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 „Strateginių projektų vystymo 
grupė”, 2008

2009-ieji bus įdomūs ir nenuspėjami ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Įsibėgėjusi finansinė krizė palies 
visus – tiek verslininkus, jų darbuotojus, tiek eilinius vartotojus. Ne išimtis yra ir restoranų bei viešbučių verslas. Ne 
paslaptis, kad dažna šios verslo srities įmonė yra skolinga bankams, tiekėjams. Skolos auga mažėjant pajamoms, o 
pajamos sumažėja retėjant lankytojų gretoms. 

Prie visuotinio nerimo dėl krizės, neaiškios ateities, galimo nedarbo ir bankroto prisideda ir kainų kilimas dėl 
didėjančių kuro ir alkoholio akcizų, padidėjęs pridėtinės vertės mokestis, mokesčių reformos. Pastarosios permainos 
taip pat mažins vartojimą, daugiau nei trigubai padidėjusį pridėtinės vertės mokestį ypač pajus viešbučių lankytojai. 
dėl to galima aklai kaltinti valdžios vyrus, bet argi ne mes juos išrinkome? Argi ne mes patys, įvairiais būdais siekdami 
sumažinti mokamus mokesčius, privedėme valstybę iki tokios situacijos? Pritrūkus pinigų, valdžia mato vienintelę 
išeitį – didinti mokesčius.

Eilinis vartotojas, nežinodamas, kas jo laukia artimiausioje ateityje (visi aplinkui tik ir kalba apie baisią krizę), 
pradeda taupyti, mažinti savo išlaidas. Tai jau juntama restoranų versle – žmonės maitinimo įstaigose lankosi rečiau. 
Bet juk vis tiek kažkur pietauja... Galima teigti, kad 2009-aisiais lankytojų sumažės restoranuose. Jie turbūt rinksis 
paprastesnes maitinimo įstaigas – kavines, picerijas, greitojo maisto užkandines. Gal dalis vartotojų pirks užkandžius 
prekybos centruose ar stengsis pavalgyti namuose, taip didindami maisto prekių parduotuvių uždarbį. 

Bet neskaičiuokime tik blogų naujienų. Liaudies išmintis byloja, kad nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Štai nuo 
Naujųjų metų įsigaliojo draudimas parduotuvėse po 22 val. prekiauti alkoholiniais gėrimais, todėl baruose ir restora-
nuose vakarais gali padidėti gėrimų apyvarta. Turizmo agentūros skelbia, jog mažėja keliaujančiųjų poilsiauti į užsienį. 
Galbūt neišvykstantys vėl rinksis poilsį Lietuvos pajūryje, kaimo turizmo sodybose ar viešbučiuose? Konkurentų 
restoranai ir kavinės bankrutuoja. Gal tai puiki proga pritraukti pas save naujų lankytojų ar netgi nupirkti konkuren-
to verslą? Svarbiausia – stengtis nenuvilti savo lankytojų, klientų, darbuotojų, tiekėjų, verslo partnerių, o savo vertę 
įrodyti nuoširdžiu darbu. 

Linkime Jums daugiau optimizmo ir geros nuotaikos. dirbate svetingumo versle, tad būkite svetingi!

Nuoširdžiai Jūsų,
„Restoranų verslo“ ir Meniu.lt kolektyvas

EN RESTAURANT BUSINESS is the professional magazine for restaurant owners, handlers, chiefs and em-
ployees. 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 
– 6 times per annum.

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

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

For advertisements questions and offers please contact us: 
„Strateginių projektų vystymo grupė” JSC
Head office: Konstitucijos pr. 23C-618, 
Vilnius, Lithuania, tel./fax.: +370 5 2735919, 
e-mail: info@menu.lt; vytas@menu.lt 

leidinio partneriai:

www.meniu.lt www.sangaida.lt www.cafe-future.net www.mv.lt

LEIdINIO „RESTORANų VERSLAS“ UžSAKyMO KORTELę RASITE INTERNETE 
HTTP://KUPONAS.MENIU.LT

©
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RESToRANAI
„AdRIA“ – restoranas, Islandijos g. 4, Vilnius. 
„BOKŠTAS“ – restoranas (Europos virtuvė), Kęstučio g. 86, Kaunas 
„BUNTE GANS“ – restoranas (vokiečių virtuvė), Aušros vartų g. 11, 
Vilnius.
„ESSE“ – restoranas, Gedimino pr. 50, Vilnius. 
„ITALų VIRTUVĖS RESTORANAS“ – restoranas (italų virtuvė), daukan-
to g. 11, Palanga (vietoje „Paradis Belge +32“).
„JUOdASIS KATINAS“ – restoranas (Europos virtuvė), daukanto g. 10A, 
Palanga.
„KINų ROžĖ“ – restoranas (kinų virtuvė), Kauno g. 15, Vilnius (atnau-
jintas). 
„FOLLIE’S“ – restoranas (prancūzų virtuvė), Algirdo g. 24, Vilnius. 
„ROMNESA“ – restoranas, šakočių kepykla, Strigailiškio k., Ignalinos r.
„RŪSIO RESTORANAS“ – restoranas (Rytų Europos šalių nacionaliniai 
patiekalai), Pilies g. 24 (viešbutis „Narutis“), Vilnius.
„TAI BEI“ – restoranas (kinų virtuvė, rytietiški patiekalai), Lvovo g. 25, 
Vilnius.

KAVINĖS-BARAI 
„AVOKAdO“ – kavinė, Šv. Stepono g. 19 / Kauno g. 1, Vilnius.
„BABILONAS“ – kavinė, Laisvės al. 71 (Kauno valstybinis dramos 
teatras), Kaunas.
„CAFFE MIO“ – kavos baras, Laisvės al. 31, Kaunas. 
„COFFEE INN“ – kavinė, didžioji g. 40, Vilnius.
„FELFEL FOUEd FAST FOOd“ – greitojo maisto kavinė (tunisiečių virtuvė, 
sumuštiniai), Smetonos g. 3/50, Vilnius.
„VERO CAFE“ – kavos baras, Vilniaus g. 43, Kaunas.
„VERO CAFE“ – kavos baras, Lvovo g. 25, Vilnius. 
„VERSLO KOLONOS“ – kavinė, Švitrigailos g. 11M, Vilnius. 
„VINO dE TAVOLO“ – vyninė, Vilniaus g. 37, Vilnius.

KLUBAI
„FLORESCO“ – naktinis klubas, kavinė, Taikos pr. 12A, Klaipėda. 
„POP STAR BAR“ – šokių muzikos klubas, kokteilių baras, Vasario 16-
osios g. 2, Kaunas.
„RĖKT SPIEGT“ – naktinis klubas, baras, V. Putvinskio g. 48, Kaunas.
„VIVA TEQUILA“ – naktinis klubas, Konstitucijos pr. 23, Vilnius.

SpEC. pARdUoTUVĖS
„VyNO  KLUBAS“ – specializuota vyno parduotuvė, Liepų g. 20, 
Klaipėda. 

VIEŠBUČIAI
„BALTIC INN“ – viešbutis (23 kambariai), restoranas, daukanto g. 10A, 
Palanga.
„EHOTEL TENNIS“ – viešbutis (101 kambarys), kavinė-restoranas, 
konferencijų salės, sporto centras, Ąžuolyno g. 7 (sporto ir laisvalaikio 
kompleksas „SEB arena“), Vilnius. 
„MAGNUS HOTEL“ – viešbutis (82 kambariai), restoranas, panoraminis 
baras, konferencijų salės, Vytauto pr. 25, Kaunas.
„MŪSų dVARAS“ – svečių namai (8 kambariai), restoranas, Jonavos g. 
43B, Kaunas.
„VIA BALTICA“ – motelis (28 kambariai), restoranas, kavinė, konferenci-
jų salės, kempingas, Verslo g. 17, Kumpių k., domeikavos sen., Kauno r.

„pANoRAMA“ – prekybos ir laisvalaikio centras, Saltoniškių g. 9, 
Vilnius. Maitinimo įstaigos „Panoramoje“:
„BRIUSELIO BISTRO“ – užeiga, I aukštas.
„CAFFE ROSSO“ – kavinė, I aukštas.
„CARKOJE SĖLO“ – rusų virtuvės restoranas, III aukštas.
„COFFEE INN“ – kavinė, I aukštas.
„ČILI PICA“ – picerija, III aukštas.
„EURO PUB“ – užeiga, II aukštas. 
„FORTAS“ – restoranas, III aukštas.
„FRUCTUS“ – sulčių baras, I aukštas.
„GAN BEI CITy“ – restoranas (japonų ir kinų virtuvės), III aukštas.
„GRILL BRAZIL“ – brazilų virtuvės restoranas, III aukštas. 
„KyByNLAR“ – restoranas (karaimų, tunisiečių, turkų, marokiečių 
virtuvės), III aukštas. 
„MAžOJI RAGAINĖ“ – konditerijos krautuvė, I aukštas.
„MIdORI“ – užkandinė (salotos, sriuba, užkandžiai), II aukštas.
„SOPRANO LEdAI“ – ledainė, I aukštas.
„SRIUBOS dIENA“ – sriubinė, I aukštas.
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„FLoRESCo“
2008 m. gruodžio pradžioje Klaipėdoje, pačiame uostamiesčio centre, Taikos 

pr. 12 A, atidarytas naujas naktinis klubas „Floresco“. Naujoji pasilinksminimų 
vieta išsiskiria tuo, jog dirba ir dienos metu (galima skaniai ir nebrangiai pa-
valgyti), o savaitgalio naktimis vilioja kokybiška šokių muzika ir spalvingais 
renginiais. „Floresco“ veikia toje pačioje vietoje, kur kadaise buvo gerai žino-
mas boulingo klubas „Luxor“. Ši vieta visada garsėjo gera virtuve ir skaniais 
dienos pietumis. Kad klientai galėtų ir toliau mėgautis sočiais bei skaniais 
patiekalais, įstaigoje liko dirbti tas pats virtuvės personalas. „Floresco“ aplinka 
pulsuoja ryškiomis, žaismingomis spalvomis. Klubo interjeras pritaikytas tiek 
norintiems jaukiai papietauti dienos metu, tiek sugalvojusiems ilgiau pavaka-
roti, ar pasilinksminti su draugais malonioje aplinkoje.  

„TAI BEI“ 
Vilniaus „Verslo uoste“ (Lvovo g. 25) duris atvėręs kinų restoranas „Tai Bei“ 

tikrai nustebins rytietiškos virtuvės mėgėjus. Tai puiki vieta papietauti ar pa-
vakarieniauti. Kaip ir dera „Verslo uoste“ veikiančiam restoranui, lankytojams 
siūlomas platus patiekalų pasirinkimas, greitas, bet neįkyrus aptarnavimas. 
dienos pietus galima pasirinkti net iš 19 patiekalų, o visą meniu sudaro apie 
170 valgių. 80 vietų restorane taip pat siūlomos dvi uždaros patalpos, kuriose 
galima aptarti svarbius verslo klausimus mėgaujantis puikiais „Tai Bei“ res-
torano patiekalais, profesionaliu aptarnavimu ir, jeigu panorėsite, asmeniniu 
virėju, kuris pasistengs, kad lankytojai ilgai nepamirštų apsilankymo „Tai Bei“ 
restorane...

„RŪSIo RESToRANAS“
Viešbutyje „Narutis“, jaukiose gotikinėse XVI amžiaus patalpose, įkurdintas 

„Rūsio“ restoranas. Tai klasikinis aukštos klasės, 52 vietų restoranas, kuria-
me galima rengti verslo pietus, iškilmingai švęsti ar paminėti progas, surengti 
romantišką vakarienę. Restorane pristatytas naujas Rytų Europos šalių na-
cionalinių patiekalų meniu. Po gotikiniais skliautais, raudonų plytų sienų ir 
šiltos žvakių šviesos aplinkoje lankytojai gali paskanauti išties gurmaniškų, 
tačiau neįmantrių valgių, kuriuos meistriškai gamina tarptautinės klasės virtu-
vės meistrai. Restorane siūlomas platus daugelio Rytų Europos šalių (Lietuvos, 
Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos) patiekalų asortimentas. Restorane yra 
trys skirtingos salės, puikiai tinkančios rengti banketus ir furšetus.

„BoKŠTAS“
Gruodžio mėnesio pabaigoje Kaune, šalia Kauno muzikinio teatro ir išliku-

sios senosios miesto gynybinės sienos Malūnininkų bokštelio, naujojo verslo 
ir gyvenamojo pastato „Bokštas“ pirmajame aukšte, atidarytas erdvus res-
toranas „Bokštas“ (Kęstučio g. 86 / I. Kanto g. 18). Santūraus, šiuolaikiško 
interjero restorane lankytojų laukia rami, netriukšminga aplinka bei neprie-
kaištingas aptarnavimas. Iš pagrindinio valgiaraščio lankytojai gali rinktis 
ne tik tradicinius Europos virtuvės patiekalus, bet ir tarpukario laikotarpiu 
Kauno restoranuose siūlytus valgius. Iš viso dviejose restorano salėse telpa 
150 svečių. 

„pANoRAMA“
Lapkričio 7 dieną Vilniuje duris atvėrė naujas didžiulis šiuolaikinio laisva-

laikio ir prekybos centras „Panorama“. Be įvairių parduotuvių, „Panoramoje“ 
veikia kelios dešimtys restoranų, kavinių, užkandinių. Pirmame aukšte lan-
kytojus pasitiks kavinės „Caffe Rosso“, „Coffee Inn“, sriubos restoranėlis 
„Sriubos diena“, užeiga „Briuselio bistro“, sulčių baras „Fructus“. Antrame 
aukšte – kavinė „Midori“ ir restoranas „Euro Pub London“. Trečiame aukš-
te įkurdinti restoranai „Grill Brazil“, „Carskojė Sėlo“, „Čili pica“, „Fortas“, 
„Gan Bei City“, „Kybynlar“. žvėryne, greta judrių miesto gatvių, pastatytas 
vienas didžiausių sostinės prekybos centrų išsiskiria didžiausia Baltijos ša-
lyse požemine automobilių stovėjimo aikštele ir unikaliais architektūros bei 
įrengimo sprendimais.

„ESSE“
Lapkričio viduryje Vilniuje, pačiame centre (Gedimino pr. 50), prie „Va-

gos“ knygyno, duris atvėrė naujas „Esse“ restoranas. Restorane veikia 
specializuota vyno ir delikatesų parduotuvėlė, kurioje už patrauklią kainą 
gurmanai gali įsigyti mėgstamo vyno, prie kurio barmenas padės pasirinkti 
užkandėlių. Jaukus ir stilingas interjeras leis atsipalaiduoti bei mėgautis 
kiekviena akimirka. Lankytojai gali prisėsti vienoje iš dviejų salių bei 
užsisakyti dienos/verslo pietus ar romantiškai pavakarieniauti. Restorane 
laukiami ir tie, kurie mėgsta skaityti knygas. Teliks užsisakyti kavos su de-
sertu ar vyno taurę. Restorane bus organizuojamos degustacijos, pristatomi 
nauji patiekalai, vynas, maisto bei vyno deriniai, gurmaniški delikatesai, 
atvežti iš užsienio ar pagaminti restorano meistrų. 

„RŪSIO RESTORANAS“

„FLORESCO“

„BOKŠTAS“

„TAI BEI“

„GRILL BRAZIL“ („PANORAMA“)

„ESSE“
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Armanjakas – tai brendis, gaminamas Armanjako regione, Prancūzijoje. Šis 
gėrimas yra ne tik konjako brolis, bet ir didžiausias jo konkurentas. Tiek konja-
ką, tiek armanjaką saugo pavadinimo kilmės taisyklės, nes jie yra vieninteliai 
brendžiai Prancūzijoje, kurių gamybos zonos reglamentuojamos. Armanjako 
gamybą griežtai kontroliuoja Prancūzijos valstybinė įstaiga „Bureau National 
Interprofessionel de l‘Armagnac“.

UAB „Amka“ didžiuojasi gausia skirtingų metų „Baron Gaston“ armanjako 
kolekcija. Vienas seniausių buvo pagamintas 1888 metais!

Armanjakai gaminami iš Ugni Blanc, Colombard ir Baco Blanc vynuogių, 
išaugintų Armanjako regione. Gėrimui būdingas sodrus aromatas su vanilės 
prieskoniu. Ilgai ąžuolinėse statinėse brandinto gėrimo skonis tampa švelnus 
ir „apvalus“. 

„Baron Garston Legrand“ armanjakas – puiki dovana minintiems išskirti-
nę progą ar švenčiantiems jubiliejų. Restoranuose siūlome įrengti armanjako 
„sienas“, kurios džiugintų svečius. Lietuvoje galima įsigyti 1888–1994 metų 
šio gamintojo armanjako.

UAB „Amka“ informacija

SKIRTINGŲ METŲ „BARoN GASToN LEGRANd“ 
ARMANJAKAS 

REKLAMUoKITĖS poRTALE MENIU.LT!
Meniu.lt – tai didžiausias, išsamiausias bei labiausiai lankomas speciali-

zuotas interneto portalas, kuriame pristatomos visos Lietuvos maitinimo ir 
pramogų įstaigos, maitinimo rinkos naujienos bei aktualijos iš viso pasaulio. 
Portale pateikiama įdomi bei svarbi informacija tiek maitinimo ir pramogų 
įstaigų lankytojams, tiek darbuotojams ir savininkams. Portalas atnaujina-
mas kasdien, todėl dauguma Lietuvos restoranų, kavinių ir klubų lankytojų 
bei svečių iš užsienio informacijos ieško būtent Meniu.lt. Būti portalo Me-
niu.lt klientu – tai ne tik būti lengvai pasiekiamiems daugumai Lietuvos 
interneto vartotojų. Reklama – Jūsų restorano ar kavinės įvaizdžio dalis.

Meniu.lt kasdien sulaukia daug tikslinių lankytojų – šiuo metu portalą 
aplanko virš 14 000 lankytojų per parą, kurie pažiūri virš 50 000 puslapių, 
iš jų – ir Jūsų įstaigos pristatymą, naujienas, pasiūlymus pobūviams ar 
kitą reklaminę informaciją! Patogi paieškos ir rūšiavimo sistema (įstai-
gos pasirinkimas pagal miestą, tipą, virtuvę, pagal raktinius ar specifinius 
žodžius bei pavadinimus; paieška naujienose bei recenzijose) leidžia greitai 
ir patogiai rasti pageidaujamą įstaigą ar paslaugą. Nuo praėjusių metų 
Meniu.lt portale atsirado naujos rubrikos „Originalios dovanos“ (restoranų 
ir pramogų kompleksų dovanų čekiai) ir „ypatingoms progoms“ (specialūs 
pasiūlymai planuojantiems krikštynas, sužadėtuves ir kt.).

Meniu.lt vardas ir interneto adresas nuolatos reklamuojami įvairiuose lei-
diniuose, internete, specializuotų parodų metu. Kiekvieną mėnesį savirekla-
mai skiriama virš 20 % visų portalo pajamų. Meniu.lt yra beveik visų svetin-
gumo sektoriui skirtų renginių Lietuvoje informacinis rėmėjas ir net dalyvis. 
Portalo Meniu.lt personalas kasmet aplanko svarbiausias Europos viešojo 

maitinimo ir pramogų sektoriaus paro-
das, kuriose semiasi žinių bei užmezga tarptautinius ryšius. Portale dirba ta 
pati profesionali komanda, kuri leidžia žurnalą „Restoranų verslas“, leidinius 
„Meniu kelyje“, „Pobūvių gidas“, vykdo projektą „Pasaulio virtuvės“. 

Meniu.lt portale besireklamuojantiems restoranams skirta:
• Prioritetinė vieta maitinimo įstaigų sąraše. 
• Išsamus įstaigos pristatymas (logotipas, nuotraukos bei valgiaraštis), 

kuris nuolatos atnaujinamas. 
• Profesionalaus žurnalisto parašyta (arba Jūsų pateikta) recenzija apie 

įstaigą. 
• Naujienų bei specialių Jūsų įstaigos pasiūlymų (dienos pietų valgia-

raščio, paslaugų vaikams, konferencijų paslaugų ir kt.) publikavimas Meniu.lt 
portalo naujienų, renginių, akcijų ir dienos pietų rubrikose. 

• Šventinių arba proginių pasiūlymų pristatymas specialiose šventinė-
se rubrikose.

• Pobūvių (banketų, furšetų, išvežamųjų pobūvių ir kt.) pristatymas bei 
pobūvių užsakymų nukreipimas maitinimo įstaigoms.

• Nemokama leidinio „Restoranų verslas“ prenumerata.
• Meniu.lt klientus įvairiais veiklos klausimais nemokamai konsultuoja 

portalo specialistai.

dėl reklamos portale Meniu.lt kreipkitės el. p. info@meniu.lt arba tel. 
(8 5) 2735919.
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„MoNIN“ NAUJIENA – VAISIŲ TYRĖS
Nauja galimybė versle, kuria verta pasinaudoti! 

„Monin“ pristato naują ir konkurencingą produk-
tų seriją. 

• Natūrali, tikrų vaisių ir uogų skonio bei 
tekstūros tyrė.

• Paprastai laikoma ir naudojama. 
Kodėl vaisiai? Juk tai didžiulė ir vis dar besiple-

čianti rinka. Šis produktas gali būti naudojamas 
kavinėse, baruose, restoranuose, sulčių baruose. 
dauguma klientų nori, kad maistas būtų ne tik 
skanus, bet ir sveikas. Šį tikslą pasieksite naudo-
dami „Monin“ vaisių tyres.

Tiek šių vaisių tyrių tekstūra, tiek jų skoninės 
savybės yra panašios į natūralių vaisių savybes. 
Vaisių tyrėse natūralių vaisių kiekis yra nemažes-
nis nei 50 procentų. Šis produktas gaminamas 
tik iš pačių geriausių ir visiškai prinokusių vaisių, 
renkamų Viduržemio jūros regione. „Monin“ tyres 
drąsiai galima naudoti ir profesionaliose virtuvė-
se, ir namuose, nes į jas nebereikia dėti nei cukraus, 
nei kitų priedų. Tyrės supilstytos į patogius bute-
lius su dozatoriumi, kuris užsidaro automatiškai. 
Be to, neatidarytą produktą galima laikyti ir ne 
šaldytuve, o atidarytas gali būti vartojamas iki 15 

dienų. 
„Monin“ vaisių tyrių rūšys: bananinė, mangų, 

persikų, aviečių, braškių, pasiflorų, raudonųjų 
uogų.

dar niekada nebuvo taip paprasta pagaminti 
puikius vaisinius gėrimus.

Keletas receptų su „Monin“ vaisių tyrėmis:

„braškinė margarita“
• 45 ml „Monin“ braškių tyrės;
• 20 ml „Monin“ braškių sirupo;
• 40 ml tekilos;
• 20 ml žaliųjų citrinų sulčių.
Supilkite sudedamąsias dalis į plaktuvą su ledo ku-

beliais. Išplakite iki vientisos masės. Patiekite „Marga-
ritos“ taurėje.

„Persikų martini“
• 30 ml „Monin“ persikų tyrės;
• 40 ml degtinės;
• 10 ml žaliųjų citrinų sulčių.
Supilkite sudedamąsias dalis į plaktuvą su ledo kubeliais. 

Išplakite  ir patiekite atšaldytoje kokteilių taurėje. 

„bananų daiquiri“
• 30 ml „Monin“ bananų tyrės;

• 40 ml romo;
• 10 ml žaliųjų citrinų sulčių.
Supilkite sudedamąsias dalis į plaktuvą su ledo kubeliais. 

Išplakite ir patiekite atšaldytoje kokteilių taurėje.

„mangų švelnumas“ (Smoothie)
• 60 ml „Monin“ mangų tyrės;
• 90 ml jogurto.
Supilkite sudedamąsias dalis į plaktuvą su ledo kubeliais. 

Išplakite iki vientisos masės. Patiekite aukštoje stiklinėje.
.

UAB „Sangaida“ informacija

120 METŲ JUBILIEJAUS pRoGA 
„METAxA“ pRISTATo „AEN“

Praėjus 120 metų nuo įmonės įkūrimo (1888 
m.), „Metaxa“ pristato brandžiausią savo kūrinį, 
unikalų gėrimą „AEN“. Gėrimo, kurio pavadinimas 
graikų kalba reiškia „amžinai“, galės įsigyti tik 

1888 laimingieji, nes būtent tiek buvo pagaminta 
šio gėrimo specialaus dizaino grafinų. 

Tai išskirtinis gėrimas ne tik dėl riboto tiražo, 
bet ir dėl ypatingo skonio. Gėrimas buvo išpilsty-
tas iš seniausios „Metaxa“ statinės, pagamintos 
iš puikiausios kokybės ąžuolų medienos. Ši sta-
tinė „Metaxa“ rūsių darbuotojų buvo pagarbiai 
vadinama įkūrėjo vardu – Spyros statine. Joje 
daugiau nei aštuoniasdešimt metų maišėsi ir 
brendo išskirtinis turinys, jame vyko nesibaigian-
tis atsinaujinimo procesas. Šiandien ji yra tikras 
„Metaxa“ simbolis, įrodantis gebėjimą išlikti per 
amžius.

„AEN“ pasižymi skaidria, sodria raudonmedžio 

„KAVoS KULTŪRoS dIENoS 2009“
Jau antrą kartą Lietuvoje or-

ganizuojamos „Kavos kultūros 
dienos 2009“, apjungsiančios 

kasmetinį Lietuvos kavos ruošimo čempionatą ir ka-
vos šventę. Šventės metu (vasario 8-9 d.) vilniečiai 
ir miesto svečiai, užėjusieji į PC „Panorama“ (Salto-
niškių g. 9), turės galimybę paragauti skanios kavos, 
sudalyvauti „Šviežios kavos“ aukcione, susipažinti su 
„klasikinėmis“ espresso kavos ruošimo subtilybėmis 
bei patys pabūti teisėjais. 

Kavos ruošimo čempionate dalyvaus labiausiai 
patyrusieji, pajėgiausi ir drąsiausi kavos ruošėjai, 
dirbantys Lietuvos kavinėse, baruose ir restora-
nuose. Čempionatas vyks pagal Pasaulinio kavos 
barmenų čempionato taisykles, o jį globos Euro-
pos kavos asociacija (SCAE) bei Pasaulio barmenų 
čempionato (WBC) organizatoriai. Kompetentingi 
teisėjai iš įvairių pasaulio šalių vertins barmenų 
paruoštos kavos skonį, kokybę, identiškumą bei, 
žinoma, išradingumą. 

spalva su bronziniu atspalviu, turinčia glotnią, 
lyg plonai išaustas šilkas, tekstūrą. Jo aromatas 
intensyvus, sudėtingas ir labai rafinuotas, junta-
mi džiovintų vaisių (slyvų, figų, razinų), citrusinių 
vaisių žievelių, vanilės, skrudintų migdolų, graiki-
nių ir lazdynų riešutų bei irisų skoniai su laukinių 
bičių medaus ir cigarų dėžės tonais.

„Gaminant šį unikalų gėrimą, mano manymu, 
būtų buvę šventvagiška primesti gamtai savas 
taisykles, todėl nusprendžiau, kad alkoholio tūris 
turėtų likti toks, kokį sukūrė pati gamta“, – teigė 
vyriausiasis „Metaxa“ maišytojas Konstantinas 
Raptis.

UAB „Mineraliniai vandenys“ informacija

Geriausiu išrinktas kavos barmenas atstovaus 
Lietuvai „Pasaulio kavos barmenų čempionate 2009“ 
(World Barista Championship), vyksiančiame Atlan-
toje, JAV, 2009 metų balandžio 16-19 d. Prizais bus 
apdovanoti II ir III vietų laimėtojai.

dalyvių registracija (el. paštu lyka@lyka.lt 
arba asaida@micro.lt, tel. pasiteiravimui 8 684 
24157) vyksta iki 2009 m. sausio 25 d. Informa-
ciją, varžybų taisykles ir dalyvio anketas rasite www.
kavosdienos.lt. 

Organizatorių informacija
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pARodoJE IŠRINKTI GERIAUSI 
LIETUVoS VIRĖJAI IR KoNdITERIAI
Vytautas Mickevičius, Andriaus Zeigio nuotraukos

Parodų „batlshop.baltHotel.baltGastro 2008“ 
ir „baf 2008“, vilniuje organizuotų 2008 m. 
lapkričio 6–8 dienomis, metu vyko geriausio 
lietuvos virėjo ir geriausio lietuvos konditerio 
bei talentų konkursai. tradiciškai parodose savo 
įrengimus, gaminius bei paslaugas pristatė mai-
tinimo ir apgyvendinimo sektorius aptarnaujan-
čios įmonės, tiekėjai ir gamintojai. 

Pagrindinis parodų lankytojų traukos centras buvo viename iš paviljonų 
įrengta virėjų konkursui skirta zona. Keletą metų nepavykus surengti geriau-
sio Lietuvos virėjo konkurso, šį kartą organizatoriai (Lietuvos restoranų vy-
riausiųjų virėjų ir konditerių asociacija – LRVVKA) tikrai nusipelnė pagyrimų. 
Konkurso dalyvių darbo vietos ir žiūrovams skirta zona buvo įrengtos taip 
pat, kaip ir dideliuose tarptautiniuose konkursuose. žiūrovai galėjo patogiai 
sėdėti aukštėjančiose tribūnose ir stebėti virėjų darbą specialiai įrengto-
se virtuvėse su stiklinėmis sienomis. Konkurso dalyvius vertino tarptautinė 
žiuri komisija, įsitaisiusi tarp dalyvių ir žiūrovų. Konkursiniai patiekalai buvo 
pateikiami ir žiūrovų vertinimui – buvo galima iš arti apžiūrėti ir nufoto-
grafuoti kiekvieną valgį. Visi konkursiniai patiekalai buvo sudėlioti ant stalų 
parodos salėje. 

Pirmąją parodos dieną buvo renkamas geriausias Lietuvos konditeris, 
antrąją – geriausias Lietuvos virėjas, o paskutiniąją vyko jaunųjų virėjų 

konkursas. Talentų konkursui buvo pateikiami iš anksto pagaminti patie-
kalai. Konkursų dalyviams galėjo talkinti po vieną asistentą. Į geriausio 
Lietuvos virėjo ir konditerio konkursus pateko atrankos turą įveikusieji 
virtuvės meistrai. 

Geriausio Lietuvos virėjo konkurso dalyviai turėjo per 3,5 valandos paga-
minti po 6 porcijas nurodytų patiekalų, panaudodami privalomus produktus: 
karštąjį užkandį su ožkos sūriu, kedrų riešutais ir razinomis; karštąjį patie-
kalą su jautienos nugarine, baravykais ir bruknėmis; desertą su morkomis, 
datulėmis ir imbieru.

Titulą „Geriausias Lietuvos virėjas 2008“ pelnė Vytautas Samavičius (vieš-
bučiai „Navalis“ ir „Old Port“, Klaipėda), antrąją vietą užėmė Tomas Rimydis 
(viešbutis „Reval Hotel Neris“, Kaunas), trečiąją – darius dabrovolskas (res-
toranas „Vilniaus bastėja“, Vilnius). Kiti geriausio Lietuvos virėjo konkurso 
dalyviai: Sergej Borovych (restoranas „Marcipanas“, Vilnius), Zbignev Lipins-
kij (viešbutis „Martialis“, Vilnius), živilė Barusevičiūtė (restoranas „Akme-
ninė rezidencija“, Trakai), Artūras Kondratjevas (restoranas „Medininkai“, 
Vilnius), Aurimas Norkus („Pramogų bankas“, Vilnius), Vilma Saulienė (vieš-
butis „Gabija“, Palanga), Ruslan Bolgov (viešbutis „Mabrė“, Vilnius), donatas 
dabrovolskas (laisvalaikio ir verslo centras „Margis“, Trakai), Mindaugas Re-
kašius (viešbutis „Vanagupė“, Palanga). 

Geriausio Lietuvos konditerio konkurso dalyviai turėjo per 3,5 valandos 
pagaminti 15 vnt. identiškų mažų pyragaičių (10 vnt. – ekspozicijai, 5 vnt. – 
ragavimui komisijai), papuošti 2 kg torto pusgaminį laisvai pasirinkta tema. 
Torto dekoracijos turėjo būti valgomos ir gaminamos konkurso metu.

Konkurse „Geriausias Lietuvos konditeris 2008“ nugalėjo Natalija Kra-
sauskienė (UAB „Bijola“, Kaunas), antrąją vietą užėmė Jelena Klimentjeva 
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(O. Šiurkienės IĮ „Saldenė“, Vilnius), trečiąją – Jūratė Patkačiūnienė (kondi-
terijos cechas „Beatričės saldumynai“, Vilnius). Ketvirtoje vietoje liko Marytė 
Radzvilavičienė (viešbutis „SPA Vilnius“, druskininkai). 

Talentų konkurse galėjo dalyvauti visi norintys virėjai ar konditeriai. Jie 
pagal pateiktas užduotis iš anksto galėjo paruošti banketinį patiekalą, tortą 
ar meninę kompoziciją. Po aukso medalį pelnė Jolita Stemeliakaitė (resto-
ranas „La Mama“, Vilnius) ir Liucija Makovska (laisvalaikio centras „GCW“, 
Vilnius). Abi laureatės apdovanojimus gavo už banketinius, 8 asmenims 
skirtus patiekalus. Sidabro medaliais buvo apdovanoti Vytautas Samavi-
čius (banketinis patiekalas), Virginija Pečkienė (vestuvinis tortas, darbas iš 
šokolado, šakotis), Svetlana Michnovič (vestuvinis tortas), Irina Tviragienė 
(kompozicija iš drožinėtų vaisių ir daržovių), Alina Kučevskienė (kompozici-
ja iš drožinėtų vaisių ir daržovių), Jelena Klimentjeva (darbas iš šokolado). 
Bronzos medaliai atiteko Leonard Maceikanec (banketinis patiekalas), Jūra-
tei Patkačiūnienei (vestuvinis tortas), Romai Piragienei (vestuvinis tortas), 
Laimutei Ručinskaitei (kompozicija iš drožinėtų vaisių ir daržovių), Violetai 
Kazlovskajai (kompozicija iš drožinėtų vaisių ir daržovių). 

Tris dienas vykusios parodos „BatlShop.BaltHotel.BaltGastro 2008“ ir 
„BAF 2008“ užėmė virš 6000 kv. metrų plotą. „BAF“ parodoje savo pro-
dukciją pristatė 51 maisto produktų gamintojas (24 iš jų – iš užsienio), o 
„BatlShop.BaltHotel.BaltGastro“ parodoje įrengimus, paslaugas ir produk-
tus demonstravo 94 įmonės (iš jų 13 – užsienio). Parodas ir jų metu vykusius 
konkursus aplankė apie 12 000 lankytojų. 

Tradiciškai parodoje savo stendą turėjo ir žurnalo „Restoranų verslas“ 
leidėjai bei portalo Meniu.lt kūrėjai – UAB „Strateginių projektų vystymo 
grupė“. dėkojame visiems, aplankiusiems mūsų stendą. 



12        restoranų verslas 6/2008        

Interjeras

KAUBoJAI IR pIEMENAIČIAI
Audrius Vyšniauskas

restorano ar kavinės interjerui įtaką 
gali padaryti ne tik ypatingos virtu-
vės, bet ir „bazinės“ patiekalų grupės 
pasirinkimas. juk patiekalo specifika 
– tai ne tik jo paruošimo ar pateikimo 
būdas, bet ir savita aplinka, istorinės 
sąsajos bei kultūrinės tradicijos. dėl 
jų atsiranda apčiuopiami ryšiai tarp 
skirtingų šalių bei regionų, papildan-
tys patiekalų skonį įdomiais niuansais, 
o restoranų interjerus – taikliomis ir 
kartais netikėtomis detalėmis. 

Pastaruoju metu įvairiuose Lietuvos miestuose atida-
romi restoranai, kurių „baziniai“ patiekalai yra jautienos 
didkepsniai, kitaip tariant, „steikai“. Šio patiekalo atsiradi-
mo istorija ir paplitimas susieja saulėtąją Ispaniją su Loty-
nų Amerikos kraštais, taip pat su bekraštėmis JAV laukinių 
vakarų prerijomis. Nenuostabu, kad daugelio įstaigų įvaiz-
dis yra kuriamas remiantis ispaniškais bei amerikietiškais 
motyvais, pastaruosius sąlyginai skirstant į „kaubojiškus“ 
ir „lotyniškus“.

Vilniaus senamiesčio širdyje esančio restorano pavadi-
nimas „el Gaucho sano“ aiškiai rodo jį priklausant „loty-
niškai“ grupei, tiksliau, argentinietiškai jo atšakai. Pasak 
direktoriaus Tomo Kuoro, restorano profilį nulėmė visai 
ne įkūrėjų žavėjimasis Pietų Amerika, o ekonominė ana-
lizė, parodžiusi, kad šio profilio įstaigų sostinėje kol kas 
nepakanka. Sugalvota – padaryta: XVI a. pastato rūsyje, 
kuriame iki tol veikė naktinis baras, o vėliau – vyno rūsys, 
buvo įkurdintos kelios salės, kuriose iš viso telpa apie 120 
žmonių, o taip pat didkepsnių bei kitų kepinių gamybai 
reikalinga technologinė įranga. Tiesa, iš pradžių restorano 
staliukai rikiavosi ir stiklo stogu uždengtame pastato kie-
me, bet vėliau juos pakeitė lengva lauko kavinės įranga.

Ką Lietuvos žmonės žino apie tolimąją Argentiną? 
Praktiškai nieko, išskyrus visuotinį žavėjimąsi tango, Evi-
tos Peron nuotykiais ir aukšto lygio krepšiniu. Galbūt kai 
kurie mūsų yra skaitę Julio Cortazarą arba girdėję apie 
maištingąjį Che Guevarą. Tad interjero dizaineriui dariui 
Šatūnui neiškilo didelių sunkumų, pritaikant restoranui 
vyno rūsio patalpas. Pagrindinė problema buvo racio-
naliai padalinti erdves ir parinkti tinkamus aksesuarus, 
juolab senieji mūriniai skliautai visiškai atitiko pasirinktą 
koncepciją. Pagrindine konstrukcijų medžiaga darius pa-
sirinko natūralaus ąžuolo tašus, kuriuos papuošė galvijų 
odomis ir kailiais. didžioji restorano salė yra suskirstyta į 
lietuvių širdžiai mielas „kišenes“ (nors užsieniečiai ir „At-
rium“ viešbučio gyventojais sudaro kone pusę lankytojų). 
Pagrindinė atskyrimo priemonė – virš minkštų baldų at-
kalčių ištempti raguočių kailiai – bene ryškiausi įvaizdžio 

„el GaucHo sano“

„el GaucHo sano“
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akcentai. Bendrąjį įspūdį sėkmingai papildo ant stulpų ir medžio sijų iška-
binti arklių balnai, kamanos, pakinktai, odinės gertuvės ir kita pampos (red. 
Pietų Amerikos dykvietės) nukariautojų atributika. Pakampėse stovintys ri-
terių šarvai, užsilikę nuo ankstesnių laikų, kuria istorinę atmosferą, nors, 
aišku, su Naujuoju Pasauliu neturi nieko bendro. Banketinės salės erdvėje, 
kur jokių pertvarų nėra, pagrindinis vaidmuo atitenka oda aptrauktiems fo-
teliams ir kitiems raižyto medžio baldams. Pertvarų nėra ir virtuvės erdvėje, 
kuri tiesiogiai atsiveria į praėjimą su keliais staliukais. Čia sėdintys klientai 
turi galimybę tiesiogiai stebėti maisto gamybos procesą, pavyzdžiui, did-
kepsnių kepimą anglinėje krosnyje. Beje, patiekalų pateikimas klientams yra 
viena svarbiausių „El Gaucho Sano“ atrakcijų: kepsnys atnešamas žarijomis 
šildomoje keptuvėje, o moliniuose indeliuose patiekti padažai ir garnyras 
surikiuojami ant medinės lentelės. Ši lentelė valgio metu naudojama kaip 
lėkštė – iš keptuvės išimta mėsa ir kitos sudėtinės dalys pjaustomos ant jos. 
Neįprasta? Užtat kaip egzotiška!

Klaipėdoje esantis restoranas „skandalas“ atstovauja „kaubojiškai“ „steik-
hauzų“ atmainai. Jo istorija visiškai atitinka pavadinimą: kadaise veikusios 
šašlykinės vietoje veikiantis baras netruko tapti vienu triukšmingiausių ir 
populiariausių uostamiestyje. Bene visa Lietuva kartojo frazę iš populiaraus 
reklaminio klipo: „Baras „Skandalas“ – tavo ekstazė, tavo finalas!“. Tačiau 
laikui bėgant, skandalingoji reputacija gerokai įsiėdė, ir 2000-aisiais buvo 
nuspręsta pakeisti baro įvaizdį, veiklos profilį bei pavadinimą. Lemiamą 
vaidmenį suvaidino savininko Rimgaudo Kunstmono stažuotė JAV, kur jis 
turėjo puikią galimybę susipažinti su vietinėmis maisto gamybos tradici-
jomis, „steikų“ kepimu. Šia kryptimi buvo nuspręsta orientuoti ir restoraną 
naujuoju pavadinimu „West Side“. Tačiau naujasis pavadinimas neprigijo, ir 

„skandalas“
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štai jau septynerius metus atnaujintas „Skandalas“ džiu-
gina lankytojus tobulai paruoštais kepsniais ir rinktiniais 
gėrimais.

Išskirtiniu dabartinio „Skandalo“ bruožu galėtume 
laikyti ypač „sodrią“ daiktinę aplinką. Bendrąją nuotai-
ką formuoja ne tik baldai ir šviestuvai, bet ir daugybė 
aksesuarų, suvenyrų ir kitokių daikčiukų, atspindinčių 
margaspalvę Amerikos „mitologiją“, paremtą tiek trum-
pa JAV istorija, tiek masinės kultūros apraiškomis. Res-
torane rasime ir indėniškų totemų, ir saliūnų iškabų, ir 
archaiškų „Coca-colos“ automatų, ir netgi benzino ko-
lonėlės fragmentą. Sienos nukabinėtos praeito amžiaus 
Holivudo žvaigždžių nuotraukomis, lengvabūdiškais 
„pin-up“ paveiksliukais, žemėlapiais, komerciniais pla-
katais ir, be abejo, gausybe automobilių numerių ir kelio 
nuorodų, įskaitant legendinę „Route 66“. Galbūt kai kurie 
šių daiktų atsidūrė „Skandalo“ salėse ne tik kaip Ame-
rikos kultūros ženklai, bet ir kaip viduriniosios lietuvių 
kartos kadaise patirto „vakarietiškumo bado“ simboliai. 
Vien tik surinkti juos į krūvą buvo didžiulis darbas. Tokia 
daiktų gausa turėtų neišvengiamai sukelti chaosą, bet 
dėl apgalvoto komponavimo visi jie surado savo vietas 

restorano salėse. Aišku, pirmuoju smuiku interjere vis-
gi groja baldai, pagal užsakymą pagaminti specialioje 
Anglijos įmonėje. Subtiliai tamsinta mediena, gausybė 
raižytų ir tekintų elementų, ritmiškai susegta atkalčių 
oda („Česteris“) dvelkia solidumu ir kokybe. Su sienų pa-
neliais ir tapetais baldai sudaro vieningą ansamblį, kur 
kas autentiškesnį už visas Holivudo dekoracijas. Kartu su 
puikia virtuve, maloniu aptarnavimu ir dažnai skamban-
čia tikro garso muzika „Skandalo“ interjerai nepadarytų 
gėdos nei vienam Europos miestui. 

dar vienas restoranas, siekiantis suteikti kepsniams 
„lotynišką“ atspalvį, visai neseniai atvėrė duris Vilniu-
je, naujajame „Panoramos“ prekybos centre. Palikę šio 
centro išplanavimo ir įrengimo ypatumus suomių pro-
jektuotojų sąžinei, pastebėsime, kad „Grill brazil“, kaip 
ir kitos viešojo maitinimo įstaigos, yra užkeltas net į 
trečią aukštą. Eskalatoriais kildami aukštyn, tikimės ne 
tik ypatingo patiekalų skonio, bet ir vaizdingų sostinės 
peizažų. deja, tenka nusivilti: „Panoramos“ viršuje nėra 
ne tik terasų, bet ir langų. Ši aplinkybė dar labiau pabrė-
žia originalaus interjero įrengimo ir teisingos rinkodaros 
svarbą. Pastaroji „Grill Brazil“ restorane yra susijusi su 
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didkepsnių atsira-
dimo istorija ir jų 

paplitimas saulėtąją 
Ispaniją susieja su 

Lotynų Amerikos pre-
rijomis. Nenuostabu, 
kad daugelio įstaigų 
įvaizdis yra kuriamas 
remiantis ispaniškais 
ir meksikietiškais mo-
tyvais, pastaruosius 
sąlyginai skirstant į 
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neįprasta maisto pateikimo procedūra, vadinama „Rodizio“. Jos esmė – 
mėsos ir paukštienos kepinių rinkinių, įskaitant ir garsųjį brazilišką kepsnį 
ant iešmo „Churrasco“, nešiojimas po salę ir siūlymas visiems to pagei-
daujantiems restorano klientams. Beje, meniu žadamas ne tik ypatingas 
pasirinkimas, bet ir sankcijos pernelyg įnoringiems klientams, drįstantiems 
reikalauti rinktinių pjaustinių ir atsisakyti siūlomo asortimento... Garnyrai 
ir salotos prie nešiojamų kepsnių pateikiami švediško stalo principu. Akty-
vus žmonių judėjimas po salę pareikalavo ir atitinkamo planinio sprendimo, 
tad grupės „Performa“ architektai, vadovaujami visuomeninių interjerų aso 
Valerijaus Starkovskio, salės viduryje paliko platų praėjimą su maisto servi-
ravimo salomis. Judėjimo link baro kryptį akcentuoja dvi gausiai dekoruotos 
skiriamosios sienelės. dėl lokalaus apšvietimo interjere tvyro intymi prie-
blanda, dominuoja šiltas rusvai raudonas koloritas, kur ne kur paįvairintas 
aukso spalvų intarpais. Egzotiškumo dėlei pagrindinės salės erdvę puošia 
kelios dekoratyvinės palmės, o nesamus langus atstoja Ostapo Benderio 
išsvajotojo Rio de žaneiro panoraminės nuotraukos. Galbūt šios įstaigos 
interjero privalumai laikui bėgant paskatins lankytojus labiau domėtis ne 
„biudžetiniais“, o egzotiškais patiekalais.

Privilioti klientus galima ne tik interjero įmantrybėmis ar maisto pateiki-
mo ritualais, bet ir originaliu paslaugų rinkiniu. Pavyzdžiui, prieš ragaujant 
gardųjį kepsnį ar netrukus po to, visai neblogai būtų pliūkštelti į baseiną 
arba pasikaitinti jaukioje pirtelėje, o vėliau saugiai ir greitai pasiekti namus 
arba pulti į naktinio miesto pramogų sūkurį. Sakote, neįmanoma? Kodėl gi 

„skandalas“

„GrIll brazIl“

„GrIll brazIl“

Nukelta į 16 psl. >



16        restoranų verslas 6/2008        

Interjeras

ne – visa tai rasite restorane „ad astrum“, kurį iš sostinės Katedros aikštės 
galima pasiekti pėsčiomis vos per keliolika minučių. Senesnės statybos pas-
tate svečių laukia jaukios salės – 70 vietų pagrindinė ir 20 vietų banketinė. 
Tiesiai iš jų galima nusileisti į rūsį, kuriame įrengtas pirčių kompleksas su 
baseinu ir poilsio zona. Tiesa, visi lankytojai vienu metu čia netilptų, bet 
12–15 žmonių grupei vietos visiškai pakanka. Pasak restorano direktoriaus 
Algirdo Belevičiaus, galimybė sujungti restoraną su pirtimi ir baseinais pa-
reikalavo nemažai lėšų ir pastangų, užtat dabar klientai gali laisvai rinktis: 
ar nuolat leisti laiką apačioje, ar retsykiais pakilti į viršų. 

Ilgą laiką pagrindinės salės plotą ribojo pastato viduriu praeinanti masyvi 
nešančioji siena. Rekonstrukcijos metu (projekto autorius – architektas Ta-
das Balčiūnas) abipus sienos esančios patalpos buvo sujungtos, perdangos 
svorio apkrovą perduodant 4 metalinėms kolonoms. Jų tarpe kaip tik atsirado 
vietos atviram ugniakurui su įspūdingo dydžio kalto metalo gartraukiu, po kuriuo 
ir vyksta pagrindinė kulinarinė atrakcija – mėsos patiekalų kepimas. Lankytojai 
gali drąsiai sėdėti čia pat ir stebėti procesą – gerai įrengus ventiliaciją, jokie kva-
pai po salę nesklinda. Taip pat galima pasirinkti vieną iš daugybės dvisėdžių arba 
ketursėdžių staliukų, išsklaidytų po visą salę. Įdomu, kad jaukumo dėlei daugelis 
jų yra atitverti žemomis ažūrinėmis medžio pertvarėlėmis, visiškai netrikdančio-
mis bendrosios erdvės struktūros. Tas pats medžio ažūro motyvas panaudotas 
baro bei serviravimo stalų apdailai. Tiek pertvaros, tiek sėdimieji baldai yra pa-
gaminti iš ąžuolo bei uosio medienos Lietuvos įmonėse. Iš kitų interjero detalių 
minėtina sendintų raudonų plytų ir rusvo faktūrinio tinko sienų apdaila. Lubų 
struktūra yra kiek sudėtingesnė nei įprasta – jos įrengtos su keliais peraukštė-
jimais, kuriuose įtaisytas bendrasis apšvietimas. Ugniakuro zonoje kadaise buvo 
įrengtas dekoratyvinis lubų skliauto taškinis apšvietimas, imituojantis žvaigždėtą 
dangų ir savaip pateisinantis restorano pavadinimą „Ad Astrum“ (lot. „į žvaigž-
des“), tačiau ilgainiui dėl šalto kolorito jo buvo atsisakyta. dabar stengiamasi 
kuo labiau atšildyti bendrąją salių atmosferą, pavyzdžiui, įrengiant personalinę 
tapybos darbų ekspoziciją. 

Bandymai prisivilioti naują klientų grupę, keičiant restorano meniu ir 
pavadinimą, ne visuomet duoda teigiamų rezultatų. daugelį metų sostinės 
Rotušės aikštėje veikusį restoraną „Steakhouse“ pernai buvo nuspręsta per-
vadinti į „la mama“, tokiu būdu pažymint nusitaikymą į gurmanišką pran-
cūzų virtuvę ir, atitinkamai, pasiturinčių moterų socialinę grupę. deja, ma-
nevras nepasiteisino: įvairiausių dietų kankinamos moteriškės įniko į salotas 
ir kavutes, o prestižinė ir plačiai žinoma patiekalų grupė – mėsos kepsniai 
– buvo gerokai primiršta. Šiuo metu restorane vyksta „vyriškosios“ virtuvės 
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atgimimas, kuris vėl gali privesti prie restorano pavadinimo pasikeitimo.
„La Mamos“ padėtis miesto centre yra labai palanki ir kartu sudėtin-

ga. Iš vienos pusės, pagrindinės salės, kurioje telpa apie 70 lankytojų, 
langai – tiesiai į rotušės pastatą. Iš kitos pusės, intensyvus transporto 
eismas sukelia automobilių pastatymo problemų ir neleidžia įrengti lau-
ko kavinės. Padėtį komplikuoja ir tai, kad restoranas yra antrame aukšte, o 
šalia jo, tame pačiame pastate, veikia dar keletas pramogų objektų, tarp jų 
– kazino ir naktinis baras. Nors restorano iškaba yra iškelta į fasadą, surasti 
įėjimą pastato viduje nėra taip paprasta. Šiuos faktus tenka minėti dėl to, 
kad priėjimo ir orientacijos problemos neretai nustelbia visus visuomeninio 
interjero privalumus.  

žymaus interjero architekto dariaus Šatūno kūrinį reikėtų priskirti pas 
mus mažai paplitusiam Art deco stiliui: solidžios apdailos medžiagos, tarp 
jų ir natūrali oda, apibendrintos tamsių baldų formos, sodrus šiltas koloritas. 
Salę puošia keletas šiam stiliui būdingų didelio formato juodai baltų nuo-
traukų. deja, iš ankstesnio projekto buvo paveldėtos kelios išplanavimo klai-
dos: dalis salės (prie langų) buvo pakelta keliais laipteliais ir atitverta žema 
sienele, o arčiau įėjimo durų liko nemažai tuščios vietos. Paskutinės rekons-

trukcijos metu dalį trūkumų pavyko ištaisyti, bet klientų aptarnavimas ant 
pakylos dar ir šiandien reikalauja padavėjų miklumo ir puikios orientacijos. 
Restorano profilio pakeitimas įnešė į interjerą sentimentalių bruožų, šiek 
tiek prasilenkiančių su ankstesne koncepcija: salėje atsirado daug egzotiškų 
gėlių, dekoratyvių draperijų bei užuolaidų, o sienos buvo tiesiog nusėtos 
nedidelių formatų nuotraukomis. Restorano savininkės Ritos Stankevičienės 
nuomone, su furšetais ir užsakomaisiais renginiais siejamas „vyriškos“ virtu-
vės „reabilitavimas“ pareikalaus naujų pokyčių interjere – tai bus grįžimas į 
solidų monumentalumą, galbūt sietiną su pavadinimo pakeitimu dar kartą.

Nepalankiai klostantis ekonominei situacijai, išlaikyti aukšto lygio spe-
cializuotą restoraną tampa vis sudėtingiau – tenka dar atidžiau dirbti su 
klientais, griebtis netikėtų rinkodaros sprendimų. Šiame kontekste vieno res-
torano vadovo pamąstymas, ar ne laikas nutraukti veiklą ir išnuomoti patalpas 
kinams, visgi nuskambėjo kiek netikėtai. Juk tai reikštų ne vien tik peilio ir ša-
kutės pakeitimą į medinius pagaliukus, bet ir ryškios bei įspūdingos pasaulio 
kulinarinio paveldo dalies kartu su įdomia aplinka ir specifinėmis vartojimo 
tradicijomis atsisakymą. žodžiu, gyvenimas taptų dar prėskesnis...
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ITALIŠKAS ALYVUoGIŲ ALIEJUS 
Andrius Zeigis

Italai alyvuogių aliejaus išgavimo procesą mėgsta palygin-
ti su vyno gamyba. jį aprašyti sudėtinga, nes net ir viename 
regione esančiose gamyklose aliejus gaminamas skirtingai. 
Galima teigti, jog tai labiau menas nei tiesiog naudingo 
produkto gamyba. 

Apsilankėme Italijos Molizė regiono, Larino miestelio, 
alyvuogių aliejaus gamykloje, kuri garsėja tuo, kad anks-
čiausiai Italijoje išspaudžia naujojo derliaus aliejų. Taip 
įvyksta dėl įvairių priežasčių, apie kurias ir pakalbėsime 
šiame straipsnyje. Molizė (sostinė – Kampobasas) yra an-
tras mažiausias Italijos regionas. 4438 kv. km plote iš viso 
gyvena 320 838 žmonės (2007 m.). Šis regionas garsus 
ne tik alyvuogių aliejumi. daug žmonių augina kukurūzus, 
iš kurių gaminama italų mėgstama polenta (red. kukurū-
zų apkepas). Molizė regione taip pat gaminamas puikus 
sūris, vynas, randama daug trumų, dar vadinamų „triufe-
liais“ (tai labai reti grybai, renkami Italijoje ir kai kuriose 
Prancūzijos vietovėse). 

Kaip ir geras vynas, kiekviena alyvuogių rūšis yra uni-
kali, todėl iš jų išspaustas alyvuogių aliejus skiriasi savo 
skoniu, kvapu bei išvaizda. Net tos pačios rūšies alyvuo-
gės, užaugintos skirtinguose regionuose, yra skirtingo 
skonio bei aromato. Ispaniškas alyvuogių aliejus papras-
tai yra geltonos spalvos, vaisių, riešutų skonio. Ispanijoje 
pagaminama apie 45 % viso pasaulio alyvuogių aliejaus. 
Itališkas alyvuogių aliejus beveik visada yra tamsiai žalios 
spalvos ir pasižymi įvairių žolelių aromatu. Italijai tenka 
apie 20 % pasaulinės alyvuogių aliejaus rinkos. 

alyvuogių aliejaus skonis, kvapas ir spalva priklauso 
nuo:

1. Alyvuogių rūšies.
2. Vietovės ir žemės, kurioje auga alyvmedžiai, sudė-

ties.
3. Aplinkos faktorių bei oro sąlygų.
4. Alyvuogių prinokimo.
5. derliaus nuėmimo laiko.
6. derliaus nuėmimo metodų.
7. Laiko tarp derliaus nuėmimo ir aliejaus spaudimo.
8. Spaudimo technikos.
9. Pakavimo ir sandėliavimo metodų.

Viena iš svarbesnių priežasčių, kodėl Larino miestelio 
gamykla gali konkuruoti su kitomis, yra ta, kad jų aly-
vuogės yra skinamos anksčiausiai, todėl kokybiškiausias 
naujojo derliaus alyvuogių aliejus rinkai pasiūlomas grei-
čiausiai.

Alyvuogių aliejaus gamybos procesas skirtingose valsty-
bėse ar net skirtinguose vienos šalies regionuose gali būti 
nevienodas. Kaip ir kitų Viduržemio jūros regiono šalių, 
Italijos, taip pat ir Molizė regiono, alyvmedžiai pirmuosius 
vaisius užaugina tik po kelerių metų. Labai svarbu augan-
čius medžius gerai prižiūrėti, nes nuo to taip pat priklauso 
derliaus kiekis ir kokybė. Geras derlius yra tada, kai iš 3,5 
kg alyvuogių išspaudžiamas 1 litras aliejaus. 

Pasaulyje egzistuoja keli šimtai alyvmedžių rūšių, ta-
čiau tik kelios jų yra naudojamos komerciniais tikslais. 
Alyvmedžių rūšys dažnai yra užrašomos ant butelio. 

Visuose alyvuogių aliejaus gamybos etapuose yra fik-
suojama alyvuogių bei oro temperatūra. Tai daroma ir ski-
nant alyvuoges. Užrašomas ir vidutinis alyvuogių, nuskintų 
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nuo konkretaus medžio, dydis. Jų dydis, skonio bei kvapo savybės labiausiai 
priklauso nuo sezono oro sąlygų. Kaip ir auginant vynuoges, labai svarbu, 
kad būtų kuo daugiau saulėtų dienų ir kuo pastovesnė oro temperatūra.

80 procentų visų alyvuogių yra nurenkama rankomis, likusieji 20 pro-
centų – mechaniškai. Anksčiau alyvmedžiai buvo purtomi arba jų kamie-
nas buvo daužomas lazdomis, kad alyvuogės nukristų ant žemės. dabar 
jos dažniausiai skinamos rankomis arba po medžiais, saugiu atstumu nuo 
žemės, ištiesiamas tinklas ir tuomet purtomas medis. Taip alyvuogės į 
tinklą nukrenta minkštai, todėl nepažeidžiamas jų minkštimas. Alyvuogę 
pažeidus, gali prasidėti nepageidaujama priešlaikinė fermentacija. Jeigu 
alyvuogės buvo renkamos tik rankomis, tai dažniausiai yra nurodyta ant 
aliejaus butelio. 

Nuskintos alyvuogės turi būti transportuojamos labai atsargiai, nes prie-
šingu atveju uogos susidaužys ir pradės rūgti (fermentuotis) arba prasidės 
oksidacija, dėl kurios gali pasikeisti arba visai pranykti alyvuogių skonis ir 
kvapas. Todėl alyvuogės gabenamos nedidelėse ir negiliose dėžutėse. 

Tokiu būdu nuskintos ir į gamyklą nugabentos alyvuogės yra ruošiamos 
spaudimui. Esant šiltam orui, alyvuogės turi būti išspaustos per 24 val., 
esant vėsesniam – per 48 val. Iki spaudimo jos yra laikomos lauke, nes 
šiame regione spalio mėnesio temperatūra dieną ir naktį yra labai panaši. 
Visos alyvuogės nuo medžių nuskinamos per 2–3 spalio mėnesio savaites. 

Prieš spaudimą alyvuogės yra suskirstomos į tris rūšis. Pirmajai rūšiai 
priskiriamos alyvuogės, kurių viena pusė yra prisirpusi (tamsiai violetinės 
spalvos), o kita – žalia. Antrosios rūšies alyvuogės yra tiesiog žalios spal-
vos, o trečiosios – visai prinokusios (tamsiai violetinės). 

Iš žalių alyvuogių taip pat spaudžiamas aliejus (tik jis kiek kartesnis), 
tačiau jis nėra toks kokybiškas ir aromatingas, kaip iš pusiau ar visai pri-
nokusių alyvuogių. Tačiau tai nereiškia, jog toks aliejus yra blogas ir ne-
naudojamas. Atvirkščiai – jis labai plačiai vartojamas, tačiau derinamas su 
kitais maisto produktais. Šis aliejus yra prieskonių, vaisių, žalių pomidorų 
aromato. Minėtasis alyvuogių aliejus dažniausiai patiekiamas su tradicine 
itališka duona: duona pamirkoma į aliejų ir valgoma. Tai tradicinis Molizė 
regiono gyventojų užkandis pietų metu, belaukiant karštojo patiekalo, kuris 
dažniausiai yra patiekiamas su polenta. 

Iš pusiau prinokusių alyvuogių pagamintas aliejus dažniausiai naudoja-
mas gaminant žuvies valgius. Jo skonis primena įvairias žoleles. 

Pačios aukščiausios kokybės, iš visiškai prinokusių alyvuogių spaustas 
aliejus naudojamas salotoms ir visiems kitiems itališkos virtuvės gaminiams, 
kurie nėra kepami, pagardinti, nes šis aliejus yra saldesnis, nesijaučia kartu-
mo. Italams alyvuogių aliejaus derinimas su produktais yra labai svarbus. 

Aliejus spaudžiamas šaltai (šalto spaudimo). Pirmiausia alyvuogės su-
smulkinamos ir centrifuga, esant 3200 aps./min., iš alyvuogių masės yra 
atskiriamas vanduo, aliejus ir nereikalinga organinė masė. Likus tik vande-
niui ir aliejui, alyvuogės apdorojamos toliau, kol visiškai atsiskiria vanduo ir 
aliejus. Gautas aliejus kelis kartus perfiltruojamas (dažniausiai naudojami 
popieriniai filtrai), kad neliktų jokių dalelių. Į aliejų nededama jokių papil-
dų ir cheminių medžiagų, nes jame savaime yra įvairių vitaminų ir kito-
kių žmogaus organizmui reikalingų medžiagų. Išspaustas aliejus patenka į 
talpyklas, iš kurių, pasibaigus skynimo laikotarpiui, išpilstomas į butelius, 
užklijuojamos etiketės, sandėliuojamas bei išvežamas pirkėjams. Galutiniam 
vartotojui skirtas aliejus supilstomas į tradicinius stiklinius buteliukus, o 
restoranams – į metalines 1,5 ir 3 l talpas. 

Alyvuogių aliejus yra labai sveikas, į jį nededama jokių cheminių me-
džiagų. Skirtingai nei vynas, pačios geriausios rūšies („Extra-virgin“) alie-
jus nebręsta butelyje. Oras ir šviesa gali pakenkti aliejaus skoniui, jeigu jis 
bus laikomas netinkamai (pavyzdžiui, prie viryklės). Alyvuogių aliejus turėtų 
būti laikomas tamsioje ir vėsioje vietoje. Aliejus taptų nevertingas, jeigu jį 
sušildytumėte iki 70 °C. Sandariai uždarytas ir vėsioje bei tamsioje vietoje 
laikomas „Extra-virgin“ aliejus gali būti vartojamas vienerius metus – vėliau 
jis įgauna kartų prieskonį. Prastesnės kokybės aliejus, laikomas atidarytame 
butelyje, savo gerąsias savybes praranda kur kas greičiau. Tačiau tai nėra 
labai svarbu, nes retas kuris butelį aliejaus naudoja ilgai.
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Itališko alyvuogių aliejaus rūšys:
• „Olio Extra Vergina di Oliva“ arba tiesiog „Extra vergina“. Tai geriausias 

ir brangiausias, šaltai spaudžiamas itališkas alyvuogių aliejus (be cheminių 
priedų, griežtai kontroliuojant temperatūrą). Vienas iš alyvuogių kokybės 
vertinimo kriterijų yra rūgštingumas (kiek procentų laisvųjų riebalų rugš-
čių yra 100 gramų aliejaus). Kuo rūgštingumas mažesnis, tuo geriau, nes 
tai reiškia, kad aliejus pagamintas iš sveikų, tinkamai užaugintų, nuskintų 
bei išspaustų alyvuogių. Rūgštingumas – ne vienintelis kokybės kriterijus, 
nes yra aliejų, kurių rūgštingumas yra labai mažas, bet skonis, spalva arba 
aromatas – netobuli. „Extra vergina“ aliejus negali būti didesnio nei 0,8 % 
rūgštingumo, tačiau praktiškai leidžiamas ir 1 %. Geriausias aliejus gami-
namas tradiciniu būdu: alyvuogės būtinai renkamos rankomis ir malamos 
granito girnomis. Aliejus yra spaudžiamas nešildant, po to filtruojamas. 
Spaudžiant alyvuoges pirmąjį kartą, gaunama apie 90 % aliejaus. 

• „Olio di Oliva vergine“ – tai antra pagal kokybę itališko alyvuogių 
aliejaus rūšis. Šis aliejus taip pat gaunamas alyvuoges spaudžiant šaltai. 
Aliejaus rūgštingumas negali būti didesnis nei 2 %. 

• „Olio di oliva vergine corrente“ rūgštingumas – iki 3,3 %. Gali būti 
maišomas su prastesnės kokybės aliejais, todėl jokiu būdu negali būti par-
davinėjamas kaip „Extra vergina“. 

• „Olio di oliva vergine lampante“. Aliejaus rūgštingumas – iki 3,3 %. 
Gaunamas sumaišius įvairių rūšių aliejų (net ir rafinuotą). Jame yra rafi-
nuotiems aliejams būdingų junginių, todėl šis aliejus yra daug prastesnis už 
„Extra vergina“. 

• „Olio di oliva“. Šis aliejus gaunamas maišant prastesnės kokybės alie-
jus, kurių gamybos metu buvo naudojama šiluma. Tokiu būdu aliejaus išgau-
nama gerokai daugiau, tačiau suprastėja jo kokybė. 

Taigi galima pastebėti, kad itališkas alyvuogių aliejus nuo ispaniško, pran-
cūziško, graikiško ir turkiško skiriasi tiek savo spalva, tiek skoniu ir aroma-
tu. Nors pačios aukščiausios („Extra vergina“) kokybės itališkas alyvuogių 
aliejus gali kainuoti net 80 litų už 0,5 litro butelį, jis ne tik pagardins jūsų 
maistą, bet ir bus naudingas sveikatai dėl jame esančių vitaminų ir kitų 
naudingų medžiagų. Rinkdamiesi itališką alyvuogių aliejų, įdėmiai išstudi-
juokite etiketę ir būtinai išsiaiškinkite, kokiame regione jis buvo pagamintas, 
nes pažymėti regioną nuo šių metų privalo visi Italijos alyvuogių aliejaus 
gamintojai.

Už galimybę aplankyti Larino miestelio alyvuogių aliejaus gamyklą bei susipažinti 
su Molizė regiono gyventojų populiariausiais verslais dėkojame Italijos užsienio preky-
bos institutui (Universiteto g. 4, Vilnius).

Atkelta iš 19 psl. >
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SUpApRASTINTI REIKALAVIMAI MAISTo TVARKYMo 
SUBJEKTŲ pATVIRTINIMUI IR REGISTRAVIMUI

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad nuo 2008 
metų spalio 26 d. įsigaliojo nauji Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir 
registravimo reikalavimai.

Nuo šiol pradėti maisto verslą, gauti Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą 
ar užsiregistruoti bus galima greičiau, taip pat reikės pateikti mažiau doku-
mentų. dėl leidimo dirbti nereikės pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos 
visuomenės sveikatos centrų apskrityse išduotų Maisto tvarkymo subjekto vi-
suomenės sveikatos saugos ekspertizės protokolų, darbuotojų sveikatos žinių 
pažymėjimų, asmenų medicininių knygelių ir kt.

Anksčiau Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimus maisto tvarkytojai gau-
davo per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos, o dabar juos gaus 
per 5 darbo dienas. Buvo tikrinami visi kioskai, parduotuvės, maisto išdalijimo 
vietos. Kai kuriems verslininkams tai buvo naudinga, nes inspektoriai patardavo 
ir suteikdavo daug naudingos informacijos apie maisto tvarkymo vietų įrengimą, 
darbo zonų suskirstymą ir kt. dabar bus tikrinamos jau veikiančios įmonės. 

Subjektams, kurie nedaro tiesioginės įtakos maisto saugai ir kokybei, pa-
žymėjimai bus išduodami be veiklos sąlygų įvertinimo vietoje (vaistinėms, 
kioskams, išvežiojamąja prekyba užsiimantiems asmenims, sezoninėms pre-
kybos įmonėms, asmenims, užsiimantiems mažmenine prekyba iš automatų, 
prekiaujantiems tik negreitai gendančiais fasuotais maisto produktais, užsii-
mantiems maisto išdalijimu, maitinimu ir prekyba renginių metu, turgaviečių 
prekiautojams (prekiaujantiems maistu pagal verslo liudijimus), ne maisto 
prekių parduotuvėms (degalinėms), kuriose prekiaujama negreitai gendančiais 
fasuotais maisto produktais, prekiaujantiems laikinose patalpose, viešbučiams 
(tiekiantiems pusryčius) ir kt.) Šie verslininkai Maisto tvarkymo subjekto pažy-
mėjimus gaus per 5 darbo dienas.

Maisto tvarkymo subjektai (maisto produktų gamybos, viešojo maitinimo, 
didmeninės ir mažmeninės prekybos, fasavimo ir pakavimo, tiekimo įmonės), 
darantys tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei, bus tvirtinami kaip ir anks-
čiau, įvertinant maisto tvarkymo veiklos sąlygas vietoje. 

Pagal naujuosius reikalavimus, teritorinės VMVT registruos visus maisto 
tvarkymo subjektus, kurie anksčiau nebuvo registruojami. Tai tiesioginės įtakos 
maisto saugai ir kokybei nedarantys, prekyba internetu ar logistika (maisto pro-
duktų iškrovimu ar pakrovimu, užsakymų iš klientų apdorojimu, maisto produktų 

paskirstymu) užsiimantys subjektai. Jie bus užregistruojami per 3 darbo dienas.
„Stengiamės mažinti administracinę naštą pradedantiems ar jau vykdan-

tiems savo veiklą maisto tvarkytojams. Paprastinamas ne tik patvirtinimas 
ir registravimas, lengviau įgyvendinami reikalavimai patalpoms, gaminamos 
produkcijos tvarkymui. Tačiau valstybinė kontrolė, paremta rizikos analize, iš-
lieka. Verslininkai privalo laikytis nustatytų maisto saugos ir higienos reikala-
vimų, nes jie atsako už vartotojams tiekiamo maisto saugą ir kokybę“, – teigė 
VMVT direktorius Kazimieras Lukauskas.

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas – tai apskričių, miestų ar rajonų 
teritorinės VMVT suteikiama teisė užsiimti maisto tvarkymu, išduodant Mais-
to tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Maisto tvarkymo subjekto re-
gistravimas – VMVT suteikiama teisė užsiimti maisto tvarkymu, patvirtinama 
suteikiant atpažinimo numerį.

Per tris 2008 metų ketvirčius VMVT vykdė valstybinę maisto kontrolę 22 
333 (2007 m. I-III ketv. – 21867) maisto tvarkymo objektuose. Lyginant su 
2007 m. I-III ketv. kontrolės duomenimis, maisto tvarkymo subjektų skaičius 
padidėjo 2 % (466). Analizuojant kelerių metų duomenis matyti, kad negyvū-
ninių maisto produktų gamybos įmonių mažėja, o viešojo maitinimo, prekybos 
įmonių daugėja.

Nauji reikalavimai paskelbti „Valstybės žiniose“ (2008-10-25, Nr. 123–4693). 

VMVT informacija

ApIE MoKESČIŲ pASIKEITIMUS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

(toliau – VMI), siekdama operatyviai informuoti mokesčių mokėtojus apie mo-
kesčių įstatymus ir jų pasikeitimus, aktualiausius paaiškinimus skelbia interneto 
svetainėje www.vmi.lt. Mokesčių mokėtojams suteikiama galimybė gauti visą 
objektyvią informaciją apie 2009 metų mokestines naujoves, kurias priėmė LR 
Seimas arba kurioms pritarė LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetas. VMI spe-
cialistų parengti paaiškinimai leis greičiau pasiruošti mokesčių reformai, padės 
mažiausiomis sąnaudomis teisingai apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti mokes-
čius“. VMI interneto svetainės skyrelyje „Mokesčių pasikeitimai 2009 metais“ pa-
teikiama informacija apie Pridėtinės vertės mokesčio, Gyventojų pajamų mokes-
čio, Sveikatos draudimo įmokų, Pelno mokesčio, Laikinojo mokesčio už juridinių 
asmenų valdomus automobilius, Akcizų, Naftos ir dujų išteklių mokesčio, Loterijų 
ir azartinių lošimų mokesčio, Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo 
teise tarifų, deklaravimo bei sumokėjimo pasikeitimus (projektus). Ši informacija 
bus nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į naujausius pasikeitimus bei aktualijas, 
mokesčių mokėtojų pateikiamus klausimus. daugiau informacijos apie mokesčių 
teisės aktų pasikeitimus, jų taikymą, mokesčių apskaičiavimą, deklaravimą bei 
sumokėjimą galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

VMI informacija
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Primerba – 
ir patiekalas 
tampa 
ypatingas!

Ypatingi
Knorr Primerba yra ypatingi, unikalūs pastiniai 
prieskoniai, siūlomi tik šefams virėjams, 
jų nėra mažmeninėje prekyboje. Surinkti 
lapai ir daržovės nedelsiant užšaldomos, ir 
konservuojamos pasūdytame augaliniame 
aliejuje, taip išsaugomas eterinis žalumynų ir 
daržovių aliejus, taip pat jų spalva ir skonis.

Aromatiniai 
Knorr Primerba pasižymi intensyviu, labai 
koncentruotu skoniu, o dėl unikalaus recepto 
išsaugo visą šviežių žalumynų ir aromato 
puokštę.

Itališkos kokybės  
Prie puikių savybių priskiriamas ekonomiškas 
laikymo būdas (kambario temperatūroje prieš 
atidarymą ir šaldytuve atidarius), taip pat ilgas 
galiojimo laikas, palyginti su šviežiais žalumynais 
ir daržovėmis, kurie greitai vysta, praranda savo 
aromatą ir spalvą. 

Įvairiapusiški  
Jų galima dėti į įvairius patiekalus bet 
kuriame gamybos etape: verdant, kepant,  
į duonos gaminius, šaltuosius salotų padažus.

Naudingi
Primerba – švieži žalumynai bet kuriuo metų 
laiku.

Provanso

Bazilikas

 
Žalumynai

 Pesto

UAB “Unilever Lietuva”
Gabijos g. 30,
LT-06110, Vilnius, Lietuva

Jurgita Piliponytė
Kulinarijos konsultantė
Tel. (370) 612 92726
jurgita.piliponyte@unilever.com
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Atsargiai – medus greitai užverda. 
Dabar dėkite krūtinėlę, kurios 
odelė turi būti viršuje, į kepimo 
skardą ir apliekite medumi taip, 
kad gražiai pasidengtų visa mėsa. 
Kepkite orkaitėje 8–15 minučių, 
priklausomai nuo to, kaip, mažai, 
vidutiniškai ar visiškai iškeptą mėsą 
mėgstate.

Pomidorų kruopainis 
„kuskusas“

Svogūnėliai  10 g
Česnakas  5 g
Susmulkinti pomidorai 1 šaukštas
„Kuskuso“ kruopos 200 ml
Baltasis vynas  50 ml
Alyvuogių aliejus  2 šaukštai
Knorr vištienos 
sultinys (pasta)   5 g
Vanduo   100 ml
Pomidorų sultys  200 ml
Prieskoniai Primerba 
Bazilikas  5 g
Druska ir pipirai

Susmulkintus svogūnėlius ir 
česnaką pakepinkite aliejuje. 
Sudėkite susmulkintus pomidorus, 
supilkite pomidorų sultis, baltąjį 
vyną ir su vandeniu sumaišytą 
sultinį. Užvirkite ir suberkite „kusku-
so“ kruopas ir Knorr primerba 
prieskonius. Virkite, kol pasidarys 
minkšta ir švelni masė. Pagardinkite 
druska ir pipirais. Nepervirkite.

Kepta anties krūtinėlė

Anties krūtinėlė  4 vnt.
Medus   50 g
Prieskonių mišinys 
Knorr Primerba 
Provanso  5 g
Kristalinė druska  
Baltieji pipirai

Riebiąją krūtinėlės dalį vertikaliai 
ir horizontaliai įpjaukite aštriu 
peiliu (kad būtų langeliai) ir 
riebiąja puse žemyn dėkite į šaltą 
keptuvę. Kepkite, kol odelė gražiai 
ir švelniai paruduos. Kitą pusę taip 
pat apkepkite taip, kad būtų šiek 
tiek ruda. Pagardinkite krista-
line druska ir baltaisiais pipirais. 
Primerba prieskonius sumaišykite 
su medumi ir kaitinkite, kol užvirs. 

Garuose virti brokoliai

Brokoliai   1 vnt
Knorr „šefo“ prieskoniai  7 g
Rama Culinesse Profi 
Pipirai

Supjaustykite vidutinio dydžio 
brokolių žiedus, palikdami trumpą 
stiebelį. Juos apkepinkite Rama 
Culinesse, pagardinkite „šefo“ 
prieskoniais ir juodaisiais pipirais. 
Išjunkite, kai jie bus dar truputį 
traškūs.

Raudonojo vyno 
padažas

Knorr mėsos padažas 45 g
Vanduo   200 ml
Raudonasis vynas  500 ml
Raudonosios vynuogės 500 g
Juodųjų serbentų 
uogienė   60 g
Balzamiko actas 
Sviestas  

Supilkite į puodą vyną, sudėkite 
vynuoges, uogienę ir virkite, kol 
liks apie 50 proc. tūrio. Išgriebkite 
vynuoges, o skystį perpilkite per 
kiaurasamtį, kad jis būtų skaidrus ir 
tamsus. Vandeniu atskieskite Knorr 
mėsos padažą ir sumaišykite su 
virtu vynu. Paskui dar apie valandą 
virkite mažoje temperatūroje. 
Prieš patiekdami, įdėkite truputėlį 
sviesto – padažas įgaus sodresnę 
spalvą ir skonį.

UAB “Unilever Lietuva”
Gabijos g. 30,
LT-06110, Vilnius, Lietuva

Jurgita Piliponytė
Kulinarijos konsultantė
Tel. (370) 612 92726
jurgita.piliponyte@unilever.com

Kepta anties krūtinėlė 
su pomidorų kruopainiu 
“kuskusu”, garuose virtais 
brokoliais ir raudonojo 
vyno padažu
4 porcijos

Recepto autorius Meelis Tamm (Unilever Foodsolutions)

Specialus šventinis receptas
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MAITINIMo ĮMoNĖSE SIŪLoMoS 
KAVoS KoKYBĖ
Laimonas Kubilius

Espresso, Cappuccino, Caffe Latte (Latte), Lat-
te Macchiato, Caffe Mocha (Mocha) – įvairiai 
tautiečių tariami bei rašomi itališkos kavos 
rūšių pavadinimai ir daugumai gerai žino-
mi kavos gėrimai. vertimas į lietuvių kalbą 
ir tiksli rašyba lai bus kalbos specialistų gal-
vos skausmas, teisingas pavadinimo tarimas 
– kiekvieno kavos gėrėjo pasirinkimas, o gė-
rimo kokybė – svarbiausias ir visus vienijantis 
kriterijus.

Įvairiose maitinimo įmonėse ruošiamos kavos skonis labai skiriasi. Vi-
siems suprantama, kad jis pirmiausiai priklauso nuo rūšies, po to nuo 
įmonėje naudojamo vandens kokybės ir įrengimų, jų švaros bei prie-
žiūros. Galiausiai – nuo kiekvienoje įmonėje dirbančio personalo ir jam 
vadovaujančių asmenų profesionalumo bei atsakingumo.

Kavos gėrimų populiarėjimas, auganti vartojimo kultūra, motyvuotas 
vartotojo išrankumas ir kiti veiksniai verčia įmones konkuruoti ne tik 
kaina, bet ir gėrimo kokybe. Galima drąsiai teigti, kad specializuotose 
kavos parduotuvėse, kavinėse ar specializuotuose kavos baruose ruo-
šiami kokybiškesni kavos gėrimai nei maitinimo įmonėse, kurių valgia-
raščiuose jie yra ne pagrindinis produktas. Juk specializuotose įmonėse 
skani kava – vienintelis veiksnys, nuo kurio priklauso, ar klientas sugrįš. 
Vadinasi, visas dėmesys skiriamas nepriekaištingam šio gėrimo paruo-
šimui ir pateikimui, neretai klientui paaiškinant, kokia iš to nauda jam 
kaip vartotojui.

Gėrimo kokybė priklauso nuo naudojamo maltos kavos kiekio – porci-
jos. dažniausiai yra teigiama, kad 7 g kavos – tai porcija, kurios užtenka 
paruošti kokybišką kavos gėrimą. Tačiau apie kokį kokybiško gėrimo kie-
kį kalbama? Tokią kavos porciją rekomenduoja ir daugelis kavos tiekėjų 
Lietuvoje. Neretai žibalo į ugnį šliūkštelėja ir patys „kavininkai“, meste-
lėję mintį: „Kad paruoštumėte puikų gėrimą, mūsų tiekiamos rūšies ka-
vos užtenka vos 6,5 g. Paskaičiuokite, kiek sutaupysite!“ Taip prasideda 
lenktynės: tarp kavos tiekėjų – kurių kavos reikia mažiau (nekalbant 
apie kainą), tarp maitinimo įmonių – kuri iš tokios pat porcijos (mažiau-
siai pakenkdama kokybei) paruoš didesnį kavos gėrimo kiekį, o tarp kavą 
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ruošiančių asmenų – kuris iš vienos kavos porcijos pagamins daugiau ir 
įvairesnių gėrimų.

Kita medalio pusė – produkcijos apskaita įmonėje. Kavos tiekėjas įmo-
nės vadovui pasiūlo kavos rūšį, kurios gėrimo paruošimui reikia mažiau. 
Gauti tą patį, sunaudojant mažiau, reiškia daugiau uždirbti. Kodėl gi 
ne? Įmonės vadovas apie sprendimą informuoja atsakingą įmonėje as-
menį. Šis, kaip to reikalauja LR įstatymai, sudaro produkto technologinę 
kortelę su mažesniais bruto ir neto kiekiais. Visiems suprantama – neto 
kiekis mažesnis, kadangi įvertinamas natūralus nubyrėjimas gamybos 
metu. Sutvarkęs dokumentus, atsakingas asmuo apie įvykusius pasikei-
timus informuoja kavą ruošiantį asmenį. Šis kavą dažniausiai ruošia iš 
neto kiekio, todėl dar kartą „pritaiko“ natūralų nubyrėjimą. Galutinis 
rezultatas: vartotojui kava paruošiama iš šiek tiek didesnio nei 2/3 ka-
vos tiekėjo deklaruoto kiekio. Tokia yra tik skaidrioji šios kalkuliacijos 
pusė... Teigti, kad taip vyksta visose maitinimo įmonėse, negalima, bet 
aprašytas modelis nėra iš piršto laužtas.

Kavos gėrimo kokybė taip pat priklauso nuo maltos kavos rupumo, ku-
ris nulemia paruošimo laiką, bei gėrimo kiekio. dažnai nespecializuotoje 
maitinimo įmonėse espresso kava paruošiama 2-3 kartus greičiau nei 
priklauso. Taip atsitinka todėl, kad sureguliuotas kavos malūnas „pade-
rinamas“ kavą malti stambiau. Pasitaiko atvejų, kai espresso kavai ruoš-
ti naudojama stambiau malta kava, skirta plikymui filtriniuose kavos 
aparatuose, ar net sumaišoma su kitos rūšies kava. Kodėl taip daroma? 
dėl klientų pageidavimų greičiau paruošti kavą, galinčios kristi apyvar-
tos ar tiesiog neprofesionalaus personalo, neišmanančio espresso kavos 
ruošimo subtilybių. Jokių neaiškumų nekiltų, jei kiekvienam barmenui 
būtų paaiškinta, kad 30 ml kokybiškos itališkos kavos iš vienos porcijos 
maltos kavos turi būti paruošiama per 22-28 sekundes. 

Iš maitinimo įmonėse siūlomų kavos gėrimų populiariausias yra lie-
tuviškas kavos variantas – juoda kava. Ruošiant šį gėrimą, kavos porcija 
„plaunama“ net 3-5 kartus didesniu vandens kiekiu. Teigti, kad tokia 
problema egzistuoja visose kavos ruošime besispecializuojančiose įmo-
nėse, būtų per drąsu, tačiau tokių tikrai esama. 

Kad kava būtų skani, jos ruošimo prietaisai turi būti tvarkingi ir šva-
rūs. Kaip bebūtų gaila, įmonėse, nesispecializuojančiose kavos ruošimo 
srityje, pastovus kavos gaminimo įrengimų valymas ir nuolatinė jų prie-
žiūra – didelė problema.

Specializuotose kavos ruošimo įmonėse šiame straipsnyje aprašytų 
kavos ruošimo technologijos nukrypimų vengiama. Maltos kavos porci-
ja, iš kurios ruošiami kavos gėrimai, yra 8-10 g, o kartais net ir didesnė. 
Tokios įmonės darbuotojas (barista) net labiausiai skubančiam svečiui 
nepateiks kavos per 10 s, nes vien teisingai gaminamos espresso ruo-
šimo laikas kavos aparatu trunka 25 ± 3 s. Tiesiog paprašius kavos, 
darbuotojas nepateiks didesnio nei 50 ml kavos kiekio, o prašymą pri-
leisti daugiau vandens palydės patikslinantis klausymas-įspėjimas, jog 
tokiu atveju teks mėgautis ne itališkos kokybės kava. Specializuotose 
įmonėse klientui siūlomas ne tik didelis kavos gėrimų asortimentas, bet 
ir galimybė pasirinkti norimą gėrimo kiekį, kuris, priklausomai nuo pa-
sirinkimo, ruošiamas iš vieno, dviejų ar net trijų espresso kavos porcijų. 
Tokio tipo įmonėse negailima pastangų ir lėšų kavos ruošimo įrengimų 
priežiūrai. 

Tinkamai paruoštos kavos lankytojai gali atsigerti ir nespecializuotose 
kavos įmonėse. Tereikia tokių atrasti ir pasirinkti. Nenorintiems eksperi-
mentuoti ar tiesiog taupantiems laiką vertėtų lankytis patogioje vietoje 
esančioje kavos kavinėje ar bare, kur maloniai pasitinka profesionalus, 
visada patarti ir paaiškinti pasiruošęs barista.
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Akivaizdu, kad laikai, kai Lietuvos kavinės, restoranai ir barai išgyveno auk-
so amžių, jau artėja į pabaigą. Vartotojai po truputį pradeda taupyti, ir pirmiausia 
mažėja pramogoms skiriamas pinigų krepšelis. Išties darosi neramu stebint situ-
aciją kaimyninėse šalyse. Pradedama galvoti (ir tai yra būtina) apie įvairiausius 
būdus, padėsiančius išgyventi krizinį laikotarpį. Kad išgyventume krizę, turime 
suvokti tikrąjį jos mastą bei priežastis, kodėl ji pirmiausia smogia pramogų ir 
maitinimo sektoriui. 

dalyje kavinių, barų, restoranų bus taikomos akcijos, mažinamos kainos, nau-
dojamos kitos taktikos. Tačiau kyla daug klausimų. Ar tai pasiteisins? Ar tai bus 
tinkami sprendimai? O kas bus, kai visi pradės taikyti akcijas? Ar tai vienintelis ir 
geriausias sprendimas?

KAIp IŠGYVENTI, IŠSILAIKYTI IR UŽdIRBTI dABAR?
Atsižvelgdama į rinkos pokyčius, „UCS Baltic“ restoranams, viešbučiams, klu-

bams, kavinėms pradėjo teikti aktualią paslaugą. Naudojantis šia paslauga, ga-
lima stebėti bendras rinkos tendencijas bei išskirti neužimtas rinkos nišas, kurios 
gali padėti išlaikyti esamus bei pritraukti naujų klientų. Vertindama savo klientus 
bei norėdama su jais bendrauti ir ateityje, „UCS Baltic“ pradėjo siūlyti nemokamą 
rinkos tyrimų paslaugą. Pasirinkę šią paslaugą, esami klientai galės stebėti rin-
kos pokyčius, tinkamai pasirinkti vieną ar kitą tiekėją, nustatyti tinkamą patiekalo 
kainą. 

Paslauga apima visos Lietuvos restoranus, viešbučius, kavines, klubus ir dau-
gelį kitų įstaigų, kurios vienaip ar kitaip yra susijusios su HORECA segmentu. „UCS 
Baltic“ siūlo pažvelgti tiek į bendrus restoranų, kavinių tipus, tiek ir į atskirus. 

darbo laiko skaičiavimas aktualus bet kurioje įmonėje, nepriklausomai 
nuo jos dydžio, veiklos pobūdžio ir verslo procesų struktūros. Laiko nuos-
toliai, atsirandantys dėl vėlavimo, pravaikštų, neracionalaus darbuotojų 
perkėlimo, paprastai gerokai viršija automatizuotos programos diegimo bei 
priežiūros išlaidas. 

Įmonė „UCS Baltic“ siūlo kompleksinį sprendimą, leidžiantį automati-
zuoti įprastas tabelio pildymo operacijas, darbuotojų atvykimo bei išvykimo 
laiko fiksavimą. Su „UCS Baltic“ siūloma sistema klientas gali labai tiksliai 
apskaičiuoti uždirbtą atlyginimą, atsižvelgdamas į realų faktiškai išdirbtą 
laiką, padidinti bendrą gamybos bei technologijų discipliną ir visiškai iš-
vengti galimų sukčiavimų.

Siekdami, kad darbuotojai sąžiningai ir efektyviai dirbtų, įmonių vado-
vai neretai imasi gana drastiškų personalo darbo kontroliavimo priemonių. 
Sekimas, papildomas ir dažnai visai neefektyvus kontrolieriaus etatas arba 
baudos negelbsti nuo savivaliavimo, disciplinos stokos ir atsainaus persona-
lo požiūrio į darbą, netgi priešingai – sukuria priešišką tarpusavio santykių 
atmosferą ir net gali pabloginti situaciją.

„UCS Baltic“ įmonių vadovams siūlo patikimą ir kokybišką sprendimą 
– darbuotojų laiko apskaitos sistemą, naudojančią unikalius duomenis 
– pirštų antspaudus, kuriais valdoma praėjimo kontrolės sistema. Sistemoje 
efektyviai integruoti darbuotojo piršto biometriniai parametrai bei apsaugos 
funkcijos: apskaita, analizė ir darbo laiko kontrolė, kurios riboja patekimą į 
patalpas. Esminis šios sistemos privalumas yra tikslus faktiškai išdirbto laiko 
skaičiavimas ir darbuotojų naudingumo įvertinimas.

KAIp VEIKIA ŠI SISTEMA
Atvykstantys ir išvykstantys darbuotojai sistemoje yra fiksuojami (re-

gistruojami) kiekvieno jų biometriniais parametrais, t. y. pirštų antspaudais. 
darbuotojai registruojami automatiškai ir labai tiksliai. Klaidos galimybė lygi 
nuliui, todėl sistemos patikimumas yra šimtaprocentinis.

Informacija apie atvykusius ir išvykusius darbuotojus kaupiama specialioje 
programoje, kuri yra puikiai suprantama vartotojui ir ypač lengvai pritaikoma 
individualiems vadovo, apskaitos skyriaus, personalo skyriaus, administra-
torių poreikiams. Sistema ypač naudinga vadovams, norintiems tiksliai 
žinoti, ar jau atėjo konkretus darbuotojas į darbą, ir kiek laiko vėlavo, ar 
atėjo anksčiau. 

Programoje, kuri yra sujungta su praėjimo kontrolės sistema, galima 
nurodyti teises bei leidimus kiekvienam praėjimui bei darbuotojui atskirai. 
Sistema skirta tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms, turinčioms keletą sky-
rių. Įmonių darbuotojams galima sukurti hierarchinę struktūrą bei priskirti 
valdymo teises ir leidimus priėjimui prie svarbių duomenų.

pAŽANGIAUSIoS pASAULIo TEChNoLoGIJoS – 
dARBUoToJŲ LAIKo ApSKAITAI

laiko stebėjimo privalumai:
• Efektyvus darbuotojų ir įmonės darbas.
• didesnė disciplina.
• didesnis produktyvumas.
• Sklandūs verslo procesai.
• Paprastas atlyginimo apskaičiavimas.

Nesudėtingas, tačiau labai efektyvus 
sprendimas automatizuoja darbo laiko ir 
praėjimo kontrolės informaciją iš visų prie 
sistemos prijungtų objektų. Be to, pats 
darbdavys ar jo paskirtas asmuo gali pasi-
rinkti kontroliavimo būdą. 

laiko stebėjimo ypatybės:
• darbuotojų įregistravimo/išregistravimo įrašai duomenų bazėje re-

gistruojami automatiškai.
• Atskirai stebimos kiekvieno darbuotojo, sektoriaus ar įmonės darbo 

valandos (sistema leidžia prijungti duomenis iš nutolusių biurų).
• Ataskaitos sugeneruojamos automatiškai ir gali būti pateikiamos 

.html, .xls ar .xml formatais, t. y. gali būti peržiūrimos įprastomis kompiute-
rinėmis programomis.

• Vyr. vadybininkai, apsaugos darbuotojai, personalo vadovai apie 
darbuotojų atvykimą ar neatvykimą informuojami tiesiogiai.

• darbo laiko ir praėjimo kontrolės sistemos yra integruotos į vieną 
bendrą įstaigos sistemą.

„UCS Baltic“ siūlomas techninės ir programinės įrangos kompleksas ga-
rantuoja visapusišką, tačiau sąžiningą personalo kontrolę. Biometrinės at-
pažinimo technologijos, skirtingai nei raktai ar vardinės kortelės, užtikrina 
kiekvieno darbuotojo praėjimą pro kontrolės punktą ir niekaip negali būti 
suklastotos. Sistema taip pat veikia su RFId bei magnetinėmis kortelėmis.

Tai pati naujausia ir pažangiausia, Lietuvoje tik pradedama naudo-
ti technologija. Nors Lietuvoje ši įranga – naujiena, pasaulyje tokio tipo 
sistemos naudojamos ne vienerius metus ir yra diegiamos daugelyje pa-
žangių verslo sričių: pradedant kompiuteriniais slaptažodžių pakaitalais 
biometriniu piršto antspaudu, baigiant aukščiausio saugumo lygio objek-
tais, kur pirštų antspaudas ir akies rainelės skenavimo technologija yra 
labiausiai paplitusios. 

UAB „UCS Baltic“ informacija
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pASIKEITIMAI pREKYBoJE ALKohoLINIAIS GĖRIMAIS
Paskutinėmis praeitų metų dienomis Vyriausybė patvirtino Alkoholio 

kontrolės įstatymo pataisas (įsakymo numeris I-857, publikuota „Valstybės 
žiniose“ 2008-10-25, Nr. 123–4660). Nuo 2009 m. sausio 1 d. prekiauti al-
koholiniais gėrimais nuo 22 iki 8 valandos draudžiama mažmeninės prekybos 
įmonėse – parduotuvėse, kioskuose, degalinėse ir pan. (išskyrus savivaldybių 
tarybų ribojamus atvejus). Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, 
parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, 
vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, neapmuitinamose parduotu-
vėse ir specialiose prekybos vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami 
tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams.

Maitinimo įmonėse ir klubuose prekiauti alkoholiniais gėrimais nedrau-
džiama ir po 22 val. Tačiau nuo 2009 sausio 1 d. draudžiama prekiauti al-
koholiniais gėrimais aukštosiose mokyklose ir jų teritorijose. Už šio reikala-

vimo nesilaikymą įmonės baudžiamos nuo 500 iki 2000 litų bauda, o už šio 
reikalavimo pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos 
paskyrimo, – nuo 2000 iki 5000 litų.

Taip pat nuo 2009 m. sausio 1 d. uždrausta prekiauti alkoholiniais gėrimais 
nestacionariose viešojo maitinimo ir mažmeninės prekybos įmonėse, o nuo 2010 m. 
sausio 1 d. bus draudžiama alkoholiniais gėrimais prekiauti visuose kioskuose. 

Priimtose Alkoholio įstatymo pataisose įteisintas leidimas masiniuose ren-
giniuose ir mugėse prekiauti tik natūralios fermentacijos alkoholiniais gėri-
mais, kurių stiprumas neviršija 6 proc., tačiau parodose bus galima prekiauti ir 
vynu. Sporto varžybose taip pat bus galima prekiauti tik natūralios fermenta-
cijos alkoholiniais gėrimais, kurių stiprumas neviršija 6 proc.

Alkoholio įstatymo pataisose taip pat nustatytos draudimo prekiauti alko-
holiniais gėrimais kiekvienų metų rugsėjo 1 d. išimtys. Šis draudimas nebus 
taikomas restoranams, kavinėms, tarptautinio susisiekimo traukiniams, lai-
vams, orlaiviams. Tačiau kasmet rugsėjo 1 d. prekiauti alkoholiniais gėrimais 
bus draudžiama parduotuvėse, kioskuose, degalinėse.

Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatomis taip pat nustatyta, kad licencijos 
prekiauti alkoholiniais gėrimais viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose gali 
būti išduodamos net ir tuo atveju, kai viešbutyje nėra restorano, kavinės ar baro.

Papildytas ir Alkoholio kontrolės įstatymo Alkoholinių gėrimų vartojimo 
ribojimo straipsnis. Jo naujas punktas skelbia: „Įmonės, turinčios licencijas 
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir vykdančios viešojo mai-
tinimo veiklą, privalo užtikrinti, kad prekybos alkoholiniais gėrimais vietose 
asmenys iki 18 metų nevartotų alkoholinių gėrimų.“

Taip pat atlikti didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais 
licencijavimo taisyklių bei Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais preky-
bos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių pakeitimai.

Nuo 2009 m. sausio 1 d. prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, 
skirtos tabako gaminiams išdėstyti, draudžiama pateikti tabako gaminių pre-
kės ženklus.

VTAKT ir Meniu.lt informacija 

„UCS Baltic“ tyrimai atliekami ne pagal apklausas, ar žmonių nuomones. 
Tyrimai daromi naudojant tikrus restoranų, kavinių duomenis, kurie realiai at-
spindi, ką konkrečiai vartotojai vartoja, už kiek renkasi, kas yra populiariausia 
šiuo metu. 

dėl rinkos tyrimų „UCS Baltic“ klientai galės matyti, kaip keičiasi jų var-
totojų pageidavimai. Tyrimas apima įvairiausias gėrimų bei patiekalų grupes. 
Pagal atliktus pjūvius sužinosite, kokia gėrimų ar maisto rūšis yra populiariau-
sia lankytojų tarpe, matysite bendras vidutines patiekalų kainas, jų kitimą. 
Gautus tyrimo rezultatus bus galima tinkamai adaptuoti: parinkti ir pasiūlyti 
lankytojams gėrimų bei patiekalų, kurie yra priimtinos kainos bei patrauklūs 
ar paklausūs savo sudėtimi.

Tyrimo rezultatai bus siunčiami kartą per mėnesį. Jie apims paskutiniųjų trijų 
mėnesių laikotarpį. Tai leis jums įžvelgti ir išanalizuoti kitimą bei prisitaikyti prie 
esamos rinkos situacijos. Jums tereikės elektroniniu laišku atsiųsti užklausą, o 
mes netrukus pateiksime rezultatus. Esant poreikiui arba pagal atskirą susitari-
mą, lenteles bus galima keisti ir sudaryti pagal individualų kliento pageidavimą.

duomenų saugumas ir anonimiškumas garantuojamas. Informacija išlieka 
konfidenciali, kadangi tyrimo pagrindas – bendrosios tendencijos, o duome-
nys naudojami tik iš anksto gavus kliento sutikimą.

Tikime, kad sėkmingas verslas visuomet priklauso nuo gebėjimo prisitai-
kyti prie rinkos pokyčių. Tad siūlome jums stebėti rinkos pokyčius, kad visuo-
met būtumėte pirmas! 

Jei susidomėjote mūsų nauja rinkos tyrimų paslauga, kreipkitės į UAB „UCS 
Baltic“ rinkos tyrimų projektų vadovą Mantą Česnulį tel. (8 5) 2107247, mob. tel. 
8 620 33323 arba el. paštu m.cesnulis@ucs.lt.

UAB „UCS Baltic“ informacija
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Iš tikrųjų nėra taip paprasta: vienu atveju paga-
minti ir pakabinti iškabą yra išties nesudėtinga, o 
kitu – beveik neįmanoma. Atskleisdami visus įren-
gimo niuansus, iš pradžių išnagrinėsime papras-
tesnį atvejį – iškabų įrengimą naujuose rajonuose 
bei ten esančiuose pastatuose.

daugelis maitinimo, paslaugų ir prekybos įmo-
nių savininkų, ypač tik pradedančių verslą, daro tą 
pačią klaidą – visus reklamai skirtus pinigus sukiša 
į kuo didesnę ir įspūdingesnę iškabą, kurios pagrin-
dinis tikslas – „perrėkti“ visus kaimynus ir konku-
rentus bei prisivilioti kuo daugiau klientų. Liūdnus 
tokio požiūrio rezultatus akivaizdžiai matome kai-
myninėje Lenkijoje – akį verianti chaotiška ir ne-
skoninga reklama sudarkė daugelio jos miestų ir 
miestelių veidą. Kita vertus, dėti visas klientų pri-
traukimo viltis vien tik į iškabą – tas pats, kas at-
likti muzikos kūrinį tik viena gaida: daug garso, bet 
jokio efekto. Juk restoraną, kavinę arba parduotuvę 
mes pasirenkame dar nepajudėję iš namų – iš žur-
nalų, katalogų, reklaminių pranešimų, galų gale, iš 
nuogirdų. O iškabos paskirtis – padėti klientui susi-
orientuoti vietoje ir paliudyti įmonės prestižą. 

Prieš pradedant kurti iškabą, tiksliau – visą vi-
zualinės reklamos sistemą, reikia nemažai sužinoti 
apie savo išsvajotąjį klientą. Kokiu būdu jis atvyksta 
į kavinę – pėsčiomis ar važiuotas? Iš kurios pusės 
yra tikėtinas didesnis žmonių srautas – iš miesto 
centro, iš automobilių stovėjimo aikštelės, greti-
mų namų ar artimiausios stotelės? Koks vidutinis 
lankytojų amžius (atsakymas į pastarąjį klausimą 
nulems ne tik iškabos stilių, bet ir šrifto įskaitomu-
mą)? Šiandien po naujus rajonus žmonės, kuriuos 
domina parduotuvės ir restoranai, dažniausiai juda 
automobiliais, tad be pagrindinės iškabos verta 

Audrius Vyšniauskas

tarp daugybės problemų ir 
kliūčių, kurias tenka įveikti 
pradedant kavinės ar restorano 
veiklą, lauko iškabos įrengimas, 
atrodo, kelia mažiausiai rūpes-
čių: paėmei jau sukurtą įstai-
gos logotipą, iškvietei rekla-
minių iškabų gamybos įmonės 
vadybininką, sumokėjai avansą 
ir lauki to iškilmingo momento, 
kuomet naujoji iškaba, iškelta 
ant fasado, suspindės ryškiomis 
spalvomis. 

dĖL STILIų NESUdERINAMUMO RESTORANO IŠKABA IŠKRITO IŠ KONTEKSTO.

dĖL dIdELIO žENKLų IR 
INFORMACIJOS KIEKIO SUMAžĖJA 
BENdRAS STOVO INFORMATyVUMAS.

PREKyBOS CENTRO IŠKABOS GRAFIKA IR SPALVOS 
UžGOžIA KITų KOMPANIJų NUOROdAS.
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pagalvoti apie nuorodą į automobilių stovėjimo aikštelę – 
bent jau standartinio kelio ženklo pavidalo. Neretai maiti-
nimo įstaigos atidaromos verslo ar prekybos centruose, kur 
jau veikia keletas prekybos taškų ir yra įrengta vizualinės 
informacijos sistema. Tokiu atveju neverta išradinėti dviratį 
– tereikia į bendrą struktūrą įsiterpti su savo nuorodomis, 
o įstaigos iškabą pagaminti pagal bendrus reikalavimus. 
Galbūt ji nebus tokia pribloškianti, kaip norėtųsi, bet ne-
gadins bendrojo interjero vaizdo. Beje, šiandien patyrę ar-
chitektai iš anksto numato vietą iškaboms pastato fasade, 
maža to, paverčia jas svarbia pastato kompozicijos dalimi. 
deja, bandymai suvienodinti ir „prigesinti“ iškabas neretai 
pakenkia jų įskaitomumui. Kartais iškaba komponuojama 
kartu su kitais fasado elementais, pavyzdžiui, stogeliu virš 

įėjimo arba dekoratyvine sienele. O jeigu fasadą puoš viena 
iškaba, būtina „neutralizuoti“ trukdančias detales: paslėpti 
elektros laidus, nutinkuoti bent dalį sienos prie įėjimo, su-
taisyti balkonus, stogelius ir pan.

Iškabos dydį ir jos formą apsprendžia ne tik pastato 
struktūra, bet ir galima skaitymo distancija. Paprastai rai-
džių aukštis (milimetrais) apskaičiuojamas stebėjimo ats-
tumą metrais padauginus iš 3,5–4 (40 cm aukščio raidės 
matomos iš 100 m atstumo). Aišku, įskaitomumui didelę 
įtaką daro raidžių forma bei kontrastas tarp šrifto ir fono. 
Kadangi informatyvumas šiuo atveju ne mažiau svarbus už 
grožį, iš galimų variantų patartina rinktis paprastesnio si-

Iškabos paskirtis 
- padėti klientui 
susiorientuoti 

vietoje ir paliudyti 
įmonės prestižą.

KOMPLEKSINIS REKLAMOS SPRENdIMAS yRA PUIKIAI MATOMAS IR INFORMATyVUS. NAUJO PASTATO FASAdE IŠKABOMS SKIRTAS SPECIALUS PLOTAS.

ŠTAI, KAS ATSITINKA, KUOMET 
KIEKVIENAS GALVOJA TIK APIE SAVE.

AUKŠTAI PALUBĖJE PAKABINTA IŠKABA 
BEVEIK NEPASTEBIMA.

Nukelta į 30 psl. >
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gu anksčiau tokias raides gamindavo iš metalo, tai šiandien visiškai užtenka 
pjauto ir klijuoto plastiko – juk po kelių metų dažnai tenka keisti veiklos sritį 
arba atnaujinti įvaizdį.

Kai kurie savininkai bando taupyti elektrą, atsisakydami iškabų apšvietimo 
arba jį naudoja tik darbo metu. Tai viena apmaudžiausių klaidų, nes nešvie-
čianti iškaba visiškai nepastebima tamsiuoju paros metu, o nauji ir ekonomiški 
šviesos šaltiniai, pavyzdžiui, šviesos diodai, puikiai taupo elektros energiją. 
ypač patartina naudoti dinaminį apšvietimą su pagalbiniais efektais (mirk-
sėjimu, bėgančiomis eilutėmis, besikeičiančiomis spalvomis), kurie nenorom 
atkreipia praeivių dėmesį. 

Pabaigus projektuoti iškabas, ateina administracinių problemų metas. Jos 
atsiranda tuomet, kai objekto iškabą prireikia suderinti su vietine ir mies-
to valdžiomis, vengiančiomis asmeninės atsakomybės. Visų pirma reklamos 
įrengimui turi neprieštarauti kaimynai bei pastato šeimininkai (jeigu kavinės 
ar restorano patalpos yra nuomojamos). Pastaruoju atveju patalpų savinin-
kai sutikimą turi pareikšti raštu – pasirašyti ant projekto, prie kurio turi būti 
pridėtos nuomos sutarties ir patalpų nuosavybės dokumentų kopijos. Sudė-
tingiausias atvejis – baro ar kavinės įrengimas name, kurio gyventojai nėra 
susibūrę į bendriją. Tokiu atveju teks gauti jų sąrašą iš Savivaldybės registrų 
centro ir surinkti 51 proc. gyventojų parašų. Sudėtinga? Tai tik pradžia! Pro-
jektą dar turi papuošti seniūnijos architekto, lietuvių kalbos komisijos atstovo, 
paminklotvarkos instancijų (jei veiksmas vyksta istorinėje zonoje) ir miesto 
vyr. dailininko arba Estetikos poskyrio vadovo autografai. Sumanūs biurokratai 
tokiu būdu siekia apsaugoti savo sėdynes nuo visų įmanomų netikėtumų ir 
pretenzijų. Praktika rodo, kad papildomų instancijų įtraukimas priveda prie 
kolektyvinės neatsakomybės ir užvilkina iškabų gamybą.

lueto raides ir ženklus, ryškiai išsiskiriančius iš fono. Be to, nereikia perkrauti 
iškabų papildoma informacija – reklaminį šūkį, telefoną ar interneto adresą 
klientas kur kas geriau įsidėmės pavartęs reklaminį lapelį. 

Nedidelės įmonės į save neretai bando atkreipti dėmesį (o kartu ir pa-
sitaisyti reputaciją) savo reklamoje panaudodamos garsius prekių ženklus, 
pavyzdžiui, „Švyturį“ arba „Coca-colą“. Padėtį komplikuoja tai, kad stambūs 
gamintojai reklaminius akcentus – stendus, plakatus, baldus – neretai siūlo 
už dyką. Kad ir kaip knietėtų pasinaudoti šiais pasiūlymais, visuomet reikia 
atminti, kad pašalinė reklama atitraukia dėmesį nuo įmonės įvaizdžio. 

Įskaitomumui labai didelę įtaką daro ir teisingas iškabos išdėstymas. Nors 
naujuose rajonuose išdėstymo galimybių yra kur kas daugiau nei senamies-
tyje, piktnaudžiauti ekstravagantiškais sprendimais neverta. Optimali kompo-
zicija – iškaba, sumontuota virš įėjimo durų. Nukėlimas į šoną dėl geresnio 
matomumo arba lygesnio ploto neturi prasmės – žmonės iškabą sies su pa-
slaugos tiekimo ar maisto ruošimo vieta, jokios rodyklės su nuoroda į šoną 
čia nepadės. Taip pat neverta iškabą iškelti labai aukštai – milžiniškų raidžių 
ant daugiaaukščio namo stogo dauguma lankytojų nė nepastebės, nes priėję 
arčiau tingės pakelti galvas. 

Pasirenkant iškabos tipą ir medžiagas jos gamybai, taip pat būtina atsi-
žvelgti ne tik į piniginės storį, bet ir aplinką. Populiariausi tipai – tentas arba 
skydas su išoriniu apšvietimu, švieslentė su apšvietimu iš vidaus arba tūrinės 
šviečiančios raidės. Aišku, tentas nėra patvari ir prabangi medžiaga, bet jei visi 
aplinkui naudoja būtent ją, išsiskirti iš konteksto būtų perdėm įžūlu. Tūrinės 
raidės su šviečiančia priekine plokštuma arba atvirkščiai – su atviru galu ir 
fono apšvietimu šiandien yra, ko gero, perspektyviausia iškabos forma. Jei-

dEKORATyVINĖ SKULPTŪRA – TAIP PAT SAVOTIŠKA IŠKABA.

ORIGINALIAI ĮKOMPONUOTA IŠKABA – TIKRA PASTATO PUOŠMENA.

ATSISAKIUS SPALVų, IŠKABų INFORMATyVUMAS žyMIAI SUMAžĖJO.

spreNdimai

Atkelta iš 29 psl. >
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KodĖL LANKYToJAS 
NEpATENKINTAS ApTARNAVIMU?

Aukšta patiekalų kaina nebūtinai reiškia aukštą aptar-
navimo lygį. Ir atvirkščiai – žemos patiekalų kainos nebū-
tinai byloja apie prastą aptarnavimą. Tačiau paprastiems 
vartotojams, nesvarbu, ar tai būtų greitojo maisto įstaiga, 
ar „Michellin“ žvaigždutėmis apdovanotas restoranas, nori-
si to paties – KOKyBĖS.

Neretai restoranų lankytojai pasvarsto, ar aptarnaujan-
tis personalas tiesiog aklas, ar taip nemėgsta savo darbo, 
jog aptarnauti svečią, kuris, beje, sumoka už paslaugą, jam 
yra didžiausia kančia. Nesuprantama, kodėl padavėjas ne-
sugeba atsakyti už savo padarytas klaidas. Negana to, kal-
tina virtuvės darbuotojus, nors galėtų maloniai atsiprašyti 
ir labai greitai viską išspręsti pats. Suprantama, patikrinti 
kiekvieną užsakymą, prieš nešant jį svečiui, reikia laiko, ta-
čiau sutikite, kad dar daugiau jo sugaištama sprendžiant 
problemą, kurios galėjo ir nebūti... Kyla klausimas: tai dar-
buotojų nerūpestingumas ar tingėjimas? 

dAŽNIAUSIoS ApTARNAVIMo KLAIdoS
Kai restorano lankytojas (vienas ar su draugais) prisėda 

prie staliuko, o atėjusi padavėja pareiškia, kad neva (ar iš 
tikrųjų) jis yra rezervuotas, lankytojui parodoma didžiausia 
nepagarba. Taip gali nutikti dėl kelių priežasčių: 

a) padavėja buvo labai užsiėmusi, todėl nespėjo padėti 
lentelės „Rezervuota“; 

b) padavėja išties nėra dėmesinga, o problemas spren-
džia taip, kaip jai tą akimirką atrodo tinkamiausia; 

c) stalelį numatė savo draugams, todėl restorano klien-
tai pateko į „antrąjį planą“ (pati blogiausia situacija). 

Manau, kad šiuo atveju pasireiškia aptarnaujančio per-
sonalo nerūpestingumas ir neprofesionalumas. 

Kitas pavyzdys – išneštas nebaigtas gerti gėrimas (alus, 

donatas Kocys

dar visai neseniai restoranai ir 
kavinės tiesiog lūžo nuo lankytojų 
antplūdžio. nenuostabu, kad tuo-
met „madas“ diktavo restoranų sa-
vininkai, administratoriai ar net pa-
davėjai... klientai tebuvo skrandžius 
prisikimšti norintys žmonės. Pasaulio 
ekonomikos situacija, lėtėjantis gy-
venimo tempas priverčia atsimerkti 
ir suprasti, už ką mokame pinigus. 
kaina ir kokybė tapo svarbiausiu 
faktoriumi renkantis maitinimo įs-
taigą.

vynas, karštasis ar gaivusis gėrimas). yra žmonių, kurie pa-
skutiniu gėrimo gurkšniu mėgaujasi ilgiau, todėl padavėjos 
elgesį, kuomet ji nuo stalo paima dar ne visai tuščią taurę ar 
stiklinę, galima pavadinti itin nemaloniu akibrokštu. Jei kli-
entas spėja perspėti padavėją, jam pavyksta „išgelbėti“ gė-
rimo likutį. Tačiau jei klientui dėl to tenka staiga nutraukti 
dialogą su pašnekovu, situacija tampa labai nemaloni tiek 
prašančiajam, tiek situaciją stebinčiajam. Taip pat nutinka 
ir su maistu (ne visi restoranų lankytojai žino, kaip sudėti 
įrankius baigus valgyti). Išvada – padavėjas nedėmesingas.

Nemalonus yra ir per didelis aptarnaujančio personalo 
dėmesys (ar net įkyrumas), siūlant užsisakyti „dar ko nors“ 
ar vis papildant taurę, tartum svečią skubinant ar stengian-
tis, kad jis užsisakytų kuo daugiau. Jūsų restorano lankyto-
jai neturi būti įsitempę ar siekti valgymo ir gėrimo greičio 
rekordo... Labai dėmesinga padavėja yra šauni restorano 
savininko akimis, tačiau neetiška kliento atžvilgiu.

Įsivaizduokite situaciją, kai itin populiarioje ar staiga 
lankytojų antplūdžio sulaukusioje įstaigoje administratorė 
vietoje mandagaus laukiančiųjų nuraminimo atrėžia, kad 
vietų nėra, todėl teks laukti. Tuomet klientai kremtasi, kad 
nepasirinko „mažiau populiarios“ (o tiksliau – mažiau pri-
grūstos) vietos. Kitą kartą jie ieškos nuošalesnės kavinės ar 
restorano. Gaila, bet kartais greitojo maisto skyriaus dar-
buotoja elgiasi kur kas mandagiau... Išvada – administra-
torė nemandagi. 

didžiulė problema, kuri egzistuoja daugelyje maitinimo 
įstaigų, yra visiškas nedėmesingumas ir kompetencijos sto-
ka pateikiant patiekalus. dažniausia klaida – per didelis lai-
ko tarpas tarp patiekalų patiekimo pirmajam ir paskutinia-
jam klientui, sėdintiems prie vieno stalo. yra manančiųjų, 
kad valgyti reikėtų pradėti nuo deserto, tačiau saldumynų 

„Su kitais elkis 
taip, kaip 

norėtum, kad 
kiti su tavimi 

elgtųsi.” 
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pateikimas prieš pagrindinį patiekalą pateisinamas 
tik išimtiniais atvejais (klientui pageidaujant).

dažnai problemų iškyla ir dėl arbatpinigių. Pa-
vyzdžiui, padavėjas didelei kompanijai nuo ben-
dros sąskaitos atnešama grąžą viena kupiūra. Tuo-
met aptarnaujantį asmenį tenka kviesti dar kartą ir 
prašyti, kad pasmulkintų pinigus. Galimas ir prie-
šingas atvejis, kuris, beje, kur kas dažnesnis: grąža 
atnešama po 50, 20, 10 centų. Taip turbūt siekia-
ma iš kliento gauti kuo daugiau arbatpinigių... Kam 
gi patinka pilna piniginė smulkių pinigėlių?

Ne veltui sakoma, kad laikas – pinigai. Vos ke-
liose kavinėse ar restoranuose yra taupomas klien-
to laikas. Kartais prie patiekalų galima rasti priera-
šų: „gaminamas 30 min.“, „būtina užsisakyti dieną 
prieš“ ir t. t. Tačiau retas kuris padavėjas perspėja 
klientą, kad, užsisakius įmantresnį patiekalą, teks 
laukti kone valandą. Ką ten įmantresnį patieka-
lą, net negalvojus galima išvardinti bent penkias 
Vilniaus kavines, kuriose dienos pietų tenka laukti 
pusvalandį. 

Kad žirgai, jodami keliu, nesibaidytų, jiems iš 
šonų uždengiamos akys. dažnai padavėjų matymą 
taip pat galima pavadinti „tuneliniu“. Jei asmuo 
aptarnauja penktą, šeštą ir septintą staliukus, o tu 
esi įsitaisęs prie ketvirtojo, gali stengtis nesisten-
gęs – padavėjo neprisišauksi.

SVARBU NoRĖTI GRAŽIAI ApTARNAUTI
Labai svarbu yra ir tai, kaip maitinimo įstaigos 

veiklą organizuojantys asmenys sugeba perteikti 
restorano dvasią ir filosofiją kiekvienam darbuo-
tojui.

Pačiam teko dirbti aukšto lygio restorane sve-
tur. Ten restorano veikla buvo organizuojama tik 
laikantis iš anksto nustatytų taisyklių:

• Svečias visada teisus; pamirškite savąjį 

„Aš“.
• darbuotojas yra tam, kad svečias jaustųsi 

laimingas.
• darbuotojas privalo žinoti VISKĄ, kas susiję 

su jo darbo vieta, metodika ir įstaigos koncepcija.
Šias „tiesas“ padėdavo vykdyti ir angliškas žo-

dis SERVICE (liet. APTARNAVIMAS). Kiekviena raidė 
turėjo reikšmę:

S – Smile (šypsena – visada šypsokis).
E – Eye Contact (akių kontaktas – žvelk tiesiai 

į akis).
R – Recognition (atpažinimas – atpažink ir pa-

žink savo svečią).
V – Voice (balsas – šnekėk aiškiai ir manda-

giai).
I – Informed (informuotas – žinok viską apie tai, 

ką darai).
C – Clean (švarus – rūpinkis nepriekaištinga 

savo išvaizda bei darbo vietos švara).
E – Everyone and Everywhere (visi ir visur yra 

kartu – padėk, net tada, kai tau sunku).
Štai kelios užsienyje dažnai kartojamos senten-

cijos, kurių privaloma laikytis restoranų versle:
• One team – one goal... (viena komanda 

– bendras tikslas).
• Treat others the way You would like to be 

treated... (su kitais elkis taip, kaip norėtum, kad kiti 
su tavimi elgtųsi). Pastarąją kolektyvas vadindavo 
auksine taisykle.

Kiekvienam restorano lankytojui norėtųsi, kad 
maistas ir jo valgymas taptų mažyčiu ritualu, kurio 
metu būtų galima atsipalaiduoti ir mėgautis ska-
niais patiekalais bei šiltu bendravimu. Tačiau, pa-
galvojęs apie maitinimo įstaigų personalą, dažnas 
lankytojas pirmiausia prisimena rūškanus veidus, 
atgrasų toną ir gana žemo lygio kultūrą. Gal jau 
laikas keistis?
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IntervIu

TAILANdAS – GURMANŲ RoJUS? 
Kalbėjosi Elena Germanovič

„blusynės“ restorano ir „bobo“ baro, esančių vil-
niaus senamiestyje, savininkė margarita ustinavi-
čiūtė, neseniai grįžusi iš tailando, su mumis dali-
nasi kelionės įspūdžiais.

Į Tailandą keliavau jau trečią kartą. Tai kulinarine prasme užburianti šalis: 
ten, kaip bebūtų keista, gausu aukšto lygio restoranų, o dauguma vietinių 
žmonių namuose neturi virtuvės, nes maisto nusiperka iš gatvių prekeivių. Jei 
matai pravažiuojantį motorolerį su puodais, juose turbūt yra gardžios sriu-
bos, kartais – su azijietiškais makaronais, visada – su daug žalumynų. Jei 
prikrauta daržovių, bus mėgaujamasi žaliųjų papajų salotomis, dažniausiai 
– su krabais ar krevetėmis ir aitriųjų „paukščiuko akies“ pipirų padažu. Prieš 
ragaujant dėl viso pikto patariu ištarti visiems tailandiečiams žinomą burta-
žodį „Not spicy!“. 

daugelis vietinių jaunuolių Tailande išvis nemoka gaminti, todėl gatvėse 
pardavinėjamas maistas yra plačiai išvystyta viešojo maitinimo sritis. Tailan-
do virtuvėje labai svarbus skonių balansas: aštru, saldu, rūgštu, riebu, sūru… 
Kiekvienas skonis derinamas su kitais, todėl sukuriamos nepakartojamos aro-
matingos ir sudėtingos kombinacijos. Įdomūs yra ir saldumynai, atrodantys 
nuostabiai. Jie paprastai gaminami iš ryžių, kokosų produktų ir gėlių bei pries-
konių. Man jie buvo per saldūs.

Ši šalis garsėja maisto gaminimo tradicijomis. Geografiškai virtuvę gali-
ma suskirstyti į derlingąsias centrines lygumas, kur gaminamas toks maistas, 
kokį daugelis užsieniečių laiko tikrąja thai virtuve, šiaurę, kur maistas ne toks 
aštrus ir naudojami lipnieji ryžiai, šiaurės rytus (vadinamoji Isarn virtuvė), 
kur valgiai tikrai labai aštrūs, ir pietų Tailandą – kokosų pieno, jūrų gėrybių 
ir aštrių prieskonių karalystę… Kiekvieno regiono virtuvė dar skirstoma į tris 
kategorijas: kaimietišką, miestietišką bei Royal Thai. Pastaroji – aristokratiška-

sis kulinarinis paveldas, šimtmečius tobulintas freilinų ir dvariškių, gyvenusių 
karalių rūmuose. 

Norintiems paragauti Royal Thai virtuvės skanumynų, vertėtų apsilankyti 
Bankoke esančiame labai populiariame restorane „Mėlynasis dramblys“ („Blue 
Elephant“). Tai autentiškiausias prestižinio „L‘Elephant Bleu“ tinklo restoranas, 
įkurtas pačiame Bankoke, ten, iš kur meilė tailandiečių maistui pasklido po 
visą pasaulį. „Mėlynasis dramblys“ veikia reto grožio kolonijinio stiliaus name 
ir yra labai populiarus turtingųjų vietinių bei maistą vertinančių europiečių 
tarpe. „Blue Elephant“ įkūrėjams taip pat priklauso kulinarijos mokykla, kurio-
je ruošiami virėjai, vėliau siunčiami į „L‘Elephant Bleu“ tinklui priklausančius 
restoranus Briuselyje, Paryžiuje, Londone, Kopenhagoje, Naujajame delyje, 
dubajuje ir Beirute. Restoranuose ypač kruopščiai prie tailandietiškų patieka-
lų parenkami vynai, netgi siūloma specialiai gaminamo „Blue Elephant“ vyno 
ir šampano. 

Tailande europiečiai gali pajusti tikrą prabangą – už tokį patį arba net pras-
tesnį maistą Prancūzijoje sumokėtume 10 kartų brangiau. draugams, vyks-
tantiems į šią šalį, visada rekomenduoju apsilankyti dviejuose baruose-resto-
ranuose, kurie yra įkurti ant dangoraižių stogų. Pirmasis yra „Vertigo Grill and 
Moon bar“, esantis 78 aukšte, iš kurio atsiveria nuostabus vaizdas į Bankoką 
(galima stebėti naktinį miestą, vienoje pusėje matyti audrą, kitoje – žaibus, 
tiesiog pasaka). Antrasis restoranas, „Scirocco“, veikia 64 „Lebua State Tower“ 
viešbučio aukšte. Jame, po kolonomis paremtu apšviestu kupolu, kas vakarą 
groja aukšto lygio džiazo muzikantai, o romantiškiausią vakaro kokteilį galima 
išgerti „Sky“ bare. Nepamirškite, kad Tailande būtina paisyti aprangos kodo 
– su šortais ir šlepetėmis į restoraną neįeisite.

Bankokas taip pat garsėja savo naktiniais klubais. „Bed Supper Club“ su-
skirstytas į keletą erdvių. Iš pradžių galima pavakarieniauti lovoje. dauguma 
virtuvės šefų yra kilę iš Naujosios Zelandijos, meniu keičiamas kas 2 savaites. 
Po vakarienės visi šėlsta kitoje salėje, kurioje vyksta karščiausios Bankoko dis-
kotekos. Šis klubas veikia jau penkerius metus, Bankoko pramogų įstaigoms 
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tai nėra būdinga. Kitas naktinių siautulių taškas – netoliese esantis „Q“ baras, 
kur pasišokus galima pailsėti nuostabioje terasoje, po medžiais.

Tailande gyvena daug atvykėlių iš Europos, todėl, jei pavargsite nuo rytietiš-
kos egzotikos, nesuprantama kalba, aukštu balsu klegančių žmonių bei gerklę 
deginančio maisto, užsukite į „L’opera“ – geriausią itališką vyninę bei piceriją 
Bankoke. Šioje įstaigoje renkasi vietinė europiečių bendruomenė. „L’opera“ vy-
nas gana brangus, nors pasirinkimas didelis. Tikrai gurmaniško itališko maisto 
galite paragauti restorane „La Villa“ su vyno rūsiu. Patariu aklai nepatikėti 
šeimininkų nuoširdumu ir rekomendacijomis, nes vakarienės pabaigoje galite 
gauti visai ne tailandietišką sąskaitą. Beje, Tailande visada daugiausiai tenka 
mokėti už vyną. 

Jeigu norėsite iki soties atsivalgyti šviežiausių jūrų gėrybių, žuvų ir kitokių 
gyvių, patirti dar daugiau įspūdžių, apsilankykite „The Sea Food Market“ res-
torane. Įstaigoje rasite kokybiškiausių produktų, pamatysite išdidų „We don’t 
use MSG“ (red. „Mes nenaudojame glutamatų“) užrašą ir didžiulę atvirą vir-
tuvę su dvidešimčia tailandiečių virėjų, besišypsančių jums iš už savo puodų, 
wok keptuvių, kepimo grotelių ir liepsnų liežuvių. Susėdę už stalo bei užsisakę 
skanaus tailandietiško „Singha“ alaus, būsite pakviesti pasivaikščioti po „tur-
gelį“, t. y. savitą žuvies skyrių ar parduotuvę „Okeanas“. Paslaugiai iš paskos 
seks tailandietė su vežimėliu. Jums tereikės durti pirštu į patikusią žuvį, krabą 
ar kokį neaiškų padarą, pasakyti, kiek vienetų pageidaujate, ir jūsų pagalbi-
ninkė tuojau pat viską surinks, supakuos ir įdės į vežimėlį. Kainos už kilogramą 
arba vienetą nurodytos labai aiškiai, tad nereikės baimintis, kad galite prisi-
rinkti daugiau, nei turite pinigų. 

dauguma jūrų gėrybių ir žuvų dar gyvos, taigi nekyla klausimų dėl jų švie-
žumo. Jeigu norisi visko paragauti, geriau „The Sea Food Market“ apsilankyki-
te su draugais, nes vienam visko suvalgyti tiesiog neįmanoma. Tada keliaujate 
prie kasos, susimokate už produktus ir einate į restorano erdvę, kur prie jūsų 
prieis vienas iš daugybės virtuvės šefų, paklaus, kaip pagaminti krabą, krevetes 
ar žuvį, parekomenduos tinkamiausią gaminimo būdą. Po trumpos pertraukos 
jis sugrįš su lėkštėse garuojančiais patiekalais. Už virėjo paslaugas papildomai 
reikės sumokėti apie 7 Lt. Beje, restorane yra ir vyno skyrius, taigi galima 
išsirinkti, kuo nuplauti gomurį. Kadangi turistai dažniausiai užsisako keturis 
kartus daugiau maisto, negu gali suvalgyti, likučiai bus supakuoti išsinešti. 
Kitą dieną šaltas krabas ar krevetė su iš prekeivio nusipirkta pomelo ir aštriu 
padažiuku bus puikesni pusryčiai už pabodusius kiaušinius ir skrebučius, siū-
lomus viešbutyje.

daugelis puikių virtuvės šefų nori dirbti Pietryčių Azijoje, nes čia susipina 
Viduržemio jūros bei Pietryčių Azijos virtuvių elementai, leidžiantys virtuvės 
meistrui pasireikšti bei atsiskleisti. Įvairovė bei daugybė šviežių maisto pro-
duktų (jūrų gėrybės, daržovės, vaisiai bei prieskoninės žolelės) – tikras rojus 
virtuvės šefams, kurie jaučiasi laisvi ir nesuvaržyti, todėl kuria tokį maistą, 
kokį nori. deja, Tailande trūksta kokybiškos mėsos, todėl produktai diktuoja 
tradicinės virtuvės kryptį. Trūkstamų produktų, pavyzdžiui, alyvuogių aliejaus, 
balzamiko acto, parmezano sūrio ir kitokių, atsivežama iš Europos. 

Šalis yra pakankamai saugi, maistas – taip pat. Teisingai yra pasakęs tele-
vizijos žvaigždė, Niujorko šefas Anthony Bourdainas, kad statistiškai dažniau 
yra apsinuodijama viešbučiuose, o ne tradiciniu maistu gatvėse. Nuklydus nuo 
tradicinių turistinių maršrutų, galima atrasti daug įdomių dalykų bei pažinti 
miestą iš kitos pusės. žinoma, praverčia ir pažįstami bei draugai, kurie pare-
komenduoja kavines ar restoranus. daugumoje valgyklų, kuriose kasdien valgo 
paprasti žmonės, maistas atrodo identiškai, tačiau skonis skiriasi. Geras vietas 
reikia žinoti. 

Tailande radau draugą – virtuvės šefą Ianą Sherlocką, kuris ne tik įsileido į 
savo virtuvę, bet ir leido pasistažuoti. Šiuo metu jis dirba Karibuose, o prieš tai 
turėjo „Green Olive“ restoraną Koh Samui saloje, Tailande. Be to, jis ilgus me-
tus dirbo vyriausiuoju virtuvės šefu viename iš „Mariott“ tinklui priklausan-
čio viešbučio restorane. Tai nuostabi asmenybė bei savo srities profesionalas, 
turintis 20 metų fusion virtuvės patiekalų gaminimo patirtį. Ianas gamina iš 
kiek įmanoma šviežesnių produktų. Tailando pajūryje veikia nedideli turgeliai, 
kuriuose parduodamas dieninės bei naktinės žvejybos laimikis – jūrų gėrybės 
bei žuvis. Tačiau reikia pasirinkti šviežiausius produktus, o tai padaryti suge-
ba ne kiekvienas. Ianas taip pat pasidalino savo darbo patirtimi: turėdamas 
tokį šviežiausių produktų pasirinkimą, virėjas privalo akcentuoti jų kokybę ir 
neužmaskuoti skonio. Virtuvės meistras gamina pagal paprastus receptus, o 
sultingumo ir subtilumo patiekalams suteikia pagardindamas juos ryškiomis ir 
pikantiškomis Pietryčių Azijos prieskoninėmis žolelėmis, deginančiomis aitrio-
siomis paprikomis, žaliųjų citrinų sultimis. Rezultatas būna neįprastai gaivus, 
aštrus ir aromatingas.

Nėra blogų virtuvių, yra blogi virėjai. Kai geri produktai atsiduria reikiamose 
rankose, rezultatas visada būna geras. Tailando virtuvės meistrai mane išmokė 
pagarbos maistui, savo profesijai, kiekvienai virtuvei bei klientui. Įspūdžius iš 
kiekvienos kelionės perteikiu „Blusynės“ valgiaraštyje – jame galima rasti ne 
vieną tailandiečių virtuvės patiekalą.
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VIEŠBUČIŲ RINKoS NAUJIENoS
pLEČIAMA dRUSKININKŲ „EGLĖS“ SANAToRIJA
druskininkų „Eglės“ sanatorijoje kovo mėnesį bus atidarytas naujas gy-

venamasis kompleksas ir naujas gydymo centras. Anot sanatorijos vadovų, į 
naująjį korpusą bus investuota 50 mln. Lt, todėl sanatorijoje vienu metu ga-
lės apsistoti daugiau nei 1400 žmonių – beveik trečdaliu daugiau negu da-
bar. Į keturių žvaigždučių įvertinimą pretenduojančiame naujajame „Eglės“ 
sanatorijos gyvenamajame komplekse vienu metu galės ilsėtis 350 žmonių. 
Penkių aukštų pastate bus įrengta 150 modernių dviviečių kambarių, keli 
vienviečiai, o viršutiniuose aukštuose – 20 liukso klasės apartamentų. Tame 
pačiame pastate taip pat bus įkurti naujas gydymo centras, restoranas, 
konferencijų bei koncertų salė, žiemos sodas. „Eglės“ sanatorijos teritorija 
užima 23 hektarų plotą. Prieš kelerius metus modernizuotas ir pirmasis sa-
natorijos gydymo bei reabilitacijos centras. 

„pANEVĖŽIo“ VIEŠBUTIS NEBUS 
REKoNSTRUoJAMAS
Kadaise Panevėžio pasididžiavimu buvęs aukščiausias miesto pastatas 

– „Nevėžio“, o vėliau „Panevėžio“ viešbutis – ir toliau merdės. Pagal pareng-
tą projektą „Panevėžio“ viešbutis turėjo būti rekonstruojamas, buvo numa-
tyta jį praplėsti Laisvės aikštės pusėn. Puoselėti planai žlunga – savininkai 
patvirtino, kad viešbutis uždaromas. Trylikos aukštų pastatui atnaujinti rei-
kia ne mažiau kaip 30 milijonų litų. Pastato savininkai planavo pasinaudoti 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama bei paimti iš banko paskolą. 
Tačiau Lietuvos bankai suteikti 20 ar 25 milijonų litų paskolos nesutiko. 

Kauno centre taip pat keletas nebaigtų statyti viešbučių vis dar laukia 
rekonstrukcijos darbų pradžios. Nors jau senokai apie tai kalbama, darbų 
pradžios nematyti. Vis tik, artėjant 2011 m. Lietuvoje vyksiančiam Europos 
krepšinio čempionatui, Kaune naujų viešbučių daugėja – šiemet po rekons-
trukcijos atidaryti viešbučiai „Reval Hotel Neris“, naujas ekonominės klasės 
„Magnus Hotel“, taip pat miesto centre rekonstruojami dar keli pastatai, 
kuriuose turėtų įsikurti viešbučiai. 

pASKIRTAS „KEMpINSKI hoTEL 
CAThEdRAL SqUARE VILNIUS“ VAdoVAS
2008 m. gruodžio 4 d. pirmojo „Kempinski Hotels“ grupės viešbučio Lie-

tuvoje ir Baltijos šalyse direktoriumi paskirtas vokietis Torsten dressler. Prieš 
atvykdamas į Vilnių, p. dressler vadovavo legendiniam Berlyno viešbučiui 
„Hotel Adlon Kempinski“ bei prabangiam Vokietijos kurortiniam viešbučiui 
„Kempinski Grand Hotel Heiligendamm“. „Kempinski Hotels“ yra seniausia 
ir žymiausia Europos prabangių viešbučių grupė, įkurta 1897 m. Įspūdingai 
„Kempinski“ viešbučių kolekcijai priklauso istoriniai architektūros objektai, 
unikalūs kurortų viešbučių kompleksai ir miesto ritmui pritaikyti viešbučiai 
Europoje, Viduriniuosiuose Rytuose, Afrikoje bei Azijoje. „Kempinski“ grupė 
yra „Global Hotel Alliance“ narė. „Kempinski Hotel Cathedral Square Vilnius“ 
duris atvers 2009 metų vasarą. 

„REVAL hoTEL NERIS“ GAVo „ŽALIąJĮ RAKTą“ 
2008 m. pavasarį Kaune duris atvėręs viešbutis „Reval Hotel Neris“ siekia 

atitikti aplinkosauginius reikalavimus. Tai pirmasis viešbutis Kauno mieste, 
kuriam 2008 m. lapkričio 20 dieną buvo įteiktas „žaliojo rakto“ diplomas. 
„žaliojo rakto“ programa – tai viena iš aplinkosauginių programų, skirtų 
apgyvendinimo paslaugas teikiančio sektoriaus įmonėms, kurios laikosi nu-
statytų reikalavimų. Apie dalyvavimą šioje programoje buvo pradėta galvoti 
dar prieš pradedant renovuoti viešbutį. Pastato rekonstrukcijos metu buvo 
įdiegti ekonomiški šildymo, vėdinimo, elektros, vandens tiekimo įrenginiai. 
Įdiegta kompiuterizuota pastato valdymo sistema, leidžianti įjungti ir iš-
jungti įrenginius nustatytu režimu ir laiku. Viešbučio aukštuose pastatyti 

specialūs atliekų konteineriai, į kuriuos svečiai gali mesti ir rūšiuoti atliekas. 
Atliekas rūšiuoja ir kambarinės bei maisto ir gėrimų skyrius. Apie gamto-
sauginę veiklą nuolatos informuojami svečiai. Įrengtas „žaliasis“ kampelis, 
kuriame svečiai gali rasti informacijos apie vykdomą aplinkosauginę progra-
mą, panaudotoms baterijoms mesti skirtą konteinerį. Kiekviename kamba-
ryje taip pat yra informacija, skatinanti svečius taupyti vandenį, chemikalus 
rankšluosčiams skalbti. Tikimasi ateityje rasti daugiau būdų, kaip ekonomiš-
kai viešbutyje naudoti išteklius, kiek galima mažiau kenkiant aplinkai, apie 
tai informuoti viešbučio svečius ir šviesti darbuotojus.

ApdoVANoTI SVETINGIAUSI SoSTINĖS 
VIEŠBUČIAI, RESToRANAI, KLUBAI, GIdAI 
Lapkričio 24 d. Vilniaus rotušėje iškilmingai pasveikinti ir apdovanoti 

konkurso „Vilniaus svetingumas 2008“ dalyviai ir nugalėtojai. Konkursas 
„Vilniaus svetingumas 2008“ buvo surengtas, siekiant gerinti Vilniaus at-
vykstamojo turizmo agentūrų, viešbučių, svečių namų, restoranų, kavinių, 
muzikinių klubų, barų, muziejų, galerijų ir gidų teikiamų paslaugų kokybę, 
skatinti svetingiau aptarnauti vilniečius ir miesto svečius, gerinti Vilniaus 
miesto įvaizdį. Renginio metu buvo apdovanoti svetingiausi Vilniaus miesto 
didysis (daugiau nei 60 kambarių), vidutinis (nuo 21 iki 60 kambarių) ir 
mažasis (iki 20 kambarių) viešbučiai, restoranas, kavinė, muzikinis klubas, 
baras, muziejus, galerija, atvykstamojo turizmo agentūra bei svetingiausias 
Vilniaus mieste ekskursijas organizuojantis gidas. 

Svetingiausiu didžiuoju išrinktas sostinės viešbutis „Radisson SAS Asto-
rija“, vidutiniu – viešbutis „Šekspyras“, mažuoju – viešbutis „Grybo namai“. 
Svetingiausio Vilniaus restorano vardą pelnė „Zoe’s bar and grill“, svetin-
giausios kavinės – „Cozy“, baro – „Bar Bobo“, o svetingiausiu miesto muzi-
kiniu klubu pripažintas „Tamsta“. Taip pat nugalėtojų vardus pelnė Virginijos 
ir Kazimiero Mizgirių gintaro galerija bei Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejus. Svetingiausia šių metų miesto gide išrinkta Ala Ivanova ir Vilniaus 
turizmo agentūra „Senamiesčio gidas“. Mero padėkomis už profesionalų ir 
draugišką miesto svečių bei konferencijų dalyvių aptarnavimą buvo apdo-
vanotas viešbutis „Reval Hotel Lietuva“, už romantišką aplinką ir šiltą ap-
tarnavimą – viešbutis „Grotthuss“, už jaukumą ir atidumą svečių poreikiams 
padėką gavo svečių namai „Litinterp“, už stilingą interjerą, išradingumą ir 
profesionalų aptarnavimą – restoranas „Riverside“, o už jaukią aplinką – ka-
vinė „d’oro“. Už aktyvumą, nuoširdumą ir žinias mero padėka buvo įteikta 
gidei Nijolei Balčiūnienei. 

Savivaldybės Turizmo ir miesto įvaizdžio skyriaus surengtas konkursas 
vyko 3,5 mėnesio – nuo birželio 16 iki rugsėjo 30 dienos. Konkurse daly-
vaujančių viešbučių, restoranų, kavinių, muzikinių klubų-barų, muziejų ir 
galerijų lankytojai pildė anketas ir išsakė savo nuomonę apie konkurse da-
lyvaujančių įmonių teikiamas paslaugas. Konkurso dalyvius vertino Vilniaus 
miesto savivaldybės, visuomeninių organizacijų, turizmo verslo asociacijų ir 
žiniasklaidos atstovų komisija. Konkursas „Vilniaus svetingumas 2008“ su-
rengtas pirmą kartą.
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KoSMETIKA IR hIGIENoS REIKMENYS VIEŠBUČIAMS
UAB „BHd“, sėkmingai tęsdama savo veiklą, t. 

y. tiekdama įrangą viešbučiams, pristato naują 
produktų seriją – smulkiąją kosmetiką ir higienos 
reikmenis viešbučiams.

Iki šiol daugelis Lietuvos viešbučių šiai sričiai 
skyrė labai mažai dėmesio. Ne vienas savininkas 
netgi nežinojo, kokius reikmenis naudoja viešbu-
tyje apsistoję svečiai. Kiti viešbučiai yra nepa-
tenkinti, nes tuos pačius produktus jų lankytojai 
naudoja jau ketverius ar penkerius metus. Niekas 
iki šiol negalėjo pasiūlyti kažko naujo, išskirtinio, 
ekologiško ir, be abejo, už priimtiną kainą.

UAB „BHd“ siūlomų produktų privalumai:
• Ekologiškos pakuotės.
• Labai platus asortimentas.
• Vienodos visos serijos pakuotės.
• Lengvai atidaromos šampūno/dušo želės pa-

kuotės.
• Aukšta gaminių kokybė.
• Labai maža kaina, lyginant su konkurentais.

Šiuos produktus pirmieji išbandė ir iki šiol sė-
kmingai naudoja pramogų centro bei SPA pas-
laugas teikiančio viešbučio „Trasalis“ svečiai. 
Aukštos kokybės produktas, išskirtinė pakuotė ir 
priimtina kaina – faktoriai, nulėmę viešbučio bei 

išskirtinėmis pramogomis garsėjančio SPA centro 
„Trasalis“ apsisprendimą pakeisti iki šiol naudotų 
higienos priemonių bei kosmetikos tiekėjus.

Šios serijos produktai: muilas, šampūnas, dušo 
želė, higienos rinkinys, skutimosi rinkinys, dantų 
valymo rinkinys, drėgna servetėlė veidui, batų va-

lymo servetėlė, dildė nagams, servetėlės, skalbi-
nių maišeliai, vonios druska ir t. t. 

Jei jums svarbus jūsų įvaizdis bei norite sutau-
pyti, susisiekite su mumis.

UAB „BHD“ informacija

„SĖKMINGIAUSIo 2008 METŲ TURIzMo 
pRoJEKTo“ NUGALĖToJAI
Gruodžio 16 dieną buvo paskelbti ir apdovanoti „Sėkmingiausio 2008 

metų turizmo projekto“ nugalėtojai. Sėkmingiausias turizmo projektas 
– pirmoji svarbiausių turizmo projektų vertinimo nominacija Lietuvoje. Ją 
2003 metais įsteigė Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministe-
rijos. Šiemet vyko jau penktoji Lietuvos turizmo plėtrai reikšmingų projektų 
atranka. Sėkmingiausio turizmo projekto konkursas sulaukia vis didesnio 
turizmo verslo dėmesio, kasmet jam teikiama vis daugiau paraiškų. Šiais 
metais sulauktas rekordinis jų kiekis – 43. Tai rodo, kad turizmo verslas 
pasitiki konkursu ir vertina šį apdovanojimą. Iš paraiškų matyti, kad turizmo 
sektoriuje šiais metais itin daug dėmesio skirta rinkodarai. 

Sėkmingiausio 2008 metų turizmo projekto laureatus rinko profesionali 
vertinimo komisija, kurią sudarė turizmo verslo asociacijų ir visuomeninių 
organizacijų deleguoti atstovai. Renkant sėkmingiausią turizmo projektą, 
buvo galima balsuoti internetu. Savo nuomonę išsakė beveik 4000 žmonių, 
t. y. 3 kartus daugiau nei pernai.

„Sėkmingiausio 2008 metų turizmo projekto“ laureatai: sėkmingiausio 
viešbučio, SPA, motelio kategorijos titulą pelnė „Amber SPA“, esantis Palan-
gos viešbutyje „Vanagupė“, sėkmingiausia šių metų turistinė poilsio įstaiga 
– sanatorija „Karališkoji rezidencija“ (Birštonas), kelionių organizatorius – UAB 
„Golf and Travel Partner“, kaimo turizmo sodyba – dariaus Laurinavičiaus kaimo 
turizmo sodyba „Terakota“ (Molėtų rajonas), sėkmingiausias restoranas – „Šau-
lys“ (Klaipėdos rajonas), turizmo informacijos centras – VšĮ druskininkų turizmo 
ir verslo informacijos centras, sėkmingiausias nekomercinis turizmo rinkodaros 
projektas – „Turizmo informacinės ir rinkodaros priemonės Birštono kurorte“. 
Sėkmingiausio metų turizmo infrastruktūros projekto kategorijoje nuspręsta 
apdovanoti du projektus, vienodai reikšmingus 2008 m. Lietuvos turizmo 
plėtrai: naują turizmo centrą, esantį Lietuvos-Lenkijos pasienyje (Lazdijuo-
se), ir projektą „Su dviračiu po Gražutės regioninį parką“ (Zarasų rajonas).

VIEŠBUČIŲ STATISTIKA
Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, per devynis 2008 

metų mėnesius Lietuvos apgyvendinimo įstaigose apsistojo 4,8 procento 
daugiau svečių nei 2007 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2008 metų sausio-rugsėjo mėn. apgyvendinimo įstaigose (viešbučiuose 
ir svečių namuose, moteliuose, poilsio namuose (nameliuose), sveikatinimo 
įstaigose ir kt.) nakvojo 1,5 mln. svečių, iš jų 50,7 procento buvo užsieniečiai. 
Viešbučiuose ir svečių namuose apsistojo 1,1 mln. svečių, poilsio namuose 
(nameliuose) – 107,8 tūkst., sveikatinimo įstaigose – 104,6 tūkst. Palyginus 
su 2007 m. atitinkamu laikotarpiu, druskininkų sav. apgyvendinimo įstai-
gose apsistojo 3,5 procento daugiau svečių, Neringos sav. – 21,8 procento, 
Birštono sav. – 52,6 procento daugiau, o Palangos sav. apgyvendinta 8,8 
procento mažiau svečių.

Viešbučiuose ir svečių namuose per devynis praėjusių metų mėnesius, 
palyginus su 2007 metų tuo pačiu laikotarpiu, apgyvendinta 8,3 procen-
to daugiau svečių, užsieniečių – 11,1 procento daugiau. Svečių iš ES šalių 
apgyvendinta 11,6 procento daugiau. Padaugėjo svečių iš kaimyninių šalių 
– Rusijos (30,3 %), Latvijos (29,1 %), Lenkijos (20,1 %), taip pat iš Vakarų 
Europos – Airijos (73,4 %), Austrijos (29,4 %), Nyderlandų (14,9 %), Pran-
cūzijos (14,6 %), Suomijos (13,7 %), Belgijos (10,7 %), Jungtinės Karalystės 
(10,4 %). Pirmojo 2008 metų pusmečio viešbučių ir svečių namų numerių 
užimtumas sudarė 47,9 procento (2007 m. 9 mėn. – 47,7 %).

Per devynis praėįusių metų mėnesius Vilniaus miesto viešbučiuose ir 
svečių namuose buvo priimta 488,8 tūkst. svečių, arba 10 procentų dau-
giau nei 2007 m. tuo pačiu laikotarpiu, užsieniečių apgyvendinta 397,6 
tūkst. – 13,5 procento daugiau. devynių 2008 metų mėnesių Vilniaus m. 
viešbučių ir svečių namų numerių užimtumas sudarė 58,3 procento (2007 
m. 9 mėn. – 56,3 %).
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>> 2009 M. SAUSIS

THE FRANCE SHOW – prancūziškas maistas, vynas, kultūra, pa-
siūlymai planuojantiems atostogas. 

Vieta: Londonas, Anglija. 
data: 2009 m. sausio 9–11 d. 
Internete: www.thefranceshow.com 

HORECAVA – tarptautinė paroda-mugė, skirta viešbučių ir mai-
tinimo rinkos atstovams. 

Vieta: Amsterdamas, Olandija. 
data: 2009 m. sausio 12–15 d. 
Internete: http://www.horecava.nl/

FERIEN-MESSE WEIN – naujausios idėjos sveiko gyvenimo būdo, 
viešbučių SPA ir saunų srityje, pasiūlymai laisvalaikiui. 

Vieta: Viena, Austrija. 
data: 2009 m. sausio 15–18 d. 
Internete: http://www.ferien-messe.at/wien

FEdOBA – šokolado, konditerijos gaminių paroda-mugė. 
Vieta: Briuselis, Belgija. 
data: 2009 m. sausio 17–20 d. 
Internete: http://www.fedoba.com/ 

HOGA NURNBERG – viešbučių ir maitinimo rinkos paroda. 
Vieta: Niurnbergas, Vokietija. 
data: 2009 m. sausio 18–21 d. 
Internete: http://www.hoga.afag.de/

ANFAS HOTEL EQUIPMENT – Viduržemio jūros regiono produk-
tų, tekstilės, viešbučių, motelių bei restoranų apdailos ir įrangos 
paroda. 

Vieta: Antalija, Turkija. 
data: 2009 m. sausio 15–18 d. 
Internete: http://www.anfas.com.tr/ 

SIGEP – tarptautinė rankų darbo saldumynų, pyragaičių ir kitų 
kepinių paroda. 

Vieta: Riminis, Italija. 
data: 2009 m. sausio 17–21 d. 
Internete: http://www.sigep.it/ 

WINTER FANCy FOOd SHOW – tarptautinė įmantraus maisto ir 
konditerijos gaminių paroda. 

Vieta: San Franciskas, JAV. 
data: 2009 m. sausio 18–20 d. 
Internete: http://www.specialtyfood.com

HOSPITALITy – maistas, gėrimai, baldai, stalo įrankiai, virtuvės 
įranga, technologiniai sprendimai maitinimo įmonėms ir viešbu-
čiams. 

Vieta: Birmingemas, Anglija. 
data: 2009 m. sausio 19–21 d. 
Internete: www.hospitalityshow.co.uk 

dANUBIUS GASTRO – tarptautinė kulinarijos paroda. 
Vieta: Bratislava, Slovakija. 
data: 2009 m. sausio 21–25 d. 
Internete: http://www.incheba.sk/ 

SIRHA – tarptautinė paroda, skirta besidomintiems viešbučiais, 
maitinimo rinka bei maisto prekyba.

Vieta: Lionas, Prancūzija. 
data: 2009 m. sausio 24–28 d. 
Internete: http://www.sirha.com 

BOCUSE d‘OR – įvairių pasaulio virtuvių atstovų konkursas. 
Vieta: Lionas, Prancūzija. 
data: 2009 m. sausio 27–28 d. 
Internete: http://www.bocusedor.com/2009 

 >> VASARIS

SALON dES VINS dE LOIRE – vyno paroda. 
Vieta: Anžeras, Prancūzija. 
data: 2009 m. vasario 2–4 d. 
Internete: http://www.salondesvinsdeloire.com/ 

HRI – SALON HOTEL RESTAURANT INSTITUTION – įranga, pa-
slaugos, maisto produktai ir gėrimai viešbučiams, restoranams ir 
kitoms šio sektoriaus įmonėms. 

Vieta: Monrealis, Kanada. 
data: 2009 m. vasario 8–10 d. 
Internete: http://www.afhr.com/ 

CATEX – Airijos maitinimo verslo paroda. 
Vieta: dublinas, Airija. 
data: 2009 m. vasario 9–11 d. 
Internete: www.catexexhibition.com 

PROdEXPO – tarptautinė maisto priedų ir žaliavų paroda-
mugė. 

Vieta: Maskva, Rusija. 
data: 2009 m. vasario 9–13 d. 
Internete: http://www-eng.expocentr.ru/Site/902/ 

SIHER – tarptautinė viešbučių ir restoranų įrangos, produktų ir 
paslaugų paroda. 

Vieta: Tunisas, Tunisas. 
data: 2009 m. vasario 10–14 d. 
Internete: http://www.sogefoires.com.tn/ 

AMBIENTE – pasaulinė namų apyvokos prekių, indų, stalo deko-
racijų, namų dizaino paroda. 

Vieta: Frankfurtas, Vokietija. 
data: 2009 m. vasario 13–17 d. 
Internete: www.ambiente.messefranfurt.com

HOGATRENdS – viešbučių ir restoranų rinkos atstovams skirta 
paroda-mugė. 

Vieta: Karlsrūhė, Vokietija. 
data: 2009 m. vasario 14–17 d. 
Internete: www.hinte-messe.de/hogatrends/ 

MIA / MEdITERRANEAN SEAFOOd EXHIBITION – maisto pro-
duktų paroda. Viduržemio regiono jūrų gėrybių ir jų gamybos tech-
nologijų paroda. 

Vieta: Riminis, Italija. 
data: 2009 m. vasario 14–17 d. 
Internete: http://www.medseafood.it/ 
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PIANETA BIRRA – tarptautinė alaus ir kitų gėri-
mų, užkandžių bei barams ir picerijoms skirtos įran-
gos paroda. 

Vieta: Riminis, Italija. 
data: 2009 m. vasario 14–17 d. 
Internete: http://www.fierarimini.it/ 

HOTEQ – viešbučiams ir restoranams skirtos 
įrangos paroda. Maisto produktų ir gėrimų paroda 
„Food Tech“. Maisto produktų technologijų paroda 
„Gida-Tek“. 

Vieta: Stambulas, Turkija. 
data: 2009 m. vasario 14–18 d. 
Internete: www.hoteq.com 

HOTELyMPIA – renginys, skirtas viešbučių, laisva-
laikio ir maitinimo rinkos technologijoms pristatyti. 

Vieta: Birmingemas, Anglija. 
data: 2009 m. vasario 19–21 d. 
Internete: http://www.hotelympia.com/ 

CANNES – tarptautinis vyno ir stipriųjų gėrimų 
gamintojų suvažiavimas. 

Vieta: Kanai, Prancūzija. 
data: 2009 m. vasario 19–22 d. 
Internete: www.winemeetings-cannes.fr/

BIOFACH – tarptautinė ekologiško maisto ir eko-
logiškų produktų paroda.

Vieta: Niurnbergas, Vokietija.
data: 2009 m. vasario 19–22 d.
Internete: www.biofach.de/en 

TEMA – tarptautinė viešbučių ir viešojo maitini-
mo rinkų paroda-mugė. 

Vieta: Kopenhaga, danija. 
data: 2009 m. vasario 22–25 d. 
Internete: http://www.ifeworldwide.com/ 

GULF FOOd HOTEL ANd EQUIPMENT – maitini-
mui ir viešbučiams skirtos įrangos paroda. 

Vieta: dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai. 
data: 2009 m. vasario 23–26 d. 
Internete: http://www.gulfood.com/ 

LAUNdRy ANd dRy CLEANING – skalbyklų ir va-
lymo įrangos paroda. Valymo ir higienos priemonių 
paroda. 

Vieta: Minskas, Baltarusija. 
data: 2009 m. vasario 24–27 d. 
Internete: http://www.greenexpo.by 

FOOd EXPO UKRAINE – maisto ir gėrimų, viešojo 
maitinimo rinkai skirta paroda. Jūrų produktų paro-
da. Kavos, arbatos ir konditerijos gaminių paroda. 

Vieta: Kijevas, Ukraina. 
data: 2009 m. vasario 24–27 d. 
Internete: http://www.kmkya.kiev.ua/en/ 

HOTERES/CATEREX JAPAN – tarptautinė paroda, 
skirta viešbučių ir restoranų verslo atstovams. Mai-
tinimo rinkos įrengimai. Virėjų pasirodymai.

Vieta: Tokijas, Japonija.
data: 2009 m. vasario 24–27 d.
Internete: www.jma.or.jp/hcj/eng 

TURIzMo pARodoS LIETUVoJE

2009 metais, prieš vasaros sezoną, Lietuvoje vyks 
dvi turizmo parodos. Vasario 27 – kovo 1 dienomis 
Vilniuje jau penkioliktą kartą organizuojama paroda 
„Vivattur 2009“, o balandžio 3–5 dienomis Klaipė-
doje planuojama surengti naują parodą „Inventura 
2009“. 

Šiose parodose dalyvaus ne tik įvairias keliones 
organizuojančios turizmo agentūros ar kelionių 
organizatoriai, bet ir laisvalaikio bei turizmo in-

ventorių siūlančios įmonės, turizmo informaciniai 
centrai, įdomias turistines, pažintines ar netgi gas-
tronomines išvykas siūlančios įmonės ir organiza-
toriai.

Abiejose parodose ruošiasi dalyvauti ir portalo 
Meniu.lt bei žurnalo „Restoranų verslas“ leidėjai 
– UAB „Strateginių projektų vystymo grupė“. Kvie-
čiame aplankyti mūsų stendus. 

vIvattur 2009 – tarptautinė turizmo, sporto ir 
laisvalaikio paroda.

data: 2009 m. vasario 27 – kovo 1 d.
Vieta: Lietuvos parodų centras „Litexpo“, Laisvės 

pr. 5, Vilnius.
Organizatorius: UAB „Visus Plenus“. 
Internete: www.visusplenus.lt

Inventura 2009 – turizmo, sporto ir laisvalai-
kio inventorius, vandens turizmas, turizmas Baltijos 
valstybėse.

data: 2009 m. balandžio 3–5 d.
Vieta: Klaipėdos m. ledo arena (Šilutės pl. 48, 

Klaipėda).
Organizatorius: UAB „Expo vakarai“. 
Internete: www.inventura.lt
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VIRTUVĖS IR BARo ĮRANGA
„arvItra baltIc“ uab
S. žukausko g. 49, Vilnius, tel. (8 5) 2102227, arvitra@arvitra.lt, 
www.arvitra.lt 
Virtuvės ir baro įranga, įrankiai, baldai, barai, projektavimas

„baltIc ProfessIonals“ uab
Kalvarijų g. 29B, Vilnius, tel. 8 685 53914, info@balticprofessionals.eu, 
www.balticprofessionals.eu
Virtuvės ir baro įranga, gamybinis inventorius (puodai, keptuvės ir kt.)

e. vYšnIauskaItės IĮ
Panerių g. 51, Vilnius, tel. (8 5) 2306480, evi@evi.lt, www.evi.lt
Virtuvės, baro, kepyklų įranga, gamybinis inventorius 

„GastrolInIja“ uab
Kastyčio g. 16, Palanga, tel. 8 675 02690, info@gastrolinija.lt, 
www.gastrolinija.lt
Virtuvės ir baro įranga, projektavimas, įrengimas, baldai, barai, stalo 
indai ir įrankiai

„Hotel and Gastro“ uab
Kalvarijų g. 125, Vilnius, tel. (8 5) 2306480, hotel@hotelgastro.com, 
www.hotelgastro.com
Virtuvės ir baro įranga

„ĮranGos detalIų sIstema“ uab 
Kirtimų g. 49B, Vilnius, tel. (8 5) 2660667, ids@idscatering.com, 
www.idscatering.com
Atsarginės detalės įrengimams, įrengimų remontas

„komPanIja vItrum“ uab
Verkių g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2788022, vitrum@vitrum.lt, www.vitrum.lt
Virtuvės ir baro įranga, projektavimas, įrengimas, baldai, barai, stalo 
indai ir įrankiai

„mbr ParduotuvIų Ir restoranų ĮranGa“ bĮ uab 
Kirtimų g. 49B, Vilnius, tel. (8 5) 2660008, mbr@m-b-r.org, 
www.m-b-r.org
Virtuvės ir baro įranga, baldai ir barai, projektavimas

„monIlaIte-tHomeko“ uab 
Savanorių pr. 451, Kaunas, tel. (8 37) 316755, 
info@monilaitethomeko.lt, 
www.monilaitethomeko.lt 
Įranga, eksploatacinės medžiagos ir reikmenys prekybai, greitojo 
maisto gamybai ir restoranams, svėrimo įranga 

„resvIlė“ uab
R. Kalantos g. 38, Kaunas, tel. (8 37) 360077, info@resvile.lt, 
www.resvile.lt 
Virtuvės ir baro įranga, baldai, indai, įrankiai, inventorius, įrengimas, 
montavimas, projektavimas, konsultacijos 

„rolvIka“ uab
Kirtimų g. 59, Vilnius, tel. (8 5) 2602088, info@rolvika.lt, 
www.provirtuve.lt
Virtuvės ir baro įranga, prekybiniai baldai

„tanGutas“ uab
Vytauto g. 178, Garliava, Kauno r., tel. (8 37) 557251, 
tangutas@tangutas.lt , www.tangutas.lt 
 Virtuvės įranga, gamybinis inventorius (puodai, keptuvės ir kt.), 
įrengimas, montavimas, atsarginės detalės įrenginiams

„vendor lIetuva“ uab
Sporto g. 11, Vilnius, tel. (8 5) 2611242, vendor@vendor.lt, www.vendor.lt
Kavos aparatai, kava, kavos įrangos nuoma 

INdAI, ĮRANKIAI, INVENToRIUS
„arkIetė“ uab
Biuras: Konstitucijos pr. 15/5, Vilnius, tel. (8 5) 2711818, 
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I info@arkiete.lt, www.arkiete.lt, www.indai.lt
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius

„baltIcdecor“ uab
Švitrigailos g. 40A, Vilnius, tel. (8 5) 2333037, 
vilnius@balticdecor.lt, www.balticdecor.lt
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius, švaros prekės, įranga

„berGHoff baltIja“ uab
Kalvarijų g. 41/17, Vilnius, tel. (8 5) 2750900, berghoff@is.lt, 
www.berghoffbaltija.lt 
Nerūdijančio plieno indai, įrankiai, taurės, virtuvės ir stalo invento-
rius bei aksesuarai

„IIttala“ uab
J. Jasinskio g. 16F, Vilnius, tel. 8 616 43449, 
neringa.lietuvininkiene@iittala.com
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius

„mantvIlė“ uab
Taikos g. 100C, Kaunas, tel. (8 37) 353323; dubysos g. 37, Klaipėda, 
tel. (8 46) 300592, info@mantvile.lt, www.mantvile.lt, www.indai.lt 
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius

„sanGaIda“ uab
Panerių g. 20A, Vilnius (filialai Klaipėdoje, Kaune), tel. (8 5) 
2161223, info@sangaida.lt, www.sangaida.lt 
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius, higienos ir švaros prekės, 
staltiesės

„scIlIs“ uab
Smolensko g. 19, Vilnius, tel. (8 5) 2724411
Stalo ir virtuvės indai, įrankiai ir inventorius

BALdAI IR BARAI
„eve“ uab
Konstitucijos pr. 12, Vilnius, tel. (8 5) 2732199, info@eve.lt, www.eve.lt
Restoranų, viešbučių, biurų kietieji ir minkštieji baldai. 

b. GarunkštIenės Įmonė
Saulėtekio g. 22, domeikava, Kauno r., laima.albusiene@aure.lt, 
www.aure.lt 
„Aure...” interjero salonai 
„lauksva“ uab
P. Vaičaičio g. 13, Šakiai, tel. (8 345) 60538, product@lauksva.lt, 
www.lauksva.lt 
Nestandartinių minkštų ir korpusinių baldų gamyba

ApSKAIToS SISTEMoS IR ĮRANGA
„ucs baltIc“ uab
Mindaugo g.14B, Vilnius, tel. (8 5) 2107247, filialai Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Rygoje, ucs@ucs.lt, www.ucs.lt
Kompiuterinės ir apskaitos sistemos 

„baltIc Hotel and restaurant sYstems“
Gedimino pr. 50, Vilnius, tel. 8 699 90398, 8 699 18722, 
bhrs@bhrs.info, www.bhrs.info 
Viešbučių, restoranų bei pramogų kompleksų apskaitos įranga

„new vIsIon baltIja” uab
Laisvės pr. 85, Vilnius, tel. (8 5) 2431252, 8 650 70699, 
info.lt@new-vision.com, www.new-vision.com
IT partneris prekybai ir restoranams Baltijos šalyse

TEKSTILĖ, dARBo dRABUŽIAI
„flokatIs“ uab
A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, tel. (8 37) 202703, info@flokati.lt, 
www.flokati.lt 
Tekstilė, darbo drabužiai
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IŠKABoS, REKLAMA
„strateGInIų Projektų vYstYmo GruPė“ uab
Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, tel. (8 5) 2735919, info@meniu.lt, 
http://horeca.meniu.lt 
Reklamos paslaugos maitinimo įstaigoms ir jas aptarnaujančioms 
įmonėms, produktų įvedimas į rinką, ryšių su visuomene paslaugos, 
reklaminių iškabų, stendų, skrajučių, valgiaraščių dizainas ir gamyba 

„vaIzdInė dIzaIno Idėja“ uab
Šv. Ignoto g. 5-123, Vilnius, tel. (8 5) 2121490, info@vdireklama.lt, 
www.vdireklama.lt
Iškabų, baldų, barų gamyba, valgiaraščių maketavimas, interjerai

MAISTo pRodUKTAI IR GAIVIEJI GĖRIMAI
„accuratus“ uab
Fabijoniškių g. 96, Vilnius, tel. (8 5) 2153032, info@mineralinis.lt, 
www.mineralinis.lt 
Mineralinis vanduo, sultys

„fructus juIce bars” uab
A. Smetonos g. 5-307, Vilnius, tel. (8 5) 2532255, office@fjb.lt, 
www.fjb.lt
Arbata, karštieji gėrimai, šaltieji gėrimai, sirupai, padažai, baro įranga ir 
baro įrankiai

„lItbana“ bĮ uab
Kirtimų g. 57d, Vilnius, tel. (8 5) 2601933, info@litbana.lt, www.litbana.lt 
Vaisiai ir daržovės

„klaIPėdos mėsInė“ uab
Šilgaliai, Pagėgių sav., Tauragės aps., tel. (8 46) 390222, info@vilke.lt, 
www.vilke.lt 
Mėsa ir mėsos gaminiai

„unIlever lIetuva“ uab
Gabijos g. 30, Vilnius, tel. (8 5) 2427849, 
www.unileverfoodsolutions.pl
Prieskoniai, maisto priedai, padažai, sultiniai ir kt.

KAVA, ARBATA
„amoka“ uab
Elektrėnų g. 8, Kaunas; žirmūnų g. 139-317, Vilnius, S. daukanto g. 22a-
24, Klaipėda, tel. (8 37) 351447, (8 5) 2777508, (8 46) 312675 

„esIda“ uab
žirnių g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 2152237, info@esida.lt 
Kava, arbata

„eurokornus“ uab
V. Putvinskio g. 72, Kaunas, tel. (8 37) 407130, info@eurokornus.lt, 
www.eurokornus.lt
Kava, arbata, alkoholiniai gėrimai, itališki maisto produktai, 
kavos aparatai

„Gustav PaulIG ltd“ atstovybė 
Laisvės pr. 125, Vilnius, tel. (8 5) 2479611, www.paulig.lt 
Kava 

„stIck tea baltIcs“ uab
Skolas iela 25-7, Riga, Latvia, tel. +371 29229738, sticktea@sticktea.lv 

„švIeŽIa kava“ uab
Savanorių pr. 22, Vilnius, tel. (8 5) 2332782, office@svieziakava.lt, 
www.svieziakava.lt
Kava, arbata

ALKohoLINIAI GĖRIMAI
„amka“ uab
Bernardinų g. 6-1 / Šiltadaržio g. 5-1, Vilnius, tel. (8 5) 2430304, 
amka@amka.lt, www.amka.lt 
Vynai

„dŪda Ir komPanIja“ uab
Savanorių pr. 22, Vilnius, tel. (8 5) 2312372
Vynai, konjakas, brendis, armanjakas

„mIneralInIaI vandenYs“ uab
J. Jasinskio g. 16, Vilnius, tel. (8 5) 2786069, info@mv.lt, www.mv.lt 
Įvairūs silpnieji ir stiprieji alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, kitos 
prekės

„švYturYs - utenos alus“ uab
Pakalnės g. 9, Vilnius, tel. (8 5) 2397600, sua@sua.lt , www.svyturys.lt 
Alus

ĮRANGA VIEŠBUČIAMS
„acG nYstrom“ uab
Taikos pr. 135 A, Kaunas, (8 37) 452068, acg-nystrom@acg.lt, 
www.acgnystrom.lt
Pramoninės skalbimo, džiovinimo mašinos, lyginimo įrengimai

„bHd“ uab
Metalo g. 2A/7-204, Vilnius, tel. (8 5) 2306148, bhd@bhd.lt, 
www.bhd.lt 
Įvairi įranga viešbučiams

KoNSULTACIJoS
„strateGInIų Projektų vYstYmo GruPė“ uab
Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, tel. (8 5) 2735919, info@meniu.lt, 
http://horeca.meniu.lt 
Konsultacijos įvairiais maitinimo įstaigų atidarymo ir veiklos klausimais, 
pagalba ieškant tiekėjų 

„bar and restaurant consultInG“ uab
Smėlio g. 29-33, Vilnius, tel. 8 672 04364
Konsultacijos kuriant įmonę nuo koncepcijos iki atidarymo, personalo 
apmokymo

„Nempata“ IĮ
Panerių g. 79A, Kaunas, tel. (8 37) 260223, 8 686 40510, 
NEMlietuva@hotmail.com 
Prekių ženklų registravimas Lietuvoje ir užsienyje, visos patentinės 
paslaugos ir konsultacijos

ASoCIACIJoS, ĮSTAIGoS
lrvvka – Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija 
P. d. 2453, LT-09008 Vilnius, tel. (8 5) 2723171, info@lrvvk.lt, 
www.lrvvk.lt

lbka – Lietuvos barbekiu kepėjų asociacija 
S. Konarskio g. 32-28, Vilnius, info@grilis.com, www.grilis.com

lvra – Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija 
Jasinskio g. 16, Vilnius, tel./faks. (8 5) 2497478, lvra@mail.lt, 
www.lvra.lt 

lsa – Lietuvos someljė asociacija 
Savanorių pr. 22, Vilnius, tel. 8 687 89994, info@somelje.lt, 
www.somelje.lt

vmvt – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
Siesikų g. 19, Vilnius, tel. (8 5) 2404361, vvt@vet.lt, www.vet.lt
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Užsiprenumeruokite leidinį „Restoranų verslas“ ir kartu su juo 
dovanų gausite Meniu.lt leidinius – „Pasaulio virtuvės“, „Meniu 
kelyje“ ir „Pobūvių gidas“. Šie specializuoti, pramoginio pobūdžio 
teminiai leidiniai bus naudingi tiek Jūsų klientams, tiek ir HORECA 
versle dirbantiems žmonėms, įmonėms.

Specializuotas leidinys „Restoranų verslas“ yra tikslingai orien-
tuotas į HORECA (svetingumo) srities profesionalus, todėl jis yra 
būtinas pagalbininkas bei patarėjas Jūsų darbe ar versle! Jei pagei-
daujate, kad leidinys „Restoranų verslas“ Jums būtų pristatytas 
visada laiku ir patogiai – tiesiai į Jūsų įstaigą ar namus, skubėkite 
jį užsisakyti! Per metus išleidžiami šeši „Restoranų verslo“ nume-
riai. Prenumeruoti galite nuo bet kurio numerio! 

Norime pažymėti, kad leidinio prenumeratos kaina pasikeitė dėl 
padidėjusių pašto išlaidų. Prenumeratos kaina nuo praėjusių metų 
gruodžio 1 d. yra 48,00 Lt už artimiausių šešių leidinio numerių 
siuntimą (bei papildomus leidinius „Pasaulio virtuvės“, „Meniu 
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A kelyje“ ir „Pobūvių gidas“). Prenumeratos kuponą rasite leidinyje 

(žemiau) bei Meniu.lt portale (http://kuponas.meniu.lt). Leidinį 
taip pat galite prenumeruoti ir internete www.prenumerata.lt. 

„Restoranų verslą“ visada nemokamai galite gauti:
•   Leidinio redakcijose (Kaune, Savanorių pr. 271-207, ir Vilniuje, 

Konstitucijos pr. 23C-618); 
•   UAB „Sangaida“ prekybos salonuose (Vilniuje, Panerių g. 20 A; 

Kaune, Kaunakiemio g. 40; Klaipėdoje, daukanto g. 13);
•   UAB „Mantvilė“ prekybos salonuose (Šiauliuose, Gardino g. 

2 („IKI“); Panevėžyje, Savanorių al. 12; Klaipėdoje, dubysos g. 2).
•   Leidinį taip pat gauna UAB „Mineraliniai vandenys“ klien-

tai. 

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į „Restoranų verslo“ 
redakcijas Kaune telefonu (8 37) 705627 arba Vilniuje telefonu (8 
5) 2735919 bei elektroniniu paštu prenumerata@meniu.lt.
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