytume, kad verslas
siekia finansinės naudos, o gera sveikata yra vienareikšmiška ir nekvestionuojama būtinybė visuomenei, reikia tuos du
dalykus suderintini. Patenkinant žmonių
skonio receptorius nekenkiant jų sveikatai ir iš to gauti finansinės naudos yra
iššūkis, kurį be galo sunku, tačiau būtina
apskaičiuoti ir įgyvendinti. Tai reikėtų
pradėti daryti nuo vaikų valgiaraščių, nes
vaikų fiziologija, imunitetas ir bendra sveikata maitinantis netinkamai yra labiau
pažeidžiama nei suaugusiųjų, o nuo to, ką
jie valgo jaunystėje, priklausys jų gyvenimo kokybė, tad ir ateitis. Yra ir kitų faktorių,
kurie turėtų būti svarbūs restoranams,
pavyzdžiui, socialinė atsakomybė ugdyti
sveiką visuomenę, adaptuojant žmonių
skonį prie sveiko maisto.
Ką, priėmęs tokį sprendimą, laimi
restoranas?
Aida: Toks restoranas yra žingsniu

priekyje, lavinant žmonių sampratą apie
maistą restorane, valgymo kultūrą, skatina
verslo atsakomybę prieš žmones, nes verslas nebėra tik verslas, ir visa tai yra rimti
laimėjimai žmonijos naudai. Taip pat tokios
pastangos skatina visuomenę suvokti, jog
sveikesnis maistas turi būti visur: namuose,
ugdymo įstaigose ir – ne išimtis – viešojo
maitinimo sektoriuje. Visuose gyvenimo
etapuose didžiąją laiko dalį maistas turi
būti pilnavertis ir tik išimtiniais atvejais gali
būti kitoks.
Kaip pateikti daržoves, kad jas su
malonumu valgytų vaikai?
Justinas: Pastaraisiais metais teko daug
keliauti po vaikų darželius, dirbti su vaikais
renginiuose, tad pastebėjau, kad vaikams
įtikti ne taip ir sunku. Mano vaikystėje geriausias desertas būdavo rudeninis obuolys,
keptas krosnyje, paskanintas medumi ir
cinamonu. Garantuoju, kad keturi iš penkių
vaikų darželyje tokio stebuklo nėra matę,
tad buvo didelis iššūkis vaikus nustebinti.
Vaikams bandžiau įtikti pasitelkęs fantaziją
– naudojau džiovintus vaisius ir uogas,
natūralų sirupą, likusį nuo keptų obuolių,
gaminau mėgstamus televizinius herojus:
transformerius, makvynus, pimpačkiukus..
Nuo jų negalėjo atsitraukti net ir obuolių
nevalgantys vaikai.
Kalbant apie daržoves, manau, viskas yra
lygiai taip pat: vaikas valgo akimis. Na, nebent jo mitybą formuoja tėveliai. Tad reikia
panaudoti savo vaizduotę ir brokoliai taps

Vaikų gourmet meniu: raw obuolių ir datulių desertas

Norite būti išskirtiniai ir savo restorane/
kavinėje siūlyti tikrai sveikus, įdomius ir vaikų
mėgstamus patiekalus?
Kreipkitės į Aidą, kuri suteiks išsamias konsultacijas, padės generuoti ir išpildyti idėja:
aida@gmail.com, 865588813

Aida Matulevičiūtė projekte “Sveikas vaikas - sveik ateitis“
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Tikras maistas, kuris skatina šypsotis!

Jūs kuriate – mes gaminame!
• Platus sveiko ir augalinio maisto asortimentas;
• Pamokėlės, seminarai, apmokymai;
• Pagalba, norint sveikai maitintis;
• Sveikas maistas šventėms;
• Alergenų analizė;
• Profesionalūs patarimai;
• Receptų idėjos;
• Maistas kavinėms, įstaigoms;

Sakysite – ne restoranas, o tėvai atsakingi už sveikos vaiko mitybos
įpročių formavimą. Gal ir taip. Tačiau restoranas atsakingas už
savo būsimų klientų skonio formavimą.

transformerio ginklu, morka – kardu ir t. t.
Aida: Vaikai maistą myli akimis. Jau
valgiaraščio nuotraukose patiekalai
turi būti spalvoti, žaismingi, patraukliai išdėstyti lėkštėje. Visa tai nesunku
sukurti, naudojant vaisius ir daržoves.
Taip pat turi būti daug skonio ir konsistencijos, kurią labiausiai mėgsta vaikai:
trašku, sūroka-rūgštoka, saldu. Tai taip
pat įmanoma sveikai paruošti iš vaisių ir
daržovių. Visų pirma – tai maisto sudėčių
ir skonio žaismas. Bulvytes gali keisti

morkytės, keptos be riebalų, mažame,
tam skirtame puode. Jos bus ir traškios,
ir sveikos. Svarbus ir daržovių supjaustymas – vaikas turėtų galėti paimti jas į
ranką ir graužti (kalbame apie morkas,
cukinijas, brokolius, agurkus, vyšninius
pomidorus). Vaikai mėgsta pavienius
dalykus, o ne mišinius, ir jiems nepatinka
maistas, kurio jie nesupranta. Pavyzdžiui,
galima padaryti naminį pomidorų padažą
iš pomidorų tyrės ar trintų pomidorų
su prieskoniais, rauginti ar marinuoti
daržoves su mažiau druskos, blanširuoti
daržoves, o ne ilgai troškinti, kad jos
neprarastų spalvos, tuomet jas pateikti
kaip skanų priedą prie viso to, ką vaikas mėgsta. Pilno grūdo blynelius siūlau
serviruoti su vaisių salotomis ar apvirta/
karamelizuota bananų tyre, mėlynėmis,
geros sudėties šokoladu. Dešreles reikėtų
pateikti geriausios įmanomos sudėties,
su traškiomis morkomis „fri“, keptomis be
riebalų. Mėsainis gali pavirsti į daržovainį
ar žuvainį, ruoštą orkaitėje, su pilno grūdo
padu ir kitomis sveikesnėmis priedų alternatyvomis.
Kokie galėtų būti traškūs, bet sveiki
užkandžiai vaikams?
Aida: Orkaitėje keptos daržovės ar net
kopūstų, cukinijų, saldžių bulvių, brokolių,
špinatų traškučiai, burnočių, kukurūzų
spragėsiai be riebalų, džiovintos duonelės,
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džiovinti traškūs vaisiai, vaisių lazdelės,
daržovių lazdelės, padažai, paruošti iš
trintų ar troškintų vaisių ir daržovių.
Justinas:
Populiarėja
natūralūs
traškučiai iš daržovių, kurie džiovinami
be papildomo aliejaus ar cukraus ir puikiai pakeičia bulvinius. Taip pat prasidėjo
natūralių vaisių saldainių era. Tokiems
skanėstams pagaminti naudojami tik
vaisiai ir jokio pridėtinio cukraus. O šefai,
naudodamiesi naujomis technologijomis
ir idėjomis, kuria sveikus patiekalus.
Viskas, kas saldu – vaikams skanu.
Kokie gali būti sveikų, bet saldžių
užkandžių,
patiekalų,
desertų
pavyzdžiai?
Aida: Visi desertai gali būti saldinami
vaisiais ir jų tyrėmis, o papuošimui naudojami džiovinti ar šaldyti vaisiai ir uogos. Saldi-nimui tinka ir įdomesnės alternatyvos, tokios kaip lukuma (lucuma)
vaisiaus milteliai, kurie nekelia cukraus
kiekio kraujyje. Tinkami desertai –
mano minėtieji blynai su tyrėmis, chia ir
migdolų pieno pudingas su trintais sunokusiais persimonais, šaldytų bananų ledai, saldinti trintais abrikosais ir riešutais,
vaisių salotos, trintų vaisių kokteiliai, pilno
grūdo keksiukai, sal-dinti džiovintais vaisiais ir užpilti kakavos, avokadų ir bananų
tyre, pilno grūdo sausainiai su uogomis,
pieniška braškių sriuba, saldinta stevija
(stevia) augalo lapeliu.

Linkinti sveikatos, Aida
Mob. tel.+37065588813,
El.p. matuaida@gmail.com
www.facebook.com/sveikuciai

viso pasaulio vaisių ir
daržovių tiekėjas

Tiekimas į HoReCa - Egzotiniai ir Ready to Eat vaisiai - Vaisių puokštės ir krepšeliai
Sandėlio parduotuvė: puikūs pasiūlymai kasdien www.facebook.com/Litbana
Kirtimų g. 57D, Vilnius - tel. (8 5) 260 19 37 - info@litbana.lt
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Geriau nei
seksas...

DESERTai ir pasaulio
desertinės
Ilona Petrovė

Veganiški...

„Pana Chocolate“

Konditerinė „Baylina“– saldumynų rojus be cukraus
(Barselona, Ispanija)
www.baylina.com
Rankų darbo desertai pradėti gaminti 1899 m. Jie išsiskiria tuo,
kad visa produkcija gaminama be cukraus, todėl ši konditerinė
populiari tarp sergančių diabetu, besirūpinančių sveikata bei
sportuojančių žmonių.
Vietiniai gyventojai mėgsta čia lankytis dėl tradicinių konditerijos gaminių, pavyzdžiui, San Chuano ar Stebuklingų
burtininkų pyragų. Populiarėja ir inovatyvūs gaminiai – skaitmeniniai tortai. Specialiais spausdintuvais, kuriuose vietoje
rašalo naudojamas valgomasis gelis, padaromos įvairios spalvotos figūros ar tiesiog ant kepinių perkeliamos nuotraukos.
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Kruasanai

„Dominique Ansel Bakery“ ir desertų hibridai
(Niujorkas, JAV)
www.dominiqueansel.com
Čia iš visos šalies vyksta smaližiai, norintys paragauti
prancūziško kruasano ir amerikietiškų spurgų „Donuts“ hibrido, vadinamo kronutu arba kro-spurga. Jis – idealus traškios ir
minkštos tešlos derinys.
Šis desertas toks populiarus, kad žmonės laukia ilgokoje eilėje.
Tiesa, iki vidurdienio viskas būna išparduota. Taigi, jei ateisite
vėliau ir eilės nebus, žinokite, kad kronatų jau nenusipirksite.
Bet mažoje parduotuvėlėje galėsite įsigyti DKA (Dominique’s
Kouign Amann) – karamelizuotų kruasanų, tortų ar sausainių.

„Dominique Ansel Bakery“

Sausainiai-taurelės

...Pana Chocolate“ desertai

Veganiški desertai „Pana Chocolate“ (Australija)
www.panachocolate.com
Jokių kiaušinių, pieno ar sviesto desertuose – tik ekologiški,
termiškai neapdorojami produktai ir milijonai gerbėjų Instagram tinkle, kurie dalinasi žinutėmis apie sveikus „Pana Chocolate“ desertus, nes vien jų vaizdas toks įspūdingas, jog prikausto ne vieno konditerio dėmesį. „Pana Chocolate“ meistrai patys
gamina ir termiškai neapdorotą (gamybos metu neviršijama
42°C temperatūra) šokoladą. Įspūdingųjų desertų gamintojai
įsikūrę Australijoje, tačiau jų desertų galima užsisakyti su pristatymu net į Angliją ir Europą.

„Baylina“

Antikvarinė serviruotė

An’Tea’ques popietės arbatėlė

Arbata iš antikvarinių puodelių (Edinburgas, Škotija)
www.anteaques.co.uk
An’Tea’ques. Šiuose arbatos namuose dažnai lankosi senienų
mėgėjai, nes be daugybės šio gėrimo rūšių (žalios, juodos,
vaistažolių, kvapiųjų ir kt.), čia galima įsigyti antikvarinių daiktų
– arbatinukų, sidabro įrankių, krištolo dirbinių, veidrodžių,
baldų ir kt. Visai nenuostabu, kad lankytojų čia netrūksta, todėl
vietas tenka rezervuoti iš anksto.
Pix Patisserie: burbuliukų ir deserto pora (Portlandas, JAV)
Įprasta manyti, kad prie desertų tinka tik saldus šampanas.
Konditerinės „Pix Patisserie“ savininkė Cheryl Wakerhauser
mano kitaip. Suprantama, mieliniai kepiniai gal ir nepadės
atskleisti šio gėrimo ypatybių, tačiau įvairūs lengvi putėsiai,
maži marcipanų, grietinėlės pyragėliai ar keptos kriaušės puikiai
derės. Burbuliukus maloniai paryškina riešutai, citrusiniai vaisiai. Svarbiausia prisiminti: kuo mažiau saldūs desertai, tuo labiau tiks sausas šampanas. Kuo šviesesnis ir lengvesnis
šampanas, tuo saldūs patiekalai turi būti lengvesni. Prie raudono šampano galima derinti „sunkesnius“ pyragus ir tortus.
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...ir parduotuvė „Leaf Tea Bar”

Arbatos baras ir parduotuvė „Leaf Tea Bar”, virstanti naktiniu
klubu (Liverpulis, Anglija)
www.thisisleaf.co.uk
Šis arbatos baras neįprastas tuo, kad dieną jis yra tiesiog rami
vieta, kurioje gali pasėdėti su draugais, dalyvauti arbatos degustacijose, pažiūrėti meno parodą ar čia pat nusipirkti patikusios arbatos,
tačiau vakare viskas virsta modernia naktine diskoteka.
Čia veikia neribotas internetas, todėl šią vietą mielai renkasi
jaunimas. Arbatos bare mėgsta lankytis vietos menininkai, todėl
netrūksta nei parodų, nei įvairių projektų, nei diskusijų apie meną,
nei koncertų.
Populiariausi desertai – įvairūs naminiai pudingai, prie kurių
kiekvieną savaitę siūloma vis kita arbata. Beje, arbata čia – tik
aukščiausios kokybės ir tik lapelių. Parduotuvėje galima nusipirkti
specialiai pagal kiekvieno pageidavimus paruošto arbatos mišinio.

The Ritz popietės arbatėlė

Angliško stiliaus arbatinės ir popietės arbatėlė
Popietės arbatėlės ritualą Anglijai ir pasauliui padovanojo
septintoji Bedfordo kunigaikštienė, 1840 metais. Tais laikais buvo
įprasta valgyti tik du kartus per dieną: pusryčiai ankstyvą rytą
ir vėlyvi pietūs pavakary. Kamuojama kasdienybės rutinos ir alkio, kunigaikštienė nusprendė suorganizuoti arbatos gėrimų ir
užkandžių popietę. Tokios arbatos gėrimo ceremonijos iš pradžių
buvo organizuojamos individualiai grafienei, vėliau viena po kitos
prie jos prisijungdavo ir kitos nuobodžiaujančios aukštuomenės
draugės, kol popietės arbatėlės gėrimas su užkandžiais tapo socialiniu reiškiniu ir madinga, rafinuota aukštuomenės pramoga
visoje šalyje su puošniausiomis sukniomis, brangiausiu kinišku
porcelianu ir ištaigingais mažyčiais sumuštiniais bei pyragėliais.
Popietinių arbatėlių ritualo metu atsirado ir keliaaukštis stovas
desertams.
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Desertas hamake (Tokijas, Japonija)
www.mahikamano.com
Desertinė „Mahika Mano“ Tokijuje garsėja tuo, kad visiškai
atsisakė kėdžių. Vietoj jų nuo lubų driekiasi įvairių formų ir
medžiagų hamakai. Todėl kartais ji dar vadinama hamakų
kavine (Hammock cafe). Čia dažniausiai pilna žmonių, tad
ribojamas lankymosi laikas: nuo 1,5 iki 2 val. Suprantama,
jei smaližių mažai, galite būti kiek panorėję. „Mahika Mano“
įdomi dar ir tuo, kad čia galima įsigyti hamakų, mat čia savo
produkciją pristato jų gamintoja „Hammock 2000“.

Claridges popietės arbatėlė

Senovinė arbatos gėrimo tradicija tebepuoselėjama Anglijoje
garsiausiuose viešbučiuose, tokiuose kaip „Claridges“, „The Ritz“,
„The Savoy“, parduotuvių centruose ir arbatinėse.
Įdomu tai, jog vienu metu popietės arbatos ceremonijos buvo
populiarios ir Lietuvoje, Kauno damų organizuojamuose „Faifoklioko“ (pagal anglišką five o‘clock) renginiuose.
Viena geriausių vietų paragauti autentiškos popietės arbatėlės
– daugiau nei 100 metų ją organizuojančiame „The Ritz“
viešbutyje, gavusiame „Popietės arbata 2016“ apdovanojimą ir
Michelin žvaigždę. Čia – 18 rūšių arbatų, šviežiausi sumuštinukai ir
firminiai desertai, gyva pianino, arfos arba styginių kvarteto muzika ir, kaip senais gerais laikais, aprangos kodas – džentelmenai
laukiami tik su kostiumais, o su džinsais ar be kaklaraiščių –
neįleidžiami. Popietės arbatėlės kaina vienam žmogui – 52 svarai,
arba 68 svarai už popietės arbatėlę su šampanu.

Žymusis Sportskage pyragas

La Glace vitrina

Desertai į namus (Kopenhaga, Danija)
www.laglace.dk
Seniausią Kopenhagos konditerinę „La Glace“ įkūrė Nicolaus
Henningsen 1870 m. Ji tebestovi toje pačioje vietoje, interjeras
čia taip pat mažai kuo pasikeitęs ir griežtai laikomasi receptūros
bei tradicijų.
Tarkime, iki šiol gaminamas populiarusis „Sportinis pyragas“
(„Sportskage“) iš migdolinių ir karamelinių sausainių su plakta
grietinėle ir nuga, sukurtas Kopenhagos teatro spektaklio „Sportininkas“ premjeros (1891 m. lapkričio 18 d.) proga. Tik anksti
ryte lankytojų čia būna mažiau, tačiau dieną teks pastovėti
eilėje. Konditerinės šeimininkai puikiai išsprendė šią problemą –
kavą bei burnoje tirpstančius tortus, pyragaičius, marcipanines
lėles ir kitus desertus galima užsisakyti į namus.
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Good life eatery

Good Life Eatery: sveikas maistas ir jokio interneto (Londonas, Jungtinė Karalystė)
www.goodlifeeatery.com
Ši kavinė pradėjo visko, kas sveika ir naudinga, madą. Būtent
ji buvo pirmoji kavinė Londone, kurioje atsirado šalto spaudimo
sultys ir sveikas, suderintas maistas. Dauguma patiekalų tinka
veganams ir žaliavalgiams. Vištiena ir lašiša – tik iš tvarių ūkių,
o jei naudojami kiaušiniai, tai tik laisvėje augusių vištų. Maistas
visada šviežias ir jokių pusgaminių. Desertuose cukrų pakeičia
stevija, vengiama gliuteno turinčių produktų ir miltų. Sako, kad
čija sėklų pudingas čia skaniausias visame Londone! Tiesa, čia
nerasite ir belaidžio interneto – kavinės savininkai mano, kad
geriau paskaityti knygą ar pabendrauti.

Sadaharu Aoki desertai

Sadaharu Aoki: prancūziška kepimo maniera, deranti su
japoniškais prieskoniais (Japonija)
www.sadaharuaoki.com
Japonas Sadaharu Aoki suderino prancūzų kepimo meną
su japoniškais prieskoniais, tad visa tai virto gurmaniškais
šedevrais. Gražu akiai ir nepaprastai malonu gomuriui. Japonas
atvyko į Paryžių mokytis konditerio amato. Dabar jis turi desertų
„butikus“ Paryžiuje ir Tokijuje, dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose konkursuose ir skina ten laurus, o jo rengiamose degustacijose neįmanoma rasti vietos.
Be jo paruoštų desertų nebeįsivaizduojami aukštosios mados

namų – Yohiji Yamamoto, Kenzo, Christian Dior, Chanel, Ungaro –
kolekcijų pristatymai.
Jis ne tik meniškai patiekia kiekvieną desertą, bet ir nebijo derinti, atrodytų, nesuderinamų dalykų: saldaus su sūriu, karšto su
šaltu ir t. t. Niekur kitur neįmanoma rasti tradicinių prancūziškų
kruasanų su žaliąja arbata, eklerų su sezamu ar bambukais,
pyragaičių su rūkyta arbata, pipirais ar pumpurais.
Beje, pasakojama, kad kiekvieną mėnesį iš Japonijos jis
atsiveža 200 kg žaliosios arbatos, taip pat japoniškų sezoninių
produktų: raudonųjų pupelių, slyvų, aštrių pipirų ir kt. Suprantama, tai panaudojama desertams gaminti.

Acai bowl desertas

Dauguma Good life eatery patiekalų tinka veganams ir žaliavalgiams.
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Good life eatery desertuose cukrų keičia stevija

Arbatos namukas medyje (Japonija)
Arbatos namukas Takasugian (jap. arbatinė, pastatyta
aukštai) Nagano prefektūroje (Japonija) suprojektuotas Terunobu Fujimori ir pastatytas ant dviejų kaštonų, kurie buvo
specialiai atvežti į kalnus. Patekti čia galima tik kopėčiomis,
atremtomis į vieną medį. Tai neatrodo labai saugu, tačiau
turistai vis tiek veržiasi į šį keistą pastatą. Terunobu Fujimori
pastatė arbatos namuką pagal visas tradicijas. Tiesą sakant,
pažiūrėjus jis labiau primena vaikų žaidimų kambarį, įrengtą
medyje, nei vietą arbatos gėrimo ceremonijoms ir meditacijoms. Pakilus į viršų, pro didžiulį langą atsiveria nuostabus
vaizdas ir susidaro įspūdis, kad skrendi tarsi paukštis. Beje,
kylant į viršų, pusiaukelėje reikia nusiauti avalynę. Tai gana
nepatogi, tačiau svarbi svečių priėmimo tradicija.
Restoranų verslas 2/2016
www.restoranuverslas.lt

31

Įdomios koncepcijos

Įdomios koncepcijos

„Szamos Marcipán cukrászda”

„Szamos Marcipán cukrászda” (Budapeštas, Vengrija)
www.szamosmarcipan.hu
Kavinė-konditerinė „Szamos Marcipán cukrászda“ garsėja
visoje Vengrijoje: 11 parduotuvių ir prekybos taškų, 15
konditerinių, 28-nios populiarių tortų rūšys, daugiau kaip 40ties pavadinimų rankų darbo šokoladiniai saldainiai. Įspūdinga!
Beje, prie to galima pridėti becukrių desertų liniją.
Itin populiarūs yra jų konditerijos namai Vörösmarthy aikštėje.
Prie įėjimo visus sutinka marcipaninė mergaitė, rankose laikanti
padėklą su karštu šokoladu. Tai – tiksli tarnaitės kopija iš paveikslo „Šokoladinė“, kurį nutapė šveicaras Žanas Etjenas Liotaras
(XVIII a.). Šiai figūrai pagaminti prireikė 800 valandų ir 70 kg
marcipanų.
Be kavinės-konditerinės, čia veikia šokolado parduotuvė ir
šokolatjė mokykla. Joje meistrai supažindina su prieš šimtmetį
naudota technika ir naujausiomis technologijomis, atskleidžia
šokolado, makarunsų, triufelių ir kitų desertų gamybos paslaptis
ir pakavimo subtilybes. Prieš gaunant sertifikatą, teks pagaminti savo „diplominį“ darbą – rankų darbo saldainių dėžutę. Baigusiems mokyklą suteikiama 10 proc. nuolaida žaliavoms ir
įrankiams įsigyti. Dėstoma vengrų ir anglų kalbomis. Grupės
nedidelės – dažniausiai iki penkių žmonių, tad būtina iš anksto
registruotis.

„Boissier“– žavus arbatos salonas

„Boissier“įkurtas 1827m išsaugojo senąjį interjerą

„Boissier“– visai kaip senovėje (Paryžius, Prancūzija)
www.maison-boissier.com
Įsivaizduojama, kad prancūzai pirmenybę teikia kavai, o
žodžiai „arbatos salonas“ dvelkia snobizmu. Tačiau iš tiesų
Paryžiuje arbatos salonų mada prasidėjo dar XIX a. pab. – XX
a. pr., t. y. pačiame „Belle époque“ įkarštyje. Daugelio klasikinių
Paryžiaus arbatos salonų interjeras ir meniu išliko nuo tų laikų.
„Boissier“– žavus arbatos salonas, įkurtas dar 1827 m. Jis
išsaugojo senąjį interjerą, o saldainių ir pyragaičių pakuočių
dizainas toks pat gražus ir subtilus, kaip senovėje.
Pasakojama, kad čia lankydavosi rašytojas Viktoras Hugo,
Marselis Prustas net aprašė jį romane „Prarasto laiko beieiškant“.
Paryžiečiai mėgsta šiuos arbatos namus, nes jie išlaikė savo
žavų konservatyvumą, iš kartos į kartą perduodamus receptus
bei tradicijas.
Malonu neskubant pasimėgauti puodeliu arbatos su burnoje
tirpstančiais zefyrais, karamele. Niekur kitur negausite tokio
neįprasto skonio vaisių džemo – abrikosų ir baltojo šokolado,
aviečių ir juodojo šokolado.
Šokolatjė mokykla

Išpopuliarino kavą (Paryžius, Prancūzija)
1686 metais, kai Paryžiuje padavėjas sicilietis Procopio
dei Coltelli atidarė kavinę „Procope“, populiarumą prarado
smuklės, o publika pamėgo kavą, tad kaip grybai po lietaus
ėmė steigtis kavinės. Intelektualai pamėgo „Procope“ ir ji tapo
žinomu literatūros salonu. Pasakojama, kad čia kasdien apie 50
puodelių kavos ir šokolado mišinio išgerdavo Volteras, dar ir dabar yra išlikęs jo stalas. Dažnai lankydavosi ir Benjaminas Franklinas, Denis Didro, Žanas Žakas Ruso, Alfredas Miusė, Žorž Sand
ir kiti. Prancūzijos Didžiosios Revoliucijos metu čia lankydavosi
Napoleonas Bonapartas.
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Dalloyau desertinė

Kur gimė „Opera“, kokią žinome šiandien?
www.dalloyau.com
Šios konditerinės ištakos siekia karaliaus Liudviko XIV laikus.
Dalloyau giminė sukūrė kelis pasaulyje populiarius prancūziškus
pyragaičius. Didelio ažiotažo susilaukė tortas „Opera“ – vietoj
apvalios formos jis iškeptas kvadratinis! Tai tapo taip madinga,
kad net kilo bėdų dėl autorystės. Būtent Dalloyau sugalvojo
naują paslaugą – kepinių ir pagaminto maisto išsinešimą į namus. Ji labai greitai tapo itin populiari.
„Ladurée“ vasaros terasa

Kur gimė žymieji macarons
www.laduree.com
Konditerinės „Ladurée“ istorija prasideda 1862 metais. Būtent
čia 1930 m. pirmą kartą grietinėlės ir šokolado įdaru suklijuoti
du sausainiai – taip gimė visame pasaulyje žinomas migdolinis
desertas „macarons“. Visiškai naujas pyragaitis, supakuotas į
mažas dailias dėžutes, tapo beprotiškai populiarus ir imtas laikyti saldžia konditerinės, o ir visos Prancūzijos vizitine kortele.
Įdomu, kad tiek paryžietiškoje, tiek Milano „Ladurée” niekas
nedegustuoja makarunsų konditerinėje – priimta išsinešti
juos puikiose dėžutėse. Beje, kai kurių pakuočių dizainą kuria
garsenybės, pavyzdžiui, Christian Louboutin.
Dabar konditerinės „Ladurée” yra ne tik Prancūzijoje, bet ir
Didžiojoje Britanijoje, Italijoje, Liuksemburge, Libane, Monake,
JAE, Saudo Arabijoje, Šveicarijoje, Japonijoje ir kt.

Klasikinis „Opera“ pyragas kadaise buvo apvalios formos

Žymieji „Ladurée“ macarons

Sėkmės paslaptis – kokybė ir labdaringa veikla
www.cupcakecouturebakeries.com
Kai Wynette Zamora tėčiui buvo diagnozuotas IV stadijos
vėžys, ji suprato, kad gyvenimas per trumpas užsiimti tuo, ko
nemėgsti. Todėl ji ryžosi atidaryti savo kepyklėlę. Nors pradžia
buvo sunki, visuomet laikėsi principo: tik kokybiški produktai
ir nepriekaištingas aptarnavimas. Tai išpopuliarino šeimyninį
verslą. Dabar čia galima paragauti begalės įvairiausių skonių
keksiukų: tradicinių, morkų, braškinio, kokosinio ir kt. Wynette
įkūrė ne pelno siekiančią organizaciją „Keksiukai gydo“. Ji
siekia padėti vėžiu sergantiems ar dėl jo artimųjų netekusiems
žmonėms, taip pat šviesti visuomenę. Lėšos, gautos pardavus
specialiu kaspinu pažymėtus keksiukius, skiriamos šiai organizacijai.
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„Horror Picture Tea“

Arbatinė, sujungianti pyragus ir tatuiruotes
„Horror Picture Tea“ – puikus artistiškas gastronomijos ir „underground“ gyvenimo stiliaus mišinys: konditerija, roko muzika
ir arbata, o apačioje įsikūręs tatuiruočių salonas.
Nuo galvos iki kojų pirštų tatuiruotas virtuvės šefas Guillaume
Sanchez bando suderinti prabangią kulinariją ir miesto stilių,
todėl jo desertai kartais šiek tiek eklektiški, bet išvaizdūs, juose
dera neįprasti ingredientai, pavyzdžiui, citrinos su rozmarinu,
mangai su kmynais, sūrios miniatiūrinės spurgytės su šokoladu
ar vaisių putėsiai su kalendra.

Iš vyno statinių pafgamintios „Bern‘s Steak House“ kabinos

Kepsniai ir desertai
www.bernssteakhouse.com
„Bern‘s Steak House“ kepsnių restorane (JAV) įrengta
atskira patalpa, turinti net savo pavadinimą: „Harry Waugh
desertų kambarys“. Čia kviečiama mėgautis vien desertais ir gėrimais. Kambarys taip pavadintas vynų žinovo
Harry Waugh garbei. Čia įrengtos atskiros 48 kabinos, kurios pagamintos iš raudonmedžio statinių, skirtų vynui,
medienos. Kiekvienoje kabinoje – atskira garso sistema, kur
lankytojas ne tik gali klausytis centrinėje salėje grojančio
restorano pianisto kūrinių, bet ir juos „užsisakyti“ kiekvienoje kabinoje įrengtu telefonu.
Paradoksalu, bet mėsos kepsnių restorane galima rasti net
50 desertų ir jie visi ruošiami čia pat, restorane. Prie desertų
čia galima išsirinkti vieną iš 1000 rūšių vynų, portų, viskių,
madeiros ir kt.
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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: Žukausko g. 2D ,
Tel. (37) 32 38 02, mob. tel. (682) 54520,
kaunas@sangaida.lt

Sangaida – Jūsų profesionalus ir patikimas partneris!
Pasiūlysime viską, ko gali prireikti, tiek kasdieninėje viešbučio ar restorano veikloje, tiek ypatingiems poreikiams ir
išskirtiniam skoniui.
Mes žengiame koja kojon su naujausiomis tendencijomis ir technologijomis, esame daugelio didžiausių ir patikimiausių
„horeca“ tiekėjų atstovai, tad visuomet pasiūlysime geriausią kokybę, kainą ir asortimentą!
Porcelianiniai indai, stalo įrankiai, taurės, stiklinės, virtuvės reikmenys ir įranga, vienkartiniai indai, servetėlės, sirupai,
sultys, kava, konditeriniai priedai ir dar daug kitos produkcijos Jūsų laukia UAB Sangaida prekybos salonuose!
Daugybė žinomiausių pasaulio gamintojų po vienu stogu – tik Sangaidoje!

Restoranų verslas 2/2016
www.restoranuverslas.lt

37

LIETUVOS GERIAUSIEJI

LIETUVOS GERIAUSIEJI

Agnė Žukovskytė, restoranas „Stebuklai“
Agnė Žukovskytė, restoranas „Stebuklai“
Agnė virtuvėje pradėjo dirbti prieš ketverius metus. „Stebuklus“ Agnė vadina
pirmąja mokykla, kurioje atsidūrė pakankamai netikėtai.
Nors Agnė konditerijos meno nesimokė
aukštosiose mokyklose, ji yra puikus
savamokslės ir praktinės mokyklos
pavyzdys. Šioje situacijoje labai padeda
Agnės charakteris, kuriam netrūksta
drąsos interpretuoti, užsispyrimo ir
pasišventimo.

Desertų damos

Urtė Mikelevičiūtė

Šį kartą pasiruoškite skaityti saldžiai. O tiksliau, apie tai, kas sustabdo tą akimirką žavingą ir pasaldina kasdienybę. Desertus mėgsta visi – ir maži, ir dideli. Desertams neabejingi visų rasių, visų
lyčių, visų religijų bei visų politinių pažiūrų atstovai. Tačiau neretai desertai vis dar vertinami
tik kaip ne itin reikšminga vakarienės pabaigos dalis. Tuo tarpu rimto deserto paruošimas prilygsta sudėtingiausio patiekalo pagaminimui, o kai kuriais atvejais net pranoksta juos techniniu
sudėtingumu. Taigi, pirmiausia užsisakykite desertą, arba skirkite ištisą vakarienę išragauti visiems
meniu esantiems desertams, nes šį kartą kalbėsime apie geriausias desertų damas, kurios puikiai
tvarkosi su visais saldžiais malonumais ir iššūkiais bei diktuoja madas Lietuvoje.

Papasakok, kaip atsidūrei virtuvėje?
Studijavau kultūros vadybą, vėliau tapau laikraščio maketuotoja. Tačiau šios
veiklos man neprilipo, tad apverčiau
gyvenimą aukštyn kojomis ir mečiau sau
iššūkį – tapau virėja. Tuo metu buvau
vienintelė mergina „Stebuklų“ virtuvėje.
„Na, ir kas darys desertus? Agnytė!“ – tarė
Martynas. Tuomet pasirinkau šį kelią ir
atradau save. Galvoju, jog atsidūriau tinkamu metu tinkamoje vietoje. Nebenoriu
iš šio kelio niekur išsukti.
Agnę įkvepia noras nestovėti vietoje,
tobulėti ir neįmanomus dalykus paversti įmanomais. Pavyzdžiui, visai neseniai Agnė „Vyno ir desertų derinimo
čempionate“, atstovaudama „Stebuklams“
kartu su „Vyno Klubo“ atstovu Andriumi
Pagojumi, laimėjo šį konkursą, pristačiusi
komisijai geriausio deserto ir vyno derinį,
o idėja apie tokį netikėtą sprendimą brendo jau seniai. Agnei pavyko nustebinti visą
komisiją, pateikus obuolį kitaip. Be abejo,
svarbus buvo ir pagrindinio šefo Martyno
Praškevičiaus palaikymas bei patarimai.

Dažniausiai restorane visi laurai
tenka pagrindiniam šefui. Ar nebūna
liūdna, kai visos pagyros atitenka jam?
Manau, jog visos pagyros šefui atitenka
ne be reikalo. Jis visuomet yra bendros
vizijos ir idėjų autorius bei generatorius.
Aš eksperimentuodama jas papildau ir
įgyvendinu. Man dažnai užtenka žinoti,
jog restorano svečiai liko patenkinti.
Tiesa, šis dalyvavimas čempionate irgi
yra nemažas pripažinimas ir pasitikėjimo
išraiška.
Ar konditerio darbas yra sunkus?
Tai požiūrio reikalas. Kuo siekiai didesni
– tuo ir darbas sunkesnis.
Desertų tendencijos, kokios jos?
Didelę įtaką desertų madoms daro
veganizmo banga. Tampa populiarūs
desertai be gliuteno, su pieno produktų
bei kiaušinių pakaitalais. Žmonės nori
vis sveikiau maitintis, tad cukrų keičia
natūralus medus, tyras klevų ar agavų
sirupas. Ima viršų vietiniai bei sezoniniai
produktai (dar geriau, jei pačių auginti ir ruošti). Į desertų sudėtį įsitraukia
ir prieskoninės žolelės bei daržovės.
Žaidžiama su įprasto klasikinio skonio desertais naujame pavidale.
Gal galėtum pasidalinti patarimais,
kaip sukurti gerą desertų meniu?
Mano manymu, reikėtų turėti keletą
skirtingų desertų: gaivesnį, mažiau saldų
bei riebų. Puikus sprendimas – siūlyti vieno kąsnio desertus po sočios vakarienės.
Be abejo, svarbu ir sezoniškumas, žiemą –
šilto deserto pozicija, vasarą – ledai.

Kaip pati Agnė sako, pats sudėtingiausias
jos desertas bus sekantis, o po jo – dar
sekantis.

Ką patartum svajojantiems dirbti konditeriu?
Visiems
svajojantiems
patarčiau
greičiau imtis veiksmų.
Paklausta Agnytė (taip ją vadina kolegos
„Stebukluose“) prasitaria, jog pirmenybę
teikia mažiau saldiems, švelnių tekstūrų
desertams, o kai turi laiko, namuose
mielai ruošia vėlyvuosius pusryčius, itin
mėgsta arabišką patiekalą shakshuką –
kiaušinius aštrokame pomidorų padaže.

Agnė Žukovskytė (restoranas „Stebuklai“), Toma Piskarskaitė
(restoranas „Dublis“) ir Edita Laukaitytė (restoranai „Momo grill“
ir „Monai“) – trys desertų damos, dirbančios su geriausiais
Lietuvos šefais ir ruošiančios desertus geriausiuose Lietuvos
restoranuose. Kaip dama neįsivaizduojama be džentelmeno
ar atvirkščiai, taip ir geras virtuvės šefas neįsivaizduojamas
be savo dešiniosios rankos – konditerės. Istorija tokia, jog geriausiems šalies šefams lyg iš dangaus nukrito moterys, kurios
restoranų meniu puošia išskirtiniais kūriniais. Truputėlį liūdna,
jog saldėsiams restoranuose skiriama pakankamai nedaug
dėmesio, bet tendencija tokia, jog ir desertai sparčiai juda
priekin. Vis daugiau kalbama apie desertų ir vyno derinius, vien
kasmet vykstantis „Vyno ir desertų derinimo čempionatas“ diktuoja savo madas, atsidaro vis daugiau kokybišką produkciją
siūlančių desertinių ir, kas svarbiausia, restorane kalbame su
tais žmonėmis, kurie ruošia desertus!
Taigi – trys damos. Trys įkvėpimai bei trys pakankamai
panašios, bet kartu ir savitai žavios istorijos.
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Toma Piskarskaitė,
restoranas „Dublis“

meniu gali turėti vieną poziciją, kuri taps
viso restorano hitu. Tegul desertas būna
šviežias ir be braškių gruodžio mėnesį!
Taip gražiai linkėdama Toma dar pri-

Toma Piskarskaitė, restoranas „Dublis“
Toma virtuvėje ne naujokė, ji čia jau nuo vaikystės. Pirmieji jos
šefai buvo mama ir močiutė, mergina gaudavo užduočių mušti
sviestą, barstyti cinamoną ant mielinių bandelių ir aptepti tortus
šokoladu. Tačiau vaikystės pyragai tiesiai iki konditerės profesijos Tomos neatvedė. Ji įgijo statistikos mokslų bakalaurą! Tačiau
tuo nebuvo labai patenkinta ir nuolat ieškojo jos charakterį bei
ambicijas atitinkančios veiklos. Kelyje pasirodžiusi žymi vestuvių
planuotoja Laura Vagonė įkvėpė pokyčiams – Toma valstybinį
darbą iškeitė į darbą keksiukų kepykloje. Po kurio laiko jos keliai
susikirto su Dei-vydu Praspaliausku. Nuo to laiko, iki dabar Toma
dirba šio žymaus šefo restorane konditere.
Dažniausiai restorane visi laurai tenka pagrindiniam šefui.
Ar nebūna liūdna, kai visos pagyros atitenka jam?
Dažniausiai virtuvė skirstoma į konditerius ir virėjus. Bet būna
išimčių – žmonių, kurie puikiai tvarkosi abejose sferose. Toks yra
Deivydas. Visada galiu klausti jo patarimų, turime bendrų temų.
Manau, jis manimi pasitiki. Tai yra bendras darbas. Deivydas
manęs dažnai prašo išeiti į salę ir svečiams pristatyti desertus.
Tai man yra didžiausias įvertinimas.
Iš kur semiesi įkvėpimo?
Mane įkvepia aplinka, kolegos, pa-saulio šefai, internetas.
Mano desertų guru – Michael Laiškonis. Labai laukiu tos dienos,
kai galėsiu susipažinti su juo asmeniškai.
Ar konditerio darbas yra sunkus?
Šiame darbe yra daug fizinio krūvio. Žinoma, tai lengviau, nei
stovėti prie karštų keptuvių. Moterims dar reikia galvoti ir apie
figūrą. Žmonės stebisi, kaip galiu išlaikyti gerą figūrą, ragaudama tiek saldumynų. Tačiau jiems reikia suprasti, jog toks darbas
netolygu smaližiavimui.
Toma šių metų „Vyno ir desertų derinimo čempionate“ dalyvavo jau antrą kartą. Ją sužavėjo vyno ir deserto derinimo
kultūra, pats požiūris į derinius, dalyvaujančių požiūris, atsidavimas bei kūrybiškumas. Ši sritis merginai atrodo labai įdomi.

40

Restoranų verslas 2/2016
www.restoranuverslas.lt

duria, jog reikia liautis per daug svajoti, o
tiesiog imti ir daryti. Tokia ir jos paslaptis.
Beje, ryte merginai taip pat labai svarbi
saldėsio dozė – varškės sūrelis su juoda

kava yra privalomas kasdienis ritualas.
O kai desertų būna pakankamai, Toma
mielai sau bei savo svečiams ruošia
Viduržemio regiono virtuvės patiekalus.

Edita Laukaitytė, restoranas „MOMO Grill“

Koks sudėtingiausias desertas, kurį teko gaminti?
Sudėtingiausias mano gamintas desertas iki šiol buvo obuolių
pyragas iš senovinio amerikietiško namų šeimininkių vadovo.
Rankomis peiliu kapojau tešlą, obuolių skilteles matavau liniuote… Tai buvo dar studijų laikais, kai buvau nepatyrusi... Dabar
nebijau nuolat priimti ir įgyvendinti naujų iššūkių.
Gal galėtum išvardinti keletą desertų tendencijų?
Desertai turi vis mažiau saldumo, tampa lengvesni ir sveikesni. Naudojami cukraus ir kvietinių miltų pakaitalai. Smagu, jog
desertais vis dar siekiama nustebinti svečią. Formų, tekstūrų
įvairovė yra begalinė. Šiuolaikinės technologijos leidžia dekonstruoti, tą patį desertą pateikti visiškai kitokiame pavidale. Kas
atrodo lyg pomidoras, prakandus transformuojasi į saldžią
braškę…
Gal galėtm pasidalinti mintimis bei patarimais, kaip sukurti
gerą desertų meniu?
Desertų meniu dažnai būna nuskriau-stas. Įprastai restoras
siūlo vieną ar dvi pozicijas. Dažniausiai vienas desertas būna
šokoladinis, o kitas kreminis. Taip yra dėl to, jog dažnas restoranas negali sau leisti pasisamdyti konditerio, tad desertus ruošia
ne tie, kurie juos labiausiai myli, ne atsidavę profesionalai, o tiesiog mažiausiai užimti virtuvės darbuotojai. Labai linkiu virtuvės
šefams daugiau kūrybiškumo bei supratingumo. Juk desertų

Edita Laukaitytė, restoranas „MOMO
Grill“
Edita – dar viena laiminga mergina,
atradusi savąjį kelią. Laimingu galima laikyti ir žymų bei talentingą virtuvės šefą
Vytautą Samavičių, kuris turi Editą šalia.
Mergina virtuvėje dirba jau trečius metus, jai dažnai tenka susidurti ir su virėjos
pozicija. Tačiau konditerija Editai itin artima.
Kas tave labiausiai įkvepia?
Nors esu konditerė – virėja, mane
labiausiai įkvepia valgomasis menas
– desertai. Nors dar neturiu didelio patirties bagažo, tačiau esu atvira naujoms
idėjoms, iššūkiams. Mane ši sritis be galo
vilioja ir veda pirmyn. Esu dėkinga tiems
žmonėms, kurie visuomet šalia. Matydama jų begalinę aistrą maistui, įsikvepiu
pati. Be abejo, idėjų gausu ir internete. O
kartais ir aplinkoje – dažnai tiesiog vykdama namo sukuriu naujų desertų.
Edita
ruošėsi
rinktis
medikės
specialybę, tačiau visai netikėtai, lankydama mitybos būrelį, prisiminė savo
begalinį potraukį kulinarijai. Mergina
virtuvėje sukinėjosi nuo šešerių metų.
Dar būdama paauglė Edita galvojo, jog

visuomet papildomai užsiims kulinarija
ir gamins prancūziškus pyragėlius. Tačiau
nuo pat praktikos virtuvėje pradžios ji
dirbo su geriausiais specialistais, kurie
padėjo pasirinkti vieną ir pagrindinį –
konditerės kelią.
Dažniausiai restorane visi laurai
tenka pagrindiniam šefui. Ar nebūna
liūdna, kai visos pagyros atitenka jam?
Mūsų restorano šefas geba puikiai
nuspėti žmonių norus, tad jis labai padeda, kai reikia dekoruoti naujus desertus,
prisideda prie bendrų idėjų, padeda
spręsti gamybos procesų sunkumus. Tad
jam priklauso didelė dalis pagyrimų.
Ar konditerio darbas yra sunkus?
Mano nuomone, konditerio darbas
tikrai nėra lengvas. Konditeriams labai
svarbus susikaupimas, kruopštumas,
kūrybingumas bei ištvermė. Žinoma, kai
į tai žvelgiama ne tik kaip į darbą, bet ir
kaip į mėgstamą veiklą, tuomet lengviau
pasiekti gerų rezultatų. Aš ir linkėčiau
visiems į šį darbą žvelgti pro malonumo
prizmę, nuolat semtis įkvėpimo, nenustoti tobulėti bei mokytis. Ir, kas labai svarbu,
nenuleisti rankų, kai kažkas nepavyksta.
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Gal galėtum išvardinti keletą desertų tendencijų?
Šiuo metu ypač svarbus natūralumas, kokybiški produktai,
subtilus pateikimas ir nauji pojūčiai. Pastaruosius dažnai gali
sukelti iš pirmo žvilgsnio visai nederantys skoniai. Manau, jog
ant bangos liks preciziškai pagaminti prancūziški desertai, pateikiami itin elegantiškai, netikėtomis formomis. Vis didesnis
dėmesys skiriamas ruošimo technikoms.
Edita užsimena, jog jos mėgstamiausi desertai – lietuviškas
šakotis bei prancūziški rankų darbo kruasanai. Mergina labai
mėgsta gaminti namuose. Geros vakarienės palydovai jai – gera
muzika bei tinkamai parinktas vynas. Ši sritis jai taip pat itin
įdomi ir palikta analizei ateityje. Edita mėgsta ruošti žuvies patiekalus ir, kai tik randa laiko, dievina naminius raviolius.

Sukurkite
norimą įspūdį

geriausia dovana gurmanams
mobilios prieskoninės

Padėsime lengviau sukurti norimą įspūdį jūsų svečiams vos jiems atsisėdus prie stalo.
„Tork LinStyle®“ servetėlės, kurios vizualiai ir liečiant atrodo tarsi būtų iš prabangios tekstilės,
parodo jūsų požiūrį į kokybę ir maloniai nuteikia skaniam maistui.

Tai dar vienas būdas, kaip mes padedame sukurti norimą įspūdį.

Individualūs užsakymai telefonu: 869937833

Užsisakykite „LinStyle®“ servetėlių
pavyzdžių nemokamai www.tork.lt/LinStyle
Tel.: (8 5) 268 3455
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Prieš
trejus
metus Lietuvą užvaldė
mėsainių manija – atsidarė
ne tik specializuotų šį patiekalą
siūlančių restoranų, bet ir rinkos
senbuviai savo meniu papildė populiariaisiais
sumuštiniais.
Specialistai teigia, kad maisto rinkoje galioja
ketverių metų tendencijos taisyklė. Nauja maisto ruošimo tendencija, patiekalų
kryptis ar ingredientas, kaip viesulas
įsiveržia į maisto rinką ir tampa būtinybe
bene kiekviename restorane. Puiki to iliustracija – Jungtinę Karalystę apėmusi pieno produktų vengimo (angl. dairy free)
mada, dar visai neseniai išstūmusi patiekalus be gliuteno (angl. gluten free).
Kadangi mėsainių karaliavimo laikotarpis Lietuvoje jau eina į pabaigą,
imama spėlioti, kas gi bus ta naujoji banga. Vienas iš realiausių
pretendentų – spalvinga ir
turininga įvairių skonių
Meksikos virtuvė.

Meksikos virtuvė
Živilė Nečejauskaitė
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Tortilijų gamyba gatvės restoranėlyje

Kas gi ta autentiškoji Meksikos
virtuvė?
Takos, ugningieji načos, sočiosios
buritos, spirgančios fajitos – plačiai po
pasaulį paplitę patiekalai, kurie dažnai
karūnuojami meksikietiškais. Tačiau tai
Tex Mex stiliaus valgiai. Šie patiekalai
ir jų gaminimo tradicijos susiformavo,
kai meksikietiškos virtuvės tradicijos
per Teksasą ėmė sklisti į šiaurę. Šios
virtuvės patiekalai dažnai būna paprastesni nei Meksikoje, naudojama mažiau
ingredientų, mažiau prieskonių, dominuoja mėsa ir tarkuotas sūris. Tex Mex
stiliaus patiekalai dažniausiai itin greitai paruošiami, todėl visame pasaulyje
užsitarnavo greito maisto reputaciją.
Besisvečiuojant pačioje Meksikoje
ir besišnekučiuojant su vietiniais apie
papročius ir tradicijas, netruksite išgirsti,
kad čia istorija skirstoma į du laikotarpius – prieš ispanų užkariavimus, kai
gyvavo galingoji actekų imperija, ir
po. XVI-ame amžiuje Amerikos žemes
pasiekę ispanai čia atsivežė ne tik savo
kultūrą ir papročius, bet ir iki tol Meksikoje nematytus ingredientus, tokius
kaip ryžiai, cukranendrės, kuminas ar
raudonėlis. Nors dabartinė Meksikos
virtuvė – tai ispaniškų bei actekiškų

papročių ir tradicijų sąjunga, vietiniai labai didžiuojasi actekų imperijos paveldu ir būtinai norės pavaišinti
svečią patiekalu, kurį jiems „paliko“
actekų protėviai. Būtent senieji actekų
papročiai vis dažniau pritaikomi kuriant meksikietiškus motyvus restoranų
rinkoje.
Ispanų paveldas
Ispanai į Amerikas atsivežė ne tik
jau minėtuosius ryžius ir įvairius prieskonius, bet ir galvijus, kurių mėsa bei
pienas labai greitai išpopuliarėjo, nes
buvo gausus ir lengvai prieinamas proteino šaltinis. Meksikiečiai labai pamėgo
grietinę, pastebėjo, kad ji puikiai tinka
malšinti čili pipiro aštrumą. Taip pat itin
išplito sūrių gamyba. Tiesa, meksikiečių
„prisijaukintas“ sūris yra baltas, tąsus,
dažnai pasižymintis ypatingu sūrumu.
Toks sūris puikiai tinka ploniems
meksikietiškiems
sumuštiniams
ar
užkandžiams paruošti.
Laimas, kalendra, kuminas – dabar
neatsiejami meksikietiškos virtuvės ingredientai – į Meksiką atkeliavo kartu su
ispanais. Būtent po ispanų užkariavimo
Meksikos virtuvė ne tik praturtėjo
įvairiais ingredientais, bet ir tapo itin

spalvinga bei turtinga unikalių skonių
bei jų derinių.
Gatvės maistas restorane
Gatvės maisto kultūra Meksikoje gyva
nuo seniausių laikų. Gatvėje, pakampiuose, turguose, skveruose, traukiniuose,
keltuose – maistas Meksikoje niekada
nebus toli. Priešingai nei Pietryčių Azijoje, kur gatvės maistas parsinešamas
namo ir valgomas su visa šeima, Meksikoje gatvės maistas dažniausiai yra ne
tik gaminamas, parduodamas, bet ir valgomas čia pat gatvėje. Praėjus šiek tiek
laiko, meksikietiški patiekalai praranda
savo unikalų skonį, mat stiprių aromatinių
savybių turintys ingredientai, tokie kaip
kalendra, persunkia visą patiekalą ir ima
dominuoti.
Po JAV ir Europą išplitusios Tex Mex
virtuvės patiekalai, nors ir vadinami gatvės
maistu, dažnai nėra patiekiami gatvėje,
jų skanaujame nedidelėse užeigose ar
restoranuose. Amerikos greito maisto
rinkoje puikiai žinomi tokie vardai kaip
„Taco Bell“, „Chipotle Mexican Grill“ ar
„Amigos“ iš nedidelių užeigų per keletą
dešimtmečių užaugo į didžiulius, visoje
šalyje veikiančius tinklus. Kad užsitarnautų
gerą vardą, tokios vietos laikosi
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Įprastas etninio maisto gatvės restorano Meksikoje vaizdas

Tacos al pastor

Kepamos tortilijos

Gatvės maistas dažniausiai yra ne tik gaminamas, parduodamas, bet ir valgomas čia pat gatvėje.
46
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pagrindinės taisyklės – jų maistas
visada turi būti šviežias ir patiekiamas itin greitai. Patiekalai arba
jų ingredientai dažnai ruošiami
bei gaminami valandų valandas,
tačiau patiekti svarbu per kelias
minutes. Tą patvirtina ir vienas
iš šią vasarą Vilniaus centre duris
atvėrusio, bet jau nemažą gerbėjų
būrį turinčio restorano „No Forks“
įkūrėjų Lukas Tranavičius: „Ruoštis
pradedame jau nuo ankstyvo ryto – nieko nešaldome ir
neatšildome. Daržovių gausa ir jų
šviežumas – viena iš pagrindinių
taisyklių, kuria vadovaujamės.
Mėsą pradedame ruošti labai
anksti, bet tik todėl, kad jai taikome lėtąjį troškinimo metodą,
kurį taip mėgsta meksikiečiai
– žemoje temperatūroje mėsa
yra ilgai kaitinama su actu ir
prieskoniais, kol ji „suplyšta“. Mes
taip gaminame savo jautieną
su labai tradiciniu meksikietišku
ingredientu
–
juoduoju šokoladu. Jis suteikia netikėto
prieskonio ir klampumo padažui.“
Vienas geriausiai žinomų tokio
stiliaus užeigų ir restoranų siūlomų
patiekalų – burita. Mums geriau-

siai pažįstama burita – suvyniota, su
ryžiais, mėsa bei įvairiomis daržovėmis
ir padažais. Tačiau Lukas sako, kad tai
tik viena iš buritos atmainų: „Buritų
būna įvairiausių. Tokios, kokias jas valgo
amerikiečiai ir meksikiečiai – skiriasi kaip
diena ir naktis. Meksikos buritos dažnai
būna atviros – mėsa, ryžiai ir daržovės
pateikiami atskirai. Net Amerikoje viename regione valgyta burita gali atrodyti
visiškai kitaip kitame regione. Pavyzdžiui,
kalifornietiško stiliaus buritoje rasite visai
netikėtą ingredientą – keptų bulvyčių. „No
Forks“ siūloma burita yra San Francisko
stiliaus, t. y. visi ingredientai sudedami
kartu ir suvyniojami tortilijoje, o visi skoniai susimaišo tarpusavyje. Ją pasirinkome
dėl šios „maišalynės“ sukuriamo unikalaus
skonio ir todėl, kad ingredientus galime
greitai dėti kaip kokiame fabrikėlyje –
išdėliojame viską į surinkimo liniją (angl.
assembly line) ir dedame vieną po kito.“
Dar vienas, Jungtinėje Karalystėje jau
net tradiciniu šaltojo sezonu maistu vadinamas patiekalas – čili troškinys (isp.
chilli con carne). Tai jautienos faršas,
troškintas su pupelėmis, pomidorais, čili
pipirais, įvairiais prieskoniais ir šokoladu.
Dažniausiai patiekiamas su ryžiais bei grietine, kuri tarsi atsveria intensyvų skonį ir
čili pipirų aštrumą. Šį patiekalą Meksikoje
sutiksime itin retai, tačiau jis be galo populiarus Amerikoje ir Europoje.
Lietuvoje ir kitur, net ir su meksikietiška
virtuve nieko bendro neturinčiuose
restoranuose bei užeigose galime rasti
kukurūzinių traškučių načos. Dažnai jie patiekiami su užkeptu sūriu, jautienos faršu,
pupelėmis ar jelapeno pipirais. Lukas sako,
kad jų neturėtume priskirtai autentiškajai
Meksikos virtuvei: „Meksikiečiai taip pat
mėgsta pasigardžiuoti načos, tačiau jie
gaminami dažniausiai be jokio sūrio ar
faršo, patiekiami labai paprastai, kartais su
gvakamole.“
Vienas tikrai meksikietiškas patiekalas, prigijęs ir Tex Mex virtuvėje – takos.
Dažnai tai traškios kukurūzų geldelės, į
kurias dedamas įvairus įdaras. Taip pat
paplitę ir „minkštieji“ takos – tai nedideli
kukurūzų paplotėliai, į kuriuos įsukamas
įdaras. „No Forks“ restorane patiekiami būtent tokie takos: „Nors ir atrodo
įspūdingai, traškiosios geldelės sukelia
daug vargo: klientams nėra patogu valgyti, o mes turėjome nemažai jų „nurašyti“,
nes vis nulūždavo koks kampas.“

Spalvingieji tacos

Tradicinis pozole
Stebuklingasis mole

Stebuklingasis padažas
Padažas, kurį jautienai marinuoti savo virtuvėje naudoja Lukas, yra vienas garsiausių meksikietiškos virtuvės
atributų – tai stebuklingasis mole. Prieš
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Vieno iš pagrindinių meksikietiškų
pagardų gvakamolės paslaptis visai
paprasta – tereikia pasirinkti tinkamą
avokadą:
„Jis (avokadas) net ir su žiupsneliu
druskos ar pipirų jau taps skaniausiu pagardu, o įmaišę laimo sulčių ir svogūno
tik pabrėšime avokado skonį. Be to, bet
koks avokadas netinka – svarbu ne tik jo
minkštumas, bet ir rūšis. Izraelietiški avokadai, kurių gausu Lietuvos prekybos centruose, turi ploną odą, dažnai būna gražios
žalios spalvos, tačiau jie sausoki. O štai ne
itin patraukliai atrodantys tamsiai rudi
Hass veislės avokadai yra patys geriausi.“ pasakoja „Sofa de Pancho“ vadovė Diana.
Avokadai Meksikoje gausiai naudojami įvairiuose padažuose, tepami ant
kukurūzų paplotėlių ar valgomi vieni,
tiesiog su žiupsneliu druskos. Gal ir nėra
keista, kad Meksika yra didžiausia avokadų
augintoja ir suvartotoja pasaulyje.

kolonizavimą žodis mole buvo naudojamas apibūdinti kokiam nors mišiniui.
Sakoma, kad taip šis padažas vadinamas ne be reikalo, mat kilęs iš to, jog
kolonizacijos periodu neturtingi žmonės,
norėdami pagerbti į namus užsukusius
šventikus, į puodą sukraudavo viską,
ką turi. Iki šių dienų mole – tai mišinys
įvairiausių skonių bei ingredientų. Viena iš populiariausių variacijų – čili pipirai, šokoladas, riešutai bei vaisiai. Tokia
kombinacija padeda labai gardžiai
užmarinuoti mėsą. Meksikiečiai sako,
kad šis skonių turtingas padažas bei
ilgas mėsos troškinimas gardžią padaro net ir seniausio gyvulio mėsą. Vaisiuose esantis vitaminas C suminkština
mėsą, o šokoladas padeda įsisavinti
visas aromatines prieskonių savybes.
Meilė troškiniams
Meksikiečiai troškinti mėgsta ne tik
mėsą. Labai populiarus šalyje pozole
– džiovinimo ir malimo būdu apdoroti
kukurūzai su mėsa ir įvairiais prieskoniais. Šis troškinys valgomas per įvairias
šventes, ypač populiarus Naujųjų Metų
dieną. Tačiau jo atsiradimo istorija gali
kiek šokiruoti, mat dar actekų laikais
šiam patiekalui naudota mėsa buvo
žmogiena. Į puodą dažniausiai patek48
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davo susirėmimuose dėl žemės nukauti
priešai. Taip pat populiarūs troškiniai,
kuriems naudojamos įvairios galvijų
dalys, tokios kaip skrandis, kepenys, ausys, kanopos. Menudo troškinys, dažnai
valgomas su visa šeima sekmadieniais,
gaminamas iš jaučio skrandžio, pupelių,
įvairių daržovių bei laimo. Caldo de Res
troškiniui naudojami jautienos kaulai,
kurie, virdami su daržovėmis ir prieskoniais, sukuria tirštą padažą. Albodigas troškiniui kiaulienos arba jautienos
likučiai sumalami į faršą, iš kurio formuojami maži rutuliukai, jie troškinami
su pomidorais, bulvėmis bei kalendra.
Produktai
Kadangi Meksikos virtuvei bei jos
atšakoms itin svarbus maisto šviežumas,
svarbu, kokie produktai pasirenkami.
Meksiko mieste esantis ir į geriausiųjų
pasaulio restoranų 15-uką patenkantis restoranas „Quintonil“ ingredientų
šviežumą kaip savo prioritetą sugebėjo
išsaugoti net ir vienoje didžiausių pasaulio sostinių. Netoli restorano įkūrusi
savo daržą, „Quintonil“ komanda šviežių
ingredientų prisiskina vos per kelias minutes, todėl jų virtuvėje gausiai naudojamos daržovės, žolelės bei gėlių žiedai
visada atrodo itin gundančiai.

Actekų papročiai atgimsta šiuolaikiniuose restoranuose
Actekų mityboje be konkurencijos karaliavo kukurūzas. Jis buvo verdamas, kepamas ant laužo, malamas į miltus, iš
kurių daromi paplotėliai, valgomas vienas arba pagardinamas žolelėmis. Meksikiečiai net turi posakį, kad žmogus buvo
sukurtas iš kukurūzo. Taip pat svarbu buvo pupelės, jau nuo seniausių laikų pamiltas čili pipiras, kaktusai, saldžiosios
bulvės. Jeigu norite atkurti visiškai tradicišką actekų virtuvę, ingredientų teks patykoti pievoje, mat meksikiečių protėviai
proteino gaudavo iš įvairių vabzdžių bei lervų. Itin gardžiu delikatesu buvo laikomi paskrudinti žiogai. Kad suteiktų savo
patiekalams unikalumo, sėkmingiausi meksikietiškos virtuvės restoranai pasitelkia būtent senąsias tradicijas. Puikus
pavyzdys – vienas geriausiai pasaulyje įvertintų meksikiečių restoranų „Pujol“, įsikūręs Meksikos sostinėje Meksike. Ambicingasis jo šefas Enrique Olvera populiarius Meksikos gatvės maisto patiekalus paverčia įspūdingais delikatesais būtent
pasitelkdamas tradicijas – takos patiekiami su senoviniu būdu ilgai troškinta ėriena, trumpai virto kiaušinio užkandėlė
pagardinama žiogų padažu, o desertui siūloma tikra gatvės maisto klasika – pailgosios spurgos čiuros su ypatingu užpilu.

Be šviežumo, meksikiečių virtuvė
taip pat išsiskiria naudojamų produktų
gausa. O jeigu reikėtų išskirti kelis, pačius
pagrindinius, be kurių niekaip neapsieinama? Vilniuje įsikūrusio meksikietiško
restorano „Sofa de Pancho“ įkūrėja ir
vadovė Diana Puškoriūtė-Bartkuvienė
puikiai pažįsta Meksikos virtuvę – prieš
įkurdama meksikietišką restoraną Lietuvoje, ji kelerius metus gyveno Meksikoje:
„Laimas, čili pipiras ir kalendra – tarsi
Šventoji Trejybė. Kaip mes neapsieiname
be krapų ar petražolių, taip ši trijulė keliauja matyt į visus meksikiečių patiekalus“, – juokiasi Diana.
Tiek Diana, tiek Lukas pabrėžia, kad
meksikiečiai didžiulį dėmesį skiria
pipirams ir jų aštrumui – juk nuo to
priklauso viso patiekalo sėkmė. Pipirai
yra skirstomi ne tik pagal aštrumą, bet
ir pagal aromatingumą, o skirtingiems
patiekalams reikalingas tik tam tikras
pipiras. Abu pašnekovai teigė, kad jų
patiekalams lietuviškieji pipirai nėra
tinkami. „Daugumą iš restorane „No
Forks“ naudojamų pipirų tenka atsivežti.
Džiugu, kad galimybių jų gauti Lietuvoje
vis daugėja – kooperuojamės su restoranu „Sofa de Pancho“, kurie iš Meksikos
atsiveža didesnius produktų kiekius ir
pasidalina“, – sakė Lukas. Diana patikRestoranų verslas 2/2016
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Chiles en nogada

slino, kad atsiveža net dešimt skirtingų
rūšių pipirų: „Be šviežių pipirų taip
pat atsivežame ir konservuotų. Vienas
didžiausių atradimų buvo degintas konservuotas jelapenas, kitaip dar vadinamas čipotle. Jis labai populiarus ne tik
tarp meksikietiškų restoranų, bet ir tarp
tų, kurie tiesiog nori savo patiekaluose
panaudoti meksikietišką motyvą, mat
toks pipiras yra tik šiek tiek aštrus, turi labai išskirtinį dūmo skonį ir aromatą.“
Meksikiečių namuose
Pasak kelerius metus Meksikoje praleidusios Dianos, namuose meksikiečiai
labai mėgsta grilius. Tai lyg ritualas –
susirenka visa šeima ar draugų būrys.
Susibūrimas prie griliaus populiarus
visoje šalyje, tačiau tai, kaip ruošiama
mėsa griliui, įvairiuose regionuose labai
skiriasi: „Meksika tikrai didžiulė, šiaurėje
griliams mėsa beveik nemarinuojama
– užbarstoma tik šiek tiek pipirų ir druskos, tačiau didžiausias dėmesys skiriamas
laužo, dūmo skoniui. O štai pietuose,
kur žymiai daugiau žalumos ir įvairovės,
marinatai būna patys įvairiausi, suteikiantys mėsai labai netikėtą skonį ir tekstūrą.
Maistas tarsi tampa „lengvesnis“ – atsiranda žuvies, jūros gėrybių, kalakutienos. Pietryčių Meksikoje daug vaisių, tad
vyrauja rūgštūs ar net saldžiarūgščiai
skoniai.“
Per tokius susibūrimus meksikiečiai
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dažnai gurkšnoja alų – tai, priešingai nei
po pasaulį paplitęs gandas apie tekilą,
populiariausias alkoholinis gėrimas Meksikoje. Meksikietiški alūs lengvi, labai
nestipraus skonio. Gaminimo metu į
juos apynių arba dedama labai nedaug,
arba išvis nededama, todėl nėra įprasto
alui būdingo kartumo. Būtent todėl vienas populiariausių meksikietiškų prekės
ženklų visame pasaulyje „Corona“ savo
alų siūlo gerti su skiltele laimo – taip alus
įgauna daugiau skonio. Stiprioji tekila
tradiciškai turi būti gaminama iš agavės
augalo ir jokiu būdu ne iš cukranendrių.
Jeigu pasiūlysite meksikiečiui kartu
išgerti tekilos ir paprašysite citrinos bei
druskos, jus išjuoks, kad pasirinkote labai
prastą produktą, mat taip meksikiečiai
malšina labai prastos tekilos skonį.
Geros kokybės tekila geriama lėtai, ja
pasimėgaujant, kartais atšaldant keliais
ledo kubeliai arba pagardinant čili pipirais.

šventės turi tris pagrindinius elementus:
maistą, muziką ir buvimą kartu. Meksika
pasižymi muzikos festivalių gausa – jie
pritraukia į gatves daugybę žmonių, kurie šoka, linksminasi, mėgaujasi takos ir
kitu gatvės maistu. Kadangi dauguma
meksikiečių – labai tikintys katalikai,
religinės šventės taip pat turi ypatingą
prasmę meksikiečių kultūroje. Kadangi
krikščionybė į Meksiką atkeliavo su is-

panais, kelios iki šių dienų išlikusios
Kalėdų tradicijos atsirado būtent ispanų
užkariavimų dėka. Viena iš jų – devynias
naktis prieš Kalėdas kas vakarą rengti
procesiją, kurios metu dainuojamos
religinės dainos ir atliekami simboliniai
ritualai. Šios procesijos tarsi atkartoja
laikus, kai ką tik į Meksiką įžengę ispanai keliavo po šalį ir skleidė žinią apie
krikščionybę. Kiekvieno vakaro pabaigoMirusiųjų Dienos vaišės anapusinio
pasaulio gyventojams

Meksika ir fiestos
Nobelio
premijos
laureatas
ir
meksikiečių rašytojas Octiavio Piaz yra
pasakęs: „Šventės visame pasaulyje
įgauna naują prasmę, tampa modernios, komercializuotos. Laimei, Meksikai
dar toli iki to.“ Meksikiečiai tikrai žino,
kaip surengti gerą fiestą, šventės jiems
yra itin svarbi gyvenimo dalis. Dažnai tai
proga suburti visą, po plačiąją Meksiką
išsibarsčiusią šeimą. Visos meksikiečių
Restoranų verslas 2/2016
www.restoranuverslas.lt

51

PASAULIO VIRTUVĖS

Ambiente. Kuo
nustebins šiais
metais?
2017 m. vasario 10-14 dienomis, Frankfurte prie
Maino vyks tarptautinė vartojimo prekių paroda
Ambiente – pagrindinis įvykis tiems, kurie gamina ir parduoda daiktus virtuvei ir namams, kuria
dovanas ir papuošalus, puošia namų interjerus.
Produktų grupių gausybė, pristatoma šioje parodoje, yra unikali ir neturi analogų pasaulyje.
Praėjusių metų Ambiente sulaukė 4700 dalyvių,
parodą aplankė daugiau nei 136 000 lankytojų iš
daugiau nei 160 šalių.
Tamales gamyba

je daužoma piñata (ant virvės pakabinta
žvaigždė, kurios viduje sudėti įvairūs
saldainiai). Ši tradicija dabar labai populiari visame pasaulyje per vaikų gimtadienius, kai dažnai užrištomis akimis
daužomas spalvotas popierinis asiliukas ir iš jo vidaus pabyra saldumynai.
Tačiau tikroji piñata turi labai simbolinę
prasmę – auksinė žvaigždė simbolizuoja blogį, kuris savyje sukaupęs ir
užmaskavęs visą pasaulio gėrį, o lazda,
kuria daužoma piñata – tai tikėjimas,
kuris padeda išlaisvinti gėrį. Vakaras
baigiamas valgant naktipiečius: tamales (banano lape garintas pyragėlis iš
kukurūzų miltų ir sūrio ar pupelių pastos), atole (karštas gėrimas iš vandens,
kukurūzų miltų, cinamono, vanilės bei
šokolado) ir buñuelo (nedidelės spurgos, dažnai patiekiamos su nerafinuotų
cukranendrių cukraus padažu).
Viena
didžiausių
meksikiečių
švenčių yra Mirusiųjų Diena (Dia de
los Muertos). Šią dieną meksikiečiai
savo namuose įrengia nedidelį altorių
ofrenda, jį visaip išdabina. Tikima, kad
spalio 31-osios naktį atsiveria vartai į
mirusiųjų karalystę ir 24-ioms valandoms visos mirusių vaikų vėlės sugrįžta į
žemę ir būna šalia savo šeimų. Lapkričio
2-ąją į žemę sugrįžta suaugusiųjų vėlės.
Tai dažnai ne tik viena spalvingiausių
ir daug pasiruošimo reikalaujančių,
bet ir brangiausių švenčių, kuriai taupoma net kelis mėnesius. Altorius ne
52

Restoranų verslas 2/2016
www.restoranuverslas.lt

tik puošiamas, ant jo dedamos įvairios
aukos: vaikams – žaislai, vaisvandeniai,
saldumynai, turguje perkamos cukrinės
kaukolės; suaugusiesiems – įvairūs medalionai, cigaretės bei stikliukai su į tekilą
panašiu alkoho-liniu gėrimu mezcal. Taip
pat altorių papuošia gausybė egzotinių
vaisių, kepama speciali mirusiųjų duona
Pan de Muerto. Ši duona panaši į didelę

bandelę, saldi, pagardinta anyžiais bei
apelsinų žiedų ekstraktu. Ją kepančios
moterys dažniausiai pasipuošia specialiais raiščiais ant riešų – senaisiais laikais šie raiščiai buvo būtinybė, norint
išvengti nudegimų. Iki šių dienų tai išliko
kaip tradicija. Meksikiečiai tiki, kad taip
pagerbti mirusieji juos saugos ir globos
ištisus metus.

Tradicinis Dia de los Muertos įvaizdis

Visa ši įvairovė telpa į tris lakoniškas frazes – prekės, skirtos
namams, dovanos ir apvalaus stalo malonumai.
Segmentas Living su 1100-tu dalyvių skirtas baldų pasauliui, dizainui ir Jūsų gyvenimo stiliui. Jame siūloma viskas, kas
gražiausia ir madingiausia.
Ši parodos dalis patenkins pačio išskirtiniausio skonio,
įvairių nuotaikų ir pomėgių lankytojus – tebūnie tai menas ar
architektūra – dizaino studija bora.herke.palmisano visuomet
bus naujienų viršūnėje. 2017 metų šerdis – autentiškas dizainas,
naudojant ekologiškas medžiagas.
Segmente Giving lankytojai atras viską, kas kitą sezoną tiks
stilingai dovanai. Juk dovanas visada ir visur buvo ir bus malonu
gauti ir dovanoti. Jos kiekvieną kartą unikalios, kaip ir žmonės,
kurie jas gauna ar dovanoja. Tradiciniai ir madingi aksesuarai,
kanceliarinės prekės, juvelyriniai dirbiniai, bižuterija, laikrodžiai,
o kur dar delikatesai, kosmetika – rasite gausybę idėjų Jūsų originalioms dovanoms.

the show
2017 02 10 – 14
Frankfurtas prie Maino

Raktinis žodis – horeca.
Diskusijos apie inovatyvias
maitinimo koncepcijas,
aukščiausio lygio kompleksiniai sprendimai
ir dar daugiau „Dining“
erdvėje. Svarbiausioje
pasaulyje plataus vartojimo prekių parodoje.
Informacija ir parodos bilietai
ambiente.messefrankfurt.com
Tel. +370 5 213 55 34
info@lithuania.messefrankfurt.com

Segmentas Dining – daugiau nei 2200 dalyvių: apvalūs
stalai, nauji verslo susitikimai ir buities džiaugsmas. Unikalūs
maišytuvai, griliai ir kiti virtuvės „padėjėjai“. Virtuvės šefai pristatys Jums karščiausias virtuvės naujienas. Jūs susipažinsite su
maisto gamybos naujienomis, galėsite stebėti virtuvės virtuozų
darbą, maisto gamybą, pateikimą. Parodos Ambiente puslapyje
rasite visą renginio Stars on Stage programą. Nepraleiskite progos pasigrožėti šiuo skaniu renginiu. Ambiente – svarbiausia
paroda ieškantiems stilingų virtuvės aksesuarų ir stalo įrankių.
Mėgaukitės gastronomijos pasauliu: gausybė prekių, skirtų
viešbučiams, restoranams, išskirtinės inovacijos ir daugelis kitų
naujienų – parodos Ambiente dėmesio centre.
Daugiau informacijos www.ambiente.messefrankfurt.com
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Nauja vieta
ragauti Armėniją

PASAULIO VIRTUVĖS
“Plento Grill & Wine” (VILNIUS)
Naujas skaniausių armėniškų patiekalų
ir išskirtinių armėniškų vynų restoranas
„Plento Grill & Wine“ savo duris atvėrė
2016 m. pabaigoje. Virtuvės šefas jau
keletą mėnesių ruošia skaniausius patiekalus, kuriuos įsiminsite ilgam, o čia
norėsite sugrįžti vėl ir vėl. Prie tradiciškai
skanių patiekalų puikiai dera armėniški
vynai, kurių tikrai nerasite niekur kitur.
„Plento Grill & Wine“ – šeimyninis verslas, prasidėjęs kulinarijos ir vyno mėgėjų
rate. Jo įkūrėjai – gerai žinomas armėnas
Garnik Kazarian ir jo žmona Ana. Ši pora
yra ne tik nenuilstantys ir kūrybiški
verslininkai, bet ir puikūs menininkaiamatininkai. Patikėkite, daugelį idėjų
ir sprendimų restorane jie ir sugalvojo
patys, ir savo rankomis juos sukūrė bei
įgyvendino!
Garnikas ir Ana su savo atsakingai surinkta ir parengta komanda Lietuvoje
kuria bei įgyvendina aukščiausio lygio
armėniškos gastronomijos kultūros perlus. Garniko užnugaryje – gerai žinomas
Klaipėdos viešbutis ir restoranas „Ararat“
bei ypač kokybiškų armėniškų gėrimų
importuotoja – kompanija UAB „Gadara“.
Naujo, unikalaus restorano koncepcija
– ne tik šiuolaikiška, bet ir labai funkcionali: skirtingos malonios erdvės, patogūs
sėdimi ir stovimi stalai, pirmoji Lietuvoje
originali vyno spinta-vitrina, kurioje,
kaip dera gerajam vynui, reguliuojama
temperatūra ir drėgmė. Interjero funkcionalumo „vinis“ – restorano zona bei zona
ant pakylos, kuri prireikus transformuojama į patogią sceną.
Šiltajam sezonui – didelė lauko
terasa su atskiru baru, kuri gali būti
naudojama renginiams ir atskiriama
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nuo bendros restorano salės. Yra dvi
atskiros, ištaigingos VIP ir pobūvių salės
nedidelėms, bet reiklioms kompanijoms.
Restorano virtuvė pusiau atvira –
lankytojas gali lengvai matyti, kas ir kaip
gaminama gyvai. Čia įrengtas anglių
grilius, ant kurio gaminama didžioji dalis patiekalų, net orkaitė-duonkepė čia
kūrenama malkomis.
Restorano meniu įdomus ir nebanalus: jei daugumoje Kaukazo regiono
restoranų meniu dažnai suvienodėjęs,
„Plento Grill & Wine“ rasite autentiškų
armėniškos virtuvės sprendimų –
restorano šeimininkų gaminamo tikro armėniško sūrio, kuris, kaip įprasta
Armėnijoje, patiekiamas su lėkšte, pilna
įvairių žalumynų bei graikinių riešutų medaus sirupe, pasirinkus mėgstamiausias
žoleles, viskas sukama į lavašą. Būtent
nuo tokio nuostabaus užkandžio prasideda bet kuris armėnų susėdimas prie stalo.
Dūmo mėgėjams čia tikras rojus:
pradedant nuo vegetariško armėniško
daržovių šašlyko „Hajastan“, kuris tobulai tinka ir kaip garnyras prie daugelio mėsos kepsnių, baigiant pasakiško
skonio ėrienos šonkauliukais – visi ant
griliaus gaminti patiekalai turi truputėlį
tikros Armėnijos aromato.
Restorane yra ir patiekalų, apie kuriuos reikėtų rašyti atskirą straipsnį – tai
firminis Garniko „Chačapuri“ ir pieninio
ėriuko steikas. Jei Jums reikia nusivesti
pietų svarbius verslo partnerius, užsienio
svečius ar artimuosius šventinei vakarienei – šie patiekalai ir paties restorano
įkūrėjo parinktas armėniškas vynas
pakels bet kokius pietus ar vakarienę į
aukščiausią lygį.
Patikrinkite patys!
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Perspektyvi niša GATVĖS MAISTAS IŠSINEŠTI
Gabrielė Achramenkienė
Akivaizdu, kad praeina laikai, kuomet gatvės maistas asociavosi tik su abejotinos reputacijos
kebabinėmis ar nesveiku greitu maistu. Šiandien gatvės maistas yra cool. Valgyti gatvės maistą – madinga.
Gatvės maistą vagonėliuose gamina kiečiausi pasaulio šefai. Žinoma, kulinarinės mados, kaip ir visos
kitos, į Lietuvą visuomet ateina pavėlavusios, tačiau tai reikėtų paversti privalumu ir galimybe. Žinant,
kas „ant bangos“ pasaulyje, nesunku tapti pirmaisiais madingųjų ir sėkmingųjų gretose Lietuvoje.
Kad keičiasi gatvės maisto suvokimas, įrodo ir tyrimai*, kurių duomenimis mažiausiai 43 proc.
šiuolaikinių vartotojų domina galimybė įsigyti gatvės maisto įkvėptų išsinešti skirtų patiekalų. 27 proc.
vartotojų gatvės maistą valgo du arba tris kartus per savaitę, ir jie pirktų dar daugiau!

gurmaniški ieškojimai

PAD THAI
1 pakelis SANTA MARIA ryžių makaronų
50 ml rapsų aliejaus
800 g juostelėmis pjaustytos vištienos krūtinėlės
600 g smulkiai supjaustyto kopūsto
2 mažos šiaudeliais supjaustytos morkos
2 suplakti kiaušiniai
500 g SANTA MARIA PAD THAI padažo
Papuošimui
2 supjaustyti laiškiniai svogūnai
Susmulkintų kalendrų
150 g stambiai smulkintų žemės riešutų,
SANTA MARIA TELLICHERRY juodųjų pipirų
Žaliųjų citrinų skiltelių
Išvirkite makaronus. Vištienos juosteles kepkite aliejuje, kol
gražiai paruduos. Sudėkite kopūstą bei morkas ir kelias minutes
maišydami kepkite ant didelės kaitros. Supilkite kiaušinius ir
dar pakepkite. Stambiai supjaustykite makaronus, dėkite juos į
keptuvę, o tada supilkite PAD THAI padažą. Kepkite maišydami,
kol gerai iškeps. Kai būsite pasirengę patiekti, suberkite žemės
riešutus ir pabarstykite TELLICHERRY pipirais. Papuoškite
laiškiniais svogūnais, kalendromis ir žaliųjų citrinų skiltelėmis.

Gatvės maistas vertinamas kaip
šviežias, išskirtinis ir sąžiningai pagamintas. Toks maistas skatina vartotojus
išbandyti aštresnius, pikantiškesnius
patiekalus. Populiariausios pasaulio
virtuvės, kalbant apie gatvės maistą –
Meksikos, Tailando, Indijos ir JAV.
Įprastas gatvės maistas niekam
nebeįdomus, kelionių išlepintiems lankytojams norisi pasaulio skonių, skanių
vaizdų savo Instagram‘o profiliui ir
netikėtų kulinarinių atradimų.
Dienos vakarienė išsinešti
Dienos pietų pasiūlymus turi, ko
gero, visi restoranai ir kavinės. O kodėl
ne „Dienos vakarienė“? Gatvės maisto,
dienos vakarienė išsinešti – tai naujas
konceptas, prisitaikant prie šiuolaikinių,
iš pirmo žvilgsnio, atrodytų, niekaip
nesuderinamų vartotojų poreikių vienu
metu valgyti ir gatvės maistą, ir profesionalaus šefo paruoštą maistą, valgyti
namuose ir gaminti įspūdingus pasaulio
virtuvių patiekalus patiems.
Štai čia ir prasideda restorano darbas, kai reikia viską paruošti teisingai,
kad klientui liktų tik uždėti paskutinius štrichus prieš keliant patiekalą į
Instagram‘ą, kaip savo pagamintą.
Mėgstamiausi gatvės maisto patiekalai
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2015 m. atlikto „Scandinfo“ kiekybinio
tyrimo apie vartotojų požiūrį į skirtingus gatvės patiekalus duomenimis, vartotojams labiausiai patinka: bandelės
su plėšyta kiauliena, vištiena Jamaikos
stiliumi Jamaican Jerk Chicken, bandelės
su jautienos krūtinine, tortilijos su kiaulienos gabalėliais Carnitas, gurmaniški
mėsainiai.
Tuo tarpu „Lonely Planet“ 100-to
populiariausių gatvės patiekalų vadove populiariausias gatvės patiekalas
– dešrelės Currywurst, o populiariausias
garnyras – daržovės Kimchi ir marinuoti
agurkėliai.
Šie patiekalai gali tapti ne tik sėkmingu
sprendimu, kuriant išsinešti skirtus patiekalus, bet ir atskiru gatvės maisto meniu.
Kaip sukurti nepakartojamus gatvės
maisto patiekalus
„Santa Maria“ ekspertai sukūrė naują
patiekalų iš viso pasaulio išsinešti
koncepciją, kurioje – 10 įkvepiančių
skonių su receptais ir netgi perdirbamomis pakuotėmis maistui išsinešti.
Pasitelkę šiuos receptus, vakarienę
paruošite nuo A iki Z.
Septyni paprasti žingsneliai, kad pardavimai padidėtų 10-čia proc.

• Viešinkite tos dienos vakarienės
išsinešti pasiūlymus savo turimais
žiniasklaidos
kanalais,
reklamomis
pagrindiniame meniu, restorane, lauko
reklamose, biuruose.
• Būkite šiuolaikiški ir suteikite
galimybę patogiai užsisakyti el. paštu ar
net Feisbuko paskyroje.
• Užtikrinkite aukštą produktų kokybę
ir šviežumą.
• Gamindami pridėkite „Santa Maria“
unikalių gatvės maisto įkvėptų skonių,
kad sukurtumėte vakarienę iš vieno ar
daugiau patiekalų.
• Visuomet palikite galimybę klientams
paskutinius štrichus uždėti namuose.
• Klientui užsisakius maisto, supakuokite jį į ekologiškas pakuotes ir taip, kad
vieną rinkinį sudarytų dvi porcijos.
• Būkite protingi, nustatydami kainą.
Porcijos kaina neturi viršyti 6,50 euro.
Kreipkitės į „Santa Maria“ ekspertus,
kurie pakonsultuos visais gatvės maisto
išsinešti koncepcijos klausimais: nuo
receptų iki vakarienės pakuotės.
Kad pradžia būtų sklandi, dalinamės
geriausių šefų know how, išbandytais,
patikrintais ir veikiančiais vakarienės
išsinešti receptais. Visi receptai pateikti
10-čiai porcijų:
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Plėšyta kiauliena CARNITAS su gvakamolės ir grietinės padažu
1 kg kiaulienos sprandinės, be odos ir kaulo
30 g SANTA MARIA PORK CARNITAS
prieskonių mišinio
SANTA MARIA TELLICHERRY juodųjų pipirų
Gvakamolei
400 g SANTA MARIA GUACAMOLE avokadų padažo
60 g smulkiai supjaustytų raudonųjų svogūnų
120 g smulkiai supjaustytų vyšninių pomidorų
150 g susmulkintų avokadų
8 g susmulkintų kalendrų
SANTA MARIA TELLICHERRY juodųjų pipirų
Patiekimui
20 SANTA MARIA tortilijų, 10 cm skersmens
150 g grietinės
Kalendrų, susmulkintų
Laiškinių svogūnų, susmulkintų
Kiaulieną įtrinkite PORK CARNITAS prieskonių mišiniu. Pabarstykite
TELLICHERRY pipirais, dėkite į karščiui atsparų indą ir 5 valandas kepkite
orkaitėje, įkaitintoje iki 140°C (kuo žemesnėje temperatūroje ir kuo ilgiau
kepsite, tuo geriau).
Visus gvakamolės ingredientus sudėkite į dubenį ir gerai išmaišykite.
Kai kiauliena iškeps, išimkite ją iš orkaitės ir suplėšykite, naudodami
dvi šakutes. Tortilijas pašildykite sausoje keptuvėje arba plokščioje
kepsninėje. Ant tortilijų tepkite gvakamolės, dėkite kiaulienos ir šiek tiek
grietinės. Apibarstykite kalendromis bei laiškiniais svogūnais.

KIMCHI ir SMOKY BARBEQUE
vištienos kesadilijos
1,2 kg vištos blauzdelių
50 g SANTA MARIA SMOKY BBQ prieskonių
mišinio
20 ml alyvuogių aliejaus
10 SANTA MARIA tortilijų, 25 cm skersmens
400 g rūkyto juostelėmis supjaustyto sūrio
KIMCHI (visus ingredientus sumaišykite ir palikite
10 minučių pastovėti.)
450 g plonai supjaustyto pekininio ar kito
mėgstamo kopūsto
225 g plonai supjaustyto raudonojo kopūsto
100 g plonai supjaustytų raudonųjų svogūnų
20 g SANTA MARIA KIMCHI prieskonių mišinio
30 ml alyvuogių aliejaus
SANTA MARIA TELLICHERRY juodųjų pipirų
Vištieną įtrinkite SMOKY BBQ prieskonių mišiniu
ir aliejumi., kepkite vištieną, kol gražiai paruduos.
Po to 10–15 minučių kepkite karštoje orkaitėje.
Vištieną supjaustykite juostelėmis. Ant pusės
tortilijos dėkite kimchi, vištienos ir kelias juosteles
sūrio. Tortiliją perlenkite pusiau ir iš išorės švelniai
įtrinkite trupučiu aliejaus. Didelėje keptuvėje kepkite tortilijas ir abiejų pusių, kol gražiai paruduos ir
išsilydys sūris.
Kesadilijas apšlakstykite trupučiu SANTA MARIA
SRIRACHA padažo ir įžiebkite dar daugiau ugnies.
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Jamaican Jerk Chicken vištos blauzdelės jamaikietiškai su ryžiais,
karamelizuotu ananasu ir šviežiu jogurtu
1,5 kg vištos blauzdelių, be odos ir kaulo
45 g SANTA MARIA JAMAICAN JERK prieskonių mišinio
30 ml baltojo acto
1 ananasas, be odos, supjaustytas kubeliais
Ryžiams
250 g konservuotų juodųjų pupelių
5 žaliųjų citrinų sultys, 45 g susmulkintų kalendrų
10 g druskos, 50 g sviesto, 400 g nevirtų ryžių
175 g papajų, be odos, supjaustytų kubeliais
SANTA MARIA TELLICHERRY juodųjų pipirų
Jogurtui
400 g šviežio natūralaus jogurto, pusė
agurko, nulupto, sutarkuoto be sėklų,
10 g susmulkintų kalendrų , 1 žaliosios
citrinos sultys, SANTA MARIA TELLICHERRY
juodųjų pipirų
Ant vištos blauzdelių suberkite SANTA MARIA JAMAICAN JERK prieskonių
mišinį ir supilkite actą. Gerai išmaišykite ir padėkite į šalį, kad įsigertų skonis.
Didelėje keptuvėje sumaišykite išvirtus ryžius su juodosiomis pupelėmis,
žaliųjų citrinų sultimis, kalendromis, druska, sviestu ir papajomis. Pagardinkite druska ir TELLICHERRY pipirais. Uždenkite ir padėkite į šalį.
Dubenyje sumaišykite visus jogurto ingredientus, pagardinkite TELLICHERRY juodaisiais pipirais.
Gerai įkaitintoje keptuvėje kepkite vištieną, kol įgaus gražią spalvą ir
puikią tekstūrą, o viduje išliks drėgna. Įpusėjus kepimui sudėkite ananasus,
kad jie karamelizuotųsi savo sultyse. Vištieną su ananasais sudėkite ant šiltų
ryžių ir, pagardinę viską jogurtu, patiekite.
Vokiškos kario dešrelės
10 aukštos kokybės maltos mėsos dešrelių
(dešrelė – 100 g)
5 g SANTA MARIA kadagių uogų
1 a. š. SANTA MARIA kuminų sėklų
400 g raugintų kopūstų
SANTA MARIA TELLICHERRY juodųjų pipirų
500 g SANTA MARIA kario padažo
10 ilgų šviežių bandelių
SANTA MARIA CURRY prieskonių, pabarstymui
Kepkite dešreles kepsninėje apie 10
minučių. Grūstuvėje sutrinkite kadagių
uogas, kad atsiskleistų jų skonis. Sausoje
keptuvėje pašildykite kuminų sėklas ir susmulkintas kadagių uogas. Taip skonis dar
labiau atsiskleis. Nuimkite nuo viryklės, susmulkinkite ir įmaišykite į raugintus kopūstus.
Pagardinkite TELLICHERRY pipirais. Išvalykite
keptuvę ir šiek tiek pašildykite kario padažą.
Prieš patiekdami į kiekvieną bandelę dėkite
raugintų kopūstų, stambiais gabalėliais susmulkintas dešreles, ant viršaus užpilkite šiek
tiek kario padažo. Apibarstykite trupučiu
kario miltelių.

Koncepcijas Lietuvos rinkai sukurs, sudėtines dalis (padažus,
pagardus ir prieskonius) patieks „Santa Maria“ specialistai:
Artūras Braslauskas, tel.862067306
Restoranų verslas 2/2016
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MITAI APIE ŠALTO SPAUDIMO, ŠVIEŽIAI
SPAUSTĄ, NEFILTRUOTĄ ALYVUOGIŲ ALIEJŲ
Pastaraisiais metais kokybiško alyvuogių aliejaus paieškos tampa svarbios vis didesniam ratui savo
sveikata, grožiu ir, žinoma, skaniais virtuvės kūriniais besirūpinančių žmonių. Variantai tokie įvairūs,
kad kartais tampa sunku pasirinkti. O dar jei galvoje sukasi dažniausiai prekybininkų ir reklamų
kartojami marketinginiai šūkiai... Tampa sunku atsirinkti, kas yra tiesa, o kas – tik būdas parduoti.
Renkantis aliejų svarbiausia – ragauti. Pasitikėkite savo skoniu ir ilgainiui atrasite geriausią aliejų. O
kad tai padaryti būtų lengviau, sugriausime kelis mitus.
1. Kuo švelnesnis alyvuogių aliejus,
tuo jis kokybiškesnis. Mitas!
Pats šviežiausias ir kokybiškiausias, ką tik
išspaustas (kaip sako graikai – extra extra
virgin kategorijos) aliejus kvepia ką tik
nupjauta žole, yra neįprastos – skaisčiai
žalios spalvos, bet yra itin aitrus ir
neįgudusiam gomuriui gali pasirodyti net
kartokas. Taip yra dėl alyvuogių aliejuje
esančių polifenolių, kurie yra patys vertingiausi alyvuogių aliejaus komponentai.
Polifenoliai – tai natūralūs antioksidantai,
kurie stabdo organizmo oksidaciją, kitaip
tariant – stabdo organizmo senėjimą.
Beje, kuo mažesnis yra alyvuogių aliejaus rūgštingumas, tuo daugiau jame
polifenolių, todėl domėkitės, koks Jūsų
pasirenkamo aliejaus rūgštingumas.

Nefiltruotas alyvuogių aliejus iš ūkininkų
Kasmet, gruodžio-sausio mėnesį keliaujame tiesiai į Kalamata
regioną, dirbame ūkyje ir padedame malūne, ragaujame aliejaus
pavyzdžius bei atsirenkame geriausią aliejų, kurį patys vartojame
visus metus. Degustacijų metu atsirenkame geriausią aliejų, vadovaudamiesi keliais kriterijais: alyvuogių surinkimo ir išspaudimo
laiku (nuo surinkimo iki išspaudimo turi praeiti ne daugiau, kaip
24 val.), užtikrintu spaudyklos šaltojo spaudimo technologiniu
procesu, ir svarbiausia – pačio aliejaus šviežumu, aromatu, skoniu.
Kadangi graikiškas aliejus, kurį patys atsirenkame ir patys
atsivežame, sudaro 99% viso mūsų vartojamo aliejaus, mums
asmeniškai labai svarbu išsirinkti patį geriausią. Prieš atrasdami
Kalamata ūkininkų aliejų, dalyvavome įvairiose paskaitose apie
gero aliejaus savybes ir jo degustavimą, bei ekskursijose ir degustacijose po Italijos, Ispanijos ir Graikijos alyvuogių aliejaus spaudyklas ir išsirinkome geriausią regioną bei geriausią aliejų.
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Šviežiai spausto, nefiltruoto alyvuogių aliejaus skonis ir spalva
Aliejaus skonis varijuoja nuo švelnaus iki intensyvaus skonio
su aštrumėlė, kuri „ateina“ pabaigoje. Šviežiai, mechaniniu
būdu išspaustame aliejuje dominuoja nupjautos žolės aromatas. Ragaujant aliejų galima pajausti netgi artišoko ir migdolo
prieskonį. Laikui bėgant šviežiai spausto alyvuogių aliejaus
skonis švelnėja, šiek tiek mažėja aštrumas.
Ką tik išspaustas alyvuogių aliejus yra žalsvas ir drumstas.
Laikui bėgant alyvuogių aliejus skaidrėja (drumstumas tampa
nedidelėmis nuosėdomis apačioje), tačiau suplakus/supurčius
aliejų, jis vėl įgauną pirminį drumstumą. Spalva taip pat kinta
– nuo gana skaisčiai žalios ji tampa švelnesne, žalsvai gelsva,
gintarinė spalva. Tinkamai laikant (tamsiai, vėsiai, sandariai)
aliejaus savybės ilgą laiką nesikeičia ir neprastėja.
Šviežias, jauno derliaus nefiltruotas alyvuogių aliejus į Lietuvą
atkeliauja kiekvienų metų gruodžio-sausio mėnesį.

Daugiau informacijos: www.kalamata.lt, tel. užsakymams: 8 699 37833, el.p. arturas@kalamata.lt
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2. Nefiltruotas alyvuogių aliejus turi
būti suvartotas per labai trumpą laiką.
Mitas!
Tokia nuomonė dažnai grindžiama faktu, jog nefiltruotame alyvuogių aliejuje
lieka vandens molekulių bei sutrintos
alyvuogių masės likučių, dėl kurių laikui
bėgant aliejus genda ar rūgsta. Iš tikrųjų
alyvuogių aliejaus galiojimas (t. y., jo oksidacijos procesas) priklauso nuo pačio
aliejaus kokybės, o tiksliau, nuo kai kurių
jo „parametrų“ – ultravioletinių spindulių
absorbcijos bei peroksidų skaičiaus, na
ir, be abejo, nuo aliejaus rūgštingumo.
Kuo mažesni šie parametrai, tuo ilgesnis aliejaus oksidacijos laikotarpis, o tuo
pačiu ir stabilesnė jo kokybė. Tinkamomis sąlygomis laikomas, nefiltruotas
alyvuogių aliejus yra puikus ir po metų,
ir po pusantrų... Žinoma, turint galimybę
kasmet gauti šviežio derliaus aliejaus
(geriausia – tiesiai iš patikimo ūkio), nėra
būtinybės jo laikyti ilgiau nei metus.
Tad iš kur toks mitas? Daugelis didesniųjų
alyvuogių aliejaus perdirbėjų (gamintojai, kurie superka ir išpilsto aliejų į
savo prekinių ženklų butelius), siekia,
kad jų produkcija būtų vertinama kaip
kokybiškesnė nei nefiltruotas, spaudyklų
ar ūkininkų aliejus, todėl nuvertinamas
grynas nefiltruotas aliejus. Be to, alie-

jaus gamintojų produkcija stovi lentynose, kur turi išlaikyti vienodą išvaizdą,
o susidarančios nuosėdos greičiausiai
reikštų laiką skelbti akciją, vien dėl pakitusios išvaizdos. Čia verta būtų paminėti
analogiją su natūraliomis obuolių sultimis – jei obuolių sultyse nesusidaro
nuosėdos, greičiausiai tai menkavertis
obuolių skonio gėrimas, o ne tikrosios
sultys. Panašiai ir su kokybišku alyvuogių
aliejumi.
3. Itališkas alyvuogių aliejus yra geriausias pasaulyje. Mitas! Ir marketingas!
Italijoje dalis alyvuogių aliejaus ar net
nuskintų alyvuogių yra perkamos iš Graikijos ir maišomos su Italijos ūkių aliejumi
(neminint ir pigaus bei prastos kokybės
aliejaus iš Tuniso), kadangi graikiškas
alyvuogių aliejus yra kokybiškesnis ir
dažnai pigesnis, nei itališkas. Šiuos procesus sunku sukontroliuoti, tačiau tiek, kiek
Italijoje pagaminama alyvuogių aliejaus ir eksportuojama į visą pasaulį, tiek
paprasčiausiai neuždera alyvuogių derliaus. Žinoma, Italijoje yra gerų alyvuogių
aliejaus, už jį būkite pasiruošę pakloti
padorią pinigų sumą. Kaip teigia kai kurie
aliejaus žinovai, gero itališko alyvuogių
aliejaus butelio (dažniausiai itališkas
alyvuogių aliejus fasuojamas į 0,5 l ar net
0,25 l buteliukus) už mažiau nei 15 eurų
nenusipirksi. Palyginimui – graikiškas,
tokios pat ar net geresnės kokybės aliejus nekainuoja brangiau nei 7-12 eurų už
1 litrą.
4. Alyvuogių aliejus netinkamas
kepimui. Mitas!
Alyvuogių aliejus gana gerai tinka kepimui
(nors jei jau rūpinatės sveikata, kai galite, atsisakykite kepto maisto), nes jame
dominuoja omega 9 riebiosios rūgštys,
kurios kaitinamos mažiau oksiduojasi.
Kuo mažesnis aliejaus rūgštingumas, tuo
aliejus „atsparesnis“ kaitinimui. Graikai,
beje, aliejų naudoja kepimui nuo Antikos
laikų… Aišku, geriausia iš viso nekepti,
nes tai blogiausias maisto apdorojimo

būdas ir dažnai valgant keptą maistą labai padidinate vėžio riziką, ypač jei kepate ant rapsų, saulėgrąžų aliejų ar margarino. Vadovaukitės paprasta taisykle
– nekepkite ant aliejaus aukštesnėje
nei 200°C laipsnių temperatūroje, o dar
geriau – troškinkite, kaip tai daro graikai
– 130-150°C temperatūroje.
5. Alyvuogių aliejų rinkitės nedideliuose buteliukuose, o jei nusipirkote
metalinėje talpoje – suvartoti turite
per mėnesį. Mitas!
Svarbiausia aliejaus saugojimo taisyklė
– vėsiai, tamsiai, be deguonies. Jei
užtikrinate šias sąlygas, kokybiškas aliejus
neprastės ilgą laiką. Beveik visada, tinkamai laikant 5 litrų pirmojo šalto spaudimo
nefiltruoto alyvuogių aliejaus skardinę ir
atidarius ją po metų, sunku atskirti tokį
aliejų nuo ką tik šviežiai išspausto. Kuo
didesnė aliejaus talpa, tuo mažesnis oro
ir aliejaus sąlytis. Be to, kai gamyklose
filtruojamas ir pilstomas aliejus, jis turi
sąlytį su oru, vadinasi, pats paruošimo
procesas blogina aliejaus savybes.
Rinkitės kuo mažiau perpylinėtą, idealiu
atveju – spaudykloje supilstytą aliejų!
6. Alyvuogių aliejaus negalima laikyti
šaldytuve. Mitas,
nes prekybininkui reikia parduoti kuo
daugiau! Žemesnėje temperatūroje
kokybiškas (šalto pirmojo spaudimo)
alyvuogių aliejus išsilaikys gerokai ilgiau, nei kambario temperatūroje. Maža
to, laikydami alyvuogių aliejų (arba jo
mėginėlį) šaldytuve, „atpažinsite“, ar tai
tikrai grynas ir tyras alyvuogių aliejus.
Tyras alyvuogių aliejus (nemaišytas su
jokiais kitais aliejais – rapsų, saulėgrąžų
ar išspaudų bei kt.) per 24 val. šaldytuve
sustings į gana tirštą žalsvą riebalą ir
bus vidutiniškai kietos konsistencijos.
Prastesnis aliejus stings kiek ilgėliau – 2-3
paras, o jei aliejus stingsta savaitę arba
dalis jo nesustingsta visai – dėmesio, ten
gali būti įmaišytas kitos rūšies aliejus!
www.kalamata.lt informacija
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Graikiškas avių pieno lydytas (ghee) sviestas kepimui,
konditerijai, troškiniams, kibinų įdarui
Tai ypatingas produktas tiek savo skoninėmis, tiek ir panaudojimo galimybėmis. Graikai avių pieno lydytą sviestą naudoja konditerijos kepiniams, daržovių troškiniams ir mėsos
troškiniams, o Lietuvoje, siekiant iškepti ypatingo skonio
kibinus ar azijietiškus mantai - naudokite šaukštelį avių pieno
sviesto kartu su avienos įdaru. Rezultatas pranoks jūsų klientų
lūkesčius!

Messino (Mesinios, Kalamata) balzaminio acto kremai
Klasikinio balzaminio acto kremo pristatyti nereikia - tai klasika, kurią,
kaip ir aliejų reikia atsirinkti pagal skonį ir kokybę. Graikiškas balzaminis
actas pasižymi maloniu karamelės prieskoniu puikiai dera ne tik su mėsa
ir salotomis, bet ir su vaisiais, ledais, desertais. Apelsinų ir figų balzaminio
acto kremas - kūrybingiems ir nuolat iešantiems. Sodrus, kreminis, kvapnus, išskirtinis... sunku tinkamai papasakoti apie šiuos balzaminius actus
be banalių reklaminių aikčiojimų. Bet nieko nepadarysi, jie jų verti.
Kalamata regiono klimatas, kokybiškos žaliavos ir vis dar ne patys
brangiausi tiekėjai sudaro palankias sąlygas gaminti ypač gerą ir skanų
balzaminį actą už konkurencingą kainą. Moderni šeimos gamykla yra viena iš nedaugelio Graikijos balzaminių actų gamintojų, kurios produkcija
keliauja ir į Italiją.

Graikiški saulėje džiovinti makaronai su avių pienu
Tai ypatinga makaronų rūšis, nes ji gaminama iš
aukščiausios rūšies kvietinių miltų, vietoje vandens
panaudojant avių pieną. Šie makaronai gaminami su
kiaušiniu ir be kiaušinio.
Paprastai kiekviena šeimininkė graikė savo namiškiams
pati gamina šiuos makaronus.

Alyvuogių aliejus išpilstytas 500ml, 750ml ir 1 litro stikliniuose buteliuose,
o restoranams ir kavinėms tiekiamas 5 litrų skardinėse bačkutėse.

Alyvuogės išasuojamos 1 litro indeliuose ir 20 litrų skardinėse bačkutėse.

Messino (Mesinios, Kalamata) balzaminiai actai
Graikiškas balzaminis actas pasižymi maloniu
karamelės prieskoniu puikiai dera ne tik su mėsa ir salotomis, bet ir su vaisiais.
Graikiškas, iškirtinis balzaminis actas yra su medumi tai sodresnio salstelėjusio skonio, ypač gardus salotoms,
dresingams, padažams. Iš tiesų, virtuvėje kokybiškų
produktų panaudojimo fantazijai ir galimybėms ribų
nėra.
Taip pat itin įdomus yra baltojo vyno balzaminis actas
- ypač tinkamas sriuboms ir troškiniams, nes nekeičia patiekalo spalvos.
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Graikiški džiovinti vaisiai ir daržovės
Aukščiausios kokybės džiovinti vaisiai ir daržovės iš Graikijos ūkių.
Džiovinti vaisiai nesaldinami ir neapdorojami cheminiais konservantais. Siekiant apsaugoti džiovintas gėrybes, prieš fasavimą džiovinti
vaisiai parą laikomi kameroje, kurioje įjungiamos kvarcinės lempos
(t,y, apdorojama ultravioletiniais spinduliais).
Natūraliai saldūs, minkštos konsistencijos ir tikro skonio vaisiai
išsiskiria savo kokybe. Panaudojimo galimybės restorano ar namų
virtuvėje beribės: pradedant nuo įvairių gėrimų ir užtepėlių, baigiant
padažais ir ypatingais įdarytais desertais...

Daugiau informacijos: www.kalamata.lt, tel. užsakymams: 8 699 37833, el.p. arturas@kalamata.lt
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Klasikinė virtuvė
Žinoma – pasta, pica ir daržovės. Tačiau netgi jei tai atrodytų visiems
žinoma klasika, ar tikrai apie šiuos patiekalus ir produktus žinome viską?
Ar žinojote, kad puikiausia pica gaminama iš specialių, picai skirtų miltų?
Ar girdėjote naujausią tendenciją – picos padas be mielių, gaminamas
rauginant tešlą? Ar žinote, jog skirtingos makaronų rūšys geriausiai
atskleidžia konkrečių patiekalų skonines savybes? Pavyzdžiui, Penne
rigate (vamzdelių formos, įžambiai nupjautiems makaronams rantytu
paviršiumi) geriausiai tinka tirštas, aštrus padažas. Suspaustas spirales
primenantys makaronai Fusilli verdami al dente ir patiekiami su švelniu
grietinėlės padažu, troškintomis daržovėmis, grybais. Kriauklelių formos makaronai Conchiglie labiausiai tinka mac‘n‘cheese stiliaus patiekalams. Tortiglioni – pailgi rantyti makaronai – salotoms. Plokšti, platūs
Pappardelle, mėgstamiausi žiemos sezono makaronai, patiekiami su
sočiais padažais. Risoni – ryžių formos makaronai – dažnai patiekiami su
ragu, naudojami sriubose, gaminant casserole.
Italų makaronų meistrai sako, kad kiekvienas rantelis ar įdubimas specialiai modeliuojamas taip, kad geriau derėtų su atitinkamos sudėties
ir tirštumo padažu, todėl jei nenorite varžyti savo kulinarinio polėkio,
ieškokite tiekėjo, kuris galėtų pasiūlyti kuo daugiau tikrų itališkų
makaronų. Ir... kurkite klasiką – gaminkite aromatingąjį Casio e Pepe su
parmezano ir pecorino sūriu. Jei esate tikrai drąsūs, pabandykite įveikti
timpano – „būgną“, kurio viduje išmaniai sutalpinta: penne makaronai
grietinėlės padaže, mėsos kukulaičiai, spagečiai pomidorų padaže,
rikota, itališkos dešrelės, kepti baklažanai, virti kiaušiniai, parmezanas.
Gatvės maistas
Tai gastronominė tendencija, dėl kurios iš proto eina visas pasaulis.
Maisto furgonai, gastronominiai festivaliai... Gatvės maistas randa savo
vietą netgi a la carte meniu restoranuose. Jūsų įkvėpimui – rinktinės
Italijos gatvės maisto idėjos.
Gaminant patiekalus iš jūros gėrybių, Italijoje pirmenybė teikiama moliuskams, krabams. Išbandykite kvapnųjį Mėlynojo krabo ir jūros gėrybių
Cioppino troškinį.

Amžinai madinga Italijos
virtuvė: klasika, modernūs
sprendimai ir gatvės maistas
Andrius Kužulis

Italija neginčijamai yra viena reikšmingiausių Europos kulinarinių sostinių, kiekvienais metais linksniuojama
madingiausių gastronominių tendencijų apžvalgose. Geriausiu pasaulio restoranu šiemet pripažintas italų
„Osteria Francescana“. CNN duomenimis, Italijos virtuvę kaip populiariausią pasaulyje įvardija daugiau nei
trečdalis viso pasaulio turistų. Tuo pačiu tai viena paprasčiausių pasaulio virtuvių, kurios esmė – kokybiški
produktai, o jų turint, trūksta tik kūrybiškų idėjų ir šiek tiek pietietiško temperamento.
Šiuolaikinė virtuvė
Klasikinis rissotto – jį galima pateikti
tiesiog skanų ir įprastą, tačiau įmaišius
sepijų rašalo patiekalas taps įspūdingos
ir išskirtinės išvaizdos, nuostabą keliančiu
patiekalu Risotto al negro di sepia. Sepijų
rašalas visiems Jūsų patiekalams suteiks netikėtą anglies juodumo spalvą.
Ekspe-rimentuokite ruošdami tokius
įspūdingus patiekalus kaip juodus ravi64
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olius, įdarytus ančiuviais, brokoliais, rikota ir čili pipirais arba tiesiog įmaišykite
sepijų rašalo, kepdami restorano duoneles.
Jei Jums pasisekė ir žinote, iš kur gauti
jūros ežių, išbandykite pastą su sepijų
rašalu, su šampano ir jūros ežių padažu,
jūros ežių rissotto su rūkytais ikrais arba
citrinas, įdarytas jūros ežiais ir putpelių
kiaušiniais.

Apie subtilius, išieškotus skonių
sprendimus reikėtų pagalvoti ir kuriant
antipasti meniu. Apelsinų ir ančiuvių
užkandis, kepti cukinijų žiedai, įdaryti
ančiuviais su artišokais, kardžuvės carpaccio su česnakų čipsais, greipfrutais
ir juoduoju sepijų rašalo aioli padažu
– turint visus būtinus produktus, šie patiekalai tikrai verti atsidurti restorano
meniu.

Pilnas „Bidvest Lietuva“
asortimentas:
Interneto svetainėje
www.bidvest.lt
Kontaktai pasiteiravimui
ir užsakymams:
8 658 20000

Seniausia kulinarinė knyga „Apicius de re Coquinaria“ parašyta
Senovės Romos imperijoje. Jos autorių, italą Apicijų galima vadinti aukštosios kulinarijos pradininku, nes knygoje jis pateikia
sudėtingiausių užkandžių receptus, geriausius būdus trumams išgauti
ir konservuoti, skaniausius jūros ežių paruošimo būdus ir dar daug
receptų, įrodančių, kad italai aukštąją kulinariją išmanė jau seniai.
Tiesą sakant, nuo tų laikų mažai kas pasikeitė. Išliko tie patys kokybiški,
švieži produktai ir kūrybiškas žvilgsnis.

Arancini – iš arborio ryžių (ryžių rūšis, skirta gaminti rissotto)
ir skirtingų įdarų gaminami rutuliukai. Įdarai gali būti įvairiausi:
alyvuogių, saulėje džiovintų pomidorų, krevečių, įvairių sūrių.
Olive all’Ascolana – įdarytos skrudintos alyvuogės. Įdarui
galima rinktis sūrį, faršą ar jų mišinį. Taip pagamintos alyvuogės
fantastiškai dera su keptais artišokais.
Cuoppo Napoletano – kukliai vadinamas gatvės maisto
šedevru. Patiekiamas popieriniame kūgyje, kuriame gali būti
skrudintos jūros gėrybės, kartais kartu su bulvytėmis, panzerotti (mažomis itališkomis bandelėmis su įvairiais įdarais), keptais
baklažanais.
Polpette – mėsos kukulaičiai, taip pat dažniausiai pateikiami
popieriniame kūgyje. Kiekvienas virėjas turi savo paslaptingąjį
polpette priedą ir gali ruošti šį patiekalą su salami dešra, parmezanu, bešamelio padažu, mocarela, pomidorais ir pan.
Pesto – kažką stebuklingo savyje turintis padažas, suteikiantis gurmanišką akcentą bet kokiam patiekalui. Pesto arancini,
panini sumuštinis ar paprasčiausia skrudinta čiabata su pesto,
makaronai su pesto... Galima vardinti iki begalybės. Geras pesto
virtuvėje padės „sutvarkyti“ bet kokį patiekalą.
Norite išbandyti visas šias aromatingas, skanias, išskirtines
idėjas? Pradėkite nuo kokybiškų produktų ir patikimo tiekėjo
paieškų. Visus produktus, kurių prireiks, norint pagaminti šiame
straipsnyje paminėtus patiekalus, galima užsisakyti iš vieno
tiekėjo. UAB „Bidvest Lietuva“ papildė savo asortimentą itališkais
produktais ir produktais itališkai virtuvei. Dabar vienu užsakymu
galite gauti visus reikalingus produktus itališkų patiekalų
kūrybai: nuo modenos acto, dvigubos koncentracijos pomidorų
pastos ir trintų pomidorų, rissotto ryžių, kaparėlių ar alyvuogių
iki jūros ežių, sepijų rašalo, artišokų, ryžių paplotėlių, daržovių
traškučių, grybų padažo su vasaros trumais, specialių miltų tikroms itališkoms picoms ir juodųjų ryžių miltų.
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Universalus produktas kūrybai
Mocarelos rutuliukai unikalūs tuo, jog
gali būti naudojami tiek prabangiems
pobūvių užkandžiams, tiek žaismingiems
pusryčiams ar vaikų meniu patiekalams gaminti. Dėl savo formos ir dydžio
lėkštėse jie visuomet atrodo gaiviai ir
estetiškai. Nedideli apvalūs rutuliukai itin
tinka norint sukurti dabar tokią madingą
smulkių detalių meninę kompoziciją
lėkštėje. Lygiai taip pat jie gali tapti
kūrybišku vaikiškų patiekalų arba gastronominiame pasaulyje madingiausio
gatvės maisto patiekalų akcentu.
Idėjos kūrybai
Pateikiame Jums keletą idėjų, kaip
kūrybiškai skirtinguose patiekaluose
galima panaudoti mocarelos rutuliukus:
Salotos:
Paprastoms makaronų kaspinėlių,
mocarelos, pomidorų ir alyvuogių salotoms mocarelos rutuliukai suteiks
naują, elegantišką išvaizdą. Eksperimentuokite ir keiskite makaronus įvairiomis
kruopomis: kuskusu, bolivine balanda,
perlinėmis kruopomis, avių pieno makaronais trachana. Arba išbandykite
egzotiškesnius spalvingus derinius:

braškių, aviečių, mocarelos rutuliukų ir
parmezano salotas su špinatais.
Sriubos:
Netikėta, bet taip, mocarelos rutuliukai puikiai derės netgi sriubose! Šaltuoju
metų laiku apvoliokite mocarelos rutuliukus panko džiuvėsėliuose, iškepę
sumaukite ant iešmelio ir serviruokite su
karšta, kvapnia pomidorų sriuba. Vasarą
mocarelos rutuliukų ir meliono iešmeliais
gardinkite gaspačio.
Užkandžiai:
Eksperimentuokite
ir
atraskite
įdomiausius derinius ant iešmelių su persikais, mocarela ir bazilikais; melionais,
vynuogėmis, kivi ir mocarelos rutuliukais; prosciutto kumpiu, pomidoriukais,
Kalamata alyvuogėmis, mocarelos rutuliukais ir pesto padažu; su bazilikais ir
gervuogėmis.
Puikus užkandis bus ir tiesiog šviežiose
prieskoninėse žolelėse pamarinuoti ar
džiuvėsėliuose apkepti mocarelos rutuliukais su įvairiais kvapniais padažais.
Karšti patiekalai:
Išbandykite amžinai madingos italų
virtuvės klasiką: gnocchi virtinukus su
mocarelos rutuliukais, pomidorais ir pesto; mocarelos rutuliukais įdarytus faršo

kamuoliukus; frittatą su mocarela, cukinijomis ir bazilikais; makaronus su Bolognese padažu ir mocarelos rutuliukais.
„Mini Mozzarella“ iš Lietuvos pievų
UAB „Rokiškio pienas“ kol kas vieninteliai iš lietuviškų pieno gamintojų
gamina „Mini Mozzarella“ rutuliukus.
Šviežio sūrio „Mini Mozzarella“ rutuliukai
parduodami sūryme, kadangi taip sūris
išlaiko drėgnumą bei formą. Šis sūris puikiai tinka salotoms ar kitiems patiekalams
paskaninti. „Mini Mozzarella“ galima pavadinti funkcionaliu ir šiuolaikišku produktu,
kadangi mažų rutuliukų nereikia pjaustyti
– tai labai patogu ir greita gaminant salotas, užkandėles ar kitus patiekalus. „Mini
Mozzarella“ gausu vitaminų (kalcio, fosforo, kalio bei natrio), mineralų ir baltymų,
naudingų žmogaus organizmui.
Šiuo metu kokybė yra vienas iš
pagrindinių vartotojų reikalavimų, tad
„Mni Mozzarella“ gaminama atsižvelgiant į
vartotojų lūkesčius. Tai kokybiškas produktas, kadangi atitinka ISO 9001, ISO 14001,
ISO 22000 kokybės standartus. Gaminant
„Mini Mozzarella“, laikomasi aplinkosaugos reikalavimų, tai leidžia sumažinti
įmonės neigiamą poveikį aplinkai.

Kiekvienas virtuvės šefas gerai žino tą galvos skausmą, kuomet reikia sugalvoti neįtikėtiną patiekalą,
kuris būtų lengvai paruošiamas, vizualiai skanus, tiktų ir moterims, ir vyrams, ir vaikams, galėtų
būti patiekiamas ir kaip užkandis, ir kaip pagrindinis patiekalas, būtų populiarus pobūvių meniu
pasirinkimas ir dar atlieptų gastronomines tendencijas. Fenomenalu, bet kartais užtenka vienintelio produkto, kuris gali įkvėpti tokiems patiekalams. Mocarelos rutuliukai – tarsi kulinarinės mados
perlai, kuriuos derinant skirtingais amplua galima atrasti taip ieškomų, neįtikėtinų sprendimų.
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Trigubo pylimo alus
1842 m. spalio 5 d. pirmasis pasaulyje šviesusis lager tipo alus buvo pagamintas Pilsen mieste ir
iki šiol išliko toks, koks buvo sukurtas. Šiandien tokio tipo alų gamina du trečdaliai viso pasaulio
alaus gamintojų ir toks alus dažnai vadinamas pils, pilsner ar pilsener. Šio alaus tipo kūrėjas – aludaris iš Bavarijos Josef Groll. Jis panaudojo naują, iki tol nenaudotą alaus virimo technologiją bei
aukščiausios kokybės vietines žaliavas.
Minkštas Pilsen apylinkių gręžinio vanduo, vietiniai miežiai, senosios Pilsner
H mielės, saldūs ir prieskoniški, ypatingi
Saaz apyniai bei unikalus gamybos procesas sukuria būdingą „Pilsner Urquel“
skonio ir aromato savybes, kurios suteikia
alui išsiskiriantį, charakteringą skonį.
Lengvo skrudinimo salyklas ir nedidelė
alkoholio koncentracija (4,4 proc.) leidžia
labiau atsiskleisti alaus skoniui.
Alaus misa nukošiama tris kartus ir kaitinama atvira liepsna, kaip tai buvo daroma ir XIX a. Žemutinė fermentacija bei
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žema fermentacijos temperatūra (9°C)
„užrakina“ aluje aromatus ir poskonius.
Kad būtų išsaugoti aromatai ir skonis, alus
brandinamas žemoje -1°C temperatūroje.
To rezultatas – alaus aromatas įgauna
apynių, sausmedžio, šviežios duonos
užuominų, pirmas gurkšnis prisotintas
subtilių ir traškių burbuliukų, su medaus
ir riešutų prieskoniais, o jausmas gomuryje ir poskonis – tvirtas karstelėjimas
kartu su salstelėjusia karamelės nata.

labiau kremiška tekstūra, vidutinis CO2
kiekis – 3,5 g/litrui.

„Pilsner Urquel“ alų galima įpilti trimis skirtingais būdais (kitaip tai vadinama trigubu pylimu), prisiderinant prie
skirtingų aplinkybių ar klientų poreikių.

CRISP – valgant patiekalą ilgai,
norint išsaugoti šviežią alų ilgesnį
laiką.
Į taurę atsargiai, taip, kad nesuputotų,
pilamas skaidrus alus be putos, kol alus
beveik pasiekia taurės kraštus. Net pilant
atsargiai, susiformuoja plona alaus puta,
kurią prireikus papildo barmenas. Šis patiekimo būdas labiausiai paplitęs Lietuvoje, jis yra visiems įprastas.
Rezultatas: traškus alus, didelis CO2
kiekis – net 4,3 g/litrui, alus ilgiau išlaiko
CO2.

SMOOTH – kai alus vartojamas be
maisto ar su smulkiais užkandžiais.
Į taurę įpilamos putos, suformuojama
putos kepurė, taurė pripildoma alumi po
putomis. Susiformuoja 5 cm putų kepurė,
kuri gerai apsaugo alų nuo oksidacijos.
Rezultatas: puiki kombinacija tarp kartumo ir saldumo, švelnesnis už CRISP,

MILK – kai norisi kitokio alaus.
Į taurę lėtai ir atsargiai, iki pat taurės
kraštų, įpilamos putos. Taurės dugne susiformuoja nedidelis kiekis alaus, paprastai
siekiantis 20 proc. taurės tūrio.
Rezultatas: standi ir saldi puta, labai
kremiška tekstūra, labai mažas CO2 kiekis
– 0,5 g/litrui.
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Jaukios medžiagos – panaudotas rusvas medis, juodos ir baltos spalvų kontrastai. Pasitelktas dizaino komponavimo stilius, kuris perimtas iš japonų.
Originaliausia ir įdomiausia yra tai, kad virtuvė jungiama su bendra erdve lankytojams – tokiems sprendimams reikia ypatingos ventiliacijos, tačiau
atsiranda papildomas ryšys tarp lankytojo ir virtuvės kūrėjo.

Kuriant interjerą svarbu
nepamiršti ir to,
ką patieksite lėkštėje
Agnė Vareikaitė

Dizainerė Diana Kenstavičiūtė specializuojasi privačių interjerų kūrime, tačiau vis dažniau sulaukia pasiūlymų
kurti ir restoranų aplinkas. Tai vienas iš daugybės įrodymų, kad lietuviški restoranų interjerai išgyvena
savotišką renesansą.
Lietuviškos interjero tendencijos restoranų versle pamažu
įgauna vis daugiau šiuolaikiškų formų – kokias ryškiausias
išskirtum?
Daugėja vietų, kuriose sukuriama teisinga bendra atmosfera.
Tai priklauso nuo daugybės faktorių, kuriuos reikia sujungti į
vienį: vieta, maistas, aptarnavimas, interjeras. Geras restorano
įvaizdis kuriamas ir susipažįstant su supančia aplinka – svarbus
eksterjeras, iškabos. Žinoma, viduje subtilus interjeras turėtų atitikti maisto kokybę, kurią gauni, kitaip kuriamas interjeras praras
prasmę, o investuoti pinigai neatsipirks.

Dažnai Lietuvoje rėksnus, drąsus interjeras nereikšdavo kažko
ypatingo lėkštėje, nebūdavo harmoningo dialogo tarp šių
esminių faktorių. Tačiau pamažu maistas ir interjeras pradeda
tarpusavyje kalbėtis. Žinoma, galimi įvairūs deriniai. Neseniai
įsikūrė keli restoranai, kurie itin didelę reikšmę teikia eksperimentinei virtuvei, tačiau jų interjeras solidus, spalvos prigesintos,
baldų gamybai naudojamos kokybiškos medžiagos. Savininkai
atkreipia dėmesį į interjero ilgaamžiškumą, o ne reklaminį efektą.
Akivaizdu, kad restorano lankytojui siekiama sukurti maksimalų
komfortą, pradedant nuo šakutės ir baigiant palto kabliuku.

įgyvendinti kokybišką interjerą Lietuvoje puikios: geri specialistai, projektuotojai, gamintojai, kurių kokybė atitinka visus europinius standartus (juk ne paslaptis, kad daug lietuvių įmonių gamina baldus ar platina
įrangą ir svetur). Reiklus, principingas klientas visada gaus rezultatą,
kuris atitinka ir užsienio tendencijas, tad tokių ryškių skirtumų, kaip
anksčiau, nebėra.
Kokie, Tavo nuomone, yra įspūdingiausi Lietuvoje įrengti restoranų
interjerai?
Mane džiugina restoranas „Time“, baras „Blusynė“. Eidama į restoraną
stengiuosi karštligiškai neanalizuoti kiekvienos detalės, verčiau pa-

Nemaža restoranų, kurie interjero sprendimams renkasi
„švarų“, minimalistinių išraiškų dizainą ir palieka vietos minčiai,
šviesai, o akcentas atsiduria lėkštėje. Kartais atsiranda industrinių
elementų, kurie suteikia esminių pauzių.
O greito maisto užkandinės ir restoranai, kurdami jaukumą,
dažnai siekia imituoti nudėvėjimo efektą – tai tendencingai naudojamas principas. Pasiteisina ne visuose interjeruose, dažnai
dirbtinai nudėvėti paviršiai ir lieka dirbtiniais, jiems trūksta
natūralaus medžiagiškumo svorio, kurį restorano lankytojas
pajaučia, atsidūręs senos statybos pastatuose.
Ar vis dar pastebi ryškių skirtumų tarp lietuviškų ir
užsienietiškų restoranų?
Mes taip arti užsienio! Tendencijos skirtingai pasiekia įvairias
šalis, tačiau jos nesikeičia taip greitai kaip mados. Ir galimybės
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Vientisa, šaltoka, tačiau labai konceptualu. Restorano interjeras nebūtinai turi reikšti tik patogų bei jaukų sėdėjimą, tai erdvės, kur šeimininkai sudėlioja
akcentus, kokia atmosfera turėtų būti apsilankius. Gali būti, kad tokiu būdu norima didžiausią kliento dėmesį sutelkti į patiekalus. Interjeras – nuosaikus,
minimalistinis, jį puošia ryškios, apgalvotos detalės, su labai aiškiomis žinutėmis – paveikslai ir kt. Dažnai viena iš žinučių, kurias norima suformuoti, yra:
„Pasijusti kitaip“.
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slypinčia už pavadinimo, kitaip tariant – turinys. Tuomet labai svarbus tos istorijos išplėtojimas interjere. Turint viziją,
ergoniminiai dalykai lieka specialistams. Funkcinius dalykus
dažnai tenka spręsti tuo pačiu metu, kai vystoma idėja, tačiau
virėjas ir klientas pirmiausia turėtų išgryninti mintį. Vienas iš
būdų tai padaryti – įsivaizduoti būsimą restorano lankytoją.
Ar jis vienišas, ar su šeima, ar jiems reikia privatumo, ar norisi
daugiau dėmesio iš aptarnaujančio personalo ir daugybė kitų
detalių.
Minėjai, kad esi kūrusi keletą restoranų interjerų. Kokie
buvo pagrindiniai užsakovų reikalavimai ir pageidavimai?
Kaip sekėsi juos pildyti?
Pagrindinis pageidavimas yra sukurti savitą veidą. Dera susieti kuriamą įvaizdį su aplinka, kurioje įrenginėjamas restoranas,
sukurti vientisą istoriją. Kitu atveju, klientai labai greitai pajus melą, tad viskas turi dvelkti tikrumu. Pavyzdžiui, vieno
restorano interjeras buvo formuojamas bandant atvaizduoti,
kaip buvo kuriami pasirinkti lietuviški valgiai. Klientai analizavo
tam tikro laikmečio lietuvišką virtuvę. Negi tai tik bulviniai blynai su spirgais? Ne! Pasirodo, būta ir putpelių, kitų egzotiškų
patiekalų, kurie visai nebūtinai turi būti pateikti kaimiško
(country) interjero temoje. Be to, buvo pasamdytas žinomas
virtuvės šefas, kuris turėjo savo viziją, kaip ir koks maistas bus
tiekiamas restorano lankytojui.

„Garden“ tipo interjerai. Tarytum prasitęsęs lauko pojūtis vidinėje erdvėje – tai visada priverčia pasijausti kitaip. Augmenija gali atlikti ne tik dekoro
funkciją. Dažnai tokiuose restoranuose čia pat, vietoje auginamos ar laikomos prieskoninės žolelės, kurios įeina į restorano meniu gaminius ir puošia
interjerą, o svarbiausia tai, kad atskleidžia pagrindinę restorano idėją. Vienas geriausių tokio tipo restoranų pavyzdžių – Dubajuje esantis peruvietiško
maisto „The Garden“. Jame ne tik augalija, tačiau ir jos kilmė yra idėja ir tęstinumas interjere. Dekore vyrauja peruvietiški motyvai, spalvos.

gauti emociją, kurią sukuria ne tik interjeras, bet ir aptarnavimas.
Žinoma, atkreipiu dėmesį į indus ar meniu. Įspūdį sukelia gero
maisto, aptarnavimo ir interjero sintezė. Be to, ypatingos nuotaikos interjerai vakariniam pabuvimui yra sukurti baruose „Spiritus“ arba „Apoteka“.
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Kokios detalės, interjero sprendimai padeda restoranui atrasti savo veidą?
Pradžia – virtuvė, maistas, šefas ar bent jau įsivaizdavimas,
ką patieksite. Jūsų kuriama vieta neatsiejama nuo bendravimo,
tad lankytoją turi dominti ir intriguoti pavadinimas su istorija,
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Labai švelnus, švarus,
poetiškas
ir
kiek
romantiškas
interjeras.
Spalvos – šviesios, ryškiausi
akcentai – augmenija. Intymus apšvietimas, tinkamas
medžiagiškumas sukuria
subtilios elegancijos pojūtį.
Įdomios fotelių, vazų formos – visi objektai labai
organiškai komponuojami
vienas prie kito, siekiant
išvengti bet kokio kontrasto, šoko ar netikėtumo.
Jei galima taip išsireikšti,
sakyčiau, kad toks interjeras netgi „glosto“.

Kaip išdėlioti gėrimus/taures, kad jie taptų interjero dalimi,
bet tuo pačiu ir nebūtų tik dekoracija?
Gėrimai gali būti laikomi ir komponuojami kaip atskira interjero zona – taip parodoma, kad jiems skiriamas išskirtinis dėmesys,
tikėtina, kad šeimininkai didelį dėmesį skiria kokybei bei įvairovei.
Tuo atveju jie tampa interjero, dekoro dalimi, tačiau ir atlieka
funkciją – informuoja lankytoją apie šeimininko požiūrį.
Jau kelerius metus naujodamos sienos/rašymo lentos meniu
užrašyti. Gal visgi yra įdomesnių alternatyvų?
Galima naudoti vyniojamąjį popierių. Ritinys su su lakonišku
laikikliu atrodo žaismingai ir išlaikomas principas, kad kiekvieną
dieną galime parašyti naują tekstą. Svarbu, kad pats šriftas, kuriuo
kiekvieną dieną užrašomas dienos meniu, irgi būtų įdomus. Jei
nėra žmogaus, kuris gerai susitvarkytų su šia užduotimi, galima
gaminti štampus raidėms, iš jų sumodeliuoti užrašus.
Žaismingai atrodo užrašai, kurie paliekami ant lango stiklo –
lango dalį su rėmu galime transformuoti į meniu plokštę.
Dar viena alternatyva – surenkamos raidės. Jas galima gaminti
atskirai, tvirtinti prie magnetinio pagrindo arba suformuoti laikiklius raidėms sustatyti.
Šie variantai dera tose vietose, prie kurių stiliaus derėtų ir
dažoma juoda sienos dalis rašyti kreidutėmis – baruose, greito
maisto užkandinėse, šeimos restoranuose.

Jeigu, kuriant restorano interjerą, Tau būtų leista įgyvendinti
beprotiškiausią idėją, ką norėtum padaryti?
Iš esmės nesu šokiruojančių interjerų šalininkė. Galima pažaisti
su spalvomis, atspindžiais, tačiau saikingai – tik norint sukelti
papildomų potyrių. Labiausiai mane domina šviesa – ji sukuria
jaukumą. Beprotiška būtų vakarieniaujant matyti žvaigždėtą
dangų. Restoranas galėtų vadintis „Lopinėlis dangaus“. Svarbiausia nepamiršti galimybių – fantaziją pasitelkti galima visuomet.
Gal galėtum patarti, kaip protingai išnaudoti/padidinti
mažą restoranėlio ar kavinės erdvę?
Erdvę didina šviesios spalvos, o atspindžiai sukuria įspūdį, kad
erdvė nesibaigia plokštumomis, kurios yra patalpoje. Teisingai
įkomponavus, erdvę didina veidrodžiai, stiklas ar blizgiai dažytas
paviršius. Labai padeda tiesiogiai nematomi šviesos šaltiniai.
Praktiški, lengvai įgyvendinami patarimai/idėjos, įsirengiant
barą/restoraną. Ką pasiūlytum?

Barui – atviros lentynos su detalėmis, kuriančiomis jaukumą –
knygos (ir nebūtinai receptų), gėrimų kolekcija, augmenija, atviros lemputės ant ryškių laidų. Baro interjerui žavesio gali suteikti
nebrangios, ryškios detalės. Jos atrodo įspūdingiau, nes klientas
įprastai lankosi vakarėjant ar naktį. Visada efektinga pažaisti su
atspindžiais – nuo stiklo ar veidrodinių objektų. Taip pat siūlau
pagalvoti apie įvairiausius šviesos šaltinius – šviečiantį kubą
(naudojamą net keliuose Vilniaus baruose), netikėtas apšviestas
nišas sienose ar balduose.
Restoranui svarbu ergonomiškumas ir interjerinė švara. Visada
praktiška, jei tam tikros baldų dalys yra mobilios (judinamos
ant ratukų ar kt.) – tai padeda modeliuoti erdvę prisitaikant prie
kliento poreikio. Kartais išbaigtos ir stilingos detalės, tokios kaip
meniu, įrankių dėklai ar aptarnaujančio personalo uniformos,
užbaigia ir išpildo nuosaikų interjerą, išplėtoja restorano idėją ir
temą iki galo.

Esminis šio interjero principas – laukas viduje. Kokybiškai
industrinis, turintis savo svorį, kurį sukuria ne tik tamsios
spalvos, bet ir medžiagos bei detalės.

Žavinga, kai erdvėje kuriamas objektas yra tarytum svetimkūnis, tačiau
projektuotojas sukuria vientisumo pojūtį. Kontrastai žavi, šie boksai-erdvės
norintiems privatumo, gali būti tinkamos ir vaikams. Įdomu tai, jog išnešus
jas, liktume tvarkingame, asketiškame interjere.
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2017 metų vasario mėnesį, kaip ir kasmet, Niurn-berge vyks
žmonių, idėjų ir skonių sambrūzdis BIOFACH. Tai paroda, kurioje galima rasti spalvingą maisto produktų gamą. BIOFACH
siūlo platų spektrą organiškai užaugintų ar pagamintų maisto
produktų, kurių bus galima paragauti. Parodoje galėsite sužinoti
ir aptarti naujausias šio sektoriaus tendencijas.
Kodėl verta apsilankyti vienoje didžiausių Europoje
vykstančių organinio ir ekologiško maisto ir gėrimų parodoje:
• Tai galimybė užmegzti naujas pažintis bei rasti naujas rinkas
savo produktui ar naujus produktus savo rinkai.
• Taip pat tai galimybė aptarti naujausias madas ir plėtros
galimybes ekologiškos produkcijos sektoriuje. Vyks apvalaus
stalo diskusijos, pranešimus skaitys garsūs žmonės. Šių pokalbių
metu galima išgirsti ne tik ekspertų nuomones bei prognozes,
bet ir išskirtines įžvalgas apie organiškos, ekologiškos produkcijos plėtros galimybes.
• Nauji potyriai – garantuoti. Išgirskite, užuoskite, pamatykite,
paragaukite, pajuskite pasaulyje lyderiaujančios organinės
produkcijos parodos pulsą. Šiais metais išskirtinio dėmesio susilauks ir atskiras erdves turės VEGANIŠKA produkcija, VYNAI bei
ALYVUOGIŲ ALIEJUS.
• Žvilgtelėkite į ateitį. Atskira erdvė ATEITIES KARTA bus skirta
ne tik darbo ieškantiems, bet ir tiems, kurie nori prisidėti prie
tvirto ateities pamato kūrimo ekologiškos produkcijos sektoriuje.
• Pasinaudokite galimybe įdėti savo indėlį. Į BIOFACH
kviečiami visi – politikos atstovai, žmonės, turintys interesų
susipažinti, atrasti ir patirti ekologiškos produkcijos svarbą.
BIOFACH – vieta, kurioje jau daugybę metų susirenka suinteresuotos šalys ir aptaria numatomas rinkos problemas, ieško joms
sprendimų ir kartu formuoja esamą bei būsimą ekologiškos
produkcijos sektorių.

Nationaler Ideeller Träger
National supporting organization

Pastaruoju metu ypatingai populiarėjančio restorano interjerjerų stiliaus “kaip namuose“ pavyzdžiai

Ir visgi dažnai restoranus žmonės įsirenginėja mažomis
sąnaudomis, interjerą kuria be specialistų. Kokių klaidų tokiu
atveju derėtų išvengti?
Jaukumą kuria bendras interjero medžiagiškumas – spalvos,
paviršiai, tačiau nemaža dalis tenka dekorui. Štai čia dažniausiai ir
galima paslysti, tad geriau dekoruoti saikingai. Jei norisi įspūdžio
ar sukelti naują emociją, akcentinę interjero detalę reikia numatyti vieną ar kelias. Palikus vietos minčiai, dažnai išvengsime kičo
pojūčio.
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Švariai blizgančios
taurės –
mūsų rūpestis

Tinka detalės, užrašai, piešiniai, kurie patvirtintų ar atskleistų
restorano pagrindinę mintį, filosofiją. Taip pat visada jauku, kai
interjeras natūraliai asimiliuojasi su pastato, kuriame jis įrengtas,
stiliumi, kai išlieka detalės, kurios jau buvo prieš įrengiant naują
interjerą. O tam, kad restorano idėjos neatrodytų kaip kičas, interjeras turėtų įgauti nematytą, subtilų stilių ir reikėtų stengtis
atsiriboti nuo pamėgdžiojimo.

Kad Jūsų diena būtų be
rūpesčių, mūsų kompetencija –
profesionalūs plovimo priemonių
sprendimai virtuvėje, minkštojo
popieriaus sistemos ir kiti
higienos užtikrinimo
klausimai.

UAB „CleanLT“ – oficialus UAB „BS Chemical“ profesionalių plovimo
priemonių atstovas viešbučiams, kavinėms, restoranams bei skalbykloms.
Vilnius
Kareivių g. 19, LT-09133 Vilnius
Tel. +370 683 64888, info@cleanlt.com
www.cleanlt.com
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Kaunas
Drobės g. 62, LT-45181 Kaunas
Tel. +370 611 82526, info@cleanlt.com
www.cleanlt.com

Klaipėda
Minijos g. 93, LT-93234 Klaipėda
Tel. +370 615 32334, info@cleanlt.com
www.cleanlt.com
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komercinėse virtuvėse
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Maisto gamybos įmonėse ir komercinėse virtuvėse gali veistis daugybė
bakterijų, kurios vėliau patenka į klientams tiekiamą maistą. Vienas iš
pagrindinių bakterijų veisimosi šaltinių, į kurį dažnai neatkreipiamas
dėmesys, yra drenažas. Neseniai atliktu maisto gaminimo įmonių
patikrinimo metu buvo nustatyta, kad 27,8% grindų drenažo nuotekų
mėginių turėjo teigiamą Listerijos bakterijos testą.

Naujos
rinkos
restoranams

Įmonės gali sumažinti užteršimo riziką naudodamos tinkamas drenažo
sistemas, kurios neleidžia kauptis įvairiems mikroorganizmams bei
bakterijoms. Gerai suprojektuotas drenažas turi turėti nešvarumų
indus, lengvai išimamas groteles ir sifonus.

Karolis Baleiša

Maisto vagonėliai
Ypatingai šiltuoju metų laiku, masiniuose renginiuose. Reikės papildomų investicijų, tačiau tai puikus
būdas pasidėti pagalvę po pajamų kritimu vasaros laikotarpiu. Maistas turi būti greitai pagaminamas ir patogiai valgomas rankomis (sriubos – ne pats geriausias
pasirinkimas).
Patiekalų meniu namų augintiniams
Kodėl gi ne? Sulauktumėte daug dėmesio kaip pirmas restoranas, tikrai draugiškas gyvūnams.

Tiekėjai kelia kainas, konkurentai plečiasi, keičiasi vartotojų skonis, įpročiai, o Jūs liekate tokie patys?
Dažnai ne restoranai sustoja vietoje, o jų savininkai atsiremia į fantazijos ir ryžto ribas. Jūsų restoranas pasiekė ribas. Lankytojų visada turite, galimybės fiziškai plėstis nėra. Ką daryti toliau? Kaip auginti
pajamas? Galite atidarinėti daugiau restoranų. Tiesa, prarasite autentiškumo ir unikalumo. Kitas būdas
augti – išbandyti save naujose rinkose. Štai Jums keletas koncepcijų, kuriomis pasinaudoję galite žengti
į naujas rinkas ir susikurti naujus pajamų šaltinius.
Dienos maisto krepšeliai
Tai didelį potencialą turinti paslauga,
nes gyvenimo tempas auga kartu su sveiko gyvenimo kultu. Atsiranda reikšmingas
kiekis vartotojų, kurie gali mokėti papildomai už tai, kad nereikėtų rūpintis maistingu, sveiku ir skaniu maistu. Pagaminate
pusryčius, pietus ir vakarienę, ir pristatote ankstyvą rytą prie valgytojo durų.
Individualūs maisto krepšeliai turėtų būti
sudaromi pagal individualius poreikius,
pavyzdžiui, norintiems priaugti arba
numesti svorio, sustiprinti imunitetą,
pasiruošti maratonui ir pan.
Biuro darbuotojų maitinimas
Augantis tempas, dinamiška verslo
aplinka ne visada leidžia rasti laiko pietums
su kolegomis mieste, o šokoladų aparatas
pabodęs. Užsienio kompanijų atstovybės
jau dabar rūpinasi ir darbuotojų sveika
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mityba. Auganti konkurencija darbo jėgos
srityje skatina įmones rūpintis šiuo tuo
daugiau nei tik išmaniaisiais telefonais,
naujais kompiuteriais ar lanksčiais darbo
grafikais.
Išskirtinių maisto produktų pardavimas
Specializuotų maisto parduotuvių
augimas rodo, kad atsi-randa vis daugiau
žmonių, galinčių ir norinčių mokėti gerokai daugiau už kokybiškus produktus.
Galbūt perkate restorano patiekalams
išskirtinius produktus, pavyzdžiui, laukinę
lašišą arba nefiltruotą alyvuogių aliejų tiesiai iš alyvuogių ūkio. Suteikite galimybę
šių produktų įsigyti restorano lankytojams
ir užsidirbkite papildomai.
Išskirtinių patiekalų pardavimas
Turite kelias laisvas virėjų valandas

per dieną? Kepkite duoną be glitimo,
gaminkite jogurtus be laktozės, pyragus be cukraus. Pasiūlykite jų nusipirkti
kavinėje ir internetu savo svetainėje, atsiimant savo kavinėje/restorane. Naujausios sveikuoliškos mados kaip reikiant į
viršūnes iškelia brangių maisto produktų
ir patiekalų pardavimus.

Keletas idėjų, kaip augti, neišeinant iš restorano ir
komforto zonos.
Dienos pusryčiai ir vakarienė
Žmonės paprastai valgo ne tik pietus, bet ir ryte bei
vakare. Tuos pačius patiekalus, kuriuos turite meniu,
galite vadinti skambiau – „Dienos pusryčiai“ ir „Dienos
vakarienė“. Tai iš esmės tų pačių dalykų apvilkimas naujais rūbais.
Laimingosios valandos
Dienos pietų metu sunku suplanuoti porcijų skaičius
idealiai, o ir maisto išmesti nesinori. Tikriausiai turite ir
kitų dienos periodų, kai staliukai dulka tušti, pavyzdžiui,
darbo metu, po pietų, iki vakaro. Puikus metas išnaudoti
šį laiką atsargų išvalymui su reikšminga, ne mažesne nei
30 proc. nuolaida patiekalams.

Sprendimas? Laikyti drenažo sistemą higieniškai švarią!
ACO siūlo keturias paprastas taisykles:
Drenažo sistema PRIVALO:
• Turėti sauso dugno konstrukciją – negali likti užsistovėjusios
vandens
• Būti patogi valymui ir priežiūrai
• Būti pagaminta iš austenitinio nerūdijančio plieno
• Atitikti visus keliamus reikalavimus ir normas

Briaunos užpildas
užtikrina stabilią ir
patikimą jungtį tarp trapo
ir aplink esančių grindų
bei padeda sumažinti
grindų įtrūkimų, kuriuose
galėtų veistis bakterijos,
susidarymo pavojų.

Visi kampų lenkimo pinduliai
didesni nei 3 mm. Tai stipriai
padidina valymo efektyvumą

Patiekalų rezervavimas
Rezervuojant staliuką, pasiūlykite rezervuoti ir patiekalus. Tiek Jūs, tiek Jūsų lankytojai sutaupys laiko.

Maisto gaminimo vakarėliai
Maisto gamybos laidos ir įtakingų
žmonių knygos maisto tema daro savo.
Maistas dažnai tampa bendravimo
priemone. Kelionės taip pat turi įtakos
– grįžus iš Azijos ar Prancūzijos sunku
pačiam atgaminti skonį savo virtuvėje.

Patiekalų užsakymas internetu
Tai ne naujas, tačiau daug kam dar svetimas būdas
vystyti verslą. Jums nebūtina samdyti savo vairuotojų.
Šiandien savo paslaugas Jums gali pasiūlyti maisto pristatymo į namus platformos. Tai padės Jums auginti pajamas ir būti labiau matomiems progresyvių vartotojų rate.

Švenčių rinkiniai
Vestuvės, gimtadieniai, krikštynos,
įmonės šventės. Tai atskira didelė auganti
rinka.

Visuomet yra variantų. Belieka nusipūsti dulkes nuo
„nežinau“, „nesąmonė“ ar „nemanau“. Į šiuos klausimus gali atsakyti vienintelis dalykas – pabandyti. Nuo
sėdėjimo vietoje dar niekas neišaugo. Sėkmės.

www.aco.lt

Korpusą formuojant
giliuoju ištempimu, gaunami glotnūs kontūrai
ir nėra plyšių, kuriuose
gali kauptis pavojingos
bakterijos
Dėl sausojo dugno konstrukcijos vanduo visiškai
išbėga iš trapo dugno
savaime, todėl nelieka užsistovėjusiovandens,
kvapų, mikrobų dauginimosi
ir galimų cheminių pavojų

Paprasčiausias būdas virtuvių savininkams turėti higienišką
vandens surinkimo sistemą - reikalauti drenažo sistemų gamintojo,
jog būtų užtikrintas jų tiekiamos produkcijos Europos normų EN
1672 ir EN ISO 14159 atitikimas. Be to, tinkama drenažo produkcija turi atitikti EHEDG (Europos Higienos Inžinerijos ir Dizaino
Grupė) rekomendacijas

ACO yra vienas iš pirmaujančių drenažo gamintojų pasaulyje. ACO
grupė pirmoji pradėjo spręsti konkrečiushigienos ir grindų sausinimo
reikalavimus, skirtus maisto gaminimo įmonėms, pritaikant naujas
technologijas. Visi gaminiai sukurti ir pagaminti taip, kad atitiktų
aukščiausius sveikatos, saugumo ir higienos reikalavimus.
Per 60 metų praktiką projektuojant ir gaminant drenažo sistemas
ACO išvystė visapusiškus sugebėjimus, kurie leidžia kurti naujoviškus
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Kaip tapti sėkmingu
restoranų versle?
Neringa Ančiukaitytė

Vienos svarbiausių klestinčio restorano savybių yra puikus aptarnavimas, išskirtinė aplinka, ypatingas
meniu, novatoriška įranga ir, žinoma, sėkmingo produkto įvaizdis. Tai sukurti ir išlaikyti pavyksta ne kiekvienam. Savo patarimais apie tai, kaip pasiekti pripažinimą, išsiskirti iš kitų ir prisijaukinti sėkmę, dalinasi
garsiausių šalies restoranų vadovai.
Aptarnavimas
„Meat Steak House“ – rojus mėsos
gerbėjams, teikiantis premium klasės
brandintą jautieną. Brandintos jautienos
kepsniai į svečių lėkštes atkeliauja tiesiai
nuo grilio, kuriame kiekvieną vakarą liepsnoja tikra ugnis. Pasak restorano atstovės
Lauros Vizgaitės, puikų aptarnavimą visų
pirma užtikrina puikus personalas. „Mūsų
restoranas, rinkdamasis aptarnaujančius
darbuotojus, visų pirma renkasi žmogų,
kuris gyvenime žino, ko nori, kas jam patinka ir gali tvirtai ir motyvuotai atsakyti į
klausimą, kodėl jis dirba padavėju“, – teigia L. Vizgaitė. Kai atsirenkami motyvuoti
ir profesionalūs darbuotojai, prasideda
kitas puikaus aptarnavimo kūrimo etapas
– mokymai arba, tiksliau sakant, aptarnavimo subtilybių ir vientisumo kūrimas.
Pasak restorano atstovės, aptarnavimo
vientisumas pasireiškia tuomet, kai visi
darbuotojai, žinodami, kas yra mandagus
ir subtilus svečio aptarnavimas, vienodai, pagal restorano koncepciją, taiko tai
visiems svečiams. Trečias puikaus aptar80
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navimo šiame restorane etapas yra bendravimo su svečiu subtilumai. „Svarbu,
kad padavėjas, bendraudamas su svečiu
ir jausdamas jo poreikius, galėtų pasiūlyti
patiekalus ir gėrimus, atitinkančius svečio
lūkestį ir nuotaiką“, – sako restorano
atstovė. Paskutinis gero aptarnavimo aspektas yra kolektyvo mikroklimatas, kuris
turi užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų
vertinami ir gerbiami.
Aplinka
Pasak „UCS Baltic“ pardavimų vadybininko Pauliaus Kudulio, išskirtinė aplinka
yra svarbi, norint pritraukti didesnį klientų
skaičių: „Įprasta, niekuo neišsiskirianti, nors
ir ką tik atvėrusio duris restorano aplinka
nesukelia didelio susidomėjimo, tačiau kai
atidaroma vieta, kurios interjeras kardinaliai kitoks, tai vilioja klientus ateiti, pamatyti ir išbandyti, bei sukelia nemažas diskusijas, kurios restoranui suteikia pridėtinės
vertės“, – sako P. Kudulis.
Išskirtine aplinka pasižyminčią „Alaus
studiją“ Vilniuje jau spėjo pamėgti dauge-

lis. „Prieš 7-erius metus nieko panašaus
Lietuvoje nebuvome matę, nebuvo pub’ų,
tuo metu„ant bangos“ buvo vyninės, todėl
gimė idėja atidaryti alaus studiją“, – pasakoja studijos atstovas Audrius Paukštė.
Pavadinimas „Alaus studija“ atsirado todėl,
kad didelė dalis inventoriaus yra iš buvusios Lietuvos kino studijos. Idėjos autoriams norėjosi, kad kiekvieną kartą
atėję žmonės pamatytų kažką naujo, kad
pasijustų laisvi ir nevaržomi. A. Paukštė prisimena, jog daug kas atėję nesuprasdavo,
kur užėjo: ar tai muziejus, ar arklidė, kodėl
nėra įprasto aptarnavimo prie staliukų,
kodėl reikia stovėti eilėje prie alaus,
kodėl nėra įprastų gėrimų ir patiekalų,
kaip visur kitur? Duodamas patarimus
tiems, kurie nori sukurti kažką išskirtinio
ir sulauksiančio daug dėmesio, A. Paukštė
sako: „Kaip ir minėjome anksčiau, svarbiausia yra gera idėja. Reikia būti pirmam,
kuris ją įgyvendina, nebijoti būti nesuprastam, nebijoti rizikuoti. Tikėk tuo, ką darai ir,
svarbiausia – būk sąžiningas. Žmonės tai
įvertina ir supranta.“

Meniu
Restorano „Épernay“ pavadinimas
iškart pasufleruoja, jog jo virtuvė kvepia
Prancūzija. Épernay – tai Prancūzijos regiono Šampanės širdis. Būtent šiame miestelyje yra įžymioji Šampano gatvė (Avenue de Champagne), kurioje savo namus
įkūrę didieji šampano gamintojai. Pasak
restorano direktorės Živilės Zimnickaitės,
jų meniu idėja – maistas turi būti toks,
kad jį norėtųsi valgyti nors ir kas dieną.
„Orientuojamės į tradicinę prancūzišką
bei europietišką virtuvę, kuri labai priimtina ir mums, lietuviams. Klientai jau puikiai įvertino ne tik mūsų siūlomas austres,
patiekiamas su specialiais šefo kurtais
padažais, bet ir daugelį kitų, pavyzdžiui,
burgundišką jautienos troškinį, steiką
arba populiariausią užkandį – krevetes.“
Ž. Zimnickaitė atvirauja, jog iš virtuvės
šefo reikalauja meilės savo darbui, nes
jiems labai svarbu žinoti, kad kiekvienas

naujas šefo patiekalas bus apgalvotas
iki smulkmenų skonio prasme. Prancūzų
virtuvė turi būti artima šefo širdžiai. „Mūsų
noras – kad patiekalo išvaizda atitiktų
pagrindinę „Épernay“ virtuvės idėją: paprasta, tradiciška ir subtilu“, – teigia Ž.
Zimnickaitė.
Produktų ir patiekalų kokybei šis
restoranas skiria ypatingą dėmesį – patys
yra atsirinkę geriausius austrių, jūros
gėrybių, jautienos, daržovių tiekėjus. Kaip
pati direktorė teigia, grįžtantys klientai ir
šypsenos veiduose dar labiau įpareigoja
nenuleisti kokybės kartelės žemyn.
„Orientuojamės į tą klientą, kuris vertina dėmesį ir kokybę už priimtiną kainą.
„Épernay“ – tai dviejų šeimų, suvienijusių
savo norus ir idėjas, verslas. Mūsų sėkmė
ir patrauklumas slypi būtent tame – patys
dirbame ir rūpinamės, kad kiekvienas
klientas išeitų pro duris jau žinodamas,
kad sugrįš“, – sako Ž. Zimnickaitė.

Įranga
„UCS Baltic“ pardavimų skyriaus vadovo
Marijaus Skrodenio nuomone, renkantis
specializuotą kompiuterinę apskaitos ir valdymo sistemą, restoranui svarbu įvertinti
kelis pagrindinius aspektus – restorano
darbo sezoniškumą, restorano koncepciją,
kaip bus apskaitomos patiekalų gamybos
operacijos, kontroliuojamas produktų
nurašymas ir produktų likučiai.
TakeWay – sveikesnio maisto restoranų
tinklas, nuo 2008-ųjų savo svečiams
gaminantis patiekalus ir gėrimus, naudodamas kruopščiai atrinktas aukštos
kokybės žaliavas. Šis tinklas yra pirmasis
Lietuvoje, atvirai pradėjęs teikti išsamią
patiekalų energinės vertės informaciją
restorano meniu. „Mums svarbu ne tik
tai, kad paprastai ir suprantamai teikiame šią informaciją, bet ir tai, kokias
patiekalų ir gėrimų energines vertes
pavyksta išgauti, naudojant mūsų atrink-
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Indai, serviravimo reikmenys ir
profesionali virtuvės įranga

konsultacijos

www.indai.lt

tas žaliavas ar keičiant gamybos procesus“, – sako restoranų tinklo atstovas Rokas
Mikalauskas. Neseniai restoranas pateikė
savo svečiams naujieną – patiekalų
energinės vertės informacija teikiama ne
tik restorano valgiaraštyje, bet ir nefiskaliniuose kvituose. „Tokiu būdu svečias gali
matyti pietų ar vakarienės metu suvartotą
kalorijų kiekį (sumą) bei procentinę rekomenduojamo suvartoti kalorijų kiekio
išraišką. Džiaugiamės, kad įmonei „UCS
Baltic“ pavyko išpildyti mūsų pageidavimus taip, kaip mes ir norėjome. Mūsų
tikslas – dėmesį mitybai paversti patogiu
ir kasdieniu įgūdžiu. Suprantame, kad,
norint tai pasiekti, svarbu neapkrauti
svečių papildomais skaičiavimais ar duomenimis, todėl visą patiekalų energinės
vertės informaciją pateikiame kiek galima
paprasčiau“.
Daugiau informacijos „UCS Baltic“
svetainėje www.ucs.lt

Sėkmė
Prestižiškiausias ir įtakingiausias Šiaurės
šalių restoranų gidas „White Guide Nordic“
šį restoraną pripažino vienu geriausių Baltijos šalių restoranu, „Gero maisto akademijos“ komanda įtraukė jį į geriausių Lietuvos
restoranų sąrašo 30-tuką. Visa tai – Kaune
esančio restorano „Uoksas“ pasiekimai. Pasak restorano įkūrėjos Odetos Naidenko,
norint pasiekti pripažinimą ir išlaikyti
restorano vardą aukštame lygyje, svarbiausia turėti aiškią viziją ir tikslus bei nebijoti peržengti komforto zonos ribos juos
įgyvendinant. „Įkurdami „Uoksą“ aiškiai
žinojome, jog tai nebus trumpalaikis projektas, kurio svarbiausias tikslas – finansinė
grąža. Restoranų verslas nėra dėkingas
šiuo atžvilgiu: reikia įdėti labai daug darbo, nenuleisti rankų ir tvirtai laikytis savo
koncepcijos, keliaujant link pripažinimo.“
Išskirtinio
dėmesio
sulaukiančio
restorano atstovė sako, jog jokiais būdais

negalima sustoti vietoje, kadangi atvirumas naujovėms ir kūrybiškumas
yra pagrindiniai elementai, padedantys
siekti tobulo produkto. Anot O. Naidenko,
sėkmingo restorano ir jo įvaizdžio sėkmės
formulė – aiški koncepcija ir jos išpildymas,
siekiant tikslinės auditorijos. Noras įtikti
visiems ir kiekvienam yra trumparegiškas.
„Mūsų restoranas išsiskiria iš kitų tuo, jog
tai nėra tik restoranas, tai mūsų gyvenimo
būdas“, – sako O. Naidenko.
Apibendrinant, galima teigti, kad
sėkmės paslapčių ir kelių, vedančių
pirmyn, yra daugybė. Kitoks požiūris,
nauja idėja gali būti puikūs vedliai į sėkmę,
tačiau reikia suvokti, kaip ir kada galima tai
tinkamai įgyvendinti. Visi aprašyti restoranai yra be galo skirtingi, turintys skirtingus
požiūrius, mintis, tačiau vienas dalykas,
vienijantis juos visus, yra noras tobulėti ir
siekti geriausio.
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Profesionali virtuvės įranga:
Indų nuoma visoje Lietuvoje:
Vilniuje,
Kaune,
Klaipėdoje,
Šiauliuose,
Panevėžyje,
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TEISINGAS PASIRINKIMAS
JŪSŲ RESTORANUI
Mobilusis padavėjas
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Nešiojami bekontakčių
kortelių terminalai

Savitarnos kioskai ir
informaciniai ekranai

Jūsų restorano verslo reali situacija –
Jūsų kompiuterio ekrane

SPECIALIZUOTOS KOMPIUTERINĖS APSKAITOS IR
VALDYMO SISTEMOS
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