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redakcija

Leidinio redaktorius:
Vytautas Mickevičius,
mob. tel. 8 652 07520,
el. p. vytas@meniu.lt

BRANGŪS SKAITYTOJAI,
Jūsų rankose – 25-tas žurnalo „Restoranų verslas“ numeris. Tikimės, kad šią vasarą rasite laiko ne tik atostogoms,
bet ir mūsų žurnalui. Jame skaitytojai – restoranų ir viešbučių rinkos atstovai – turėtų rasti naujų idėjų verslui, susipažinti su rinkos aktualijomis ir naujovėmis.
Mūsų kolektyvas vasarą pradėjo linksmai – dalyvavome „Atvirame Lietuvos grilio čempionate“. Pirkom ir derinom
produktus, kūrėme receptūras, ant grotelių kepėm kepsnius, stengėmės įtikti degustatoriams. Taigi savo kailiu patyrėme dažno restorano darbuotojo kasdienybę. Plačiau apie tai – šio žurnalo puslapiuose.
Ieškantiems naujų idėjų verslui ar tiesiog mėgstantiems aplankyti restoranus užsienio šalyse siūlome paskaityti
straipsnį apie populiariausius žuvies restoranus Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Rusijoje.
Lietuvoje žuvies restoranų yra vos keli, taigi tai yra puiki ir vis dar neišnaudota niša maitinimo srityje.
Interjero ir eksterjero temos straipsnyje „Akmuo ant akmens“ autorius gilinasi į Lietuvoje populiarų lauko akmenų
panaudojimą restorano apipavidalinime. Natūralūs arba tašyti lauko rieduliai naudojami ir sienų mūrijimui, ir aplinkos
puošimui. Be to, tai vietinė nebrangi ir ekologiška žaliava.
Barmenams aktualus žurnalo bendraautoriaus Laimono Kubiliaus straipsnis apie profesionalius kavos malūnus, jų
reguliavimą ir priežiūrą.
Virėjams siūlome paskaityti straipsnį apie lietuvišką žvėrieną ir laukinių paukščių mėsą, jos panaudojimo niuansus.
Taip pat ne tik virėjams labai aktualūs VMVT patarimai apie maisto produktų pirkimą ir maisto ruošimą vasaros metu.
Restoranų ir viešbučių vadovams pristatome apskaitos sistemų naujoves. Patentinė patikėtinė N. Mickevičienė
toliau konsultuoja apie prekių ženklų registravimą. Apie permainas nekilnojamojo turto rinkoje mintimis dalinasi šio
verslo atstovai.
Pasigendate „Restoranų versle“ jums aktualių temų, norite pasidalinti patirtimi ar nerandate atsakymo į Jums
rūpinti klausimą? Rašykite mums ir mes pasistengsime Jums padėti.
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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.
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owners, handlers, cooks and employees too. Here companies can present products and services for restaurant business.
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(2008 M. GEGUŽĖ-BIRŽELIS)

NAUJOS IR ATNAUJINTOS ĮSTAIGOS

NAUJIENOS

RESTORANAI
„AULA“ – alaus restoranas (lietuvių virtuvė), Pilies g. 11, Vilnius.
„BOMBĖJUS“ – restoranas (kinų virtuvė), Galinio pylimo g. 16,
Klaipėda.
„CARNEVALE“ - restoranas (italų virtuvė), H. Manto g. 5, Klaipėda.
„DEVYNI DRAKONAI“ – restoranas (kinų virtuvė), Antakalnio g. 71,
Vilnius.
„FOLLIES“ – restoranas (prancūzų virtuvė), Algirdo g. 24 (viešbutyje
„Algirdas City Hotels“), Vilnius.
„IRMANTO SRIUBOS“ – sriubų restoranas, Jakšto g. 7, Vilnius.
„ITALIŠKAS KIEMELIS“ – vasaros restoranas, Naglių g. 14A, Nida.
„ITALIŠKA VYNINĖ“ – restoranas (italų virtuvė), Didžioji vandens
g. 20, Klaipėda.
„KINŲ VYŠNIA“ – restoranas (kinų virtuvė), S. Stanevičiaus g. 23,
Vilnius.
„LA BOHEME“ – vyno restoranas (Europos virtuvė), Šv. Ignoto g.
4, Vilnius.
„FIORENTINO“ – restoranas (italų virtuvė), Universiteto g. 4, Vilnius.
„SPINDINTIS MĖNULIS“ – restoranas (kinų virtuvė), Verkių g. 29
(PC „Parkas“), Vilnius.
„TOKYO“ – restoranas (japonų virtuvė), Konstitucijos pr. 26 („Forum
Palace“), Vilnius.
„TRIO“ – restoranas (italų virtuvė), Rotušės a. 5 / V. Kuzmos g. 8
(„Klaipėda Hotel“ viešbutyje), Kaunas.
KAVINĖS-BARAI
„CHAPLIN“ – kavinė-baras, Labdarių g. 7 / Totorių g. 11, Vilnius.
„CHERRY CAFE“ – kavinė-baras (atnaujintas), Švitrigailos g. 7/16,
Vilnius.
„ČILI PICA“ – picerija (mišri virtuvė), J. Basanavičiaus g. 93,
Kėdainiai.
„HESBURGER“ – užkandžių baras, Laisvės al. 48, Kaunas.
„JURGASTA“ – kavinė-baras, Vilniaus g. 74, Kaunas.
„MACHO GRILL“ – sezoninis lauko kepsnių baras, G. D. Kuverto g.
17, Nida (šalia viešbučio „Auksinės kopos“).
„MIESTO SMUKLĖ“ – kavinė-baras, Tiltų g. 6, Klaipėda.
„SUMIS“ – kavos ir sumuštinių baras, Klaipėdos g. 3, Vilnius.
„TAPPO D’ORO“ – vyninė, Sukilėlių g. 10 (Teatro aikštė), Klaipėda.
KLUBAI
„3M CLUB“ – klubas, M. Riomerio g. 37, Kaunas.
„HAVANA SOCIAL CLUB“ – klubas-restoranas, Šermukšnių g.
4A, Vilnius.
„HOUSE“ – muzikos klubas, Naujojo sodo g. 1, Klaipėda.
„PIO DISKO BARAS“ – klubas, J. Basanavičiaus aikštė 3A,
Vilkaviškis.
SPECIALIZUOTOS PARDUOTUVĖS
„HEDIARD“ – gurmaniško maisto krautuvėlė ir restoranas, A.
Tumėno g. 4 („Vilniaus vartai“), Vilnius.
„SAPORE D’ITALIA“ – itališkų delikatesų parduotuvėlė, Pilies g. 4,
Vilnius.
„ŠOKOLADO MEISTRAI“ – šokolado parduotuvė ir kavinė, A. Jakšto
g. 24/3, Vilnius.
POBŪVIŲ SALĖS, SODYBOS
„NOJAUS LAIVAS“ – kaimo turizmo sodyba (konferencijos,
pobūviai, aktyvus poilsis, maitinimas), Pagronyčio k., Merkinės
sen., Varėnos r.
„SILVER SKY“ - uždariems renginiams skirtos patalpos, Savanorių pr. 1 („Helios city“, 26 aukštas), Vilnius.
VIEŠBUČIAI
„ALGIRDAS CITY HOTELS“ – viešbutis (3 žvaigždučių, 42 kambariai, restoranas), Algirdo g. 24, Vilnius.
„HOTEL TILTO“ – viešbutis (3 žvaigždučių, 35 kambariai, restoranas), Tilto g. 8, Vilnius.
„NAKTIES MAGIJA“ – restoranas-viešbutis (atnaujintas),
Skroblų g. 3, Kaunas.
„ŠERMUTAS“ – ekonominės klasės viešbutis (33 kambariai, restoranas, konferencijų salės), Šilagalio k., Velžio sen., Panevėžio r.
(prie Via Baltica magistralės).
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„AULA“

Vilniuje, Pilies gatvėje, po seniau čia veikusios kavinės „Žaltvykslė“ rekonstrukcijos, atidarytas alaus restoranas „Aula“. Jaukiai ir skoningai atnaujintas restorano
interjeras nustebins net išrankiausius. Skliautuotose, viduramžius menančiose
Vilniaus universiteto ansamblio patalpose veikia net keturios skirtingos salės:
Baro, Vyno, Baltoji, Židinio. Alaus mėgėjams – itin platus alaus pasirinkimas.
Restorane įrengti keturi „savaiminio pilstymo“ alaus taškai, kur klientai patys gali
įsipilti alaus. Taip pat įrengtas suvenyrų stendas, o pastovių klientų laukia vardinių
bokalų saugykla. Lankytojams siūlomi du valgiaraščiai – lietuviškų patiekalų ir
alaus. Restorano rūsyje – naujos banketinė ir konfidencialaus pasisėdėjimo salės.
Restorano interjerą kūrė žinomas architektas Audronis Vydžius.

„HAVANA SOCIAL CLUB“

„aula“
„havana social club“

„aula“

Gegužės 1 dieną Vilniuje (Šermukšnių g. 4A) buvo atidarytas kubietiška
nuotaika dvelkiantis „Havana Social Club“. Pirmame aukšte veikia naktinis klubas, o antrame – erdvus restoranas, taip pat yra atskira salė, skirta gyvo garso
koncertams. Klubo vadovai nori, kad čia burtųsi, bendrautų ir kurtų įvairių
visuomenės grupių atstovai. Čia bus rengiami įvairūs projektai su muzikos
žvaigždėmis, stengiamasi suburti panašių interesų žmones: nuo šachmatų
klubo narių iki iliuzionistų, nuo „Depeche Mode“ gerbėjų iki origami meno
mėgėjų. Klubo-restorano interjerą kūrė patys savininkai.

„FIORENTINA“

Birželio pabaigoje Vilniuje duris atvėrė restoranas „Fiorentina“, kuriame
siūloma paskanauti tikrų Italijos Toskanos regiono virtuvės valgių. Šis regionas pasižymi išskirtine ir labai turtinga virtuve, vyno ūkiais, kurie savo
vynais, ypač raudonaisiais, garsėja visame pasaulyje. Kelias savaites virtuvės
šefas iš Italijos mokė restorano virėjus tam, kad lietuviai galėtų mėgautis tikru
Toskanos virtuvės patiekalų skoniu. Šis restoranas taip pat dirbs kaip vyninė.
Prie vyno siūloma įsigyti užkandžių – įvairių sūrių, kumpių. „Fiorentino“ su
tame pačiame kiemelyje įsikūrusiu Italų kultūros institutu bei Italų prekybos
namais planuoja organizuoti kultūrinius renginius.

„havana social club“

„ŠERMUTAS“

Naujas ekonominės klasės viešbutis „Šermutas“ atidarytas šalia Panevėžio,
prie automagistralės Via Baltica – pusiaukelėje tarp Vilniaus-Rygos ir TalinoVaršuvos. Moderniame komplekse svečiams įrengti 33 kambariai (82 lovos),
kurių kainos yra 100-200 Lt. Didžiuliame pastate veikia ir 150 vietų restoranas
bei 160 vietų greitojo maisto kavinė. „Šermute“ taip pat įrengtos trys (40, 100,
150 vietų) konferencijų salės.

„LA BOHEME“

„šermutas“

„fiorentina“

Legendinio Vilniaus „Bočių“ restorano vietoje duris atvėrė jauki vyninė „La
Boheme“, kviečianti paskanauti su meile ir pietietišku temperamentu pagaminto maisto bei daugiau nei 150 rūšių vyno. Restorano virtuvės vadovas
– italų virėjas Luca Bruson – pasiūlys Pietų Europoje pamėgtų patiekalų, taip
pat galybę Ispanijoje populiarių nedidelių užkandžių ,,tapas“, kurių bus galima
skanauti iki vėlumos. Nors restorano patalpos gana erdvios, didelių koncertų
ten nenumatoma rengti, dažniausiai bus girdima foninė muzika, savaitgaliais
– „lengvi“ DJ pasirodymai. Taip pat naujieji šeimininkai žada glaudžiai bendradarbiauti su įvairiais menininkais, rengti parodas, galbūt net aukcionus.

„ALGIRDAS CITY HOTEL“

Vilniuje atidarytas UAB „City hotels“ priklausantis viešbutis – „Algirdas City
Hotels“ (Algirdo g. 24). Skandinaviškai lengvas ir jaukus viešbučio interjeras
kiekvieną svečią nuteikia poilsiui ir maloniai viešnagei. Viešbutyje įrengti 42
jaukūs ir stilingi, ramiais samanų ir smėlio spalvų tonais dekoruoti kambariai,
kuriuose vienu metu gali gyventi 80 svečių. Pirmame viešbučio aukšte klientus
pasitiks stilingas prancūziškos virtuvės restoranas „Follies“, pakviesiantis pasilepinti gurmaniškais patiekalais ar tiesiog ramiai praleisti vakarą malonioje
aplinkoje. Atskirame viešbučio priestate įrengta jauki salė konferencijoms ar
seminarams.

„LA boheme“

„algirdas city hotel“
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Didžiausia Latvijos paruošto ir greitai paruošiamo maisto
bendrovė „Lango“ pradeda veiklą
Lietuvoje – įkūrė dukterinę įmonę
UAB „Lango LT“. Bendrovė Lietuvos
vartotojams pasiūlys platų aukštos kokybės paruoštų ir greitai
paruošiamų gaminių pasirinkimą. „Lango“ specializuojasi salotų,
sluoksniuotų sumuštinių ir įdarytų lietinių gamyboje. Latvijoje
šie produktai parduodami ne tik
prekybos centruose ar užkandžių
baruose, bet ir pardavimų automatuose. „Lango“ gaminių gamyboje
naudojami vietiniai švieži maisto
produktai, vengiama konservantų.
Per dvylika veiklos metų „Lango“
Latvijoje tapo paruošto ir greitai paruošiamo maisto lydere. Įmonė siekia įsitvirtinti Baltijos šalių paruošto
ir greitai paruošiamo maisto rinkoje, todėl plėtra Lietuvoje yra svarbus
žingsnis įgyvendinant šį strateginį
tikslą. Pirmaisiais veiklos metais
įmonė planuoja pasiekti 2,5 mln.
litų apyvartą, o po penkerių metų
tapti viena iš Lietuvos rinkos lyderių. Anot įmonės vadovų, sėkmingai konkuruoti Lietuvoje „Lango“
leis ilgametė patirtis, puikus rinkos
žinojimas, gaminių kokybė bei modernios gamybos technologijos. Visa
įmonės produkcija gaminama šalia
Rygos pastatytoje modernioje gamykloje, kurioje griežtai laikomasi
Europos Sąjungos normų ir Latvijos įstatymų.
Apklausos parodė, kad Latvijoje
paruoštas ir greitai paruošiamas
maistas yra vartojamas dažniau
nei Lietuvoje. Latvijoje bent kartą
per mėnesį tokį maistą valgo 68
proc., o Lietuvoje – 28 proc. gyventojų.

RENGIAMAS NAUJAS „POBŪVIŲ GIDAS“
Šių metų spalio pradžioje UAB
„Strateginių projektų vystymo
grupė“ tiek galutinį vartotoją, artėjant žiemos šventėms ieškantį
vietos privačiam ar verslo pobūviui, tiek maitinimo bei pramogų
įstaigų atstovus nudžiugins antrus metus iš eilės leidžiamu ir
didelio skaitytojų susidomėjimo
sulaukusiu informaciniu leidiniu
„Pobūvių gidas“.
Šių metų „Pobūvių gide“ bus
pateiktas dar platesnis maitinimo
įstaigų, organizuojančių įvairius
pobūvius, bei įmonių, nuomojančių šventėms patalpas, sąrašas. Kaip ir pirmajame „Pobūvių gido“
numeryje, bus spausdinama daug naudingų patarimų besiruošiantiems į šventę, ar ją organizuojantiems.
Kad pobūvis būtų nepamirštamas, nepakanka užsisakyti vien
patalpas ir maitinimą. Puikios idėjos ir naudingi kontaktai – „Pobūvių gido“ rubrikoje „Papildoma informacija“. Joje bus pristatytos

įmonės, nuomojančios transportą, indus, paviljonus, teikiančios renginių organizavimo, šventinio
dekoravimo, floristo paslaugas, siūlančios puikias
verslo dovanas, fejerverkus ir balionus, šventinius
tortus bei kitokias pobūviams aktualias paslaugas.
Jūsų paslaugoms – geriausi fotografai, operatoriai,
muzikantai, atlikėjai.
Lietuvių kalba, 20 000 tiražu planuojamas išleisti informacinis leidinys bus platinamas su populiariausiais Lietuvos dienraščiais, restoranuose,
viešbučiuose ir kaimo turizmo sodybose, švenčių
organizavimo salonuose, įvairiuose renginiuose ir
parodose. „Pobūvių gidą“ dovanų gaus ir „Restoranų verslo“ prenumeratoriai.
Dėl išsamesnės informacijos ir reklamos leidinyje
kreipkitės:
Vilniuje tel. (8 5) 2735919, el. p. info@meniu.lt
Kaune tel. (8 37) 705627, el. p. kaunas@meniu.lt
Klaipėdoje (8 5) 2735919, el. p. klaipeda@meniu.lt

Imbierinis vynas „Stone’s
Original Ginger wine“
Naujiena Lietuvoje! „Stone‘s Original Ginger Wine“ – tai
labai originalus vynas iš Didžiosios Britanijos, susilaukęs didžiulės sėkmės Karibuose ir Australijoje. Šį imbierinį vyną XIX
a. viduryje pradėjo pardavinėti ir platinti bakalėjininkas Joseph Stone, tad gėrimas ir buvo pavadintas jo vardu. Pirmą
kartą toks vynas buvo pagamintas 1740 m. Londone. Iki šių
dienų gėrimo gamybai naudojamos tradicinės sudedamosios dalys: aukščiausios rūšies razinos ir maltas imbieras.
„Stone‘s Original Ginger Wine“ – puiki įvairiausių šaltų
ir karštų kokteilių sudedamoji dalis, o šaltą žiemą – puikiai šildantis gėrimas. Vynas gali būti geriamas ir vienas.

Nemažai pačių stilingiausių pasaulio barų naudoja
„Stone‘s Original Ginger
Wine“ kaip savo unikalių
kokteilių sudedamąją dalį,
o šių dienų modernios virtuvės šefai – patiekalams
gardinti. Imbierinis vynas suteikia patiekalams švelnų imbiero skonį, taip pat sodrumo padažams ir pudingams.
UAB „Mineraliniai vandenys“ informacija

Išskirtinė „Plaisir de Merle“
vynų degustacija
Šių metų gegužės pabaigoje vynų importuotoja „Amka“
kartu su „Friedricho pasažu“ klaipėdiečiams ir miesto svečiams surengė išskirtinę Pietų Afrikos vynų iš „Plaisir de Merle“ vyno daryklos degustaciją. Vynus pristatė vyriausiasis „Plaisir
de Merle“ vyndarys p. Nielas Besteris.
„Plaisir de Merle“ vyno ūkio istorija siekia 1688 metus, kai
iš Prancūzijos atvykęs jaunas hugenotas Charlesas Marais
įsikūrė Groot Drakenstein vietovėje, Pietų Afrikos Keipo provincijoje. Čia jis pasistatė vyno rūsį, kurį pavadino savo gimtojo miestelio (Le Plessis Marly) vardu. Dabar ūkis vadinamas
„Plaisir de Merle“. Šiandien „Plaisir de Merle“ priklauso 974
ha žemės. Tai yra vienas didžiausių ir gražiausių vynininkystės
ūkių Keipo apylinkėse.
„Plaisir de Merle“ garsėja itin aukštos kokybės vynų ga8
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myba, kuriai vadovauja vyriausiasis vyndarys Nielas Besteris.
Kurdamas jis siekia, kad vyno skonyje atsispindėtų unikalios
Pietų Afrikos dirvožemio savybės ir klimato sąlygos.
Anot dr. Paulo Pontalliero, garsaus „Château Margeaux“
vyno ūkio direktoriaus bei „Plaisir de Merle“ konsultanto, Pietų Afrikos vynai yra unikalūs. „Jie turi savo išskirtinę pusiausvyrą ir charakterį, kuriame susipina iš pirmo žvilgsnio nesuderinami dalykai: galingumas ir stiprumas iš vienos pusės, bei
švelnumas ir apvalumas iš kitos.“
„Plaisir de Merle“ vynai yra apdovanoti ne tik Lietuvos
vyno čempionato medaliais. Juos puikiai įvertino ir tarptautiniai ekspertai.
Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.amka.lt.
UAB „Amka“ informacija
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Atraskite figas iš naujo su „Monin“!
Saldžios ir sultingos figos buvo pats mėgstamiausias
Prancūzijos Karaliaus Saulės – Liudviko XIV – vaisius.
Pasaulyje vienas garsiausių ir profesionaliausių sirupų
gamintojų „Monin“ pristato pavasarinę naujieną – „Monin“ figų sirupą. Jis suteiks Jūsų ruošiamiems gėrimams
ar patiekalams unikalų, Viduržemio jūros salas primenantį
skonį.
Dabar figos – labai madingas ir populiarus vaisius. Jos
ne tik naudingos sveikatai, bet ir pasižymi puikiu pikantišku skoniu. Saldus ir purus šviežių figų minkštimas dažnai naudojamas gaminant džemus ar salotas. Dėl plonos
odelės prisirpusios figos nėra lengvai surenkamos ir negali
būti ilgai laikomos, todėl jos dažniausiai vartojamos džiovintos.
„Monin“ figų sirupas – švelnios gintaro spalvos sirupas su
lengvu rausvu atspalviu. Jame subtiliai subalansuotos tiek
džiovintų, tiek šviežių figų geriausios skonio savybės, labai
intensyviai atsiskleidžiančios burnoje.

Šis sirupas puikiai tinka ruošiant įvairius gaiviuosius
gėrimus, alkoholinius bei vaisių kokteilius, arbatą.
„Pietų paplūdimys“
• 30 ml „Monin“ figų sirupo;
• 60 ml vermuto;
• 80 ml sodos vandens.
Išmaišykite ir pateikite stiklinėje
su grūstu ledu.
Šalta figų arbata
• 15 ml „Monin“ figų sirupo;
• 25 ml „Monin Chai“ arbatos
koncentrato;
• 250 ml vandens.
Išmaišykite ir pateikite stiklinėje
su grūstu ledu.
UAB „Sangaida“ informacija

Atidarytas didžiausias Lietuvoje
indų prekybos centras

Vilniuje duris atvėrė didžiausias Lietuvoje specializuotas indų prekybos centras profesionalams „Arkietė“. Naujasis prekybos centras skirtas HORECA klientams – restoranų, kavinių, viešbučių verslo atstovams bei išskirtinumo
ir individualumo ieškantiems pirkėjams.
UAB „Arkietė“ valdomas prekybos centras išsiskiria ne
tik 400 kvadratinių metrų prekybiniu plotu bei dideliu
stalo serviravimo ir virtuvės indų asortimentu. Bendrovės
vadovas Gintautas Kačerauskas teigia, kad išskirtinumo
šiam centrui suteikia galimybė čia pat gauti profesionalią

konsultaciją stalo serviravimo, etiketo, vyraujančių madų
tendencijų bei indų pasirinkimo klausimais. „Analizuodami rinkos pokyčius nuolat plečiame prekių asortimentą ir
paslaugas. Atidarydami specializuotą centrą orientuojamės į svarbiausius HORECA paslaugas teikiančių įmonių
poreikius“, – teigia G. Kačerauskas. Išplėtota logistikos
sistema garantuoja operatyvų užsakymų vykdymą bei nemokamą prekių pristatymą, tad klientai gali rinktis ne tik
iš prekybos centre esančio asortimento, bet ir iš katalogų.
Specializuotame centre taip pat galima išsinuomoti žinomiausių pasaulyje indų, stalo įrankių ir aksesuarų gamintojų produkcijos.
Renkantis prekių gamintojus, UAB „Arkietė“ pagrindinį
dėmesį skiria prekių kokybei, prekių ženklo populiarumui,
gamybos tradicijoms. Specializuotame indų centre profesionalai gali įsigyti kokybiškų grūdinto stiklo, porceliano,
krištolo, metalo indų ir įrankių, virtuvės reikmenų, įvairių
stalo serviravimo aksesuarų – nuo smeigtukų, šiaudelių,
servetėlių iki žvakidžių, vazų.
Naujasis prekybos centras atidarytas Vilniuje, Perkūnkiemio g. 4A, šalia „Peugeot“ atstovybės, priešais prekybos
centrą „Big“.
UAB „Arkietė“ informacija
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Didžiausia Lietuvoje stipriųjų
gėrimų gamintoja AB „Stumbras“
plečia populiariausio trauktinių
prekės ženklo „999“ liniją. „Trejų
devynerių“ trauktinės ir balzamo
„Žalios devynerios“ šeimą neseniai
papildė balzamas „Raudonos devynerios“. Neįprastas „Raudonų
devynerių“ citrusinių vaisių ir žolelių derinys itin tinkamas kokteiliams
su gaiviaisiais gėrimais maišyti.
„999“ ženklo plėtra prasidėjo prieš
trejus metus, kuomet buvo atnaujintas „Trejų devynerių“ trauktinės
dizainas – butelio forma, etiketės.
Prieš dvejus metus buvo pristatytas balzamas „Žalios devynerios“.
Rinkos tyrimų bendrovės „ACNielsen Baltics“ duomenimis, 2007 m.
„999“ ženklo produktai sudarė apie
32 proc. Lietuvos trauktinių rinkos
dalies pagal litrus. Lietuvos stipriųjų
gėrimų rinkoje trauktinių kategorija
yra trečia po degtinių ir brendžių.
AB „Stumbras“ žengia į alkoholinių kokteilių rinką ir pristato
alkoholinius kokteilius „Ledinės
devynerios“. Trijų skonių kokteilių pagrindas – trauktinė „Trejos
devynerios“, balzamai „Žalios devynerios“ ir „Raudonos devynerios“ bei natūralios sultys. „Ledinių
devynerių“ skoniai – populiariausi
kokteiliai, maišomi su stipriaisiais
„999“ šeimos gėrimais. Naujasis
produktas alkoholinių kokteilių
rinkoje pretenduoja užkariauti natūralumą ir aukštą kokybę vertinančius vartotojus. Tikimasi, jog iki
metų pabaigos šie kokteiliai užims
5-10 proc. mažose talpose (iki 0,5
l) išpilstytų kokteilių rinkos. „Stumbro“ kokteiliai šioje rinkoje formuos
visiškai naują segmentą kokybine
prasme – kokteilių sudėtyje nėra jokių saldiklių, nenatūralių dažiklių ar
konservantų. „Ledinės devynerios“
– pirmieji kokteiliai Lietuvos rinkoje,
kurių gamybai naudojama trauktinė ir balzamas. Į nestandartinę
Lietuvoje 250 ml skardinę pakuotę
supilstytų kokteilių žaliava paruošiama AB „Stumbro“ gamykloje
Kaune, o išpilstymui gabenama į
gamyklą Belgijoje.
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Akimirkos iš trečiojo „Atviro
Lietuvos grilio čempionato“
Gegužės 30-31 dienomis, Druskininkų miesto šventės metu, Druskininkų turizmo informacijos centro kempinge (Gardino g. 3), įvyko trečiasis
„Atviras Lietuvos grilio čempionatas“. Čempionate, kurį organizavo Lietuvos barbekiu kepėjų asociacija (LBKA), galėjo dalyvauti tiek profesionalų
(restoranų atstovų), tiek mėgėjų komandos.
Geru oru džiuginęs savaitgalis prasidėjo penktadienį Druskininkų miesto šventei skirta eisena. Pagrindinėmis miesto gatvėmis žygiavo įvairių
miesto ir jo apylinkių įstaigų, įmonių, mokyklų kolektyvai. Eisenoje dalyvavo ir „Atviro Lietuvos grilio čempionato“ dalyviai, dėmesį traukę ne tik
spalvinga komandų apranga, bet ir ant krovininio autobusiuko vežamu
didžiuliu „griliu-lokomotyvu“.
Šiais metais „Atvirame Lietuvos grilio čempionate“ dalyvavo 9 komandos: tiek praėjusių čempionatų dalyviai, tiek naujokai. Vienas komandas
sudarė profesionalūs kepsnių meistrai (LBKA asociacijos nariai ar restoranų atstovai), kitas – kulinarai-mėgėjai.
Komandoms penktadienio vakarą buvo suteikta: „griliai-lokomotyvai“,
malkos ir anglys. Komandų kapitonai turėjo dalyvauti „Kapitonų rungtyje“
– iškepti namuose paruoštus patiekalus. Šioje rungtyje dauguma kapitonų
pademonstravo visą savo išmonę, įspūdingus kepsnius patiekė specialiai
pritaikytuose induose. Susirinkusieji galėjo balsuoti už patikusį patiekalą.
Nugalėtoju buvo pripažintas komandos „Ararat“ kapitonas.
Po šios rungties vyko komandų instruktažas, buvo išdalinti konkursiniams patiekalams ruošti reikalingi produktai: 6 atvėsintos išskrostos žuvys, 2 kalakuto kulšys, kiaulienos šoninė su kaulu. Gaminant laisvos formos desertą buvo galima naudoti baltąjį ir juodąjį šokoladą. Komandos
mėsą galėjo marinuoti iš vakaro.
Šeštadienio rytą komandos pradėjo ruošti savo darbo vietas, kūrenti
kepsnines. Teisėjams buvo pravestas instruktažas, išaiškinti vertinimo kriterijai. Vėliau vyko komandų prisistatymas, simbolinis kepsninės uždegimas. Reikėjo paruošti po 6 kiekvieno patiekalo porcijas. Vienam patiekalui
buvo skiriama viena valanda.
Be kviestinių, kiekvienai komandai galėjo atstovauti du teisėjai. Iš viso
konkursinius patiekalus vertino net 42 asmenys. Kiekviena komanda turėjo
paruoši du patiekalus ringo teisėjams, tris – „aklai“ degustacijai (teisėjai
nežinojo, kurios komandos patiekalus vertina) ir paserviruoti vieną reprezentacinį. Vertinta 10 balų sistema. Aukščiausias ir žemiausias balai buvo
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išbraukiami. Taip siekta išvengti subjektyvaus teisėjų vertinimo.
Renginio metu taip pat vyko įvairūs šou renginiai, atrakcijos, žiūrovai galėjo stebėti, kaip komandos ruošia patiekalus kepsninėse, apžiūrėti
eksponuojamas įvairias lauko kepsnines, nusipirkti „Kulinarinio paveldo
fondo“ maisto produktų.
Dalyviai – ne tik profesionalai
Čempionate dalyvavusios komandos (pagal užimtą vietą):
1. „Grilio fanai“ (restoranas „Apvalaus stalo klubas“, Trakai). Visa komanda pasipuošė kaubojiškais rūbais. Tai dalyviai, susižėrę daugiausia apdovanojimų. Pirmojo „Atviro Lietuvos grilio čempionato“ metu ši komanda
užėmė trečiąją, po metų – antrąją, o šiemet laimėjo pirmąją vietą. Pagamino geriausius kalakutienos ir kiaulienos patiekalus.
2. „Gintarinis aljansas“ (jungtinė Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų
ir konditerių asociacijos komanda). Šiai komandai teisėjai daugiausia taškų skyrė už žuvies patiekalą. Pelnė prizinę antrąją vietą.
3. „Ledi ir Džentelmenai“ (jungtinė Vilniaus virėjų komanda). Stebino
apranga: čempionato metu vienas iš „džentelmenų“ vaikščiojo su skrybėle
bei smokingu. Pelnė prizinę trečiąją vietą.
4. „Kulinarinė tarnyba“ (atstovavo įmonei „Zepter“). Gamindami ir
serviruodami naudojo „Zepter“ indus ir įrankius. Bendroje įskaitoje pelnė
ketvirtą vietą.
5. „Ararat“ (atstovavo Klaipėdos restoranui „Ararat“). Baltai-raudona
apranga ir plačios šypsenos – tai draugiška komanda, pateikusi ne vieną
staigmeną (tapo čempionato išvakarėse vykusios „Kapitono rungties“ nugalėtojais, pagaminę patiekalą su ėriuko sėklidėmis). Čempionato metu
kaip draugiškumo simbolį visoms komandoms dalino granatus. Bendroje
įskaitoje – penkta vieta.
6. „Pirmykščiai žmonės“ (atstovavo įmonei, platinančiai „Kotanyi“
prieskonius). Apranga atitiko komandos pavadinimą (gepardo raštais marginti rūbai). Originalus komandos prisistatymas sukėlė geros nuotaikos
bangą. Jie pagamino geriausią desertą ir bendroje įskaitoje liko šešti.
7. „Meniu.lt kepėjai“ (atstovavo portalui Meniu.lt). Įrodė, kad moka
„kepti“ ne tik interneto tinklalapį, bet ir barbekiu. Išrinkti geriausia naujokų komanda. Bendroje įskaitoje užėmė septintą vietą.
8. „Iškylautojai“ („SPA Vilnius“ komanda, Druskininkai). Buvo ambicin-
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gai nusiteikę, nes gynė praeitų metų nugalėtojų titulą,
tačiau bendroje įskaitoje užėmė tik aštuntą vietą.
9. „Receptai.lt“ (atstovavo portalui Receptai.lt). Bendroje įskaitoje užėmė devintą vietą.

liejame devintą prakaitą, kitais metais taip pat žadėjo
dalyvauti. Suvieniję kūrybines mintis, bendromis jėgomis
laimėjome „Geriausios naujokų komandos“ vardą, tad
norime paskatinti dalyvauti ir kitus.“

Prizines vietas užėmusios komandos buvo apdovanotos firmos „Zepter“ prizais.

Iškeptas didžiausias pyragas
Sekmadienį, birželio 1-ąją, Vaikų gynimo dieną, čempionato organizatoriai ir dalyviai pagrindinėje Druskininkų miesto aikštėje siekė Lietuvos rekordo. Kepsninėse
buvo iškeptas didžiulis pyragas, kurio ilgis – 14,26 m,
plotis – 50 cm. Pyragas svėrė 126 kg. Renginio organizatoriai (LBKA) tikisi, kad jis bus įregistruotas kaip Lietuvos rekordas. Atlikus matavimus, pyragas buvo išdalintas
šventės vaikams.

„Kaip mokam, taip kepam!“
„Meniu.lt kepėjų“ komandai vadovavo žurnalo „Restoranų verslas“ redaktorius Vytautas Mickevičius. Pagalbininkai: „Restoranų verslo“ ir Meniu.lt direktorė Elena
Pipiraitė, „Restoranų verslo“ projektų vadovas Andrius
Zeigis bei Meniu.lt projektų vadovė Elena Germanovič.
Labai svarbus komandos dalyvis – specialiai šiam čempionatui pakviestas šou verslo atstovas Maratas. Taigi
visi komandos nariai – mėgėjai. Komandos šūkis – „Kaip
mokam, taip kepam!“
„Viskas vyko ekspromtu, bet tikrai neblogai – mūsų
komanda buvo įvertinta garbinga trečia vieta nuo galo,
nuo pradžios – septinta. Naujokų-debiutantų tarpe buvome pirmi. Tiesiog super!“ – entuziastingai rezultatus
apibendrino „Meniu.lt kepėjų“ komandos kapitonas Vytautas Mickevičius. „Neneigiame, buvo nedrąsu, tačiau
noras dalyvauti buvo stipresnis. Renginys tikrai nenuvylė, o čempionato svečiai, stebėję, kaip mes gamindami

Apie organizatorius
Lietuvoje barbekiu kepėjų asociacija (LBKA), seniau
vadinta Nacionaline grilio ir barbekiu asociacija, įkurta
2005 metų pradžioje. LBKA tikslas – suvienyti viešojo maitinimo įmonėse dirbančius kepsnių ant grotelių
ruošimo specialistus, kelti asociacijos narių profesionalumo lygį, populiarinti šią profesiją, organizuoti
įvairius seminarus, konferencijas, su profesine veikla
susijusius konkursus. LBKA bendradarbiauja su Pasaulio grilio kepėjų asociacija. LBKA šiuo metu turi apie 50
narių.

Norite
dalyvauti
„Atvirame grilio
čempionate“ kitais
metais?
Vasara ilga,
pasitreniruokite,
suburkite savo
komandą ir pirmyn.
Patikėkite, verta!
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Atidarytas Kulinarinio
paveldo muziejus
Gegužės 14 dieną Birštone buvo oficialiai atidarytas Kulinarinio paveldo muziejus. Jis įkurtas „Karališkosios rezidencijos“ komplekse. Muziejaus įkūrėjas Vaclovas Kontrauskas indus, stalo įrankius ir kitus su virtuve,
maisto gamyba, jo pateikimu susijusius daiktus rinko 20 metų. Prieš keletą
metų planavęs tokį muziejų atidaryti Vilniuje, kolekcininkas persigalvojo –
mintis įkurti muziejų Birštone kilo čia pastačius „Karališkąją rezidenciją“.
Kulinarinio paveldo muziejuje rasite informacijos apie įvairių indų kilmę, jų kitimą, raidą nuo indo atsiradimo iki šiandienos. Muziejaus ekspozicijoje rodomi XVI–XX a. virtuvės ir stalo įrankiai, kulinarinės knygos ir
vadovėliai, antikvariniai baldai, paveikslai bei kiti su maisto gamyba susiję
eksponatai iš Lietuvos, Olandijos, Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Ispanijos, Amerikos, Australijos.
Šiuo metu muziejui yra skirtos trys salės, kuriose eksponuojama per
2000 vnt. indų ir kitų su mityba susijusių reikmenų. Iš viso V. Kontrausko kolekcijoje – 4000 eksponatų, kuriuos kolekcininkas rinko Lietuvoje
bei atsivežė iš įvairių pasaulio šalių. „Visur, kur lankiausi, stengiausi ką
nors įsigyti, taip pat gavau daug dovanų, didelę dalį įsigijau pas Lietuvos
antikvaro pardavėjus“, – sako Vaclovas Kontrauskas. Muziejuje taip pat
galima pamatyti eksponatų iš Lietuvos: senovinių sviesto muštokių, medi-

12

Restoranų verslas 3/2008

nių šaukštų, ąsočių, lietuviškų kulinarinių knygų. Gausumu stebina kavos
malūnėlių kolekcija. Būtent porcelianinis kavos malūnėlis, prieš 18 metų
padovanotas verslo partnerių iš Vokietijos, tapo stimulu pradėti kolekcionuoti įvairius su kulinarija susijusius daiktus. Vienoje salių eksponuojama
šventinio stalo serviruotė, naudojama Lietuvos Prezidentūroje.
Muziejuje rengiamos Lietuvos kulinarinio paveldo patiekalų gaminimo
demonstracijos, degustacijos, paskaitos, pažintinės edukacinės programos:
„Aukštaičių valgiai“, „Dzūkų valgiai“, „Pamario krašto valgiai“, „Suvalkiečių valgiai“, „Žemaičių valgiai“, „Mūsų senolių valgiai“, „Advento, Kūčių,
Kalėdų valgiai“, „Medus – ir maistas, ir vaistas“, „Gydomosios arbatos“,
„Lašinių fiesta“, „Velykų margučiai“ ir kt.
Kulinarinio paveldo muziejuje laukiami visi, kas domisi lietuvių tautos
kulinarijos paveldu, mitybos kultūros raida, vaišių papročiais, tradicinėmis šventinių, apeiginių ir kasdienių valgių gamybos technologijomis bei
receptais.
Muziejaus darbo laikas: antradieniais – 10-18 val., penktadieniais – 1019 val., šeštadieniais – 10-15 val. Bilietų kainos – simbolinės (nuo 2,50 iki
5 Lt). Dėl apsilankymo kitu laiku reikėtų tartis iš anksto. Kontaktai: „Karališkoji rezidencija“, Pakalnės g. 3, Birštonas, tel. (8 319) 62030.

NAUJIENOS

Gegužės 16-17 dienomis Vilniuje, Šiuolaikinio meno
centre, vyko jau ketvirtosios „Vyno dienos“. Tai „Vyno
klubo“ organizuojama paroda, kasmet pritraukianti vis
gausesnį būrį tiek profesionalių vyno žinovų, tiek restoranų ir barų atstovų, tiek eilinių vyno mėgėjų. Šiais
metais savo produkciją pristatė beveik visi Lietuvos
vyno importuotojai – iš viso buvo siūloma paragauti
virš 1000 įvairių rūšių vyno.
Nusipirkusieji bilietą gavo po tuščią taurę ir galėjo
degustuoti visų parodos dalyvių produkcijos. Išalkusieji galėjo užkąsti lauko kavinėje, arba degustuodami
keleto maisto produktų tiekėjų siūlomos produkcijos.
Dalį vynų buvo galima įsigyti specialiai tam įrengtame
stende.
Į parodą buvo atvykę ir vyno gamintojai iš įvairių
pasaulio šalių, tad smalsiausi vyno mėgėjai galėjo pabendrauti su pačiais gamintojais. Renginio metu vyko
seminarai ir paskaitos, vyno čempionato apdovanojimai.
Lietuvos vyno parodos „Vyno dienos“ metu būna paskelbti prieš parodą organizuoto Lietuvos vyno čempionato rezultatai. Šiemet vertinimo komisijai, sudarytai iš geriausių Lietuvos vyno ekspertų (A. Starkus,
R. Sužiedelienė, G. Jašinskas, D. Voisiat, D. Velička, T.
Abišala, O. Leitonas, S. Smolskij, J. Karinauskaitė, L.
Vaitulevičius, J. Smičienė, Ž. Krapukaitis, J. Sprindžiūnaitė, J. Volodzko, varžybų komisaras – J. Šliogeris),

„VYNO DIENOS“ – KASMET
VIS POPULIARESNĖS

!
LIETUVOS VYNO ČEMPIONATO GRAND PRIX
(absoliutūs nugalėtojai kiekvienoje vyno kategorijoje)
Putojantis vynas:
„Duval Leroy Champagne Brut
Vintage 1996“
(Prancūzija, impotuotojas
– „Vyno klubas“).
Baltasis sausas vynas:
„Kim Crawford Marlborough
Sauvignon Blanc 2006“
(Naujoji Zelandija, importuotojas – „Mineraliniai vandenys“).
Raudonasis sausas vynas:
„El Coto Coto Real Rioja DOCa
Reserva 2001“
(Ispanija, importuotojas –
„Mineraliniai vandenys“).
Natūraliai saldus vynas:
„Kracher Scheurebe TBA
No. 4 2001“
(Austrija, importuotojas
- „Vyno klubas“).
Likerinis vynas:
„E. Lustau Pedro Ximenez San
Emilio Solera Reserva Jerez“
(Ispanija, importuotojas
- „Vyno klubas“).

15 pagrindinių Lietuvos vyno platintojų pateikė 212
vynų.
Vertinimo komisija vynams, kurie buvo įvertinti 90 ir
daugiau balų, skyrė aukso medalius – iš viso buvo išdalinti 32 aukso medaliai. Absoliutūs kiekvienos iš 5 vyno
kategorijų nugalėtojai (baltasis, raudonasis, putojantis, rožinis (negavo), natūraliai saldus, likerinis) buvo
apdovanoti pagrindiniu prizu – Grand Prix. Dvidešimt
du 88-89 balais įvertintiems vynams skirti sidabro, o
98 vynams, įvertintiems 86-87 balais – bronzos medaliai.
Restoranų verslas 3/2008
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POPULIARIAUSI EUROPOS ŽUVIES
IR JŪRŲ GĖRYBIŲ RESTORANAI
Pagal „Food Service Europe and Middle East“ parengė Gintarė Jankauskaitė

Žuvis ir jūrų gėrybės – ne tik šiuo metu Europoje ypač
madingas, bet ir skanus, lengvas bei sveikas maistas. Per
pastaruosius metus žuvies ir jūrų gėrybių pardavimai tiek
viešojo maitinimo įstaigose, tiek mažmeninės prekybos
vietose žymiai išaugo. Žvelgiant iš gastronominės pusės,
vis populiarėjantys žuvies restoranai retai virsta tinklais,
besiplečiančiais kitose šalyse. Vieninteliam Vokietijos
„Nordsee“ pavyko įsitvirtinti ir kitose Europos valstybėse.
Šiame straipsnyje pristatome populiariausius Didžiosios
Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Rusijos žuvies bei jūrų gėrybių restoranus.
„Nordsee“ laikomas
vienu sėkmingiausių
žuvies maitinimo įstaigų projektų Europoje, kurį per metus
aplanko apie 20 mln.
lankytojų.
Šiandien tinklui priklauso 409 restoranai
tiek Vokietijoje, tiek
už jos ribų.

„Loch fyne“, didžioji bRITANIJA
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DIDŽIOJI BRITANIJA
Didžiosios Britanijos maitinimo įstaigas, kurių valgiaraščiuose dominuoja žuvies patiekalai, galima suskirstyti į
dvi didesnes grupes:
• apie 8500 tradicinių žuvies su gruzdintomis bulvytėmis parduotuvėlių, daugiausia siūlančių patiekalus išsinešti. Priklausomai nuo parduotuvėlės vietos ir porcijos dydžio,
žuvies patiekalas kainuoja apie 3-7 svarus sterlingų;
• naujos kartos restoranai ir užkandinės, įskaitant ir
kelis sparčiai besiplečiančius tinklus, kuriuose parduodami virėjų profesionalų gaminami jūrų gėrybių patiekalai,
kainuojantys 13-20 ir daugiau svarų sterlingų.
Be šių dviejų pagrindinių grupių dar yra eilė viešbučių,
aludžių ir kavinių, kurių valgiaraščiuose taip pat yra žuvies su bulvytėmis, tačiau jie neužima pagrindinės meniu
dalies ir nėra specialieji įstaigos patiekalai.
Vienas sparčiausiai besiplečiančių Didžiosios Britanijos
pilno aptarnavimo jūrų gėrybių restoranų tinklų yra „Loch
Fyne Restaurants“, kuris per 10 metų nuo vienos įstaigos
išaugo iki 40 restoranų tinklo. „Loch Fyne Restaurants“
restoranai, kuriuose dirba apie 1200 darbuotojų, paprastai
yra 80-100 vietų ir pasižymi neįprastais bei labai skirtingais tiek architektūriniais, tiek interjero sprendimais. Vidutinė vieno žmogaus sąskaita (neskaitant vyno) restorane – 25 svarai sterlingų.
Tinklas dar labiau išpopuliarėjo, kai restoranuose buvo
pradėtos palaikyti ir skleisti gamtos apsaugos (gamtos nežalojančios žvejybos) idėjos. Vienam kiekvieno restorano
darbuotojui (nesvarbu, kokias pareigas jis užima) suteikiama galimybė lankyti specialius kursus, kurių metu ne tik iš
arčiau supažindinama su tinklo veikla, bet ir pasakojama
apie šiuo metu aktualiausias gamtos apsaugos problemas.
Išklausęs kursą, darbuotojas savo žiniomis dalinasi ne tik
su kitais restorano darbuotojais, bet ir su lankytojais.

„Loch fyne“, Didžioji BRITANIJA

Šiuo metu populiariausi patiekalai tinklo restoranuose – įvairiai paruošta lašiša, antroje vietoje – jūrų ešerys.
„Loch Fyne Restaurants“ restoranuose siūloma valgių ir
iš mažiau lankytojams žinomų žuvų, pavyzdžiui, saidos ar
raudonojo jūrų gaidžio. Žuvis ir jūrų gėrybės, ruošiamos
tinklo restoranuose, yra sugaunamos prie Didžiosios Britanijos krantų. Importuojamas tik tunas ir omarai žiemą.
Interneto svetainė: www.lochfyne.com
Kitas sparčiai besiplečiantis vietinės kilmės tinklas yra
„Fishworks“, kuriam šiuo metu priklauso 12 įstaigų, iš kurių 9 yra įsikūrusios prabangiuose Londono rajonuose. Palyginus su „Loch Fyne Restaurants“, „Fishworks“ įstaigos
panašesnės į užkandines, kurios ypač populiarios moterų
ir šeimų tarpe. „Fishworks“ užkandinės garsios ir tuo, kad
kiekvienos įstaigos pastato fasadinėje dalyje yra įrengta
firminė žuvies parduotuvėlė. Kai kuriose iš jų veikia kulinarijos mokyklos. Taip pat tinklas teikia maisto pristatymo
į namus paslaugą – siūlo pagal kliento pageidavimą paruoštos šviežios žuvies, per naktį pristatomos iš pietvakarinėje Anglijos dalyje esančio Brixham uosto.
Tinklo idėja priklauso žymiam virėjui ir rašytojui Mitchell Tonks, kuris 1995 metais Pietvakarių Anglijoje atidarė specializuotą žuvies parduotuvę. 1997 m. prie parduotuvės įrengta jūrų gėrybių kavinė ir kulinarijos mokykla
buvo „Fishworks“ tinklo kūrimosi pradžia. Paskutinioji tinklo įstaiga buvo atidaryta Londono Swallow gatvėje. Joje
įrengtas kokteilių baras su malkomis kūrenama krosnimi
firminiams jūrų gėrybių patiekalams kepti.
Tinklas taip pat kviečia prisijungti prie jūrų produktų
klubo „Seafood Club“, kurio nariai pirmieji sužino apie į
tinklo parduotuves atvežamas šviežiausias žuvis, jiems
dovanojami specialūs žuvies ir jūrų gėrybių gaminimo receptai, jie yra kviečiami į specialius, tinklo restoranuose
vykstančius, renginius.
Interneto svetainė: www.fishworks.co.uk
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Toje pačioje Londono Swallow gatvėje veikia žuvies restoranas „Bentley‘s“,
skaičiuojantis savo devyniasdešimtuosius metus. Restoranas atidarytas karalienės Viktorijos laikų pastate. Restauruojant pastatą stengtasi išlaikyti
visas originalias pastato detales bei atkurti pirmojo jo šeimininko sukurtą
interjerą, parinktus meno dirbinius, baldus, net baldų medžiagas. Amerikietiško ąžuolo grindys, šviesaus medžio plokščių apkalas bei atkurti senojo
„Bentley‘s“ žuvies paveikslai sukuria prabangią, tačiau puikiai atpalaiduojančią aplinką. „Bentley‘s“ didžiausio populiarumo ir finansinės sėkmės susilaukė prieš keletą metų, kuomet virtuvei pradėjo vadovauti naujasis restorano
savininkas Richard Corrigan – šalyje garsus airių kilmės virėjas, originaliai ir
naujoviškai gaminantis klasikinius jūrų gėrybių patiekalus. „Bentley‘s“ veikia
jaukus austrių ir šampano baras, formalesnės aplinkos restoranas, kurio valgiaraštyje – firminiai, ant grotelių ruošiami žuvies ir jūrų gėrybių patiekalai,
bei trys privatūs kambariai-valgomieji. Restorano kambarius puošia William
Morris sukurtas interjero dizainas: baltai mėlyni sienų apmušalai, medinės
grindys, mėlynos odos kėdės ir originalūs „Bentley‘s“ žuvies paveikslai. Valgiaraštyje be šviežios, ant grotelių keptos žuvies galima rasti tiek naminių,
tiek laukinių žvėrių mėsos valgių. Austrių ir šampano bare galima prisėsti
tiek prie marmurinio baro, tiek prie marmurinių stalelių, apsuptų raudonos
odos kėdžių. Baro valgiaraštyje – rūkyta lašiša, tiršta jūrų moliuskų sriuba,
krabas, firminis „Bentley‘s“ žuvies pyragas ir kiti valgiai, prie kurių siūloma
įvairių rūšių alaus, rinktinio vyno, šampano, brendžio, viskio ir kitų gėrimų.
„Bentley‘s“ veikia sava kepyklėlė ir cukrainė. Pati šviežiausia žuvis, jūrų gėrybės ir kiti ingredientai į restoraną iš patikimiausių tiekėjų šalyje atkeliauja
kiekvieną rytą.
Interneto svetainė: www.bentleys.org
Be jau aprašytų Didžiosios Britanijos žuvies restoranų vertėtų paminėti
jūrų gėrybėmis besidominčio garsaus virėjo Tom Aikens neseniai atidarytą
restoraną „Tom‘s Place“ (www.tomsplace.org.uk), kuriame patiekiama tiek
tradicinė žuvis su bulvytėmis, tiek sudėtingi firminiai patiekalai.
Šviežia, skania ir nesudėtingai paruošta žuvimi garsėja patyręs nesėkmę
ir vėl naujam gyvenimui prikeltas žuvies restoranų tinklas „fish!“ (www.
fishdiner.co.uk).
Žemesnių kainų Didžiosios Britanijos viešojo maitinimo rinkoje karaliauja
tradicinę keptą žuvį ir bulvytes bei įvairią ant grotelių keptą žuvį patiekiantis restoranų tinklas „Kitchen“ bei „Paramount Restaurants“ grupės valdomas užeigų tinklas „Livebait“ (www.livebait.com.au).
Šalies jūrų gėrybių restoranų rinkoje savo vietą bando rasti ir keli užsienio operatoriai. Vienas iš jų – 1200 maitinimo įstaigų (JAV) tinklas „Long

John Silver‘s“. Jis šalies gyventojams siūlo nebritišką žuvies su bulvytėmis
„versiją“. Atidarytos greta greitkelių, tinklo įstaigos didelio susidomėjimo
nesulaukė (www.ljsilvers.com).
Tas pats nutiko ir sėkmingai Vokietijoje besiplečiančiam „Nordsee“, į Didžiosios Britanijos rinką įžengusiam 1980 m. Restoranai buvo įkurti miestų
centruose, tačiau tokio pelno, kokį duoda gimtojoje šalyje, taip ir neatnešė
(www.nordsee.com).
Kasdienio, neįpareigojančio tipo restoranų segmente dominuoja Pietų
Afrikos restoranų tinklas „Cape Town Fish Market“. Nors tinklo pardavimai
mažėja nuo 1990 m. vidurio, tačiau šalyje vis dar yra ne vienas tūkstantis tradicinės žuvies su bulvytėmis parduotuvių. Dėl įstaigų skaičiaus „Cape
Town Fish Market“ išlieka didžiausiu šalyje greitojo maisto tinklu. Pagrindinė tinklo paslauga – maistas išsinešti, o pagrindinė prekė – balta žuvis ir
šviežios gruzdintos bulvytės (www.ctfm.co.za).
Žuvies restoranų rinkoje pastaraisiais metais atsirado ir keletas naujų
koncepcijų. Viena iš įdomiausių yra pietinėje Londono dalyje veikiantis „Fish
Club“. Restorane besilankantis svečias ruošiamą žuvį iš šaldytuvo-vitrinos
gali išsirinkti pats. Prie žuvies lankytojams siūlomos pjaustytos, trintos arba
gruzdintos bulvės. Išskirtinis restorano interjero elementas – po peršviečiamomis stiklinėmis grindimis tekantis vanduo (www.fishclubseattle.com)
Žuvies ir traškučių rinka nėra pelninga garsiems prekių ženklams. „Harry Ramsden‘s“ tikriausiai yra vienintelis nacionalinis prekės ženklas, šiuo
metu sėkmingai plėtojantis savo verslą ir valdantis 38 įstaigas, įkurtas
visoje Didžiojoje Britanijoje. Išskirtinis prekių ženklo bruožas – originalus
„Ramsden‘s“ restoranas šiaurinėje Anglijos dalyje, Guiseley mieste, kuris
gerą vardą pelnė dar 1930 m. Iš 38 tinklui priklausančių įstaigų 16 yra restoranai, o 22 – maisto išsinešti užeigėlės. Naujausiose tinklo įstaigose derinamos valgymo vietoje, išsinešti ir drive paslaugos.
Kitas didesnis vietinis žuvies su bulvytėmis tinklas yra „Fish ‘n‘ Chick‘n“.
1971 m. įkurtam tinklui dabar priklauso 25 įstaigos Pietų Anglijoje. Užeigų
valgiaraščiuose dominuojantys vištienos patiekalai padeda tinklui konkuruoti su greitojo maisto restoranais, tačiau šviežiai paruošta žuvis išlieka
paklausiausiu patiekalu (www.fishnchickn.co.uk).
VOKIETIJA
Kompanija „Nordsee FischSpezialitaten GmbH“, kurios pagrindinis biuras
įsteigtas Brėmerhafene, buvo įkurta 1896 m. Pagrindinis jos tikslas buvo
toliau nuo pakrančių gyvenantiems žmonėms tiekti aukštos kokybės šviežią
žuvį. 1965 metais įmonė pradėjo antrąjį verslą – atidarė greitojo aptarnaviNukelta į 16 psl. >
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mo restoraną „Nordsee“. Aštuntojo dešimtmečio
viduryje „Nordsee“ greta užkandžių buvo pasiūlytas gana platus maisto išsinešti valgiaraštis, kurio pagrindiniu akcentu išliko greitai paruošiama
šviežia žuvis.
Šiandien tinklui priklauso 409 restoranai tiek
Vokietijoje, tiek už jos ribų. „Nordsee“ laikomas
vienu sėkmingiausių žuvies maitinimo įstaigų
projektų Europoje, kurį per metus aplanko apie
20 mln. lankytojų. Iš 356 Vokietijoje veikiančių
restoranų 27 yra įkurti šalia greitkelių, o daugiau
nei 130 – didžiuosiuose prekybos centruose. 23
restoranai yra franšiziniai. Užsienyje daugiausia
„Nordsee“ restoranų veikia Austrijoje (net 44), 4
– Šveicarijoje, 3 – Čekijoje ir 2 – Rumunijoje. Tinklo įstaigose lankytojams siūlomas platus šviežios
žuvies, gurmaniškų salotų, delikatesinių patiekalų ir įvairių užkandžių pasirinkimas. 2007 metais
kompanijos, kurioje dirba apie 6000 darbuotojų,
pardavimai sudarė 343 mln. eurų (iš Vokietijos
rinkos – 295 mln. eurų).
Nuo 2005 m. „Nordsee“ priklauso įmonei „Food
Retail Holding“, kurios dauguma akcijų priklauso Heiner Kamps – didžiausio Vokietijos „Heiner
Kamps“ kepyklų tinklo savininkui. Įsigijęs tinklą,
Kamps nusprendė atnaujinti restoranus, t. y. dar
kartą visuomenei priminti apie pagrindinį restoranų produktą – žuvį. Pagrindinis modernizavimo
projekto tikslas yra atnaujinti produktų pasiūlą
bei restoranų interjerą. Kompanija siekia seniausią Vokietijos restoranų tinklą pritaikyti XXI amžiui, t. y. lankytojams pasiūlyti naują koncepciją:
sušių barą ir atvirą virtuvę, kad svečiai galėtų
stebėti, kaip jiems yra ruošiami patys šviežiausi
patiekalai.
„Nordsee“ restoranai yra trijų tipų: jūrų gėrybių bufetai, greitojo aptarnavimo restoranai ir
užkandžių parduotuvės. Įprastą „Nordsee“ jūrų
gėrybių bufetą (167 įstaigos) sudaro mažmeninės prekybos prekystalis, savitarnos restoranas ir
maisto išsinešti langelis. Prie mažmeninės prekybos prekystalio pirkėjai gali įsigyti įvairios šviežios žuvies, jūrų gėrybių, rūkytos žuvies, delikatesinių salotų. Savitarnos restorane lankytojai gali
rinktis iš kelių čia pat ruošiamų žuvies patiekalų.
Pagrindinio patiekalo, kurį sudaro žuvis, daržovės
ir bulvės arba papildomos salotos, kaina yra nuo
6,10 (pvz., kepta Aliaskos lašiša) iki 8,20 euro (du
gabalėliai jūrų liežuvių filė). Išsinešti galima įvairių užkandžių, žuvies su bulvytėmis (2,99 euro),
arba, pavyzdžiui, kelių tipų žuvies suktinukų ar
rinkinukų, kuriuos sudaro žuvies gabalėliai, keptos krevetės ir bulvės. Tokio tipo įstaigos paprastai veikia prie greitkelių ir prekybos centruose.
226 greitojo aptarnavimo „Nordsee“ restoranai
siūlo didelį pasirinkimą šviežių patiekalų, salotų,
gėrimų prie prekystalio bei užkandžių ir gėrimų
išsinešti. Visuose tokio tipo restoranuose valgiaraštis ir kainos yra vienodos. Nemažiau populiarios yra ir 16 „Nordsee“ užkandžių parduotuvių.
Interneto svetainė: www.nordsee.com
Jurgen Gosch jūrų gėrybių imperijai, kurios
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pirmoji įstaiga kaip „Vokietijos šiauriausias žuvies restoranas“ buvo atidaryta Sylt saloje, populiariausioje Vokietijoje atostogų vietoje, puikiai
sekasi plėstis ir žemyninėje šalies dalyje. Šiuo
metu tinklui „Gosch“ priklauso 24 restoranai,
13 iš jų yra franšiziniai. Saloje veikia 11 „Gosch“
restoranų, teikiančių 50 proc. visų tinklo pajamų
(2007 m. – 31,5 mln. eurų) ir su kitomis įstaigomis konkuruojančių 100 kv. km teritorijoje. Tinklui
priklauso tiek maisto išsinešti užeigėlės, kur žuvies suktinukų galima nusipirkti už 2,50 euro, tiek
„Knurrhahn“ a-la-carte restoranas, „Gosch“ klubas ir „Gosch Hafendeck“ List uoste, kur 400 kv. m
erdvės užimanti įstaiga per du aukštus gali priimti
500 svečių. Viena iš patraukliausių tinklo įstaigų
yra „Gosch am Kliff“ Wenningstedt paplūdimyje,
kur „Gosch“ lankytojai (daugiausia atostogautojai) gali stebėti saulėlydžius mėgaudamiesi žuvies delikatesais ir puikiu vynu. Nenuostabu, kad
„Gosch“, siūlantis nuo austrių iki žuvies salotų ir
silkės suktinukų, yra labai populiarus ir toli nuo
jūros. Verslas taip pat puikiai sekasi traukinių bei
oro uostuose. Ypač akį traukia ilgas baltas limu-

zinas – „Ford Lincoln Town-Car“, pavirtęs baru, ir
„Scampi“ virtuvė, naudojama įvairiose Vokietijos
vietose. Tiek į prie jūros esančius objektus, tiek
į žemyninius restoranus šviežiausia žuvis ir jūrų
gėrybės yra pristatomos kiekvieną dieną. Kompanija tikisi plėstis ir 2008 metais, daugiausia dėmesio skiriant franšizėms.
Interneto svetainė: www.goschsylt.de
2003 metais įsikūręs, todėl iš esmės naujas
restoranų tinklas „Klassig‘s Fish and Chips“, siekdamas išskirtinumo, savo įstaigas atidaro transporto centruose ir traukinių stotyse. Tinklo įkūrėjas
ir savininkas Gregor Klassig planuoja 2008 metais iš
penkių veikiančių tinklo įstaigų (dviejų Berlyne ir
po vieną Gėtingene, Erfurte bei Hanoveryje) gauti
3 mln. eurų pelną. Iš trijų dalių susidedanti koncepcija artimesnė maisto išsinešti sektoriui. Tinklo
restoranuose siūloma apie 20 skirtingų užkandėlių: nuo įvairios žuvies gabalėlių ir keptų krevečių
iki kalmarų, patiekiamų su skirtingai paruoštomis
bulvėmis ir 6 skirtingais padažais. Vidutinė patiekalo kaina – 2,99 euro. Įvairių šviežios žuvies
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patiekalų galima pavalgyti „Klassig‘s“ savitarnos
restoranuose. Čia siūloma apie 20 šviežios žuvies
patiekalų, ruošiamų ant grotelių, paprastoje ar wok
keptuvėse. Prie žuvies patiekiamos salotos ar kitokie priedai. Vidutinė patiekalo kaina – 5,95-7,95
euro. Kaip bebūtų, „Klassig‘s“ restoranus kasdien
aplanko nuo 700 iki 1200 lankytojų. Pagrindiniame
„Klassig‘s“ tinklo restorane (150 kv. m), esančiame
Berlyne, apsilanko apie 1000 lankytojų kas dieną.
Darbo dienomis 90 proc. lankytojų yra kelionių
tikslais į stotį atvykstantys žmonės. Savaitgaliais
šiame restorane apsilanko 30 proc. daugiau svečių.
Pagrindinė naujo tinklo plėtros zona yra Berlynas.
Tinklas žada plėstis ne tik traukinių stotyse. Jų taikiniu gali tapti ir oro uostai, parduotuvių gatvės
ir kt.
Interneto svetainė: www.klaessigs.de
PRANCŪZIJA
Žuvies patiekalai akcentuojami visų klasikinių
Prancūzijos barų ir kavinių valgiaraščiuose. Nesvarbu, ar tai būtų „La Coupole“, „Bofinger“, „Flo“,
„Chez Julien“, ar kitas legendinis vardas, šviežios
austrės, omarai ar garsusis „plateaux de fruits de
mer“ yra dievinami tiek prancūzų, tiek turistų.
Šioje maisto mėgėjų šalyje žuvies ir jūrų gėrybių
patiekalai akcentuojami ir individualių restoranų
(ypač įsikūrusių pakrantėse), garsių prekių ženklų bei tinklų maitinimo įstaigų valgiaraščiuose.
„Jūrų vėliavą“ yra iškėlę trys garsūs pilno aptarnavimo restoranai: „Amarine“, „La Criee“ ir „Leon
de Bruxelles“.
„Amarine“ šiuo metu valdo 13 restoranų Prancūzijoje ir vieną Liuksemburge. Žuvies restoranų
tinklą valdo „Agapes Restauration“ – viena didžiausių šalyje restoranų grupių, kuriai priklauso apie 370 skirtingų prekių ženklų įstaigos, o
pajamos per metus sudaro apie 600 mln. eurų.
Atidarytame 1990 metais, „Amarine“ restorane
gaminami tiek klasikiniai, tiek modernūs žuvies
patiekalai bei jūrų gėrybės. Per metus tinklas
aptarnauja daugiau nei milijoną lankytojų. Patiekalų kainos svyruoja nuo 10,90 iki 23,90 eurų.
Neseniai restorane buvo pristatytas greitai patiekiamų patiekalų meniu-kompleksas, kurį sudaro

krevečių kokteilis, rūkyta lašiša, neribotas kiekis
bulvyčių, du desertai ir pasirinktas gėrimas. Komplekso kaina – 19,70 euro.
Interneto svetainė: www.amarine.fr
„La Criee“ tinklui priklauso 34 restoranai
Prancūzijoje, iš kurių 20 veikia Paryžiuje. Kaip ir
nepriklausomą jauną Viduržemio jūros regiono
koncepciją „Casa Sud“, „La Criee“ valdo kompanija „Saros Group“. Visi keturi tinklo „Casa Sud“
restoranai yra atidaryti greta „La Criee“. Žuvies ir
jūrų gėrybių restorane siūlomas išskirtinis meniu,
kuriame be pirmųjų ir žuvies patiekalų yra austrių, vėžiagyvių ir moliuskų bei jūrų gėrybių rinkinių. Išskirtinio dėmesio susilaukia ir prabangus
desertų meniu. 2006 metais „La Criee“ apyvarta
siekė 60 mln. eurų.
Interneto svetainė: www.lacriee.fr
Tiek pajamomis, tiek įstaigų skaičiumi Prancūzijos žuvies restoranų rinkoje pirmauja „Leon
de Bruxelles“. Prekės ženklas, kuris buvo sukurtas
Belgijoje, Prancūzijoje buvo pristatytas devintojo dešimtmečio pabaigoje, o 2007 metais pasiekė 71,6 mln. apyvartą iš 44 restoranų (5,5 proc.
didesnę nei 2006 m.). „Leon de Bruxelles“ restoranuose derinamos dvi temos: gaminami tiek

nacionaliniai, tiek specifiniai modernūs patiekalai. Valgiaraštyje – apie 10 skirtingų patiekalų iš
moliuskų bei specialieji restorano valgiai.
„Leon“ istorija prasidėjo 1893 metais Belgijoje,
Briuselyje, kur šiandien dar vis veikia „Brasserie
Chez Leon“, vadovaujama įkūrėjo įpėdinio Rudy
Vanlancker. Prancūzijoje veikiančiuose „Leon“
restoranuose dirba 1000 darbuotojų, per metus
aptarnaujančių apie 4 mln. lankytojų, kurie suvalgo apie 2000 t moliuskų.
2008 m. tinklas planuoja atidaryti dar 5 nepriklausomus restoranus ir vieną franšizinį Dubajuje.
Nors tinklo restoranai veikia ir prestižinėse vietose, pavyzdžiui, Eliziejaus laukuose, daugiausia
pinigų yra skiriama restoranų steigimui miestų
priemiesčiuose: du trečdaliai tinklo įstaigų priklauso šiai kategorijai.
Šiuo metu stengiamasi tinklo restoranus atnaujinti. Siekiama, kad naujos kartos restoranai, kurie jau buvo atnaujinti tris kartus, įgautų
ryškesnį vizualinį identiškumą ir tuo pačiu metu
padidintų pelningumą. Pirmame atnaujinto restorano aukšte (500 kv. m) gali susėsti apie 170
lankytojų (vidutiniškai restoranų plotas yra apie
575 kv. m). Per dieną įstaigą aplanko apie 310350 lankytojų. Tikimasi, kad iki 2009 metų, kasmet atidarant po 8-10 restoranų, tinklo pajamos
nuolatos augs. Naujojo tipo restoranuose, iš tolo
atpažįstamuose dėl raudonų stogų, įrengiamos 30
vietų lauko terasos ir naujo dizaino vaikų žaidimų
aikštelės. Maloni-šeimyninė restoranų aplinka imta
plačiau reklamuoti ir internete: nuo 2008 m. sausio
interneto lankytojai iš interneto puslapio www.bonsplansleon.fr gali parsisiųsti kvitus, su kuriais „Leon de
Bruxelles“ restoranuose pasirinktam maistui pritaikoma 10 eurų nuolaida.
Interneto svetainė: www.leondebruxelles.fr
ISPANIJA
Atsižvelgiant į tai, kad Ispanija turi 7900 km pakrantės, nenuostabu, kad vienam ispanui tenkančios
žuvies suvartojimo rodiklis yra vienas didžiausių
pasaulyje (po Japonijos ir Portugalijos) – 30 kg per
Nukelta į 18 psl. >
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metus.
Tačiau rinka yra „siaura“. Kai kurių rūšių žuvies trūkumas smarkiai kilstelėjo populiariausios žuvies kainas (sidabrinės jūrų menkės, jūrų karšio, oto, karpio, jūrų ešerio), o
trūkumą neretai tenka kompensuoti ne iš jūrų, o iš žuvies fermų atvežama produkcija
arba naudoti šaldytą žuvį. Žuvis Ispanijoje ruošiama pačiais įvairiausiais būdais. Puikių
žuvies restoranų šalyje gausu, tačiau dauguma jų yra individualūs.
Atidarytas 1975 m., „El Botafumeiro“ – vienas geriausių ir brangiausių žuvies bei jūrų gėrybių restoranų Barselonoje, priklausantis profesionaliam virtuvės
meistrui Moncho Neira. Daugiau nei 30 metų „El Botafumeiro“ yra puiki kulinarijos kultūros puoselėtojų susitikimo vieta, kurią garsina talentinga, didžiulę patirtį
turinti virėjų komanda. Restorano valgiaraštyje – platus pasirinkimas iš aukščiausios
kokybės žuvies ir jūrų gėrybių pagamintų patiekalų, profesionaliai paruoštų mėsos
valgių. Svarbiausias desertų valgiaraščio akcentas – rankų darbo šokolado gaminiai.
Restoranas mieste garsėja ir viena įspūdingiausių vyno kortų. „El Botafumeiro“ sudaro
restoranas, valgomasis ir baras. Per du aukštus išsidėsčiusiame restorane dominuoja šviesaus medžio interjeras ir klasikinio stiliaus baldai. Aplinką pagyvina augalai ir
paveikslai jūros tema. Ieškantiems privatumo siūlomas nemažiau patrauklus uždaras
valgomasis. „El Botafumeiro“ restorano baras, pelnęs svarbių apdovanojimų, yra vienas
labiausiai lankomų mieste. Savininkui Moncho Neira taip pat priklauso Barselonoje veikiantis restoranas „El Chipiron“ bei 21 įstaigos tinklas „Moncho‘s“, kurie
nėra tokie prabangūs, tačiau nemažiau lankomi.
Interneto svetainės: www.botafumeiro.es, www.monchos.com
Originalumu išsiskiria 35 metų Elvira Briso restoranas „Fish Club“, atidarytas
prieš keturis metus. Restorano dizainas originalus ir dinamiškas, interjere dominuoja akvariumų su egzotiškomis žuvimis tema. Valgiaraštyje – žuvis ir jūrų
gėrybės, kurias išradingai, šiuolaikiškai arba klasikiniu būdu (kaip pageidauja klientas) ruošia Jorge Arnoldson. Priešpiečių valgiaraščio vidutinė patiekalų kaina
yra 20 eurų, kitų valgių – apie 60 eurų. 2007 metais restorano apyvarta siekė
1 mln. eurų. Nemažą dalį pajamų pelnė lounge zona, kur 6 austrės ir šampano
taurė kainuoja 20 eurų.
Vienas greitojo aptarnavimo ir maisto pristatymo į namus segmento pavyzdžių yra restoranų tinklas „El Romerijo“ (www.romerijo.com). Atidarytas 1971
metais, tinklas šiandien valdo penkias įstaigas Sevilijoje ir El Puerte.
Išskirtiniai patiekalai, gaminami garsaus 30 metų virtuvės meistro Angel Leon,
siūlomi jo 60 vietų restorane „Aponiente“ (www.aponiente.com), kuris 2003 metais buvo atidarytas El Puerto de Santa Maria. Leon mėgsta vietinę žuvį, kurią
kartais gamina pagal išradingus ir sudėtingus receptus.
Ypač madingas ir mėgiamas šiuo metu yra Lluis Genaro priklausantis žuvies ir jūrų
gėrybių patiekalų restoranas „Fishhh“ (www.mariscosgenaro.com), atidarytas 2006
„Fish club“, ISPANIJA
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metais Barselonoje. Patiekalą restorane galima pasirinkti prie prekystalio, tada, lankytojams matant, jis yra gaminamas ir patiekiamas. Restorane, kurio interjere dominuoja
balta spalva, yra 30 sėdimų vietų, vidutinė sąskaita – 30 eurų.
Kitas puikus madingų maitinimo įstaigų pavyzdys – „Market“ (www.husa.es),
priklausantis „Grupo Husa“. Tinklo įstaigose taip pat siūlomas šviežias maistas,
ruošiamas atviroje virtuvėje.
RUSIJA
Iš esmės kiekviename Maskvos restorane galima rasti žuvies patiekalų, tačiau tik
kelios maitinimo įstaigos specializuojasi šioje srityje. Seniau įkurti šio tipo restoranai
jau subūrė pastovių lankytojų ratą. Daugumoje Maskvos žuvies restoranų vidutinė sąskaita žmogui yra virš 100 JAV dolerių, vienintelė išimtis – „RPcom“ valdomi žuvies
namai „Filimonova and Yankel“, kur galima pavalgyti už 40 JAV dolerių.
Pirmasis Rusijos restoranų magnato Arkady Novikov restoranas „Sirena“, atidarytas 1992 metų vasarą, iki šiol sėkmingai vysto žuvies restorano koncepciją.
Restorane vienu metu gali lankytis apie 90 svečių, vidutinė sąskaita vienam žmogui – 130 JAV dolerių. Restorano interjeras neleidžia suabejoti, kokie patiekalai
„Sirenoje“ patiekiami. Patalpos yra dekoruotos su žuvimis susijusiomis detalėmis,
o po vieno iš kambarių stiklinėmis grindimis įrengtas akvariumas. Virtuvės vadovas Antonio Barrato valgiaraštį nuolat atnaujina. Kiekvienais metais restorane
rengiami 6-7 specialūs kulinariniai renginiai. Keli patiekalai valgiaraštyje išliko
nuo pat restorano atidarymo dienos, pavyzdžiui, įdarytas karpis r bulvėmis įdarytas otas. Jų iš valgiaraščio išbraukti negalima, nes nuolatiniai lankytojai šiuos
patiekalus tiesiog dievina. Mėgiami ir nauji patiekalai, tokie kaip juodoji menkė,
plekšnė ir didieji Murmansko krabai.
Interneto svetainė: www.novikovgroup.ru
Žuvies ir jūrų gėrybių tiekėjai „La Maree“ savo nuosavą restoraną „La Maree“ atidarė 2004 metais. Restorano savininkas – Mehdi Douss. Natūralu, jog
restorano valgiaraštyje pagrindiniai patiekalai – iš žuvies ir jūrų gėrybių. Vidutinė sąskaita – 150 eurų. Verslas sudarytas iš dviejų dalių: 90 vietų restoranas ir
specializuota žuvies parduotuvė su atskiru įėjimu. „La Maree“ virtuvės šefas yra
kilęs iš Tuniso. Turbūt todėl restorane žuvis ruošiama pagal tunisiečių tradicijas.
Populiariausias patiekalas restorane – austrių ir jūrų gėrybių rinkinys. Valgiaraštyje galima rasti ir tokių retų jūrų gėrybių kaip jūrų cikados, jūrų svirpliai, jūrų
šimtakojai ir caramo tunisciu. Svečiams, kurie nelabai mėgsta žuvį ir jūrų gėrybes,
gaminama antis, ėriena, valgiai iš makaronų. Yra atskiras desertų valgiaraštis.
Vienas iš keturių restorano lankytojų renkasi ne žuvies patiekalus.
Interneto svetainė: www.la-maree.ru
Originali koncepcija-restoranas „Morskih gadov“ duris atvėrė 2005 gegužės
mėnesį. Vidutinė sąskaita restorane – 40 eurų. Tačiau tokia kaina lankytojai buvo
viliojami tik pirmus tris mėnesius, po to šoktelėjo iki 120 eurų. Per porą metų
pakito 98 proc. valgiaraščio, o likusieji 2 proc. patiekalų patiekiami kitaip nei pirmomis dienomis. Pavyzdžiui, anksčiau krabų salotos buvo patiekiamos lėkštėje,
o dabar – kriauklėje. Valgiaraštyje dominuoja jūrų gėrybės: vėžiagyviai, sepijos,
omarai, kalmarai ir krevetės. Valgiaraštyje taip pat galima rasti tokių žuvų kaip
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čilietiškas jūrų ešerys, rausvasis upėtakis, menkė, lašiša. Taip pat siūloma patiekalų iš veršienos, jautienos, ėrienos. Iš didelės lankytojų grupės vienas kitas svečias
pageidauja ne žuvies patiekalų. „Morskih gadov“ turi didelį nuolatinių lankytojų
būrį. Restorane įrengta viena salė, kurioje gali pietauti iki 50 svečių.
Pirmasis „Porto Maltese / Zolotoy Ostap“ buvo atidarytas Maskvoje 2001
metų žiemą. Antrasis duris atvėrė 2006 metų pradžioje. Vidutinė sąskaita restorane – 60 JAV dolerių. Dusan Radovic valdo „Porto Maltese“ restoranus buvusioje
Jugoslavijoje, Ispanijoje ir Austrijoje. Maskvoje veikiantys restoranai yra franšiziniai. Kiekviename iš Maskvos restoranų įrengta po 180 vietų. Be tradicinės atviros žuvies ir jūrų gėrybių vitrinos, restorane yra valtis, kurioje demonstruojami kai
kurie patiekalai iš valgiaraščio, bei akvariumas su omarais ir Kamčiatkos krabais.
Lankytojų mėgstamiausi yra jūrų ešerys ir dorada. Valgiaraštyje taip pat puikuojasi jūrų gaidys, juodoji menkė, jūrų ešerys.
Interneto svetainė: www.porto-maltese.org
Arkady Novikov naująjį restoraną „Market“ Maskvoje atidarė 2003 m. Jame
įrengta 110 sėdimų vietų, vidutinė sąskaita – 70 eurų. Kambaryje yra žuvies, daržovių ir vaisių prekystaliai bei du žuvies baseinai. Restorano specializacija – žuvis
ir kinų virtuvės patiekalai. 80 proc. lankytojų renkasi žuvies, o 20 proc. – kinų virtuvės
patiekalus. Neseniai valgiaraštį papildė naujojo japonų virėjo Chang Fu Zian paruošti
valgiai. Iš jūrų gėrybių lankytojų tarpe populiariausi omarai su pipirų padažu, krabų
mėsa su X.O. šukučių padažu. Iš žuvies populiariausi wok keptuvėje ruošta ledžuvės filė,
įdaryta pavasariniais svogūnais, salierais, žaliais žirneliais, saldžiaisiais pipirais, ir
wok keptuvėje keptas ešerys, įdarytas vaisiais ir šukučių padažu, bei sterlė, kepta
penkiuose prieskoniuose su daržovėmis ir austrių padažu.
Interneto svetainė: www.novikovgroup.ru
Restoranas „Fish“ buvo atidarytas 2003 m. Vidutinė sąskaita – 100 JAV dolerių, vietų skaičius – 150. Vitrina su ledu stovi valgomojo viduryje. Joje pristatoma
apie 20 specialių restorano patiekalų iš žuvies ir jūrų gėrybių. Restorano meniu
nesikeitė nuo pat atidarymo. Jame galima rasti rūkytą juodąją menkę, paruoštą
Hong-Kongo stiliumi, krabų žnyplių, paruoštų su druska ir juodaisiais pipirais, ir
čilietišką jūrų ešerį su kinišku medumi. Iš žuvies patiekalų labiausiai perkami yra
ešerys, dorada ir otas.
Interneto svetainė: www.fishhouse.ru
„Rybny Bazar“ duris atvėrė 2003 metų rugsėjį. Restorane vienu metu maistu
gali mėgautis 150 žmonių. Vidutinė sąskaita įskaitant vyną – 60 JAV dolerių.
Valgiaraštyje puikuojasi austrės, lašišos karpačio, juodasis risoto su sepija, As-
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trachanės eršketo sriuba, kreminė sriuba su vėžio uodegėlėmis. Tiems, kurie į
restoraną ateina tik palaikyti kompanijos draugams, siūloma ėriuko nugarinė su
kaulu ir anties krūtinėlė, įdaryta karameliniu padažu. Gėlųjų vandenų žuvys yra
perkamos iš Rusijos tiekėjų, o atšaldytos sūriųjų vandenų žuvys kiekvieną dieną
lėktuvu atskraidinamos iš Prancūzijos. Lankytojų mėgiamiausios yra barramundi
ir čilietiškas jūrų ešerys.
Interneto svetainė: www.rbazar.ru
Žuvies namai „Filimonova and Yankel“ – pilno aptarnavimo restoranų tinklas,
priklausantis „RPcom“ („Goodman steak house“, „French cafe Le Gateau“, „Kolbasoff“ alaus restoranas). Trijuose tinklo restoranuose įrengta 157 (Kijevskaya
2,), 120 (Tverskaya 23) ir 170 (Profsoyuznaya 45) vietų. Vidutinė sąskaita – 40
JAV dolerių. Virtuvės šefas – puikus Viduržemio jūros virtuvės specialistas. Žuvies
namuose siūloma patiekalų, gaminamų iš žuvies ir jūrų gėrybių, pristatomų iš
viso pasaulio. Valgiaraštyje rasite ir vietoje sugaunamų žuvų, atvežamų iš Kamčiatkos. Svečiai gali patys pasirinkti žuvies paruošimo būdą: kepti keptuvėje, ant
grotelių, karštai rūkyti, gruzdinti. Išskirti perkamiausius patiekalus sunku, nes visi
jie lankytojų yra mėgiami. Restoranų svečiai moka ne už porcijas, o už vidutinio
dydžio žuvį. Šiais metais tinklas planuoja atidaryti dar vieną restoraną viename
Maskvos verslo centrų.
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„Akmeninė užeiga“

AKMUO ANT AKMENS
Audrius Vyšniauskas

Lietuvių susižavėjimas archaine gynybine architektūra yra nesunkiai paaiškinamas ir iš dalies suprantamas. Visų pirma, dėl populiariųjų istorijos vadovėlių
mūsų šalies istorijos Aukso amžius daugeliui tautiečių
asocijuojasi su Trakų kuorais ir žirgų girdymu Juodojoje
jūroje. Antra, nuo tų žilųjų laikų pilys buvo ir liko galios
bei ekonominio klestėjimo simboliu. Trečia, tokio tipo
statiniams statyti galima sėkmingai panaudoti vietinę
žaliavą – senųjų pastatų liekanas, buities detales ir po
visą kraštą išbarstytus riedulius. Ketvirta, daugelį tautiečių kankina (bent jau prekybininkams taip atrodo)
ką tik paliktos žagrės nostalgija, tad gryčios, pirkios
ir menės – jų mėgiamiausi būsto tipai. Penkta, ne itin
vykę kaimyninių šalių (ypač Lenkijos) pavyzdžiai „skiepija“ mintį, kad, esant deramoms investicijoms, pilių
mūrai ir bokštai gali iškilti bet kur – net ir lygioje kaip
stalas provincijos miestelio nuošalėje.
Palikę ramybėje privačių pilaičių parką, apžvelkime
„viduramžiškus“ statinius, skirtus komercinei veiklai.
Pagrindinai tai yra pramogų ir poilsio centrai, apjungiantys restoraną arba kavinę, užeigos namus, konferencijų ir banketų sales, pirtį, žaidimų ir aktyvaus
poilsio aikšteles. Feodalinis antūražas, savaime aišku,
reikalingas papildomiems klientams privilioti. Tad nieko nuostabaus, kad kuorai, mūrai, lenciūgai ir armotos
paprastai rikiuojasi prie paradinio įvažiavimo ir nuo
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interjeras ir eksterjeras

kelio matomoje komplekso dalyje, o teritorijos gilumoje rikiuojasi kur kas kuklesni statiniai. Stambesni
rieduliai naudojami ne tik gynybinių sienų imitacijoms – iš jų mūrijami stambiųjų pastatų pamatai ir
cokoliniai aukštai, o kai kuriais atvejais – netgi salių
perdangos. Pagrindinės pastatų konstrukcijos ir išorinės sienos yra sudedamos iš didelio skersmens rąstų;
vidinės grindys ir pertvaros mūrijamos iš raudonųjų
plytų, o stogų uždengimui dauguma statytojų lyg susitarę naudoja šiaudus – nebrangią ir ekologišką dangą.
Akmenys sėkmingai pritaikomi ir tvarkant teritoriją: iš
jų mūrijamos tvoros, atraminės terasų sienelės, dėliojami takeliai ir alpinariumai.
Vienas sėkmingiausių ir, beje, nesunkiai sostinės gyventojams prieinamų archainės architektūros objektų
yra „Akmeninė užeiga“, iškilusi ant ežero kranto, Bražuolės kaime, Trakų rajone. Sodybos ansamblio projektą paruošę grupės „Arches“ architektai formaliai atkūrė
draustinio teritorijoje buvusios sodybos konfigūraciją,
bet iš esmės tai buvo naujo medinių ir akmeninių statinių komplekso projektavimas. Pasak grupės vadovo
R. Liolos, statyba prasidėjo nuo kuklios gyvenamosios
sodybos, o vėliau išsiplėtė iki stambaus komplekso su
restoranų salėmis, pirtimis, svečių namais ir netgi vyno
rūsiu. Dėl sumaniai išnaudoto reljefo kompleksas labai
organiškai įsiliejo į aplinką – nuo kelio ir aikštelės pusės matosi tik šiaudiniai statinių stogai ir pliažas prie
ežero kranto. Sunku patikėti, kad vien tik restoranas,
vasarą dirbdamas pilnu pajėgumu, gali aptarnauti iki
260 lankytojų – jie gali susėsti prie stalų ne tik salėje
ir terasoje, bet ir keliose kalno šlaite įrengtose aikštelėse. Be to, svečių nakvynei yra įrengti 5 kambariai
ir dvi atskiros vilos. R. Liolos teigimu, buvo siekiama
tradicinę architektūrą pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams. Būtent dėl to restorano salėje atsirado vitrininiai langai, o praėjime tarp pastatų – berėmio stiklo
pertvaros. Masyvių rąstų sienoms Lietuvoje pritrūko,
tad juos teko atvežti iš Karelijos. Užtat visi akmenys
yra surinkti iš aplinkinių laukų. Vienas įspūdingiausių iš jų sumūrytų objektų – skliautinis vyno rūsys su
aukštu cokoliu, kuriame ateityje bus saugoma gruziniškų vynų kolekcija. Visos sodybos „vinis“ – lauko
virtuvės paviljonas, kuriame vasarą gaminama didesnė
patiekalų dalis.
Nukelta į 22 psl. >
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Netoliese esanti kita šio komplekso sodyba
yra pritaikyta ne tiek pavienių svečių antplūdžiams, kiek banketų, renginių bei konferencijų organizavimui. Iš lauko riedulių čia sumūrytos cokolinių aukštų išorinės sienos, taip pat
kavinės fasadai, sienos ir perdenginys. Žemos
kavinės salės lubos, iš medžio masyvo pagaminti grubūs sėdimieji baldai verčia prisiminti
ne tiek Lietuvos senovę, kiek Flinstounų šeimynėlės gyvenimo peripetijas. Kitose komplekso pastatų salėse aplinka nėra tokia slegianti
„Akmeninė užeiga“

„Akmeninė užeiga“

„dvarkiemis“
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– jų interjerus puošia pagal architektų eskizus
pagaminti mediniai baldai, medžio raižiniai,
kalto metalo detalės. Vienoje posėdžių salėje
mediniam baro kontuarui suteiktas įspūdingas
fantastinio žvėries pavidalas. Belieka pridurti,
kad abiejų komplekso sodybų aplinka yra sutvarkyta nepriekaištingai – čia įrengtos ne tik
terasos, atitvaros ir gėlynai, bet ir vandens užtvankėlės bei kaskados.

„Dvarkiemis“

Dauguma kitų „fortifikuotų“ sodybų yra
įkurtos arčiau Lietuvos centro, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Architektūrinė jų dalis netokia darni – daugelis pastatų buvo iš esmės
perstatyti ir išplėsti. Pavyzdžiui, Šiaulių rajono
Meškių kaime esančio „Dvarkiemio“ komplekso
pagrindą sudaro galingais gynybiniais bokštais
paremtas „Pilies užeigos“ statinys. Greta jo išsidėstęs naujasis, šiuolaikiškesnės architektūros „Dvarkiemio“ užeigos pastatas. Įdomu, kad
laisvai sudėtos akmenų kompozicijos čia pasitarnauja kaip bendras vardiklis, sujungiantis
minėtus ir kitus komplekso pastatus į bendrą
ansamblį. Statinių viduje akmenų mūras derinamas su tamsinto (tariamai aprūkusio) medžio
lentom, kalto metalo baldais bei apdailos elementais.
Nukelta į 24 psl. >
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„storo romo sodyba“

> Atkelta iš 23 psl.

Panašia dvasia dvelkia ir „Storo Romo sodyba“,
esanti Druskininkų rajone. Stambesni akmenys panaudoti keleto antžeminių ir požeminių statinių fasadams
apipavidalinti, o smulkesni tašyti ir skaldyti – salių ir
menių interjerų apdailai.
Kėdainių rajone esančios kaimo turizmo sodybos
„Medžiotojų sostinė“ išplanavime, teritorijos sutvarkyme ir statinių išvaizdoje aiškiai jaučiama tvirta profesionalaus architekto ranka. Bendroji pagrindinių statinių forma, tūrių paskirstymas ir langų plotai yra grynai
šiuolaikiški; puikiai parinktas apdailos plytų, akmenų
mūro ir natūralaus medžio santykis puošia pagrindinius fasadus ir dar sykį įrodo, kad nebūna konservatyvių medžiagų – būna tik konservatyvūs sprendimai.
Įdomu, kad tašytų akmenų mūro motyvas pratęsiamas
ir pastatų interjere, pavyzdžiui, vienoje svetainių šia
medžiaga yra aptaisytas židinys, kurio pagrindą sudaro
įspūdingo dydžio akmens plokštė.
Netoli Šeduvos esančios „Žarijos“ smuklės struktūroje jaučiasi palaipsninė jos evoliucija nuo smulkaus
pakelės prekybos taško iki stambaus pramogų ir poilsio komplekso. Pagrindinio statinio architektūra nėra
labai išraiškinga; didžiulių akmenų mes čia taip pat
neišvysime. Užtat iš nedidelio dydžio natūralių akmenų išmūryta ne tik dalis fasado detalių, bet ir aplinkos
gerbūvio elementų – tvorelių atramos, sienelės, laiptai, ežero krantinės dalis. Galima sakyti, kompleksinis

„medžiotojų sostinė“
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aplinkos sutvarkymas ir gausi aktyvių pramogų pasiūla
kompensuoja architektūros trūkumus. Beje, stambius
akmenis ir kitus archainės architektūros atributus
smuklės fasade sėkmingai pakeičia stambios medinės
skulptūros, kurias, bendrojo kolorito dėlei, galime prilyginti pagoniškiems stabams.
Kaip teigia rinkodaros taisyklė, „paklausa gimdo pasiūlą“. Matyt, pramogų ištroškę lietuviai ir toliau norės
praleisti laisvalaikį arba net atostogas „senovinėje“ architektūrinėje aplinkoje, tad visiškai aišku, kad „akmeninių sodybų“ skaičius didės, o jų siūlomų pramogų
ratas ir toliau plėsis.

„medžiotojų sostinė“

„medžiotojų sostinė“
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PROFESIONALŪS KAVOS MALŪNAI
Laimonas Kubilius, nepriklausomas kavos technologas

Kad kava būtų skani, pagrindinė jos sudedamoji dalis – espresso – turi būti paruošta teisingai. Pasak italų, tokią kavą galima
paruošti laikantis „4M“ taisyklės. „4M“ – tai keturi vienodai
svarbūs ir tarpusavyje glaudžiai susiję veiksniai: macinato (kavos sumalimas), macchina (kavos aparatas, taip pat kokybiškas vanduo), mishella (kavos mišinys) ir mano (profesionalus
darbuotojas).
Šiame straipsnyje plačiau papasakosime apie kavos malūnus,
jų pagrindines sudedamąsias dalis, reguliavimą bei priežiūrą.
Kavos malūnai gali būti kelių tipų:
• be automatikos, su bunkeriu maltai kavai;
• automatiškai palaikantys nustatytą kavos lygį maltos kavos bunkeryje;
• be bunkerio, skirto maltai kavai (labiau skirti tik kavos malimui savitarnos skyriuose);
• automatiniai (kaskart atskirai sumalantys nustatytą
kavos kiekį/porciją).
Į kavos malūnus montuojamos plokščiosios arba kūginės (konusinės) girnos. Vieningos nuomonės, kokie
malūnai – su plokščiomis ar kūginėmis girnomis – yra
geresni, nėra. Juolab, kad girnų tipas maltos kavos
frakcijai (grūdėtumo vienodumui) didelės įtakos neturi. Skirtingos yra techninės charakteristikos: apsisukimų per minutę skaičius, malimo paviršiaus plotas, girnų resursas (maksimalus kavos kiekis, kurį gali sumalti
malūnas).
Pagrindiniai malūnų plokščiomis ir kūginėmis girnomis
skirtumai, esant vienodam girnų skersmeniui.
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Malūnas plokščiomis
girnomis

Malūnas kūginėmis
girnomis

Mažesnis malimo
paviršiaus plotas

Didesnis malimo
paviršiaus plotas

900-1400 aps./min.

400-600 aps./min.

Girnų resursas – 300-600
kg

Girnų resursas – 8001200 kg

Restoranų verslas 3/2008

Kiekvieną kartą
atlikus girnų
reguliavimą, turi
būti ruošiama
„kontrolinė“
kava – kavos
malūnas
sureguliuojamas
espresso kavos
gaminimui.

Pagrindinės kavos malūno sudedamosios dalys:
1 – uždengiamas indas, talpa kavos pupelėms suberti
– kavos pupelių bunkeris su magnetu viduje;
2 – girnų reguliavimo diskas, skirtas kavos rupumui nustatyti (tarp kavos pupelių bunkerio ir girnų reguliavimo
disko yra sklendė. Jos paskirtis – uždengti angą, pro kurią
kavos pupelės patenka į girnas);
3 – uždengiama talpa – maltos kavos bunkeris su dozavimo mechanizmu;
4 – maltos kavos porcijos presavimo (formavimo) įtaisas;
5 – malūno korpusas su varikliu viduje;
6 – maltos kavos dozatoriaus (porcijos paėmimo) svirtelė (rankenėlė);
7 – malūno įjungimo/išjungimo jungiklis;
8 – sietelio rankenėlės, skirtos kavos tabletei suformuoti (portafiltro), įstatymo vieta – laikiklis;

baras

Malūno reguliavimas
Malūno reguliavimas – reikiamo atstumo tarp
girnų nustatymas. Tarpas tarp girnų mažinamas
(gaunama smulkiau malta kava) reguliavimo diską sukant prieš malūno variklio sukimosi kryptį,
o didinamas (gaunama stambiau malta kava)
– sukant pagal malūno variklio sukimosi kryptį. Variklio sukimosi kryptis ir/arba kavos rupumą
simbolizuojantys ženklai dažniausiai nurodomi ant
malūno korpuso ar girnų reguliavimo disko, gerai
matomoje vietoje. Jei sukimosi kryptis nenurodyta,
ją galima išsiaiškinti atidarius bunkerio sklendę ir
trumpam įjungus bei išjungus malūno variklį.
Dažniausiai girnų reguliavimo diską nuo savaiminio pasisukimo saugo jo šone esantis fiksatorius (kavos malūnų modeliuose be fiksatoriaus
reguliavimo diskas nuo savaiminio pasisukimo
apsaugotas standžiu įtvirtinimu). Tokiu būdu
malamos kavos rupumas nustatomas daugumoje kavos malūnų. Kai kurių malūnų modelių girnų reguliavimo diską galima sukioti ant malūno
korpuso šono arba viršuje sumontuotu specialiu
varžtu.
Teisingam kavos malūno sureguliavimui reikia
tikslių svarstyklių, galinčių sverti gramo dalis, kalibruotos 30 ml taurelės arba skysčio matuoklio
(menzūrėlės), laikmačio ir kavos pupelių, iš kurių
ateityje bus ruošiama kava.

Kavos malūno reguliavimo etapai
Pirmiausia reikia nuspręsti, iš kokio kavos kiekio ruošime espresso kavą (kiekis neturėtų būti
mažesnis, negu 7 g). Uždarę sklendę, skiriančią
bunkerį nuo girnų, įpilame šiek tiek kavos pupelių. Įjungiame kavos malūną ir trumpam atidarome sklendę – sumalame nedidelį kiekį kavos.
Uždarome sklendę, o malūną išjungiame tik tuomet, kai girnos yra tuščios!
Dozavimo rankenėle išimame sumaltą kavą ir
pasveriame tikslų, nustatytą kavos kiekį – kavos
porciją. Ją supilame į espresso kavos aparato
sietelio laikiklyje (portafiltre) esantį šiltą sietelį
ir suspaudžiame 20 kg jėga – tinkamai suformuojame kavos „tabletę“.
Pro kavos aparato kavos ruošimo grupę praleidę šiek tiek vandens (1-2 s įjungiame ir vėl
išjungiame kavos aparatą), į kavos ruošimo grupę įstatome portafiltrą ir iš karto įjungiame kavos aparatą. Tuo pat metu paleidžiame laikmatį
tekėjimo laikui matuoti, o „kontrolinę“ espresso
kavą ruošiame į kalibruotą taurelę.
Laikas, per kurį prateka 30 ml kavos, turėtų
būti 25 s. Jei 30 ml kavos kiekis teka ilgesnį laiką, kavos malimą reikia stambinti – didinti tarpą
tarp girnų, ir atvirkščiai – jei trumpiau, nei 25 s,
tarpas tarp girnų mažinamas – malimas smulkinamas.

Kiekvieną kartą atlikus girnų reguliavimą, turi
būti ruošiama „kontrolinė“ kava – kavos malūnas sureguliuojamas espresso kavos gaminimui.
Pasirinkus malamos kavos rupumą, maltos
kavos bunkeryje esantį kavos dozatorių nustatome taip, kad vieną kartą patraukus dozatoriaus
svirtelę iš maltos kavos bunkerio iškristų nustatytas kavos kiekis – viena kavos porcija.
Nustatant kavos porciją (kaip ir darbo metu),
svirtelę derėtų traukti staigiu judesiu iki pat pabaigos ir leisti laisvai sugrįžti į pradinę padėtį!
Porcijos dydis nustatomas maltos kavos bunkeryje esančiu dozatoriaus centriniu varžtu – jį
sukant pagal laikrodžio rodyklę porcija mažėja,
o sukant priešinga kryptimi – didėja. Kai kurių
modelių kavos malūnuose šis reguliavimo varžtas gali būti išorėje – bunkerio apačioje. Tuomet,
žiūrint iš viršaus ir sukant pagal laikrodžio rodyklę, porcija didėja, o sukant priešinga kryptimi
– mažėja.
Centrinis varžtas nuo savaiminio pasisukimo
darbo metu dažniausiai būna apsaugotas vidiniu fiksatoriumi, rečiau – dviem tarpusavyje
tampriai susuktais varžtais. Pirmuoju atveju,
reguliuojant kavos porcijos kiekį, centrinis varžtas sukamas ranka tol, kol fiksatorius spragteli;
antruoju atveju – prilaikant porcijos reguliavimo
Nukelta į 26 psl. >
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veržlę, paprastu atsuktuvu atleidžiamas centrinis
varžtas ir veržle nustatomas porcijos dydis. Centrinis varžtas prisukamas iki tamprios įvaržos su
porcijos reguliavimo veržle.
Reguliuojant kavos porcijos dydį, maltos kavos bunkerį patartina užpildyti tokiu kavos kiekiu, koks bus nuolat palaikomas darbo metu. Šis
kiekis privalo visiškai uždengti dozatoriaus atskirų porcijų rėmelį, matomą atidengus maltos
kavos bunkerį!
Bunkeryje laikomas maltos kavos kiekis turėtų
būti sunaudojamas per 2 valandas!
Visiškai automatiniai kavos malūnai, kiekvieną kartą sumalantys nustatytą šviežios
kavos porciją, pastaruoju metu – jau nebe
naujiena. Tokio tipo malūnuose kavos porcijos dydis reguliuojamas mygtukais, nustatant
malimo laiką. Kai kuriuose tokio tipo malūnų
modeliuose tokiu būdu nustatomas ir malamos
kavos rupumas.
Iš espresso kavai ruošti sureguliuotu kavos
malūnu sumaltos kavos nerekomenduojama
gaminti juodos kavos. Gėrimas bus nemalonaus
aromato, „padegusio“ skonio, kartus bei prastos
prekinės išvaizdos. Juodai kavai ruošti derėtų
turėti atskirą malūną, kuris būtų sureguliuotas
malti šiek tiek stambesnę kavą – 30 ml gėrimo

kiekis turėtų pratekėti per 16 s (+/- 1 s), tad
juodai kavai paruošti reikalingas vandens kiekis
(100-120 ml) tekės apie 50 s.
Kavos malūno priežiūra
Saugokite, kad į kavos malūno girnas bei dozavimo mechanizmą nepatektų pašalinių mechaninių priemaišų (smulkių akmenukų, metalinių mechanizmų detalių, šaukštelių ir t. t.).
Jau sumaltos kavos antrą kartą nemalkite!
Kartą per savaitę nuriebalinimo priemonėmis
plaukite kavos pupelėms supilti skirto indo vidines sieneles. Indą gerai nuskalaukite tekančiu
vandeniu ir išdžiovinkite.
Kartą per mėnesį kietu šepetėliu valykite dozavimo mechanizmo atskirų porcijų rėmelį bei
vidines sieneles.
Priklausomai nuo sumalamo kavos kiekio,
girnas reguliariai valykite girnų valymui skirta
priemone (specialiomis granulėmis ar tabletėmis). 1-2 valgomieji šaukštai priemonės sumalami nesureguliuotomis girnomis. Po to sumalama
šiek tiek kavos pupelių, kad iš girnų pasišalintų
valymo priemonė.
Kavos malūną statykite Jums patogioje vietoje, šalia kavos aparato, tačiau atokiau nuo
plautuvės (drėgmė kenkia sumaltai kavai), tiesioginių šviesos bei šilumos šaltinių (šviesioje ir
šiltoje aplinkoje sumalta kava greičiau sensta).

kontrolinės“ kavos ruošimas

KAI KURIŲ ĮRANGOS TIEKĖJŲ KAVOS MALŪNŲ PASIŪLA LIETUVOJE
Gamintojas

„Lascala“
„Bianchi“,
Italija
„Compak“,
Ispanija

Modelis

Atstovas
Lietuvoje

Girnų
tipas ir jų
tarnavimo
trukmė
(kg)

Kavos
pupelių
bunkerio
talpa
(kg)

Kavos
dozavimas

Dozavimo
rankenėlė

Galingumas
(W)

Plotis, gylis,
aukštis (mm)

Masė (kg)

Kaina, Lt
(su PVM)

M5

„Baltic professionals“

lygios (1000
kg)

0,5

rankinis

dešinėje

150

-

10

826

F6g

„Distribuzione
Caffe D.L.“

plokščios

1,5

rankinis

galima
rinktis

350

150x215x190

14

1834

K-6

„Eugesta“

plokščios
(500 kg)

1,7

rankinis

galima
rinktis

320

210x635x365

„Mahlkonig“,
Vokietija

„CMA“,
Italija

„Quality
Espresso“,
Ispanija

K 30 ES

„Gastrolinija“

Normal
coffee
grinder

„MBR
Parduotuvių
ir restoranų
įranga“

-

„Sangaida“

ItalCrem
IT-102
„Space“

-

1.5

elektromechaninis

nėra

galima
rinktis

850

180

240x550x320

1

-

190x320x570

grūdinto
plieno

2

pusiau automatinis

kairėje

300

180x610x310

nerūdijančio plieno

1

rankinis

dešinėje

250

180x560x350

14,5

13,5

13

8.5
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12

Visi pagrindiniai mazgai yra
metaliniai

1770

„Auto-stop“ sistema, tvirtas,
metalu dengtas korpusas,
tyliai veikia.

-

Patentuotas ypatingas girnų
tipas, sumala vienam ar
dviems kavos puodeliams
reikalingą kavos kiekį. Malūnas pradeda veikti automatiškai, kai tik į jį įstatoma
kavos aparato rankenėlė.

1500

Mikrojungiklis maltos kavos
bunkeryje. Valdomas laikrodiniu mechanizmu arba rankiniu jungikliu. Patentuota
technologija užtikrina ypač
ilgą tarnavimo laiką.

855

Pasižymi išskirtine kokybe,
atlaiko didelius darbo
krūvius, patrauklus dizainas,
savaime išsijungia esant
pilnam bunkeriui.

1600

Nerūdijančio plieno
korpusas, mechaninis kavos
užspaudimo mechanizmas,
dozatoriaus skaitiklis.

„Bezzera“
BB 003

Privalumai

produktai

Kulinarinė egzotika – laukinių
gyvūnų ir paukščių mėsa
Parengė Agnė Gropienė

Šiame „Restoranų verslo“ straipsnyje pateikiame informacijos apie Lietuvoje sumedžiojamų
laukinių paukščių ir gyvūnų mėsą, jos ypatumus,
maistinę vertę, paruošimo būdus.
Sveikesnė mėsa
Medžiojamų žvėrių ir laukinių paukščių mėsa
labai skiriasi nuo naminių paukščių ir gyvulių mėsos. Laukiniai žvėrys ir paukščiai daugiau
juda, jų raumenys būna geriau išsivystę ir išraizgyti kraujagyslių, todėl mėsa tamsi, tvirta, liesa,
stambiomis skaidulomis. Kadangi žvėrys minta
miško žolėmis, uogomis, jaunų medžių stiebais ir
šaknimis, jų mėsa įgauna nepakartojamą skonį ir
aromatą. Žvėrienoje yra optimalus vandens kiekis, gausu baltymų, B grupės vitaminų, daugiau
geležies, fosforo, kalio, cinko ir kt. svarbių medžiagų. Žvėriena skaniausia rudenį ir žiemą, nes
tuomet mėsa riebesnė.
Žvėrių ir laukinių paukščių mėsai būdingos savybės priklauso nuo daugelio veiksnių: amžiaus,
lyties, mitybos, fiziologinės būklės prieš sumedžiojimą, metų laiko, pirminio apdorojimo, pervežimo, saugojimo ir kt. Šie veiksniai ypač svarbūs
kanopinių žvėrių mėsai.
Vertingesnė yra jaunų bei suaugusių žvėrių ir
paukščių mėsa: ji yra minkštesnė, malonesnio
skonio ir kvapo, lengviau paruošiama, lengviau
įsisavinama organizmo. Senų ir labai senų žvėrių
mėsa yra kieta, jos raumenų skaidulos yra stambios, joje mažiau pilnaverčių baltymų ir organizmui reikalingų aminorūgščių, todėl ji biologiškai
mažiau vertinga. Tokią mėsą reikia ilgiau brandinti, jai reikia daugiau prieskonių. Kadangi jos
rūgštingumas mažesnis, labiausiai tinka įvairiems
troškiniams gaminti: su vynu, grietine ir kt.
Šiuo metu dauguma laukinių gyvūnų ir paukščių (pavyzdžiui, šernai, elniai, stirnos, fazanai) yra
veisiami ūkiuose. Tačiau laisvėje užaugusių gyvūnų mėsa yra sveikesnė, nes jie minta natūraliu
gamtiniu pašaru ir instinktyviai pasirenka patį
geriausią.
Geriausia žvėrių mėsa – subrendusi
Sumedžiotų gyvūnų ir paukščių mėsą būtina
brandinti, nes kitu atveju ji bus sausa ir kieta. Be
to, rūgštinė mėsos būsena ilgiau išlaiko ją šviežią,
pagerėja skonio ir maistinės savybės. Mėsos audiniai tampa minkšti, sultingi ir aromatingi.
Žvėriena nuo naminių gyvulių mėsos skiriasi
dar ir tuo, kad ilgiau bręsta. Joje esantys fermentai kinta lėtai, todėl mėsą rekomenduojama
marinuoti nuo 8 valandų iki 5 parų ir net ilgiau

Senovėje medžioklė buvo vienas iš svarbiausių Lietuvos gyventojų užsiėmimų. Lietuvos bajorų virtuvėje buvo gausu įvairių patiekalų iš žvėrienos,
vertinamos dėl ypatingų skoninių savybių. Tikėta, jog laisvėje gyvenančių
žvėrių ir paukščių mėsa turi gydomųjų galių. Ilgainiui iš medžioklės parneštų
laimikių paruošimo menas keitėsi ir tobulėjo. Dabar žvėriena – kulinarinė
egzotika, kuri vis dažniau persikelia į restoranus, kurie gurmanus vilioja patiekalais iš šernienos, elnienos, fazanienos ir kitų rūšių egzotinės mėsos.

0-4 °C temperatūroje, priklausomai nuo gyvūno
rūšies ir amžiaus. Kiškiena brandinama 24 val.,
kanopinių žvėrių mėsa – 4-5 paras. Kaip minėta,
senesnių gyvūnų mėsa brandinama ilgiau ir vartojamas stipresnis marinatas. Žvėriena, kuri buvo
ilgai laikyta užšaldyta, taip pat marinuojama ilgiau. Paprastai žvėrienai marinuoti naudojamas
3 % stalo actas, tačiau tinka ir sausas vynas,
raugintų agurkų sunka, raugintų kopūstų sultys,
rūgpienis, alus. Kiekvienas marinatas saikingai
gardinamas prieskoniais. Dalį acto pakeitus citrinos sultimis arba švelniu vynu, marinuota mėsa
būna skanesnė ir aromatingesnė. Marinatas turi
visiškai apsemti mėsą. Brandinama mėsa turi būti
kasdien vartoma, kad marinatas geriau įsigertų į
visas mėsos dalis. Pamarinavus mėsa šiek tiek nusausinama. Jauną žvėrieną ir minkštesnes skerdenos dalis galima keliolika valandų palaikyti saldžiame piene arba rūgpienyje, išrūgose, apvynioti
dilgėlėmis. Žvėrieną galima marinuoti ir sausai:
mėsa įtrinama prieskoniais, dedama smulkintų
svogūnų, apšlakstoma aliejumi arba actu (galima citrinos sultimis) ir dedama į keraminį indą.
Šaltoje vietoje laikoma 3-4 dienas. Marinuojant

žvėrieną negalima naudoti indų apsilupinėjusiu
emaliu, taip pat indų iš aliuminio ir vario.
Į liesą žvėrieną prieš kepant prismaigstoma
kiaulienos lašinukų arba riebios šoninės, taip pat
paviršius gali būti patepamas riebalais, tada mėsa
gražiai apskrunda ir nesudžiūva. Į žvėrieną galima
prismaigstyti česnako skiltelių, svogūno griežinėlių ir kitų prieskonių.
Mėsos dalys ir paruošimo būdai
Sumedžiotų žvėrių ir paukščių mėsa kulinariniu požiūriu dalijama į priekinę ir užpakalinę dalis. Priekinė dalis – tai stirnų, elnių, kiškių mentė,
krūtininė ir galva, šernų mentė, sprandinė su pažande, šoninė su šonkauliais, galva, lašiniai. Šios
dalies mėsa neraumeninga, joje daugiau jungiamojo audinio, todėl labiau tinka virimui, troškinimui, paštetams gaminti. Užpakalinė skerdenos
dalis – tai stirnų, elnių, kiškių šlaunys, šernienos
kumpis ir nugarinė. Iš šių skerdenos dalių gaminami aukščiausios kokybės patiekalai. Šią mėsą
reikia kepti „su krauju“ arba patiekti vidutiniškai
iškeptą.
Nukelta į 28 psl. >
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Atkelta iš 27 psl. >

Pagal iškepimo laipsnį ir kepimo charakteristiką skiriami tokie žvėrienos kepsnių tipai:
1. Su krauju, žalias (angl. rare). Kiekviena
pusė kepama tik keletą minučių (priklausomai
nuo kepsnio storio). Kepsnys apverčiamas ir kepamas tol, kol paspaudus neaštriu įrankiu, pavyzdžiui, kepimo žnyplių nugarėle, kepsnys bus
„labai minkštas“. Vidinė kepsnio temperatūra turi
būti apie 35 °C.
2. Vidutiniškai žalias (angl. medium rare).
Viena pusė kepama tol, kol pasirodo mėsos sultys. Apverčiama ir kepama kita pusė, kol pasirodo
mėsos sultys. Kepama tol, kol paspaudus kepsnys
atrodo „minkštas“. Vidinė kepsnio temperatūra
– apie 45 °C.
3. Vidutiniškai iškeptas (angl. medium). Viena
kepsnio pusė kepama tol, kol pasirodo daug mėsos sulčių, apverčiama ir taip pat kepama tol, kol
pasirodo mėsos sultys. Kepama tol, kol paspaudus
kepsnys atrodo „elastingas“. Vidinė kepsnio temperatūra – apie 55 °C.
4. Vidutiniškai gerai iškeptas (angl. medium
well). Viena kepsnio pusė kepama tol, kol pasirodo
daug mėsos sulčių, apverčiama ir taip pat kepama
tol, kol pasirodo daug mėsos sulčių. Kepama tol,
kol paspaudus kepsnys atrodo „tvirtas, kietokas“.
Vidinė kepsnio temperatūra – apie 65 °C.
5. Gerai iškepęs, be kraujo (angl. well done).
Viena kepsnio pusė kepama tol, kol pasirodo daug
mėsos sulčių, apverčiama ir taip pat kepama tol,
kol pasirodo daug mėsos sulčių. Sumažinamas
karštis ir dar kurį laiką kepama tol, kol paspaudus
kepsnys atrodo „kietas, labai tvirtas“. Vidinė kepsnio temperatūra – apie 75 °C.
Žvėrienos patiekalai valgomi iš karto paruošti.
Kulinarijoje labai vertinami žvėrienos subproduktai. Jie yra nevienodos maistinės vertės. Kepenyse yra daug baltymų, geležies junginių, fosforo,
vitaminų, fermentų, o liežuvyje – riebalų (apie
15-18 proc.). Vertingiausi subproduktai yra: kepenys, liežuvis, smegenys, inkstai.
Žvėrienos rūšys
Kiškiena ypač tinka dietinei mitybai dėl švelnumo ir maistingumo. Skaniausia yra žiemą sumedžiotų kiškių mėsa, nes tada jie riebesni. Kiškiena
dažniausiai troškinama, bet šlauneles ir dubenį
galima kepti. Nuo naminių triušių mėsos kiškiena skiriasi tuo, kad yra tamsesnė ir turi specifinį
skonį bei kvapą. Gurmanų teigimu, skoninėmis ir
maistinėmis savybėmis kiškiena panaši į vištieną.
Kiškienos patiekalų skonį geriausiai papildo ir
pagardina džiovinti vaisiai, alyvuogės, garstyčios,
rozmarinai.
Briediena yra labai liesa mėsa, todėl rekomenduojamas trumpesnis terminis apdorojimas ir žemesnė temperatūra. Norint suminkštinti kietoką
briedžio mėsą, būtina ją brandinti. Norint, kad
mėsoje liktų daugiau mineralinių medžiagų, mėsą
reikia užpilti verdančiu actu. Mėsa brandinama
apie tris dienas. Iš briedienos gaminami pjausniai,
troškiniai, maltiniai, mėsa sūdoma.
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Žvėrienos palyginimas su
kitų rūšių mėsa
Mėsos
rūšis

Riebalai
(g)

Energinė
vertė
(kcal)

Cholesterolis
(mg)

Briediena

1,90

146

73

Bizoniena

2,42

143

82

Elniena

3,20

140

83

Kalakutiena

4,97

170

76

Veršiena

6,94

176

106

Vištiena
(be odos)

7,41

190

89

Jautiena

9,28

211

86

Aviena

9,64

200

87

Kiauliena

9,66

212

86

* pateikiami medžiagų kiekiai 100 g mėsos

Elniena – tamsiai raudonos spalvos, liesa
mėsa. Skaniausia elniena yra vasarą ir pavasarį,
kuomet yra daug ėdesio. Fermose veisiamų elnių
mėsa būna švelnesnio skonio ir minkštesnė, negu
sumedžiotų gyvūnų. Minkščiausia yra metų arba
jaunesnio gyvūno mėsa. Į laukinių elnių mėsą,
prieš kepant orkaitėje, prismaigstoma lašinukų,
jų mėsą galima ir troškinti, ir šutinti. Fermose
išaugintų elnių mėsa galima stambiais gabalais
kepti orkaitėje, su riebalais kepti prikaistuvyje
arba kepsninėje, jos įmaišoma į kitus kepamus
maisto produktus, kepama mažais gabalais suvėrus ant iešmo ir virš atviros ugnies. Svarbu
elnienos neperkepti, nes ji išdžius. Vertingiausia
elnienos skerdenos dalis – nugarinė. Mentės dalį
reikėtų naudoti troškinimui arba faršui gaminti.
Iš priekinio skerdienos ketvirčio išpjautus elnienos gabalus geriausia palengvėle pavirti, o paskui
troškinti, iškepti. Patiekti tinka su daržovėmis ir
ryžiais, gardinti – kariu arba paruošti ragu.
Stirniena yra ypač sveika, švelni ir skani mėsa.
Lyginant su jautiena, stirnienoje yra trečdaliu
mažiau kilokalorijų ir aštuntadaliu mažiau riebalų. Joje mažiau cholesterolio, negu vištienos
krūtinėlėje be odos. Iš stirnienos kepami kepsniai,
gaminami maltiniai, verdamos sriubos ir troškiniai. Skaniausia ir minkščiausia yra metų amžiaus
stirnos mėsa. Gurmanai teigia, kad stirnos mėsa
yra švelnesnė nei stirnino.
Lietuvoje ypač populiari šerniena. Patiekalai iš
šios mėsos puikuojasi daugelyje restoranų valgiaraščių, taip pat gaminami teminių vakarų, švenčių

metu. Šerno mėsa skaniausia rudens pabaigoje ir
žiemos pradžioje. Ypač populiarus patiekalas –
keptas šerno kumpis. Šerno galvos mėsa laikoma
ypatingu delikatesu. Iš jos gaminami vyniotiniai,
užpiltinės.
Šernai – tolimi ūkiuose auginamų kiaulių
protėviai, tačiau mėsos sudėtis skiriasi. Šerniena ne tik tamsesnė ir ryškesnio skonio bei
kvapo, bet ir ne tokia riebi, joje mažiau cholesterolio.
Bebriena – tamsiai raudona, švelnaus skonio, minkšta mėsa, joje labai mažai jungiamojo audinio. Atitinkamai paruoštos bebrienos
skonis primena keptą kiaulieną. Bebras turi
specifinį kvapą skleidžiančias riebalų liaukas.
Nudyrus odą, svarbu nedelsiant kruopščiai,
neįpjaunant, pašalinti šias liaukas. Bebrienos
riebalai taip pat turi stiprų specifinį kvapą,
todėl, prieš gaminant, turi būti pašalinti. Siekiant pašalinti stiprų kvapą, bebriena dažnai
mirkoma sūdytame vandenyje. Kitas būdas
panaikinti specifinį kvapą yra palaikyti mėsą

Šernienos palyginimas su naminių gyvulių mėsa
Mėsos
rūšis

Cholesterolis
(mg)

Baltymai
(g)

Sočiosios
riebalų
rūgštys (g)

Nesočiosios
riebalų rūgštys
(g)

Geležis
(mg)

Šerniena

55

Jautiena

62

Vištiena

26,1

5,2

2,9

1,2

116

19,6

11,2

4,1

1,3

216

57

20,5

4,3

1,4

0,6

175

Kiauliena

71

16,6

22,5

8,0

0,3

182

* pateikiami medžiagų kiekiai 100 g mėsos

Energinė
vertė (kcal)

produktai

virš puodo su verdančiu vandeniu, į kurį įdėtas arbatinis šaukštelis valgomosios sodos.
Laukinių paukščių mėsa
Fazanai – tai laukiniai medžiojami paukščiai, veisiami daugelyje pasaulio
šalių. Šie paukščiai – tolimi naminių vištų giminaičiai, priklausantys dideliam vištinių paukščių būriui. Žinoma virš 50 fazanų rūšių.
Balta fazanų mėsa, specialistų nuomone, yra vertingiausia iš visų laukinių paukščių. Fazaniena pasižymi ypatingu skoniu ir kvapu, todėl ruošiant
patiekalus patariama rinktis paprastesnius paruošimo būdus ir nenaudoti
daug prieskonių. Fazanienos patiekalų skoniui pabrėžti naudojami riešutai, svogūnai, šalavijai ir čiobreliai.
Jaunus fazanus, prismaigstytus lašinių, galima kepti, senesnius reikia
troškinti arba iš jų virti sriubas.
Pikantiški patiekalai yra pjausniai iš jauno fazano gerai subrandintos
krūtinėlės, taip pat įvairūs troškiniai su padažais ar priedais. Iš šlaunelių
gaminami įvairūs kukuliai, frikadeliai ir kitokie troškiniai.
Slankos, putpelės. Ypač gardūs patiekalai iš slankų ir putpelių. Jaunos
kepamos vos keliolika minučių. Senos troškinamos, iš jų gaminami troškiniai su padažais. Slankų kepimo laikas, esant 200 °C temperatūrai, yra
apie 15-20 min., putpelių, ypač riebių – 12-15 min.
Putpelių mėsa yra tikras skanėstas, tačiau kepant reikia stebėti, kad
mėsa neperdžiūtų – tam prismaigstoma kiaulienos lašinukų, įvyniojama
į vynuogių lapus, taip pat kuo dažniau laistoma iš mėsos išsiskyrusiomis
sultimis. Putpelės, įdarytos veršienos ar kiaulienos įdaru, kepamos orkaitėje, o perpjovus ir praskėtus – ant grotelių, virš atviros ugnies, keptuvėje (su
vynuogėmis) bei troškinamos. Putpelės skaniausios rudenį, tada paukštis
būna riebus, o mėsa – įgavusi jai būdingą skonį. Vienam asmeniui paprastai skiriamos dvi putpelės.
Laukinės antys, žąsys, laukiai kepami arba troškinami. Jaunesni paukščiai, prieš tai gerai juos pamarinavus, įtrynus prieskoniais, įdaromi arba kepami kaip naminės žąsys. Kartais vandens paukščiai turi žuvies skonį, kuris
ne visiems patinka. Tačiau šį skonį galima sumažinti, prieš kepimą paukštį
nulupus.
Laukinių paukščių patiekalai visuomet patiekiami iš karto po paruošimo, pašildytoje lėkštėje. Prie jų tinka gruzdintos bulvės, bulvių arba lęšių
košė. Likusios mėsos šildyti nepatariama, geriau ją valgyti šaltą su troškintais obuoliais arba bruknių uogiene.
Ruošiant patiekalus iš egzotinės mėsos verta žinoti:
• Paruošimas ir apipavidalinimas turėtų būti paprastas ir saikingas,
nes ši mėsa savaime yra ypatinga. Žvėriena ir laukinių paukščių mėsa labai
skiriasi nuo naminių gyvulių ir paukščių mėsos, tad laikydamiesi įprastinių
standartų prarasime mėsos išskirtinumą.
• Prie egzotinės mėsos patiekalų ypač tinka rūgštokų vaisių arba uogų
(spanguolių, bruknių) padažai.
• Labiausiai tinkantys prieskoniai: kvapieji, juodieji ir baltieji pipirai,
lauro lapai, kadagio uogos, kmynai, kalendros, gvazdikėliai, kardamonas,
imbieras ir kt. Vartojamos ir prieskoninės daržovės (marinatui): morkos, svogūnai, porai, salierai, petražolės.
• Garnyrui rekomenduojama virtos, keptos ir troškintos daržovės (ypač
bulvės, burokėliai), rauginti arba marinuoti agurkai, pomidorai, rauginti kopūstai.
Žvėrienos ir laukinių paukščių mėsos pasiūla
Žvėriena ir laukinių paukščių mėsa viešojo maitinimo įmonėms tiekiama
sušaldyta, kai kurie tiekėjai siūlo atvėsintos. Laukinių gyvūnų ir paukščių
mėsos galima įsigyti ir kai kuriuose prekybos centruose. Kaina priklauso nuo
mėsos rūšies, apdorojimo, kilmės. Ji yra brangesnė už įprastos rūšies mėsą.
UAB „Reaton“ ir UAB „Nowaco Lietuva“ siūlo platų ir pastovų egzotinės
mėsos iš užsienio asortimentą. Egzotinę laukinių gyvūnų ir paukščių mėsą viešojo maitinimo įmonėms taip pat tiekia įmonės „Audruvis“, „Hesona“, „Vilklit“.
Lietuvoje yra ūkių, kuriuose auginami elniai, putpelės, fazanai, šernai.
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DAUGIAU DĖMESIO MAISTO
SAUGAI VASARĄ!
Prasidėjus vasarai Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) pataria viešojo maitinimo įstaigų darbuotojams labiau rūpintis savo
ir lankytojų sveikata, atsakingiau rinktis maisto
produktus, o gaminant maistą, laikytis higienos
reikalavimų, taip pat pataria šių reikalavimų laikytis ir patiems vartotojams. Nes ūmiomis žarnyno infekcinėmis ligomis gyventojai dažniausiai suserga dėl netinkamai namuose paruošto
maisto (daugiau kaip 60 % visų susirgimų).
2008 metais VMVT užregistravo 10 ūmių infekcinių žarnyno susirgimų protrūkių dėl maisto
tvarkymo įmonių veiklos, iš jų vien per birželio
mėnesį užregistruota net 4.

Net ir šaldytuve nelaikykite maisto per ilgai.
Šaldytuve laikomų maisto produktų šaltis negali
apsaugoti nuo gedimo, jis tik sulėtina gedimo
procesus. Neišmeskite maisto produktų pakuočių, nes ant jų nurodytas tinkamumo vartoti
terminas.
Jei produktas pakuotėje jums atrodo įtartinas
(susikaupė skystis, pakito produkto spalva, apgleivėjo, paragavus jaučiamas kartumas ir kt.),
jo geriau nevartokite, nors tinkamumo vartoti
terminas dar nepasibaigęs.

Kur pirkti maisto produktus?
Vasarą daugiau dėmesio skiriama greitai gendantiems maisto produktams, t. y. produktams
su nurodytomis laikymo sąlygomis. Todėl labai
svarbu mėsą, pieną, žuvį ir jų produktus pirkti tik
iš šaldymo įrenginių. Atkreipkite dėmesį – produktai gali būti užšaldyti ir laikomi -12 °C arba
-18 °C temperatūros, o kiti greitai gendantys
produktai – 0 arba +6 °C temperatūros aplinkoje.
Maisto produktus reikia pirkti tik prekybos
įmonėse, prekybos centruose arba iš patikimų
tiekėjų. Pardavėjas yra atsakingas už prekių
saugą ir kokybę, todėl galėsite kreiptis dėl netinkamos maisto kokybės, pakeisti į kitą prekę
ar susigrąžinti pinigus, kaip numato Vartotojų
teisių apsaugos įstatymas.
Kokius ir kaip pasirinkti
maisto produktus?
Kadangi vienas dažniausių prekybos įmonių
pažeidimų – prekyba prekėmis su pasibaigusiu
tinkamumo vartoti terminu, perkant produktus
būtina pasižiūrėti į tinkamumo vartoti terminą,
ar jis nepasibaigęs.
Produktus parduotuvėse reikėtų rinktis tik iš
šaldymo įrenginių, nepažeistomis pakuotėmis.
To paties, t. y. tvarkingų pakuočių, reikalaukite
ir iš savo tiekėjų. Atkreipkite dėmesį, ar pakuotė
neišsipūtusi, neįdubusi, nesurūdijusi.
Jei produktas yra užšaldytas, jis turi būti laikomas šaldiklyje, kurio temperatūra -12 °C arba
-18 °C, produktas neturi būti minkštas, lengvai
atitirpęs.
Kiaušiniai rinkai teikiami tik fasuoti, bet atidarius pakuotę galima apžiūrėti, ar jie nesudužę.
Sudužusių kiaušinių nepatartina pirkti.
Niekada nepirkite greitai gendančių produktų
(pieno, mėsos, žuvies ir žuvininkystės produktų),
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jei prekybos įmonė juos laiko ne šaldymo įrenginyje.
Nupirkti greitai gendantys produktai turi pasiekti jūsų įstaigą ar namus kaip galima greičiau,
o tinkamiausias būdas juos transportuoti – šaltkrepšiuose arba specialiame šaldytuve.
Kaip laikyti maisto produktus?
Žalią mėsą, o ypač paukštieną ir jūrų gėrybes, laikykite atskirai nuo kito maisto. Geriausia
šiuos maisto produktus laikyti atskirose uždarytose dėžutėse.
Nelaikykite virto, kepto, troškinto ar kitaip
apdoroto maisto kambario temperatūroje ilgiau
negu 2 valandas.
Jei pagamintą maistą reikia laikyti ilgiau, nedelsiant atšaldykite visą virtą ir greitai gendantį
maistą ir laikykite žemesnėje negu +6 °C temperatūroje (šaldytuve).
Pakartotinai pašildžius jau virtą maistą, jį patiekite tik karštą (temperatūra turi būti ne žemesne nei +68 °C patiekalo viduje).

Kaip gaminti patiekalus?
Esant palankioms augimo sąlygoms, bakterijos dauginasi gana greit – vidutiniškai per pusvalandį atsiranda nauja jų karta. Bakterijos patenka ant pjaustymo lentų, įrankių, darbo stalo
paviršiaus.
Šiltuoju metų laiku per maistą dažniausiai
plinta bakterinės infekcijos, tokios kaip šigeliozė, salmoneliozė, kampilobakteriozė. Kad patys
išvengtumėte susirgimų ir neužkrėstumėte restorano ar kavinės lankytojų, maistą privalote
paruošti saugiai. Todėl higienos specialistai rekomenduoja:
• Paruoštą maistą laikyti tokiomis sąlygomis, kurios nepalankios mikroorganizmams daugintis – šaldytuvuose.
• Pakankamai gerai termiškai apdoroti gyvūninius produktus, ypač paukštieną.
• Šildomą pagamintą maistą gerai pakaitinti (daugelis patogeninių bakterijų virimo temperatūroje žūva labai greitai).
• Šaldytuve žalius produktus laikyti taip,
kad jie nesiliestų su jau pagamintais.
• Ruošiant maistą laikytis asmens higienos,
plauti naudojamus virtuvės įrankius bei stalų
paviršius, kad pavojingi mikroorganizmai nepatektų į maistą, naudoti skirtingas pjaustymo
lenteles žaliems maisto produktams ir termiškai
apdorotai mėsai pjaustyti.
Apsinuodijimų sukėlėjai
Šigeliozė (bakterinė dizenterija) yra ūmi žarnyno infekcinė liga, kurią sukelia bakterijos šigelės. Daugumai asmenų, užsikrėtusių šiomis
bakterijomis, liga pasireiškia pilvo skausmais,
viduriavimu su kraujo ir gleivių priemaiša, karščiavimu, nuolatiniu skausmingu noru tuštintis.
Storajame žarnyne besidauginančios bakterijos
ir jų išskiriamas toksinas sukelia žarnos gleivinės
uždegimą, išopėjimą. Liga trunka 1-3 savaites,
tačiau storosios žarnos funkcija atsistato vėliau.
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Šigelės pakankamai atsparios išorinės aplinkos veiksnių poveikiui. Ant medvilninių, išmatomis užterštų audinių, išgyvena iki 1 mėnesio,
tačiau veikiamos tiesioginių saulės spindulių
žūva per 10 minučių. Dirvožemyje, vandenyje
gali išgyventi keletą mėnesių, o maiste – keletą
savaičių. Tačiau šios bakterijos jautrios karščio
ir dezinfekuojančių medžiagų poveikiui. Kaitinamos 60 laipsnių temperatūroje žūsta per 10
minučių, paveiktos dezinfekcinėmis medžiagomis – per 30 minučių. Infekcijos šaltinis yra šia
infekcine liga sergantis žmogus arba bakterijų
nešiotojas, kuris išskiria sukėlėją su išmatomis.
Liga gali pasireikšti po 1-7 dienų, dažniausiai
šis laikotarpis trunka 2-3 dienas.
Salmoneliozė – infekcinė liga, kurią sukelia
salmonelėmis vadinamos bakterijos. Jos sukelia plonosios žarnos uždegimą, todėl liga pasireiškia viduriavimu, karščiavimu, pilvo ir galvos skausmais. Šie ligos simptomai dažniausiai
pasireiškia po 12-72 valandų po užsikrėtimo.
Liga paprastai trunka 4-7 dienas ir daugelis
pasveiksta be specifinio gydymo, tačiau dalis
žmonių lieka šios ligos nešiotojais dar 1-3 mėnesius. Kai kuriems ligoniams bakterijos iš žarnyno gali patekti į kraują bei kitus organus.
Yra žinoma daugiau nei 2000 įvairių salmonelių rūšių ir dauguma jų gali sukelti infekcinę
ligą žmogui. Salmonelės pakankamai atsparios
išdžiūvimui, šalčiui, tačiau jautrios aukštos
temperatūros poveikiui. Jos ilgai išlieka gyvybingos užšaldytoje mėsoje, o atitirpintoje
mėsoje vėl gali daugintis. Palankiausia temperatūra salmonelėms maiste daugintis yra nuo
20 iki 40 laipsnių.
Dažniausiai salmonelioze užsikrečiama per
gyvūninį maistą: paukštieną, pieną, kiaušinius, jautieną, kiaulieną. Tačiau salmonelioze
užsikrėsti galima ir per įvairias gyvūnų fekalijomis užterštas daržoves. Nors bakterijos gali

būti randamos žalioje mėsoje, paukštienoje,
žaliuose kiaušiniuose, nepasterizuotame, nevirintame piene, tačiau termiškai apdorojant
šį maistą salmonelės žūsta. Pastaraisiais metais Lietuvoje, kaip ir kitose Europos, pasaulio šalyse, salmoneliozė dažniausiai plinta per
kiaušinius, vištieną ir jų produktus. Į maistą
salmonelės gali patekti nuo virtuvės įrankių
ar aplinkos paviršių, ant kurių prieš tai buvo
dorota žalia mėsa bei vištiena, taip pat nuo
salmonelėmis užterštų rankų.
Kampilobakteriozę sukelia kampilobakterijos. Tai yra viena dažniausių žmonių žarnyno
infekcinių ligų priežasčių. Daugelyje pasaulio
šalių kampilobakterijų sukeltos infekcijos yra
dažnesnės nei salmoneliozė ar šigeliozė. Ligos
simptomai paprastai pasireiškia po 2-5 dienų
po užsikrėtimo. Tačiau šis slaptasis ligos laikotarpis gali trukti nuo vienos iki dešimties
dienų. Liga paprastai pasireiškia viduriavimu
(neretai su krauju), pilvo, galvos skausmais,
pykinimu ir/ar vėmimu. Šie simptomai gali
trukti nuo 3 iki 6 dienų ir būna panašūs į apendicito priepuolį.
Bet kuri žalia mėsa, ypač paukštiena, subproduktai, gali būti užkrėsti kampilobakterijomis.
Pagrindinis infekcijos šaltinis yra naminių
paukščių, ypač broilerių viščiukų, mėsa. Šių
paukščių žarnyne kampilobakterijos gali būti
randamos labai dideliais kiekiais. Šios bakterijos gali būti randamos ir kitame gyvūniniame
maiste: jautienoje, kiaulienoje, avienoje, taip
pat jūrų žuvyje.
Nustatyta, kad šios bakterijos gali ilgai išgyventi užšaldytoje mėsoje, tačiau yra jautrios
karščiui, išdžiūvimui. Vienintelis efektyvus šių
sukėlėjų pašalinimo iš užteršto maisto būdas yra
kaitinimas (virimas, kepimas, pasterizavimas).
Apsinuodijimą maistu taip pat gali sukelti virusai.

Keletas svarbių patarimų
vartotojams
• Prieš gamindami patiekalus iš žalios mėsos,
paukštienos, kiaušinių ir baigę juos gaminti, nusiplaukite su muilu rankas (mažiausiai 20 sekundžių), su specialiu indams plauti skirtu plovikliu
ir kempinėle nuvalykite stalus, išplaukite indus.
Kruopščiai nuplaukite peilius ir kitus virtuvės
įrankius.
• Naudokite skirtingas pjaustymo lenteles
ir peilius šviežiems produktams ir žaliai mėsai,
paukštienai ir jūrų gėrybėms. Jei nėra galimybės
naudoti atskiras lenteles ar peilius, tuomet gerai
juos nuplaukite su indų plovikliu.
• Nevartokite produktų, kurių tinkamumo
vartoti laikas yra pasibaigęs, nors jie jums atrodo
nesugedę.
• Būtina žinoti, kad kartą atitirpinto sušaldyto produkto negalima pakartotinai sušaldyti.
• Mėsą, žuvį, paukštieną marinuokite tik šaldytuve, nelaikykite virtuvėje ant stalo.
• Nusiplaukite rankas pasinaudoję tualetu.
• Saugokite, kad į virtuvę ir ant maisto nepatektų vabzdžių ir kitų parazitų, gyvūnų.
• Virtuvėje kruopščiai palaikykite švarą.
• Maistui gaminti naudokite tik geriamąjį
vandenį, – jokio nežinomo šaltinio ar šulinio vandens!
• Karštą vasaros dieną troškulį patariama
malšinti fasuotu geriamuoju, šaltinio, natūraliu
mineraliniu, stalo vandeniu.
Nebūkime abejingi savo ir aplinkinių sveikatai
bei nelikime nuošalyje pastebėję nekokybiškus,
nesaugius maisto produktus. Valstybinėje maisto
ir veterinarijos tarnyboje vartotojų skundai registruojami visą parą nemokamu telefonu (8 800)
40403 arba el. pranešimo forma.
VMVT informacija
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Su nešiojamais terminalais darbas –
greitas ir operatyvus
Artėjant vasaros sezonui, maitinimo įmonių šeimininkai lankytojus vis
dažniau kviečia į lauko kavines. UAB „UCS Baltic“, maitinimo įmonėms siūlanti naujus ir darbą palengvinančius kompiuterinius sprendimus, siūlo nešiojamus mobiliuosius terminalus ir primena, kad, dirbant didelėse erdvėse,
ypač svarbu svečius aptarnauti greitai ir kokybiškai.
Užsienio šalyse mobilieji nešiojami terminalai labai populiarūs, ypač
restoranuose, į kuriuos ateina daug lankytojų, lauko kavinėse, klubuose,
įrengtuose keliuose aukštuose, arba užimančiuose didelius plotus. Vasaros
kavinių darbuotojams nereikia kasdien išnešti kasos aparatų ar stacionarių
kompiuterių į lauką, saugoti jų nuo lietaus. Su savimi kiekvienas darbuotojas
nešiosis nedidelį terminalą, į kurį iškart prie staliuko galės suvesti užsakymą,
nukeliausiantį tiesiai į virtuvę bei barą.
Naudingiausi nešiojami terminalai būna tuomet, kai aptarnavimas organizuojamas apgalvotai: vieni darbuotojai priima užsakymus, o kiti neša
patiekalus klientams.
Nešiojamų terminalų privalumai:
• Įranga atspari smūgiams, skysčiams, nepalankiems aplinkos veiksniams.
• Su nešiojamu terminalu darbas vyksta greičiau, o klientai aptarnaujami efektyviau.
• Unikalus kiekvieno padavėjo meniu grupių išdėstymas.
• Salės plano įkėlimas į nešiojamąjį padavėjų terminalą.
• Užsakymų kontrolė.
• Pranešimų į nešiojamą padavėjų terminalą gavimas iš virtuvės, baro ar
administratoriaus darbo vietos.
• Akumuliatoriaus pakanka visai darbo dienai.
• Patogus terminalo laikiklis, tvirtinamas prie diržo.
Tokia sistema naudojasi Vilniuje įsikūrusios kavinės-baro „Amatininkų
užeiga“ darbuotojai. Šią vasarą įmonės šeimininkai atidarė lauko kavinę Ro-

tušės aikštėje, todėl, pasak jų, nešiojami terminalai, dirbant didelėje erdvėje,
padeda sutaupyti laiką ir pagerina aptarnavimo kokybę.
DĖMESIO! „UCS Baltic“ praneša, kad sistemą patobulino dar labiau
– šiandien padavėjas gali turėti nešiojamą terminalą su spausdintuvu, todėl
lankytojui gali iškart pateikti sąskaitą.
„UCS Baltic“ informacija

Supaprastinta restorano sandėlio apskaita

Šiais laikais, kai konkurencija maitinimo įmonių rinkoje ypač didelė, jų
vadovai yra priversti ieškoti būdų, kaip sumažinti veiklos kaštus. Dauguma restoranų šeimininkų sandėlio apskaitai vykdyti iki šiol sunaudoja daug
žmogiškųjų resursų – apskaitininkai kiekvieną restorano darbo dieną stengiasi atnaujinti kalkuliacines korteles, pagal jas atlikti nurašymus. Toks darbas reikalauja didelio atidumo, kruopštumo ir, žinoma, laiko.
„UCS Baltic“ maitinimo įmonių šeimininkams siūlo paprastesnę sandėlio
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apskaitą, kuri nereikalauja vesti kalkuliacinių kortelių. Šiuo būdu yra šiek
tiek sunkiau kontroliuoti prekių judėjimą pagal kiekį, tačiau laiko sąnaudos
sumažėja net apie 4 kartus. Šis sandėlio apskaitos vedimo būdas populiarus JAV, kur apskaitininkai prekių judėjimą kontroliuoja statistinės analizės
būdu bei aktyviai kas savaitę ar kas mėnesį stebi prekių savikainos ir pardavimo santykį. Jei santykis laikui bėgant auga, reiškia, kad prekių savikaina
didėja labiau nei pardavimai. Sužinoję tokias išvadas, vadovai turėtų analizuoti prekių savikainos augimo priežastis.
„UCS Baltic“ siūloma supaprastinta sandėlio apskaita gali būti patogiai
vykdoma programa „StoreHouse Light“. Naudojant šią programą sutaupoma
daug laiko – į programą reikia suvesti tik pajamavimo dokumentus ir inventorizacijos rezultatus. Tokiu būdu gaunami suvartotų prekių kiekiai ir sumos už inventorizacijos laikotarpį. Vėliau šiuos duomenis galima analizuoti
lyginant su ankstesniais periodais, kurie parodo įvairių finansinių rodiklių
pokyčius, padedančius daryti išvadas ir priimti tolimesnius sprendimus.
Pasirinkdami šią programą, maitinimo įmonių šeimininkai sutaupo dėl
sumažėjusių nuolatinių išlaidų bei 3 kartus mažiau investuoja į programinę
įrangą. Šis būdas labiau rekomenduojamas mažesnėms arba nedidelį asortimentą turinčioms maitinimo įmonėms, tačiau jį gali rinktis ir didesni restoranai, kurių antkainiai yra aukštesni ir nėra taip svarbu vesti tikslią apskaitą
naudojant gamybos kalkuliacines korteles, kurios dažnai neatsiperka dėl
darbo laiko sąnaudų.
„UCS Baltic“ informacija

sprendimai

NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOJE – POKYČIAI
Beprotiškas nekilnojamojo turto kainų augimas sustojo. Tam įtakos turėjo pasaulio ekonominė situacija, JAV paskolų ir nekilnojamojo turto krizė. Lietuvos
bankams taip pat sugriežtinus paskolų išdavimo sąlygas bei padidinus palūkanas už jas, gyventojai nebegraibsto butų, todėl prognozuojamas gyvenamosios
paskirties pastatų statybos lėtėjimas. Statybų bendrovės žada persiorientuoti į
komercinių patalpų, biurų, kompleksų statybą.
Dar prieš metus nekilnojamojo turto ir statybų rinkoje vyravo optimistinės nuotaikos, daugiausia pagrįstos naujų butų, gyvenamųjų namų kvartalų statybomis. Šiuos
objektus pirko paskolas iš bankų paėmę privatūs asmenys, aktyvūs buvo ir nekilnojamojo turto spekuliantai. Pasikeitus situacijai rinkoje, nekilnojamojo turto vystymo bendrovės vis sunkiau suranda buto ar namo pirkėją. Šios srities specialistai prognozuoja,
kad vietoje naujų butų bus statoma daugiau komercinių objektų, biurų kompleksų, kuriuose patalpos dažniausiai bus ne parduodamos, o nuomojamos. Tai gera žinia restoranų rinkos atstovams, nes beveik kiekviename komerciniame pastate yra numatomos
patalpos maitinimui. Projektų vystytojai dažnai netgi sumažina tokių patalpų nuomos
kainas ar palankiomis sąlygomis jas įrengia, nes įrengtos maitinimo patalpos padidina
viso biurų komplekso vertę ir padeda pritraukti kitų nuomininkų.
Apie nekilnojamojo turto tendencijas restoranų rinkoje mintimis dalinasi nekilnojamojo turto prekybos ir vystymo bendrovių atstovai.
„Restoranų verslas“: Kaip artimiausiu metu vystysis patalpų paklausa ir pasiūla maitinimo, viešbučių, pramogų versle?
UAB „Eika“ atstovė ryšiams su visuomene Daiva Vilkelytė: Nekilnojamojo

turto plėtros verslas artimiausiu metu kryps iš gyvenamosios statybos į komercinę. Plėsis ir pramoninė statyba: logistikos ir technologijų parkai, gamyklos ir
pan. Greičiausiai tarp jų įsispraus ir viešbučių bei pramogų centrai. Ar taip pat
smarkiai bus išplėtota ir maitinimo vietų statyba, pasakyti sunku, nes ji priklausys
nuo valgytojų – ir ne bet kokių, o tokių, kurie negamina namuose.
„ŽIA valda real estate“ projektų plėtojimo departamento direktorius Benediktas Laurušonis: Prognozuojama, kad turistų skaičius iki 2015 metų kasmet
išaugs po 25 proc., todėl reikėtų tikėtis ir šio verslo segmento plėtros. Daugiau
turistų reiškia didesnę paklausą, didesnė paklausa, savo ruožtu, skatina didesnę
pasiūlą. Naujoms maitinimo įstaigoms neišvengiamai reikės naujų patalpų, tad
susidomėjimas jomis turėtų tik didėti.
„InReal“ tarpininkavimo departamento prekybos komerciniu NT grupės
vadovas Karolis Tuinyla: Didelių permainų nenumatoma. Didėjant žmonių, besimaitinančių viešose įstaigose, skaičiui, keisis ir aptarnavimo įpročiai, aptarnavimo kokybė, o tuo pačiu ir pačios maitinimo patalpos. Mažės maitinimo vietų,
įsikūrusių rūsiuose, cokoliniuose aukštuose, daugės erdvių patalpų dideliais vitrininiais langais, su gražiais vaizdais, patogiu susisiekimu ir parkavimu.
Kviečiame nekilnojamojo turto agentūras, projektų vystytojus ir patalpų
savininkus skelbti apie nuomojamas ar parduodamas maitinimo įstaigų ir
viešbučių patalpas.
Kreiptis el. p. projektai@meniu.lt, tel. (8 5) 2735919, (8 37) 705627.

VIEŠBUČIŲ RINKOS NAUJIENOS
„Europa Group Hotels“ tinklas toliau plečiasi
„Europa Group Hotels“, valdanti dviejų prekių ženklų „Europa Royale“ ir „Europa
City“ viešbučius, plečia savo veiklą ir per 2008-2009 m. prie grupės planuoja prijungti 4 naujai statomus viešbučius Lietuvoje ir Rumunijoje bei vieną jau veikiantį viešbutį Latvijoje. 2008 m. rugpjūčio mėn. planuojama atidaryti 47 kambarių
viešbutį „Europa Royale“ Marijampolėje, o 2009 m. pavasarį – 93 kambarių viešbutį „Europa Royale“ Kaune. 2009 m. pavasarį bus atidarytas viešbutis „Europa
Royale“ Bukarešte (Rumunija). Neseniai „Europa Group Hotels“ pasirašė valdymo
sutartį su Liepojoje (Latvija) jau 11 metų veikiančiu 4 žvaigždučių viešbučiu „Amrita“. Jis bus renovuotas ir pervadintas į „Europa City Amrita“. Taip pat „Europa
Group Hotels“ pasirašė 140 kambarių viešbučio valdymo sutartį, kuris duris at-

vers 2009 m. vasarą Vilniuje, Žirmūnų mikrorajone. Šis viešbutis išsiskirs didžiausiu konferencijų plotu Vilniaus mieste.
Metų pabaigoje – dar vienas viešbutis Vilniuje
UAB „Viešbučių valdymas“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Teniso
pasaulis“. Pagal šią sutartį UAB „Viešbučių valdymas“ išsinuomos patalpas naujai statomame daugiafunkciniame sporto, paslaugų ir sveikatingumo komplekse
(Ąžuolyno g. 5, Vilnius). UAB „Viešbučių valdymas“ veikla – viešbučių ir kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių valdymas ir konsultavimas. Naujajame
komplekse įmonė teiks viešbučio, restorano ir konferencijų centro paslaugas.
Viešbutį atidaryti numatoma 2008 m. gruodžio 1 d.
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sprendimai

TARPTAUTINĖ PREKIŲ
ŽENKLŲ REGISTRACIJA
Registruota patentinė patikėtinė dr. Nijolė Viktorija Mickevičienė (IĮ „Nempata“)

Restoranų ir viešbučių savininkams, investuojantiems į savo prekių
ženklo žinomumą, planuojantiems plėtrą užsienio šalyse ar jose
reklamuojantiems savo veiklą, patartina iš anksto pasirūpinti savo
prekių ženklo apsauga kitose šalyse.
Registruotas prekių ženklas galioja tik toje valstybėje, kurios patentų žinyboje jis buvo įregistruotas.
Vienas iš būdų apsisaugoti nuo neteisėto jūsų įmonės
prekių ženklo naudojimo kitose valstybėse, yra prekių
ženklo registracija kiekvienoje valstybėje pagal nacionalinius įstatymus. Šis kelias yra ilgas, sudėtingas ir ganėtinai brangus.
Dėl šios priežasties 1891 metais Madride buvo pasirašyta sutartis dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos. Ši sutartis dabar vadinama „Madrido sutartimi dėl
tarptautinės prekių ženklų registracijos“ (toliau Sutartis).
Ji buvo peržiūrėta ir tobulinta 1900 metais Briuselyje,
1911 metais Vašingtone, 1925 metais Hagoje, 1931
metais Londone, 1957 metais Nicoje, 1967 metais
Stokholme, o 1979 metais Stokholme buvo pataisyta.
Daugkartinis dokumento tvarkymas įrodo, kad sutartis
labai reikalinga.
1989 metais Madride buvo paruoštas ir patvirtintas
dar vienas susitarimas „Madrido sutarties protokolas dėl
tarptautinės prekių ženklų registracijos“ (toliau Protokolas), kuris buvo pataisytas 2006 metais.
Lietuva prie „Madrido sutarties protokolo dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos“ prisijungė 1997 m.
lapkričio 15 d.
Prie Sutarties ir Protokolo 2008 m. balandžio 15 d.
buvo prisijungusios 82 valstybės. Sutarties narės yra 56
valstybės, Protokolo narės – 75 valstybės, o 49 valstybės
yra pasirašiusios abu dokumentus.
Tarptautinė prekių ženklų registracija palengvina
galimybę įregistruoti prekių ženklą daugelyje valstybių, paduodant vieną paraišką Pasaulinės intelektinės
nuosavybės organizacijos – PINO (World International
Property Organization –WIPO) – tarptautiniam biurui,
esančiam Ženevoje.
Tarptautinės paraiškos padavimo tvarka yra nurodyta
Lietuvos prekių ženklų įstatyme ir paraiškų padavimo
taisyklėse. Tarptautinė paraiška yra paduodama per nacionalinį patentų biurą nacionalinės paraiškos ar nacionalinės registracijos pagrindu. Tai reiškia, kad pirmiausia
reikia paduoti nacionalinę paraišką Lietuvoje, arba turėti jau Lietuvoje įregistruotą prekių ženklą. Tarptautinė
paraiška paduodama to paties vaizdo prekių ženklui ir
nurodomos tos pačios prekių ir paslaugų klasės (jas galima susiaurinti). Tarptautinėje paraiškoje yra nurodomos
valstybės, kuriose norima ženklą įregistruoti. Lietuva yra
Protokolo narė, todėl valstybės pasirenkamos iš paraiš40
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kos padavimo dieną prie Protokolo prisijungusių narių
sąrašo (šiuo metu narės yra 75 valstybės).
Tarptautinė registracija yra naudinga tuo, kad jau
turintys šią registraciją bet kuriuo metu gali išplėsti
anksčiau registruoto ženklo galiojimą nurodant naujas
valstybes.
Tarptautinės registracijos etapai
Tarptautinė registracija vykdoma trimis etapais:
1. paraiškos ekspertizė atliekama nacionalinėje patentų žinyboje;
2. ekspertizė ir registracija atliekama tarptautiniame
biure (paraišką persiunčia nacionalinis biuras);
3. ekspertizės atliekamos tarptautinėje paraiškoje
nurodytų valstybių nacionalinėse patentų žinybose pagal nurodytų valstybių prekių ženklų įstatymus (paraišką
persiunčia tarptautinis biuras).
Lietuvos patentų biuro ekspertai paraišką patikrina
ir į Ženevą išsiunčia maždaug per mėnesį. Tarptautinis
biuras paraišką dažniausiai peržiūri ir ekspertizę baigia
po 3-4 mėnesių. Paraiškai suteikiamas registracijos numeris, ji paskelbiama internete ir publikuojama kas dešimt dienų išleidžiamame oficialiame tarptautinio biuro
biuletenyje „WIPO Gazette of International Marks“.
Tuo pačiu metu pareiškėjui ar jo atstovui yra išsiunčiamas registracijos liudijimas. Nacionalinės patentų
žinybos dažniausiai išduoda kelių lapų registracijos
dokumentus su originaliu viršeliu, tuo tarpu tarptautinis biuras yra labai supaprastinęs registracijos liudijimo
dokumentą. Jį sudaro tik vienas A4 formato lapas su
informacija apie prekių ženklo registraciją (registracijos
numeris, registracijos ir galiojimo datos, pareiškėjo, jo
patentinio patikėtinio duomenys, prekių ženklo vaizdas, prekių ir paslaugų klasės, valstybių, kuriose ženklas
registruojamas, sąrašas). Jei registruojamas ženklas yra
spalvotas, liudijime spausdinamas jo spalvotas vaizdas.
Duomenis apie ženklo registraciją paskelbus tarptautiniame oficialiame biuletenyje, registracija pereina į trečiąją, t. y. paskutiniąją stadiją – nacionalinį etapą. Dabar
ženklo registracija priklauso nuo nurodytų nacionalinių
valstybių prekių ženklų įstatymų. Pirmiausia per tuose
įstatymuose numatytą laikotarpį, dažniausiai 3 mėnesius, nuo oficialaus paskelbimo dienos suinteresuotos
nurodytų valstybių trečiosios šalys (pavyzdžiui, firmos,
turinčios tapačius ar klaidinamai panašius galiojančius

prekių ženklus ar ankstesnes paraiškas) gali paduoti
protestus nacionalinėms nurodytų šalių patentų žinyboms dėl registracijos pripažinimo negaliojančia. Be to,
nurodytų šalių patentų žinybos atlieka ženklo ekspertizę
pagal tos šalies įstatymus. Jei valstybėje atliekama naujumo ekspertizė, prekių ženklą gali atmesti ir ekspertas.
Jei tokia ekspertizė neatliekama, ženklo registracija priklauso tik nuo protestų.
Iš savo patirties galiu teigti, kad registracija užtrunka
maždaug du metus, bet registracijos liudijimą pareiškėjas gauna jau po 3-4 mėnesių nuo paraiškos išsiuntimo.
Šiek tiek informacijos apie mokesčius
Oficialus mokestis už Lietuvos patentų biuro paslaugas – 200 litų už paraišką su nurodyta viena prekių ir
paslaugų klase bei po 100 litų už kiekvieną papildomą
klasę.
Mokestis tarptautiniam biurui (mokamas tiesiogiai
Šveicarijos frankais CHF) už registruojamą nespalvotą
ženklą yra 653 CHF, už spalvotą – 903 CHF, už kiekvieną
papildomą klasę, kai jų yra daugiau, negu trys – po 73
CHF.
Tarptautiniam biurui tuo pačiu pavedimu sumokami
mokesčiai nurodytoms valstybėms. Jie yra dvejopi. Kai
kurios valstybės neturi nusistačiusios individualių mokesčių, todėl mokama po 73 CHF už kiekvieną valstybę. Tiek mokama pasirenkant Latviją, Lenkiją, Vokietiją,
Prancūziją, Rusiją ir daugelį kitų šalių. Kitos valstybės yra
nusistačiusios individualius mokesčius, kurie yra labai
įvairūs. Pavyzdžiui, Ukraina – 590 CHF, Baltarusija – 600
CHF, Estija – 214 CHF, Suomija – 254 CHF, Didžioji Britanija – 429 CHF, JAV – 406 CHF, Uzbekija – 1452 CHF ir
t. t. Šie mokesčiai kartais keičiami, todėl yra skaičiuojami
tie, kurie galioja paraiškos padavimo dieną.
Svarbu žinoti
Noriu pabrėžti, kad už tarptautinę prekių ženklo
registraciją yra sumokamas vienkartinis mokestis. Kai
kuriose valstybėse (Vokietijoje, Vengrijoje, Austrijoje) yra
įsteigtos reklaminius leidinius spausdinančios firmos,
kurios, tik pasirodžius oficialiai publikacijai, labai „suktai“
paruošia tam tikrą informaciją, imituojančią privalomą
prekių ženklo publikaciją už nemažą (dažniausia apie
1500 eurų) mokestį. Tokia prekių ženklo reklama yra neprivaloma, tačiau ja galima pasinaudoti kaip ir bet kokiu
kitu pasiūlymu reklamuoti įmonės veiklą.

viešbučiams

EUROPOS VIEŠBUČIŲ STATISTIKA
Parengė Gintarė Jankauskaitė

10 POPULIARIAUSIŲ EUROPOS VIEŠBUČIŲ PREKIŲ ŽENKLŲ*
Viešbučių
skaičius 2008
m.

Palyginus
su 2007 m.

Kambarių
skaičius
2008 m.

Palyginus
su 2007 m.

1201

-1,2 %

79205

-1,4 %

„Accor“

641

1,6 %

67112

1,9 %

„Accor“

536

1,2 %

61406

0,1 %

„IHG“

292

7,4 %

44893

5,5 %

Vieta
2008 m.

Vieta
2007 m.

Prekės
ženklas

1

1

„Best
Western“

„Best Western“

2

2

„Ibis“

3

3

„Mercure“

4

5

„Holiday Inn“

Tinklas

5

4

„Novotel“

„Accor“

252

-6,0 %

40244

-5,9 %

6

6

„Hilton“

„Hilton Corp.“

137

0%

36162

2,8 %

7

7

„Premier Inn“

„Whitbread“

505

6,3 %

31000

0%

8

8

„NH Hoteles“

„NH“

254

12,4 %

34424

10,03 %

9

9

„Etap Hotel“

„Accor“

365

6,4 %

34090

22,5 %

„Radisson“

„Rezidor/
Carlson“

118

2,6 %

25362

2,6 %

4301

2,1 %

453898

4,8 %

10

11

Iš viso

* pagal kambarių skaičių 2008 sausio 1 d.			

Šaltinis: „MKG Hospitality“

Dešimties populiariausių Europos prekių ženklų išsidėstymas yra gana pastovus. Nepaisant nežymaus
viešbučių ir kambarių skaičiaus sumažėjimo, prekių ženklas „Best Western“ pagal kambarių skaičių tvirtai laikosi pirmoje vietoje. Atidaręs papildomai 20 viešbučių ir kambarių skaičių padidinęs
2000, „Holiday Inn“ pasikeitė pozicijomis su „Novotel“ ir dabar yra ketvirtas populiariausias prekės
ženklas Europos svetingumo rinkoje. „Radisson“, vienas pirmaujančių tinklo „Rezidor Hotel Group“
prekių ženklų, turintis 25362 kambarius 118-oje viešbučių, šiais metais pateko į populiariausių prekių ženklų dešimtuką. Praėjusiais metais užėmęs 10 vietą, prekių ženklas „Riu Hotels“ („TUI“) šiais
metais nukrito į 18 poziciją. „Riu Hotels“ šiuo metu priklauso 58 viešbučiai, kuriuose įrengta 17911
kambarių.
10 DIDŽIAUSIŲ EUROPOS VIEŠBUČIŲ TINKLŲ*
Vieta
2008 m.

Vieta
2007 m.

1

1

Tinklas

Kilmės šalis

Viešbučių
skaičius 2008
m.

Palyginus
su 2007 m.

Kambarių
skaičius
2008 m.

Palyginus
su 2007 m.

„Accor“

Prancūzija

2207

0,1 %

239507

-0,6 %

„IHG“

Didžioji
Britanija

541

7,1 %

82123

5,7 %

1201

-1,2 %

79205

-1,4 %

844

2,6 %

58411

3,7 %

2

3

3

2

„Best Western“

JAV

4

5

„Groupe Du
Louvre“

Prancūzija

5

8

„Sol Melia“

Ispanija

199

0,5 %

42448

1,6 %

6

7

„NH Hoteles“

Ispanija

298

10,4 %

41270

7,3 %

7

6

„Tui“

Vokietija

168

-11,6 %

41322

-15,4 %

8

9

„Carlson/
Rezidor SAS“

JAV

207

6,2 %

39079

4,9 %

9

4

„Hilton
Hotels“

JAV

144

-44,0 %

37333

-34,1 %

10

11

„Choice International“

JAV

369

-5,4 %

35411

9,8 %

6178

-0,2 %

696149

-2,1 %

Iš viso

* pagal kambarių skaičių 2008 sausio 1 d.			

Šaltinis: „MKG Hospitality“

Pokyčiai didžiausių Europos viešbučių tinklų lentelėje didesni. Pastebimas nežymus viešbučių (-0,2 %)
ir kambarių (-2,1 %) skaičiaus sumažėjimas. Nepaisant to, šiandien didžiausi Europos viešbučių tinklai
lankytojams siūlo 6178 viešbučius ir 696149 kambarius juose. Nenuginčijamu lyderiu Europos viešbučių
rinkoje išlieka viešbučių tinklas „Accor“, viešbučių skaičiumi gerokai lenkiantis žemesnes pozicijas užėmusius tinklus. Atsiskyręs nuo „Scandic“ ir praradęs 20000 tūkst. kambarių, tinklas „Hilton“ iš ketvirtos
pozicijos nusileido į devintą. Tačiau šis praradimas tinklo augimo nesustabdė (2,8 %).
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informacija

LRVVKA informacija
Kursai „Tautinė lietuvių virtuvė“
2008 m. balandžio 19-20 dienomis Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų
ir konditerių asociacija jau trečią kartą pakvietė į dviejų dienų profesionalų
tobulinimosi kursus, kurių tema – „Tautinė lietuvių virtuvė“. Kursai vyko moderniose UAB „Baltic Master“ mokymo centro patalpose.
Kursų tikslas – prisimenant ir naudojant autentiškus lietuviškus produktus bei patiekalų paruošimo būdus, šiuolaikiškai pateikti lietuviškos virtuvės
patiekalus. Praėjusiais metais pradėtų kursų ciklu siekiama paskatinti prisiminti tradicinius lietuviškus produktus, patiekalus bei maisto gaminimo
būdus – kulinarinį tautos palikimą, nes kaimiški bulviniai valgiai, kurie dabar
pristatomi kaip būdingiausi ir mėgstamiausi, visai nepelnytai užgožė patiekalus iš įvairios naminių gyvulių, žvėrienos, laukinių paukščių, žuvų mėsos.
Asociacijos tikslas – kuo daugiau dėmesio skirti tautinei virtuvei, padėti Lietuvos virėjams ją geriau pažinti, populiarinti ir pristatyti tiek užsieniečiams,
tiek po šalį keliaujantiems lietuviams.
Kursų dalyvių laukė ne tik praktinės maisto gamybos pamokos, bet ir
trumpa istorinė dvarų ir kaimo virtuvės, Lietuvos regionų virtuvių apžvalga.
Per dieną buvo pagaminta virš 10 pavyzdinių patiekalų.
Vidmantas Alaveckas, UAB „Rimi Lietuva“ gamybos vadovas, remdamasis
istoriniais šaltiniais, papasakojo apie bajorų pasiruošimą vaišėms, valgio pateikimo į stalą tradicijas. Ona Jurkšienė, LRVVKA tarybos narė, UAB „Maisto
fabrikas“ tinklo direktorė, pasakojo apie lietuvių valgymo kultūrą bei patiekalų gaminimo tradicijas. Buvo akcentuojama senovės lietuvių maisto
natūralumas, produktų derinimas, primirštų prieskonių savybės, lietuvių
kulinarinio paveldo išskirtinumas. Taip pat paminėtos tradicinės lietuvių kalendorinės šventės, regioniniai patiekalų gaminimo skirtumai.
Aldona Gečienė, restorano „Medininkai“ vyriausioji virėja, ir Valius Čepanonis, LRVVKA prezidentas, UAB „Sėkmės tiltai“ gamybos vadovas, kursų dalyviams stebint, gamino lietuvių bajorų patiekalus, kuriuos dabar jau retokai
galima išvysti restoranų valgiaraščiuose. Buvo naudojami Lietuvoje augantys prieskoniniai augalai: čiobreliai, rozmarinas, mėtos, kadagio uogos.
Aldona Gečienė gamino kiškieną, troškintą su juoda duona, kalendrų sėklomis ir kadagio uogomis. Šis ypatingas patiekalas pateikiamas juodos duonos dubenėlyje, ragaujamas su bulvių ir salierų koše. Labai skanus, nors ir
paprastas, meistrės pagamintas Kupiškio urštas – maltas kiaulienos kepenų,
pažandžių, kiaulės galvos slėgtainis. Pastarasis senovinis lietuvių patiekalas
tradiciškai būdavo gaminamas po kiaulės skerdimo. Aldona Gečienė dar pagamino elnienos nugarinės kepsnį su bruknių padažu ir karamelizuotomis
kriaušėmis, ėriuko nugarinę, troškintą raudonajame vyne, blynelius, įdarytus
šerniena ir lazdynų riešutais, bei patiekiamus su žvėrienos sultiniu.
Valius Čepanonis iškepė raugintais kopūstais įdarytą antį, po to – kepenėlėmis įdarytą žąsį. Virėjas pagamino netradicinę sardinės su lašinukais
ir varškės kremu užkandėlę. Restoranų lankytojus nustebintų kitas meistro
pagamintas patiekalas – putpelė su lašiniais, kumpiu ir žaliųjų žirnelių piure. Valius Čepanonis pagamino šaltą fazano sriubą, patiekiamą su baltos
duonos skrebučiais. Kursų dalyviai ragavo ir gyrė dar vieną fazano patiekalą,
kuris buvo užpiltas brendžiu bei sultiniu su rozmarinu ir kadagio uogomis.
Prie fazano buvo patiektas puikus garnyras – griežinėliais supjaustyta saliero šaknis, apkepta su grietinėle.
Konditerė Rita Gylienė (restoranas „Verkiai“, vyr. konditerė) pasidalijo
savo konditerijos srities žiniomis. Buvo pagaminti grietinėlės-mėtų arbatos desertas ir miško uogų putėsių desertas, kurių skonis – nepakartojamas.
Buvo sumaišyta cukrinė tešla, kuri naudojama kepinių papuošimams, iškeptas lazdyno riešutų biskvitas, paruošti mėtų arbatos, avietinis, grietinėlės,
šokoladinis padažai.
Rūta Šiušienė, UAB „Beatričės saldumynai“ gamybos vadovė, į salę įnešė karvojų. Rūta nuotaikingai papasakojo apie senovinius lietuvių vestuvių
papročius. Labai gražiai atrodė konditerės iškepta ir papuošta „Babka“. Tai
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R. gylienės Desertas

r. šiušienės „BAbka“

A. gečienės kupiškio urštas

saldžios biskvitinės tešlos su medumi ir gvazdikėliais pyragas, pagamintas
pagal senovinį receptą. Rūta Šiušienė pagamino ir du tortus: „Pipirinį varškės tortą“ ir „Markizą“. Pastarasis buvo susluoksniuotas iš balto ir šokoladinio biskvito bei perteptas žolelių (liepžiedžių, ramunėlių, čiobrelių) žele ir
grietinės kremu.
LRVVK asociacija, šių kursų organizatorė, tikisi, kad tokie kursai paskatins
virėjus daugiau domėtis lietuviškos tautinės virtuvės patiekalais, padės jais
praturtinti ir paįvairinti Lietuvos restoranų, kavinių, kitų maitinimo įstaigų
valgiaraščius.

informacija

LRVVKA surengė prezentaciją
2008 m. gegužės 11 d. restorane „Žaldokynė“ vyko LRVVKA renginys-prezentacija „Šiuolaikinių lietuviškų vestuvių ypatumai“ – puikus lietuviškų vestuvinių tradicijų ir besiskverbiančių naujovių į mūsų gyvenimą pristatymas.
Šiandien mūsų žmonės daug keliauja, ragauja įvairių šalių patiekalų, o dažnas
iš svečios šalies grįžta su nuotaka ar jaunikiu, todėl vėl nori paskanauti ir pasigaminti patikusį patiekalą. Renginio metu to ir buvo galima pasimokyti.
Renginys vyko salėje ir lauke, vaišių buvo daug ir įvairiausių, jų gamybą
dalyviai stebėjo ekrane. Iš renginio rėmėjų („Reaton“, „Santa Maria“, „Farm
Frites“, Bonduelle“, „Gallina Blanca“, „Nestle“, „Danisco Sugar“) produkcijos
LRVVKA nariai gamino lietuvių, lenkų, turkų, ispanų, indų, meksikiečių, tailandiečių virtuvių patiekalus.
Renginio dalyviai bei inscenizuotų lietuviškų vestuvių svečiai buvo pasitikti
su duona ir druska. Išsipirkę kelią saldainiais ir kepinukais, pakliuvo į tikrą
vestuvių puotą. Čia jau galėjo atsipūsti ir pasivaišinti.
Liucija Makovska (laisvalaikio pramogų centras „GWC“) paruošė patiekalą „Antis molyje, įdaryta kuskusu, su bruknių padažu“. Antis iš anksto buvo

marinuota su česnaku, aliejumi ir prieskoninėmis žolelėmis. Liucija iš anties
išėmė krūtinkaulį, paruošė įdarą iš kuskuso su džiovintais riešutais ir slyvomis.
Paruoštą antį suvyniojo į sviestinį popierių ir aplipdė moliu. Kepė 50 laipsnių
temperatūroje, palaipsniui (kas pusvalandį) karštį didindama iki 180 oC. Kepė
apie 2,5 valandos. Antis buvo pateikta su marinuotais obuoliais, paskanintais
klevų sirupu, žaliąja citrina ir bruknių padažu.
Valius Čepanonis, UAB „Sėkmės tiltai“ gamybos vadovas, gamino patiekalą „Dorada druskos apvalkale“. Žuvis su prieskoniais buvo įvyniota į sviestinį
popierių, įdėta į druskos apvalkalą (iš druskos, kiaušinio ir miltų mišinio su
prieskoninėmis žolelėmis: kalendra, čiobreliais, mairūnu) ir kepama krosnyje.
Rezultatas – sultinga ir labai skani žuvis!
Lauke Aldona Gečienė (restoranas „Medininkai“) gamino ispanišką paelją.
Šiam patiekalui buvo naudojamos jūrų gėrybės ir vištiena.
Honorata Lyndo (restoranas „La Mama“) pademonstravo, kaip yra verdama
fliakų sriuba – tradicinis lenkiškų vestuvių patiekalas.
Miroslav Styčinskij (restoranas „Riviera“) pagamino tailandietiškas salotas
iš jautienos ir rupių grūdų rytietiškų makaronų su daržovių mišiniu „Wok China“ ir rytietiškais produktais bei prieskoniais, o taip pat ypatingai paruoštus
silkės suktinukus, pateiktus su šalta „čili“-avokadų sriuba, kepto moliūgo salsa, žalumynais ir valgomomis gėlėmis.
Meksikietišką virtuvę pristatė „Santa Maria“ konsultantas Artūras Braslauskas ir Darius Dabrovolskas (restoranas „Vilniaus Bastėja“).
Renginio ir inscenizuotų vestuvių svečiai paragavo įvairių tautų patiekalų
ir pasisėmė naujų idėjų. Linksmai pateiktos vestuvių tradicijos visiems suteikė
daug džiaugsmo, o restorano „Žaldokynė“ lankytojai iš šalies galėjo stebėti
neįprastas „virėjiškas“ vestuves su lietuvių liaudies dainomis ir šokiais. Linkime
visiems sėkmės ir kviečiame į kitus renginius.
LRVVKA informacija ir nuotraukos
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KULINARINIS KONKURSAS „ŽEMĖS VAIKAI 2008“

I-oji vieta

Gegužės vidurys – karščiausias metas ne vien abiturientams. Gegužės
15-ąją Kauno maisto pramonės mokykloje vyko Kaimo profesinio mokymo
įstaigų mokinių profesinio meistriškumo zoninis konkursas-seminaras „Žemės
vaikai 2008“.
Net iš dvidešimt keturių Lietuvos profesinio mokymo įstaigų susirinko gausus būrys ne tik mokinių – būsimųjų konditerių, virėjų, padavėjų,
barmenų, bet ir jų profesijos mokytojų.
Visi gerai žinome, kad geriausią blyną šeimininkė iškepa savo virtuvėje, o
čia nežinomybė: kitos laboratorijos, kiti įrankiai, o dar liksi vienut vienutėlis, su
burtų keliu ištraukta užduotimi... Tiesa, tavo darbą stebės pastabi vertinimo
komisijos nario akis. Mat konkurso metu daug dėmesio buvo skiriama ne tik
patiekalo – pagamintų salotų ar trapios tešlos sausainių – skoniui, išvaizdai,
bet ir asmens higienos taisyklių laikymuisi, gebėjimui pasiruošti žaliavas pagal receptūrą, inventoriaus ir įrengimų panaudojimui, patiekimo kultūrai... Kuo
nustebinti vertinimo komisiją? Reikia žinoti ir šiuolaikines maisto ruošimo
mados tendencijas, neužtenka, kad maistas būtų tik skanus.
Žinoma, ruošdamiesi zoniniam konkursui, visų mokyklų profesijos mokytojai su savo mokiniais išbandė ne vieną salotų ar konditerijos skanėsto variantą,
atvyko jau su savo originaliomis idėjomis. Tik pradžia sunki, kol pasirenki
žaliavas savo idėjai įgyvendinti. O dar „spaudžia“ laikas...
Mokinių konkursui ir profesijos mokytojoms skirtam seminarui pasibaigus,
visiems knietėjo išgirsti verdiktą: kuriems penkiems būsimiesiems maisto ruošimo
specialistams nusišypsojo laimė dalyvauti birželio 20-ąją Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriuje vyksiančioje baigiamojoje
respublikinėje šventėje „Žemės vaikai 2008“, kurią organizuoja Lietuvos žemės
ūkio ministerija ir Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacija.
Konkurso vertinimo komisija (pirmininkas – Kauno kolegijos Viešojo maitinimo katedros vedėjas Juozas Gudauskas, UAB „Amžiaus pasaka“ gamybos vadovė
Sonata Andriuškevičienė, UAB „Alkava“ gamybos vadovė Valentina Ušeckienė),
įvertinusi konkurso dalyvių darbus, pripažino, kad nugalėtoju tapo VŠĮ Telšių regioninio profesinio rengimo centro mokinys Aivaras Nika, II vieta skirta Kauno
maisto pramonės mokyklos dvyliktokei Aušrai Lingytei, III vieta – VŠĮ Kretingos
technologijos ir verslo mokyklos mokinei Veronikai Pranckaitytei, IV vieta
– Bukiškių žemės ūkio mokyklos mokinei Irenai Bartaševič, V vieta – Vilniaus
technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos mokinei Beatai Kozlovskajai.
Visam mokinių – konkurso nugalėtojų – penketukui buvo įteikti vertingi
konkurso rėmėjų prizai. Nė vienas konkurso dalyvis ir profesijos mokytojas
negrįžo į namus be dovanų ir padėkos, gerų įspūdžių.
Konkursas pasiekė savo tikslą: mokiniai turėjo galimybę pademonstruoti virėjo,

II-oji vieta

IIi-ioji vieta

konditerio profesinį meistriškumą, profesijos mokytojai – pabendrauti, pasidalinti
pedagogine patirtimi, o Kauno maisto pramonės mokyklos bendruomenė – įrodyti gebėjimus organizuoti daug darbo reikalaujantį respublikinį renginį.
Kauno maisto pramonės mokyklos informacija ir nuotraukos
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Platesnį parodų sąrašą rasite internete: http://parodos.meniu.lt

tarptautinės parodos

INFORMACIJA

>> RUGPJŪTIS
WOFEX – pasaulio maisto ir gėrimų paroda. Vieta: Malina, Filipinai.
Data: 2008 rugpjūčio 6-9 d.
Internete: www.wofex.com
HOTEL c RESTAURANT TECH – tarptautinė technologijų, įrangos ir paslaugų viešbučiams, restoranams, kepykloms, viešojo maitinimo sektoriui
paroda. Vieta: Čenajus, Indija. Data: 2008 rugpjūčio 7-9 d.
Internete: www.hoteltechexpo.com
FOIRE AUX VINS DE COLMAR – vyno mugė. Vieta: Kolmaras, Prancūzija.
Data: 2008 rugpjūčio 8-17 d.
Internete: www.colmar-expo.fr
FOOD EXPO HONGKONG – maisto produktų paroda. Vieta: Honkongas,
Honkongas. Data: 2008 rugpjūčio 14-18 d.
Internete: www.hkfoodexpo.com
FOOD AND HOSPITALITY INDONESIA – tarptautinės maisto gamybos,
įrangos, žaliavų, ingredientų, viešbučių, viešojo maitinimo sektoriaus įrangos, technologijų parodos. Vieta: Džakarta, Indonezija. Data: 2008 rugpjūčio 20-23 d.
Internete: www.interfood-indonesia.com
WESTERN FOODSERVICE and HOSPITALITY EXPO – viešojo maitinimo ir
vaišingumo rinkos paroda. Vieta: Los Andželas, JAV. Data: 2008 rugpjūčio
23-25 d.
Internete: www.westernfoodexpo.com
FEDOBA – šokolado ir konditerijos gaminių paroda-mugė. Vieta: Briuselis, Belgija. Data: 2008 rugpjūčio 30 – rugsėjo 2 d.
Internete: www.fedoba.com

>> RUGSĖJIS
WORLD OF FOOD CHINA – tarptautinė maisto ir gėrimų rinkos paroda ir
konferencija. Vieta: Šanchajus, Kinija. Data: 2008 rugsėjo 3-5 d.
Internete: www.worldoffoodchina.com
RIGA FOOD – tarptautinė maisto, maisto gamybos, pakavimo, viešbučių
ir restoranų paroda-mugė. Vieta: Ryga, Latvija. Data: 2008 rugsėjo 3-6 d.
Internete: www.bt1.lv/bt1/rigafood
TEA AND COFFEE – arbatos ir kavos paroda-festivalis. Vieta: Taškentas,
Uzbekistanas. Data: 2008 rugsėjo 4-6 d.
Internete: www.ieguzexpo.com
FLORIDA RESTAURANT and LODGING SHOW – Floridos maisto rinkos
paroda-mugė. Vieta: Orlandas, JAV. Data: 2008 rugsėjo 5-7 d.
Internete: www.fraexpo.com
LE GOURMET – maisto žinovų susitikimas. Vieta: Leipcigas, Vokietija.
Data: 2008 rugsėjo 5-7 d.
Internete: www.gourmet-leipzig.de
GASTRONOMIA PORDENONE – gastronomijos paroda. Vieta: Pordenonė, Italija. Data: 2008 rugsėjo 6-14 d.
Internete: www.multifierapordenone.it
DAILYFOOD-BUSINESS – paroda kepyklų, konditerijos parduotuvių,
mėsinių, ledainių tinklams ir maisto bei gėrimų tiekėjams. Vieta: Esenas,
Vokietija. Data: 2008 rugsėjo 7-9 d.
Internete: www.dailyfood-business.de
SPECIALITY and FINE FOOD FAIR – LONDON – delikatesinio ir aukščiausios kokybės maisto renginys. Vieta: Londonas, Didžioji Britanija. Data:
2008 rugsėjo 7-9 d.
Internete: www.specialityandfinefoodfairs.co.uk
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CHILLED FOOD – šaldytų produktų mugė-kongresas. Vieta: Kelnas, Vokietija. Data: 2008 rugsėjo 8-9 d.
Internete: www.chilled-food.com
FOOD TECH BRAZIL – įranga maisto rinkai. Vieta: San Paulas, Brazilija.
Data: 2008 rugsėjo 9-11 d.
Internete: www.foodtechexpo.com.br
HOTELS and RESTAURANTS – specializuota įrangos ir technologijų,
skirtų viešbučiams ir restoranams, paroda. Vieta: Novosibirskas, Rusija.
Data: 2008 rugsėjo 9-11 d.
Internete: www.sibfair.ru
INTRAFOOD – tarptautinė maisto ingredientų paroda. Vieta: Kortreikas,
Belgija. Data: 2008 rugsėjo 10-11 d.
Internete: www.intrafood.be
GASTROSET – tarptautinė restoranų įrangos paroda. Vieta: Praha, Čekija. Data: 2008 rugsėjo 11-13 d.
Internete: www.igastroset.cz
VAE EXPO – greitojo maisto paroda. Vieta: Paryžius, Prancūzija. Data:
2008 rugsėjo 11-13 d.
Internete: www.vaeexpo.com
EXPO FOOD and DRINKS YEREVAN – maisto ir gėrimų paroda. Vieta:
Jerevanas, Armėnija. Data: 2008 rugsėjo 12-15 d.
Internete: www.expo.am
POLAGRA-FOOD – tarptautinė maisto rinkos paroda-mugė. Vieta: Poznanė, Lenkija. Data: 2008 rugsėjo 15-18 d.
Internete: www.polagra-food.pl
ORGANIC TRADE FORUM – įvairių ekologiškų produktų mugė-kongresas. Vieta: Kelnas, Vokietija. Data: 2008 rugsėjo 16-17 d.
Internete: www.biohandelsforum.com
SIAL MERCOSUR – tarptautinė maisto paroda profesionalams. Vieta:
Buenos Airės, Argentina. Data: 2008 rugsėjo 16-18 d.
Internete: www.sial.fr
GRAIN and CONFECTIONERY BUSINESS – technologijos ir įranga konditerijos rinkai. Vieta: Minskas, Baltarusija. Data: 2008 rugsėjo 16-19 d.
Internete: www.greenexpo.by
HD BOUTIQUE – vaišingumo rinkos dizaino paroda-konferencija. Vieta:
Majamis, JAV. Data: 2008 rugsėjo 17-18 d.
Internete: www.hdboutique.com
HOTEL – tarptautinė viešbučių, kelionių ir turizmo rinkos paroda. Vieta:
Banska Bystrica, Slovakija. Data: 2008 rugsėjo 17-19 d.
Internete: www.bbexpo.sk
INTERFOOD ATYRAU – Kazachstano tarptautinė maisto produktų, gėrimų, pakavimo technologijų ir įrangos maisto rinkai paroda. Vieta: Atyrau,
Kazachstanas. Data: 2008 rugsėjo 17-19 d.
Internete: www.caspianworld.com
CONBAK EXPO BALKAN – įranga, žaliavos, priedai kepimo ir kitoms rinkoms. Vieta: Belgradas, Serbija. Data: 2008 rugsėjo 17-20 d.
Internete: www.begfair.com
IFHS – INTERNATIONAL FOOD and HOSPITALITY SHOW – tarptautinė
maisto ir gėrimų, viešbučių, kepyklų, viešojo maitinimo įrangos, paslaugų
paroda. Vieta: Bankokas, Tailandas. Data: 2008 rugsėjo 17-20 d.
Internete: www.besallworld.com
SACHSENBACK LEIPZIG – kepyklų ir konditerijos paroda. Vieta: Leipci-
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gas, Vokietija. Data: 2008 rugsėjo 20-22 d.
Internete: www.sachsenback.de

Mugė „Decorate Life“

DECOREX INTERNATIONAL + HOTEL@DECOREX – tarptautinė paroda profesionaliems interjero dizaineriams, architektams, specialistams, vadovams, dirbantiems 4
ir 5 žvaigždučių viešbučių sektoriuje. Vieta: Londonas, Didžioji Britanija. Data: 2008
rugsėjo 21-24 d.
Internete: www.decorex.com
FINE FOOD AUSTRALIA / HOTEL AUSTRALIA – Australijos tarptautinės maisto, gėrimų, viešbučių, motelių ir restoranų įrangos parodos. Vieta: Melburnas, Australija.
Data: 2008 rugsėjo 22-25 d.
Internete: www.foodaustralia.com.au
THE LOBBY – svetingumo sektoriaus paroda. Vieta: Gentas, Belgija. Data: 2008
rugsėjo 23-25 d.
Internete: www.thelobbyexpo.be
WORLD FOOD MOSCOW – tarptautinė maisto produktų ir gėrimų paroda. Vieta:
Maskva, Rusija. Data: 2008 rugsėjo 23-26 d.
Internete: www.ite-exhibitions.com
BIOFACH JAPAN – pasaulio natūralių produktų paroda ir kongresas. Vieta: Tokijas,
Japonija. Data: 2008 rugsėjo 24-26 d.
Internete: www.biofach-japan.com
IFE AMERICAS – Amerikos maisto ir gėrimų renginys-konferencija. Vieta: Majamis, JAV. Data: 2008 rugsėjo 24-26 d.
Internete: www.ifeworldwide.com
MOSCOW GOLF and LUXURY TRAVEL RECEPTION – Maskvos golfo ir prabangių
kelionių paroda. Vieta: Maskva, Rusija. Data: 2008 rugsėjo 25 d.
Internete: www.eliteevents.ru
BIOSTYLE – tarptautinė sveiko ir natūralaus maisto mugė. Vieta: Bratislava, Slovakija. Data: 2008 rugsėjo 25-27 d.
Internete: www.incheba.sk
HOGATEC – tarptautinė viešbučių, gastronomijos, viešojo maitinimo mugė. Vieta:
Duseldorfas, Vokietija. Data: 2008 rugsėjo 28-spalio 1 d.
Internete: www.hogatec.de
INTERMEAT – tarptautinė mėsos, šaldytos mėsos ir dešrų mugė. Vieta: Duseldorfas, Vokietija. Data: 2008 rugsėjo 28-spalio 1 d.
Internete: www.intermeat.de
INTERMOPRO – tarptautinė kasdieninių produktų paroda. Vieta: Duseldorfas, Vokietija. Data: 2008 rugsėjo 28-spalio 1 d.
Internete: www.intermopro.de
INTERCOOL – šaldyto maisto, ledų, šaldymo technologijų mugė. Vieta: Duseldorfas, Vokietija. Data: 2008 rugsėjo 29-spalio 1 d.
Internete: www.intercool.de
SHOP – Airijos kasmetinis mažmeninės prekybos, maisto ir gėrimų renginys. Vieta:
Dublinas, Airija. Data: 2008 rugsėjo 29-spalio 1 d.
Internete: www.expo-events.com
PPMA SHOW – gamybos ir pakavimo įrangos paroda. Vieta: Birmingamas, Didžioji
Britanija. Data: 2008 rugsėjo 30-spalio 2 d.
Internete: www.ppmashow.co.uk

Nuo liepos 4 iki 8 dienos Frankfurto prie Maino mugių centre vyks nauja
mugė „Decorate Life“, kurioje lankytojų teismui bus pateikiamos penkios
temos: populiariojo dizaino tendencijos, kolekcinės prekės, modernus jaunatviškas būstas, sodo ir lauko prekės bei aukštasis dizainas.
„Decorate Life“ – tai paroda, atspindinti visus metų laikus, visas įmanomas realizacijos formas, dizainą ir naujoves bei sukviečianti prekybos vadybininkus ir vartotojus.
Viskas po vienu stogu
Įgyvendinant naująją parodų organizatorių „Messe Frankfurt“ koncepciją
ir atsižvelgiant į rinkos poreikius, mugė organizuojama laikantis principo
„viskas po vienu stogu“. Mugėje „Decorate Life“ bus demonstruojama naujausia gamintojų produkcija, skirta visiems keturiems metų laikams ir pritaikyta visoms prekyboje egzistuojančioms realizacijos formoms.
Stambiesiems užsakovams skirta mugė „Collectione“, kurioje dalyvaus
didmenininkams prekes tiekiančios įmonės.
Mugėje „Tendence“ bus laukiami mažų boutique tipo parduotuvėlių atstovai, ieškantys stilingų gaminių, naujų dizainerių darbų ir unikalių smulkiųjų gamintojų pasiūlymų.
Tikimasi, kad naujosios mugės temos „Young Living“ (jaunų ir ambicingų
žmonių būsto įrangai skirtų prekių segmentas) ir „Outdoor Living“ (sodo,
balkonų, terasų, vasarnamių įranga) bus įdomios visų prekybos formų atstovams.
Ypatingas vaidmuo tenka parodai „The Design Annual“, kuri turi būti
įdomi ir profesionaliems dizaineriams, ir apskritai dizaino gerbėjams.
Tuo pačiu metu vyks jaunųjų dizainerių apdovanojimai ir įvairūs kiti renginiai. Restoranų atstovus turėtų sudominti „Taste it!“ – pašėlusiai įdomi
ir net „skani“ programa, kurią sudarys pranešimai, virtuvės prezentacijos ir
šou. Ji skirta mugę „Table and Decoration“ lankantiems specialistams.
Naujoviška mugės koncepcija, nusakoma kaip „penki viename“, leidžia
aprėpti visą rinką nuo populiarių ir todėl greit kintančių dizaino tendencijų
iki aukštojo dizaino, bei atsižvelgti į kiekvieno segmento atstovų interesus.
Juk laukiama 1089 specializuotų įmonių iš įvairių šalių ir gausybės išlavinto
estetinio skonio lankytojų. Mugės „Decorate Life“ kompleksiškumas suteikia
jai didelį privalumą: tai bendras visų vartotojų potencialas, ko negalėtų tikėtis nė viena atskirai pateikta tema.
„Decorate Life“ apima viską, kas yra susiję su gyvenamosios aplinkos sutvarkymu. Čia rasime įvairių priedų, dovanų pasiūlą, stalo serviravimo prekių, virtuvės įrangos, dekoratyviųjų gaminių, net baldų namams ir sodui,
tekstilės prekių ir apšvietimo technikos.
Parodos svetainė: www.messefrankfurt.com
„Messe Frankfurt“ atstovai Baltijos šalyse:
UAB „SDC“, Šaltinių g. 11/15-18, Vilnius
Tel. (8 5) 2334536, el. p. info@sdc.lt
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>> Virtuvės ir Baro įranga

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

„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 inventorius
bei aksesuarai

„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.)

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

E. VYŠNIAUSKAITĖS IĮ
Panerių g. 51, Vilnius, tel. (8 5) 2306480, evi@evi.lt, www.evi.lt
Virtuvės, baro, kepyklų įranga, 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

„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

>>

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

„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

baldai ir barai

>>

„LAUKSVA“ UAB
P. Vaičaičio g. 13, Šakiai, tel. (8 345) 60538, product@lauksva.lt,
www.lauksva.lt
Nestandartinių minkštų ir korpusinių baldų gamyba

„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.

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

„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

>>

„SPEKAS“ IR KO UAB
Laisvės pr. 125A, Vilnius, tel. (8 5) 2740380, spekas@spekas.lt,
www.spekas.lt
Virtuvės ir baro įranga, indai, įrankiai, baldai, barai

>>

„ARKIETĖ“ UAB
Biuras: Konstitucijos pr. 15/5, Vilnius, tel. (8 5) 2711818,
info@arkiete.lt, www.arkiete.lt, www.indai.lt
Indai, įrankiai, gamybinis inventorius
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„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

„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

„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

„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

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

„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

„FLOKATIS“ UAB
A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, tel. (8 37) 202703, info@flokati.lt,
www.flokati.lt
Tekstilė, darbo drabužiai

>>

Muzika, vaizdas, apšvietimas
„MEGAOMAS“ UAB
Taikos pr. 15 (p. c. „Avitela“), Klaipėda, tel. (8 46) 381917,
office@megaomas.lt, www.megaomas.lt
Muzika, vaizdas, apšvietimas, baldai, barai, vaizdo stebėjimo sistemos

INFORMACIJA

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

„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

ĮRANGA VIEŠBUČIAMS
>>

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

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, karšti gėrimai, šalti gėrimai, sirupai, padažai, baro įranga ir baro
įrankiai

KONSULTACIJOS

>>

„LITBANA“ BĮ UAB
Kirtimų g. 57D, Vilnius, tel. (8 5) 2601933, info@litbana.lt,
www.litbana.lt
Vaisiai ir daržovės

KITA
„BALTFORGĖ“ UAB
J. Basanavičiaus 67A, Panevėžys, tel. (8 45) 570024,
info@zaidimuaiksteles.lt, www.zaidimuaiksteles.lt
Iš ekologiškų medžiagų pagamintos vokiškos žaidimų aikštelės

KAVA, ARBATA
„ESIDA“ UAB
Žirnių g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 2152237, info@esida.lt
Kava, arbata

„GUSTAV PAULIG LTD“ atstovybė
Laisvės pr. 125, Vilnius, tel. (8 5) 2479611, www.paulig.lt
Kava

>>

„ŠVIEŽIA KAVA“ UAB
Savanorių pr. 22, Vilnius, tel. (8 5) 2332782, office@svieziakava.lt,
www.svieziakava.lt
Kava, arbata

ALKOHOLINIAI gėrimai
„ALITA DISTRIBUTION“ UAB
A. Goštauto g. 12A, Vilnius, tel. (8 5) 2683630, alita@alitadistribution.lt,
www.alitadistribution.lt
Įvairūs silpnieji ir stiprieji alkoholiniai gėrimai

„BAR AND RESTAURANT CONSULTING“ UAB
Smėlio g. 29-33, Vilnius, tel. 8 672 04364
Konsultacijos kuriant įmonę nuo koncepcijos iki atidarymo, personalo
apmokymo

„RHM“ RESTORANŲ VIEŠBUČIŲ VADYBA
Veiverių g. 134, Kaunas, tel. 8 615 32106, 8 615 29876
Konsultacijos restoranų atidarymo ir veiklos klausimais, dokumentų
tvarkymas

„UNILEVER LIETUVA“ UAB
Buivydiškių g. 22, Vilnius, tel. (8 5) 2427849,
www.unileverfoodsolutions.pl
Prieskoniai, maisto priedai, padažai, sultiniai ir kt.

„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

„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.

„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.

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

>>

„ACG NYSTROM“ UAB
Taikos pr. 135 A, Kaunas, (8 37) 452068, acg-nystrom@acg.lt,
www.acgnystrom.lt
Pramoninės skalbimo, džiovinimo mašinos, lyginimo įrengimai

>>

„HUMANITAS“ UAB
Dominikonų g. 5, Vilnius (filialai Kaune), tel. (8 5) 2621153,
laisve@humanitas.lt, www.humanitas.lt.
Knygynas

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

„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
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LEIDINIO „RESTORANŲ VERSLAS“
PRENUMERATOS AKCIJA

INFORMACIJA

50
50

Užsiprenumeruokite leidinį „Restoranų verslas“ ir kartu su juo kelyje“ ir „Pobūvių gidas“). Prenumeratos kuponą rasite leidinyje
dovanų gausite Meniu.lt leidinius – „Pasaulio virtuvės“, „Meniu (žemiau) bei Meniu.lt portale (http://kuponas.meniu.lt). Leidinį
kelyje“ ir „Pobūvių gidas“. Šie specializuoti, pramoginio pobūdžio taip pat galite prenumeruoti ir internete www.prenumerata.lt.
teminiai leidiniai bus naudingi tiek Jūsų klientams, tiek ir HORECA
„Restoranų verslą“ visada nemokamai galite gauti:
versle dirbantiems žmonėms, įmonėms.
• Leidinio redakcijose (Kaune, Savanorių pr. 271-207, ir Vilniuje,
Specializuotas leidinys „Restoranų verslas“ yra tikslingai orien- Konstitucijos pr. 23C-618);
• UAB „Sangaida“ prekybos salonuose (Vilniuje, Panerių g. 20 A;
tuotas į HORECA (svetingumo) srities profesionalus, todėl jis yra
būtinas pagalbininkas bei patarėjas Jūsų darbe ar versle! Jei pagei- Kaune, Kaunakiemio g. 40; Klaipėdoje, Daukanto g. 13);
• UAB „Mantvilė“ prekybos salonuose (Šiauliuose, Gardino g.
daujate, kad leidinys „Restoranų verslas“ Jums būtų pristatytas
visada laiku ir patogiai – tiesiai į Jūsų įstaigą ar namus, skubėkite 2 („IKI“); Panevėžyje, Savanorių al. 12; Klaipėdoje, Dubysos g. 2).
• Leidinį taip pat gauna UAB „Mineraliniai vandenys“ klienjį užsisakyti! Per metus išleidžiami šeši „Restoranų verslo“ numetai.
riai. Prenumeruoti galite nuo bet kurio numerio!
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į „Restoranų verslo“
Norime pažymėti, kad leidinio prenumeratos kaina pasikeitė dėl
padidėjusių pašto išlaidų. Prenumeratos kaina nuo praėjusių metų redakcijas Kaune telefonu (8 37) 705627 arba Vilniuje telefonu (8
gruodžio 1 d. yra 34,00 Lt už artimiausių šešių leidinio numerių 5) 2735919 bei elektroniniu paštu prenumerata@meniu.lt.
siuntimą (bei papildomus leidinius „Pasaulio virtuvės“, „Meniu
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