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Pasikvieskite vasarą
prie savo stalo

Nesvarbu, kokią stalo serviruotę pasirinksite šį sezoną, kiekvienai progai
rasite tinkamų „LinStyle®“ servetėlių. Šios aukštos kokybės, minkštos,
įvairiausių spalvų servetėlės tikrai padarys jūsų svečiams įspūdį.
Daugiau apie „LinStyle®“ asortimentą galite sužinoti čia: www.tork.lt

Užsisakykite „LinStyle®“ servetėlių
pavyzdžių nemokamai www.tork.lt/LinStyle
Tel.: (8 5) 268 3455
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Ne į viską graikai žiūri taip rimtai, kaip į
maistą. Nuo rozmarinais gardintų sraigių iš
Kretos virtuvės, graikiškos picos ladenia iš
Kimolos salos, molyje troškintų avinžirnių iš
Sifnos salos, skrudintų pomidorų ir svogūnų
blynelių domatokeftedes iš Santorinio, avienos troškinio sofrito iš Korfu, mėsos pyragų
iš Kefalonijos salos, naminių dešrelių ir pipirų
troškinio spetsofai iš Pelion kalnų, sūrių pyragų
iš šiaurinės Graikijos, iki klasika tapusių, visą
šalį reprezentuojančių patiekalų, tokių kaip
baklažanų, bulvių, pomidorų ir faršo apkepas su sūriu musaka, įdarytų pomidorų,
keptos mėsos souvlaki ar gyros, graikiškų
salotų, kepto aštuonkojo – visi šie patiekalai pirmiausia yra jungtis su šalies, regiono,
bendruomenės, giminės istorija, tradicijomis ir kolektyvine gastronomine sąmone.
Čia maistas – socialinių ritualų, bendravimo
dalis. Lėtai, be menkiausio skubėjimo ar
bėgimo. Įsivaizduokite, jog kiekvieni pietūs
ar vakarienė gali būti lyg pamėgtasis sekmadieninis brunch‘as – trunkantys valandų valandas ir skirti džiaugtis laiku, bendravimu ir
geru maistu.

geriausi lietuvoje

8-21psl.

Naujausios restoranų verslo
tendencijos ir mados

22-27psl.

36-55psl.

Graikijos virtuvė

56-59psl.

66-67psl.

Ikrai - ekstravagantiškam
meniu

Įdomios užsienio koncepcijos

Gurmaniški produktai iš
Graikijos

68-69psl.

28 -32psl.

60-61psl.

70-71psl.

34-35psl.

62-64psl.

72-82psl.

Geriausi Lietuvoje
Marketingas internete

EN

Food Expo Graikija
Gatvės maistas

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.

Lietuviški sūriai
Baro sprendimai
Interjerų ir baldų dizainas

socialiniai restoranai

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

Kultūra, kelionės, virtuvė
projekte „Pasaulio virtuvės“
www.pasauliovirtuves.lt
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Massimo
Bottura:
„Šefas
–
bendruomenės lyderis“
„2017-ųjų tendencija yra ne koks nors
ypatingas produktas, o požiūris“. Tvarus
požiūris ir socialinė atsakomybė persikelia
jau net ir už virtuvės, ir produktų pasirinkimo ribų, o tai, Massimo Bottura teigimu, ir
yra kylanti ateities pokyčių banga restoranų
versle.
„Bendruomenė tampa svarbesne už
individualumą, tad vien šefas-žvaigždė dar
nieko nereiškia. Kulinariniame pasaulyje
šefai tampa savo bendruomenių lyderiais,
nuomonės formuotojais, ne tik propaguojantys sveiką ir kokybišką maistą, bet gebantys paversti tokį maistą priimtinesniu
didesniam žmonių ratui“, – teigia šefas.

Restoranų verslo
tendencijos
„2017-ųjų tendencija yra ne koks nors ypatingas produktas, o požiūris“, – teigia 2016 metų geriausio pasaulio restorano titulo nugalėtojas, „Osteria Francescana“ restorano šefas Massimo Bottura. Restoranų verslas tampa orientuotas į bendruomenes, o šefai – bendruomenės lyderiai. Net geriausiais šalyje tituluojami,
progresyvūs (tik patiekalų kūryboje) šefai negarantuoja sėkmės restoranui, kol yra vedini „seno, gero“ mentaliteto, pagal kurį save laiko nepakeičiamais, dažnai galinčiais savivaliauti, nepaisydami kolegų poreikių ir
nuopelnų. O prabangiausi restoranai vis dažniau kelia įtarimą, kuomet vidutinis darbuotojų atlyginimas juose
vos siekia minimalią algą.
Ieva Malaiškaitė
Restoranų (naudokime šią kategoriją
kaip sąlyginį pavadinimą, nes tos pačios
taisyklės galioja ir gatvės maisto furgonui, ir 10-ies vietų šeimos restoranėliui,
ir fine dining vietai) klientai tapo ypatingai išrankūs, jų lūkesčių vien geru maistu
patenkinti nebeįmanoma. Šiuolaikinis
vartotojas perka ne tik gerą maistą, bet
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ir Jūsų kuriamą pridėtinę vertę. Tokiam
klientui reikia nesumeluoto svetingumo,
jis vertina tikrą bendravimą ir skuba
dalintis savo potyriais (gerais ir nelabai)
socialinėje erdvėje.
Žurnalo „Restoranų verslas“ komanda
prieš keletą metų vieni pirmųjų Lietuvoje ėmėsi struktūruotai įvardinti pa-

saulio restoranų verslo ir gastronomines
tendencijas, adaptuotas Lietuvos rinkai.
Vos kelios kryptys ar produktai, išbandę
savo nišas, taip ir neprigijo Lietuvoje,
tuo tarpu visos kitos įvardintos tendencijos kasmet sėkmingai augina Lietuvos restoranų kultūrą. Tiesa, esminės
tendencijos ir kryptys visame pasaulyje
išlieka nepajudinamos jau kone 5 metus,
pagrindinė kurių – tvarus požiūris į verslą.
Ši tendencija kiekvienais metais auga,
tobulėja ir evoliucionuoja: bendradarbiavimas su ūkininkais, palaikančiais tvaraus
ūkininkavimo principus, zero waste filosofija, visų gyvulio ar augalo dalių panaudojimas ruošiant patiekalus (from nose
to tale ir roots to stem), alternatyvos cukrui, gliuteniniams produktams, gyvulinės
kilmės produktams, daržovės lėkštės
centre ir haute cuisine ieškojimuose... Tai
stabilios tendencijos, į kurias galima patikimai atsiremti, kuriant bet kokio stiliaus
maitinimo verslą. Sėkmingo restorano
tikslu tampa TURINIO kūrimas vartotojui,
kuris nori ir gali mokėti už gerą maistą ir
kartu su juo kuriamą pridėtinę vertę.

„Kulinariniame pasaulyje šefai tampa savo bendruomenių lyderiais, nuomonės formuotojais“, - Massimo Bottura

Joan Roca: „Pamaitinti alkstančius“
Prieš metus geriausio pasaulio restorano
titulą pelniusio „El cellar de can roca“ šefas
Joan Roca taip pat teigia, kad socialinis
virtuvės šefo vaidmuo tampa pagrindiniu
raktu. Jo nuomone, vienas iš efektyviausių
būdų šefams tapti socialinių pokyčių lyderiais – sumažinti maisto atliekų kiekį ir dalintis maistu su tais, kurie negali sau jo leisti.
Joan Roca ir jo brolių atveju, tai ne tik
gražios kalbos – visi jie tapo Jungtinių tautų
Geros Valios Ambasadoriais #FoodAfrica programoje ir prisideda prie badaujančių maitinimo Afrikoje.
Be abejo, socialiai atsakingas verslas
– tai visų pirma toks verslas, kuris generuoja pelną ir gali sėkmingai veikti, plėstis
ir turėti visapusiškų resursų pokyčiams
inicijuoti. Todėl, kalbant apie tendencijas,
svarbu įvardinti ir gastronominius „perliukus“, kurie jau kyla arba tik pradeda savo
kelionę į populiariausiųjų viršūnę. Taigi,
pristatome Jums madingiausias pasaulio
virtuves, išskirtinius produktus ir idėjas bei
receptūras, vertas viral marketingo bangos
socialiniuose tinkluose, marketingo idėjas
ir gėrimų madas. Ne viskas sveika, ne viskas
veganiška ir be cukraus, bet viskas patikrinta
ir veikia!

Roca broliai tapo Jungtinių tautų Geros Valios Ambasadoriais #FoodAfrica programoje ir prisideda prie
badaujančių maitinimo Afrikoje.

Sprendimai
Daniel Humm: „Svetingumas“
„Kaip niekada anksčiau restoranų lankytojai, rinkdamiesi gerąsias valgymo patirtis,
tikisi ir nori tikro, nesumeluoto svetingumo“,
– įsitikinęs „Eleven Madison Park“, restorano,
2017 metais išrinkto geriausiu pasaulyje,
šefas Daniel Humm. „Vienodėjant restoranų
šefų lygiui, panašėja ir jų patiekalai, tad
išskirtinę vakarienės patirtį padės sukurti ne
tik produktai ir receptūros, bet ir nuoširdus
požiūris į klientą, kaip į svečią“, – teigia geriausio pasaulio restorano šefas.
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Socialinės kampanijos Facebook, Instagram platformose, maisto blogeriai, išmanios klientų valdymo sistemos,
lankytojų įpročių ir poreikių sekimas ir
stebėjimas – tai turi tapti restorano veiklos kasdienybės dalimi, į kurią turi būti
žiūrima su tokia pat atsakomybe, kaip ir į
darbą virtuvėje. Bendravimas su klientais
šiandien – ne tik šnekėjimas jiems, bet ir jų
klausymas, o vienas svarbiausių aspektų
– istorijos pasakojimas ir asmeniškas
požiūris. Kurkite meniu taip, kad jis
galėtų apie save pasakoti įdomiausias
istorijas, tik atsiminkite auksinę taisyklę,
galiojančią geriausioms marketinginėms
kampanijoms – viskas, ką sakote, turi būti
graži, bet tiesa.
Instamaistas
Tai naujas terminas, kurio nevalia praleisti pro akis. Valgymo įpročiai per pastaruosius kelerius metus labai pasikeitė,
dabar pagrindinis įrankis ant stalo, kartu
su šakute – išmanusis telefonas. 2016
m. BBC atliktas tyrimas parodė, jog 40
proc. Y kartos jaunuolių talpina savo valgomo maisto nuotraukas socialiniuose
tinkluose. Tiesa, dėmesio centre atsiduria tik įdomūs, vizualūs arba netikėti
sprendimai, deriniai. Skaitykite toliau ir

Food delivery robotai pristato Just Eat ir Pronto užsakymus Londone

Pristatymas į namus ir virtualūs
restoranai
Startuolių manijos apimti verslininkai atidaro virtualius restoranus su
virtuvėmis, įrengtomis pigiausiose miesto vietose, be jokių investicijų į interjerą,
ir siūlo tik pristatymo į namus galimybę.
Pastebimai sutaupydami kaštų, tokie
restoranai gali įgyti akivaizdų pranašumą,
pasirinkdami savo kryptį (arba derindami
kelias iš jų kartu): sutaupytas lėšas skirti
kokybiškiausiems rinkoje esantiems
produktams, išties stipriam ir galbūt
netgi madingam šefui, arba žaisti siūlant
konkurencingas kainas.

Nors Lietuvoje tai dar ne šių metų, o
ateities kryptis, pasaulyje iš pagrindų
keičiasi restoranų maisto į namus pristatymo schema. Kartais visai neblogai, kai
mados ir tendencijos ateina pavėlavusios,
nes žinant, kuria kryptimi einama,
galima labai ramiai ir kokybiškai tam
pasiruošti. Prieš dvejus metus JAV startavo (o šiuo metu ypatingai išpopuliarėjo
ir Didžiojoje Britanijoje) „UberEats“ platforma, kurios veikimo principas genialiai
paprastas ir gerokai praplečiantis maisto
pristatymo galimybes ne tik vartotojams
bet ir restoranams – miestuose, kur veikia
„UberEats“, programėlės turėtojai gali

Kita naujovė maisto pristatymo sferoje kol kas panašesnė į epizodą iš fantastinio filmo,
tačiau JAV ir Naujojoje Zelandijoje jau sėkmingai išbandyta ir veikianti – maistą į namus
pristato dronas.
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užsisakyti karštus pietus, kuriuos jiems
pristato „Uber“ vairuotojai. Maistas pristatomas per 30 minučių, o užsisakyti
galima beveik ištisą parą.
Kita naujovė maisto pristatymo sferoje
kol kas panašesnė į epizodą iš fantastinio
filmo, tačiau JAV ir Naujojoje Zelandijoje jau sėkmingai išbandyta ir veikianti
– maistą į namus pristato dronas.
Socialus marketingas
Kone kiekvieną dieną atsidaro naujas
restoranas. Nišiniai, tinkliniai, šeimyniniai,
veganų, fine dining, šefų žaidimų
aikštelės – pasirinkimas daugiau nei
milžiniškas. Klientūra? Na, jos nedaugėja,
tad konkurencija tampa ypatingai arši.
„Skaniai, sveikai, nebrangiai, įdomiai“
yra gerai, bet dažniausiai nepakankama.
Labai retais atvejais, kai Jūs išties unikalus ir ypatingas, apie Jus šnekės net ir be
didesnių Jūsų pastangų (žinoma, reikia
nuoseklaus ir gero darbo virtuvėje). Visais
kitais atvejais gelbėja, arba atvirkščiai –
žlugdo, marketingas. Taip, paradoskas,
bet neretai, atrodytų, išties puikios vietos tyliai užsidaro, o vidutiniškos, kuriose galbūt net virtuvėje yra problemų –
sėkmingai gyvuoja. Užtat tokiose vietose
klesti marketingas!

40 proc. Y kartos jaunuolių talpina savo valgomo maisto nuotraukas socialiniuose tinkluose.

sužinokite apie madingiausius Instagram
ir Facebook tinkluose atsiduriančius patiekalus, produktus ir pateikimo stilių.
Specializacija
Jei taikote į visus – nepataikote į nieką.
Deja, tokia yra nenuginčijama rinkos
taisyklė. Nišiniai sprendimai, specializacija ir koncentracija į tai, ką geriausiai

sugebate – būtent tai yra pasiteisinantys sprendimai. Restoranas veganams,
šeimos/šeimyninis restoranėlis, vieno patiekalo restoranas, dienos pietų, maisto
tik į namus taškai – susikoncentruokite
į vieną kryptį ir tapkite jos ekspertais ir
guru vartotojų tarpe.

Pristatome
Jūsų maistą
kokybiškai
ir patikimai.

LEKŠTĖ.LT lyderiaujanti ir seniausiai veikianti
maisto užsakymo ir pristatymo paslauga.

Dėl bendradarbiavimo:
info@lekste.lt arba 863528118

Restoranų verslas 1/2017
www.restoranuverslas.lt

11

restoranų tendencijos

restoranų tendencijos

Switchel - „hipsteriškiausias“ pasaulio gėrimas iš obuolių acto

Produktai
Paul Pairet: „Glamūriniai subproduktai“
Žymiojo, moderniojo Šanchajaus
„Ultraviolet“ restorano šefo Paul
Pairet lėkštėse pastaruoju metu
propaguojami vietinių ūkių produktai ir glamūriškai pateikiami subproduktai, tai, kas, šefo nuomone,
ateinančiais metais laikysis „ant
bangos“. „Galvodami apie artimiausias tendencijas, neprašausite
su maistu, ruoštu ant gyvos ugnies,
gerai „padegintomis“ šakninėmis
daržovėmis, kurios, gaminant ant
ugnies, pasidengia suanglėjusia
plutele, „namų gamybos“ stiliaus
maistu, ant žarijų keptu visu galviju,
maisto atliekų sumažinimu iki minimumo ir kaimietišku maistu miesto
„berniukams ir mergaitėms“, – taip
artimiausių metų ryškiausias tendencijas įvardija šefas.

Daržovės ir gyvulinės kilmės produktų alternatyvos
Žymusis Michael Whiteman, kurio prognozių kasmet laukia
visi gastronominio pasaulio veikėjai, sekantys naujausias
madas, drąsiai teigia, jog pastarąjį dešimtmetį besiformavęs
daržovių populiarumas tiek kasdieninės, tiek aukštosios kulinarijos lėkštėse pasiekė aukščiausią lygį. Tai išraiškingai iliustruojama daržoves vadinant sexy lėkštės veikėju.
Geriausi virtuvės šefai visame pasaulyje eksperimentuoja
ieškodami augalinių mėsos pakaitalų. Kol kas lyderis šiose
paieškose – egzotiškasis stambiojo duonmedžio vaisus iš Azijos
(angl. Jackfruit). Parinkus tinkamus priedus ir būdą jam paruošti,
savo skoniu ir tekstūra jis labiausiai primena mėsos patiekalus,
bei ypatingai gerai perima marinatų, prieskonių, sultinio skonius.
Burgeris su Jackfruit „mėsa“
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Kad vegetariški ir veganiški meniu pasirinkimai tampa vis
populiaresni, įrodo ir vartotojų elgesnos tyrimai. Pavyzdžiui,
Pinterest platformoje vien per praėjusius metus paieškų
skaičius pagal raktažodį „daržovių comfort food patiekalai“
išaugo 336 proc..
Dar intensyviau ieškomos ir plačiai naudoti pradedamos alternatyvos pieno produktams. Augalinis pienas desertuose, kavoje, kokteiliuose intensyviai populiarėja ne tik veganų, bet ir
laktozės netoleruojančių, sveiką (arba tiesiog madingą) gyvenimo būdą propaguojančių tarpe. Prie šios tendencijos taikosi
ir patys populiariausi – pavyzdžiui, „Starbucks“ tinklas sukūrė
specialią kokosų pieno Mocha Macchiato.

Naujoji kombucha
Geriausi Lietuvos šefai ir madingiausios vietelės jau seniai atrado kombucha gėrimo nišą. Nuo tradicinio iki miško
uogų skonio, kombucha tampa firminiu gėrimu ir alternatyva
cukraus prisotintiems gazuotiems gėrimams ar net aperityvui
vietoj alkoholinio gėrimo taurės. Tuo tarpu pasaulyje kombucha
užleidžia vietą naujajai madai – Switchel. Britų „The Guardian“
šį produktą yra paskelbusi „hipsteriškiausiu“ pasaulio gėrimu.
Tai obuolių actas, pagardintas imbieru ir saldikliu: medumi,
klevų sirupu arba cukrumi. Šis gėrimas atkeliavo iš Karibų salyno, pirmiausia į Ameriką, kur buvo geriamas atsigaivinimui
po sunkių dienos darbų. „The Guardian“ apžvalgininkas Dave‘as
Bry šį obuolių acto gėrimą pavadino karščiausia sveikatingumo
mada.
Ikrai. Klasika grįžta į madą neklasikiniame amplua – kuriami deriniai
su gėrimais, ikrais gardinami street food ar comfort food patiekalai.

Ciberžolės, dar kitaip vadinamas „auksiniu”, pienas

Ciberžolė visur
Mediciniškai
įrodytos
ciberžolės
priešuždegiminės,
detoksikacinės savybės ir palankus poveikis virškinimui šią
prieskoninę šaknį ir iš jos gaminamus prieskonius kelia į supermaisto piramidės viršūnę. Google tyrimų duomenimis,
ciberžolė ir receptai su ja – labiausiai ieškomas raktažodis šiais
metais. Pasaulio restoranuose ciberžolė naudojama ne tik kaip
prieskonis ar arbata, bet ir labai netikėtai, pavyzdžiui, gaminant
„ciberžolės pieną“, smučius, ciberžolės sviestą, ciberžolės falafelius ar žaliavalgišką ciberžolės ir mango pyragą.
Gėlės lėkštėse
Prieš keletą metų nedrąsiai pradėtos naudoti valgomos gėlės
tuo metu neprigijo restoranų lėkštėse. Šiandien, kai daugėja
rafinuoto maisto vietų ir vis aktualesnis tampa patiekalo vizualinis pateikimas, vėliau kaip viral marketingo priemonė keliaujantis socialiniais tinklais, – gėlės grįžta ne tik į lėkštes, bet ir į
gėrimų taures.
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dinimo technologijos: sausas ir šlapias brandinimas. Sausojo brandinimo metu mėsos pjausniai netenka skysčių, todėl gali netekti iki 40
proc. svorio, tad yra gerokai brangesni. Tuo tarpu šlapiojo brandinimo
metu jautiena nepraranda drėgmės bei svorio.
Madingieji, dažnai geriausiųjų sąrašuose įvardijami restoranai vis
dažniau statosi mėsos brandinimo vitrinas tiesiog restorano salėje
ir ten sausai brandina įspūdingus pjausnius ar net ištisas dalis, kaip,
pavyzdžiui, ėriuko koją.
Nauji veikėjai mėsos patiekalų lėkštėse
Nežinia, ar dėl vartotojų poreikių, ar tiesiog dėl noro eksperimentuoti ir kurti išskirtinius, firminius patiekalus, žymių šefų lėkštėse vis
dažniau klasikinius jautienos kepsnius ir tartarus keičia patiekalai iš
elnienos, strutienos, kitos žvėrienos ar net... ožkienos. Tiesą pasakius,
keista, kad ši mėsa nėra naudojama Lietuvoje, kur pastaruoju metu
ypatingai padaugėjo ožkininkystės ūkių. Gastronominių tendencijų
numatytojai teigia, jog dėl savo maistinių savybių, nekaloringos, liesos
mėsos ožkiena artimiausioje ateityje taps sveiko pasirinkimo sinonimu.

Populiarėja restoranai, kuriuose čia pat brandinama, rūkoma, ruošiama mėsa, kur galima ne tik
sukirsti prieš Jūsų akis pagamintą mėgstamą kepsnį, bet ir parsinešti paruoštą mėsos šmotą namo.

Dan Barber: „Laiminga mėsa“
„Blue Hill“ restoranų vadovas Dan
Barber
įsitikinęs,
jog
atsakingas
ūkininkavimas lemia geresnį produktų
sonį ir kokybines savybes. „Iš tikrųjų skani
mėsa gali būti tik laisvai besiganančių,
motinos pienu besimaitinančių veršiukų.
Tokia mėsa labai ryškiai skiriasi nuo
uždarose fermose auginamų, mišiniais
šeriamų galvijų mėsos“, – įsitikinęs šefas.

The Beefbar Butcher Shop brandinamos mėsos vitrinos
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Mėsinė-restoranas ir brandinta
mėsa
Lazda visuomet turi du galus, todėl
nenuostabu, jog iš vienos pusės kylant
veganizmo bangai, iš kitos – daugėja
geros, kokybiškai paruoštos mėsos ir jos
patiekalų gerbėjų. Čia atsiveria niša, po
truputį sėkmingai užpildoma ir Lietuvoje
– restoranai, kuriuose čia pat brandinama, rūkoma, ruošiama mėsa, kur galima
ne tik sukirsti prieš Jūsų akis pagamintą
mėgstamą kepsnį, bet ir parsinešti
paruoštą mėsos šmotą namo.
Vos prieš porą metų daugeliui dar naujiena buvusi brandinta mėsa šiandien
jau net nebe tendencija, o įsitvirtinusi
mada ar net būtinybė kiekvienam
save gerbiančiam restoranui, meniu
siūlančiam mėsos kepsnius. Tinkamai
brandinta mėsa pasižymi turtingesniu
skoniu, yra minkštesnė, sultingesnė.
Brandinimo metu natūralūs fermentai,
esantys mėsoje, ardo jungiamąjį audinį,
todėl brandinta mėsa visada bus puresnė
ir intensyvesnio skonio bei aromato už
įprastą.
Pasaulyje naudojamos dvi mėsos bran-

„Sena“ mėsa
Baisi antraštė, ar ne? Bet idėja tikrai gera. Sąmoningo maisto idėją
propaguojantys šefai vis dažniau siūlo rinktis brandesnio gyvulio mėsą.
Statistika skamba kraupokai: mėsiniai viščiukai pjaunami 6-8 savaičių,
paršeliai pagyvena tik šešis mėnesius. Ko gero, nebereikia ir aiškinti,
kokiais būdais per tokį trumpą laiką užauginami mėsiniai galvijai/
paukščiai. Tuo tarpu atsiranda vis daugiau ūkininkų, auginančių senovines, lėtai augančias ir... skanesnes rūšis. Lėtai, natūraliai užaugintų
galvijų mėsos skonis žymiai išraiškingesnis, o jam apibūdinti naudojamas net vyno ar kavos degustavimo žodynas: terroir (žemės, vietos,
kur augo galvijai, tipas/išskirtinumas) ar robustos skonis.
Mažai kas žino, bet Lietuvoje dar auginama senoji kiaulių veislė, pavadinimu „Lietuvos vietinės“. Šios veislės atkūrimu ir palaikymu ypatingai rūpinasi „Jungtinis gamtinis ūkis“. Palyginus šias ir šiuolaikines,
pramoniniu būdu auginamas kiaules, skirtumas tikrai ryškus. „Lietuvos
vietinės“ auga lėčiau, auginamos ilgiau, bent jau pusantrų metų, todėl
ir mėsos kokybė labai skiriasi: raumenys standūs, nevandeningi, mėsa
sodri ir kartu labai riebi. Mėsa turi ryškų skonį, kas nebūdinga naujų, intensyviai augančių veislių kiaulienai. Tikroms dešroms ar skilandžiams
jaunesnė mėsa net netinka, nes joje per daug vandens, o raumenys
dar nesubrendę.
Brandžių gyvulių mėsa idealiai tinka mėsainiams, naminėms
dešrelėms ar sausam brandinimui. O apdainuotajam „Coq au vin“
(gaidys vyne) troškiniui patariama naudoti tik seną gaidį.
Prancūzų virtuvės klasika - „Coq au vin“ troškinys
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išvaizda – vizualiai patraukli ar net
įspūdinga, kad galėtų keliauti socialiniais
tinklais su Jūsų restorano hashtag.

Comfort food mėgėjai taip pat nori maitintis sveikiau.
Tyrimų duomenimis, lazaniją ar makaronus nukonkuruoja populiarėjantys comfort food patiekalai iš daržovių.
Duoną keičia salotos, skrudintas bulvytes – grill daržovės,
ryžius – smulkinti žiediniai kopūstai, makaronus – cukinijų
„spagečiai“.
Jūros dumbliai keičia sveikąsias Kale
Kelerius metus sveikuoliško meniu top‘uose laikėsi
įvairiausiais pavidalais patiekiami Kale lapiniai kopūstai. Dabar
jie užleidžia vietą naujam supermaistui – jūros dumbliams. Vienas nori lapas turi gerokai daugiau ląstelienos nei špinatai ir tiek
omega-3 riebalų rūgščių, kiek nėra net dviejuose avokaduose.
„Maniau, kad jūros dumbliai yra hipiams skirtas užkandis,
madinga nesąmonė, bet viskas visai ne taip. Juose gausu jodo,
tad galima drąsiai teigti, kad tai pati maistingiausia daržovė pasaulyje“, – „Radio Times“ teigė garsusis Jamie Oliver‘is.
Skoniai
Gaggan Anand: „Duona su sviestu“
„Senas, geras“ comfort food – kas jo nemėgsta? Gaggan
Anand, ne vieną kartą išrinktas geriausiu indų šefu, teigia, jog
artimiausiu metu virtuvės šefai atsigręš į bazinius produk-

Kartais įsimintinai gastronominei patirčiai užtenka paskrudintos duonos
su kokybišku, sodraus skonio, nefiltruotu alyvuogių aliejumi ir...
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tus ir paprastą, bet kokybišką maistą: „Duona su sviestu“, –
sako jis. „Restoranų lankytojams jau pradeda nusibosti įvairių
konsistencijų drebučiai ir putos, tiesą sakant, šefams – taip pat.
Geriausieji fine dining šefai dabar ne putas pučia, o užsiima fermentacija ir rauginimu“, – teigia šefas.
Sveikesnis comfort food‘as
Angliavandeniai, ryškūs skoniai ir patogus būdas valgyti – ne
viskas juk turi būti sveika ir patiekta ant baltų staltiesių. Comfort food apibrėžimo istorija skaičiuojama nuo 1966 m., kuomet
vienas JAV laikraštis parašė apie tai, jog „patirdami nuolatinį
stresą, suaugę žmonės atsipalaiduoja, valgydami „comfort
food“ – maistą, kuris asocijuojasi su vaikystės saugumu ir jaukumu, kaip kad mamos kiaušinienė ar vištienos sultinys“. „Comfort food“, jei verstume pažodžiui, reikštų „jaukus maistas“ arba
„maistas, sukeliantis jaukumo, nostalgijos jausmą, pažadinantis
sentimentus, pozityvias asociacijas ir emocijas, kitaip sakant –
emocinį komfortą“.
Labai dažnai (tačiau tai – ne taisyklė) toks maistas būna gausus angliavandenių, itin sotus ir pavalgius sukeliantis jaukumą
labiau dėl apėmusio lengvo tingulio. Tai nėra rafinuotas maistas, greičiau jau lengvai ir paprastai paruoštas.
Ko gero, tai tendencija, kuri niekada neišeis iš mados ir gali
tapti puikia specializacijos kryptimi. Amerika šiuo metu eina
iš proto dėl gruzinų virtuvės, nes atrado sotųjį chačiapuri kaip
picos alternatyvą ar netradicinį pusryčių meniu pasirinkimą.
Kaip bebūtų, comfort food tikrai nebūtinai reiškia vien riebų,
angliavandeniais prisotintą maistą. Comfort food mėgėjai taip
pat nori maitintis sveikiau. Tyrimų duomenimis, lazaniją ar makaronus nukonkuruoja populiarėjantys comfort food patiekalai iš daržovių. Duoną keičia salotos, skrudintas bulvytes – grill
daržovės, ryžius – smulkinti žiediniai kopūstai, makaronus –
cukinijų „spagečiai“. Comfort food‘ui galioja panašios taisyklės,
kaip ir bet kurio maisto stiliaus restoranui – patiekalai turi būti
ne tik jaukūs, bet ir įdomūs (ypač jei planuojate kurti daržovių/
sveikesnį comfort food meniu), pateikimas – kūrybiškas, o

Pabandykite pakviesti savo lankytojus pusryčiauti ragaujant žymiąją
Viduržemio jūros regiono shakshuką, plaktą kiaušinienę su chorizo dešra,
pusrytinių burritos, prie kiaušinienės patiekite salsa, kepkite sekmadieninį
Parmos bakalžanų apkepą arba graikišką moussaka, kepkite meksikietiškas
churros spurgas ar kokosinius tailandietiškus blynelius.

Pasaulio virtuvių skoniai ir gatvės
maistas
Y ir net Z karta, Jūsų pagrindiniai ir
potencialūs klientai, kelionėse po įvairias
užsienio šalis praleidžia bent mėnesį
per metus. Kelionių troškulys – galingas
įrankis, ir grįžus namo jis niekur nedingsta, netiesiogiai ir toliau keliaujama per
kažkur pasaulyje ragautus egzotiškus
skonius ir aromatus. Tegul ta kelionė
tęsiasi pas Jus. Ir visai nebūtina specializuotis kažkurioje konkrečioje pasaulio virtuvėje. Specialūs degustaciniai
savaitės meniu, dienos šefo pasiūlymai,
savaitgalio vakarienės – žaiskite su pasaulio virtuvių receptūromis, naudokite
konkrečiai pasaulio virtuvei charakteringus prieskonius, padažus ir pagardus,
jais paįvairinkite savo klasikinius patiekalus.
Jau ne pirmi metai gastronominių
tendencijų prognozuotojai užsimena
apie
augantį
pasaulio
virtuvių
populiarumą
pusryčių
meniu.
Vėlyviesiems sekmadie-nio pusryčiams
(brunch‘ui) užkariaujant didmiesčių
restoranus, būtų protinga praplėsti tradicinius pusryčių meniu skirtingų etninių
virtuvių patiekalais, o gal net organizuoti
teminius pusryčius.
Kita jau ne pirmus metus auganti
tendencija susijusi su pasaulio skoniais – gatvės maisto patiekalai restoranų
lėkštėse. Meksikos virtuvė su tacos ir buritomis, Pad Thai, kario dešrelės Curry Wurst,
Kimchi, Sriracha, Babaganush baklažanų
užtepėlė, pistacijos su prieskonių mišiniu
Dukka – patiekalai, paversiantys Jūsų meniu įdomiu, tokiu, kurį norisi išbandyti.
Dūmo skonis
Kone kas mėnesį atsidarančios naujos
BBQ ir grill vietos tik įrodo, kad dūmo
kvapas patiekaluose populiarus kaip
niekad. Tik vien su klasika neprasisuksite
– rūkykite desertus, užkandžius, vaisius,
gėrimus.
Netradiciniai deriniai
Vyną su sūriu deriname jau dešimtus
metus. „Restoranų verslas“ prieš porą
metų žengė netradicinį žingsnį ir
ieškojo geriausių sūrio ir stipriųjų
gėrimų bei šampano derinių. Panašu,
kad žurnalą skaito ir geriausi pasaulio
šefai su someljė, nes auga netradicinių
derinių populiarumas: austrės ir džinas,
šeris ir bulvytės, spraginti kukurūzai ir
šampanas...

Kokybiški ir įdomūs pagardai ir
prieskoniai
Aštrūs pasaulio virtuvių padažai jau
kelerius metus rungiasi, paeiliui dalindamiesi populiariausiojo poziciją. Išmokite
gaminti srirachą (Tailandas), harisą
(Tunisas, Alžyras, Marokas), gochujang
(Korėja) arba skhung (Jemenas, Izraelis)
ir derinkite padažus prie savo firminių
patiekalų.
„Ant bangos“ bus ir tokie pagardai
kaip burokėlių salsa, sezamų sviestas ar
lydytas avių pieno sviestas „Ghee“. Šis
sviestas unikalus tuo, jog bet kuriam
patiekalui, su kuriuo jis ruošiamas, suteikia sodrų avienos aromatą ir poskonį.
Ruošiant troškinius ar sriubas, užtenka
pakepinti ant šio sviesto daržoves ir, valgant vegetarišką patiekalą, nuolat lydės
jausmas, kad tuoj tuoj šaukštu pakabinsite kvapnios ėrienos gabalėlį. Įspūdingai
avies pieno ghee sviestas skamba ir ant
pusrytinių košių, kepiniuose, koldūnų
įdare, o ruošiant kibinų įdarą, net jei jis
iš bet kurios kitos mėsos, vos šaukštelis
avių pieno ghee sviesto garantuoja ryškų
avienos skonį ir aromatą.
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Kokteiliai su aktyvuota anglimi...
Atsimenate angliukus?
Taip, tas juodas tabletes, geriamas sustreikavus virškinimui.
Dažniausiai gaminama iš kokosų riešutų lukštų, aktyvuota anglis randa unikalius panaudojimo būdus kūrybingų šefų meniu:
angliukų limonadas, juodi kaip anglis ledai ir pyragai – aktyvuota anglis praktiškai nepakeičia patiekalo ar gėrimo skonio, bet
nudažo jį įspūdinga, sodriai juoda spalva.

Įprasti ledai užkniso juodai!?
Instagram’ą užkariauja desertai
ir gėrimai su aktyvuota anglimi!

Vis dažniau alternatyvų įprastiems gyvuliniams produktams ieško ne tik vegetarai ar veganai, bet ir tiesiog sveikata
bei naujais skoniais besidomintieji. Pasaulyje jau daugiau nei
penkerius metus gyvuoja ir vis labiau populiarėja maitinimo
įstaigos, nenaudojančios gyvulinės kilmės produktų savo patiekaluose, tačiau tuo pačiu klientų gomurius lepinančios skoniais, dažnai nesiskiriančiais nuo įprastinių receptūrų arba net
jas pranokstančiais.

Desertai, išrasti iš naujo
Sveikos mitybos ir efektingo, originalaus pateikimo tema su
trenksmu pakoregavo ir desertų meniu dalį, o konkrečiau – ledų.
Avokado, gazpacho, paprikos, saldžiųjų bulvių, burokėlių, sūrio
skonio ledai karaliauja madingų naujovių ieškančių virtuvės šefų
meniu. Tačiau žaidimai ir atradimai vien ties netikėtais skoniais
nesibaigia. Ieškodami, kas galėtų tapti restorano vizitine kortele, išskirtinumu, ir užkariautų socialinius tinklus, kavinės „Milk
Train“ šefai patobulino ledus kūgyje, apsupdami juos cukraus
vatos debesiu. Sparčiai populiarėja ir kitas įdomus ledų pateikimas – Thai style ledai. Jokių kūgių ar pagaliukų – specialioje
vonelėje ledų masė šaldoma plonu sluoksniu, kuris sustingęs
meistriškai susukamas į įvairiaspalvius ritinėlius ir patiekiamas
su pasirinkto skonio priedais.
Lietuvoje savotišką renesansą išgyvena crepes blyneliai: jie
puikuojasi visuose brunch meniu, atsidaro greito maisto crepes
vagonėliai, blynelius pradėta tiekti su originaliais įdarais. Tuo tarpu pasaulyje ritasi japoniškų crepes stiliaus blynelių mada, prie
kurios išpopuliarėjimo smarkiai prisidėjo viso pasaulio maisto
blogeriai ir veganų grupės, ieškančios ir kuriančios įdomius,
spalvingus, sveikus blynelių įdarų receptus. Populiarėjanti alternatyva šiems blyneliams – Pietų Kinijos jianbing. Jianbing, staigiai išpopuliarėję Londone, lengvai rado savo nišą ir JAV.
Įdomi alternatyva atsirado ir smučiams, kuriuos po truputį
keičia vaisių sriubos.

Sparčiai populiarėja ir kitas įdomus ledų pateikimas – Thai style ledai. Jokių kūgių ar pagaliukų –
specialioje vonelėje ledų masė šaldoma plonu sluoksniu, kuris sustingęs meistriškai susukamas į
įvairiaspalvius ritinėlius ir patiekiamas su pasirinkto skonio priedais.

Pasaulyje ritasi japoniškų crepes stiliaus blynelių mada, prie kurios išpopuliarėjimo smarkiai
prisidėjo viso pasaulio maisto blogeriai ir veganų grupės, ieškančios ir kuriančios įdomius,
spalvingus, sveikus blynelių įdarų receptus. Populiarėjanti alternatyva šiems blyneliams – Pietų
Kinijos jianbing. Jianbing, staigiai išpopuliarėję Londone, lengvai rado savo nišą ir JAV.

The good vibes kitchen veganiški sūreliai populiarėja Lietuvos kavinėse,
lauko festivalių metu ir prekybos taškuose.

Alternatyva smučiams - vaisių sriubos.

Ieškodami, kas galėtų tapti restorano vizitine kortele,
išskirtinumu, ir užkariautų socialinius tinklus, kavinės
„Milk Train“ šefai patobulino ledus kūgyje, apsupdami juos
cukraus vatos debesiu.

Užkandžiai. Tyrimų duomenimis, naujajai vartotojų kartai valgymas „tris kartus per dieną“ labiau panašus į senamadišką
atgyveną, nei į sveikos mitybos taisyklę. Populiarėja įvairūs užkandžiai: kokybiško gatvės tipo maisto, sveikos dietos įkvėpti baltyminiai užkandžiai, užkandžiai su minimaliu cukraus kiekiu, užkandžių rinkiniai, kuriuos galima būtų dalintis su kompanija.
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Populiariausi kokteiliai
Google paieškoje:
•
Sangrija
•
Martini
•
Braškių Daiquiri
•
Sex on the Beach
•
Mojito

restoranų tendencijos

Nealkogholinis granatų mochito gali tapti Jūsų firminiu gėrimu

Gėrimai
Kokteiliai, nesukeliantys pagirių, ir fine drinking
Naujoji karta vartoja mažiau alkoholio ir renkasi
kokybiškus, nors ir brangesnius gėrimus. Nišinis
produktas – bealkoholiniai kokteiliai, pavyzdžiui:
granatų mochito, arbūzų ir baziliko kokteilis ar kokteiliai su apetitą ar virškinimą gerinančiais prieskoniais, šalto spaudimo sultys, daržovių limonadai,
imbierinis alus, indiškas lassi. Visa tai – idėjos, kaip
Jūsų gėrimų meniu padaryti madingą ir įdomų, kurį
norėtųsi aptarinėti socialiniuose tinkluose.
Bealkoholiniai gėrimai populiarėja ir dėl to, kad
plečiasi jų pasiūlos spektras ir jie iš tikrųjų tampa
įdomūs: alavijų vanduo, artišokų ir kaktusų vanduo, sula (!), jau minėtas angliukų limonadas. Tokie
gėrimai tampa madinga alternatyva sveiko gyvenimo būdo ir natūralumo propaguotojams.
Kalbant apie alkoholinius kokteilius, jie, kaip
ir maistas, tampa barmeno žaidimų ir ieškojimų
kūriniu, prilygstančiu sudėtingam patiekalui. Kokteiliuose ryškiai dominuoja kulinariniai ingredientai:
rūkytas pomidorų vanduo, kepintos vynuogės, marinatai, pipirų piurė, burokėliai, įvairūs gyvi prieskoniai
ir egzotiški vaisiai.

Google tendencijos
Visai tikėtina, jog pasauliniame kontekste žymiųjų Baum +
Whiteman gastronominių metų tendencijų prognozės bus
užgožtos kito žaidėjo, žinančio atsakymus į visus klausimus –
Google. Kiekvienas Google paieškos sistemoje įvestas raktažodis
suteikia informaciją Google analitikams apie tai, kas šiuo metu
aktualiausia pasaulio gyventojams. Išskirstę visas paieškas į tris
pagrindines gastronomines kategorijas pagal aktualumą (ilgą
laiką populiaru; populiaru tik tam tikrą sezoną; šiuo metu labiausiai kylantis populiarumas), Google analitikai išgrynina populiariausias su konkrečiais atvejais susijusias paieškas. Išanalizuota
ir susisteminta informacija Google dalinasi (kol kas nemokamai)
su visais, kam tai galėtų ar turėtų būti aktualu. Pripažinkite, dar
niekada nebuvo taip patogu „įlįsti“ į savo esamo ar potencialaus
vartotojo smegenis.

Pateikiame įdomiausias ištraukas iš Google Food Trend
analizės apie šiuo metu labiausiai populiarėjančias ir aktualiausias paieškas.
Funkcinio maisto sąvoka atsirado Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tai maisto produktai, kurie be tradicinių maisto medžiagų,
tokių kaip baltymai, riebalai, angliavandeniai, suteikia vienokią
ar kitokią papildomą naudą sveikatai.
Funkcinis maistas gali būti natūraliai funkcinis, t. y. pats savyje
turintis daug antioksidantų, amino rūgščių, vitaminų, mineralų,
arba padarytas funkciniu, patobulinant konkrečius produktus, pvz. jogurtą – probiotikais, duoną – sėlenomis ir pan.
(Pavyzdžiui, pieno produktai su probiotinėmis bakterijomis prisideda prie organizmo atsparumo stiprinimo).

Ryškiausių maisto tendencijų
TOP 5, pagal Google:
•
Funkcinis maistas
•
Kelionės per skonius
•
Eksperimentai su kiauliena
•
Vieno kąsnio užkandžiai
•
Makaronų patiekalai, pasta
Funkcinio maisto TOP‘as,
pagal Google paieškas:
•
Ciberžolė, Kardamonas
•
Obuolių sidras
•
Jackfruit
•
Manuka medus
•
Kefyras
•
Kokosų pienas
•
Kaulų sultinys
•
„Kalafijorų ryžiai“
•
Avokadų aliejus
•
Kartusis melionas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baltymingi užkandžiai
Kumino sėklos
Pienas ir sūriai be laktozės
Ryžių actas
Imbieras
Makrodieta
Linų sėmenų „kiaušinio“ masė
Japoninis ridikas
Marantos krakmolas
Eritritolis, kaip cukraus pakaitalas

ACO drenažo sprendimai
viešojo maitinimo įstaigoms
Higiena (lengvas valymas,
tinkamos medžiagos, apsauga
nuo kvapo ir atbulinio srauto)
Darbuotojų sauga (neslidūs
paviršiai, efektyvus paviršinio
vandens pašalinimas, virtuvės
įrangą, atitinkančios drenažo
sistemas)

Augančios vieno kąsnio užkandžių tendencijos, pagal populiariausias Google paieškas:
•
Pyragas puodelyje
•
Varškės sūris
•
Japoniški mochi ledai
•
Valgoma sausainių tešla
•
Skrudinti žiediniai kopūstai „Buffalo Cauliflower“
•
Keksiukai iš makaronų su sūriu
•
Bandelės su mėsos arba sūrio įdaru (Dominikos
Pastelitos)
•
Obuolių pyrago skonio sausainiai
•
Prancūziško skrebučio lazdelės
Kelionės per skonius, arba populia-riausi pasaulio
skoniai, pagal Google paieškas:
•
Vietnamietiška sriuba Pho
•
Ramenas
•
Korėjietiškas Bibimbap
•
Tortilijų suktinukai Taquitos
•
Pyragėliai Empanada
•
Japoniški Mochi ledai
•
Wonton koldūnai
•
Meksikietiški traškučiai
•
Grill kukurūzai Elotes
•
Korėjietiškas Japchae
•
Marinuota silkė
•
Šokoladinė pynutė
•
Meksikiečių Tostados

Tvirtumas ir funkcionalumas
(savaiminį nutekėjimą
užtikrinantys nuolydžiai,
visiškas pasyvavimas pikeliu,
siekiant pagerinti atsparumą
korozijai, išbandyta ir sertifikuota pagal EN 1253 (trapai)
ir EN 1433 (latakai), riebalų
pašalinimas pagal EN825)

www.aco.lt

ACO Nordic UAB
Lukiškių g.5,
Vilnius
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Nuotrauka - Toa Heftiba, „Barber and Parlour“ grožio salono kavinė

„Too Good To Go“. Ji leidžia vartotojams
užsisakyti restorane likusį maistą su nuolaida, nes baigiantis dienai, jis būtų tiesiog išmetamas lauk.

Skaniausi būdai pakeisti
pasaulį, arba socialinės
restoranų iniciatyvos
Edita Labutė

Edita Labutė - antreprenerė, socialinė inovatorė, straipsnių autorė,
pranešėja. Domėjimosi sritys: bendradarbiaujanti ekonomika, socialinis
ir aplinkos tvarumas, XXI a. švietimas, futurizmas.

Kiekvieni metai turi savo tendencijas ir kryptis, kurioms tenka daugiausiai dėmesio. Tai vyksta visuose
sektoriuose, tad restoranų verslas – ne išimtis. „2017ais metais svarbiausiu akcentu tampa ne maisto ingredientai, o tai, į ką nukreipiamas dėmesys“, – sako
2016 m. geriausio pasaulio restorano apdovanojimą
gavęs šefas Massimo Bottura.
Šiandien restoranų savininkai klientams turi
paruošti bei pateikti daug daugiau negu skanų
maistą. Socialinė atsakomybė prieš darbuotojus,
bendruomenę, gamtą tampa labai svarbiais aspektais. Bendruomeniškumas, paprastumas įgauna
pranašumą prieš individualumą ir atskirumą. Žmones
pradeda traukti ne įžymūs šefai ar ypatingas meniu,
o kiti kriterijai. Artimiausiais metais taip pat prognozuojama socialinės atsakomybės ir socialinių
iniciatyvų banga, kai dėmesys nukreipiamas ne į
save, o į išorę, į kitus. Žmonės ima vertinti ir gerbti
įvairovę, aukoti labdarai, domėtis sveika gyvensena
bei įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir parodyti,
kad jiems rūpi.
Japonijoje pirmaujantis prancūziškos virtuvės šefas Namae
Shinobu antrina, jog žmonėms nusibodo brangios, vienodos
restoranų vakarienės, todėl atsiveria niša paprastam, vietiniam
maistui ir originalumui, kuriuo stengiamasi suvilioti klientus.
Apie tai taip pat kalba ir geriausio 2016 m. restorano šefas ispanas Joan Roca, sakantis, kad humanitarinis vaidmuo tampa
restoranų raktu į sėkmę, kai yra sprendžiamos maisto švaistymo
problemos bei dalijimasis su tais, kuriems to reikia.
Taigi, kokios socialinių iniciatyvų kryptys jau dabar yra
stipriausiai išvystytos?
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Investicija į vietinę bendruomenę
Tai būtų galima vadinti pamatine socialiai atsakingo verslo
dalimi. Visi geri dalykai pirmiausia yra užtikrinami įmonės viduje esantiems žmonėms. Tai sąžiningas atlyginimo mokėjimas,
geros darbo sąlygos, emocinio pasitenkinimo komandoje
kūrimas ir stiprinimas. Juk dažnai sakoma, kad geriausi prekinio
ženklo ambasadoriai yra patenkinti darbuotojai, tad pirmiausia
dėmesys ir gerbūvis turi būti užtikrinamas jiems.
Antras svarbus, ypač restoranų verslui, aspektas – vietinių
produktų naudojimas. Tai ne tik sukuria patikimos įmonės
įvaizdį, bet ir užtikrina produktų šviežumą bei prisideda prie
esančios bendruomenės rėmimo bei stiprinimo.
Atrodo, tai visiškai elementarūs dalykai, bet yra nemažai
restoranų, kurie vis dar juos „aplenkia“, nes darbuotojų gerovės
klausimas klientams retai matomas, o vietinius produktus dabar visi giriasi naudojantys. Tad jei siekiate, jog Jūsų veikla
neapsiribotų gražiais šūkiais, o socialiai atsakingas įvaizdis būtų
patikimas – pasakokite savo istorijas su pavyzdžiais, darbuotojų
atsiliepimais, ūkininkų pavardėmis ir pan. Istorijos suartina
žmones ir kuria bendruomenes, taip kurs ir Jūsų restorano
bendruomenę.
Maisto tausojimas
Ši socialinės atsakomybės sritis neapsiriboja produktų parinkimu. Šiuo atveju svarbu, kas vyksta su maistu, kuris yra nepanaudojamas arba kaip galima jį panaudoti.
Paskaičiuota, kad vien Jungtinėje Karalystėje kasmet
išmetama per 15 milijonų tonų maisto, o pirmaujanti JAV išmeta
net 60 milijonų tonų maisto kasmet. Tai milžiniški kiekiai maisto,
kuris galėtų pamaitinti begalę alkstančių.
Pats paprasčiausias variantas – skubant realizuoti, produktai
tiesiog parduodami su nuolaida. Tačiau šiandien veikia žymiai
įvairesni, sėkmingai gyvuojantys pavyzdžiai, kaip realizuojami,
tarkime, restorano virtuvėje likę maisto likučiai. Jungtinėje
Karalystėje veikia mobili programėlė „Too Good To Go“. Ji leidžia
vartotojams užsisakyti restorane likusį maistą su nuolaida, nes

baigiantis dienai, jis būtų tiesiog išmetamas lauk. Vokietijoje,
Šveicarijoje, Austrijoje veikia Foodsharing.de, kurio pirminė
idėja buvo paskatinti maisto likučių dalijimąsi tarp privačių
asmenų, bet šiandien į šią iniciatyvą įsitraukę ir dalyvauja
restoranai, kepyklėlės, parduotuvės, viešbučiai.
Dažnai verslas nerimauja, kaip atiduoti vartojimui maistą,
kurio galiojimo laikas greitai baigsis. Tačiau taip prisidedama
ne tik prie Žemės išteklių tausojimo, bet ir prie bendruomenės
stiprinimo, socialinės atsakomybės ir pagalbos žmonėms.
Pagrindinis kriterijus maisto dalijimosi platformose yra vartotojų
atsiliepimai. Foodsharing.de teigia, kad niekada nebuvo gauta
informacijos apie tai, jog maistas yra nevalgomas, o tiekėjų vertinimai vidutiniškai siekia 4,95 iš 5 balų.
Atsiranda tokių socialiai atsakingų verslų, kurie bendradarbiauja su vaisių/daržovių tiekėjais. Produktų perteklius,
pernokę ar neidealios išvaizdos vaisiai/daržovės restoranuose
ar parduotuvėse dažnai yra nepageidaujami. Tačiau kadangi
išvaizda maistinių savybių neįtakoja, šie socialiai atsakingi
verslai užsiima produktų realizavimu. „Rubies in the Rubble“

„Rejuce“ taip pat užsiima negražių, deformuotų vaisių perdirbimu ir spaudžia šviežias sultis
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Išskirtinis yra Filadelfijoje, JAV, esantis restoranas „Rooster Soup Co.“ (www.
roostersoupcompany.com), kuris apima
kelias socialines inovacijas. Viena iš jų
– vištienos sultiniui naudojami kaulai
gaunami iš kito draugiško restorano,
kuris naudoja tik vištienos krūtinėlę bei
kulšeles ir dalinasi kaulų likučiais, užuot
juos išmetęs.

Bristolyje, JK, įsikūrusi organizacija „Foodcycle“ kiekvieną
šeštadienį organizuoja bendrus
pietus. Taip pasirūpinama, kad
maistas vietoje to, kad būtų
išmetamas, pasiektų žmones,
kuriems jis reikalingas. Savanoriai iš vietinių prekybininkų
surenka produktus, kurie yra
pertekliniai, bet tinkami vartojimui, ir gamina iš jų maistą
arba tiesiog dalina susirinkusiems žmonėms.

gamina įvairius čatnius. Pavyzdžiai – kriaušių ir figų čatnis su
imbiero ar cinamono prieskoniais, aštrus pomidorų čatnis su
indiškais prieskoniais, karamelizuotų svogūnų čatnis su čili
pipirais ir pan. „Rejuce“ taip pat užsiima negražių, deformuotų
vaisių perdirbimu ir spaudžia šviežias sultis – obuolių, mangų,
vynuogių, apelsinų, morkų ir pan., kurias išpilsto į 250 ml buteliukus arba 5 l talpas. „Snact“ gamina sveikus užkandžius iš
vaisių, nerealizuotų dėl jų estetinės išvaizdos. Vaisiai yra sumalami, masė išdžiovinama ir gaunamos obuolių, mėlynių ir
bananų, obuolių ir mango, obuolių ir aviečių vaisių juostelės be
pridėtinio cukraus, konservantų ar kitų priedų.
„Pay As You Feel“ iniciatyvos dalyviai gali sumokėti tiek pinigų,

kiek jiems atrodo verta. Tokiu modeliu paremtas „Trust“ restoranas Amsterdame, Nyderlanduose, taip pat „Tiny French Bistro
Just Around the Corner“ Londone, JK. Įkūrėjai sako, kad jeigu
teiki kokybiškas paslaugas ir labai gerą maistą, tai žmonės yra
linkę palikti daug arbatpinigių, tad kodėl gi neperdavus jiems
visos atsakomybės už sąskaitą, kad jie sumokėtų, kiek jaučia esant verta? Taigi, „Pay As You Feel“ principu veikiantis restoranas
yra geras pavyzdys, iliustruojantis, kaip asmeninė reputacija gali
būti paskata atlikti mokėjimą. Jeigu restorane apsilanko benamis ir valgo nemokamai, niekas jo neteis, bet jeigu apsilankys
pasiturintis žmogus, kuris norės išeiti neatsiskaitęs, jis susilauks
aplinkinių pasmerkimo.

Porcijos avansu
Tai gana populiari ir dažnai sutinkama
idėja, kai maitinimo įstaigos lankytojai
tiesiog apmoka puodelį kavos ar maisto
porciją avansu. Vėliau šios porcijos yra
atiduodamos arba jomis gali pasinaudoti
neišgalintys apsimokėti.
Šis „kabančios kavos“ judėjimas,
prasidėjęs Jungtinėje Karalystėje 2013
metais, jau per pirmuosius metus
susilaukė virš 1500 kavinių, norinčių
dalyvauti šiame projekte. Šiandien tinklapyje www.suspendedcoffees.com netgi
galima susirasti dalyvaujančią įstaigą,
kuri yra arčiausiai Jūsų. Be to, kaip vieną iš
socialinės atsakomybės programų, ją 2013
metais įdiegė ir didžiausias kavinių tinklas
„Starbucks“. Šis mažas gestas – nupirkti
kam nors kavos – yra lengvas būdas parodyti, kad rūpi žmonės, esantys aplinkui.
Restorano „Indian Fusion“, esančio Kanadoje, Alberta mieste, savininkas Parkash Chhibber jau kelerius metus dalija

maistą visiškai nemokamai, tereikia pasibelsti į jo restorano duris. Tai šeimyninė
vieta, kur, išgirdę beldimą, jie sako:
„Ruoškite maistą, Dievas išalko“. Per dieną
tokių ateinančių žmonių pasitaiko apie
10, dažniausiai tai benamiai. Jie gali rinktis vegetarišką ar nevegetarišką dienos
patiekalą bei pageidaujamą gėrimą.
Panašiai veikia ir Madride, Ispanijoje,
esantis restoranas skambiu pavadinimu
„Robinas Hudas“. Čia pusryčiai ir pietūs,
kurių metu būna didžiausi žmonių srautai, yra papildomai apmokestinti, kad
vakare restorane būtų galima priimti ir
pamaitinti vargšus, benamius žmones.
Restorano valdytojas, 80-metis kunigas
sako: „Kiekvienas nusipelnė valgyti oriai,
gerti iš krištolinių taurių draugiškoje,
gražioje aplinkoje“. Restorano populiarumas stulbinantis. Norint papietauti,
staliuką reikia rezervuoti dar prieš kelis
mėnesius. Visas dirbantis personalas yra
savanoriai, pradedant nuo padavėjų,
valytojų, baigiant garsiausiais Ispanijos
šefais, kurie keičiasi, savanoriaudami po
savaitę.
Pelno atidavimas
Vis daugėja maitinimo įstaigų, kurios
visą ar dalį pelno skiria labdarai.
„Zend Conscious Lounge“ (www.zendlounge.com) – Vankuveryje, Kanadoje,
esantis restoranas. Jis išsiskiria tuo, jog vi-

„Indian Fusion“ restoranas nemokamai
maitina suteikdamas galimybę pasirinkti
pageidaujamą patiekalą

sas pelnas skiriamas labdarai. „KereKere“
(www.kerekere.org) – nuo 2007 m. Melburne, Australijoje, veikianti kavinė,
kiekvieną mėnesį 1000 dolerių skirianti
labdarai. Be to, kiekvienas klientas pir-

„Snact“ gamina sveikus užkandžius iš vaisių, nerealizuotų dėl jų
estetinės išvaizdos.

Kava avansu - lankytojai tiesiog apmoka puodelį kavos ar
maisto porciją avansu. Vėliau šios porcijos yra atiduodamos
neišgalintiems apsimokėti.
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Restaurants for Change kasmetinis
labdaros renginys, suburiantis Kanados restoranus, kuomet gautas
pelnas skiriamas labdarai. 2016 m.
buvo surinkta daugiau nei 250 000
dolerių lėšų. Visos lėšos skirtos šviesti,
kas yra sveikas maistas bei mokyti
maisto gaminimo įgūdžių, užsiimti
daržininkyste.
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Mazi Mas restorane dirbančios emigrantės pristato savo šalies virtuvę

kimo metu gali pasirinkti, kam labiausiai
norėtų skirti pinigus. Taip pat ši kavinė
kiekvienais metais du jaunus žmones apmoko baristos amato.
Restorano „Rooster Soup Co.“ pelnas yra skiriamas organizacijai „Broad
Street Ministry“ (BSM), kurios tikslas –
aprūpinti maistu labiausiai pažeidžiamas
visuomenės grupes.
www.groupraise.com platforma talpina savyje sąrašą restoranų, kurie nuolat
dalyvauja įvairiuose labdaros projektuose. Tai būna bendras restorano, nepelno

siekiančios organizacijos ir GroupRaise
platformos projektas. Registruodamasis
programoje, restoranas pasirenka, kokiomis dienomis ir kokiu laiku gali priimti
labdaringus projektus, kokia yra vidutinė
patiekalo kaina ir kokį procentą (nuo 15 iki
50 proc.) restoranas sutinka atiduoti nuo
atvykusių pavalgyti lankytojų sumokėtos
pinigų sumos. Restoranui tai ypač naudinga, kadangi jis gauna nemokamą
viešinimą. Apsilankyti konkrečiame
restorane siūlo tiek organizacija, kuri yra
suinteresuota dėl aukojamų pinigų, tiek

Rooster soup sultinius sriuboms gaminami iš kaulų, gaunamų iš kitų draugiškų restoranų,
kurie kitu atveju būtų tiesiog išmesti, kaip maisto likučiai
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platforma. Dažnai žmonės, ieškodami
pavalgymo vietos, naudojasi GroupRaise
platforma, taip pasirinkdami atsakingą
restoraną ir prisidėdami prie kilnaus tikslo. Platformos bendraįkūrėjas Sean Park
sako: „Tai pats skaniausias būdas pakeisti
pasaulį“. O restoranas tokiu būdu gali
išnaudoti laiką, kai jis turi mažiausiai
lankytojų (pavyzdžiui, antradienio ar
trečiadienio vakarus ar popietes).
Restaurants for Change (www.restaurantsforchange.ca) – kasmetinis labdaros
renginys, skatinantis burtis geriausius Kanados restoranus, gaminti, dalintis, šviesti
apie sveiką maistą ir gautą pelną skirti
labdarai. 2016 m. spalio 19 d. vykusiame
projekte dalyvavo 65 restoranai ir buvo
surinkta daugiau nei 250 000 dolerių
lėšų. Visos lėšos skirtos organizacijai „A
Community Food Centre“, kurios tikslas
– sutelkti žmones, šviesti, kas yra sveikas
maistas bei mokyti maisto gaminimo
įgūdžių, užsiimti daržininkyste.
Socialinę atskirtį patiriančių grupių
integravimas
Tai gali būti nuo priklausomybių
kenčiantys ar besigydantys asmenys,
pabėgėliai, benamiai, negalią turintys
asmenys ir panašios žmonių grupės, kurioms dažnai būna sunku susirasti darbą,
kurie visuomenėje yra kitokie.

„Mazí Mas“ (www.mazimas.co.uk) yra
Londone ir Sidnėjuje įsikūręs restoranas, kuriame vienu metu dirba penkios
skirtingų šalių šefės. Tai emigrantų ir
pabėgėlių moterys, kurias restoranas integruoja į maisto gamybos sektorių, padeda
įgauti apmokamo darbo patirties, turėti
savo pajamų šaltinį bei tobulinti maisto
gamybos įgūdžius. Bendruomenėms tai
didžiulė dovana, taip jie gali susipažinti
su autentišku skirtingų pasaulio virtuvių
maistu, kultūra, produktais. Tai mažina
socialinę atskirtį ir griauna mitus. „Mazí
Mas“ įkūrėja Nikandre Kopcke teigia:
„Kai valgai su kuo nors kartu ar valgai
tų žmonių gamintą maistą, gali lengviau
juos priimti, suprasti ir jų nebijoti.“
„ChangeKitchen“ – nuo 2010 m.
Birmingeme, JK, veikianti veganiško
ir vegetariško maisto užeiga, kurios
pagrindinis išskirtinumas – apmokamas ir savanoriškas darbas benamiams
ar kitiems kitur nepageidaujamiems
žmonėms.
Toronte nuo 2002 m. veikianti kavinė
„Out of this World Café“ siūlo ne tik
pusryčių ir pietų meniu, bet ir kuria darbo
vietas psichikos ligomis sergantiems asmenims. Ši kavinė glaudžiai bendradarbiauja su Priklausomybių ir Psichinės Sveikatos Centru ir šios darbo vietos yra kaip
reabilitavimosi programos dalis.
Nikaragvoje esančios užeigos „Cafe
de las Sonrisas“ personalas turi klausos
negalią, todėl čia bendraujama tik gestų
kalba. Meniu išverstas į paveikslėlius,
ženklus, o sienos dekoruotos įvairias
ženklais su reikšmėmis, kad lankytojams
būtų lengviau komunikuoti ir užsisakyti.
Toks pat kurčių žmonių personalą turintis restoranas yra ir „Signs“ Toronte, kur
lankytojai taip pat skatinami užsakinėti,
naudojantis ženklų kalba.
„Dans le Noir“ – prancūzų restoranas,
frančizės pagrindu veikiantis keliose
šalyse. Maisto tiekimas čia vyksta visiškoje
tamsoje, o didelė dalis aptarnaujančio
personalo turi regos negalią. Tai leidžia
lankytojams ne tik suprasti, kaip jaučiasi
asmenys, gyvenantys tamsoje, bet ir
padeda atrasti įvairesnius maisto skonius
ir pojūčius. Tačiau šio restorano žinutė yra
svarbesnė ir labiau orientuota į įmones,
stengiantis parodyti, kad žmonės su negalia gali puikiai save realizuoti darbo
rinkoje ir nereikia baimintis juos priimti.
Be to, 10 proc. pelno yra skiriama aklųjų
fondams.
Lietuvoje
galime
pasidžiaugti
veikiančiu salotų baru „Mano Guru“,
kurio pagrindinis tikslas – padėti
priklausomybės
ligomis
sergantiems asmenims integruotis darbo

„Cafe de las Sonrisas“ sienos dekoruotos įvairias ženklais su reikšmėmis, kad lankytojams
būtų lengviau komunikuoti ir užsisakyti.

rinkoje ir visuomenėje, įgyti reikiamų
įgūdžių, profesinės patirties, o taip
pat ir keisti visuomenės stereotipinį
požiūrį į psichoaktyvių medžiagų
nebevartojančius asmenis.
Įgūdžių „dovanojimas“
Jau minėta kavinė „KereKere“ moko
jaunus baristas, o Bolivijoje, La Paz mieste
įsikūrusiame restorane „Gustu“ nepasiturintys asmenys be užmokesčio apmokomi šefų amato. Šios iniciatyvos steigėjai
– Claus Meyer, vieno labiausiai pasaulyje
vertinamų restoranų „Noma“, Danijoje,
bendraįkūrėjas, maisto aktyvistas, knygų
autorius, bei Kamila Seidler, Michelin
įvertinto restorano šefė. Jie jau apmokė
daugiau kaip 600 žmonių, o šios vietos
populiarumas ir puikūs atsiliepimai apie
meniu sklinda ypatingai plačiai.
JAV, Dalase, Teksaso valstijoje, veikia
restoranas „Chef’s Gallery“, kur kulinarijos
mokyklos studentai gali čia pat stažuotis,

įgauti pirmosios patirties bei atskleisti
save.
Vašingtone, JAV, veikia nemokamas Motinų ir vaikų restoranas/
bendruomenės virtuvė. Čia ne tik teikiamas nemokamas maitinimas 3 kartus
per savaitę iš suaukotų maisto produktų,
bet ir vyksta mokymai. Tai 8 savaičių programa, skirta supažindinti su tuo, kaip pagerinti savo fizinę ir finansinę būklę, pasitelkiant maisto ruošimo įgūdžius, kaip
maitintis sveikai mažomis sąnaudomis ir
kaip sveikas maistas gali sumažinti nutukimo ir cukrinio diabeto riziką. Be to, programos metu dalyviai gauna įvairių maisto produktų, kuriuos gali pasiimti namo.
Sakoma, kad maistas įtakoja didžiulius
pokyčius gyvenime, visomis prasmėmis.
Šios veikiančios socialinės iniciatyvos yra
tikras įrodymas, kad maistas gali žymiai
daugiau nei tik pamaitinti kūną.

Restorane „Gustu“ šefai, virėjo amato jau apmokė daugiau kaip 600 žmonių
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Geriausi Lietuvoje –
Justinas Kapkovičius
Ieva Malaiškaitė

LIETUVOS GERIAUSIEJI

Įvaldyti aukštąją, molekulinę, skirtingas pasaulio
virtuves gali visi, nors ir nesinori to pripažinti. Tai
tik įdėto darbo ir noro klausimas. Tačiau pasaulio
gastronomijos kultūrą „vedantys“ ir tendencijas diktuojantys virtuvės meistrai sako, kad atėjo kiti laikai,
kuomet receptūrų įvaldymas ar net jų kūrimas – dar
ne viskas. Geriausi pasaulio šefai turi skleisti žinutę...
kokią? Paklauskime vieno geriausių Lietuvos virėjų
Justino Kapkovičiaus.
Jaunas virtuvės šefas skaičiuoja dar tik pirmuosius tėvystės
džiaugsmų metus, bet patirties su sveika vaikų mityba turi, ko
gero, daugiau už daugumą madingųjų šalies šefų. Paskaitos
apie sveiką maistą darželiuose ir mokyklose, „nurautas stogas“
dėl produktų kokybės ir jų auginimas pačiam, iki smulkiausių
detalių išžaisti patiekalai ir konstruktyvus vadovavimas kolektyvui – tai šefas, randantis galimybes ten, kur kiti mato tik problemas, šefas, nešantis žinutę apie tvarų požiūrį į mitybos įpročių
formavimą, šefas, ant vieno laiptelio stovintis su tituluotais
virtuvės senbuviais – Justinas Kapkovičius.
Kartais redakcinėje žurnalo kolegijoje padiskutuojame apie
tai, jog klausimas: „Nuo ko prasidėjo tavo, kaip šefo, karjera?“
tapo toooks banalus, kad galbūt neverta jo ir vėl klausti. Tačiau
kiekvieną kartą suprantu, kad tikrai verta. Iš dešimties „Geriausių
Lietuvos šefų“ rubrikai kalbintų virtuvės šef(i)ų, 99 proc. visai
galėjo ir netapti tais geriausiais: veterinarijos, logistikos, vadybos, dizaino ir kt. su virtuve nieko bendro neturinčios studijos –
nuo jų dažniausiai prasideda geriausiųjų šefų istorijos. Kodėl tai
įdomu ar svarbu? Nes nebūtina kažką daryti nuo vaikystės, net
nebūtina baigti profesinių studijų – tikrasis pašaukimas susiras
Jus pačiu netikėčiausiu būdu ir, jei tik noro ir užsispyrimo bus
pakankamai, vieną dieną tapsite geriausiu.
Karjeros pradžia
Kaip ir kada supratai, kad turi būti virėju? Kaip prasidėjo ir
klostėsi Tavo karjera?
Virtuvėje pradėjau dirbti 2006 metais Škotijoje, Commis chef
pareigose. Ten būdamas sutikau nemažai atsidavusių virtuvei
žmonių, daug mokiausi iš jų ir supratau, kad noriu tobulėti ir
dirbti būtent šioje srityje. Nuo tada virtuvė tapo vieta, kurioje
galėjau atskleisti save, nes ši veikla ir darbas man labai patiko,
nors pradžioje tikslai buvo kitokie – kompiuterio ir verslo studijos Edinburgo Universitete. Nuo tos dienos niekada nesustoju,
nuolat ieškau tobulumo savo mėgstamoje veikloje.
Kokie buvo Tavo pagrindiniai įkvėpėjai karjeros
pradžioje?
Tai buvo pirmasis mano virtuvės šefas, taip pat ir geras draugas, kuris, deja, jau negali pasidžiaugti mano darbais. Vėliau –
daugybė knygų, kurios krito kaip lapai nuo medžio, (pradedant
prancūzų kulinarijos klasika ir baigiant šefų biografijomis), televizijos laidos, kulinarijos kanalai ir viskas, kas susiję.
Augimas
Kur mokeisi virėjo amato?
Pagrindines žinias įgyjau dirbdamas virtuvėje, prakaituodamas prie puodų ir keptuvių ir nagrinėdamas knygas: Harold
McGee on Food & Cooking, Herve This, Molecular Gastronomy,
Larousse Gastronomique, Auguste Escoffier. Tai žmonės, kurių
žiniomis grindžiau savo kelią. Esu baigęs Žirmūnų virėjų
mokyklą, bet jos baigimas taip ir liko tas receptas, kurį gamini
vieną kartą gyvenime ir kurio niekada neprisiminsi.
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Kokie Tavo profesiniai tikslai?
Kiekvienas turi kažkokius tikslus, vienų jie dideli, kartais utopiniai, kitų – maži ir kartais kitiems atrodo juokingi. Šiuo metu
turiu trumpalaikį tikslą – noriu sėkmingai įvykdyti projektą
„Daržas ir šiltnamis“, į kurį dedu didelius lūkesčius. Poilsio
komplekse, kuriame dabar dirbu, tenka vadovauti ne tik puikiai virėjų komandai, bet ir nuostabiai daržininkei, o kartais ir
pačiam pasiraitoti rankoves ir griūti į lysvę.
Kas labiausiai padeda augti kaip šefui? Kur semiesi
įkvėpimo?
Šefo asmenybė nesusiformuoja per vienerius metus. Nauji
potyriai, patirtos klaidos, laimės akimirkos, nusivylimai, kelionės,
pažintys... Viskas padeda formuotis tolimesniam keliui, kurio
vaisiai visada evoliucionuoja (arba degraduoja). Man pagrindinis viso ko variklis yra savęs tobulinimas ir judėjimas tobulumo
link. Tai tampa paskata tolimesniems darbams.
Šiandien praleidau pusę valandos prie mūsų komplekse
auginamų vištų narvų. 17 – būtent tiek kiaušinių pavyko surinkti. Galbūt svečiui tai tik kiaušiniai, o man tai įkvėpimas tolimesniems darbams. Kartais įkvėpimo nereikia ieškoti, jis užplūsta
pats, tada šoki į šlepetes ir bėgi eksperimentuoti.
Kas šiuo metu Tavo guru kulinariniame pasaulyje?
Šiuo metu guru neturiu. Žaviuosi Hestonu Blumenthaliu,
kuris galbūt vienas iš pirmųjų naujosios kulinarinės kartos
atstovų pradėjo formuoti mano požiūrį į perfekciją, tačiau ir pats
pripažino, kad perfekcija neegzistuoja. Paminėčiau Haroldą McGee, kuris padėjo susiprasti daugybėje ieškojimų.

Kokie darbai Tavo karjeroje buvo reikšmingiausi ir kodėl?
Turbūt įsimintiniausias darbas, kuris teko karjeros pradžioje,
buvo pirmoje darbovietėje, tuo metu viename populiariausių
restoranų Lietuvoje „La Provence“. Ant stalo gulėjo 15 balandžių,
kuriuos teko išdarinėti, kitaip tariant, iškaulinti, nepažeidžiant
odos ir išlaikant juos nepažeistos formos. Pamenu, ties pirmuoju
balandžiu užtrukau apie 45 minutes ir rezultatas tikrai nedžiugino,
paukštis atrodė kaip karo auka, teko pasistengti, kol jį sulopėme.
Toliau sekėsi geriau – 36 min., 28 min., 19 min., 8 min., galiausiai
prireikdavo tik dviejų minučių balandžiui iškaulinti. Taip supratau,
kad kiekvienas darbas reikalauja ne tik žinių, bet ir įgūdžių.

Geriausio šefo „receptai“
Kokius esi padaręs asmeninius kulinarinius atradimus?
Kiekvieną dieną virtuvėje gimsta atradimai. Kartais tai prieskonis, netyčia įbertas ne į tą puodą ir taip padėjęs išgauti
nuostabų efektą. Vienas iš paskutinių atradimų asmeninėje
karjeroje – pipiras. Visi įpratę jį naudoti kaip prieskonį, o aš jį
naudoju kaip patiekalo sudedamąją dalį, kuri gali reikšmingai
pakeisti patiekalą, kaip kvepalai pakeičia moterį.
Virtuvės gudrybės, kurias naudoji kasdien?
Virtuvėje stengiuosi vadovautis ne gudrybėmis, o mokslu, nes
dažniausiai, kai ieškai trumpesnio kelio, nukenčia tavo galutinis
rezultatas – produktas arba patiekalas, kuris yra toks svarbus,
kaip pagrindinis filmo veikėjas.
Koks būtų Tavo firminis patiekalas, jei reikėtų... patiekti
vakarienę Anglijos karalienei?
Nesu iš tų žmonių, kurie turi savo firminį patiekalą, tad kiekvienam bandau sukurti kažką savito ir naujo.
Jei tai būtų Anglijos karalienė, visų pirma gaučiau ilgą sąrašą
produktų, kuriuos toleruoja ir kurių vengia svarbioji ponia, tada
tektų remtis klasika, nes niekaip neįsivaizduoju jos valgančios
pieninio paršelio papilvės, padengtos spraginta kakava, su
Jeruzalės artišokų uogiene. Greičiausiai karalienei patiekčiau
jautienos Velingtono kepsnį su pavasariniais briedžiukais ir jauno veršiuko padažu, gardintu Pinot Noir vynu.
...vienu patiekalu pristatyti Lietuvą?
Vienu patiekalu sunku pristatyti šalį, kurios maisto kultūra
trunka ant rankų pirštų suskaičiuojamą metų skaičių. Manau, labiau tiktų pasikviesti svečią prie Kūčių stalo, kuriame atsispindi
gausybė patiekalų, pradedant kūčiukais, aguonų pienų ir t. t.,
kurių tikrai nepamatysime ant kitų šalių stalo. O ir pati vakarienė
savotiškai žavi.
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...sveiku maistu sudominti vaiką?
Pastaraisiais metais teko aplankyti gausybę vaikų
darželių, kuriuose bandžiau supažindinti vaikus su
sveika mityba, vaisių ir daržovių vartojimu. Vienas iš
didžiausių saldumynų mano vaikystėje buvo keptas
obuolys, į kurį, atrodo, žiūrėdavau ištisas valandas,
kai pašlakstytas medumi jis iš lėto keisdavo savo
apvalumus, kol galiausiai išgirsdavau mamos šūksnį:
„Iškepė!“ Bandžiau ir aš obuoliu užkariauti vaikų
širdis, tačiau teko gerokai paplušėti. Pridėjus keletą
pabarstukų, padažų ir vaisių, obuolys virsdavo kiekvieno šedevru, kurio net ir nemėgstantis negalėdavo atsisakyti.
Kokios savybės, Tavo nuomone, būtinos geram
šefui?
Šefas turi būti lyderis, vadas, bet prireikus tapti
paprastu pėstininku. Taip pat jam būtinas lankstumas ir aštrus protas. Visada vadovaujuosi posakiu:
„Nėra gero šefo be geros komandos“. Būtų labai gerai, kad ir restoranų savininkai pagalvotų apie tai, nes
dažniausiai jie užsikabina už šefo, o virtuvėj „ožkos
ganosi“, tada kyla pyktis, kad šefas niekam tikęs.

GERIAUSI ŠEFAI
NAUDOJA GERIAUSIĄ
ALYVUOGIŲ ALIEJŲ
tyras, extra virgin kategorijos, nefiltruotas,
nemaišytas, šalto spaudimo alyvuogių aliejus ir
kitos gurmaniškos gėrybės iš graikijos, kalamata
regiono

Kokias esmines gastronomines tendencijas
galėtum įvardinti Lietuvos restoranų versle per
ateinančius 5-ius metus?
Sakyčiau, tai siauros „pakraipos“ restoranai. Prieš
15 metų į rinką atėjo kebabų kioskai (kurie dar ir dabar madingi), o ir šiuo metu atsiranda vis daugiau
vietų, kur siūlomas būtent tai vietai būdingas maistas. Galbūt šefas viešėjo Taivane, pamilo Gao-Bao, ir
sumanė atsidaryti restoraną, kuriame tiekia vien GaoBao, arba vien Fish&Chips, arba vien Ramen.
Viskas sugrįžta į pagrindinį produktą. Vertinama jo kokybė, kilmės šalis ir natūralumas (mažiau
prieskonių ir marinatų). Visa esmė – natūralume.
Vieną geriausių šalies šefų, be abejo, savo restorane
norėtų matyti bet kuris šeimininkas, bet ne mažiau
pas tokį šefą nori dirbti, visai gali būti, ateities geriausieji. Tad pabaigai – trumpas pasmalsavimas, kaip gi
patekti pas Justiną į virtuvę.
Šiuo metu virtuvės komandą sudaro 21 asmuo.
Priimdamas žmogų į darbą, visada perskaitau jo CV.
Na, greičiausiai, pirmus du lapus, kuriuose surašyta
darbo patirtis, pagal kurią ir įvertini žmogų. Juk
niekam neįdomu, ar virėjas moka dirbti su Excel, Powerpoint, ar vaikystėje lankė pramoginius šokius, ar
turi mėlyną karatė diržą. Tuomet skaitau buvusių šefų
ar bendradarbių rekomendacijas, jas labai vertinu ir
stengiuosi būti sąžiningas, jei manęs klausia to paties
– juk sumelavęs gali pakišti kolegai „kiaulę“. Iš savybių
man labiausiai imponuoja sąžiningumas, atsidavimas
darbui ir profesionalumas, taip pat punktualumas,
tvarka, pareigingumas, atsakingumas ir dar bent
dešimt punktų (juokiasi). Labiausiai nemėgstu melo
ir tinginystės, taip pat žmonių, kurie pervertina savo
galimybes, o jų dabar pasitaiko labai daug. Kai televizija taip išpopuliarino šią profesiją, retas virėjas nenori turėti švarko, ant kurio būtų išspaustas jo vardas
ir pareigos „Chef“, bet galiausiai svarbu ne švarkas, o
tas, kas juo vilki.
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Kaip
internetas
sunaikins
blogus
restoranus
Karolis Baleiša

Gyvename laikais, kai gali tekti per vieną minutę
čia ir dabar įrodyti, kad nesate kupranugaris. Nesvarbu, kokie garbūs svečiai vakarieniavo Jūsų
restorane, kokius unikalius ingredientus naudojate. Įdomiausia tai, kad nebūtinai turite būti
neteisūs ar padarę kažką netinkamo. O jeigu
Jūsų virtuvėje įvyko grubi klaida, kurią lankytojas įamžino ir tuo pasidalino su pasauliu? Arba
žinomas asmuo paliko neigiamą atsiliepimą
socialiniame tinkle? Kūdos antys. Internetas
„uždarė“ jau ne vieną restoraną ar sukėlė rimtų
nemalonumų pasauliniams grandams. Iš to galima pasimokyti arba nekreipti dėmesio ir patiems
laukti tos dienos. O ji tikrai ateis.

Ką būtina žinoti, norint suvaldyti tokias situacijas?
• Pradėkime nuo elementaraus dalyko, „higienos“ – turite būti
randami internete. Privalote, net jei to nenorite. Kitaip patys
vartotojai pradės kurti Jūsų restorano profilius internete, kurių
negalėsite valdyti. Privalote būti:
• Google Maps
• Facebook
• TripAdvisor
• FourSquare/Swarn
„Būti“, vadinasi, pagal visas taisykles – turi būti matomas darbo
laikas, nuotraukos, meniu, suteikta galimybė su Jumis susisiekti ir
greitai gauti atsakymą.
• Kaip greitai sužinoti apie neigiamus atsiliepimus?
Kiekvieną rytą privalote peržiūrėti savo profilius socialiniuose
tinkluose, tai turi tapti įpročiu, kaip išgerti kavos ar suvalgyti
pusryčius. Gali būti, kad atsiliepimai bus patalpinti portaluose
ar kituose Jums neprieinamuose šaltiniuose. Tokiu atveju galite
naudoti Google Alert įrankį, kuris praneš apie sukurtus naujus įrašus apie Jūsų norimus raktažodžius, t. y. Jūsų restorano
pavadinimą.
• Kokiu greičiu reaguoti? Atsakymas paprastas – iš karto. Turite žinoti, kas atsakingas už atsiliepimų ir reputacijos stebėjimą.
Šio darbo palengvinimui sukurta daug reikalingų įrankių. Galite
gauti pranešimus apie kiekvieną naują atsiliepimą, apžvalgą.
Kiekviena uždelsta minutė – ne Jūsų naudai. Tinkamas ir greitas neigiamo atsiliepimo suvaldymas jį prislopins arba visiškai
sumažins jo plitimą.
• Kaip reaguoti? Esminė klaida, kurią daro dauguma Lietuvos
(ir ne tik) restoranų – jokios reakcijos. Taip Jūs patys sau kenkiate
ir pripažįstate, kad geriau nebus. Pripažįstate, kad esate būtent
tokia bloga vieta ir nežadate pasitaisyti. Kita esminė klaida –
situacijos neigimas arba pasiteisinimai. Net jei ir esate teisūs –
atsiprašykite ir pažadėkite tobulėti. O dar geriau – pavaišinkite
kava, pietumis ar vakariene.

Darbas su interneto kanalais reikalauja pastovumo. Tai turi tapti kasdienio
darbo
Nuolatinis
situacijos
stebėjimas, greitas ir pozityvus reagavimas
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Kaip restoranams augti internete?
Vargu, ar galima nesutikti su tuo, kad internetas gerokai
pakeitė restoranų veiklos principus. Internetas įtakoja Jūsų
greitą sėkmę arba tokią pat greitą nesėkmę. Šį kartą – apie
sėkmę. Kaip ir kokius įrankius naudoti, kad augtų lankytojų
srautas iš interneto.
Darykime prielaidą, kad „higieną“ esate susitvarkę. Turite
puikiai funkcionuojančią socialinių tinklų paskyrą, greitai ir
pozityviai komunikuojate su lankytojais, esant reikalui greitai išsprendžiate nemalonias situacijas. Ką daryti toliau, kaip
augti? Jeigu esate gera vieta, kuri auga pati, be pagalbos
– internetas gali padėti augti dar sparčiau. Apžvelgsime
pagrindinius augimo įrankius ir jų panaudojimo būdus.
Keletas paprastų būdų, kaip galite auginti naujų
lankytojų auditoriją:
• Tikriausiai turite gausią sekėjų auditoriją Facebook‘e.
Remdamiesi šia auditorija, galite surasti panašius į šiuos
žmones, kurie gali tapti naujais lankytojais. Tai vadinama
„Lookalike“ auditorijomis. Pats Facebook‘as suranda naujus
žmones, panašius į Jūsų gerbėjus. Tokiu būdu, naudodamiesi
šiuo įrankiu, galite kurti reklamines kampanijas būtent šiems
žmonėms, kurie labiausiai savo elgsena panašūs į Jūsų esamus gerbėjus. Papildomai galite nurodyti šalį, miestą, amžių
ir taip patys reguliuoti savo naujos auditorijos parametrus.
• Pozityvūs Jūsų svečių įspūdžiai su nuotraukomis
Tai vienas pigiausių būdų pritraukti naujus lankytojus.
Nesunkiai galite matyti, kokiuose pranešimuose socialiniuose tinkluose esate pažymėti. Jei pranešimas pozityvus, o dar
ir su kokybiška Jūsų patiekalų nuotrauka, pasidalinkite šia
žinute savo paskyroje, pažymėję tą lankytoją – jo draugai matys Jūsų pranešimą ir taip auginsite naujų sekėjų auditoriją.
• Mobilios paieškos jau viršija kompiuterines.
Dažnai sprendimas dėl pietų, vakarienės ar pusryčių vietos yra spontaniškas, nulemtas tuo metu aplink esančių
pasirinkimų. Pagrindinis įrankis tokiems vartotojams sugaudyti – Google paieškos sistema. Galite vykdyti geo-reklamos
kampanijas, dėl kurių Jūsų reklamas matys tik tie žmonės,
kurie bus netoli Jūsų.
• Elektroninis paštas tikrai nėra miręs ir net
neįsivaizduojate, kaip jis Jums svarbus. Kaupkite lankytojų
elektroninių
paštų
adresus,
siūlydami
pasidalinti
karščiausiomis naujienomis, receptais ar pasiūlymais. Šiuos
elektroninius adresus galėsite naudoti Facebook‘o kampanijoms (1 punktas), surasdami panašius į šiuos lankytojus.
Galėsite elektroninį paštą palikusiems vartotojams rodyti
savo reklamas kituose portaluose, taip juos „persekiodami“,
t. y. vykdydami remarketingo kampanijas.
Galimybių tikslingai auginti sekėjų ir tuo pačių naujų
lankytojų srautą internete gausu. Laimi tie, kurie daro, o
ne planuoja kažkada daryti. Linkiu prisijaukinti interneto
įrankius. Tai nepareikalaus daugiau pastangų nei sukurti
naują receptą. Jei reikės pagalbos arba nežinote nuo ko
pradėti, straipsnio autorius mielai padės susitvarkyti.
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„Tegul maistas būna
Jūsų vaistu,
o vaistas – Jūsų maistu.“

Ieva Malaiškaitė
Žurnalo redakcinėje kolegijoje ilgai svarstėme, kokią gi virtuvę pristatyti šiame numeryje. Po keleto pastarųjų
itin egzotiškų pasaulio virtuvių straipsnių, norėjosi kažko nors kiek artimesnio, tačiau lygiai tiek pat kvepiančio
kelionėmis, tolimomis kultūromis ir intriguojančio tikrai unikaliais produktais ar receptūromis. Dar norėjosi,
kad pristatoma pasaulio virtuvė atlieptų ir aktualiausias gastronomines tendencijas: sveika mityba ir vietinių
ūkių produktai, daržovės lėkštės centre, įkvepiantis gatvės maistas ir, žinoma, geeeeras comfort food‘as. Į šią
šalį tenka keliauti bent du kartus per metus, ir, atrodytų, paprasta, bet geniali jos virtuvė kiekvieną kartą palieka vis stipresnį įsimylėjimo ir ištikimybės pojūtį. Ponios ir ponai – Graikijos virtuvė.
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Gastronominė Graikijos kultūra:
maistas kaip socialinių ritualų dalis ir
pirmoji pasaulyje kulinarijos knyga
Straipsnio pavadinimas – tai žymiojo
antikinės Graikijos mediko Hipokrato
mintis. Ir taip, Graikija tikrai įkvepia tokiam požiūriui. Nors per pastaruosius
šimtmečius graikų virtuvė, be abejo,

kito, atsirado daugiau cukraus, daugiau
skrudintų aliejuje patiekalų, tačiau
esminė „mitybos piramidė“ išliko, ir todėl
yra nuolat eskaluojama ir vertinama kaip
viena sveikiausių dietų, o gal net teisingiau – gyvenimo būdų. Mat graikams
maistas nėra tik „kuras“, tai visuomet socialinis reiškinys, papildantis jų gyveni-

mo būdą ir filosofiją – niekur neskubėti,
ramiai ir ilgai valgyti, daug bendrauti ir
džiaugtis diena nuo aušros iki sutemų. Ko
gero, toks požiūris yra ne paskutinis pagal
reikšmingumą ingredientas žymiojoje
Viduržemio jūros dietoje.
Senovės graikai savo regione buvo kulinarijos pionieriai, padėję pamatus plačiai
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Ryžiais įdaryti pomidorai Yamista

Tavernų llankytojai neretai gali stebėti, kaip ruošiami patiekalai iš šviežutėlių aštunkojų prieš jų akis

Viduržemio jūros dietai. Graikų kultūra žymi ir savo istoriniais
šefais. Archestratas, gastronomijos tėvu tituluojamas virėjas,
320 m. pr. m. e. parašė pirmąjį pasaulyje kulinarijos vadovėlį,
kuriame akcentavo svarbiausią gero patiekalo sudedamąją dalį
– produktų kokybę. Jis teigė, jog kokybiškam maistui nebūtinas
įmantrus paruošimas, o dažniausiai užtenka gero alyvuogių aliejaus, žiupsnelio druskos ir kartais kumino. Kitas žymus veikėjas,
Soteriades, ruošė maistą kurdamas ir pritaikydamas receptūras
skirtingo profilio valgytojams: jaunimui, įsimylėjusiems, senyvo
amžiaus žmonėms ir filosofams.
Ne į viską, į ką galbūt derėtų, graikai žiūri taip rimtai, kaip į
maistą. Graikiškoje maisto filosofijoje ypatingai svarbi šviesi ir
spalvinga nostalgija patiekalams, su kuriais užaugo. Maistas iš
prisiminimų ir nostalgijos – geriausių pasaulio šefų ir restoranų
prieš porą metų „prajodytas arkliukas“. Maisto ruošimas ir
pats valgymo ritualas suburia skirtingas šeimos kartas, nukelia į komfortišką vaikystės periodą. Nuo rozmarinais gardintų
sraigių iš Kretos virtuvės, graikiškos picos ladenia iš Kimolos
salos, molyje troškintų avinžirnių iš Sifnos salos, skrudintų
pomidorų ir svogūnų blynelių domatokeftedes iš Santorinio,
avienos troškinio sofrito iš Korfu, mėsos pyragų iš Kefalonijos
salos, naminių dešrelių ir pipirų troškinio spetsofai iš Pelion
kalnų, sūrių pyragų iš šiaurinės Graikijos, iki klasika tapusių,
visą šalį reprezentuojančių patiekalų, tokių kaip baklažanų,
bulvių, pomidorų ir faršo apkepas su sūriu musaka, įdarytų
pomidorų, keptos mėsos souvlaki ar gyros, graikiškų salotų, kepto aštuonkojo – visi šie patiekalai pirmiausia yra jungtis su šalies,
regiono, bendruomenės, giminės istorija, tradicijomis ir kolektyvine gastronomine sąmone. Tai skoniai, kurie nuolat primena
apie bendrystę ir saugumą.
Čia maistas – socialinių ritualų, bendravimo dalis. Lėtai, be
menkiausio skubėjimo ar bėgimo. Įsivaizduokite, jog kiekvieni pietūs ar vakarienė gali būti lyg pamėgtasis sekmadieninis
brunch‘as – trunkantys valandų valandas ir skirti džiaugtis laiku,
bendravimu ir geru maistu.
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Vietos miestelio kunigas
šventina naujai atsidariusią
taverną su baziliko šakele

Žymioji Musaka

Kalamata alyvuogių užtepėlė

Tradicinis špinatų pyragas Španakopita
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fos“ (turkams užėmus ir padegus šį
gyvybingą uostamiestį, dabar jau esantį
Turkijos teritorijoje) tapę pabėgėliais ir
persikėlę į Graikiją. Iš Kaukazo regiono
„grįžę“ graikai atsivežė sočiosios bulgur
kruopų ir jogurto sriubos receptą. Konstantinopolio graikai papildė tradicinę
virtuvę mėsos kukuliais keftedes, gardintais dosniu pluoštu prieskoninių žolelių,
pailgos formos jautienos kotletukais su
kuminu pomidorų padaže soutzoukakia,
įvairiomis įdarytomis daržovėmis – dolmadakia.
Daug kur Graikijoje, ypatingai
mažesniuose miesteliuose ir salose, galima pajausti ir įsitikinti, kad viskas, kas
susiję su maistu, nuo jo paruošimo iki
valgymo, yra tam tikras ritualas, visada
su meilės, šiek tiek filosofijos ir nuolatinio bendravimo bei dalijimosi prieskoniais, taikliai apibūdinamas vienu
žodžiu – Kerasma, reiškiančiu vienu metu
ir gardumyną, ir nuoširdų svetingumą,
ir dalijimąsi maistu. Net šiuolaikinėje
graikų filosofijoje maisto paruošimas ir
pateikimas asocijuojamas su pagarbos
rodymu, o dalijimasis – su draugiškumu ir
meile visiems prie stalo. Su tokiu požiūriu
vakarienė ar pietūs tampa ne tik galimybe pavalgyti, bet ir proga švęsti. Patirtys,
atsiminimai, sandoriai, istorijos – viskas kuriama prie stalo, kur su kiekvienu
kąsniu švenčiamas gyvenimas.

Graikijos žmonės tai – kultūra, tai šokiai, tai virtuvė.

Kalbama, kad Dzeusas karts nuo karto nusileidžia su mirtingaisiais išlenkti stiklą vyno...
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Graikų virtuvė – kaip spalvota mozaika,
pirmame plane sudaryta iš skirtingų Graikijos regionų ir salų kulinarinių ypatybių,
o pagrindas pasakoja apie kultūrinę ir
kulinarinę Graikijos istoriją. Čia įvairių
prieskonių aromatais ir spalvingais receptais atsiveria Mažosios Azijos įtaka: inam
baildi (įdaryti vynuogių lapai), sirupu
dosniai apipilti saldumynai, kuminas, net
žymioji, galima sakyti, Graikijos virtuvės
flagmanu tapusi musaka. Nors graikai
jau gimsta žinodami musakos skonį,
į nacionalinės virtuvės lobyną šis patiekalas įtrauktas palyginus neseniai, tik
~1920 m. Receptūrą į dabartinę Graikiją
atvežė Mažosios Azijos (Anatolijos) pusiasalio graikai, po „Smirnos katastro-

Žuvies turgus atsidaro anksti ryte, laivams grįžus iš jūrinės žvejybos

Psarotaverna - žuvies taverna, ant jūros kranto, kur kas rytą tavernos šeimininkas ar jo
šeimos nariai plaukia žvejoti ir tavernos lankytojams pateikia tos dienos laimikį)

Kur graikai valgo?
Tavernos
Tikrąją taverną rasite nedideliuose
miesteliuose, ne centrinėse gatvėse.
Dažniausiai tai vieta, kur interjeras paprastas, kur dirba visa šeima, vieta, kur
geriausiai galima patirti aprašytus maisto
ruošimo, pateikimo ir valgymo ritualus,
taip pat ir graikišką bendravimą prie stalo.
Graikų įsitikinimu, geriausia valgyti toje
vietoje, kur daug šviežio ir gerai paruošto
maisto, o ne toje, kur įmantrūs patiekalai ir įspūdingas interjeras. Čia visuomet
valgoma kompanijose ir dalijamasi maistu. Vakarieniaujant ar pietaujant nėra
įprasta užsisakyti konkrečių patiekalų
asmeniškai sau. Paprastai išsirenkami
keletas patiekalų, kurie serviruojami
stalo viduryje, ir visi gali jais dalintis. Tuomet skamba retsinos taurės, sveikatos
palinkėjimai „stin jamas“. Jei nuotaika giedra, būtinai kuris nors iš vakarieniaujančių
išsitrauks gitarą, o ypatingomis progomis
vakaras nuspalvinamas tautiniais šokiais.
Tuo tarpu kiekviena vakarienė, beveik be
išimčių, pasibaigia ypatingai jaukiu ritualu – paskutinių maisto likučių ir alyvuogių
aliejaus lašelių „išlaižymu“ iš lėkštės su
duonos gabalėliu.
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Tikrąją taverną rasite nedideliuose miesteliuose,
ne centrinėse gatvėse. Dažniausiai tai vieta, kur interjeras paprastas, kur dirba visa šeima, vieta, kur
geriausiai galima patirti aprašytus maisto ruošimo,
pateikimo ir valgymo ritualus

Graikų įsitikinimu, geriausia valgyti toje vietoje, kur daug šviežio ir gerai paruošto maisto, o ne toje, kur įmantrūs patiekalai ir įspūdingas interjeras.

Kai kuriose tavernose valgo ne tik k8nas, bet ir akys

Dar vienas tavernų privalumas prieš restoranus, norint patirti tikrąją graikų virtuvės kultūrą ir tradicijas – čia dažniausiai
naudojami hyper local produktai iš šeimyninių ūkių, dažnai ir iš
pačio tavernos savininko daržo ar sodo. Tavernos Graikijoje skirstomos į psarotaverna (tai žuvies taverna, dažniausiai įsikūrusi
arti jūros, kur kas rytą tavernos šeimininkas ar jo šeimos nariai
plaukia žvejoti ir tavernos lankytojams pateikia tos dienos
laimikį) ir psistaria (tai kepsnių taverna, kur virtuvės šefų „arkliukas“ – kepsniai ant gyvos ugnies).

Graikijoje nerasite nei vienos tavernos be nuolatinio keturkjojo
personalo atsakingo už maisto likučių likvidavimą
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Kafeneia
Vieta, kurioje graikai vyrai įsivaizduoja, kad šalyje vyrauja patriarchatas. Tai nedidelės kavinės, taip pat dažniausiai toliau nuo
turistinių takų. Būtent šiose kavinėse geriausia susipažinti su
graikiškais užkandžiais mezedes, kurie tavernose dažniausiai pateikiami kaip aperityvas, o čia – kaip užkanda prie vyno taurės

Tavernoje viskas prasideda nuo apetito sužadinimo mezedes rinkiniu, po jo patiekiami šalti užkandžiai, bendri žuvies ir mėsos patiekalai, skirti dalintis su
kompanjonais, pietaujančiais kartu.
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Tradicinė Kafeneia. Nenuostabu,
jog pagrindiniai debatai Graikijoje vyksta prie taurės raki ir
lėkštės mezedes. Tarptautinis pasitarimas kokiu nors specialiu,
dažniausiai moksliniu klausimu
– tai šiandieninis simpoziumo
apibrėžimas, o mažai kas žino, iš
kur ir kaip jis kilęs. Taip, iš Graikijos.
Simpoziumais antikinėje
Graikijoje buvo vadinamos
gausios puotos su muzika,
pramogomis, žaidimais.

arba stiklo ouzo ar tradicinės rakės, tsipoura ir tsikoudia, apie
kurias vėliau.
Čia nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro renkasi miestelio
ar kaimelio vyrai, apsirengę tradiciniais juodais marškiniais, ir
pro tankius ūsus siurbčioja juodą, dažnai per stipriai paskrudintą
graikišką kavą. Nors tai ir nerašyta taisyklė – kavinės yra išskirtinai
vyrų vieta. Čia jie laisvai ir emocingai gali diskutuoti apie politiką
ir keikti mokesčių sistemą, žaisti kortomis, o kartais ir apkalbėti
naujausias paskalas. Kadangi politika šiose kavinėse – dažniausia
tema, jos kartais netgi vadinamos „mažaisiais parlamentais“.
Kiekviena Kafeneia ir taverna turi savo firminius mezedes

Dažnai atsitinka, kad konkrečiose kavinėse renkasi tik vienos
politinės partijos šalininkai. Kaip ir tavernos, taip ir kafeneia –
visų pirma vieta bendravimui.
Mezedes
Tai apetitui sužadinti skirti užkandžiai, graikiškai dar vadinami „orektika“. Tokius užkandžius drąsiai galite įtraukiti į
savo pasaulio virtuvių pusryčius: tyropitakia ir spanakopitakia
(pyragai su sūriu ir špinatais), šparaginės pupelės pomidorų
padaže, kolokythakia tiganita (kepti cukinijos griežinėliai),
melitzanes tiganites (kepti baklažanų griežinėliai), tzatziki
(žymusis jogurto, agurkų, česnakų dažinys), melitzanosalata (baklažanų užtepėlė), saganaki (sūris, skrudintas ant
griliaus, keptos paprikos aliejaus, česnako ir citrinų sulčių
padaže), skordalia (bulvių ir česnakų užtepėlė) ir, žinoma,
jūros gėrybės – marinuoti ar ant griliaus pakepti aštuonkojo
čiuptuvai, krevetės, troškintos su pomidorų padažu ir feta,
keptos sardinės, marinuoti ančiuviai, skrudinti kalmarai.
Tsipoura ir tsikoudia
Charakteringiausias (giliu graikų įsitikinimu, niekur kitur pasaulyje negaminamas) tradicinis graikų alkoholinis
gėrimas: tsipoura – žemyninėje dalyje, ir gerokai stipresnis
analogas tsikoudia – Kretos saloje. Tai stiprusis alkoholinis
gėrimas, distiliuojamas iš vynuogių masės, likusios po vyno
gamybos.
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Apskritai, graikų virtuvėje subproduktai ypatingai vertinami,
nors juos ir retai pamatysite tavernų ar restoranų meniu. Bet
jei užklysite pas svetingus graikus kokiame kalnų miestelyje,
neabejotinai turėsite galimybę paragauti kokoretsi (dešrelių
iš įvairių subproduktų) ar frygadelia (kepenų, sumautų ant
iešmelių ir iškeptų ant gyvos ugnies).
Tahinosoupa
Turbūt vertimas nereikalingas? Taip, tai iš sezamų pastos, tahini, ruošiama graikų virtuvės sriuba. Kažkada ši sriuba
buvo viena populiariausių pasninko prieš Velykas metu, dabar
tai graikų veganiškos virtuvės pažiba. Šiai sriubai pirmiausia
išverdami nedideli graikiški makaronai peponaki, savo forma
primenantys itališkuosius orzo, ryžių formos makaronus. Tame
pačiame vandenyje išverdamos tarkuotos morkos ir salierai,
nuo makaronų nuviręs krakmolas sriubai suteikia natūralų
tirštumą, tuomet į sriubą įmaišoma tahini ir dar kelias minutes
pakaitinama. Sriuba valgoma tiek karšta, tiek šalta, su šlakeliu
citrinų sulčių, žiupsneliu tarkuotos citrinos žievelės ir sezamo
sėklų bei nepagailėjus smulkintų svogūnų laiškų ar kitų šviežių
prieskoninių žolelių.

Ruošiant dakos duona lieka traški krašteliuose, o viduryje persigeria aromatingomis, lengvai
salstelėjusių pomidorų sultimis, kurie atrodo sukurti būti poroje su sūroku, riebesniu feta sūriu

Idėjos Jūsų restorano pasaulio virtuvių pusryčiams ar degustaciniam meniu
Čia neaptarinėsime puikių, tradicinių, daugeliui žinomų graikų
virtuvės patiekalų, tokių kaip musaka, souvlaki ar graikiškos
salotos. Skaitydami toliau, rasite vienus unikalesnių graikiškos
virtuvės perliukų, o kai juos pritaikysite prie savo virtuvės koncepcijos, be abejonės, sulauksite daug susidomėjimo ir klientų
pagyrų!

Gardoumia gaminama iš ėriuko žarnų

Dakos (gr. Ntakos)
Patiekalas, kurio tikrai nerasite bet kurioje žemyninės
dalies tavernoje. Tai firminis kretiečių „išradimas“, ir jei manęs
paklaustų, ar yra koks patiekalas, dėl kurio verta važiuoti į kitą
šalį, tai vienareikšmiškai būtų Dakos. Visiškai paprastas, skaitant
receptą net atrodo primityvus, bet lygiai tiek pat jis yra genialus.
Gaminamas iš dvigubo kepimo duonos džiūvėsėlių rusk (nežinia,
ką graikai daro kitaip, bet tokių skanių duonelių neteko ragauti
niekur kitur), gausiai juos padengiant šviežiais kapotais pomidorais, ant jų patrupinant fetos sūrio, pagardinant žiupsneliu
kalnų raudonėlio ir viską solidžiai apšlakstant alyvuogių aliejumi. Tai klasika, kurią galima interpretuoti su sauja kaparėlių ar
Kalamata alyvuogių. Duona lieka traški krašteliuose, o viduryje
persigeria aromatingomis lengvai salstelėjusių pomidorų sultimis, kurie atrodo sukurti būti poroje su sūroku, riebesniu feta
sūriu. Kokybiškas, smaragdo spalvos alyvuogių aliejus, geriausia
nefiltruotas – būtinas... einu krautis lagamino į Kretą.
Gardoumia
Visiškai unikalus patiekalas, išrastas ir išpopuliarintas vietinių
piemenų, dažniausiai serviruojamas kaip užkandis. Gardoumia gaminama iš ėriuko žarnų, įdarant jas susmulkintu ėriuko
skrandžiu ir kasa, supinant jas ir kepant virš gyvos ugnies ar
keptuvėje. Šių dešrelių įdaras ir jo kiekis, kaip ir kepsnio iškepimo
lygis – kliento pasirinkimas, tai derinama užsakymo metu.
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Maggiri
Kretiečių firminis, rankų darbo makaronų patiekalas, kuomet
pusė makaronų verdama ėrienos sultinyje, o kita pusė kepama
keptuvėje. Taip paruošti makaronai sumaišomi ir patiekiami su
ėrienos sultiniu, gausiai apibarsčius sūriu. Įdomu tai, jog Graikijoje gaminami ypatingi makaronai, kurių dar neteko ragauti
kitose pasaulio šalyse. Kuo jie tokie ypatingi? Ruošiant tam tikrą
rūšį makaronų, vadinamų trachana (maggiri patiekalui naudojami būtent tokie makaronai), vietoje vandens, maišant makaronų
tešlą, naudojamas avių pienas, suteikiantis išvirusiems makaronams ryškų avienos aromatą ir prieskonį. Rankų darbo trachana makaronai iki šiol džiovinami saulėje.
Saganaki
Alyvuogių aliejuje kepti graviera, halloumi, feta sūriai – dar
vienas visiškai elementarus, bet jaukus ir sušildantis graikų
virtuvės comfort food pavyzdys. Sūris patiekiamas su lašeliu
citrinos sulčių ir šviežiai grūstais pipirais. Tiesa, visą patiekalą
gali sugadinti netinkamai pasirinktas alyvuogių aliejus, aliejaus
kokybė čia groja pirmu smuiku. Patiekalo pavadinimas kilęs iš
indo, kuriame jis gaminamas – nedidelės keptuvės su dviem
rankenomis – sagani.

Nerantzosalata - apelsinų salotos su nefiltruotu alyvuogių aliejumi

Maggiri - virti ir kepti makaronai iš avies pieno

Nerantzosalata
Labai neįprastos, labai paprastos, labai kvapnios ir labai
įspūdingo skonio apelsinų salotos. Šios salotos gali varijuoti
priklausomai nuo regiono ir yra ruošiamos arba paprasčiausiai
apšlakstant supjaustytus apelsinų gabalėlius nefiltruotu, extra
virgin alyvuogių aliejumi, pagardinant žiupsneliu druskos ir
šviežiai maltais pipirais, arba papildomai skaninant raudonųjų
svogūnų griežinėliais ir alyvuogėmis. Patiekiamos kaip
užkandis, šios neįprastos salotos atskleidžia, kokios plačios yra
alyvuogių aliejaus panaudojimo galimybės, kuriant unikalius
derinius ir patiekalus (pvz., ledų desertas su sodriai žaliu, nefiltruotu aliejumi ir žiupsneliu druskos).
Fava
Tai užkandis, kurį rasite absoliučiai visose Graikijos tavernose. Greitai paruošiama, aksominės tekstūros, Fava pupų
užtepėlė yra labai soti. Kalbant apie sveikų baltymų šaltinių

Saganaki - alyvuogių aliejuje keptas sūris
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paieškos tendenciją gastronominiame pasaulyje, Fava pupos
yra ypatingo dėmesio vertas produktas, puikus ląstelienos
ir baltymų šaltinis, kuriame gausu folio rūgšties ir B grupės
vitaminų. Fava užtepėlė – tai pertrintos pupos, pagardintos šlakeliu citrinos sulčių, alyvuogių aliejumi, raudonaisiais
svogūnais, kartais kaparėliais ir pomidorais. Šiuolaikiniai šefai
randa vis įdomesnių ir universalesnių būdų panaudoti Fava:
pateikia kaip užkandį taurelėse su traškiomis daržovėmis, kaip
garnyrą prie mėsos ir žuvies patiekalų, kaip crepes blynelių
įdarą, pyraguose, ar net Fava pagrindu gamina ledus.

Fava, tsatziki ir grill duona su česnaku. Prie kiekvieno patiekalo tavernoje bus patiektas krepšelis stambiai supjaustytos arba ant griliaus
su aliejumi ir česnaku paskrudintos duonos. Duona Graikijos virtuvėje
užima ypatingą vietą, yra gerbiama ir laikoma gyvybės pagrindu.

Graikės kepa loukoumades - medaus spurgas

Okra
Itin populiarus užkandis ar garnyras, gastronomijos žinovų
jau spėtas pakrikštyti supermaistu. Lietuviškas okros pavadinimas – valgomoji ybiškė. Ko gero, populiariausias patiekalas iš okros Graikijoje – Bamies. Ir vėl – ypatingai paprastai
paruošiamas patiekalas, kuriam reikia vos kelių, bet kokybiškų
produktų. Patiekalas Bamies priklauso taip vadinamai
„lathera“ (nuo graikiško žodžio lathi – aliejus) patiekalų grupei, reiškiančiai bet kokias daržoves, pagamintas troškinant
jas su alyvuogių aliejumi. Lathera stiliaus patiekalai beveik
visada būna vegetariški ir dažniausiai gamybos metu papildomai naudojami pomidorai ir česnakas. Ruošiant Bamies, okra
pakepinama su svogūnais ir troškinama alyvuogių aliejuje su
pomidorais, česnakais ir petražolėmis.
Psarosoupa Avgolemono
Avgolemono – citrinų ir kiaušinių pagrindu virta sriuba,
turinti ne vieną variaciją – su vištienos sultiniu, ėriena, arba,
šiuo atveju, Psarosoupa – su žuvimi. Ji gaminama iš baltos žuvies (dažniausiai menkės) filė, gali būti gardinama
krevetėmis ar midijomis. Nuo kiaušinių trynių sultinys įgauna
žavingą geltoną spalvą ir šilkinę tekstūrą, nenaudojant jokių
tirštiklių ar grietinėlės, o citrinos sultys suteikia ryškų aromatą.

Žymieji melomakarona, kalėdiniai medaus sausainiai

Firminis graikiškas desertas - Yiaourti me meli
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Medus ir... mėsa
Ko gero, antras produktas po
alyvuogių aliejaus, į kurį graikai žiūri
su tokia pat pagarba ir rimtumu – medus, kurį jie vadina ambrozija arba
Olimpo dievų nektaru. Graikų mituose aprašoma, jog Dzeusas buvo
užaugintas, maitinant jį medumi. Patys
graikai, žinoma, įsitikinę, kad jų medus
geriausias pasaulyje ir, greičiausiai,
tai ne vien tuščia savimeilė. Pasaulio botanikų teigimu, Graikija turi
turtingiausią augalų įvairovę visame
Viduržemio jūros regione. Ypatingai salose ir kalnuotose vietovėse,
žemyninėje dalyje, kur nevystomas
žemės ūkis, bitės renka medų iš gausiai
ištisus metus žydinčių laukinių augalų,
iš kurių labiausiai vertinamas kalnų
čiobrelių medus.
Medus – pirmasis ir pagrindinis
ingredientas, kai reikia saldinti ir
skaninti žymiuosius graikų desertus (graikiškas jogurtas su medumi
(Yiaourti me meli), medaus spurgos,
apipiltos medumi su cinamonu (loukoumades), įspūdingiausi kalėdiniai
medaus sausainiai su brendžiu ir
apelsinų žievele (melomakarona).
Tačiau ne ką mažiau sėkmingai medus naudojamas ir pagrindiniuose
patiekaluose, pavyzdžiui, gaminant
aromatingąją ėrieną su abrikosais, medumi ir apelsinų sultimis.
Kas išrado picą?
Jau niekam ne paslaptis, jog nemaža
dalis itališko alyvuogių aliejaus (kai
kurių tyrimų duomenimis – 80 proc.)
yra mišiniai aliejų iš kitų šalių: Graikijos,
Ispanijos, Tuniso, Turkijos. „New York
Times“ teigimu, didžioji dalis pasaulio
parduotuvių lentynose esančio itališko
extra virgin alyvuogių aliejaus nėra nei
itališkas, nei extra virgin. Alyvuogių
aliejaus padirbinėtojams sugalvotas
ir taiklus apibūdinimas – „agromafija“. Kiekvienais metais tyrimų metu
išsiaiškinama vis daugiau alyvuogių
aliejaus padirbinėtojų ir, deja, neretais
atvejais tai būna gerai žinomų prekės
ženklų gaminiai, netgi pažymėti DOP
ženklu.
Kuo susiję alyvuogių aliejaus
padirbinėtojai su pica, klausite Jūs?
Tuo, kad pica – tai dar vienas produktas, kuriam italai nepagrįstai užklijavo
savo vėliavą, bent jau graikų teigimu.
Picos kilmė iš tikrųjų ginčytinas
klausimas, o ir pavadinimas gali
būti kilęs iš graikiškojo Pitta, o pati
pica – iš senovės Graikijoje populiaraus plokščiapadės duonos, gardintos žolelėmis, svogūnais, česnaku ir
alyvuogių aliejumi, patiekalo.

Graikija ir aukščiausios
klasės restoranai,
gurmaniškos vietos bei
Michelin žvaigždės.
Graikijos gourmet lygio restoranuose vyrauja europietiškos-pasaulietiškos moderniosios kulinarinės kryptis, tačiau, kaip ir dera savitam Graikijos Viduržemio jūros
regionui bei pačių restoranų dislokacijai - išnaudojamos stipriosios geografinės
aplinkybės. Jei restoranas pakrantėje – virtuvė orientuojasi į vietines jūros gėrybes
(o tai viena iš stipriųjų Graikijos kulinarijos pusių).
Restoranuose sostinėje, Atėnuose labiau pasireiškia bendroji europietiška maisto
“stilistika”. Kaip bebūtų – graikiški auščiausio lygio restoranai puikiai pasirengę priimti gurmanus, kurie keliauja po pasaulį ir kuriuos nustebinti (ar patenkinti) yra pakankamai sudėtinga. Čia viskas apgalvota ir išpildyta: nuo koncepcijos, interjero ir
patiekalų dizaino, iki verslo ir maisto filosofijos bei idėjos.
Keletas rekomenduojamų aplankyti arba „apžiūrėti” vietų:
Funky Gourmet www.funkygourmet.com
Varoulko Seaside www.varoulko.gr
Aleria www.aleria.gr
Spondi www.spondi.gr
Eleas Gi Restaurant www.eleasgi.gr
GB Roof Garden www.gbcorner.gr
2MAZI Restaurant www.2mazi.gr
Dionysos Zonar’s www.dionysoszonars.gr
Vezene www.vezene.gr
Electra Roof Garden Restaurant ww.electrahotels.gr
Vassilenas www.vassilenas.gr
Tudor Hall www.tudorhall.gr
Cookoovaya www.cookoovaya.gr
Hytra www.hytra.gr
Botrini’s www.botrinis.com
Chefi The Restaurant www.chefi.gr
Papadakis www.papadakisrestaurant.com
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tarsi tuoj tuoj, su kitu šaukštu pakabinsi sultingą avienos
gabalėlį. Avių pieno ghee sviestas atstoja ir alyvuogių aliejų
kepant maistą ant aukštos temperatūros.

Senovės Graikijoje amforos, kuriose buvo laikomas vynas, prieš užkasant jas
į žemę vyno saugojimui, būdavo užsandarinamos pušies sakais, kurie neleisdavo į indą patekti deguoniui ir suteikdavo tą ypatingą sakų skonį ir aromatą.

Retsina
Nors graikai gamina unikalius sūrius, ko gero, geriausią pasaulyje alyvuogių aliejų, ypatingą džiovintą duonelę rusk, unikalaus skonio avių pieno ghee sviestą, avių pieno makaronus
trachana, yra vietų, kur jie tikrai labai silpni ir galėtų pasimokyti
iš Viduržemio jūros regiono „kolegų“ italų. Viena iš tokių vietų
– marketingas. Turėdami teisingų, švarių, išskirtinių produktų,
graikai vis dar nemoka jų tinkamai pristatyti pasauliui. Ta pati
problema kalbant ir apie vyną. Prancūzija, Italija, Ispanija... tai
šalys, labiausiai siejamos su vyno kultūra. Graikija? Retas kuris vidutinis vartotojas išvis žino graikiškus vynus. O ir čia jie gamina
unikalius produktus, tokius kaip retsina vyną su sakų poskoniu,
ar Mavrodafni – raudoną vyną, primenantį portugališką Porto.
Retsina vynas – tikrai ne kiekvieno skoniui, bet jį atradę lieka
ištikimi charakteringam pušų aromatui. Gamybos istorija siekia
apie 2700 metų. Senovės Graikijoje amforos, kuriose buvo laikomas vynas, prieš užkasant jas į žemę vyno saugojimui, būdavo
užsandarinamos pušies sakais, kurie neleisdavo į indą patekti
deguoniui ir suteikdavo tą ypatingą sakų skonį ir aromatą.
Šiandienos vyndariai, gamindami retsiną, fermentacijos metu į
vyną tiesiog pila pušies sakus, 50 g tūkstančiui litrų.
Graviera yra, ko gero, skaniausias ir populiariausias graikiškas sūris, savo
gamybos technologija artimiausias šveicariškam griujeriui, tačiau gaminamas iš avies pieno arba avies, ožkos ir karvės pieno mišinio.

Unikalūs graikų produktai
Avgotaraho
Tai įspūdingas jūros ir saulės gaminys iš kefalių ikrų. Iš lagūnose
pagautų kefalių išimti ikrai sūdomi natūralia jūros druska, laikantis senovinio recepto, supresuojami, džiovinami saulėje
apie dvi savaites, o tuomet padengiami bičių vašku tolimesniam saugojimui. Tai yra vienas iš tikrų graikų virtuvės gourmet
pasididžiavimų, prilyginamų triufeliams ir foie gras ir išdidžiai
pristatomas maisto butikų lentynose ir išskirtinių degustacinių
vakarienių metu. Skaniausias patiektas su alyvuogių aliejumi,
stiklu tsipouros, pasmulkintas, su makaronais.

Avgotaraho prilyginamas triufeliams ir foie gras

Tikroji mastika išgaunama vienintelėje vietoje
pasaulyje – Graikijos Chijos saloje.
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Sūriai
Pirmasis rašytiniuose šaltiniuose užfiksuotas sūrininkas buvo
graikas! Vienaakis ciklopas iš Homero „Odisėjos“. Per metus vidutinis graikas suvalgo 25 kilogramus sūrio, šiuo kiekiu pralenkdamas net prancūzus ir italus. Graikijoje nemažai sūrių rūšių,
tačiau įspūdingiausi ir unikaliausi – graviera ir feta. Graviera
yra, ko gero, skaniausias ir populiariausias graikiškas sūris, savo
gamybos technologija artimiausias šveicariškam griujeriui,

tačiau gaminamas iš avies pieno arba avies, ožkos ir karvės
pieno mišinio. Feta, kaip koks šampanas ar rokforas, gali būti
vadinamas tik tas sūris, kuris pagamintas Graikijoje iš avies ir
ožkos pieno mišinio. Žodis „feta“ kilęs iš senosios graikų kalbos ir reiškia „gabalėlis/riekė“. Feta laikoma vienu seniausių
sūrių pasaulyje, apie ją jau rašoma Homero „Odisėjoje“.

Mastika
Mastika – aromatinė derva, gaunama iš pistacijos medžio.
Įdomu tai, kad šiuos sakus pistacijos medžiai kaupia vienintelėje
vietoje pasaulyje – Graikijos Chijos saloje. Sakinant kamieną
ar stambias šakas, išsiskiria klampus skystis, kuriam varvant ir
džiūnant saulės atokaitoje, susiformuoja auksaspalviai permatomi mastikos gabalėliai. Mastika nuo antikos laikų naudojama
tradicinėje medicinoje Graikijoje. Šiandien ji vėl populiari, dėl
savo ypatingo aromato naudojama ruošiant ledus, trauktines,
džemus, kavą ir arbatą, šokoladą, padažus ar net gardinant vyną.
Mastika dar Hipokrato laikais tapo pirmąja kramtomąja guma ir
iki šiol tai, ko gero, vienintelė natūrali kramtoma „guma“.
Avių pieno ghee svietas
Graikiškas avių pieno lydytas (ghee) sviestas naudojamas kepimui, konditerijai, troškiniams, kibinų įdarui. Tai unikalus produktas tiek savo skoninėmis, tiek ir panaudojimo
galimybėmis, kuris nuo įprastinio Ghee sviesto skiriasi ryškiu
avienos aromatu ir prieskoniu. Graikai avių pieno lydytą sviestą
naudoja konditerijos kepiniams, daržovių ir mėsos troškiniams.
Pora šaukštų ruošiant daržovių troškinį suteikia jam tokį skonį,

Feta, kaip koks šampanas ar rokforas, gali būti vadinamas tik tas sūris, kuris pagamintas Graikijoje iš avies ir ožkos pieno mišinio
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Skystas auksas arba geriausias alyvuogių aliejus
Jau lapkričio mėnesį Graikijos alyvmedžių giraitės sulaukia
savo šeimininkų. Nuo medžio prie medžio, nuo šakos prie
šakos. Visa ūkininkų įprastai naudojama technika – ilgesnė ir
trumpesnė medinė lazda, skirta numušinėti alyvuoges nuo šakų,
sijojimo aparatas, naudojamas atskirti alyvuoges nuo lapelių,
ir kartais mechanizuotas alyvuogių nukratymo įrenginys. Viskas. Kaip ir prieš tūkstančius metų, taip ir dabar, Graikijoje
įprastas alyvuogių derliaus rinkimas – rankų darbas. Tam, kad
būtų išspaustas kokybiškas aliejus, svarbu, kad alyvuogė būtų
nepažeista, o tai įmanoma tik renkant jas rankomis.
Alyvuogės renkamos vidutinio sunokimo, tik tik pradėjusios
tamsėti, nepernokusios. Mažiausiai sunokusiose gausiausia
polifenolių, aromato ir skonio, tačiau mažiau pačio aliejaus, o
pilnai sunokusios juodos alyvuogės būna prikaupusios daugiausiai aliejaus, bet jų maistinės ir skoninės savybės prastesnės.
Nukračius alyvuoges nuo medžio, rankiniame sijojimo aparate nuo alyvuogių atskiriamos stambios šakelės ir lapai, tuomet kraunama į maišus kelionei į spaudyklą. Vienas medis
„sutvarkytas“, dar laukia tūkstantis.
Iš vieno alyvmedžio vidutiniškai prirenkama 2 maišai
alyvuogių (~100 kg). Iš 100 kg apytikriai išspaudžiama 10 l „skysto aukso“.
Spaudimas
Ūkininko darbas jau baigtas. Alyvuogių maišai keliauja į
malūnus, iš kurių išspaustas alyvuogių aliejus keliauja atgal pas
ūkininką arba į pilstymo gamyklas, kurios superka aliejų, kaip
kad mūsuose superkami grūdai ar kitos gėrybės. Tuo pačiu momentu, kai alyvuogės surenkamos, laikrodis pradeda skaičiuoti
minutes. Alyvuogės turi būti nuvežtos į alyvuogių spaudimo
malūną kaip įmanoma greičiau. Kiekviena užgaišta minutė paKalamata.lt komanda renka alyvuogių derlių

Alyvuogės renkamos vidutinio sunokimo, tik tik pradėjusios
tamsėti, nepernokusios. Mažiausiai sunokusiose gausiausia
polifenolių, aromato ir skonio...

didina aliejaus rūgštingumą, kuris galiausiai pakeičia ir skonį bei
maistines savybes. Vertingiausiu laikomas aliejus, išspaustas ne
vėliau kaip per 24 val. nuo surinkimo, o geriausi pasaulio aliejai
išspaudžiami jau po 4 val. nuo surinkimo.
Maišuose į malūną atvežtos alyvuogės dar kartą išvalomos,
kad uogos būtų visiškai atskirtos nuo lapų ir šakelių. Valomos alyvuogės dviem būdais – išpučiant lapelius (sausas
būdas) arba plaunant. Prasideda įdomiausia dalis – paruoštos
alyvuogės keliauja į girnas. Taip, tai ne perkeltinė žodžio
prasmė, tai pačios tikriausios girnos, kai kurios skaičiuojančios
savo gyvavimo dešimtmečius. Tai ir yra šaltas spaudimas – besisukant dviems granito girnapusėms malamos alyvuogės nėra
termiškai veikiamos. Išspaudžiama alyvuogių pasta, kuri keliauja į presą. Čia atskiriama misa ir išspaudos. Iš preso iškeliavusios
išspaudos atrodo kaip sausa chalva. Tai yra antrinė žaliava, iš
kurios išgaunamas išspaudų aliejus. Misa keliauja į centrifugą,
kurioje atskiriamas aliejus ir vanduo. Pasirodo pirmieji aliejaus
lašai. Žalias, tirštas, drumstas ir tokio aromato, kurį vieną kartą
užuodę, su juo lyginsite visus kitus aliejus. Kai kurių graikų
žodžiais, „vyną reikia ragauti šių metų, aliejų – praėjusių, kadangi ką tik išspaustas aliejus yra labai stipraus, ryškaus, aštroko
skonio, neįprasto mūsų skonio receptoriams“. Tačiau mes ne tik
pripratome prie šio aštrumo, bet jis tapo mums net būtinas!
Ragavimas
Jei alyvmedis augo šalia citrusinių vaismedžių, tą tikrai
užuosite jo aromate ir pajausite skonyje. Aliejaus skonis skirsis
ir priklausomai nuo surinkimo laiko, saulėtų dienų skaičiaus,
alyvuogių rūšies, spaudimo būdo ir dar daugybės faktorių.
Todėl aliejaus degustavimas nieko neturėtų stebinti, atvirkščiai
– tai būdas atrasti savąjį skonį ir įvertinti kokybę.
Norėdami išsiaiškinti visas aliejaus skonines, aromatų
savybes ir kokybę, įpilkite šaukštą aliejaus į nedidelį puodelį/
taurę. Aliejaus spalva gali varijuoti nuo sodriai žalios iki šiaudų
geltonumo, tačiau nors, profesionalų teigimu, spalva neįtakoja
skonio ir todėl degustuojant į ją atsižvelgti nereikėtų, mums
šviežiai išspausto nefiltruoto aliejaus žalsva spalva – tikras
pasimėgavimas ir pasigerėjimas!
Taigi, uždenkite taurę vienu delnu ir pasukiokite, patrinkite į
delno apačią, pašildykite tarp rankų (panašiai, kaip brendį). Prisitraukite puodelį/taurę prie nosies ir giliai įkvėpkite aromato.
Tuomet smagiausia dalis – aliejų reikia sriubtelti, panašiai, kaip
degustuojant kavą (teisingesnis posakis būtų šliurbtelti, kad
traukiant aliejų patektų ir oras) ir priglausti prie gomurio. Suvilgykite aliejumi kiekvieną burnos kampelį ir nurykite. Laukite
įvairių skonių bei aromatų, bei pasiruoškite juos pasivijusiam
tipiškam alyvuogių aliejaus aštrumui.
Degustatoriaus žodynėlis:
Teigiamos aliejaus skonių ir aromatų savybės:
Kvapas ir skonis:
Vaisiškumas – citrusiniai vaisiai, bananai, obuoliai, figos.
Kvapas: Žoliškumas. Žali lapai. Pomidorai.
Skonis: Kartumas. Artišokai. Aštrumas. Migdolai.
Neigiamos savybės:
Kvapas: Vyniškumas (fermentacija). Pelėsis. Gaižumas (oksidacija). Šienas (džiovinti lapai, žolė). Agurkas. Žemė. Presas. Kirmėlės.
Išsiaiškinus dominuojančius skonius ir kvapus, aliejų paprasta
derinti su maistu. Švelnaus skonio aliejus tiks prie žuvies, jūros
gėrybių, baltos mėsos, karstelėjusių daržovių. Vidutinio intensyvumo – prie makaronų, žuvies, daugiaryžio, salotų. Intensyvaus
skonio – prie daržovių, ankštinių daržovių, sriubų, skrudintos
baltos duonos, ant žarijų keptos mėsos.
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Spaudykla. Vertingiausiu laikomas aliejus, išspaustas ne vėliau kaip
per 24 val. nuo surinkimo, o geriausi pasaulio aliejai išspaudžiami
jau po 4 val. nuo surinkimo.
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PASAULIO VIRTUVĖS - graikija

Graikų mitybos piramidė
Berašant straipsnį šovė mintis, jog
būtų puiku pagal graikų virtuvės
papročius ir racioną perbraižyti tradicinę
mitybos piramidę, kurios pagrindas dabar sudėliotas taip nelogiškai. Panašu,
kad kažkam ši mintis šovė anksčiau, mat
iš tikrųjų yra atskira graikų sveikos dietos (kai kur – Viduržemio jūros regiono)
pagrindu sukurta mitybos piramidė. Jos
pagrindas – daržovės, vaisiai, sėklos,
alyvuogių aliejus, žolelės ir nedidelis
kiekis duonos, antrame laiptelyje –
žuvis ir jūros gėrybės, kylant į viršų
– kiaušiniai, sūris, mėsa, ir... raudonas
vynas, o mažiausia dalis skiriama desertams ir saldumynams.
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Šiuolaikinė graikų virtuvė
Iš straipsnio gali susidaryti įspūdis,
jog graikų virtuvė, bekeliaudama iš Antikos laikų, užstrigo kažkur pusiaukelėje
ir taip ir liko „sena gera kaimo virtuve“,
kur visi patiekalai gaminami greitai, paprastai, nepersistengiant su kulinarine
išmone. Ir, laimei, tenka pripažinti, tame
yra dalis tiesos, tačiau yra ir kita istorijos
pusė. Per porą pastarųjų dešimtmečių
„užgimė“ naujoji virtuvės šefų banga.
Dažniausiai įgiję išsilavinimą užsienyje
ir praktikavęsi puikiuose pasaulio
restoranuose, šie šefai „grįžta namo“
ir pasitelkia tas žinias ir patirtį, naujas technologijas, kurdami šiuolaikinę
graikų virtuvę tradicinės pagrindu.

PASAULIO VIRTUVĖS - graikija

Senosios receptūros, vietiniai produktai, legendos, maišomos su naujais
prieskoniais, idėjomis, technikomis.
Feta graikiškoms salotoms pateikiama
sultinyje, o pačios salotos – įdarytame
pomidore, prie keptų kalmarų pateikiama sepijos rašalo žėlė, klasikinis dakos
pateiktas kaip trupinta dvigubo kepimo
graikiška duonelė su pomidorų konfit, vietiniu sūriu, mėtomis ir kaparėlių
actu, žymioji musaka rekonstruota į
jautienos tartarą, gardintą cinamonu ir
muskatu su baklažanų kroketu, apvirtomis violetinėmis bulvėmis, Mornay ir
pomidorų padažu.

Iš tikrųjų pažinti Graikiją ir jos virtuvę
Maistas graikams – svarbi identiteto ir
bendruomeniškumo dalis. Čia išlikę labai
daug archaiškų, su maistu susijusių papročių,
tapusių papratimais, kurie ne visada atrodo vakarietiškai logiški ir patogūs. Ištisos
šeimos iki šiol bendruomeniškai susirenka
ir dalyvauja alyvuogių rinkime ir aliejaus
spaudime, laukinių žolelių kalnuose rinkime
ir ypatingame sraigių rinkime po lietaus, kas,
dėl savo retumo, dažnai būna kaip nedidelė
šventė. Visi šie užsiėmimai panašesni į ritualinius, socialinius ir kultūrinius įvykius, nei į
vien tik apsirūpinimą produktais.
Pažintis su vietiniais gyventojais – pats
geriausias būdas pažinti visą šalies kultūrą,
išragauti skaniausius patiekalus, išmokti vietos šokių ir parsivežti kąsnį Graikijos namo.
Jei pasiklysite tarp Graikijos salų, kalnų
miestelių, nepraleiskite progos užsukti pas
jų gyventojus. O proga tikrai pasitaikys!
Graikų svetingumas ir vaišingumas tikrai ne
reklaminis turizmo agentūrų triukas. Vietiniai niekada neatsisakys progos Jūsų pakviesti pasisvečiuoti savo namuose ar padėti
iškilus bėdai, netgi jei ta bėda – tuščias skrandis. Ir kai tik priimsite kvietimą, pasijausite
kaip šeimos narys – valgysite prie vieno stalo, gersite iš vieno grafino, o Jums išvykstant,
šeimininkas nepagailės pačių geriausių savo
gėrybių: namuose marinuotų alyvuogių,
skaniausio Jūsų kada nors ragauto naminio
medaus ir, žinoma, kvapą gniaužiančio, nacionalinio gėrimo Raki ar Tsikoudia.
Žmonės tai – kultūra, tai šokiai, tai virtuvė.

Graikai turi savo šventą trijulę, formuojančią visą virtuvės skonį – jūros sūrumas,
skystas auksas ir saulės energija – alyvuogių aliejuje ir žemės dovana, simbolizuojanti gyvybę – duona.
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gurmaniškos gėrybes iš Graikijos

gurmaniškos gėrybes iš Graikijos
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, aliejaus 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.

MITAI APIE ŠALTO SPAUDIMO, ŠVIEŽIAI
SPAUSTĄ, NEFILTRUOTĄ ALYVUOGIŲ ALIEJŲ
Kokybiško alyvuogių aliejaus paieškos tampa svarbios vis didesniam ratui savo sveikata, grožiu ir, žinoma, skaniais virtuvės kūriniais besirūpinančių žmonių. Pasiūlymai tokie įvairūs, kad kartais tampa sunku pasirinkti. O
dar jei sukasi dažniausi prekybininkų ir reklamų kartojami marketinginiai šūkiai - tampa sunku atsirinkti, kas
yra tiesa, o kas – tik būdas daugiau parduoti. Renkantis aliejų svarbiausia – ragauti, nes palyginę netgi tik kelis
aliejus iškarto pajusite bei suprasite skirtumus. Pasitikėkite savo skoniu ir ilgainiui atrasite geriausią aliejų.
Palengvinkime tikro ir kokybiško alyvuogių aliejaus
pasirinkimą, sugriaudami kelis vyraujančius 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.
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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.
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3. Itališkas alyvuogių aliejus yra
ge-riausias 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 gali-te, 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 nedideliuo-se 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 il-giau, 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!

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.

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, tačiau tinkamai saugomas jis puikus visus metus, iki sekančių metų derliaus.
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gurmaniškos naujienos!

Graikiški balzaminio acto kremai
Klasikinio balzaminio acto kremai - 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, bazilikų, trumų ir figų balzaminio acto kremas - kūrybingiems ir nuolat iešantiems. Sodrus, kreminis,
kvapnus, išskirtinis. 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.
Talpa 250ml, kaina 3,50 Eur.

Balzaminio acto perlai
Tai molekulinės virtuvės šedevras,
naudojamas geriausių virtuvės šefų patiekalams gardinti ir papuošti. Neįtikėtina
dovana gurmanui arba virtuvės meistrui!
Grynasis kiekis 50g, kaina 8,00 Eur.

Graikiški figų džemai-čatniai
Išskirtinio skonio, pikantiškai aštrus pagardas
prie ožkų ar avių sūrio užkandžių bei patiekalų.
Talpa 230ml, kaina 4,00 Eur.
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Pistacijų kremas
Pistacijų ir balto šokolado kremas bei Tahini ir
pistacijų kremas. Unikalaus skonio bei konsistencijos kremas. Pusė jūsų deserto skonio!
Grynasis kiekis 190g, kaina 8,50 Eur.
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Graikiški balzaminio acto kremai
Trumų ir bazilikų balzaminiai actai išraiškingi, aromatingi, 100% natūralūs!
Talpa 250ml, kaina 3,50/4,50 Eur.

Obuolių sidro actas
Karščiausia sveikatingumo mada ir naujos galimybės unikaliam kokteiliui Switchel - obuolių actas, pagardintas imbieru
ir saldikliu: medumi, klevų sirupu arba cukrumi.
Talpa 250ml, kaina 3,50 Eur.

Daugiau informacijos: www.kalamata.lt, tel. užsakymams: 8 699 37833, el.p. arturas@kalamata.lt

alyvuogių aliejus tamsaus
stiklo buteliuose:
Talpa 500ml - 7,00 Eur
Talpa 750ml - 10,00 Eur
Talpa 1 litras - 12,00 Eur
Alyvuogių aliejus 5 litrų skardinėje
bačkutėje:
Talpa 5000ml -54,00 Eur
Nefiltruotas, extra virgin kategorijos alyvuogių aliejus iš Graikijos
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.

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!
Talpa 210ml, kaina 5,00 Eur.
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PASAULIO VIRTUVĖS - graikija

VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO
GASTRONOMIJOS PATIRTYS
Artūras Nečejauskas
Viduržemio jūros regiono paroda „Food Expo“ yra vienintelė specializuota maisto, gėrimų bei pramonės
technologijų paroda Graikijoje. Ši, dar, palyginus, jauna paroda yra puikiai organizuota, teisingai bei patogiai išplanuota, atspindi Graikijos eksporto ambicijas ir augančią produkcijos skonio, kokybės bei pateikimo
kultūrą.
Tarp parodos dalyvių, kaip ir daugumoje kitose šalyse vykstančių parodų,
dominuoja vietiniai – graikų gamintojai
bei prekybininkai, todėl ieškant produktų
importo rinkoms, didžiausias pasirinkimas yra būtent graikiškos produkcijos
(75 proc. visų dalyvių – maisto ir gėrimų
gamintojai). Tiesa, vaisių ir daržovių
čia nedaug, tačiau vartojimui paruoštų
gaminių ir padažų gausa didelė.
Parodoje dalyvaujančios graikų įmonės
– tai ir dideli perdirbėjai bei prekybininkai, kurie pajėgūs aprūpinti prekybos sistemas, ir šeimos ūkiai, kurie mums
įdomiausi, nes orientuojasi į aukštesnę
kokybę, gilesnę verslo ir ūkininkavimo
filosofiją ir, galima sakyti, tampa pavyzdiniais graikiškos kokybės etalonais.
Kasmet
parodoje
išdegustuojame
ir atsivežame aukščiausios kokybės
gaminių, kurie savo skoniu bei kaina pranoksta itališkas ir ispaniškas gėrybes.
Graikų ekonomiškai pagrįstos ambicijos ir į eksportą orientuotas požiūris
atvėrė
pasaulio verslo lankytojams
komfortiškas sąlygas – parodos organizatoriai įgyvendina taip vadinamą
Hosted Buyer („apgyvendintas pirkėjas“)
programą,
kuomet
potencialiems
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užsienio verslo įmonių atstovams suteikiamas nemokamas apgyvendinimas,
parodos lankymas bei transportas iš
viešbučių į parodą ir atgal. Tai rodo ne
tik ambicingą siekį kuo labiau patenkinti
užsienio importuotojus, kurie perka arba
pirks produkciją iš Graikijos, bet ir gana
aukštą verslo kultūros supratimą. Aišku,
greičiausiai tokios programos vykdomos
ne be valstybinės paramos, nes užsienio
pirkėjams pritraukti skiriamas įspūdingas
biudžetas – net 500 000 Eur! Todėl sutikime – tai puikus, sektinas pavyzdys,
kaip reikia skatinti nacionalinių produkų
eksportą!
Kitas maisto produktų verslui aktualus
aspektas – puikiai organizuotos ir asistuojamos B2B („verslas verslui“) derybų
zonos. Galite iš anksto pasirinkti norimus
gamintojus, suderinti susitikimo laiką
ir parodoje labai tikslingai susiderėsite
ir susitarsite dėl visų abiems pusėms
rūpimų verslo klausimų. Parodos elektroniniame kataloge dalyviai patogiai
suskirstomi pagal produktus, gaminius,
valstybes, taip pat čia pateikiate savo
profilį, kuriuo gali susidomėti ir pačios
graikų įmonės bei pasiūlyti savo produktus ir kiekius. Graikai vis labiau tampa
vakarietiškos verslo kultūros dalimi, todėl

su jais susitarti ir suderinti verslo detales
darosi paprasčiau.
Parodos metu vyksta maisto forumai,
šefų pasirodymai, degustacijos.
Kaip „Food Expo“ parodos dalis, vyksta vyno paroda „Oenotelia“. Ji rengiama
atskiroje salėje, kurioje be graikiškų
vynų stendų taip pat yra puikiai organizuota visų vynus pristatančių parodos
dalyvių vynų degustacija. Vynai paprastai
suskirstyti pagal vynuogių rūšis, pateikti
profesionaliai (t. y., atšaldyti tie, kuriems
reikia vėsios temperatūros ir pan.). Kiekvienas vynas lengvai identifikuojamas su
konkrečiu parodos dalyviu-gamintoju
ir po degustacijos galima paprastai
surasti gamintoją bei su juo suderinti
galimo bendradarbiavimo detales. Kaip
žinia, graikiški vynai tampa vis geresni ir
kokybiškesni!
2016 m. parodos skaičiai:
1’200 dalyvių iš 68 valstybių (83 proc.
visų dalyvių yra Graikijos regionų gamintojai), 45’000 kvadratinių metrų plotas, per
3 parodos dienas ją aplankė apie 60’000
lankytojų, iš kurių apie 2’500 – užsienio
įmonių lankytojai.
Daugiau informacijos: www.foodexpo.gr
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Top 10 gatvės maisto patiekalų
Kiekvienais metais „Restoranų
versle“ pristatome naujausias
šio verslo tendencijas ir madingiausias gastronomines kryptis.
Kasmet šiame sąraše atsiranda
kas nors intriguojančio ir naujo,
vieni dalykai pasiteisina ir randa
savo nišą ilgam, kiti taip ir lieka
prognozėmis. Tačiau yra pora
tendencijų, kurios nesikeičia, o
tik ryškėja jau keletą metų, tai
banalu, bet ne visada paprasta
– geras ir kokybiškas maistas ir...
GATVĖS MAISTAS.

1. Burrito/tacos/carnitas
2. Mėsainiai
3. Azijietiški ryžių ir makaronai (noodle)
4. Thai patiekalai
5. Vegetariški patiekalai
6. BBQ
7. Kebabai
8. Sumuštiniai
9. Vištienos patiekalai
10. Salotos

Laura Buteliauskienė

Gatvės maisto fenomenas –
populiarumas vis auga
Gatvės maisto tendencijos
Taip, gatvės maistas jau išaugo į tam
tikrą subkultūrą, kurioje galioja būtent jai
būdingos tendencijos ir mados. Kas jas
formuoja? Žymieji Millennials arba Y karta, savo vartojimo įpročiais formuojanti
naujas rinkos taisykles, prie kurių privalo
taikytis maitinimo verslo žaidėjai. Kaip
tai atrodo praktikoje? Y karta nebevalgo
kaip įprasta, „tris kartus per dieną“. Tyrimų
duomenimis, 35 proc. viso jų dienos raciono sudaro užkandžiai. Įdomiausia,
kad užkandžiams keliami reikalavimai
nenusileidžia gero restorano a la carte
principams: maistas turi būti įdomus,
produktai kokybiški, ir geriausia, kad
receptūros atitiktų sveikos gyvensenos
principus.
Gatvės maistas ypatingas ir tuo,
jog turi būti ryškus ir aromatingas,
kad prie vagonėlio nusidriektų gyva
eilė. Dažniausiai jis ir aštrus. Richard
Johnson teigimu, pastaraisiais metais
išpopuliarėjusį Sriracha padažą po truputį
užgožia Gochujang – tirštas korėjietiško
BBQ padažas, pagamintas iš miežių salyklo ir fermentuotų sojų pupelių miltų.
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Naujausi tyrimai
Dar 2014 metais „Santa Maria“ šefai ir
ekspertai, pastebėję, kaip stipriai gatvės
maistas įtakoja ir keičia valgymo įpročius
ir kultūrą, inicijavo pirmuosius tyrimus.
2016 metais jie vėl „išėjo į gatves“ ir surinko naujausius duomenis apie vartojimo įpročius ir pokyčius, populiariausias
pasaulio virtuves ir patiekalų stilių. Tyrimo metu buvo atlikta daugiau nei 200
interviu su tikslinės auditorijos atstovais
visame Londone.
Faktai apie...
…augantį poreikį ir pelną
Per pastaruosius 2-jus metus gatvės
maisto populiarumas tik augo. 54 proc.
apklaustųjų valgo gatvės maistą dažniau
nei kada nors iki šiol, ketvirtadalis tyrimo
dalyvių teigia valgantys gatvės maistą
bent 2-3 kartus per savaitę, o 74 proc.
planuoja ir toliau rinktis gatvės maistą.
Tyrimų duomenys tik įrodo, kad gatvės
maisto mada artimiausiu metu nemažės,
o tik augs – net 94 proc. apklaustųjų
teigia planuojantys nemažinti arba net
didinti suvartojamo gatvės maisto kiekį
per artimiausius metus. Taip pat auga ir
pinigų suma, kurią tikslinės grupės var-

totojai pasiruošę mokėti už kokybišką
gatvės maistą ir naujas patirtis.
…populiariausius patiekalus ir
skonius
Populiarumo viršūnėje kol kas laikosi
Meksikos virtuvė su tacos ir buritomis,
po jų rikiuojasi mėsainiai ir azijietiškos
virtuvės patiekalai su makaronais. Pad
Thai, kario dešrelės Curry Wurst ir Pulled
Pork, Kimchi, Sriracha – tai kodai, vesiantys į populiarumo viršūnes artimiausioje
ateityje.
Gatvės maistas stipriai įtakoja
valgytojų susidomėjimą naujais skoniais
ir prieskoniais, padedančiais juos išgauti.
Y karta trokšta skonių, patirtų jų kelionių
po pasaulį metu. Net 88 proc. apklaustųjų
teigia labiausiai mėgstantys drąsius
skonius ir prieskonius gatvės maiste,
o 32 proc. tyrimo dalyvių įsitikinę, kad
prieskoniai – esminė originalių patiekalų
sudedamoji dalis.
…naujas nišas
Interviu metu paaiškėjo dar vienas
netikėtas faktas – 50 proc. apklaustųjų
norėtų turėti galimybę įsigyti gatvės
maisto rinkinių „pietų dėžutėje“, kad pa-

tiekalus galėtų baigti gaminti namuose.
Įdomu ir tai, kad iki šiol dažniausiai populiariausias pietų metu, gatvės maistas
užima ir pusryčių maisto pozicijas.
Populiariausiųjų patarimai ir „know
how“
Nepraleiskite
progos
užpildyti
augančią nišą – gatvės maistas
pusryčiams. Nebūkite banalūs ir pusryčių
patiekalus pagyvinkite įdomiais padažais,
prieskoniais, aromatais ir skoniais:

Plėšyta kiaulienos tortila su
Chipotle padažu
• 1,2 kg nukaulinto kiaulienos kepsnio
• „Santa Maria“ Rock Salt (įtrinti mėsai)
• „Santa Maria“ Tellicherry juodųjų pipirų
(įtrinti mėsai)
• 300 ml „Santa Maria“ Bourbon BBQ padažo
• 500 g salotų
• 2 supjaustytų pomidorų
• 200 ml graikiško jogurto
• 300 ml „Santa Maria“ Chipotle padažo
• 100 g „Santa Maria“ Nacho traškučių
• 4 raudonųjų svogūnų
• 300 g romaninių salotų
• Šviežių kalendros lapelių
• 10 „Santa Maria“ Tortilos papločių
Įkaitinkite orkaitę iki 100°C. Įtrinkite mėsą druska, pipirais ir prieskoniais, apglaistykite
Bourbon BBQ padažu. Kepkite kepimo rankovėje ar vakuuminiame maiše 9 valandas.
Ištepkite tortilos paplotėlius graikišku jogurtu, dėkite salotas, mėsą, ir susukite. Patiekite su
Chipotle padažu, pasmulkintais Nacho traškučiais ir šviežia kalendra.

įprastą kiaušinienę patiekite su Sriracha
padažu ar smulkintais jelapeno pipirais,
gaminkite išskirtinius blynelius ar vaflius,
į tešlą įmaišydami netikėtų prieskonių
mišinių, išbandykite netradicinius pa-

gardus: įvairių skonių humusą, avokadų
majonezą ar ilgai keptus obuolius. Burito
irgi gali būti puikus pusryčių pasirinkimas, jei bus užpildytas plakta kiaušiniene
su šonine ir salsa.
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Kurdami ar atnaujindami meniu, privalote pagalvoti apie Jūsų išskirtinį,
firminį patiekalą, vizitinę kortelę. Tai
gali būti originalios salotos, firminis
padažas, bet kas, kas išskirtų Jus iš kitų.
Įsiklausykite į tikslinės auditorijos poreikį
naujiems skoniams ir kurkite juos, naudodami kokybiškus prieskonius ir netradicinius, originalius jų mišinius. Eksperi-

mentuokite patys ir suteikite malonumą
tai daryti savo klientams, „išraskite“ klasikinius receptus iš naujo, panaudodami
netradicinius prieskonius, ir paverskite
tai savo firminiu patiekalu. Lankstumas –
dar viena sėkmės paslaptis. Jūsų klientas
privalo turėti galimybę „susikurti“ savo
buritą.
Jūsų kuriamas gatvės maisto konceptas

privalo visą laiką būti žadinantis apetitą ir
fantaziją, įkvepiantis naujais, autentiškais
skoniais. Patikėkite dalį šio darbo tikriems
šios srities profesionalams, ne tik sekantiems, bet ir formuojantiems gatvės maisto madas. „Santa Maria“ komanda padės
Jums ištobulinti Jūsų konceptą su naujais
skoniais, idėjomis ir tarptautinės komandos „know how“.

DUJŲ TIEKIMO

SISTEMA

Populiariausių
pasaulio virtuvių
dešimtukas

1. Kinų
2. Karibų
3. Meksikos
4. Britų
5. BBQ
6. Thai
7. Ispanijos
8. Indų
9. Japonų
10. Vietnamo

Vegetariška Sriracha fritata su burokėlių ir fetos salotomis
Patiekalui prireiks
• 8 vištų kiaušinių
• 75 ml „Santa Maria“ Sriracha padažo
• 40 ml Extra virgin alyvuogių aliejaus
• 2 susmulkintų raudonųjų svogūnų
• 300 g susmulkintų cukinijų
• 1 susmulkintos geltonosios paprikos
• 2 susmulkintų pomidorų
• 300 g pertrintų saldžiųjų bulvių
• „Santa Maria“ Tellicherry juodųjų pipirų
• Druskos
Burokėlių salotoms
• 800 g išvirtų, susmulkintų burokėlių
• 15 g „Santa Maria“ Apelsininių pipirų
• 80 g gražgarsčių
• 30 ml Extra virgin alyvuogių aliejaus
200 g sutrupinto fetos sūrio
• „Santa Maria“ Tellicherry pipirų
Sumaišykite visus salotų ingredientus dubenyje.
Fritatos ruošimas: suplakite kiaušinius su Sriracha padažu.
Įkaitintame alyvuogių aliejuje pakepinkite daržoves, kol
suminkštės. Paskaninkite Tellicherry pipirais ir druska.
Lengvai patepkite keksiukų formelę aliejumi, kiekvieną formelę
iki pusės užpildykite keptomis daržovėmis, užpilkite paruošta
kiaušinių mase iki viršaus. Kepkite orkaitėje, kol skaniai paruduos. Karštas ar šaltas – šis patiekalas yra puikus pasirinkimas
vegetariškam, begliuteniam meniu.
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Ekonomiškas
sprendimas
HoReCa
sektoriui

Suskystintos naftos dujos šildymui, maisto gamybai ir karšto vandens sistemoms – vienas iš pigiausių,
paprasčiausių ir patikimiausių sprendimų. Įsiklausydami į rinkos tendencijas bei klientų poreikius sprendžiant
šildymo problemas, UAB „Saurida“ specialistai sukūrė nepriklausomą nepertraukiamo dujų tiekimo sistemą,
skirtą viešbučiams, kavinėms ar restoranams bei kitiems svetingumo paslaugų teikėjams.
Dujų tiekimo sistemos idealiai pritaikytos prijungti prie dujinių viryklių.
Gaminant maistą ant dujinės viryklės ir
sutaupoma lėšų, ir darbas vyksta sparčiau.
Norint pakeisti temperatūrą, tereikia tik
pasukti kaitros reguliatorių ir ugnis iškart
padidėja ar sumažėja. Puikiam patiekalo
skoniui įtakos turi ne tik produktai, prieskoniai ar valgį paruošęs specialistas, bet ir
ant kokios viryklės jis pagamintas. Teigiama, kad ant dujinės viryklės paruoštas
maistas skanesnis. Kepant mėsą ant
viryklės, kur yra atvira liepsna, natūralios
ugnies dūmelis kepsniui suteikia išskirtinį
skonį.
Atliktų
skaičiavimų
duomenimis,
patalpų šildymas suskystintomis dujomis yra vienas iš patogiausių ir
ekonomiškiausių būdų, kuriam reikalinga minimali sistemos priežiūra ir
laiko sąnaudos. Restoranai,
kavinės,
viešbučiai šias sistemas naudoja kaip
pigų ir nereikalaujantį sudėtingo įvedimo,
katilinės įrengimo, kuro transportavimo
ir sandėliavimo sąnaudų šildymo būdą.
Jį galima įjungti ir išjungti per kelias
minutes, o prireikus greitai išmontuoti
(pavyzdžiui, kraustantis į naujas patalpas,
įrengiant lauko virtuves ir kt.).
„Suderinus paslaugos užsakymą ir aptarus visus techninius klausimus, dujų tiekimo sistema gali būti įrengta vos per 7-15
darbo dienų. Ji lengvai pritaikoma tiek
naujuose, tiek senesniuose, jau paslaugas teikiančiuose objektuose. Įvertinus

šildomą plotą, šilto vandens kiekį ir maisto
ruošimui reikalingą dujų kiekį, parenkama
tam tinkamo pajėgumo dujų tiekimo
sistema“, – teigia UAB „Saurida“ marketingo vadovė Jolita Vaitkevičienė.
Dujinio šildymo sistema gali būti skirta ir
nedideliam šeimyniniam restoranėliui, ir 5
žvaigždučių tarptautinio tinklo viešbučiui
ar ištaigingam dvarui. Profesionalių
darbuotojų komanda, įrengdama šildymo
dujomis sistemą, naudoja tik kokybiškas
bei patikimas, sertifikuotas medžiagas.
Dujų sistema yra pranašiausia alternatyva, lyginant su elektros ar kieto kuro
sistemomis, nes leidžia išspręsti daugelį
su šildymu susijusių problemų paprasčiau,
pigiau ir greičiau. Tokia sistema veikia
automatiškai bei turi automatinį dujų
sunaudojimo kiekio reguliavimą, todėl
paprastas ir saugus dujinio šildymo
sistemos veikimo principas užtikrina
nenutrūkstamą šildymo procesą: kai dujos
pasibaigia vienoje balionų grupėje, dujų
perjungėjas automatiškai perjungia į pilną
dujų balionų grupę. Kol jos naudojamos iš
pilnos balionų grupės, UAB „Saurida“ darbuotojai pakeičia tuščius balionus pilnais.
Tokio tipo sprendimas yra ne tik
ekonomiškas ir lengvai pritaikomas,
bet veikia kaip viena sistema – patalpų
šildymas, karštas vanduo, dujinė viryklė,
taip pat naudojama ir kitiems dujiniams
įrenginiams. Visa tai verslui suteikia
galimybę ekonomiškai ir patikimai valdyti savo verslo dujų sistemą.

restoranuose ir kavinėse

viešbučiuose

kaimo turizmo sodybose
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Ekstravagantiškam meniu
Andrius Kužulis
Ikrai, tarsi stilinga retro suknelė, grįžta į madą viso pasaulio restoranuose. Tiesa, šiek tiek kitokiu stiliumi.
Ikrų vartotojų sparčiai daugėja, vien per pastaruosius penkerius metus suvartojimo apimtys išaugo du su
puse karto, o Rueters teigimu, šis delikatesas tampa vis labiau prieinamesnis dėl mažėjančios jo kainos. Taigi,
prabangieji ikrai pasaulio restoranuose seniai nebeserviruojami vien tik krištolinėse taurėse ir nekabinami
tik paauksuotais šaukšteliais. Lengvai sūrus skonis, jūros aromatas ir kitiems produktams neįprasta tekstūra
netikėtai, bet labai smagiai susižaidžia su sodrios mėsos skonio mėsainiais, ar net ant tikra, minkštutėle mocarela nuklotos picos.
Kaip pasirinkti?
Raudonieji ikrai
Ko gero, labiausiai paplitę ir populiariausi yra raudonieji, lašišinių žuvų ikrai. UAB „Bidvest Lietuva“ asortimente
atrinkti trijų rūšių raudonieji ikrai:
natūralūs laukinių lašišų – kuprės ir ketos – bei lašišinio upėtakio ikrai. Nors
maistinėmis savo savybėmis šių žuvų
ikrai beveik nesiskiria, vis dėlto kiekvieno iš jų skonis, grūdelių dydis ir konsistencija skiriasi, todėl galite išsirinkti
Jums tinkamiausius pagal konkrečius
poreikius ar meniu kūrybos idėjas.

Kuprės ikrai – vieni populiariausių,
mat šios žuvies atviruose vandenyse
pagaunama daugiausiai. Todėl ir jų
ikrų skonis labiausiai atpažįstamas,
nuo kitų ikrų skiriasi didesniu sultingumu, mat jų apvalkalas ne toks standus, kaip, sakykime, ketos.
Tuo tarpu ketos ikrai vertinami dėl
savo dydžio ir formos. Jie gali būti net
dvigubai didesni už kuprės bei siekti 6
mm, o forma yra idealiai taisyklinga.
Dėl savo dydžio ir skonio ketos ikrai
dar vadinami monarchų ikrais.

Juodieji ikrai
Tai vienas brangiausių ir labiausiai vertinamų delikatesų pasaulyje. UAB „Bidvest Lietuva“ siūlo dviejų rūšių juoduosius ikrus
– ekstravagancijos simboliu virtusius Sibiro eršketų juoduosius
ikrus ir kiek mažiau žinomus natūralius amijų juoduosius ikrus.
Amijos laikomos dar senesne ir archajiškesne žuvies rūšimi
nei eršketai. Intensyviai juodos spalvos amijų ikrai – tvirti, su
subtiliu žemišku poskoniu, ir yra kiek prieinamesnis pasirinkimas už eršketų ikrus dėl žemesnės kainos.
Legendiniai, gero skonio ir prabangos simboliu virtę eršketų
ikrai – nedideli, spalva gali varijuoti nuo rusvai pilkos iki juodos.
Šių ikrų skonis turi intensyvų jūros ir jūržolių aromatą.
Kaip pateikti?
Klasikinė pora subtiliesiems ikrams – atšaldytas kristalo indas,
jokiu būdu ne metaliniai dubenys, kad ir kokie įmantrūs jie būtų,
nebent nesioksiduojančio metalo. Pripažinkite – karališkas delikatesas gana įspūdingai turėtų atrodyti paauksuotoje lėkštėje.
Ši taisyklė galioja ir įrankiams – nesugadinkite delikataus ikrų
skonio serviruodami metalinius įrankius. Ragauti šias gėrybes
reikėtų su stalo įrankiais iš kaulo ar kriauklės, arba iš paauksuoto
šaukštelio. Ikrų serviravimui taip pat galite išbandyti įvairias
jūros kriaukles (geriausia – austrių).
Kai pateikimas klasikinis, kokybiški, išraiškingo skonio ikrai yra pakankamai stiprūs atlaikyti pagrindinio ingrediento
vaidmenį, tad neperkraukite lėkštės: naminė, balta duona su
aukščiausios kokybės sviestu, mažyčiai blyneliai ar nedidelės
virtos bulvytės – viskas, ko reikia dekadentiškam malonumui.
Nedidelė gudrybė – jei prie ikrų patieksite sviestą, pasirūpinkite,
kad jis būtų kambario temperatūros ir suplakite jį su keliais
lašeliais degtinės: konsistencija taps tikrai įspūdinga.
Ne mažiau svarbu tinkamai parinkti gėrimą. Klasikinė pora
ikrams, žinoma – šampanas, tačiau galite išmėginti ir derinius
su aukščiausios kokybės degtine ar net išraiškingu šeriu.
Netikėtas ikrų amplua ir originalios meniu idėjos
Nors ilgą laiką ikrai laikyti privilegijuotųjų maistu, aukštosios
kulinarijos šefams persikraustant dirbti į maisto vagonėlius ir
atidarant nedidelius casual dining restoranėlius su dienos meniu, ikrai tampa ekstravagantišku prieskoniu, ir įprasčiausiems
patiekalams suteikia išskirtinį, originalų štrichą, pakeliantį juos
į naują lygį.
Demokratiškoje ir naujų idėjų ieškančioje virtuvėje visai
nebūtina ieškoti ikrams krištolinių taurių, auksinių šaukštelių
ir šampano. Nedidelius kiekius ikrų galima panaudoti kuriant
savo firminius brunch’o ar net gatvės maisto patiekalus.
Išbandykite itališkuosius gnocchi su rūkytu sviestu, parmezanu ir ikrais. Specialiame savaitgalio meniu siūlykite plaktą
kiaušinienę, pagardintą lašišos ikrais, išskirtinio brunch’o metu
nustebinkite net visko mačiusius maisto vertintojus šefo komplimentu – juodais macaroons’ais su sepijos rašalu, minkšto
sūrio pertepimu ir juodųjų ikrų įdaru, gaminkite delikačius
amuse bouche su buivolės pieno mocarela ar burata sūriu, pagardintu ikrais. Eksperimentuokite ir kurkite desertus su ikrais:
šampano ir braškių panakota su eršketo ikrais galėtų tapti Jūsų
firminiu patiekalu.
Ikrai originaliai suskambės ir ant traškaus picos pagrindo, tik nepamirškite į kompaniją parinkti kokybiškos lašišos
ir aukščiausios kokybės mocarelos. Įspūdingus „firminius“
užkandžius paruošite paskrudinę įvairiaspalvių daržovių:
burokėlių, pastarnokų, morkų, mėlynosios bulvės traškučius pateikite su standžios grietinės ir ikrų dažiniu.
Atsiminkite – taisyklių kūrybai nėra, yra tik geras skonis ir
aukšta kokybė.
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Naujausios gastronominės tendencijos rodo, jog gatvės maisto patiekalai
keliauja į restoranų lėkštes, tad nebijokite ikrų išbandyti ir kuriant street food
patiekalų įkvėptą meniu. Tai gali būti paprasčiausias mėsainis su jautiena,
kiaušiniu ar žuvimi, krevetėmis ir raudonaisiais ikrais, arba prabangus sprendimas su eršketu ir juodaisiais ikrais.

Pilnas „Bidvest Lietuva“
asortimentas:
Interneto svetainėje
www.bidvest.lt
Kontaktai pasiteiravimui
ir užsakymams:
8 658 20000
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„Rokiškio
GRAND“,
rūpestingai
prižiūrimas noksta mažiausiai 12 mėnesių.
Tiesa, ne visos sunokusios sūrio galvos iš
karto grįžta pas mus – kai kurios keliauja į
specialias saugyklas: ten išbūna ir dvejus,
ir ketverius metus. Juk kuo brandesnis
sūris, tuo sodresnis ir įdomesnis jo skonis.
O didelė dalis sūrių pasilieka pačioje Italijoje, kur jie pripažįstami ir vertinami.

Kai būti sunkiasvoriu - prestižas
Upė Katinaitė
Ko gero, pats taikliausias apibūdinimas „Rokiškio GRAND“ sūriui itališkas terminas „Grande“,
reiškiantis – „puikus“. Tai pirmasis ir vienintelis sūris Lietuvoje, gimęs iš aukščiausios kokybės
lietuviško pieno, o subrendęs, kaip ir priklauso tikram „Grana Padano“ tipo sūriui – Italijoje. Dar
viena išskirtinė „Rokiškio GRAND“ savybė būdinga tik geriausiems – įspūdingo dydžio sūrio galvos.
Ar žinote kuo dar, be išraiškingo
skonio ir kristalinės struktūros skiriasi
aukščiausios kokybės „Grana Padano“
tipo sūriai, nuo paprastesnių, ne tokių
kilmingų alternatyvų? Iš pirmo žvilgsnio
gali pasirodyti keista, bet tai – sūrio galvos dydis ir svoris. Didelei sūrio galvai
suformuoti ir kokybiškai subrandinti
reikalinga aukščiausios rūšies žaliava ir
nepriekaištingos, ilgametės kvalifikacijos meistrai. Aukščiausio lygio Italijos
restoranuose netgi organizuojami tokių
sūrių „atidarymo“ vakarai, kuomet vyriausias virtuvės šefas, kaip ratą sukdamas
sūrį, specialia technika perskelia jį pusiau,
kol visa restorano salė stebi sulaikiu-si
kvėpavimą. Vienai „Rokiškio GRAND“
sūrio galvai pagaminti sunaudojama
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net pusė tonos aukščiausios kokybės
pieno, iš kurio po kruopštaus darbo ir
dėmesingo brandinimo gimsta 35 kg
sūrio galva. Ir tai tik vienas iš šio ypatingo
sūrio išskirtinumų.
Ypatingos brandinimo sąlygos
Kietojo sūrio „Rokiškio GRAND“
kūrimas, ko gero, susilaukė didžiausio
dėmesio, o unikalaus skonio paieškoms
ir atsakingam gaminimo pasiruošimui
prireikė turbūt daugiausiai laiko per
visą Lietuvos sūrių istoriją. Esminės
grande arba tikrai puikaus sūrio sudedamosios dalys: kokybiška žaliava, idealios brandinimo sąlygos ir, žinoma,
žinios ir patirtis. Lietuvoje aukščiausios
kokybės pieno tikrai netrūksta, o

Vertinamas kaip meno kūrinys
Vienas geriausių pasaulyje sūrininkystės ekspertų profesorius Angelo
Frosio, pasidalijęs kietųjų sūrių gamybos
paslaptimis ir prisidėjęs prie „Rokiškio
GRAND“ recepto kūrimo, teigia, jog sūrio
kūrimas ir gamyba – menas. Todėl ir pats
sūris tampa ne paprastu gaminiu, bet
kūriniu, o kūrinius juk smagu vertinti. Tad
neskubėkite „Rokiškio GRAND“ tiesiog
ragauti...
...Pirmiausia žavėkitės gintarine jo spalva: viduryje ji atrodys švelniai kreminė,
žvilgsniui artėjant prie žievės, spalva taps
sodresnė. Užsimerkite ir giliai įkvėpkite
gal kiek neįprasto aromato. Leiskite jam
užvaldyti uoslę. Tada švelniai pirštais palieskite, pajuskite tvirtą, vientisą ir gerai
lūžtančią „Rokiškio GRAND“ tekstūrą. O
dabar nuraminkite įsiaudrinusius skonio
receptorius. Tik neskubėkite kramtyti
– tegul pinasi skoniai: aštrus ir stiprus,
salstelėjęs ir pikantiškas.
„Rokiškio GRAND“ sūrį įdomu skanauti
vieną, jis gali būti puikus sodraus arba
brandinto raudonojo vyno, brendžio,
net viskio ar alaus palydovas. Prie šio
intensyvaus, brandaus sūrio puikiai tiks
alyvuogės, vynuogės ar saulėje džiovinti
pomidorai. Gurmaniško pikantiškumo
galima išgauti sūrį derinant su įvairiais
vaisiais ir naudojant desertų gamyboje.

GRAND sūris – net netoleruojantiems laktozės
Sodraus skonio „Rokiškio GRAND“
sūris ne tik sužadina apetitą, bet ir
pasižymi savybėmis, kurias vertina sveikos gyvensenos propaguotojai ir naujausias mitybos tendencijas sekantys
restoranai. Nemažai žmonių priversti atsisakyti mėgstamų pieno produktų vien
dėl to, jog jų organizme trūksta laktozę
skaidančio fermento. Sūryje „Rokiškio
GRAND“ nėra laktozės, todėl kiekvienas
jį gali vartoti drąsiai. Šiame sūryje yra
didesnė kalcio, mineralo, kuris būtinas
gyvybinėms žmogaus funkcijoms palaikyti, koncentracija, taip pat gausu
baltymų ir gerųjų bakterijų. Būdamas
ypatingai sodraus ir intensyvaus skonio
net mažas gabalėlis „Rokiškio GRAND“
numalšina alkį.
Sūrio žinovai italai teigia, jog geras
sūris yra gyvas organizmas: kvėpuoja,
prakaituoja ir senėja. Todėl labai svarbu
jį tinkamai laikyti, kitaip jis praras ne tik
skonį ir aromatą, bet ir išvaizdą. „Rokiškio

GRAND“ supakuotas į specialias pakuotes, kuriose laikomas sūris ne tik
nepraranda savo skonio savybių, bet
ir išlaiko malonų aromatą bei puikią
išvaizdą.
Įvertintas pagal „Michelin“ kokybės
standartus
Kol atsirado ant mūsų stalų, „Rokiškio
GRAND“ sūris buvo ilgai tobulinamas, ir
tai įvertino ne tik vartotojai – tarptautiniame konkurse „AgroBalt 2014“ šis sūris
pelnė aukso medalį. Tais pačiais metais
Maskvoje vykusioje „Prodexpo“ parodoje
„Geriausio produkto“ kategorijoje šis
sūris taip pat laimėjo aukso medalį.
„Rokiškio GRAND“ sūrio skoniui
neatsispyrė net patys išrankiausi pasaulio
gurmanai. Tarptautinis skonio ir kokybės
institutas (iTQi) šį lietuvišką kietąjį sūrį
prestižiniuose „Superior Taste Award
2015“ apdovanojimuose įvertino aukso
žvaigždėmis. Pagal „Michelin“ kokybės
standartus toks įvertinimas itin aukštas ir
garbingas.

„Rokiškio GRAND“ sūriui pagaminti atrenkamas kokybiškiausias pienas pagal biochemines charakteristikas. Siekiant, kad Lietuvoje gimęs sūris įgautų
unikalų, išskirtinį skonį, buvo nuspręsta
jį brandinti ne kur kitur, o būtent Italijoje, turinčioje šimtametes kietųjų sūrių
gaminimo tradicijas ir patirtį. Specialūs
kursai ir praktikos Italijoje, bendradarbiaujant su žymiausiais Italijos sūrių
gamintojais, leido ant lietuvių stalų
padėti pirmąjį tikrą, išieškotą „Grana
Padano“ tipo sūrį, pagamintą Lietuvoje ir brandintą Italijoje. Taip, sujungus
šimtametes italų kietojo sūrio gamybos tradicijas bei praktiką su lietuvišku
užsispyrimu ir noru sukurti geriausią
kietąjį sūrį, gimė „Rokiškio GRAND“.
Restoranų verslas 1/2017
www.restoranuverslas.lt

69

gurmaniški ieškojimai

gurmaniški ieškojimai

Jums patikimai tarnaus nuo pirmosios
durų atvėrimo dienos iki paskutinio
svečio. „Vitamix“ įrenginiai pritaikyti dirbti sunkiai ir ilgai.

Profesionalus „Vitamix“ virtuvės
trintuvai ir baro plaktuvai –
galingi partneriai Jūsų versle
Kiekvienas svetingumo sektoriaus atstovas sutiks, kad nėra nereikalingų ingredientų, kuriuos
reikėtų švaistyti, nėra pakankamai laiko sudėtingoms instrukcijoms ir mokymams ir nėra papildomų
pinigų gedimams šalinti. Įranga turi veikti idealiai ir pirmą,ir kiekvieną sekantį kartą. Kiekvienas
patiekalas ar gėrimas pateiktas restorane ar bare turi Jūsų vardą ir tas vardas privalo būti išlaikytas
kaip kokybės etalonas. Tad kad Jūsų reputacija būtų nepriekaištinga, jūsų įranga taip pat privalo
būti nepriekaištinga. Būtent tokie yra „Vitamix“ prietaisai!
„Vitamix“ – laiko patikrinti įrenginiai
„Vitamix“ istorija prasidėjo 1921-aisias, kai William Grover Barnard įkūrė
įmonę „The Natural Food Institute“ ir
tapo JAV sveiko maisto pramonės pradininku. 1937 metais buvo pristatytas
pirmasis maisto trintuvas, kuris bematant
buvo įvertintas, nes leido sutrinti maisto
produktus kur kas greičiau ir efektyviau.
Kompanija visą dėmesį sutelkė į šio
produkto vystymą ir 1955 metais oficialiai pavadino savo išradimą „Vitamix“,
nes „Vita“ reiškia gyvenimą. Kompanija
plėtojo „Vitamix“ produktų liniją ir toliau,
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kol 1985-aisiais sukūrė pirmąjį komercinį
„Vitamix“ trintuvą, skirtą profesionalų
reikmėms.
Šiuo metu kompanija siūlo skirtingas
linijas „Vitamix“ prietaisų skirtų profesionalams, tai komerciniai baro plaktuvai, išsiskiriantys patentuota triukšmo
kontrolės technologija, bei komerciniai virtuvės trintuvai, pasižymintis
išskirtiniu galingumu. „Vitamix“ trintuvai nuolat tobulinami ir siekiant išlaikyti
nepriekaištingos kokybės ir rinkos lyderio
pozicijas savo produktų kategorijoje.

„Vitamix“ - nepakeičiamas įrenginys
baro ir virtuvės profesionalui
„Vitamix“ gali pakeisti net ir išrankiausio
profesionalo požiūrį į trintuvo ar plaktuvo galimybes bei gaminimo įpročius.
Gaminsite lengviau ir paprasčiau, o „Vitamix“ prietaisų pagalba paruošto maisto
ar gėrimų skonis ir tekstūra nepaliks
abejingų.
Pagrindiniai “Vitamix” privalumai
Ilgaamžiškumas - su “Vitamix” Jums
nereikės tikėtis, kad įrenginys išlaikys
iki kito techninio patikrinimo. „Vitamix“

Patogumas – „Vitamix“ trintuvu Jūs
galite sumalti prieskonius, sukapoti
daržovių salsą, paruošti tyres, padažus,
susmulkinti ledą ir dar daugybe kitų
dalykų. Vienas maišytuvas, kuris gali atlikti keleto prietaisų funkcijas, tai reiškia
daugiau sutaupytos vietos darbo zonoje
ir daugiau staliukų Jūsų svečiams.

Aistra – svajokite, kurkite, žaiskite, o„Vitamix“ padės Jums tai daryti paprasčiau.
Nes tik taip Jūs galite būti geriausi savo
versle. Ne veltui, daugybė profesionalų
visame pasaulyje pasitiki „Vitamix“, jie
žino: tai ne tik plaktuvas, tai didelė dalis
Jų verslo sėkmės.

Šiandien
profesionalūs „Vitamix“
trintuvai ir plaktuvai užima lyderio pozicijas geriausiuose pasaulio virtuvėse ir
baruose. Įmonė nuolat tobulina savo
gaminių kokybę ir plečia technines
galimybes. Kompanijos tikslas užtikrinti
sau ir savo klientams ilgalaikę sėkmę.

Tikslumas – „Vitamix“ Jums padės
išgauti bet kokią norimą patiekalų ar
gėrimų tekstūrą, nuo švelnios tyrės iki stambiai sukapotų daržovių, tekstūra kaskart bus vienoda – tokia, kokios tikėjotės.
Visi žino kad svetingumo versle viena
svarbiausių savybių pastovumas ir tikslumas. Klientas turi žinoti, kad gaus tą pačią
nepriekaištingą kokybę ir skonį bet kuriame Jūsų restorane.
Galia – „Vitamix“ įrenginiai Jums
padės įgyvendinti pačius netikėčiausius
ir kūrybingiausius meniu pasiūlymus,
nuo omarų kiautų šlifaviimo iki riešutų
miltelių paruošimo. „Vitamix“ galia - tai
ne brutali jėga, tai kontrolė ir prisitaikymas, nes visi ingredientai ir klientai yra
skirtingi ir įnoringi.

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
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Vanda Garden restoranas, New York’as

tendencijos

Koncepcija
Joks sąrašas nebus išbaigtas be vienos iš karščiausių restoranų dizaino tendencijų, pasirodžiusių pastaraisiais metais. Kūrybinė dizaino koncepcija ne
tik išskiria restoraną iš kitų, bet ir suteikia klientams išskirtinę patirtį nuo pat tos akimirkos, kai jie į jį įžengia, iki tos akimirkos, kai iš jo išeina. Koncepcija suteikia klientams galimybę tapti istorijos dalimi ir ilgam palieka įspūdį, kurį norisi pakartoti. Nors vis dažniau, pagalvojus apie koncepciją, yra
nusprendžiama, kad kuriama vieta turi atspindėti sezoniškumą, tačiau pamirštama, kad svarbiausia atrama koncepcijos kūrimui – tai savo auditorijos
apsibrėžimas. Tai gali būti švediško stalo užeiga, prabangus restoranas ar subtili vieta verslo susitikimams, o gal tiesiog maisto furgonas gatvėje? Tuo
tarpu, niša, kuri Lietuvoje vis dar nėra visiškai išplėtota – tai šeimos restoranai vaikams ir tėvams. Kurdami tokią erdvę, turite apgalvoti, kad joje būtų
jauku tėvams, bet smagu ir vaikams.

Marta restoranas, JAV

Agnė Vareikaitė
Tam, kad padarytum įspūdį klientui, šiandien neužtenka vien gero virtuvės ir aptarnaujančio personalo
darbo. Vakarieniauti išsiruošę klientai tikisi jaudinančių ir įsimintinų įspūdžių. Žinoma, kokybiško maisto ir
draugiško aptarnavimo niekas neatstos, tačiau interjeras ir dizaino detalės padeda sukurti ryškų pirmą įspūdį,
taigi didina tikimybę, kad klientams būsite įdomūs.

Bibo restoranas, Madridas
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Išprusę ir daug patirties turintys klientai
tikisi, kad restoranas bus švarus, jaukus ir
įdomus. Kiekvienas dizaino elementas – sienos, lubos, grindys, baldai, apšvietimas, tualetai, muzika, bendras dekoras – padeda sukurti atmosferą ir gali sustiprinti arba prislopinti
gerą įspūdį, kurį padaro maisto ir aptarnavimo kokybė. Kūrybingumas ir inovacijos
visada pasiteisina, vis dėlto reikia atsižvelgti
į savo klientus. Dažniausiai tai, kaip įrengtas
restoranas, pritraukia tam tikrus klientus, o
kartais patys klientai – jų gyvenimo būdas
ir lūkesčiai – įkvepia restoranų savininkus
įgyvendinti naujas idėjas. Besikeičiančios
technologijos taip pat turi įtakos restoranų
interjero dizainui.
Išlikti stilingu ir moderniu, kai dizaino
tendencijos taip sparčiai kinta, nėra lengva.
Reikia išmokti prognozuoti, kas gali būti
madinga artimiausiu metu, ir įdiegti naujausias tendencijas, kol jos dar netapo nuvalkiotos. Pateikiame jums aktualiausias 2017 metų
restoranų interjero dizaino tendencijas.

Bibo restoranas, Madridas

Bibo restoranas, Madridas
Meno kūriniai
Menas yra madinga. Gražus paveikslas, intriguojanti
skulptūra, dramatiška freska, skaitmeninis menas, grafitis ar
garsi citata ant sienos – tai ryškūs dizaino elementai, kurie pasakoja istoriją ir padaro įspūdį klientui, nes iššaukia emocinį
atsaką. Meno kūrinys taip pat gali tapti pokalbio objektu net
tarp nepažįstamų žmonių, jau nekalbant apie tai, kad jis suteikia galimybę pasidaryti unikalią asmenukę. Kai kurie restoranai eksponuoja vietos menininkų darbus, ir dauguma klientų tai
vertina kaip indėlį bendruomenei.

Vanda Garden restoranas, New York’as

Spalvos ir atspalviai
2017 m. spalvų tendencijos koncentruojasi į keturias pagrindines spalvų paletes: grafinės spalvos, pasteliniai tonai, žemės
atspalviai ir ryškios, elektrinės spalvos. Šių metų tendencijos –
ryškių ir švelnių natūralių atspalvių dermė.
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Atvira virtuvė
Ši tendencija įsigalėjo prieš kelerius
metus, bet vis dar išlieka aktuali. Išnyksta
ribos tarp maisto gaminimo ir valgymo
zonų. Atvira virtuvė ne tik parodo, kad
restoranas neturi ko slėpti, bet taip

Chiswick restoranas, Sidnėjus
pat tarnauja ir kaip dar viena pramoga
klientams – jie gali stebėti restorano
virtuvės veiklą ir matyti, kaip ruošiamas
jų maistas. Išpopuliarėjus įvairiems
realybės šou, klientai šiais laikais daug la-

biau nei anksčiau domisi maisto ruošimu,
serviravimu ir patiekimu. Tikri gurmanai mėgsta dalyvauti maisto ruošimo
vyksme, tad sėdėti prie staliuko šalia atviros virtuvės jiems yra tikras malonumas.

Spectra restoranas

The Kitchen restaurant, šeimos restoranas JAV

Chiswick restoranas, Sidnėjus
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Geriausia tendencija – jokios tendencijos
Dabar tiek daug ultramodernumo, o žmonės nori to, kas jiems pažįstama,
artima. Taigi, galime pastebėti vis daugiau klasikinių, laikui nepavaldžių
interjerų. Vienas iš pagrindinių tikslų – kad nebūtų aišku, kada atidarytas
restoranas. Taigi, geriausia nesirinkti tokių dizaino sprendimų, kuriuos dabar pasitelkia visi. Viena iš stipriųjų restorano pusių gali būti tai, kad interjeras turi istoriją: erdvėje matai, jog savininkai dirbo – daiktai naudojami,
dėvisi, vyko remontų, pataisymų. Matyti daugybė sluoksnių, kurie kažką
pasakoja ar slepia – tai ir yra puikaus bei originalaus interjero esmė.

Patch cafe, Melburnas
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Carlo e Camilla restoranas, Milanas
Natūralios medžiagos
Viena iš dabartinio restoranų interjero tendencijų greičiausiai nusitęs
ir į ateinančius metus – tai natūralių
medžiagų naudojimas. Pasitelkus natūralias
medžiagas, kuriamas jaukus restorano interjeras, taip klientams suteikiamos ne tik
skonių, bet ir estetinės patirtys. Mediniai aksesuarai, žalvariniai aksesuarai, odinės baro
kėdės, šiek tiek metalo detalių – žavu.

Minimalistiniai baldai
Ne tik šiais, bet ir ateinančiais metais išliks
populiari vadinamojo skandinaviško interjero koncepcija, t. y. paprasti, funkcionalūs
baldai. Dauguma šiuolaikinių restoranų
mieliau renkasi lengvas, paprastas linijas,
o ne sunkius, detalėmis apkrautus stalus ir
kėdes. Vis labiau populiarėja kėdžių, suolų,
mažų kėdučių derinimas.

Laikrodžiai interjerui

Host restoranas, Kopenhaga

Servetėlių stoveliai

Meniu laikikliai
mažos didelio jaukumo dovanos

Star Burger restoranas, Kijevas
Pramoninis dizainas
Šiemet tikėkitės pamatyti dar daugiau
neapdorotų elementų, tokių kaip atviros plytos, vamzdžiai, medis ir betonas
– dizaineriai ir toliau plėtos grubaus pramoninio dizaino koncepciją. Medžiagos
be apdailos restorano dizainui suteikia
daugiau tekstūros ir gylio, taip pat dinamikos. O dar geriau tai, kad klientams,
atrodo, toks interjeras patinka.
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Padėkliukai vyno taurėms, žvakidėms, puodeliams
Twenty Five Lusk restoranas, JAV

Dėlionės vaikams vaikų zonoje

SUSISIEKITE: +370 620 30105, INFO@ETNODESIGN.LT, PAMATYKITE: WWW.ETNODESIGN.LT, ATEIKITE: J. BASANAVIČIAUS 3, VILNIUS
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Kėdės iš artišokų kotų, šviestuvai iš jūros
dumblių, kilimai iš perteklinės avies vilnos.
WastED restoranas, Londonas

IŠSKIRTINIŲ BALDŲ GAMINTOJAS
KURIA STILINGĄ INTERJERĄ
Tvarumas
Energijos tvarumo principas restoranų savininkams patrauklus dėl dviejų
priežasčių – sutaupoma pinigų ir prisidedama prie aplinkos tausojimo. Vis
daugiau restoranų dalyvauja įvairiose aplinkosaugos, aplinkos tausojimo programose, iniciatyvose. Atsiranda investuojančių į saulės baterijas ir filtravimo
Four o nine restoranas, Pekinas
sistemas. Visgi svarbiausia savo idėjas įrodyti bent keliais
pavyzdžiais kuriamame restorano interjere. Juk, kaip sakoma – kas vienam yra nereikalinga, kitam gali būti tikras
lobis. Toks yra ir restoranas Didžiojoje Britanijoje „wastED“ – viskas jame tvaru. Šio restorano moto – sukurti kuo
daugiau, teršti kuo mažiau. Svečiai čia sėdi ant kėdžių iš
artišokų kotų, lempos kuriamos iš į krantą išmestų jūros
dumblių. Stebina ne tik jau įvardinti interjero sprendimai,
bet ir meniu pateikiami patiekalai. Jie yra gaminami iš
tokių daržovių dalių, kurios dažniausiai yra pamirštamos
ar tikslingai nenaudojamos kartais tik dėl savo estetinio
pateikimo. Interjero dekoro elementams taip pat pasitelkiami netikėti sprendimai – piktžolės, daiktai, kurie laikomi šiukšlėmis. Netgi kilimai šioje erdvėje yra sukurti iš
perteklinės avies vilnos, netinkamos rūbų gamybai. Tokie
pasirinkimai įrodo, kad tai, ką mes nuvertiname, iš tikrųjų
galime panaudoti ne kartą, ir, pasitelkę tokius daikNetiesioginis apšvietimas
tus, suteikti naują, originalų veidą netgi restoranui. Tai
2017 m. restoranai, manoma, toliau investuos į vadinamąjį netiesioginį
suteikia restoranui ne tik išskirtinumo, bet ir gylio, kuris
apšvietimą – kabančias lempas, integruotas sienose ir lubose lempas, kai
atskleidžia išskirtinę tokios vietos filosofiją. O juk būtent
šviesa tarsi sklinda iš visų pusių ir nesama aiškaus šviesos šaltinio. Toks
dėl unikalios atmosferos į valgymo įstaigą norisi grįžti vėl
apšvietimas sukuria subtilią atmosferą, kuri traukia klientus ir suteikia
ir vėl.
žavesio vakarienės atmosferai.
Ciel de Paris restoranas, Paryžius

Yeels restoranas, Paryžius
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Individualaus interjero kūrime reikia ne vien išlavinto skonio, jautraus aplinkos pajautimo ir fantazijos, bet ir
profesionalių specialistų, kurie mūsų svajones materializuotų ir paverstų realybe.
UAB „Medis“ – solidžią patirtį turintis baldų gamintojas, kuriam
galite drąsiai patikėti įgyvendinti įmantrius interjero sumanymus.
Įmonė idėjas realizuoja pradėdama eskizų kūrimu ir baigdama
galutinio produkto, kurio tikslas – išskirtinio dizaino, kokybiški
baldai, sumontavimu jo paskirties vietoje.
Kretingoje įsikūrusi įmonė baldų projektavimu ir gamyba
užsiima jau tris dešimtmečius. Čia gaminami visi buitiniai ir
viešųjų erdvių korpusiniai bei minkštieji baldai, interjero ir eksterjero detalės. Gamyboje naudojamos įvairiausios medžiagos: medis, stiklas, akmuo, metalas ir kt. Stipri, gausi įrengimais ir patyrusiais staliais gamybinė bazė, modernių technologijų naudojimas,
puikios darbo sąlygos užtikrina UAB „Medis“ gaminių kokybę.
Pastaraisiais metais išplėtus baldų surinkimo cechus ir
sandėlius, įmonės gamybiniai plotai siekia 3400 m2.
Per ilgą laiką suburtas profesionalių darbuotojų kolektyvas suteikia galimybę įmonei sėkmingai plėtoti veiklą ir pelnyti klientų
pasitikėjimą. UAB „Medis“ nuolat darbuojasi per 60 darbuotojų.
Nuo 2007m. įmonėje yra įdiegta kokybės valdymo sistema
ISO 9001. Sėkmingą ir nuoseklų augimą rodo tai, kad 2004m.,
2015m. ir 2016m. „Verslo žinių“ projekte „Gazelė“ pripažinta viena iš sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių
bendrovių.
UAB „Medis“ dirba su užsakovais ne tik iš Lietuvos, bet ir Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Anglijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos.
Kartu su interjero dizaineriais bei architektais įmonė yra
įgyvendinusi daug išskirtinių projektų, suteikusių jaukumą
privačioms ir viešosios paskirties erdvėms. Tokio bendradarbiavimo rezultatas – puikiai įgyvendinti projektai ir teigiami užsakovų
atsiliepimai.
UAB „Medis“ gaminiai puošia interjerą Scandic viešbučių tinkle
(Norvegija), „Congress Avenue“ viešbutyje (Vilnius), „Wasabi Sushi
bar“ (Vilnius), „Nesse Casino“ (Klaipėda), picerijų tinkle „Čili pica“
(Lietuvoje ir Latvijoje), „Gradus Balinga“ (Minskas), „Metropol“
(Kaliningradas), „Snow Arena“ (Druskininkai), „Rittazza caffe“ tinklas, modernaus dizaino firmos „Litrada“ biuras Maskvoje ir kt.
UAB „Medis“ yra pasiruošęs naujiems iššūkiams, todėl kviečia
bendradarbiauti architektus ir interjero dizainerius įrengiant
įvairios paskirties patalpas Lietuvoje bei užsienyje.
Sukurti baldai ir įgyvendinti projektai:
www.firmamedis.lt

UAB „Medis“ , Pasieniečių g.43, Kretinga
„Medis Line“ salone „Domus galerijoje“, II a., Lukšio g. 32, Vilnius
„Marten‘s studio“ , Liepų g. 40, Klaipėda
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Yue restoranas, Kinija

Stirr restoranas, JAV

Visur marmuras
Marmuras – rafinuota, klasikinė medžiaga, kurios šiemet patartina įkomponuoti į restorano interjerą. Marmuras lengvai,
be pastangų transformuos bet kokią erdvę. Galimos marmuro
grindys, marmurinis baldas ar dekoratyvinės marmuro detalės.

Vintažas su moderniais potėpiais
Ateinantys metai bus pašvęsti vintažui.
Patarimas – įtraukite į interjerą vintažinių
detalių: aksominiai apmušalai, meniški
baldai, keli prabangūs interjero elementai, lengvai integruojami į modernų
dizainą.
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Bibo restoranas, Madridas
laiptai į antrą aukštą

Burrito Mama restoranas, Londonas
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Technologas Gintautas Baranauskas, tel. Tr.8 698 36 146,
gintautas@gbt.lt, www.gbtechnologijos.lt
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Ryšys
Wi-Fi ryšys yra būtinas. O naujausia tendencija yra dar ir USB
įkrovimo stotelės. Dizaineriai
integruoja jas restoranų interjeruose,
kad
pritrauktų
technologijų mylėtojus. Tuo pat
metu kiti restoranai įsirengia
zonas be įrenginių tiems
klientams, kurie nori atsijungti
nuo išorinio pasaulio ir tiesiog
mėgautis maistu.
Svarbu paminėti, kad kai mobilieji telefonai iš didelių virsta
pusės delno dydžio, o paskui
vėl pasidaro užrašų knygelės
dydžio, nesitikime, kad dizainerius ribos kažkokios dizaino
koncepcijos. Galbūt galėtume
pereiti nuo pramoninio medžio,
betono ir metalo reginio prie
švelnesnių, subtilesnių interjerų,
kuriuose dominuoja tekstilė,
įvairūs raštai. Kaip minėjau, judant į skaitmenizuotą erą, kurioje dominuoja technologijos,
restoranų dizaino tendencijos
išliks, išnyks ar transformuosis,
priklausomai nuo ateinančių
kartų poreikių.
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TEISINGAS PASIRINKIMAS
JŪSŲ RESTORANUI
Mobilusis padavėjas

NE

W

NE

W

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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UAB UCS Baltic
Ulonų g. 5, Vilnius

+370 5 2107247
info@ucs.lt / www.ucs.lt

