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 „Strateginių projektų vystymo 
grupė”, 2009

Pradėjome leisti šį žurnalą 2004 m. pavasarį, matydami, kad Lietuvoje yra poreikis tokiam leidiniui bei 
jausdami, kad galime sukurti restoranų ir viešbučių darbuotojams ir vadovams įdomų turinį. Šis žurnalas 
yra glaudžiai susijęs su Meniu.lt internetiniu portalu, ypač jame esančia profesionalams skirta dalimi. 
Kurdami portalo Meniu.lt turinį, bendraudami su daugumos Lietuvos restoranų ir viešbučių atstovų ir 
šios rinkos tiekėjų supratome, kad internetu naudojasi tikrai ne visi šios sferos darbuotojai. daugeliui 
patogiau ir priimtiniau yra skaityti atspausdintą leidinį. Net ir dabar, kai internetas įžengęs jau praktiškai į 
kiekvienus namus, spausdinti leidiniai nepraranda populiarumo. 

Jūsų rankose – jau trisdešimtas žurnalo „Restoranų verslas“ numeris. Per metus leisdami po šešis 
leidinius galime pasidžiaugti kad tai žurnalo 5-erių metų sukaktį pažymintis numeris. Per tuos metus, 
brangūs skaitytojai, matėte, kaip žurnalas vystėsi, keitėsi jo autoriai, turinys ir išvaizda. dalyvaujant 
parodose, mums visada malonu prie savo stendo sulaukti daug lankytojų, išgirsti žurnalo turinį 
pagiriančius žodžius. Tai pirmiausia – žurnalo bendraautorių nuopelnas. „Restoranų verslo“ straipsnius 
visada stengiamės sukurti ilgalaikius, turinčius išliekamąją vertę. Todėl dauguma straipsnių bus įdomus 
paskaityti ir po keleto metų. Neturintiems senesnių žurnalo numerių ruošiame staigmeną – senesnius 
žurnalų numerius išleisime elektroninėje formoje.

Kartu su restoranų ir viešbučių rinkos dalyviais, mes taip pat jautėme tiek lengvesnius ir sėkmingesnius 
laikus, tiek ir dabar atėjusį sunkmetį. Vis tik mes pasiryžę nesustoti, toliau leisti šį žurnalą, stengtis jo 
turinį kurti kuo įdomesnį ir aktualesnį Jums. Turite klausimų, pageidavimų, klausimų, nusiskundimų ar 
naujų temų pasiūlymų – kreipkitės į mūsų kolektyvą, mes visada pasirengę Jus išklausyti ir padėti. 

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

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

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

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

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

leidinio partneriai:

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

LEIdINIO „RESTORANų VERSLAS“ UŽSAKyMO KORTELę RASITE INTERNETE 
HTTP://KUPONAS.MENIU.LT
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„AJ ŠOKOLAdO RESTORANAS“ – šokolado restoranas, Rotu-
šės a. 26, Kaunas 
„ČANAS“ – kinų virtuvės restoranas, maistas į namus, 
Laisvės al. 76, Kaunas
„FORTAS“ – restoranas, Ulonų g. 2 („North star“), Vilnius
„JALTA“ – restoranas, Vykinto 17A, Vilnius 
„SAdUTĖ“ – vyno restoranas, Rotušės a. 4, Kaunas
„TRES MEXICANOS“ – meksikiečių virtuvės restoranas, Tilto 
g. 2, Vilnius 
„THE ROyAL THAI BANGKOK“ – tailandiečių virtuvės resto-
ranas, Šv. Mikalojaus g. 15, Vilnius 

KAVINĖS-BARAI 
„BABRBAR’A“ – kokteilių baras, Vilniaus g. 56 / Nemuno g. 
34, Kaunas
„BANZAI“ – baras ir klubas, Šv. Ignoto g. 14, Vilnius (buvęs 
„Briusly“) 
„BARAKA“ – kavinė, arbatinė, Šv. Ignoto g. 12, Vilnius 
„CAFE LIBRE“ – europietiškos virtuvės kavinė, Aušros g. 9, 
Vilnius 
„dVI SESUTĖS“ – pakelės kavinė, Antkopčio k., Vėžaičių 
sen., Klaipėdos r. (Klaipėda-Vilnius  31 km)
„IRMANTO SRIUBOS“ – Gedimino pr. 9, (PLC „Gedimino 9“), 
Vilnius
„KUVERTO UŽEIGA“ – sezoninė kavinė, G. d. Kuverto 7F, 
Nida 
„PAKELĖS SVETAINĖ“ – kavinė, Galvės g. 98A, Vilnius 
„SALOTĖS UŽEIGA“ – kavinė-baras, Salotės k., Vilniaus r.
„SIMO BARAS“ – baras, Laisvės pr. 88, Vilnius 
„TICHUANA“ – kavinė, Vytauto g. 136, Šiauliai
„TOMAZZ INN“ – kavinė, Pilies g. 28, Vilnius
„VyNO LOUNGE“ – vyno baras, Karaimų g. 53A, Trakai 

GREITASIS MAISTAS
„BASIL“ – greitojo kokybiško maisto kavinė, Konstitucijos 
pr. 7a (PC „Europa“), Vilnius
„BOOST“ – sulčių baras, Saltoniškių g. 9 (PLC „Panorama“), 
Vilnius 
„yAMy“ – prancūziškų blynelių kioskas, Basanavaičiaus al. / 
Birutės al., Palanga
„MCdONALd’S“ – greitojo maisto restoranas, Aido g. 8 (PLC 
„Akropolis“), Šiauliai 
„MCCAFE“ – kavos baras ir užkandinė, Aido g. 8 (PLC 
„Akropolis“), Šiauliai 
„TEA SPOON“ – blyninė, arbatinė, Taikos pr. 5, Klaipėda

pICERIJoS
„ČILI PICA“ – picerija, Šeškinės g. 32 (PC „Iki“), Vilnius 

KLUBAI
„NAUTILUS“ – laisvalaikio namai (klubas, kazino), Savanorių 
pr. 124 (vietoje „Los Patrankos“), Kaunas
„STOPKĖ“ – klubas-galerija, Užupis, Vilnius 

pRAMoGŲ KoMpLEKSAI
„BISTRAMPOLIO dVARAS“ – restauruotas dvaras, pokylių 
salės, restoranas, nakvynė, Kučių k., Panevėžio r.
„NATIONAL GOLF RESORT“ – golfo klubas, restoranas, vieš-
butis, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r.

„THE RoYAL THAI BANGKoK“
Sostinėje, Šv. Mikalojaus g. 15, neseniai atidarytas tailandietiško 

maisto restoranas karališku pavadinimu „The Royal Thai Bangkok“. Tai 
vienas iš nedaugelio egzotika viliojančių restoranų Lietuvoje. Tailandui 
būdingų akcentų – mitinių gyvūnų, dievybių figūrų ir aukso detalių kaž-
kas gal pasiges, tačiau santūriems lietuvaičiams, dažniau pasirenkan-
tiems baltos, pilkos ar kitų neutralių spalvų paletę, šio restorano interje-
ras patiks. Jis ramiai nuteikia ir neerzina. Tiesa, visa, kas turėtų priminti  
Tailandą, tėra didžiulė, auksinė Budos skulptūra, pasitinkanti vos pravė-
rus duris. Kiekvieną restorano lankytoją sutinka „karališkojo“ restorano 
vadovas, pasiūlo degustacinį meniu. Iš didelės įvairovės siūlomų aštrių, 
saldžiarūgščių, saldžių ar egzotiškų patiekalų kiekvienas tikrai ras ką 
išsirinkti. Nemažos sočios porcijos alkanų nepaliks, o ir palankios kainos 
nuotaikos nesugadins... Beje, vidudienį laisvą staliuką čia sunkoka rasti, 
nes dienos pietūs atsieina vos 12 litų. 

„TRES MExICANoS“ 
Galima pasidžiaugti, kad sostinėje pagaliau atsirado tikra tradicinės 

meksikiečių virtuvės kavinė.  „Tres Mexicanos“ svečius kviečia ragauti 
meksikietiškų patiekalų ir bent trumpam nusikelti į šį nuostabų, saulėtą 
kontrastų kraštą. Tilto g. 2, netoli katedros, gegužės pabaigoje atvėrusios 
duris įstaigos istorija tikrai neeilinė. Kavinės savininkai – trys meksikie-
čiai, suvieniję jėgas bendram tikslui. Kavinėje dominuoja šviesūs gelto-
nos ir oranžinės spalvos tonai – tradiciniai, būdingi tai šaliai. Interjeru 
rūpinosi Lietuvoje studijuojantis 27 metų austras, rezultatu šeimininkai 
patenkinti. Sienos dažytos specialia technika, kuri naudojama Meksi-
koje, erdvės puoštos profesionalaus fotografo nuotraukomis ir atspindi 
šio krašto tradicijas (šokių, festivalių įamžintos akimirkos), skonį (vaisių 
ir patiekalų nuotraukos), spalvas (pastatų vaizdai). Kavinė nėra didelė 
– joje 34 vietos, tačiau tvyro puiki atmosfera – juk meksikiečiai links-
mi žmonės. Patiekalai gaminami pagal tradicinius receptus, naudojant 
kokybiškus ingredientus, todėl jų skonis – originalus. Kainos kavinėje 
vidutinės, karštieji patiekalai siūlomi už 12–18 Lt. Kavinėje platus „Mar-
garita“ kokteilių pasirinkimas – jų net devynios rūšys, todėl vakarėlių 
metu atmosfera čia labai įkaista... 

„BooST“
Vilniaus laisvalaikio ir prekybos centre „Panorama“ duris atvėrė pir-

masis garsios australų kompanijos „Boost“ sulčių baras. „Boost“ į Lie-
tuvą ateina siekdama pasiūlyti visos dienos vitaminų užtaisą viename 
puodelyje ir taip tapti sveika greitojo maisto alternatyva šiuolaikiškiems 
miesto gyventojams. Pirmieji „Boost Juice“ sulčių ir jogurto kokteilių 
barai buvo atidaryti Australijoje 2000 metais. Nuo tada per 200 par-
duotuvių buvo atidaryta Australijoje, Čilėje, Indonezijoje, Singapūre, 
Honkonge, Makao, Jungtinėje Karalystėje, Kuveite, Portugalijoje, Pietų 
Afrikoje ir Estijoje. Pastebėjus, kad Lietuvos gyventojai vis labiau su-
sirūpina sveika mityba ir daugiau dėmesio skiria vartojamiems maisto 
produktams, sveikų ir ekologiškų sulčių baras buvo atidarytas judriame 
prekybos centre. Tai galimybė ne tik atsipūsti, bet ir papildyti dienos 
mitybos racioną naudingomis medžiagomis. Baro lankytojams siūlomi 
tik šviežiausių ir maistingiausių sulčių bei jogurtų kokteiliai be dirbtinių 
skonių, saldiklių ar konservantų. Sultys bei kiti gėrimai čia gaminami 
tiesiog prieš pirkėjo akis, todėl jis tiksliai žino, kokie produktai atsiduria 
indelyje. „Boost“ sulčių baras Lietuvoje siūlo vaisių ir šaldyto neriebaus 
jogurto kokteilių (angl. smoothies), sulčių kokteilių, gaivinančių šerbetų 
(angl. crushes) bei kviečių želmenų sulčių. 

„SAdUTĖ“ 
Kauno senamiesčio širdyje, Rotušės aikštėje, po ilgai trukusių pastato 

remonto darbų duris pagaliau atvėrė restoranas „Sadutė“. Šis pavadini-
mas buvo paveldėtas – tose patalpose tarybiniais laikais tokiu pavadini-
mu veikė jaunavedžiams skirta parduotuvė. Restoranas įsikūręs pirmame 
pastato aukšte ir didžiuliuose rūsiuose – iš viso kone 10 salių, erdvių ar 

klaidos atitaisymas: praėjusiame žurnalo „Restoranų 
verslas” numeryje įsivėlė klaida – 10 psl. nurodytas 
neteisingas restorano pavadinimas. Vietoje „Alaus šalis” 
turėjo būti „Alaus namai”.
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pasisėdėjimams skirtų užkaborių. Restorano savininkė Indra Ramanaus-
kienė yra pirmoji oficiali Lietuvos someljė mokyklos absolventė. Tad na-
tūralu, kad šiame restorane didžiulis dėmesys skiriamas vynui. Ieškodama 
ypatingų vynų savam restoranui jo šeimininkė įsigijo vyno importuotojo 
licenciją, todėl restoranas gali pasiūlyti ne tik aukščiausiais balais pasau-
lyje vertinamą vyną, bet ir įvairių rūšių ir regionų ekologiškų, biodinami-
nių, ilgaamžių ar tiesiog skanių ir nebrangių nedidelių ūkių pagamintų 
sidrų, alaus ar vyno. Restorane vyksta įvairūs renginiai, degustacijos, vyno 
pamokėlės. Virtuvei vadovauja šefė Vitalija Rukaitienė, kuri, pataikauda-
ma gerajam kulinariniam paveldui ir lietuviškų ūkių produkcijai, nebijo ir 
kulinarinių prancūziškų įmantrybių ar itališkų suktybių.

„MCdoNALd‘S“ 
Šiaulių prekybos ir pramogų centre „Akropolis“ atidarytas septintasis 

„Mcdonald‘s“ restoranas šalyje ir pirmoji Lietuvoje „McCafé“ kavinė, kuri 
siūlo gausų kavos gėrimų ir desertų asortimentą. „Mcdonald‘s“ restorano 
Šiauliuose interjeras pasižymi jaukumu ir patogumu, derančiu su šiuo-
laikiniu miesto žmogaus gyvenimo būdu. Vyraujanti ruda medžio spalva, 
prislopintas šviesos srautas ir originalios kėdės svečiams leidžia atsipalai-
duoti bei mėgautis malonia aplinka. Šiaulių restoranas yra ne tik pirmasis 
Lietuvoje „Mcdonald‘s“ restoranas, įrengtas prekybos centre, bet ir išsiski-
ria galimybe nemokamai naudotis interneto prieiga: naršyti internete ar 
pasitikrinti elektroninį paštą. Pirmasis Šiaurės Lietuvoje „Mcdonald‘s“ res-
toranas beveik 200 kv. m ploto lankytojų erdvėje vienu metu galės priimti 
daugiau nei 100 svečių. Naujajame restorane sukurtos 53 darbo vietos. 
„Mcdonald‘s“ yra didžiausias pasaulyje greito aptarnavimo restoranų tin-

klas, kuriam priklauso daugiau nei 30 tūkstančių restoranų 121 pasaulio 
šalyje. Šiuo metu Baltijos šalyse yra 20 „Mcdonald‘s“ restoranų – šeši 
Lietuvoje ir po septynis Latvijoje ir Estijoje. Per 2008 m. „Mcdonald‘s“ 
restoranuose Lietuvoje apsilankė daugiau nei 4 milijonai lankytojų. Pirmo-
ji „McCafé“ kavinė buvo atidaryta 1993 m. Australijoje. Šiandien visame 
pasaulyje veikia apie 13 000 „McCafé“ kavinių. Europoje veikia per 600 
„McCafé“ kavinių, sudarančių trečią pagal dydį kavinių tinklą senajame 
žemyne.

„TEA SpooN“
Klaipėdoje, prekybos centre „Saturnas“ atidaryta pirmoji blyninių tinklo 

„Tea spoon“ įstaiga. Įmonės užsakymu atlikti tyrimai parodė, jog uosta-
miestyje trūksta jaukių greitojo maisto kavinių, kuriose būtų galima greitai, 
skaniai ir nebrangiai pavalgyti. Blynų patiekalai yra populiarūs daugelyje 
pasaulio šalių, o lietuviai – ne išimtis, todėl blyninės valgiaraštyje daugiau 
negu 20 rūšių įvairių blynų patiekalų. Blynelių kaina – nuo 1,89 iki 8,49 
Lt. Brangiausiai kainuoja blynelis su raudonaisiais ikrais. Čia galima pa-
sigardžiuoti blyneliais su vištiena, sūriu, karamele, abrikosais, šokoladu ir 
kt. „Tea Spoon“ blyninės vardas kilo Rusijoje, kurioje šiuo metu veikia dau-
giau negu 60 blyninių. Šios blyninės savininkai įsigijo franšizės pagrindu 
teisę Lietuvoje naudoti šį prekinį ženklą bei koncepciją. Bendrovė numato 
intensyvią plėtrą. Per trejus metus ketinama atidaryti 20 naujų blyninių 
visoje šalyje. Blyninė „Tea Spoon“ netrukus turėtų būti atidaryta Vilniuje, 
Palangoje, o vėliau ir kituose Lietuvos regionuose. Naujoje blyninėje dirba 
apie 30 darbuotojų. Per ateinančius trejus metus bendrovė ketina įdarbinti 
dar apie 600 žmonių.

„BOOST“

„TRES MEXICANOS“ „TEA SPOON“

„SAdUTĖ“

„MCCAFé“
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UAB „Arkietė“ savo parduotuvėse ir „Žana“ prekybos salonuose 
HORECA klientams siūlo išsirinkti grūdinto stiklo indus bei porce-
lianą už paprastų indų kainą. Prancūziški indai ir įrankiai išsiskiria 
kokybiškumu bei ilgaamžiškumu, tad toks pasirinkimas dabar leis 
sutaupyti ir dar ilgai mėgautis įsigytais indais. Grūdinto stiklo indai 
puikiai tinka maitinimo įstaigoms, kadangi jie yra tvirti, pasižymi 
atsparumu smūgiams ir temperatūrų pokyčiams, tinka plauti inda-
plovėje. Lėkštės ir stiklinės taupiai susideda vienos į kitą. 

Indų plovimo mašinų gamintojas „Granuldisk“, Lietuvoje atsto-
vaujamas įmonės „MBR Parduotuvių ir restoranų įranga“, pristato 
naują unikalų indų plovimo mašinų modelį „Granule Combi“. 
Tai kombinuota technika: virtuvės indai ir inventorius  plaunami 
(įvairius apdovanojimus pelniusi granulių technologija) viename 
įrenginyje kartu su stalo indais (aukščiausios kokybės tradicinis 
plovimas). 

Plėsdama legalios ir kokybiškos muzikos sklaidą, įmonė „Prior 
Musica“ pradėjo teikti naują paslaugą. Tai foninė muzika komer-
cinėms patalpoms – kavinėms, barams, viešbučiams, grožio sa-
lonams ar parduotuvėms. Atstovaudama savo autorius, atlikėjus 
bei gausias užsienio muzikos bibliotekas, įmonė parenka ir sudaro 
klientui priimtiniausių muzikos kūrinių rinkinius, atsižvelgia į tai, 
kad jie atitiktų užsakovo veiklos pobūdį ir būtų malonūs lankytojų 
ausiai. Tiems, kurių netenkina radijo programos su nuolat pasi-
girstančiomis reklamomis bei „ryški“ populiarioji muzika, foninės 
muzikos rinkiniai – puiki išeitis. Tai muzika, pritaikyta komercinei 
veiklai ir sukurianti malonią aplinką. 

Profesionalių konvekcinių krosnių gamintojas „Convotherm“ 
pristatė visas savo „+3 combi“ serijos garų krosneles su anti-
bakterinėmis higieniškomis rankenomis. Naujos durelių rankenos 
yra pagamintos iš plastiko su įterptais sidabro jonais. Antibakteri-
nis tokio plastiko poveikis išlieka visą laiką ir yra mediciniškai bei 
ekologiškai nekenksmingas. Privalumai akivaizdūs: ant naujosios 
rankenos nesikaupia jokios bakterijos ir mikrobai, kurios galėtų 
patekti ant pagaminto maisto (pavyzdžiui, kai dar termiškai neap-
dorotas produktas dedamas į krosnį liečiat durelių rankeną, o vė-
liau išimamas jau pagamintas maistas, liečiant tą pačią rankeną). 

NAUJIENoS

KARŠTA VASARoS NAUJIENA – KoKYBIŠKI, 
pUIKAUS SKoNIo LEdŲ MIŠINIAI!

UAB „Sangaida“ vasarą pasitinka su dar vienu nauju produktu! didžiosios 
Britanijos kompanija „Pritchitts“, žinoma ir vertinama daugiau nei 60 pasau-
lio valstybių, gaminanti įvairius pieno ir grietinėlės produktus, pateikia puikų 
produktą, ypač aktualų vasarą, – skystus ledų mišinius.

„Pritchitts“ skysti ledų mišiniai – tai paprasčiausias būdas pagaminti len-
gvus, tiesiog burnoje tirpstančius ledus. Šie mišiniai tinka tiek minkštų, tiek 
kietų ledų gamybai. UAB „Sangaida“ pristato keleto rūšių mišinius, atitik-
siančius skirtingus poreikius.

Skysti ledų mišiniai – tai aukštos kokybės, kreminės tekstūros ledų mišiniai 
jau paruošti naudojimui. Šie mišiniai puikiai tinka komercinėms ledų gamini-
mo mašinoms. „Comelle“ ir „Spring cool“ mišiniai – visiškai išbaigtas produk-
tas, nereikalaujantis jokių priedų. Tereikia mišinį supilti į gaminimo mašiną ir 
galite džiaugtis nepaprastai skaniais ledais. Paruoštų ledų skonis visada bus 
toks pat puikus, o Jūs busite visuomet garantuoti dėl savo gaminio kokybės, 
kadangi mišinys iš anksto paruoštas ir jo nereikia gaminti patiems, taip iš-
vengiant bet kokių skonio ar kokybės skirtumų ir neatitikimų. Ledų mišiniai 
gali būti įvairių skonių: vaniliniai, pieniniai ir kt. 

Ledams gaminti skirti „Pritchitts“ produktai suteiks puikią galimybę nu-
stebinti klientus gaivinančiais, nepaprastai skaniais ledais. Paprastai paruo-
šiami, ilgo galiojimo termino, kokybiški ir praktiški produktai yra tai, ko Jums 
reikia šią vasarą!

UAB „Sangaida“ informacija

NoRITE SULAUKTI dAUGIAU 
poBŪVIŲ UžSAKYMŲ? 

Portale Meniu.lt pristatykite savo restorano, kavinės, pramogų centro, viešbučio ar kaimo 
sodybos paslaugas žmonėms, ieškantiems vietos šventiniam banketui, pokyliui, furšetui. Tokiai 
reklamai išleisite nedaug – reklama internete yra pigi, tačiau efektyvi. Garantuojame pobūvių 
užsakymus, nes vis daugiau žmonių, svarstančių, kur ir kaip surengti šventę, informacijos ieško 
Meniu.lt portale!

Vietų šventėms paieškos galimybės:
• Specialios pristatymų rubrikos: „Pasiūlymai pobūviams“, „Išvežamieji pobūviai“, „Konferen-

cijų vietos“. Čia trumpais aprašymais su nuotraukomis Meniu.lt klientai pristato savo maitinimo 
ir pramogų įstaigų galimybes organizuoti įvairias šventes, banketus, pobūvius, konferencijas. 

• Savarankiška paieška. Žmonės, ketinantys rengti pobūvį ar banketą, naršydami Meniu.lt 
portale gali patys susirasti pageidavimus atitinkančią maitinimo ar pramogų įstaigą, nes čia pa-
togiai susisteminti miestų, įmonių bei virtuvių tipų katalogai. Portalo klientų įstaigų pristatymai 
yra sąrašų viršuje ir paryškinti.

• Vietos pobūviams paieškos filtras. Meniu.lt lankytojai gali naudotis specialia ir patogia 
vietos banketams paieškos sistema, kurios pagalba galima lengvai atsirinkti įstaigą pagal kon-
krečius kriterijus. 

• Individualios užklausos. Neturintys laiko ar neradę savo pageidavimus atitinkančio res-
torano ar kavinės, tiesiogiai kreipiasi į Meniu.lt redakciją (el. paštu, telefonu arba užpildyda-
mi internetinę užklausos formą). Pagal gaunamus klausimus paiešką atlieka Meniu.lt portalo 
darbuotojai. Šiuo atveju užklausą atsiuntusiems asmenims pirmiausia siūlomi Meniu.lt klientų 
restoranai ir kavinės.

• Rubrikoje „Šventiniai pasiūlymai“ prieš šventes teikiami proginiai pasiūlymai. Šioje prieš 
artėjančias šventes aktyvinamoje rubrikoje tinklalapio lankytojams pateikiami įvairūs Meniu.lt 
klientų pasiūlymai.

Norite tapti Meniu.lt portalo klientu ir naudotis šiomis paslaugomis? Skambinkite tel. Vilniuje 
(8 5) 2735919 arba parašykite el. p. info@meniu.lt

Jeigu jau esate Meniu.lt klientas, nepamirškite atsiųsti informacijos apie galimybes Jūsų įs-
taigoje ruošti pobūvius! 
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UEFA REIKALAVIMUS ATITINKANČIAME 
STAdIoNE – „UCS BALTIC” SISTEMoS

Pernai Marijampolėje atidarytą UEFA reikalavimus atitinkantį stadio-
ną drąsiai galima laikyti vienu moderniausių šalyje daugiafunkciniu sporto 
kompleksu. Pačiame stadione telpa iki 4,5 tūkstančio žiūrovų, o šalia dar yra 
įrengti sporto maniežas bei futbolo treniruočių aikštynas. 

Žiūrovų srautus kontroliuoja elektroninės praėjimo kontrolės įrenginiai 
– komplekse įdiegta moderni UAB „UCS Baltic“ programinė įranga „Premje-
ra“ ir praėjimo pro sukamuosius vartelius kontrolės sistema. Atskirai įrengti 
įėjimai į VIP ložes. 

Programinė įranga „Premjera“ komplekso darbuotojams padeda patogiai ir 
lengvai parduoti bilietus bei kontroliuoti lankytojų srautus. UCS specialistų 
sukurta sistema turi greitą bilieto pardavimo funkciją: bilietas atspausdina-
mas vieno mygtuko paspaudimu tik per vieną sekundę! Taigi sumažėja eilės 
prie kasų ir lankytojai greičiau patenka į vidų. Ant bilieto atspausdinamas 
brūkšninis kodas su unikaliu numeriu bei išsami informacija žiūrovui: rengi-
nio pavadinimas, data, laikas, sektorius, eilė, vieta, bilieto kaina ir papildoma 
informacija. 

Atėjęs į renginį žiūrovas prideda bilietą prie brūkšninių kodų skaitytuvo, 
sistema patikrina, ar bilietas yra galiojantis, ir praleidžia į stadioną. Įėjus į 
vidų, bilietas blokuojamas – tokiu būdu sistema užtikrina, kad su tuo pačiu 
bilietu nebus įeita antrą kartą.

Sistema „Premjera“ taip pat suteikia galimybę lengvai rezervuoti vietą sta-
dione, vėliau atsiimant bilietą kasoje.

Komplekse įdiegta abonementų valdymo sistema. Abonementas parduo-
damas kasoje, kortelė išduodama fiksuotai sėdimai vietai. Nebereikia kiekvie-
ną kartą stovėti eilėse prie bilietų kasos. Į stadioną patenkama nuskanavus 
kortelę prie vartelių. Tokiu pačiu principu pro vartelius patenka ir sirgalių 
klubo nariai.

Komplekse taip pat įdiegta įėjimo į svarbiems asmenims skirtas ložes kon-
trolės sistema. yra įrengtas valdiklis su rankiniu skeneriu. Nuskenavus VIP 
kortelę, valdiklis indikuoja atitinkamą spalvą (žalia, raudona) ir tekstą. Tokiu 
būdu kontroliuojama, kad į VIP ložes nepatektų tie, kas neturėtų patekti, ir 
neįeitų didesnis skaičius, nei numatyta, žiūrovų.

Komplekso vadovybė patenkinta, kad įsidiegus šias sistemas lankytojų 
srautų valdymas tapo daug paprastesnis. Nebereikia papildomų darbo vietų, 
taigi, taupomi kaštai. Be to, sistema užkerta kelią galimiems sukčiavimams 
– pro vartelius niekaip nepraeis bilieto neturintis asmuo. Anksčiau prie įėjimo 
kiekvieną lankytoją tikrindavo darbuotojai. dėl to nebuvo galima išvengti sa-
vivaliavimo ar neatsakingo personalo požiūrio į darbą. dabar šiuos procesus 
užtikrintai kontroliuota sistema.

Su UCS kompanijos sukurta bilietų pardavimo sistema „Premjera“ taip pat 
galima lengvai kontroliuoti bilietų rezervavimo ir pardavimo procesus kino 
teatruose, teatruose, koncertų ir kitų renginių organizavimo vietose. Sistemą 
galima pritaikyti tiek renginiuose, kuriuose yra sėdimos vietos, tiek tokiuose, 
kur žiūrovai stovi (ant bilieto nenurodoma vieta).

UAB „UCS Baltic“ informacija

„ARCoRoC“ INdŲ IR „CHEF ANd 
SoMMELIER” TAURIŲ NAUJIENoS

Gegužės mėnesį Lietuvoje lankėsi 
prancūzų fabriko „ARC International 
Group“ Šiaurės šalių regiono parda-
vimų vadovas Rene Jensen, kuris UAB 
„Arkietė“ surengtuose seminaruose 
pristatė   naujausias serviravimo ma-
das. 

Svečiams buvo pristatyta nauja „Ar-
coroc“ serviravimo koncepcija „Keisk ir 
derink“ („Mix and match“). Kaip teigia 

Rene Jensen, šios praktiškos idėjos esmė – nebijoti keisti įprastinę indų pa-
skirtį, žaisti formomis, faktūromis, medžiagiškumu bei spalvomis, ieškant 
vis originalesnių sprendimų. Gėrimai buvo degustuojami iš „Chef And Som-
melier” taurių, gaminamų iš naujos kartos „Kwarx“ stiklo. Pastarasis stiklas 
daug skaidresnis už krištolą, plonesnis už įprastinį, itin atsparus smūgiams 
bei plaunamas indaplovėse daug ilgiau nepraranda skaidrumo. Iš šio stiklo 
pagamintų vyno taurių „Open Up“ serija, pritaikyta atsiskleisti gėrimo aro-
mato ir skonio niuansams, jau papildyta ir stipriesiems gėrimams skirtomis 
taurėmis. 

UAB „Arkietė“ informacija
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Interjeras

„dalis senųjų 
įžymybių, 

naudodamos 
sukauptą patirtį ir 

nusistovėjusią 
reputaciją, 
sėkmingai 
atsilaiko 

konkurencinėje 
kovoje.“

TAdA IR dABAR
Audrius Vyšniauskas

užgulus sunkmečiui, daugelis mūsų mintimis vis grįžta į ne-
tolimą socialistinę praeitį: kažin, ar ne geriau mes tuomet 
gyvenome? juk nepaisant beprasmės kasdienybės sunkumų, 
totalinio deficito ir politinės degradacijos, visgi turėjome ir 
gerų dalykų: visuotinį užimtumą, šiokias tokias socialines 
garantijas, pigų benziną, galų gale... 

Va, ir nueiti buvo kur, – ilgesingai atsidūstame, prisi-
minę jaukųjį „Neringos“ džiazą, alumi trenkiančius „Bo-
čių“ rūsius, kava sumirkusius „Medininkų“ baldus... deja, 
viskas teka, viskas keičiasi. Paūmėjus gyvenimo tempui, 
atsiradus daugybei naujų pagundų, praeities milžinų šlo-
vė, rodos, negrįžtamai nugrimzdo į praeitį. Tačiau iš tikro 
taip nėra – dalis senųjų įžymybių, naudodama sukauptą 
patirtį ir nusistovėjusią reputaciją, sėkmingai atsilaiko 
konkurencinėje kovoje.

Anais laikais „Lokio“ restorano buvimo vietą nurodė 
metalinė meška, apžergusi smulkią konsolinę iškabėlę, 
ir žmonės, nuolat besibūriuojantys ankštoje tarpuvartė-
je. Tam, kad pakliūtum į XVI a. statinio rūsyje esančias 
menes, eilėje tekdavo palaukti valandą ar net dvi. Šian-
dien tokio ažiotažo prie durų jau nebėra, o metalinę iš-
kabos mešką papildė kur kas stambesnė iš medžio drožta 
„kolegė“. dar vienos meškos, kadaise iškamšos pavidalu 
pasitikdavusios lankytojus vestibiulyje, šiandien jau ne-
bėra: budrūs aplinkosaugos funkcionieriai nustatė, kad 
meška kadaise (maždaug 1972 m.) nugalabyta negavus 
licenzijos, ir iškamšą konfiskavo. Maža to, už nelegaliai 
nudaigotą žvėrį restorano administracijai teko sumokėti 
nemenką baudą. Įsivaizduojate, kokį mastą įgytų valdi-
ninkų marazmas, jei prie įėjimo atsirastų, pavyzdžiui, XVII 
a. žmogaus griaučiai? „Lokys“

„Lokys“
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„Lokį“ galima drąsiai vadinti viena seniausių sostinės 
viešojo maitinimo įstaigų. Restoranas buvo atidarytas 
1972 m. rekonstravus senąją gyvenamųjų namų ir krau-
tuvėlių posesiją. Po to sekė papildomos rekonstrukcijos 
2001 ir 2007–aisiais, kurių metu restoranas ne tik at-
sinaujino, bet ir prasiplėtė: salėmis paverstos buvusios 
pagalbinės patalpos. Šiandien patekti į rūsyje esančias 
menes galima ne tik klaustrofobiškai siaurais sraigtiniais 
laiptais, bet ir per didžiąją banketinę salę. Pastaroji ats-
tovauja naujajai „Lokio“ stilistikai: jauni architektai M. 
ir A. Valevičiai drąsiai užpildė gotikinę skliautuotą erdvę 
modernia įranga bei detalėmis. Pavyzdžiui, nenorėdami 
kėdžių atlošais uždengti išraiškingo sienų mūro, archi-
tektai tuos atlošus pakeitė ištisine grūdinto stiklo juosta, 
ant kurios kabinamos vertikalios odinės pagalvės. Paprastai 
jos esti baltos, kaip ir kėdžių gobelenai, tačiau esant reika-
lui jas galima apversti (tikrąja ta žodžio prasme) tamsiąja 
puse. Stiklo motyvus išties įdomiai atkartoja pakabinamų 
lubų konstrukciją. Moderni įranga ne tik paįvairino inter-
jerą, bet ir praplėtė salės funkcijas, – dabar čia galima 
rengti ne tik banketus, bet ir pristatymus, konferencijas 
bei kitus renginius.

Naujoji salė pirmame aukšte yra kiek tradiciškesnė, čia 
vyrauja stilizuoti romėnų patio motyvai, perteikti kera-
mikine grindų danga, lengvu floristiniu sienų dekoru ir 
baldų formomis. Pastarieji, beje, yra įsigyti dabar, ren-
kantis iš katalogų, o senose restorano menėse išlaikyta 
dauguma autentiškų 7-ojo dešimtmečio baldų bei kitų 
detalių. Tai padaryta ne iš taupumo, o kad tame pačia-
me restorane klientas galėtų rinktis tarp modernaus ir 
tradicinio (negalėtume pavadinti jo senoviniu) interjero, 
susirasti sau tinkamą jaukų kambarį arba salę.

Interjeras

Nukelta į 14 psl. >

„Lokys“

„Lokys“„Lokys“

„Lokys“
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„žemaIčIaI“

„žemaIčIaI“
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Interjeras

Tikriausiai, nerastume viduriniosios ar vyresniosios kartos vilniečio, kuris 
bent kartą gyvenime nebūtų kėlęs alaus bokalo „žemaičiuose“. Nors šios 
įstaigos lankytojų kontingentas po paskutiniosios rekonstrukcijos gerokai 
pasikeitė, išgerti vieną kitą bokalą už senus gerus laikus gali bene kiekvie-
nas to pageidaujantis. Šlovingoji aludės reputacija privilioja čia daugybę 
miesto svečių, daugiausiai – atvykėlių iš Lenkijos. Visgi demokratiškos alu-
dės įvaizdį po rekonstrukcijos pakeitė solidaus alaus restorano atmosfera: 
nuo koridoriaus sienų išnyko pseudoliaudiški piešiniai ir sentencijos žemai-
čių kalba, salėse atsirado daugiau autentiškų klasikinių baldų. Nors apskri-
tai „Žemaičiai“ orientuojasi į buržuazinį tarpukario stilių, atsirado tam tikra 
interjerų diferenciacija: vadinamoji Baltoji salė įrengta prabangaus klasi-
cizmo stilistika, Medžiotojų salėje gausu reprodukcijų, medžioklės trofėjų, 
senų įrankių ir kitų ankstesniesiems „Žemaičiams“ būdingų detalių. Kėdės 
ir kai kurie kiti baldai šioje salėje, beje, sėkmingai eksploatuojamos nuo pat 
restorano atidarymo 1975 metais. 

Nors rekonstrukcijų metu savininkai dalį patalpų perdavė greta esančiam 
prancūzų virtuvės restoranui „Le Provance“, atkaklieji „Žemaičiai“ vis tiek 
gerokai išsiplėtė: dalis išvalytų ir rekonstruotų patalpų dabar „tupi“ net po 
Vokiečių gatve, o bendras vietų skaičius padidėjo nuo 85 iki 140. Aišku, su-
vargusius salių skliautus teko gerokai sustiprinti, tačiau naujieji savininkai 
minusą pavertė pliusu: pavyzdžiui, atraminę koloną banketų salėje apsiuvo 
natūraliu medžiu ir pavertė serviravimo stalu. Kadangi, kaip ir „Lokyje“, 
didžioji salių dalis yra rūsyje, kur nėra jokio natūralaus apšvietimo, šviesos 
problemai spręsti kai kur netgi teko įrengti dirbtinius „pseudolangus“.

Kaip ir seniau, maloni prieblanda yra neatsiejama „Žemaičių“ įvaizdžio 
dalis. Svarbiausia, kad ji netrukdo įvertinti nei patiekalų kokybės, nei ori-
ginalių jų pateikimo būdų, kuriais šeimininkai taikosi prisivilioti vis naujų 
klientų. Pavyzdžiui, karšti patiekalai yra pateikiami originaliose keptuvėse, 
o mėsos kepsnių asorti – ant paprastų ūkinių šakių. Renkantis patiekalus 
galima paskaityti meniu, labai primenantį tarpukario Lietuvos provincijos 
laikraštį. Tokie „išradimai“ stiprino bendrąjį įvaizdį ir ypač patiko užsienie-
čiams, tačiau sumažėjus jų srautui šią vasarą tenka galvoti, kuo gi nuste-
binti ir vėlei prisivilioti vietinius gyventojus...

Jeigu „Lokys“ ir „Žemaičiai“nuo seno yra svarbūs ženklai gurmaniška-
me Vilniaus žemėlapyje, tai Gedimino prospekte esanti „Neringa“ – dar 
ir kultūrinio kraštovaizdžio dalis. Penktame praėjusio amžiaus dešimtme-

Atkelta iš 13 psl. >

Nukelta į 16 psl. >

„žemaIčIaI“

„nerInga“



14        restoranų verslas 2/2009        

Interjeras

Atkelta iš 15 psl. > sienas ištapė monumentalistai Vl. Jankauskas ir V. Povi-
laitis, o baldus pagal architektų eskizus pagamino dailės 
kombinato dirbtuvės. Aišku, metams bėgant visos šios 
grožybės, nepaisant nuolatinės priežiūros, susidėvėjo ir 
buvo atėjęs kritinis momentas, kuomet kavinę buvo jau 
nuspręsta uždaryti, o interjerą – sunaikinti. Tik aktyvi 
brolių Nasvyčių pozicija nulėmė, kad unikalus brandaus 
modernizmo paminklas nebuvo „išparceliuotas“, kaip 
kad daugelis kitų visuomeninių objektų.

Kavinės interjere, kaip ir prieš daugelį metų, į akis 
krinta meno kūrinių ir dekoratyviųjų detalių gausa. Pa-
grindinės salės sienas ir šiandien puošia jau kelis kartus 
restauruota freska Neringos folkloro motyvais. Auten-
tiška tekstilė ir gobelenai rekonstrukcijos metu pakeisti 
importiniais audiniais, sklandžiai įsiliejančiais į interjero 
spalvinę gamą. Pavyko išsaugoti ir charakteringą senųjų 
laikų dekorą – medines sienų apdailos plokštes. Turbūt 

tyje sumanyta kaip reprezentacinė maitinimo įmonė, 
atsverianti Kauno „Konrado“ kavinę, garsioji „Neringa“ 
šį rudenį iškilmingai minės savo 50-metį. Tikėtina, kad 
į jubiliejų susirinkę garbūs svečiai netgi netilps į pa-
grindinę salę – tiek per tuos dešimtmečius čia pabuvojo 
ryškių politikos, sporto, kultūros žvaigždžių. Pasak vieno 
projekto autorių Vytauto Nasvyčio, pradinio interjero 
projekto originalumą sąlygojo ne sekimas madingomis 
užsienio tendencijomis (tada net ir galimybių tam ne-
buvo), bet kūrybiškas pamario gamtos ir folkloro motyvų 
panaudojimas. Net patį „Neringos“ pavadinimą pasiūlė 
projekto autoriai. Aktyvi miesto valdžios parama leido 
integruoti daugelio menininkų pastangas. Pavyzdžiui, 
užuolaidų ir apmušalų gobelenus pagal žymaus teksti-
lininko Vl. daujoto eskizus išaudė ką tik pradėjęs veikti 
„Audėjo“ fabrikas, bareljefus kūrė skulptorius J. Kėdainis, 

„nerInga“

„nerInga“

„nerInga“

„Valgiaraštyje 
yra atskira 
patiekalų, 

gaminamų nuo 
pat kavinės 

atidarymo, skiltis – 
kulinarinės 

tradicijos čia 
puoselėjamos dar 
rūpestingiau nei 
interjerinės...“
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„nerInga“

„nerInga“

išlaikyta senosios „Neringos“ dvasia lemia kartų 
kaitą: pastebėta, kad, pavyzdžiui, kasmet rugsėjo 
pirmąją prie kavinės būriuojasi pagyvenę žmonės, 
atvedę savo anūkus paskanauti garsiųjų „Nerin-
gos“ delikatesų. Beje, valgiaraštyje yra atskira 
patiekalų, gaminamų nuo pat kavinės atidarymo, 
skiltis – kulinarinės tradicijos čia puoselėjamos 
dar rūpestingiau nei interjerinės... 

Rekonstrukcijos metu 1997 m. buvo įrengta 
papildoma 80 vietų salė rūsyje, buvusiose pa-
galbinėse patalpose. Ji skirta žmonėms, nejau-
čiantiems nostalgijos senajai „Neringai“, todėl ir 
salės stilistika visai kitokia. Bet tikėtina, kad po 
daugelio metų, švenčiant eilinį kavinės jubiliejų, 
būtent čia savo anūkus atves dabartiniai diskote-
kų lankytojai.

Šis straipsnis galėtų būti gerokai ilgesnis. Ga-
lėtume, tarkim, minėti linksmas „Nykštuko“ fres-
kas, ryškiaspalvius „Vilijos“ baldus, paslaptingą 
„Rūdininkų“ skliautų prieblandą. deja... Rūpinda-
miesi pseudoistorinių rūmų didybe, praleidžiame 
pro pirštus mūsų naujosios architektūros istorijos 
paminklų griūtį. Reikia tikėtis, kad šis straipsnis 
paskatins tausoti ir labiau saugoti tuos išraiš-
kingus atminties simbolius, kuriuos mes nejučia 
prarandame kiekvieną dieną.  
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VoKIETIJA

GREITA IR EKoLoGIŠKA
Ekspertams akivaizdu, kad čia darbuojasi profesionalai, žmonės, ku-

rie žino ką daro ir yra šios srities asai. Andre Lacroix, Pascal Le Pellec ir 
Gregor Woltje, buvę pagrindiniai „žaidėjai“ vokiškajame „Burger King“, 
suderino dvi populiarias šiuo metu tendencijas – ekologišką produktą ir 
greitą, neįpareigojantį aptarnavimą – ir įkūrė itin populiarų restoraną 
„WakuWaku“. Sveikas maistas, su protu neprasilenkiančios kainos ir vi-
suomenei pristatyta nauja idėja – tai sėkmės formulė, lėmusi restorano 
populiarumą nuo pat pradžių. 50-ies vietų restoranas, įsikūręs Hambur-
go miesto centre, sulaukia iki 200 lankytojų per dieną. Čia galima rasti 
įvairių pasaulio virtuvių patiekalų. Indijos, Japonijos, Italijos ar Austrijos 
virtuvę atpažinsi užsisakęs vieną iš devynių ryžių ar makaronų patiekalų. 
Kainos tikrai nėra didelės (10–30 Lt). Patiekalai gaminami Wok keptuvėse, 
dėl ko produktai išlaiko tikrąją savo vertę. Sau tinkantį patiekalą čia ras ir 
smaližiai, ir vaikai – siūlomi specialūs patiekalai vaikams bei Wok deser-
tai. Verta atkreipti dėmesį, jog patiekalai yra 100 % ekologiški. restorano 
interjeras paprastas ir neįkirus, dominuoja balta ir alyvinė spalvos. Įvairių 
rūšių skirtingos kėdės padarytos iš to, ką buvo galima perdirbti ir vėl tin-
kamai panaudoti. 

Internete: www.waku-waku.eu 
 

ĮdoMIoS 
KoNCEpCIJoS
Pagal „Food Service Europe And Middle East“ parengė donatas Kocys

tęsiame žurnalo rubriką apie įdomius ir sėkmingai 
dirbančius užsienio restoranus. Šį kartą pristatome 
po tris dėmesio vertas koncepcijas vokietijoje, 
austrijoje ir čekijoje.

„WakuWaku“

„HafeNperLe“

koncePcIja
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žUVIS VISIEMS
Restoranas skambiu pavadinimu „Hafenperle“ („Uosto perlas“) nebūti-

nai turi būti ant jūros kranto. Šis jaukus žuvies restoranas įsikūręs Reino 
upės krantinėje, duseldorfe. Žinia, pagrindinis akcentas čia – žuvis. 230 kv. 
m restorane vienu metu gali lankytis iki 270 žmonių (200 vietų yra lauke), 
kurie jaučiasi tarsi laive: medinės grindys – kaip laivo denyje, apvalūs iliu-
minatoriai, didžiulis akvariumas, panoraminiai langai į upę – viskas alsuo-
ja marinistiniu stiliumi. Restoranas savo dabartinį įvaizdį kūrė nuo 2008 
m. vidurio. Ir kaip galima spręsti iš plataus rato žmonių atsiliepimų, šei-
mininkamspuikiai pavyko. „Fish&Chips“ (žuvis su bulvytėmis) pietų metu 
kainuoja apie 29 Lt, na o žuvis pasirinktinai vakarienės metu kainuoja iki 
57 Lt.  Valgiaraštyje taip pat rasite 3 mėsos patiekalus nemėgstantiems 
žuvies... Visi patiekalai gaminami atviroje, restorano centre esančioje vir-
tuvėje, kur dirba 11 profesionalių virėjų. Vidutinė sąskaita restorane vaka-
ro metu yra apie 30-40 eurų, pusę jos sudaro gėrimai.

Internete: www.die-hafenperle.de 

ALpĖS HAMBURGE  
didžiuliai šakoti šviestuvai, grubių rąstų lentynos ant sienų, didelis 

plokščiaekranis televizorius, kuriame spragsi laužo ugnis ir juoda balta 
Alpių panorama, žaismingai ir moderniai įkūnija Alpių dvasią modernia-
me „tschebull“ restorane Hamburge. Restorano, talpinančio 135 žmones 
viduje ir 120 lauke esančioje terasoje, savininkas Tschebull, kilęs iš Austri-

joje esančio Carinthia regiono, stengiasi pateikti austrišką dvasią tiek per 
interjerą, tiek per patiekalus. Meniu, kuriame dominuoja Vienos šnicelis, 
Zalcburgo virtinukai ir kiti tradiciniai austriški patiekalai, dar kartą patvir-
tina savininko kilmę. Vynų sąraše taip pat dominuoja austriški vynai, kurių 
čia rasite net 100 rūšių, kaip, beje, ir kava, kurią tiekia legendinis „Julius 
Meinl“. Restorano savininko žmona taip pat padeda įkūnyti austrišką dva-
sią šiame restorane, jie planuoja atidaryti mažą krautuvėlę, kurioje visi 
norintys galės nusipirkti jiems patikusių delikatesų. 

Internete: www.tschebull.de 

AUSTRIJA

NAUJoS AUKŠTUMoS
Aukščiausiame Hochgurglo slidinėjimo kurorto Vurmkogel viršūnės 

taške nelieka nė vieno abejingo, išvydus įspūdingus Alpių vaizdus. 3080 
metrų aukštyje įsikūręs „Top mountain star“ baras, atidarytas 2006 me-
tais, kiekvieną lankytoją lyg ant sparnų pakelia į dar neregėtas aukštumas. 
Baras, kuriame vienu metu gali susėsti iki 50 žmonių, lyg karūna stūkso 
ant kalno viršūnės. 120 kv. m panoraminis bokštas apjuostas stikliniu fa-
sadu, kuris, esant geram orui, gali būti atidaromas. Architektas P. Schmuck 
šiai „karūnai“pagaminti naudojo 3 rūšių metalą, medį ir daug stiklo. Kaip 
mėgsta juokauti šiame bare buvę žmonės, net garsiesiems „Swarovski“ 

„TscHebuLL“

„TscHebuLL“ „Top mouNTaiN sTar“

koncePcIja
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koncePcIja

kristalams tenka pasistengti, kad nebūtų užgožti 
įspūdingų sniego kristalų spindesio. Įjungus švie-
sas, sklindančias iš lubose įrengtų šviestuvų, kurių 
kiekvienas atitinka zodiako ženklą, žėrėti pradeda 
ir gėrimai. Nuostabus vaizdas, nepriekaištingai 
paruošti gėrimai bei lengvi užkandžiai, rami mu-
zika... 

Šis baras priklauso tiems patiems savininkams, 
kurie valdo 5* viešbutį „Top hotel“ tame pačiame 
mieste.

Plačiau internete: www.tophotelhochgurgl.com 

VISIEMS po TRUpUTĮ
Beveik 1000 kv. m ploto, 3 aukštų, vieno-

je geriausių miesto vietų įsikūręs restoranas 
„freiraum“, atidarytas 2008 metais, yra vienas 
didžiausių Vienoje. Pasirinkimas čia toks platus, 
jog sau tinkančią vietą ras visi – skirtingų skonių 

ir finansinių galimybių žmonės. Po vienu stogu 
veikia kavinė, kurioje telpa iki 30 žmonių, „Sofa 
lounge“ baras (55 vietos), kokteilių baras (70 
vietų), oranžerija (50 vietų) ir restoranas (100 
vietų). Čia galima paragauti itin modernių tai-
landietiškų patiekalų, pažinti tradicinę Amerikos 
virtuvę, išragauti visą Europą, na ir žinoma, mė-
gautis vietiniais austrų gardėsiais. Pusryčių me-
niu čia siūlomas iki vidurnakčio. Pusryčiams itin 
populiarūs kiaušiniai čia ruošiami 9 skirtingais 
būdais, duona kepama malkų krosnyje, 3 skir-
tingų rūšių kava taip pat skrudinama vietoje. 
20–40 Lt kainuojančios picos, pvz., su burrata 
sūriu arba su figomis ir medumi, tikrai ilgam 
išliks atmintyje. Norintiems paragauti „įdomes-
nių“ skonių, vertėtų užsukti į restoraną, kuriame 
galima užsisakyti tuno kepsnį su Thai šparagais, 
marakuja vaisiumi ir Wasabi tyre. Gėrimų pasi-
rinkimas taip pat įspūdingas – 200 rūšių koktei-

liai, 100 degtinės pavadinimų, na ir kubietiškas 
romas, kurio kaina... beveik 10 000 Lt už 50 gra-
mų... Taip pat siūloma 24 pavadinimų šampano 
ir 300 rūšių vynų... Įspūdinga.

Plačiau internete: www.freiraum117.at 

KAVoS pASAULIS
Netoli Vienos esančiame Neusiedlo mieste 

veikia kavinukė „scharf World“. Tai vieta, kur 
žmonės gali sužinoti viską apie „rudąją pupe-
lę“. dar 2005 metais įsikūręs objektas išsiplėtė 
beveik iki 5000 kv. m ploto. Besidomintieji gali 
apsilankyti kavos muziejuje, demonstracijų kam-
baryje, pamatyti visa,  kas susiję su šia kompanija 
ir jos vykdoma veikla, ir, be abejo, pasimėgauti 
nuostabia kava nuostabioje panoraminėje tera-
soje. Specialioje „trasoje“ galima susipažinti su 
kavos pupelės kelione nuo augimo plantacijoje 
iki skrudinimo, o „Arabikos vaistinėje“rasti įvai-

„freiraum“

„scHarf WorLd“

„v ZatIŠI“

„Boulevard BageterIa“
„siddHarTa cafe“
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riausių kavos rūšių iš įvairiausių pasaulio kraštų. Bibliotekoje – daugy-
bė knygų apie kavą. Praeitų metų vasarą kavinė atidarė „Mokslo vizijos“ 
kambarį, į kurį įėję pasijusite tarsi kavos aparate. 

Ši kavinė priklauso Scharf šeimai, kuri, užsiimdama įvairiais verslais, 
sugeba padaryti 40 milijonų metinę apyvartą. Iš viso yra net 180 „Scharf 
World“ kavinukių 14-oje pasaulio šalių. 

Plačiau internete: www.schaerf.at 

ČEKIJA

dVIGUBA pAGUNdA
Indijoje gimęs Sanjiv Suri 1991 metais Prahos centre atidarė restora-

ną, kuriame puikiai suderino maisto produktus ir įdomų interjerą. Savi-
ninkas buvo įsitikinęs, kad klientas tikrai liks nustebęs, išvydęs neeilinę 
aplinką. Restoranas „v Zatiši“ padalintas į kelias atskiras patalpas, kurių 
viena nesenai buvo atnaujinta. Naujojo įvaizdžio kūrėjas – Rony Plesl, 
turintis stiprią aistrą stiklui. dizaineris pasistengė, kad dar prieš įženg-
damas į restoraną svečias pasijaustų tarsi džiunglėse, ir visa tai – sti-
klo pagalba. Apšvietimas taip pat žaismingas, bet kartu intymus. Viso 
to rezultatas – tarsi buvimas angliškajame vasarnamyje, aristokratiškoje 
aplinkoje. Restorano valgiaraštis kurtas remiantis „dviguba pagunda“...
Siūloma rinktis iš kelių šviežių produktų (žuvies ar mėsos), kurie patei-
kiami dviejų skonių, beje, dažniausiai visiškai skirtingų ir kontrastuojan-
čių. dažnai tai čekų tradiciniai patiekalai su moderniu prieskoniu. 120 
vietų restoranas kasdien sulaukia iki 200 lankytojų. Pietaudamas žmogus 
čia vidutiniškai išleidžia apie 100 Lt. Vakarienė kainuoja šiek tiek bran-
giau – apie 145 Lt.

Plačiau internete: www.vzatisi.cz 

NUo JUoKŲ IKI RIMTŲ dARBŲ
Pirmosios tinklo „boulevard bageteria“ užkandinės atidarymas 2003 

m. buvo labiau bandymas linksmai užsidirbti, nei projektas, kuriuo jo kū-
rėjai tikėtųsi išplaukti į didžiuosius vandenis. Iki 2008 m. kompanija pri-
klausė įmonei „Crocodille“, kuri specializuojasi greitam vartojimui skirtų 
sumuštinių gamyba. Norėdami tapti „originalesni“, įmonės vadovai nu-
sprendė atidaryti greito maisto kavinukę, siekdami įrodyti, kad jų produk-
ciją parduodančios užkandinės gali konkuruoti su tuo metu populiariomis 
panašaus tipo užsienio kapitalo užkandinėmis. „Boulevard Bageteria“ 
nuo pat atidarymo dienos stengėsi sukurti tikro, sveiko ir originalaus 
maisto koncepciją. Paradoksalu, tačiau jiems tai puikiai pavyko. 2008 
m. „Crocodille“ buvo padalinta į dvi įmones, kurių viena, „Bageteri Bou-
levard“, šiuo metu jau valdo net 7 kavines (viena – franšizinė). Pasi-
rinkimas čia pakankamai platus – galima rinktis iš 6 šaltų ir 6 karštų 
sumuštinių rūšių, taip pat siūloma paskanauti sriubos, salotų, įdarytų 
bulvių bei įvairių gėrimų. Pusryčiaujantiems siūlomas specialus pusryčių 
meniu. Vidutinė patiekalo kaina 10 Lt.

Plačiau internete: www.boullevard.cz 

BUdA pRAHoJE
2009 m. sausio mėnesį Prahoje atidarytas pirmasis pasaulyje 5* 

„Buddha-Bar Hotel“ viešbutis, kuriame įsikūrė legendinis „Buddha 
-Bar“ bei naujas restoranas„Siddharta Cafe“. Pop Art dinamiškumu 
alsuojanti restorano atmosfera, ryškios spalvos, aukštos ornamentais 
puoštos lubos, rytietiški tinko darbai ir šviesos žaismas, skleidžia-
mas Čekijoje pagamintų sietynų, sukuria puikų rytietiškai modernų 
interjerą. „Siddharta Cafe“ restorane vienu metu gali tilpti iki 100 
žmonių, kurių patogumui specialiai parūpintos turkiško stiliaus kė-
dės. Restorano virtuvės šefas pasistengė, kad čia apsilankęs žmogus 
turėtų galimybę paragauti įvairiausių patiekalų iš įvairiausių pasaulio 
kraštų. Pusryčiai patiekiami nuo 6.30 val. iki 11.00 val., pietūs nuo 
11.30 val., na, o užkandžiauti, mėgautis įspūdingais kokteiliais ar vaka-
rieniauti galima iki vėlumos.

Plačiau internete: www.buddha-bar-hotel.cz 
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pASLApTINGAS ARBAToS pASAULIS
Pagal „Skonio akademijos“ paskaitą parengė Elena Germanovič

arbata – vienas populiariausių gėrimų pasau-
lyje, kuriuo kasdien mėgaujasi milijonai žmo-
nių. tai gėrimas, suvienijantis bendravimui, 
pažinimui, jungiantis skirtingas kultūras. vie-
nam kilogramui arbatos pagaminti prireikia 
20 tūkstančių lapelių, o kol gėrimas pasiekia 
mūsų stalą, laukia ilga kelionė. nusikelkime ir 
mes trumpam į paslaptingą arbatos šalį kartu 
su „skonio akademijos“ lektore giedre kveda-
ravičiene.

Pasak kiniečių legendos, jau 2737 metais prieš Kristaus gimimą arbatą 
atrado imperatorius Šen Nongas. Į Europa arbata pirmą kartą atvežta 1610 
metais. Gėrimas greitai tapo populiarus ne vienoje šalyje, ja ėmė mėgautis 
anglai, prancūzai, vokiečiai. Garsios anglų arbatos popietės pradininke lai-
koma karalienės Viktorijos draugė Bedfordo grafienė Anna Russel. Arbata 
tais laikais buvo gardinama pienu bei cukrumi, prie jos patiekiant lengvus 
užkandžius – pyragaičius, sausainius, keksus. Arbatos popietė prasidėdavo 
penktą valandą po pietų. Šis metas pasirinktas neatsitiktinai. Anglai neval-
gydavo pietų, todėl prailgdavo laikas laukiant vakarienės, kuri buvo rengia-
ma 18–19 valandą. Europietiška arbatos gėrimo kultūra vėliau formavosi 
anglų pavyzdžiu. 

AUGINIMAS, pERdIRBIMAS, pARUoŠIMAS
Indijoje užauginama net 27,4 procentų pasaulio arbatos. Antrą vietą už-

ima Kinija, kuriai atitenka 24,5 procento pasaulinės arbatos produkcijos. 
Geriausios arbatos užauginamos minėtose šalyse, taip pat Šri Lankoje ir Ja-
ponijoje. Pastarojoje visa užauginta arbata daugiausia suvartojama vidaus 
rinkoje, ji pasižymi aukšta kokybe, todėl yra labai brangi. Europoje dažniau-

siai rasime Kinijoje japonišku būdu pagamintų arbatų, originalios japoniškos 
arbatos gauti labai sunku.

Kinijoje arbata skinama pramoniniu būdu, naudojant žemės ūkio techniką, 
tuo tarpu Indijoje arbatos lapeliai rūpestingai skinami rankomis. didelė dalis 
arbatkrūmių Indijoje auga aukštai kalnuose, todėl skynėjoms tenka laipioti 
šlaitais. ypač svarbu, kaip nuskinami lapeliai, – reikia nusukti tik tris viršu-
tinius. Kai prisipildo krepšys, moteris jį nešą į gamyklą, kur arbata sveriama, 
supilama į lovius, išskleidžiama, kad pavystų. Tai pirmasis arbatos gamybos 
etapas. Tada lapeliai konvejeriu keliauja į kitą patalpą, kur prasukami tarp 
girnų – taip pažeidžiamos ląstelės ir išsiskiria sultys. Po to lapeliai paliekami 
tamsioje patalpoje fermentuotis – šio etapo metu išryškėja arbatos skonis ir 
kvapas. Paskui arbata džiovinama, tolesnė fermentacija sustabdoma aukštos 
temperatūros pagalba. Galiausiai arbata rūšiuojama.

Kai nusiperkame arbatos, reikia mokėti ją tinkamai paruošti. Pirmiausia 
vertėtų pasirūpinti tinkamu vandeniu – arbata skaniausia, jei gaminama 
iš skanaus vandens. Antra, virdulys turi būti švarus, be kalkių, suteikiančių 
kartumo. Trečia, priklausomai nuo arbatos rūšies, reikia ją plikyti atitinka-
mos temperatūros vandeniu. Pasak Giedrės Kvedaravičienės, jokios arbatos 
nederėtų plikyti verdančiu vandeniu – daugumai arbatų tinkamiausias yra 
80-90 laipsnių vanduo. Juodosios plikomos šviežiai virusiu vandeniu, ža-
liosios šiek tiek atvėsintu. Moteris pastebėjo, kad paprastai kuo brangesnė 
arbata, tuo žemesnės temperatūros vandens reikia. 

ARBAToS VERSLo SUBTILUMAI
Giedrė Kvedaravičienė pasakoja, kad arbatos gamybos verslas laikui bė-

gant mažai pasikeitė. Įprastai tai šeimos verslas, kurio tradicijos perduo-
damos iš kartos į kartą. Pavyzdžiui, Indijoje vis dar svarbus džentelmeno 
žodis, kadangi sudarinėjami žodiniai sandoriai, daugelis darbų atliekama be 
rašytinių sutarčių. Arbatos verslą daugiausia valdo vyrai.

didmeninis arbatos pirkimas taip pat užtrunka: iš pradžių laukiama pa-
vyzdžių, tada jie įvertinami. Jei nėra pažymėtų konkrečių arbatos namų ar 
nurodytos klasifikacijos, – tai gali būti arbatos mišiniai. Indijos arbatos turi 
savo klasifikaciją, todėl tai palengvina užduotį. O Kinijoje vieningos klasifi-
kacijos nėra, todėl kinai gali įvardyti arbatą klaidingai. 

baras

arbaTos LapeLis
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Pirmiausia vertinama arbatos ar jos mišinio išvaizda, mat pasenusi arbata 
būna perdžiuvusi ir papilkėjusi, ją lengva atskirti. Vizualiai vertinama bendra 
išvaizda, spalva, ar arbatoje nėra priemaišų – šakelių. Po to uostomas arba-
tos ar jos mišinio aromatas, tada paruošiamas gėrimas – vertinama spalva 
ir skonis. 

Arbatos degustacija – panaši į vyno: geriama pro sučiauptas lūpas, in-
tensyviai įtraukiant orą, vertinamas gėrimo poskonis. Iš pradžių degustuoja 
profesionalai, tada su atrinktomis arbatomis atliekamas rinkos tyrimas – jas 
degustuoja įvairių žmonių grupė.

IŠSKIRTINĖS ARBAToS
Viena garsesnių yra pirmojo skynimo dardžilingo arbata, kuri prilyginama 

šampanui. Ji renkama Indijoje, aukštai kalnuose, kovo pabaigoje ar balan-
džio pradžioje, na o pirkėjai gali ja mėgautis jau balandžio-gegužės mėnesį. 
dėl jos varžosi ne vienas arbatos pirkėjas, nes ji – ypatinga. Ši arbata, kve-
pianti pavasariu, gėlėmis, medumi ir vaisiais, palieka gilų įspūdį – jos išgėrus 
jaučiamas sviestinis vanilinis poskonis. Iki vartotojo ji turi būti atgabenama 
labai greitai, per kelias savaites. Kitų rūšių arbatų kelionė užtrunka ilgiau, 
nuo arbatos lapelių nuskynimo iki kol prekė pasiekia parduotuves, dažniau-
siai praeina 4–6 mėnesiai.

dardžilingo arbata skinama tris kartus – pirmą kartą ankstyvą pavasarį, 
paskui – vasarą bei rudenį. Giedrė teigia, kad Europoje pirmojo skynimo 
dardžilingo arbata yra vertinama, tačiau mažai kas skiria antrojo ir trečiojo 
skynimo arbatas – jos nepelnytai pamirštamos ir nuvertinamos. Antrojo sky-
nimo dardžilingo arbata sodresnė, atsiranda harmoningos vaisių ir švelnaus 
medaus saldumo užuominos, kurios rudens skynime būna dar intensyvesnės, 
kvepiančios prisirpusių vaisių ir pievų gėlių aromatais.

ARBATA IR EKoLoGIJA
Pasak mūsų pašnekovės, šios dvi sąvokos nėra lengvai suderinamos, ir ar-

batos versle nereikėtų akcentuoti ekologijos, kuri dabar tampa ypač madin-
ga: „Tai dideli monokultūrų laukai, kurie yra kenkėjų ir įvairių ligų taikiniai. 
Natūralu, kad naudojamos trąšos ar chemikalai, siekiant išvengti nuostolių 
bei pasiūlyti vartotojams aukštos kokybės gėrimo. Pavyzdžiui, geros kiniš-
kos arbatos dažnai nepakliūna į Europos rinką, kadangi neatitinka europinių 
reikalavimų. Visgi ne produkto ekologiškumas, o kiti veiksniai, pirmiausia 
auginimo ir gamybos profesionalumas, lemia produkto kokybę. Ekologiškos 
arbatos paprastai būna aukštesnės nei vidutinės kokybės, bet greičiau dėl to, 
kad rūpestis arbatos ūkiu – dalis bendro siekio gaminti gerą arbatą. Iš kitos 
pusės, nepabijokim pripažinti: ekologiškos arbatos pasiūla – tai vartotojų 
poreikio gauti sveiką produktą patenkinimas.“

ARBAToS KULTŪRA LIETUVoJE – GANA AUKŠTA 
Giedrė Kvedaravičienė džiaugiasi, kad lietuviai, palyginus su kitomis Eu-

ropos tautomis, yra išprusę ir išmano apie arbatas gana daug, jomis domisi. 
Arbatos gėrimo kultūra įsišaknija vis giliau, o jos gerbėjų ratas irgi plečiasi. 
Moteris atskleidė paslaptį, kad nors anglai ir suformavo arbatos gėrimo tra-
dicijas Europoje, patys mažai apie jas išmano, dažniausiai nekreipia dėmesio 
į arbatos kokybę, tradiciškai geria juodąją, skanina ją pienu ir cukrumi, kas 
užgožia tikrąjį arbatos skonį.

Giedrė arbatos versle sukasi ne vienerius metus – ji yra viena iš aukštosios 
arbatos mados tendencijų kūrėjų. Keičiantis žmonių poreikiui, arbatos rinkai 
taip pat tenka prisitaikyti, kartais tenka diktuoti savas taisykles, siūlyti žmo-
nėms naujas arbatas, kad jie atrastų naujas savybes ir pojūčius.

ARBAToS RINKA žENGIA Į pRIEKĮ
Arbatos žinovė pastebėjo, kad gana populiarūs arbatos mišiniai paskuti-

niu metu irgi pasikeitė – skoniams išgauti naudojamos natūralios medžia-
gos, ypatingas dėmesys skiriamas kokybei. Arbatos rinka pasipildo gaiviomis 
idėjomis – atrandami neįprasti, nauji deriniai, arbatos mišiniai papildomi 
kukurūzais ar džiovintomis morkomis, burokėliais ir kitais ingredientais, ku-
rie suteikia spalvų ir papildo skonį. Taip pat savo nišą atranda funkciniai 
arbatų mišiniai, skirti pagerinti savijautai: raminantys, tonizuojantys ir t. t.

Tikriems arbatos gurmanams netgi siūloma išskirtinių arbatų, dengtų 
auksu. „Kai kurie žmonės nori pamaloninti savo mylimus žmones, padaryti 
staigmeną artimiesiems ir dovanoja ne arbatą, o meno kūrinį, šventinę nuo-
taiką. Išgėrus tokios arbatos, auksas pasišalina tik po kurio laiko. Manoma, 
kad jis teigiamai veikai žmogaus organizmą“, – komentavo moteris.

Kuo skiriasi arbatos ir arbatos mišiniai prekybos centruose ir speciali-
zuotose parduotuvėse? Pasak Giedrės, ne tik kaina, tačiau ir kokybe: kaina 
yra pagrindinis rodiklis, kuris nurodo ne tik arbatos mišinių, bet ir pačių 
arbatžolių kokybę: „Vienodų pavadinimų arbatos ar arbatos mišinių kaina 
taip pat gana ženkliai gali skirtis įvairiose arbatinėse – viskas priklauso nuo 
kokybės, todėl nereikėtų manyti, kad vien tik užsidedamas antkainis ir sie-
kiama pasipelnyti.“

baras

arBatos skynėjos

fermentacIja

degustacIja
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IŠSKIRTINĖ NAUJIENA - „MILLENNIUM LITUAE“
Vienetinės serijos „Millennium Lituae“ – ypatinga degtinė, „Stumbro“ 

ekspertų sukurta Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio proga. Šis iš-
skirtinis gėrimas vertas puikuotis šalia geriausių pasaulio degtinių. 

„Millennium Lituae“ degtinės gamybai naudojamas vanduo filtruoja-
mas per analogų Lietuvoje neturinčius mineralų filtrus. Itin tyro vandens 
ir aukščiausios kokybės specialiai šiai degtinei atrinkto grūdinio alkoholio 
mišinio filtracijos procesą sudaro net devyni etapai. Vienas iš jų – filtracija 
per tauriuosius metalus.

Ant „Millennium Lituae“ butelio – pirmųjų valstybingumo simbolių kom-
pozicija. Žaltys – tai pagoniškoji Lietuva, karaliaus Mindaugo karūna – vals-

tybės susikūrimas, pirmasis Vytis skyde – Lietuvos valstybės simbolis.

Kiekvienas unikaliu numeriu pažymėtas butelis yra pripildomas, užsu-
kamas ir į dėžutę supakuojamas rankomis. dėžutėje yra sertifikatas, kuria-
me – informacija apie produktą, unikalus jo numeris ir kokybės garantija, 
pasirašyta „Stumbro“ generalinio direktoriaus Česlovo Matulevičiaus ir 
„Stumbro“ gaminių technologijų direktorės, šios degtinės autorės, Aldo-
nos Volkienės. 

„Millennium Lituae“ degtinė – unikalus „Stumbro“ kūrinys Lietuvai ir pa-
sauliui. 

daugiau informacijos apie „Millennium Lituae“ rasite www.stumbras.

baras
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VISKIS „NIKKA FRoM THE BARREL“ pELNĖ 
pASAULINĮ ApdoVANoJIMĄ

Autoritetingo leidinio „Whis-
ky Magazine“ nuo 2000 metų 
rengiamuose apdovanojimuose 
„World Whiskies Awards“ kate-
gorijoje „World‘s best blended 
whisky“ (Geriausias pasaulyje 

maišytas viskis) laimėjimą kaip geriausias pasau-
lyje japoniškas maišytas viskis pelnė UAB „Minera-
liniai vandenys“ importuojamas viskis „Nikka From 
The Barrel“. 

Šiais metais komisija vertino 150 skirtingų 
viskių, iš kurių laimėtojai paaiškėjo po trijų aklo 
degustavimo etapų. Komisiją sudarė geriausi šios 

srities žurnalistai iš viso pasaulio bei viskio daryklų 
ir prekinių ženklų atstovai. 

„Nikka From The Barrel“ yra pagamintas deri-
nant dviejų Japonijos viskio daryklų – „Miyagikyo“ 
ir „yoichi“ – salyklinius ir grūdinius viskius. Abi 
šios daryklos priklauso didžiausiai japoniškų vis-
kių gamintojai „Nikka Whisky distilling Company“. 
Kompaniją įkūrė japoniškų viskių tėvu vadinamas 
Masataka Taketsuru, kuris dvidešimto amžiaus 
pradžioje patirties sėmėsi pačioje viskio tėvynėje 
– Škotijoje. 

„yoichi“ darykla įkurta 1934 metais, „Miyagi-
kyo“ – 1969-aisiais. Šiose daryklose „Nikka“ gami-

UAB „MINERALINIAI VANdENYS“ GĖRIMŲ 
ASoRTIMENTĄ pApILdĖ RoMAS „MATUSALEM“

Nuo gegužės mėnesio UAB „Mineraliniai van-
denys“ pradėjo importuoti Premium klasės romą 
„Matusalem“.

„Matusalem“ romas 1872 m. buvo pradėtas 
gaminti Kuboje, Santjago mieste. Vykstant revo-
liucijai šio romo gamyba Kuboje buvo sustabdyta, 
o vėliau perkelta į dominikos Respubliką, gėrimas 
gaminamas iki šiol.

„Matusalem“ asortimente yra 4 romo rūšys – 
„Gran Reserva 15yo“, „Clasico 10yo“, „Solera 7yo“ 
ir „Platino“. 

„Romų konjakas“ – taip žinovų vadinamas 
„Matusalem“ flagmanas „Matusalem Gran reser-
va“ bene geriausiai apibūdina šio prekinio ženklo 
kokybę bei skonį.

dėl ilgamečių tradicijų, ypatingos receptūros 
bei gamybinių technologijų „Matusalem“ romai 
iki šiol laikomi Kubos siela. Jų kokybė pripažinta 
ir tarptautiniu mastu – pelnyta daugiau nei 50 
prestižinių apdovanojimų JAV, Kanadoje, Rusijoje, 
didžiojoje Britanijoje bei kitose šalyse. 

UAB „Mineraliniai vandenys“ taip pat impor-
tuoja „Stroh“ romą iš Austrijos bei „Old Pascas“ 
romą iš Barbadoso.

UAB „Mineraliniai vandenys“ informacija

baras

na įvairiausius japoniš-
kus viskius. Nemažai jų, 
kaip ir „Nikka From The 
Barrel“, yra susilaukę 
apdovanojimų pasauli-
niuose konkursuose. 

Viskį „Nikka From 
The Barrel“ UAB „Mi-
neraliniai vandenys“ 
importuoja nuo 2008 
m. lapkričio mėn.

.
UAB „Mineraliniai vandenys“ informacija
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IŠ NAUJo ATRANdAMI pATIEKALAI SU ALUMI 
„Tradicinėje „Švyturio“ kolekcijoje pristatomos trys alaus rūšys – tamsusis „Baltijos“ alus, kvietinis „Bal-
tas“ ir nepasterizuotas lageris „Ekstra draught“. Šios tris skirtingus alaus tipus atstovaujančios alaus rūšys 
buvo atrinktos kaip labiausiai vertinamos, nepriekaištingo skonio ir pagamintos remiantis lietuvių tradicinė-
mis alaus receptūromis iš aukščiausios kokybės žaliavų. Visos alaus rūšys išpilstytos į specialius, tokius, kokie 
buvo naudoti dar 19 a., reljefinius butelius.

Būtent šios alaus rūšys tinkamos ne tik ragauti, tačiau ir patiekalams gaminti. dar senovėje, geros šeiminin-
kės žinojo, kad naudojant gėrimą galima pagaminti ir skanius patiekalus – nuo alaus sriubų, marinatų, jūros 
gėrybių skanėstų net iki desertų. Svarbu mokėti derinti patiekalo ingredientus ir... skonis nustebins.

Senovės virtuvės paslaptis perėmė ir jas įgyvendina šiuolaikiniai virtuvės ekspertai. Jie žino, kad patiekalai 
su alumi – kitokio skonio. Tereikia žinoti, koks alus su kokiais produktais ir patiekalais dera. Aludariai mielai 
pritaria, kad su alumi galima ne tik ragauti, bet ir gaminti įvairius, net gurmaniškus patiekalus.  

pRIE KoKIo MAISTo TINKA ALUS?
„Švyturio“ vyriausioji aludarė džuljeta Armonienė džiaugiasi, kad grįžta alaus virtuvės tradicijos. Ji pastebi, 
kad alus tampa svarbia kulinarijos kultūros dalimi. „Žmonės jau suvokia, kad kokybišką alų tinka gurkšnoti 
ir verslo pietų, ir prabangios vakarienės, ir oficialaus priėmimo metu. Alus papildo vaišių stalą, o tinkamai 

parinktas maistas padeda atsiskleisti tikram gėrimo skoniui“, - neabejoja aludarė. 
 
derinti alų su maistu nėra sudėtinga, tereikia žinoti koks maistas geriausiai dera prie tam tikros rūšies alaus. 
Švelnaus skonio lageris rekomenduojamas prie mėsos patiekalų, aštrių užkandžių, taip pat daržovių, alyvuogių, 
salotų. 

Universaliu alumi tituluojamas kvietinis alus tinka prie daugybės patiekalų, pradedant žuvimi, suši, minkštais 
sūriais ir baigiant duonos gaminiais ar lengvais desertais. Neveltui sakoma, kad šį alų labai tinka gerti tiek kai-
triomis vasaros dienomis, tiek rafinuotoje kompanijoje, ragaujant jį su įvairių skonių užkandžiais ir patiekalais.

Tuo tarpu tamsusis alus dėl savo išskirtinių savybių (sodraus karamelės skonio, malonaus kvapo) itin tinka prie 
įvairių kepsnių, raudonos mėsos, dešrelių, ilgai brandintų sūrių, nesaldžių apkepų ar kito sotaus maisto.  

derinant maistą ir alų reikia atsiminti, kad skaniausias derinys bus tuomet, kai alus ir maistas turės bendrų 
skoninių elementų: kartumo, saldumo, gaivumo ir pan. 

Alus tinka ir gaminant patiekalus. Jame galima marinuoti, mirkyti, virti, troškinti, jis naudojamas gaminant 
išskirtinio skonio padažus ar verdant sriubą. 

TARpTAUTINIS ALAUS pRIpAžINIMAS 
„Tradicinę „Švyturio“ kolekciją įvertino ne tik gero alaus mėgėjai Lietuvoje. Australijoje vykstančiame presti-
žiniame aludarystės konkurse „The Australian International Beer Award“ visos trys kolekcijoje pristatomos 
alaus rūšys – „Ekstra draught“, „Baltas“ ir „Baltijos“ – laimėjo sidabro bei bronzos medalius. Garsūs pasau-
lio ekspertai neabejoja, kad lietuviškas „Švyturio“ alus nenusileidžia geriausioms pasaulyje alaus rūšims. 

„Restoranų verslas“ skaitytojams siūlome pasigaminti ir paragauti patiekalų su skirtingomis alaus rūšimis. 

„TRAdICINĖ „ŠVYTURIo“ 
KoLEKCIJA – ATRAdIMAS 
GURMANAMS  

lietuviškas alus pramoniniu būdu pradėtas gaminti dar 18 a. žinoma, kad 
aludariai tuomet garsėjo ir lengvu šviesiuoju, ir stipriu tamsiuoju alumi, 
kuris buvo itin mėgiamas. Šiandien alaus darykla „Švyturys“ į vieną ko-
lekciją sudėjo tris labiausiai pasaulyje ir lietuvoje vertinamas alaus rūšis 
ir jas pristato „tradicinėje „Švyturio“ kolekcijoje, siūlydami ne tik ragauti 
gėrimus su tinkamu maistu, bet ir pasigaminti patiekalų su alumi. 
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SKoRpIoNžUVĖS žIEdAS, TRoŠKINTAS 
KVIETINIAME ALUJE SU CITRINoS 
žIEVELĖMIS ( 2 poRC.)

reikės:
2 gabaliukų po 160 g skorpionžuvės filė;
baltųjų pipirų;
200 ml kvietinio alaus; 
1 citrinos žievelės (tarkuotos); 
alyvuogių; 
salotos lapų; 
aliejaus; 
druskos; 

gaminimas: 
Skorpionžuvės filė susukite į žiedą (galima sutvirtinti 
pagaliuku, kurį vėliau išimkite), įstatykite į aukštesnį 
indą, supilkite alų, suberkite kapotas citrinos žieveles, 
petražoles, raudonėlį ir troškinkite ant silpnos ugnies 
apie 10 min. Žuvį išimkite ir padėkite šiltai. Sultinį 
perkoškite ir nuvirinkite pusę kiekio, sutirštinkite 
miltais, jei reikia, šiek tiek pasūdykite. Žuvį patiekite 
su padažu, salotų lapais, alyvuogėmis.

VERŠIENoS IŠpJoVoS SUKTINUKAI SU pELĖSINIU SŪRIU 
IR ŠVELNIAI AITRIU ALAUS pAdAžU (2 poRC.)

reikės:
4 gabaliukų po 80 g veršienos išpjovos; 
80 g pelėsinio sūrio (geriausiai „Gorgonzola“); 
4 vynuogių; 
poro; 
200 ml nepasterizuoto lager tipo alaus; 
čili pipiro; 
cukraus; 
šlakelio sojos; 
aliejaus; 

gaminimas: 
Veršienos išpjovą pamuškite, pasūdykite, apibarstykite pipirais. Sūrį 
padalinkite į 4 dalis ir po vieną dalį uždėkite ant pamuštos veršienos 
kartu su vynuoge ir poro griežinėliu. Mėsos gabaliukus sulankstykite 
kaip vokelius ir perriškite iš poro išpjautomis siauromis juostelėmis. 
Mėsos vokelius apkepkite aliejuje iš abiejų pusių, supilkite alų, 
suberkite smulkiai supjaustytą čili pipirą, pasaldinkite cukrumi, įpilkite 
šlakelį sojos. Viską virinkite ant silpnos ugnies apie 15 min. Išimkite 
mėsą iš padažo. Padažą sutirštinkite miltais. Į lėkštę įpilkite padažo, 
ant jo sudėkite mėsos vokelius. Patiekite su virtomis bulvėmis arba 
makaronais.

šiek tiek miltų; 
druskos; 
pipirų; 
garnyrui tinka bulvės 
arba makaronai.

TAMSIoJo ALAUS SRIUBA SU KEpTAIS SVoGŪNAIS IR 
SŪRIo SKREBUČIU (2 poRC.)

Reikės:
2 didelių svogūnų galvų;
500 ml tamsiojo alaus;
4 valg. šaukštų aliejaus;
malto muskato;

gaminimas: 
Svogūnus nuvalykite, supjaustykite žiedais ir kepkite ant 
kaitrios ugnies, kol įgaus auksinę spalvą ir apskrus. 
Alų užvirinkite su prieskoniais ir jautienos sultiniu, 
sudėkite svogūnus, pavirinkite dar 10 min. 
Ant baltos duonos uždėkite tarkuotą sūrį 
ir apkepkite. 
Skrebutį patiekite kartu su sriuba.

pipirų;
jautienos sultinio;
4 riekelių baltos duonos;
100 g sūrio „Emental“.

petražolių; 
raudonėlio; 
miltų.
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Ko REIKIA KLIENTUI?
Niekas iš mūsų nenori girdėti tokių aptarnaujančio personalo atsakymų, 

kaip: „Viskas pas mus skanu“, „Nežinau, ar patiekale yra paprikų, aš juk vir-
tuvėje nedirbu“. Nėra labai smagu ir tada, kai turi mojuoti per visą restoraną 
prie baro žurnalą skaitančiam padavėjui, kai meniu yra tiesiog nuteškiamas 
ant stalo ar kai padavėjas dažnai ir įkyriai teiraujasi „ar viskas gerai, gal dar 
ko norėtumėte?“ 

dažniausiai reikia labai nedaug, kad klientas jaustųsi puikiai. Šypsena, 
pasisveikinimas, akių kontaktas, mandagus valgiaraščio padavimas ir pasiū-
lymas atsigerti, savalaikis užsakymo priėmimas, rekomendacija, savos nuo-
monės turėjimas, kliento išklausymas, trumpas ir neįpareigojantis pašnekesys 
ir truputis paprasto nuoširdumo – juk tai daugiau mažiau yra viskas, ko reikia 

GERAIS pAdAVĖJAIS NEGIMSTAMA. 
TAI REIKIA IŠ(SI)UGdYTI. 
Sigitas Žemaitis

kas restorane kelia žmogui šyp-
seną? Interjeras, maistas, vaizdas 
už lango – iš dalies taip. tačiau di-
džiausią poveikį žmonėms daro kiti 
žmonės, t. y. aptarnaujantis perso-
nalas. kartais atrodo – vieta tobula, 
maistas gardus, labai jauki aplinka, 
muzika sukuria smagią atmosferą, 
bet mes išeiname iš restorano su 
tam tikru kartėliu ir nepasitenkini-
mu. Taip nutinka tada, kai „tobulos“ 
vietos idilę sudaužo nemandagus 
arba lėtas, kartais įkyrus aptarnavi-
mas. tuomet mes užmirštame apie 
skanų maistą ir dailią aplinką. kas 
lieka ir ką, labai tikėtina, mes pasa-
kysime savo draugams: „ta vieta ti-
krai nebloga, tačiau aptarnavimas...“ 
tad ką daryti, jog taip neatsitiktų? 

restorano lankytojui.
Visi restoranai to siekia ir supranta, kad būtent taip tu-

rėtų elgtis aptarnaujantis personalas. Tačiau dažnai kiek 
naivokai tikimasi, kad taip bus savaime – pasamdysime 
padavėjus ir pasakysime jiems, kad „elgtųsi gražiai ir gerai 
aptarnautų klientus“. Bet juk geru padavėju nėra gimstama. 
Tokias savybes reikia iš(si)ugdyti. 

Reikia pripažinti, kad didesnieji restoranų ar picerijų 
tinklai bando diegti aptarnavimo standartus ar rengti ap-
tarnavimo kursus. Gaila, kad tai daro tik nedidelė restoranų 

dalis. Be abejo, pastangos turi būti abipusės – tiek iš restorano savininkų, tiek 
ir pačių padavėjų. Tad patys padavėjai turi stengtis tai daryti kiekvieną dieną 
ir ugdyti save bei tobulinti savo įgūdžius.

pAdĖKITE SAVo KoMANdAI TApTI GERIAUSIA
Klaidinga nuomonė, jog aptarnaujančio personalo ugdymas yra brangus 

malonumas. Jei nesate aukščiausios klasės restoranas, pretenduojantis į „Mi-
chelin“ žvaigždutes, tuomet jums tikrai nereikia savo žmonių siųsti į someljė 
kursus, baristų čempionatus ar stažuotes geriausiuose Paryžiaus ar Londono 
restoranuose. Turėtų pakakti savų žinių, jėgų, resursų, noro ir šiek tiek pastan-
gų, kad padėtumėte naujai į kolektyvą atėjusiam padavėjui įgyti tinkamus 
įgūdžius. 
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Štai keletas siūlymų, kaip tai padaryti:
• Sukurkite paprastą, tačiau aiškų pagrindinių procesų aprašymą: kaip 

norite, kad būtų pasitiktas klientas, kaip priimti užsakymus, nešti patiekalus ar 
gėrimus, kada ir kaip sutvarkyti stalus ir pan. Įtraukite informaciją ir apie vir-
tuvės „virtuvę“ – kaip gaminami patiekalai, koks dažniausiai būna gaminimo 
eiliškumas, kiek užtrunka pagaminti patiekalus. Naujam padavėjui tai tikrai 
bus didelė pagalba ir integracijos į komandą laikas žymiai sutrumpės. Savikai-
na – dvi restorano administratoriaus ar vadybininko darbo dienos, popieriaus ir 
spausdinimo kaštai. 

• Leiskite naujai atėjusiam padavėjui ragauti pagrindinius patiekalus 
– tai vienas iš efektyviausių būdų padėti suprasti tai, ką jis siūlys klientams 
kiekvieną dieną. Žinodamas skonį, padavėjas jausis daug tvirčiau ir klientas 
bus patenkintas, gavęs tikrai nuoširdžią rekomendaciją, o ne atsakymą „viskas 
pas mus skanu“ arba „nežinau“. Įgyvendinti tai yra labai paprasta: tiesiog su-
darykite sąrašą patiekalų, kuriuos naujasis komandos narys turi paragauti per 
pirmąsias dvi savaites ir leiskite tai daryti nemokamai. Savikaina – tiek, kiek 
kainuoja pagaminti jūsų patiekalus. 

• Nepalikite naujo padavėjo vieno per pirmąsias darbo savaites. Skirkite 
vadinamąjį „peer colleague“, kuris būtų lengvai pasiekiamas pradedančiam 
padavėjui, pasakytų jo klaidas ir pagirtų už pastangas, atsakytų į klausimus 
apie patiekalus, gėrimus. Šitaip reikiamų įgūdžių mokymasis paspartėja ir dar-
bo pradžia naujoje vietoje padavėjui būna daug lengvesnė. Savikaina – šiek 
tiek papildomų administratoriaus ar vyresnio padavėjo pastangų.

• Turėkite vynų aprašymus bei rekomendacijas, kokius vynus rinktis prie 
skirtingų jūsų meniu patiekalų. Nereikia labai plačių ir detalių. Tiesiog pa-
brėžkite vynų išskirtinumus, vynuogę, regioną bei su kuo derinti. Padavėjui, 
turinčiam tokią glaustą informaciją, bus daug lengviau, nes klientai to klausia 
labai dažnai. Juk ne visi yra vynų žinovai, ir tai reiškia, kad jie tikisi profesi-
onalios rekomendacijos. Savikaina – pagrindinę informaciją apie vynus jums 
tikrai pateiks vynų tiekėjas, tad savikainą sudarys pusė administratoriaus ar 
vadybininko darbo dienos, popieriaus ir spausdinimo kaštai.

• Surenkite vynų, pagrindinių kokteilių bei karštųjų gėrimų mini de-
gustacijas. Papasakokite apie juos. Kiekvienas žmogus turi susidaryti savo 
nuomonę ir suprasti skonį. Tad klientui paprašius lengvesnio kokteilio, puo-
delio kavos su daugiau pieno ar sodresnio raudonojo vyno, padavėjas žinos, 
ką pasiūlyti. Savikaina – nereikia degustuoti visų valgiaraštyje esančių gėrimų, 
apsiribokite pagrindiniais, tad visi kaštai bus gėrimų savikaina (pvz. 20 ml Kali-
fornijos Chardonay).

UGdYKITE SAVE KIEKVIENĄ dIENĄ
Kad ir kiek restorano savininkas stengtųsi, vien jo pastangų nepakaks, kad 

darbuotojas taptų geru padavėju. Kiekvieną dieną jis pats turi ugdyti reikia-
mas savybes. Tai nėra sudėtinga, tik reikia noro ir atsidavimo. Klausyti, klaus-
ti, stebėti, susidaryti nuomonę ir mokytis yra pagrindiniai „ingredientai“.

• Kiekvienas naujas padavėjas turi atlikti namų darbus. Pirmomis die-
nomis pagrindinį dėmesį skirkite tiek maisto, tiek gėrimų meniu pažinimui. 
Kartu su virėjų pagalba sužinokite kaip galima daugiau apie siūlomus patie-
kalus – kaip jie gaminami, kokios jų sudėtinės dalys, koks patiekalo dydis ir 
pan. Išsiaiškinkite, kokiuose patiekaluose galima rasti vadinamųjų „proble-
minių“ ingredientų (pvz. svogūnai, paprika, grybai) – tai bus vieni iš pirmųjų 
klausimų, kuriuos išgirsite iš klientų. Taip pat gaukite aiškius atsakymus iš 
virtuvės, kokie patiekalai yra aštrūs, o kokie skirti vegetarams.

• Lavinkite savo atmintį priimdami užsakymus. Labai keistai atrodo, kai 
du žmonės užsisako tik pora kavos puodelių, o padavėjas, net nežiūrėdamas į 
juos, pusę minutės užsirašinėja ant lapelio. Kiekvienas padavėjas turėtų len-
gvai įsiminti visus užsakymus, kai prie stalo sėdi iki 6 klientų. Tiesiog reikia 
treniruotis – bandykite įsiminti dviejų, vėliau trijų ir t. t. žmonių užsakymus, 
neužsirašydami jų. Susikurkite savo sistemą, kaip priimate užsakymą, ir jos 
visada laikykitės, pvz., klauskite žmonių vienoda tvarka, pradėkite nuo arti-
miausiai kairėje jūsų esančio žmogaus ir judėkite pagal laikrodžio rodyklę ar 
pan. Savo atmintyje susidarykite vizualinį meniu vaizdą. Žmonės dažnai rodo 
pirštais į norimą patiekalą valgiaraštyje ir tai labai padeda atsiminti teisingą 
užsakymą.

• Įsiminkite, ką konkretus klientas užsisako. Tokiu būdu išvengsite va-
dinamojo aukciono prie stalo – „kam makaronai su tunu, o kam salotos su 
vištiena“. Padavėjas, kuris priėmė užsakymą, atnešdamas patiekalus privalo 
tiksliai žinoti, kas ką užsisakė. Tad visuomet, klausydami žmonių, žiūrėkite 
jiems į akis. Taip kiekvienas patiekalas jūsų atmintyje „prilips“ konkrečiam 
klientui. Jei ko neišgirdote, nebijokite klausti, už tai juk negresia baudžiamoji 
atsakomybė. Išklausę visus pageidavimus, pakartokite užsakymus žiūrėdami į 
kiekvieną klientą.

• Nepalikite savo klientų likimo valiai. Tipinis scenarijus: atnešus užsa-
kytą patiekalą ir gėrimą tą pačią sekundę klientas yra užmirštamas. Kontakto 
su valgančiuoju negalima prarasti ilgesniam nei 5 minučių laiko tarpui. ypač 
svarbu pasitikslinti, ar viskas gerai, kai tik klientas gauna patiekalus ir pra-
deda valgyti. Tuomet labiausiai tikėtini papildomi pageidavimai, tokie kaip 
prašymas atnešti druskos, padažo ir pan. Sakydamas „neprarasti kontakto“ 
turiu galvoje ne tiesioginį būdą nuolat klausinėti kliento „ar viskas gerai“. Tai 
galime padaryti laikas nuo laiko praeidami pro šalį ar žvilgtelėdami į stalą.

• Stenkitės pažinti savo klientus. Kiekvienas lankytojas liks sužavėtas, 
jei atėjęs į restoraną išgirs frazę „šiandien paragausite ko nors naujo, ar val-
gysite jūsų mėgstamą jautienos kepsnį su raudono vyno padažu ir šparagi-
nėmis pupelėmis“. Suprantama, visų klientų bei jų pamėgtų patiekalų įsiminti 
neįmanoma, tačiau pačius lojaliausius – tikrai galima. Žmonės dažnai atsi-
skaito banko kortelėmis, žvilgtelėkite į ją atidžiau – ir jau žinosite kliento 
vardą. Pasibaigus darbui galite net susirašyti sau, ką lojaliausi klientai valgė. 
Įsidėmėkite, kokie yra specialūs klientų pageidavimai: „salotos be svogūnų“, 
„stipresnė Latte kava“, „pomidorų sultys su vienu ledo gabalėliu“ ir pan.

• Būkite atviri ir pripažinkite savo klaidas. Pačioje darbo pradžioje nau-
jam padavėjui dažnai pasitaiko įvairiausių keblių situacijų: supainiotas užsa-
kymas, nuneštas ne tas patiekalas, klientų klausimai, į kuriuos neturi atsaky-
mo. Tai tikrai natūralu ir normalu. Žmonės klysta ir visi tai supranta. Tad nuo 
pat pradžių reikia būti atviram ir nesibaiminti pripažinti savo klaidas: pvz., jei 
nežinote, ar yra mėsos sultinio sriuboje, tai klientui taip ir atsakykite: „Nesu 
dėl to tikras, jei pusę minutės palauktumėte, pasiklausčiau mūsų virėjų“. Toks 
atsakymas tikrai nesumenkins padavėjo klientų akivaizdoje. Priešingai, pada-
vėjas pademonstruos atvirumą ir tuo pačiu norą padėti.

Šiame straipsnyje pateikta tik keletas būdų ir patarimų, kaip ugdyti pa-
davėjus ir kaip padavėjai gali ugdyti reikiamas savybes patys. Gerais padavė-
jais tampama palaipsniui. Tad, norėdami turėti geriausiai aptarnaujančią ko-
mandą mieste ir norėdami, kad klientai šypsotųsi, tam turėtumėte skirti savo 
dėmesio ir pastangų kiekvieną dieną ir nuolatos. Be jokios abejonės, stengtis 
turi ir pats padavėjas. Kitaip visos priemonės ir būdai taps beverčiai.
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aptarnavimo klausimas buvo vienas aktua-
liausių kavinių lankytojams, formavęs skirtingų 
maitinimo įstaigų įvaizdį visuomenėje. vieniems 
lankytojams svarbiausia kokybiškas valgis, ki-
tiems svarbu aplinka ar publika. dar kitiems 
– aptarnavimas, kuris priklausė nuo padavėjų 
požiūrio į jų darbą. 

per visus metus, kuomet kaunas buvo va-
dinamas laikinąja sostine, kavinių ir restoranų 
tarnautojams rūpėjo tos pačios kelios proble-
mos: ilgos darbo valandos, maži atlyginimai ir 
dažni atleidimai iš darbo. Padavėjai vyrai tais 
laikais buvo vadinami kelneriais, o moterys tie-
siog padavėjomis. 

kelneriai dirbo daugiausiai pirmos rūšies 
restoranuose, o kitose, žemesnės klasės įstai-
gose, buvo ir moterų. kelneriai buvo pasirenka-
mi ne dėl galimo moterų paleistuvavimo darbo 
metu, bet todėl, kad frakuoti arba su juodais 
kostiumais ir kietomis „maniškomis“ vyrai at-
rodė turtingesni ir elegantiškesni. kitas svar-
bus veiksnys tas, kad neblaivūs lankytojai vyrų 
padavėjų neužkabinėdavo, kas beveik visada 
pasitaikydavo baruose dirbančioms moterims. 
nesusipratimų atvejais kelneriai sudarydavo 
restorano „gvardiją“. 

tapti kelneriu pirmos rūšies restoranuose 
(tokiuose kaip „metropolis“, „versalis“ ar „trys 
milžinai“) nebuvo paprasta. reikėdavo reko-
mendacijos arba pažinčių bei mokėti užsienio 
kalbų. tiesa, dėl paskutinio reikalavimo galima 
ginčytis, nes dauguma užsienio svečių vis tik 
negalėdavo susikalbėti su kelneriais. tačiau 
kelneris be praktikos buvo ne kelneris. pirmos 
rūšies restoranuose ir kavinėse buvo galima 
pamatyti vadinamuosius „kelneriukus“. Tai 
praktikantai. kad taptum tikru kelneriu, rei-
kėdavo praktikuoti mažiausiai dvejus metus. 
bet ir po to dar nebuvo garantuota kelnerio 
vieta – tai priklausydavo nuo gabumų ir kitų 
privalumų. kartais net ir išdirbusieji ketverius 
metus likdavo praktikantais. jeigu lygintume 
su šių dienų situacija, tai praktikavimo lai-
kotarpį būtų galima palyginti su bandomuoju 
laikotarpiu, kuomet mokamas mažesnis atlygi-
nimas. kelneriukai uždirbdavo apie 80 litų per 
mėnesį bei arbatpinigius. „lituanikos“ kavinėje 
iš pradžių praktikantai gaudavo tik maisto, bet 
vėliau buvo nustatytas pastovus atlyginimas 
– 60 litų per mėnesį, o „tikriesiems“ kelneriams 
apie 240–265 litų. Pratikantui netapti kelneriu 
– tai maždaug tai, kaip dabar nepereiti bando-
mojo laikotarpio. 

pRIE SMEToNoS BUVo KITAIp...
pAdAVĖJŲ dARBo SĄLYGoS TARpUKARIo LIETUVoJE
Andrius Zeigis

Praeitame mūsų žurnalo numeryje rašėme apie restoranų klasi-
fikavimą tarpukario lietuvoje, o šį kartą siūlome paskaityti, ko-
kiomis sąlygomis tarpukario lietuvoje, konkrečiai – kaune, dirbo 
kavinių, restoranų padavėjai.

kelnerių visai nebūdavo tik baruose. čia dir-
bo vien moterys, o kad neblaivūs lankytojai prie 
jų nesikabinėtų, kai kurie savininkai samdyda-
vo baro sargybinį. tačiau, manau, svarbiausias 
veiksnys, kodėl moterys nenoriai buvo priima-
mos į pirmos rūšies restoranus, tai restorano 
prestižo išlaikymas. Istoriškai susiklostė, kad 
pirmuosiuose kauno restoranuose, užeigose, 
baruose ir kitose panašiose įstaigose padavėjo-
mis dirbo moterys, nes lankytojai buvo tik vyrai. 
kiek tada būdavo paleistuvavimo, čia jau kitas 
klausimas, tačiau kur vien vyrai ir girtavimas, 
ten reikėdavo ir moterų. tai susijęs ir su pa-
čių klientų gėrimo kultūra. žemesnę socialinę 
padėtį užimantys asmenys turėdavo menką iš-
silavinimą arba išvis jokio, ir tai tiesiogiai atsi-
liepdavo jų uždarbiui. tokie žmonės išgalėdavo 
lankytis tik baruose, trečios rūšies restoranuose, 
kur dirbdavo beveik vien moterys. tokių klientų 
ir bendravimo kultūra nebuvo aukšto lygio. tai-
gi, pretenduojantys į aukštesnį lygį restoranai 
nenorėjo tokio pat padavėjų įvaizdžio – rūpi-
nosi savo „geru vardu“. tačiau nors ir gražiai 

apsirengę padavėjai kelneriai visgi nebuvo to 
paties socialinio statuso, kaip jų aptarnaujami 
klientai. 

tiek kelneriai, tiek padavėjos labiausiai buvo 
nepatenkinti per ilgomis darbo valandomis. Tai 
dar būtų buvę nieko blogo, jeigu atlyginimas 
būtų mokamas už išdirbtų valandų skaičių, bet 
atlyginimas buvo visada tas pats, nepriklauso-
mai ar dirbti tekdavo aštuonias, ar penkiolika 
valandų per parą. tokia padėtis buvo vienoda 
visose traktierinėse įstaigose (tiek pirmos rū-
šies restoranuose, tiek ir baruose). Padavėjos 
gaudavo vos du litus su centais už penkiolikos 
valandų darbo dieną. Per mėnesį uždirbdavo 
apytiksliai 70 litų, bet iš tų pinigų dar reikė-
davo nuomotis kambarį, kuris paprastai būdavo 
tolokai nuo darbo, mat tokios įstaigos kon-
centravosi miesto centre, kur kambariai žymiai 
brangesni. žinia, dar reikia nusipirkti drabužių 
ir maisto. o iš tokios algos ir pietūs nekokie 
išeidavo, nes pigiausi kainavo apie 1 litą. Be to, 
beveik kasdien pasitaikydavo tokių klientų, ku-
rie, išgėrę vieną kitą bokalą alaus, vos padavėjai 

PERKAUSKO CUKRAINĖ-KAVINĖ, 1920 M.
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nusisukus sprukdavo pro duris. apsauginis, jeigu toks 
ir būdavo pasamdytas, dažniausiai sėdėdavo prie baro 
ir tokių sukčių nepastebėdavo, įsikišdavo tik kilus są-
myšiui ar susistumdymui. Pabėgėlių sąskaitos būdavo 
apmokamos iš padavėjos kišenės. vienas bokalas alaus 
kainavo 35-70 ct. nepatyrusioms ar naujoms padavė-
joms dėl to iš algos belikdavo tik kokie 45 litai. tokios 
sumos užtekdavo sumokėti tik už kambario nuomą.

Šiek tiek geresnė padėtis buvo kai kuriuose pirmos 
rūšies restoranuose. Paprastai kelneriai gaudavo pro-
centinį atlyginimą – 10 % nuo sąskaitos sumos. tie 
procentai būdavo pridedami prie visos sąskaitos dy-
džio. Pvz.: jeigu pietūs kainuoja 6 lt, tai pridėjus 10 
% išeidavo 6,60 lt. klientui toks skaičiavimas buvo 
aiškinamas kaip mokestis už patarnavimą, nes lietuvos 
visuomenėje vyravo nuomonė, kad duoti arbatpinigių 
yra žmogaus įžeidimas, išmaldos davimas elgetai, kas 
prieštarauja lietuviškam dosnumui, kuomet žmogus 
sutinka svečią iš visos širdies, o ne dėl materialinės 
naudos. Bet kelneriams ir padavėjoms tokia nuomo-
nė nerūpėjo, nes arbatpinigiai sudarydavo nemažą dalį 
prie atlyginimo. arbatpinigių dažniausiai duodavo sve-
čiai iš vakarų, kuriems tai buvo įprastas reiškinys. Pats 
arbatpinigių terminas greičiausiai pas mus atkeliavo iš 
rytų – rusijos. čia XIX a. už nedidelį mokestį galima 
buvo nusipirkti karštos arbatos iš virdulio bet kuriame 
turguje. o štai angliškas pavadinimas „tips“ yra žodių 
„to insure proper service“, reiškiančių „garantuoti de-
ramą aptarnavimą“ santrumpa. 

kai kurių restoranų kelneriai per mėnesį kartu su 
arbatpinigiais susirinkdavo iki 200–300 litų. 

kavinėse padėtis buvo vėl kitokia. Iš kiekvienos pa-
davėjos kavinės šeimininkai imdavo nuo 21 iki 30 litų 
(maždaug litas per dieną) vadinamam „indų fondui“. 
tai mokestis už sudaužytus indus, nors padavėja kar-
tais jų nė vieno nesudaužydavo. kavinėse padavėjai at-
lyginimą gaudavo kaip ir restoranuose, t. y. 10 % nuo 
sąskaitos sumos. kiekviena padavėja aptarnaudavo po 
penkis šešis staliukus ir gaudavo tris, keturis ar penkis 
litus už darbo dieną. geras mėnuo būdavo tuomet, kai 
padavėja uždirbdavo apie 130 litų. už maistą reikė-
davo mokėti pačiai. arbatos stiklinė joms kainuodavo 
15 ct, kavos puodukas – 25 ct, dviejų kiaušinių kiau-
šinienė 50 ct. kavinių padavėjos už pietus mokėdavo 
perpus mažiau nei lankytojai. tokie pietūs buvo laiko-
mi gerais. vienoje kavinėje padavėjos buvo verčiamos 
du kartus per metus keisti uniformą, kuri kainuodavo 
apie 50 litų. arbatpinigiai kavinėse buvo labai maži 
arba jų nebuvo visai, nes dažniausiai rinkdavosi ne-
turtinga publika, kuriai lankytis restoranuose buvo 
per brangu, o eiti į barus neleido moraliniai principai: 
neva ten purvina, smirda, vyrauja paleistuvystė, ren-
kasi amoralūs žmonės ir pan. dažniausiai arbatpinigių 
palikdavo inteligentai arba jiems prijaučiantys žmonės 
– duodavo penkis centus; dvidešimt ar trisdešimt retai 
kas palikdavo. Beveik niekada arbatpinigių neduodavo 
nuolatiniai kavinių lankytojai. 

Padavėjos gaudavo vieną laisvą dieną per savaitę. 
dažnai iš padavėjų buvo imamas užstatas jas priimant 
į darbą. užstato dydis svyravo nuo 25 iki 100 litų. Ši 
suma buvo „tuštinama“ neva padavėjoms nesumokėjus 
kasai už alų ar kavą. Padavėją atleidžiant ar jai savo 
noru išėjus iš darbo, užstatas grąžinamas, tik suma jau 

būdavo mažesnė dėl minėtų nuskaičiavimų. 
tokia nepavydėtina restoranų ir kavinių tarnautojų 

situacija susiklostė todėl, kad nebuvo išleistas bendras 
samdos įstatymas (kitų sričių darbininkai tokius įstaty-
mus turėjo). nesant tokio įstatymo nebuvo išduodamos 
ir atsiskaitymo knygelės, be kurių įstaigų savininkai su 
savo darbuotojais galėjo elgtis kaip tik norėjo, kilus 
nusiskundimams tarnautojus jie galėjo atleisti iš darbo 
ir nesumokėti uždirbtų pinigų.

kelnerių ir padavėjų problemomis buvo susirūpinta 
tik 1939 m. pabaigoje. Tais metais kauno restoranuo-
se ir kavinėse bei valgyklose buvo apie 800 padavė-
jų ir kelnerių ir nebuvo jokios organizacijos, kuri jais 
rūpintųsi. darbo rūmai suskato pasidomėti socialiniais 
maitinimo įstaigų tarnautojų reikalais. teisingiau būtų 
pasakyti, kad tai vyko pačių padavėjų ir kelnerių inicia-
tyva. tokią sąjungą įkurti buvo galvojama dar 1932 m., 
tačiau jos įkūrimo užuomazgos kilo ne dėl darbo valan-
dų mažinimo ar materialinės padėties, bet dėl klausimo 
apie moterų tinkamumą dirbti tokį darbą. tuo metu 
restoranų kelneriai skundėsi, kad didesnę dalį lietuvo-
je esančių restoranų aptarnauja moterys, kurios nėra 
šiam darbui tinkamos. jie manė, kad moterys turėtų 
verstis tiktai moteriškais darbais, kurių vyrai dėl savo 
fiziologinių ypatumų atlikti negali. anot kelnerių, ki-
tose valstybėse tokį darbą dirba tik vyrai, o moterims 
jį dirbti uždrausta, mat ten, kur pardavinėjamas alko-
holis, moterys sudaro sąlygas plisti prostitucijai. Bet 
matyti, kad tokie reikalavimai buvo ne visai teisingi, 
nes moterys ir toliau dirbo, o kelnerių sąjunga neįsi-
steigė. tuo nebuvo suinteresuoti ir barų savininkai, nes 
dalis lankytojų pas juos ateidavo būtent dėl padavėjų 
– pasižiūrėti ir pabendrauti. Beje, kartais toks „pasižiū-
rėjimas“ baigdavosi vedybomis. 

Padavėjai formavo geros kavinės ar restorano įvaizdį 
visuomenėje. Patys kavinių ir panašių užeigų lankytojai 
manė, kad didžiausia tų įstaigų problema yra aptar-
navimo įgūdžių trūkumas. Į kavinę, kurioje su tavimi 
elgiamasi mandagiai ir pagarbiai, norisi sugrįžti vėl ir 
vėl. mandagumas, kitų pagarba, nuoširdus bendravimas 
reikalingi visiems žmonėms.  

„Angliškas 
arbatpinigių

pavadinimas „tips“ 
yra žodių „to insure 

proper service“, 
reiškiančių 

„garantuoti deramą 
aptarnavimą“, 
santrumpa.“ 

! Palyginus tų laikų 
kainas ir uždarbius su 
dabartiniais laikas, tai 
proporcijos panašios, 
tik dabar 10 kartų 
didesnės kainos ir 

užmokesčiai. 

LANKyTOJAI KONRAdO KAVINĖJE
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visą dieną iki pat vėlyvos nakties vykusiame renginyje 
netrūko įspūdingų akimirkų, įtampos ir azarto. Įgudę 
barmenai demonstravo savo profesionalumą ir ne tik 
kūrė puikius gėrimus, bet ir dekoravo juos kaip tikri 
menininkai. 

klasikos kategorijoje rungėsi 23 barmenai. trys ge-
riausieji buvo atrinkti į superfinalą. trečiąją vietą iš-
kovojo latvis andris reizenbergs, liina Ihermann iš es-
tijos buvo antra, o nugalėtoju tapo dar vienas latvijos 
atstovas raitis akerblums. be to, jo kokteilis „mona 
lisa“ buvo išrinktas geriausiu šiame konkurse ir pa-
skelbtas „monin Baltic cup 2009“ metų kokteiliu!

„flairingo“ rungties dalyviai meistriškai žonglira-
vo buteliais, džiugino publiką sudėtingais originaliais 
triukais, stebino puikiai suderintais sportiniais, meni-
niais ir šou elementais. Šioje kategorijoje dalyvavo 16 
barmenų. keturi iš jų pateko į superfinalą. gvido elks-
nis iš latvijos superfinale buvo ketvirtas, mūsų šalies 
atstovas mantas Zujis iškovojo trečiąją vietą, latvis 
Ivars rutkovskis buvo antras, o čempiono laurus pelnė 
lietuvis artūras grigorjevas.

abiejų kategorijų nugalėtojai buvo apdovanoti pi-
niginiais prizais (po 500 eurų) ir kelionėmis į Prancū-
ziją. Piniginiu 500 eurų prizu apdovanotas ir „monin 
Baltic cup 2009“ metų kokteilio autorius. 

renginio metu žiūrovus taip pat džiugino svečių iš 
austrijos ir rusijos pasirodymai. 2008 m. („iba 2008“, 
Puerto rico) pasaulio čempionas klasikos kategorijo-
je rene Hetzlinger ne tik teisėjavo konkurse, bet pa-
demonstravo publikai savo sugebėjimus ir pagamino 
„auksinį“ „IBa 2008“ kokteilį „golden rico“, kuriuo ga-
lėjo pasimėgauti renginio svečiai. to pačio čempionato 

ČEMpIoNATE „MoNIN BALTIC CUp 2009“ VARžĖSI 
GERIAUSI BALTIJoS ŠALIŲ BARMENAI

gegužės 31 dieną „nesė Pramogų Banke“ (vilniuje) vyko 
Baltijos šalių barmenų čempionatas „monin Baltic cup 
2009“. 39 geriausi barmenai iš lietuvos, latvijos ir esti-
jos rungėsi dviejose kategorijose – klasikos ir „flairingo“ 
(žongliravimo buteliais).

antrosios vietos „flairingo“ kategorijoje laimėtojas via-
česlav Hazukin iš rusijos žiūrovus džiugino įspūdingu 
šou ir susilaukė griausmingų ovacijų. 

Pašėlusią programą parodė klubo „Šokiai.lt“ šokėjai. 
jų pasirodymas sužavėjo žiūrovus savo dinamiškumu ir 
energija, užkrėtė publiką pakilia nuotaika.

Ši tarptautinį renginį organizavo uaB „sangaida“ 
– oficiali georges monin atstovė lietuvoje. renginio 
partneriai – kompanijos „gemoss“ sIa iš latvijos ir 
„Polarest group“ iš estijos.

konkurse teisėjavo lietuvos, latvijos, Prancūzijos, 
austrijos, rusijos ir ukrainos atstovai. kokteilius de-
gustavo viena iš lietuvos restoranų virėjų ir konditerių 
asociacijos (lrvvka) steigėjų bei restorano „medinin-
kai“ virtuvės šefė aldona gečienė ir vilniaus baro „Pa-
parazzi“ vadovas andrejus romanovskis, latvijos virė-
jų klubo įkūrėjas ir „monin“ ambasadorius kulinarijai 
latvijoje maris jansons, georges monin marketingo 
vadovė Perrine extier iš Prancūzijos, „monin“ eksporto 
vadovė rytų europoje aleksandra orlik, rene Hetzlin-
ger iš austrijos bei rusijos Barmenų mokyklos vado-
vas roman toroschin. Barmenų darbo techniką vertino 
rene Hetzlinger ir penki tarptautinio barmenų centro 
„Planet Z“ (ukraina) teisėjai. Ši teisėjų komanda yra 
sertifikuota Wfa ir nuolat teisėjauja tarptautiniuose 
barmenų čempionatuose bei pati juos organizuoja, tad 
jų dalyvavimas užtikrino aukštą renginio profesiona-
lumo lygį.

„monin Baltic cup“ barmenų čempionatas organi-
zuotas antrąjį kartą. Į renginį susirenka profesiona-
liausi barmenai iš trijų Baltijos šalių. čia įdomu ne tik 
specialistams, vertinantiems savo kolegų pasirodymų 
profesionalumą, bet ir žiūrovams, galintiems pasi-
džiaugti barmenų kuriamais įmantriais gėrimais ir de-
monstruojamais įspūdingais šou elementais.

„Monin Baltic Cup 2009“ 
metų kokteilis 
„Mona Lisa“ 

(aut.  Raitis Akerblums)

25 ml „Sour Rhubarb“ likerio 
10 ml „Keglevich Peach“ 

likerio
10 ml „Absolut Citron“ 

degtinės
45 ml obuolių sulčių

2,5 ml „Monin White Choco-
late“ sirupo

3 lašai „Monin Fique“ sirupo

Ingredientus išplakti 
plaktuvėje su ledu, patiekti 

kokteilių taurėje.

„MONA LISA“
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Sultys    1 stiklinė    115 kkal
Pienas      1 stiklinė    115 kkal
Energijos gėrimas    1 stiklinė    115 kkal
Arbata      8 puodeliai  0 kkal
(žalioji, juodoji, baltoji, žolelių)
Kava       4 puodeliai     0 kkal

Žalioji arbata       1 puodelis   45mg
Juodoji arbata      1 puodelis     55mg
Kava      1 puodelis     100mg

Kofeino skalė:

Kalorijų skalė

Rinkis 
arbatą 
Lipton ir 
gyvenk 
sveikiau!

Kodėl verta gerti arbatą: 
  arbata – natūralus antioksidantų šaltinis, ji reguliuoja 

medžiagų apykaitą
  arbata – gausus fluoro šaltinis, padeda apsaugoti dantis
  arbata padeda odai apsisaugoti nuo ultravioletinių 

spindulių poveikio
  puodelyje arbatos yra perpus mažiau kofeino, negu 

puodelyje kavos

Reaton        
Tel. +370 5 2 330 390 

Nowaco Lietuva
Tel. +370  37 490 790

 

Sanitex
Tel. +370 37 401 111

Unilever Foodsolutions
Mob. tel. +370 612 92 726
Mob. tel. +370 682 49 006
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Šiemet čempionate varžėsi 7 komandos: šešios ko-
mandos buvo sudarytos iš profesionalių virėjų (lrvv-
ka komanda „gintarinis aljansas“, „kotaniy“, „Zepter 
international“, „rimi“, „barbekiu ambasadoriai“, ko-
manda iš lenkijos „BBQ Horns“, atstovavusi lenkijos 
virėjų ir konditerių asociacijai, ir viena kepsnių ant 
grotelių mėgėjų komanda, pasivadinusi „misija mB“.

jau ketvirtus metus iš eilės druskininkų mies-
to šventės metu vykstantis „atviras lietuvos grilio 
čempionatas“ pritraukia daugybę žiūrovų – pasižiū-
rėti atvyksta tiek restoranų ir kavinių atstovai, tiek 
druskininkiečiai ir miesto svečiai. komandos patieka-
lus gamina atvirose palapinėse, tad iš jų pasimokyti 
gali visi. 

čempionato rengėjai kiekvienais metais siekia 

dRUSKININKUoSE SURENGTAS 4-ASIS „ATVIRAS 
LIETUVoS GRILIo ČEMpIoNATAS“

gegužės 22-23 d. druskininkuose, miesto šventės metu, vyko 
4-asis „atviras lietuvos grilio čempionatas“. Šį kartą laimėtojais 
tapo „rimi“ kepėjų komanda.

ČEMPIONATO NUGALĖTOJAIS TAPO „RIMI“ VIRTUVĖS MEISTRų KOMANdA

„BARBEKIU AMBASAdORIAI“ KOMANdOS 
KAPITONAS VIdMANTAS ALAVECKAS

GERIAUSIAS dESERTAS
KEPAMAS JAUTIS

VISI KARTU
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Išvakarėse vykusią kapitonų rungtį laimėjo klubo 
„Barbekiu ambasadoriai“ komandos kapitonas vi-
dmantas alaveckas.

Be prizų neliko ir kiti čempionato dalyviai – buvo 
apdovanoti geriausiai atskirose rungtyse pasirodžiu-
sios komandos bei pelniusieji įvairias rėmėjų nomi-
nacijas:
• geriausią žuvies patiekalą pagamino komanda 

„gintarinis aljansas“.
• geriausią mėsos patiekalą – „BBQ Horns“. 
• geriausią karštą užkandį – „rimi“ komanda.
• geriausią desertą – „Zepter international“ (teresa 

Burinskaja – kapitonė, liudmila vasilevskaja, sigi-
ta dujauskaitė, jaroslav Poteiko). 

• geriausi naujokai – komanda „misija mB“ (vienin-
teliai čempionato naujokai).

• geriausia užsienio komanda – „BBQ Horn“ (lenkija). 
• Šauniausias ringas – klubo „Barbekiu ambasado-

riai“ komandos (vidmantas alaveckas – kapitonas, 
vytautas Bukauskas, vytautas kiulkys, mindaugas 
simonavičius). 

• už geriausią patiekalą naudojant „Švyturio“ alų 

žiūrovus nustebinti dideliais užmojais. Šiemet ant 
laužo buvo kepamas 300 kg limuzinų veislės jautis, 
kurį šventės organizatoriams dovanojo ūkininkas fe-
liksas vaitelis. žinoma, iškepta jautiena vaišinami visi 
susirinkusieji.

renginio metu įvairiose kepsninėse komandos 
ruošė po penkias žuvies, karšto užkandžio, kiaulienos 
patiekalo ir deserto porcijas. jas vertino 26 teisėjai, 
dalis jų degustavo akluoju būdu – nematydami, kuri 
komanda paruošė patiekalą. 

susumavus rezultatus paaiškėjo, kad nugalėtojų 
vardo labiausiai verta „rimi“ virtuvės meistrų koman-
da (elena sereičikienė – kapitonė, ona kandrotienė, 
valdas motiejūnas, vidas nadzeika).

antrąją vietą užėmė iš lrvvka narių sudaryta 
komanda „gintarinis aljansas“ (ruslan Bolgov – ka-
pitonas, dalytė ruzgienė, darius dabrovolskas, tomas 
rimydis). 

trečioji vieta atiteko svečiams iš lenkijos – „BBQ 
Horns“ (Piotr malecki – kapitonas, jakub samoc, ja-
cek schliske). 

buvo apdovanota „kotaniy“ komanda (marius Tu-
pikovskis – kapitonas, donatas beinoras, raimun-
das černiauskas). 

• už geriausią patiekalą naudojant „Heinz“ padažą 
apdovanota komanda „gintarinis aljansas“.

• už geriausią patiekalą naudojant „santa maria“ 
prieskonius apdovanoti „barbekiu ambasadoriai“.

• linksmiausia komanda pripažinta „Zepter interna-
tional“. 

• žiūrovų simpatijų prizas atiteko „kotaniy“ ko-
mandai.

Šventės organizatoriai – lietuvos barbekiu ke-
pėjų asociacija (lBka) – dėkoja visiems čempionato 
rėmėjams („Švyturys“, „Zepter“, „manjana“, „santa 
maria“, „farm frities“, „steikvila“, „almarūnas“, „vil-
niaus duona“, „krekenavos agrofirma“, „arvi kalaku-
tai“, „mantinga“, „Paulig“, „rimi“, „gerėja“, „rejus-
ta“, „gallina Blanca“, „Heinz“, „receptai.lt“, žurnalas 
„restoranų verslas“, portalas meniu.lt), dalyviams ir 
renginio žiūrovams bei kviečia po metų susitikti jau 
5-ajame čempionate. 

aPžvalga

REKLAMUoKITĖS MENIU.LT poRTALE!
Meniu.lt – tai didžiausias, išsamiausias bei la-

biausiai lankomas specializuotas interneto porta-
las, kuriame pristatomos visos Lietuvos maitinimo 
ir pramogų įstaigos, maitinimo rinkos naujienos 
ir aktualijos iš viso pasaulio. Portale pateikiama 
įdomi bei svarbi informacija tiek maitinimo ir pra-
mogų įstaigų lankytojams, tiek darbuotojams ir 
savininkams. Portalas atnaujinamas kasdien, to-
dėl dauguma Lietuvos restoranų, kavinių ir klubų 
lankytojų bei svečių iš užsienio informacijos ieško 
būtent Meniu.lt. Būti portalo Meniu.lt klientu – tai 
ne tik būti lengvai pasiekiamiems daugumai Lie-
tuvos interneto vartotojų, bet ir Jūsų restorano ar 
kavinės įvaizdžio dalis.

Meniu.lt kasdien sulaukia didelio tikslinių lanky-
tojų skaičiaus – portalą prieššventiniu laikotarpiu 
aplanko iki 25 000 lankytojų per parą, kurie pažiūri 
per 50 000 puslapių, iš jų – ir Jūsų įstaigos pri-
statymą, naujienas, pasiūlymus pobūviams ar kitą 
reklaminę informaciją! Patogi paieškos ir rūšiavimo 
sistema (įstaigos pasirinkimas pagal miestą, tipą, 
virtuvę, pagal raktinius ar specifinius žodžius bei 
pavadinimus; paieška naujienose ir recenzijose) 
leidžia greitai ir patogiai rasti pageidaujamą įstai-
gą ar paslaugą. 

Meniu.lt vardas ir interneto adresas nuolatos 
reklamuojami įvairiuose leidiniuose, internete, 
specializuotų parodų metu. Kiekvieną mėnesį sa-
vireklamai skiriama per 20 % visų portalo pajamų. 
Meniu.lt yra praktiškai visų svetingumo sektoriui 
skirtų renginių Lietuvoje informacinis rėmėjas ir 
net dalyvis. Portalo Meniu.lt personalas kasmet 
aplanko svarbiausias Europos viešojo maitinimo 
ir pramogų sektoriaus parodas, kuriose semiasi ži-
nių bei užmezga tarptautinius ryšius. Portale dirba 
ta pati profesionali komanda, kuri leidžia žurnalą 

„Restoranų verslas“, leidinius „Meniu kelyje“, „Po-
būvių gidas“, vykdo projektą „Pasaulio virtuvės“. 

Meniu.lt portale besireklamuojantiems restora-
nams skirta:

• Prioritetinė vieta maitinimo įstaigų sąraše. 
• Išsamus įstaigos pristatymas (logotipas, 

nuotraukos bei valgiaraštis), kuris nuolatos atnau-
jinamas. 

• Profesionalaus žurnalisto parašyta (arba Jūsų 
pateikta) recenzija apie įstaigą. 

• Naujienų bei specialių Jūsų įstaigos pasiūly-
mų (dienos pietų valgiaraščio, paslaugų vaikams, 
konferencijų paslaugų ir kt.) publikavimas Meniu.lt 

portalo naujienų, renginių, akcijų ir dienos pietų ir 
kitose rubrikose. 

• Šventinių arba proginių pasiūlymų pristaty-
mas specialiose šventinėse rubrikose.

• Pobūvių (banketų, furšetų, išvežamųjų pobū-
vių ir kt.) pristatymas bei pobūvių užsakymų nu-
kreipimas maitinimo įstaigoms.

• Nemokama leidinio „Restoranų verslas“ pre-
numerata.

• Meniu.lt klientus įvairiais veiklos klausimais 
nemokamai konsultuoja portalo specialistai.

dėl reklamos portale Meniu.lt kreipkitės el. p. 
info@meniu.lt arba tel. (8 5) 2735919.
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aPžvalga

pARodoJE „VYNo dIENoS 2009“ pASKELBTI 
LIETUVoS VYNo ČEMpIoNATo NUGALĖToJAI

Gegužės paskutinį savaitgalį vyko didžiausias Lietuvos vyno renginys – par-
oda „Vyno dienos 2009“. Kaip ir kasmet, – Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre. 
Savo vynus lankytojams pristatė beveik visi Lietuvos vyno importuotojai, taip 
pat vyndariai iš Europos, Amerikos. 

Parodoje vynus galima buvo degustuoti ne tik prie dalyvių stendų, bet ir 
specialiai įrengtoje degustacijų salėje, kur pasikeisdami dirbo užsienio vyn-
dariai, vyno ekspertai ir someljė. Čia vyko trumpi vyno kultūros seminarai ir 
„Skonio akademijos“ paskaitos gurmanams. 

Renginio metu buvo įteikti sertifikatai dviems naujiems Lietuvos someljė 
mokyklos absolventams – Arminui darasevičiui ir Stanislav Smolskij. 

Lietuvos someljė asociacija (LSA) paskelbė jau ketvirtus metus iš eilės 
rengto Lietuvos vyno čempionato nugalėtojus. Vynus 2009 metų čempiona-
tui pateikė 17 alkoholinių gėrimų platintojų ir gamintojų. Kiekvienas tiekėjas 
galėjo varžyboms pristatyti 20 vynų baltojo, raudonojo, putojančio, natūraliai 
saldaus, rožinio ir likerinio vyno kategorijose. Atskirai rungėsi Lietuvos gamin-
tojų putojantys vynai. Iš vynų, kainuojančių mažiau nei 35 litus, buvo renka-
mas Gero kainos ir kokybės santykio vynų dešimtukas. 

Vertinimo komisijoje dirbo labiausiai patyrę šalies vyno žinovai. Vynai buvo 
ragaujami aklai ir vertinami pagal šimto balų tarptautinę sistemą. Siekiant 
didesnio patikimumo, vertinta dviem etapais: preliminarus visų pateiktų vynų 
vertinimas ir finalas, į kurį atrinkti vynai, įvertinti 89 ir daugiau balų.

Iš viso pelnyti 153 medaliai: 58 aukso, 55 sidabro ir 40 bronzos.
Aukso medaliais buvo apdovanoti vynai, įvertinti 90 ir daugiau balų, sida-

bro medaliais – 89 ir 88 balų, bronzos – 87 ir 86 balais.
58 aukso medalius išsidalijo 40 raudonųjų, 8 baltieji, 6 natūraliai saldūs, 3 

šampanai ir vienas likerinis vynas. Kaip ir praeitais metais, finale baltųjų vynų 
buvo daug mažiau nei raudonųjų (net 6 kartus). Tačiau daugiausia jų pelnė 
sidabro (21) ir bronzos (18) medalius.

Aukščiausius balus gavę vynai apdovanoti čempionato „Grand Prix“. Komi-
sija nusprendė skirti ne po vieną „Grand Prix“ kiekvienoje kategorijoje, o apdo-
vanoti pagrindiniu prizu aštuonis vynus, įvertintus ne mažiau kaip 92 balais.  

Vyninei, pelniusiai „Grand Prix“ ir baltųjų, ir raudonųjų vynų kategorijose, 
– „Masciarelli“ iš Italijos – suteiktas geriausios čempionato vyninės titulas.

Visą 2009 m. Lietuvos vyno čempionato prizininkų sąrašą galite rasti LSA 
interneto svetainėje www.somelje.lt 

 LSA informacija
pAGRINdINIo pRIzo (GRANd pRIx) LAIMĖToJAI

GERIAUSIAS BALTASIS VyNAS:
Masciarelli Marina Cvetic Chardonnay Abruzzo IGT 2005, 
Italija (platintojas – „Vyno klubas“).

GERIAUSI RAUdONIEJI VyNAI:
Albet I Noya Reserva Marti Penedes DO 2004, 
Ispanija (platintojas – „Mineraliniai vandenys“).
Baron de Ley 7 Vinas Reserva Rioja DOCa 2001, 
Ispanija (platintojas – „Mineraliniai vandenys“).
Masciarelli Marina Cvetic Montepulcianno d’ Abruzzo DOC 2005, 
Italija (platintojas – „Vyno klubas“).
Rosemount Estates Balmoral Syrah Mc Laren Vale 2002, 
Australija (platintojas – „Mineraliniai vandenys“).

GERIAUSIAS PUTOJANTIS VyNAS:
Duval Leroy Blanc de Chardonnay 1998, 
Prancūzija (platintojas – „Vyno klubas“).

GERIAUSI NATŪRALIAI SALdŪS VyNAI:
Kracher Nouvelle Vague Chardonnay TBA No.3 Burgenland 2001, 
Austrija (platintojas – „Vyno klubas“).
Leberl Sämling Trockenbeerenauslese 2005, 
Austrija (platintojas – „Pajūrio Gabija“).
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HoRECA RINKoS NAUJIENoS
„MCdoNALd’S“ pLANUoJA pLĖTRĄ 
Artimiausiais metais įmonė „Premier Restaurants“, valdanti restoranus 

„Mcdonald’s“, planuoja atidaryti kelis naujus greitojo maisto restoranus 
Kaune. Pranešama, kad įmonė per ateinančius dvejus metus ketina inves-
tuoti nuo 5 iki 7 mln. litų į savo tinklo plėtrą šiame mieste. Papildomai 
planuojama sukurti apie 100 naujų darbo vietų.

„Mcdonald’s“ numato aktyvią plėtrą Baltijos šalyse. Neseniai šio tinklo 
greitojo maisto restoranas ir pirmoji Lietuvoje „McCafe“ buvo atidaryti Šiaulių 
„Akropolyje“. Rugsėjį 300 kv. m „Mcdonald’s“ restoraną ir „McCafe“ kavinę 
ruošiamasi atidaryti ir Vilniaus „Akropolyje“.

„STAToIL“ pRISTATĖ GREIToJo MAISTo pREKĖS 
žENKLĄ „MAdE To Go“.
Pristatytas naujas, „Lietuva Statoil“ priklausantis greitojo maisto prekės 

ženklas „Made to Go“. Pirmieji nauji prekės ženklo produktai – tortilijos, šalti 
ir karšti sumuštiniai, paruošti pagal naują receptūrą, – kompanijos degalines 
pasiekė balandį. 

„Made to Go“ asortimentą sudaro trys produktų grupės: 8 tradiciniai 
„Classic“ sumuštiniai, maistingas „Balanced“ sumuštinis ir 4 išskirtiniai 
„Special“ gaminiai. Lankytojams siūlomi karšti ir šalti naujieji produktai. Su-
muštinius degalinių darbuotojai pašildo pasirinktinai krosnelėje arba skru-
dintuvėje. Atsižvelgiant į „Statoil“ klientų vertinimą, „Made to Go“ asorti-
mentą planuojama periodiškai atnaujinti ir pasiūlyti naujų įdomių sezoninių 
produktų. 

„Statoil“ Lietuvoje valdo 71 degalinių tinklą – 65 pilno aptarnavimo ir 6 
automatines „1-2-3“ degalines. 

ATŠAUKTA ALKoHoLIo LICENCIJoS ATĖMIMo 
dĖL NESUMoKĖTŲ MoKESČIŲ TVARKA
Siekdama sudaryti palankesnes sąlygas verslui ir panaikinti įmonių ban-

krotų prielaidas, Vyriausybė pakeitė alkoholio ir tabako verslo licencijavimą 
reglamentuojančius teisės aktus ir juose panaikino nuostatas, susijusias su 
licencijų galiojimo sustabdymu už mokesčių nesumokėjimą laiku. 

Pažymėtina, kad įmonėms sustabdžius licencijų galiojimą, jos negali pre-
kiauti alkoholio produktais ar tabako gaminiais, gauna mažiau pajamų, todėl 
jų galimybės panaikinti įsiskolinimus dar labiau sumažėja ir sudaro prielaidas 
įmonėms bankrutuoti. Todėl Vyriausybė panaikino atitinkamų nutarimų nuos-
tatas, pagal kurias įmonės, turinčios alkoholio produktų ar tabako gaminių 
didmeninės ar mažmeninės prekybos licencijas, buvo įspėjamos apie galimą 
licencijų galiojimo sustabdymą, jeigu yra skolingos daugiau negu 10 tūkst. litų 
valstybės, savivaldybių biudžetams ar „Sodrai“. Po įspėjimo licencijas netruk-
davo sustabdyti savivaldybių verslo skyriai. 

Įmonių, turinčių licencijas verstis alkoholio produktų ar tabako gaminių 
prekyba, įsiskolinimai bet kuriuo atveju bus išieškomi pagal šiuo metu galio-
jančius mokesčių įstatymus taip, kaip ir iš licencijų neturinčių įmonių. 

ATIdARoMAS pREKYBoS IR pRAMoGŲ 
CENTRAS „ozAS“ 
Vilniaus pramogų parko teritorijoje baigiamas statyti prekybos ir pramogų 

centras „Ozas“ duris pirkėjams žada atverti vasaros pabaigoje. Pranešama, kad 
šiuo metu jau pasirašyta nuomos sutarčių 95 procentuose komercijai skirto 
„Ozo“ ploto. Šis prekybos centras bus vienas didžiausių pastatų Lietuvoje. Jo 
bendras plotas 180 000 kv. m, iš kurių prekybai bus skirta apie 62 000 kv. m. 
Prekybos centre įsikurs daugiau kaip 180 parduotuvių, apie dešimt restoranų, 
kino teatras ir šeimos pramogų centras. Investicijos į šį objektą siekia 170 mln. 
eurų. „Ozo“ projektą plėtoja bendrovė „ECE Projektmanagement Vilnius“, pri-
klausanti vokiečių kompanijai ECE, valdančiai 112 prekybos centrų Europoje 
ir už jos ribų. 

pRAdĖJo VEIKTI NAUJA VMVT INTERNETo SVETAINĖ
Nuo liepos 1 d. pradėjo veikti nauja Valstybinės maisto ir veterinarijos tar-

nybos (VMVT) interneto svetainė, kurioje yra teikiamos viešosios elektroninės 
paslaugos visuomenei. 

Anot VMVT direktoriaus, įgyvendinta e-valdžios koncepcija mažins biuro-
kratines kliūtis, suteiks fiziniams ir juridiniams asmenims galimybę naudotis 
tarnybos paslaugomis per elektroninę bankininkystę. 

Sistema užtikrina ir grįžtamąjį ryšį tarp interesanto ir inspektorių, taip su-
darydama sąlygas taupyti finansinius išteklius. Norintys vykdyti ar vykdantys 
veiklą, susijusią su maisto tvarkymu ar veterinarija, naudodami elektroninę 
bankininkystę gali pateikti prašymus ir gauti į juos atsakymus ar prašomas do-
kumentų formas (maisto tvarkumo subjekto pažymėjimus, licencijas) „iš namų 
neiškėlę kojos“. Taip pat maisto tvarkymo veikla užsiimančios įmonės turi gali-
mybę susipažinti su patikrinimo metu nustatytais pažeidimais, trūkumais. 

VMVT interneto svetainės pasiekiamos www.vmvt.lt ir www.vet.lt adre-
sais. 

VIEŠBUČIAI IR RESToRANAI pRoTESTUoJA pRIEŠ 
pAdIdINTĄ pVM
Protestuodami prieš verslą žlugdančius valdžios sprendimus (didinamą 

PVM) liepos 5-ąją Lietuvos viešbučiai ir restoranai surengė visuotinę protesto 
akciją „Lietuva užsidaro! Grįžtame 1000 metų atgal“. Naktį į liepos 6-ąją, kai 
Lietuva minėjo savo vardo tūkstantmetį, nuo 22 val. vakaro iki 1 val. nakties 
viešbučiuose ir restoranuose buvo išjungta šviesa. Viešbučių vestibiuliuose, 
restoranuose ir kitose bendrose patalpose degė tik žvakės ar minimalus ap-
švietimas, buvo pritildyta muzika. Viešbučių ir restoranų fasadai, kurių apšvie-
timas ypač puošia Lietuvos sostinės senamiestį, tamsoje skendėjo visą naktį. 

Akcijoje dalyvavo apie 300 Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Palan-
gos, druskininkų ir kitų miestų viešbučių ir restoranų, tarp jų – pagrindiniai 
sostinės viešbučiai, kuriuose apsigyveno į Lietuvos tūkstantmečio iškilmes 
atvykę garbingi svečiai. Viešbučių ir restoranų languose bei vitrinose kabojo 
plakatai, kuriuose pavaizduotas aklos ir kurčios Vyriausybės galvos – premjero 
Andriaus Kubiliaus – šaržas.

Prieš tai, birželio 11 ir 29 dienomis, buvo surengtos įspėjamosios akcijos ir 
kelioms valandoms išjungtas apšvietimas.

Viešbučių ir restoranų bei viso atvykstamojo turizmo verslą žlugdo tai, kad 
iki šiol neišspręsta Lietuvos pasiekiamumo problema; nekilnojamojo turto mo-
kesčiai yra neadekvatūs esamai situacijai; padidintas PVM atima bet kokią ga-
limybę konkuruoti Europos rinkoje. Šiais metais tik dvi Europos šalys – Lietuva 
ir Latvija – padidino PVM apgyvendinimo paslaugoms per 10 proc. 20 iš 27 
šalių apgyvendinimo paslaugoms taiko nuo 5 iki 10 proc. PVM. 

pAKEISTA TURIzMo TARYBoS SUdĖTIS 
Liepos pradžioje Ūkio ministro įsakymu buvo pakeista Turizmo tarybos su-

dėtis. 2003 metais įsteigta Turizmo taryba yra nuolat veikiantis kolegialus 
patariamasis organas, nagrinėjantis ir vertinantis svarbiausias šalies turizmo 
plėtros problemas ir teikiantis pasiūlymus Lietuvos Respublikos ūkio ministe-
rijai, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos, kitoms vals-
tybės institucijoms, įgyvendinančioms valstybės politiką turizmo srityje bei 
Nacionalinę turizmo plėtros programą. 

Turizmo tarybą sudaro Ūkio ministerijos, Valstybinio turizmo departamen-
to, valstybės institucijų, Savivaldybių asociacijos bei savivaldybių atstovai, 
turizmo verslo asociacijų, organizacijų bei savaveiksmių turizmo organizacijų 
atstovai. 

LR ūkio ministerijoje, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos (LVRA) siū-
lymu, yra sudarytos dvi darbo grupės prie atnaujintos Turizmo tarybos – turiz-
mo marketingo ir strategijos darbo grupė ir darbo grupė viešbučių ir restoranų 
problemoms spręsti. Pastarajai vadovaus LVRA prezidentė E. Šiškauskienė. 

InformacIja
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KoNKURSAS SANKT pETERBURGE
2009 m. kovo 3–5 dienomis Rusijoje, Sankt Peterburge, 

vyko Baltijos jūros regiono šalių Kulinarinės žvaigždės taurės konkursas, kurį 
surengė nekomercinė Sankt Peterburgo organizacija „Svetingumo akademija“. 
dalyvavo šešios virėjų komandos iš Suomijos, Vokietijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos 

LRVVKA INFoRMACIJA
ir Rusijos. Mūsų šaliai konkurse atstovavo Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir 
konditerių asociacijos (LRVVKA) komanda „Gintarinis aljansas“: kapitonas Vytau-
tas Samavičius, Tomas Rimydis, darius dabrovolskas, komandos vadovė – Rūta 
Šiušienė. Kiekviena šalis į konkursą siuntė ne tik virėjų komandą, bet ir po vieną 
teisėją. Lietuvos atstovas buvo LRVVKA prezidentas Stanislav Kizenevič.

Konkurso dalyviams specialiai įrengtose virtuvėse-ringuose per 2 val. rei-
kėjo pagaminti 9 patiekalo porcijas: 1 parodomąjį patiekalą ir 8 mini porcijas 
teisėjams. 

Šiais metais Nugalėtojų taurė buvo įteikta Estijos komandai (ją sudarė 
Andrej Shmakov, dmitri Rooz, Oleg Sotsov). Lietuvių komandai iki prizinės 
vietos trūko vos kelių balų, tačiau tai tik sustiprino didžiulį norą kitais metais 
nugalėti. 

Konkursas pasižymėjo gera organizacija, dalyviai buvo apgaubti nuoširdžiu 
rusišku dėmesiu, taigi ir pralaimėjimas neatrodė toks skaudus.

MEISTRIŠKUMo KURSAI
2009 m. kovo 29 d. LRVVKA pakvietė į profesionalų tobulinimosi kursus 

„Miniatiūriniai užkandžiai – furšetui, „vyno taurės“ vakarėliui ar kitoms vai-
šėms „nuo padėklo“. Tai pirmasis planuojamo kursų ciklo renginys, skirtas įvai-
raus lygio priėmimų ypatumams, patiekalams, puošybos elementams. Meis-
triškumo ugdymo kursų tikslas – pagilinti žinias apie pobūvių ir  priėmimų 
ruošimą.

LRVVKA tarybos narė Ona Jurkšienė supažindino iš įvairių Lietuvos kampelių 
susirinkusius kursų klausytojus su patiekalų pateikimo ypatumais dieninėse ir 
vakarinėse vaišėse, kuriose pateikiami miniatiūriniai užkandžiai. Buvo paaiškinti 
protokoliniai įvairių stilių vaišių reikalavimai bei patiekalų pateikimo būdai, ap-
tarti subtiliausi dieninių (spaudos konferencija, kviestiniai pusryčiai, „Taurė šam-
pano“, „Taurė vyno“, „Arbatėlė“, „Ponių kava“, „Žurfiksas“) ir vakarinių (furšetas, 
bufetas, kokteilių vakarėlis) priėmimų skirtumai. Auditorijai pateikta vaizdinė 
medžiaga, nuotraukos puikiai iliustravo dėstytojos pasakojimą.

2009 m. gegužės 17 d. LRVVKA surengė antruosius meistriškumo ugdymo 
kursų ciklo profesionalų tobulinimosi kursus „Meistriškas banketo valgiaraštis 
– ir protokoliniam renginiui, ir tradicinei užstalei...“.

didžiausias virtuvės meistrų išbandymas – surengti įsimintiną pobūvį pa-
čių įvairiausių skonių svečiams. Tam reikia ne tik išradingumo ir kūrybiškumo, 
bet ir tam tikrų žinių. Ona Jurkšienė supažindino kursų klausytojus su pobūvių, 
kai vaišinamasi sėdint, ypatumais. Buvo aptarti oficialūs valstybiniai, diplo-
matiniai priėmimai, kuriuos rengiant laikomasi specialaus protokolo. 

Kursų klausytojai ne tik stebėjo valgių gamybą, ragavo visus gamintus pa-
tiekalus, bet ir patys padėjo daryti įmantriausius patiekalus. Pasisėmę naujų 
idėjų vasaros sezonui, dalyviai nekantriai lauks rudenį vyksiančio kursų ciklo 
tęsinio...

pREzENTACIJoS
Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos nariai susirū-

pinę, kad šiuo sunkmečiu vis mažiau svečių lankosi maitinimo įstaigose, todėl 
renginiuose stengiasi akcentuoti ypač aktualias virėjams temas, kurios padėtų 
sudominti esamus klientus ir pritraukti naujų. 

2009 m. kovo 15 d. LRVVKA sukvietė visus besidominčius į aktualų rengi-
nį – prezentaciją „Išradingi verslo pietūs – neišnaudota galimybė sudominti 
klientus“. Prezentacijos metu išradingi virėjai pasiūlė nuobodžius verslo pietus 
paįvairinti gaminant įvairių pasaulio virtuvių patiekalus. 

2009 m. balandžio 19 d. LRVVKA kvietė į renginį Palangoje, viešbutyje 
„Gabija“, tema „Vasaros valgiaraščio idėjos – iš kulinarijos klasikos lobynų...“ 
Buvo pasiūlyta atgaivinti savo žinias apie senus gerus klasikinius patiekalus ir 
patirti, kad kulinarijos klasika – neišsenkantis naujų idėjų šaltinis. 

Su viltimi pasitikdami vasarą, LRVVKA nariai tikisi, kad jų siūlomos idėjos 
padės išsilaikyti nelengvame restoranų versle.
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UAB „BHd“ – pAdĖS 
SUTAUpYTI JŪSŲ 
VIEŠBUČIUI!

UAB „BHd“, atsižvelgdama į sunkią ekonominę padėtį ir blogėjančią situa-
ciją Lietuvos viešbučių sektoriuje, siūlo puikų planą viešbučiams, siekiantiems 
optimizuoti savo išlaidas.

Pristatome naują mažagabaritės kosmetikos seriją, kuri atitinka visus pa-
grindinius reikalavimus, keliamus higienos priemonėms.

Kuo ši serija išskirtinė:
• Viena mažiausių kainų Pabaltijo šalyse.
• Baltas įpakavimas.
• Aukso spalvos logotipas.
• Galimybė uždėti viešbučio logotipą.
• Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje.

dar viena produktų grupė, viešbučiams leidžianti žymiai apkarpyti iš-
laidas: tualetinis popierius, lapiniai rankšluosčiai bei pilstomas muilas ir 
dušo žėlė. Siūlomi popieriaus gaminiai kokybe nenusileidžia užsienio pro-
dukcijai, tiekėjai buvo ieškomi, ištyrus lietuvišką rinką ir atsižvelgiant į jos 
poreikius.

Nauji UAB „BHd“ siūlomi produktai kokybe, patrauklia išvaizda ir svar-
biausia – ypač žema kaina, atitiko viešbučių keliamus reikalavimus.

Susisiekite su mumis ir mes padėsime Jūsų viešbučiui įveikti šį sunkų 
laikmetį!

UAB „BHD“ informacija

GERIAUSIAS pASAULIo 
RESToRANAS – „EL BULLI“

Balandžio 20 d. Londone iškil-
mingos „The S.Pellegrino World’s 
50 Best Restaurant 2009“ cere-
monijos metu ispanų restoranas 
„El Bulli“ buvo pripažintas ge-
riausiu 2009 metų restoranu. 

Komentuodamas konkurso 
rezultatus, laimėjusio restorano, 
esančio Katalonijos kurorte Cos-
ta-Brava, virtuvės šefas Ferranas 
Adria pažymėjo, jog tai Ispanijos 
triumfo vakaras. Be „El Bulli“ į 
geriausiųjų penketuką pateko 
dar du ispanų restoranai. 

Nepaisant apsinuodijimo 
skandalo, restoranas „The Fat 
duck“, kaip ir pernai, užėmė 
antrąją vietą geriausiųjų sąraše. 

Trečioji vieta atiteko danų restoranui „Noma“ (pernai buvo 7 pozicijomis že-
miau). 

Geriausių restoranų rinkimuose dalyvavo daugiau nei 800 restoranų kritikų 
ir virtuvės šefų iš viso pasaulio, ekspertai iš populiaraus leidinio „Restaurant 
Magazine“. Šio žurnalo puslapiuose 2002-aisiais pirmąkart buvo publikuotas 
geriausiųjų reitingas. 

Ispanų „El Bulli“ geriausiu pasaulio restoranu tapo ketvirtą kartą iš eilės. 
Beje, kasmet tarp geriausių 50 restoranų puikavęsis Gordono Ramsay resto-
ranas šiemet į sąrašą nepateko (tam įtakos turėjo skandalas dėl pusgaminių 
naudojimo). 

VISAS „THE S.pELLEGRINo WoRLd’S 50 BEST RESTAURANT 2009“ 
SĄRAŠAS:

Daugiau informacijos: www.theworlds50best.com

1.  „El Bulli“ (Ispanija) 
2.  „The Fat duck“ (didžioji Britanija)
3.  „Noma“ (danija) 
4.  „Mugaritz“ (Ispanija) 
5.  „El Celler de Can Roca“ (Ispanija) 
6.  „Per Se“ (JAV) 
7.  „Bras“ (Prancūzija) 
8.  „Arzak“ (Ispanija) 
9.  „Pierre Gagnaire“ (Prancūzija)
10.  „Alinea“ (JAV) 
11.  „L’Astrance“ (Prancūzija) 
12.  „The French Laundry“ (JAV) 
13.  „Osteria La Francescana“ (Italija) 
14.  „St John“ (didžioji Britanija) 
15.  „Le Benardin“ (JAV) 
16.  „Hotel de Ville“ (Šveicarija) 
17.  „Tetsuya’s“ (Australija) 
18. „L’Atelier de Joel Robuchon“ (Prancū-

zija)
19.  „Jean Georges“ (JAV) 
20.  „Les Creations de NARISAWA“ (Japo-

nija) 
21.  „Chez dominique“ (Suomija) 
22.  „Cracco Peck“ (Italija) 
23.  „die Schwarzwaldstube“ (Vokietija) 
24. „d.O.M“ (Brazilija)

25. „Vendome“ (Vokietija)
26. „Hof van Cleve“ (Belgija)
27. „Masa“ (JAV) 
28. „Gambero Rosso“ (Italija) 
29. „Oud Sluis“ (Nyderlandai) 
30. „Steirereck“ (Austrija) 
31. „Momofuku Ssam Bar“ (JAV) 
32. „Oaxen Skargardskrog“ (Švedija) 
33. „Martin Berasategul“ (Ispanija) 
34. „Nobu“ (didžioji Britanija) 
35. „Mirazur“ (Prancūzija)
36. „Hakassan“ (didžioji Britanija)
37. „Le Quartier Francais“ (Pietų Afrika) 
38. „La Colombe“ (Pietų Afrika) 
39. „Etxebarri“ (Ispanija) 
40. „Le Chateaubriand“ (Prancūzija) 
41. „daniel“ (JAV)
42. „Combal Zero“ (Italija)
43. „Le Louis XV“ (Prancūzija) 
44. „Tantris“ (Vokietija)
45. „Iggy’s“ (Singapūras)
46. „Quay“ (Australija) 
47. „Les Ambassadeurs (Prancūzija) 
48. „dal Pescatore“ (Italija) 
49. „Le Calandre“ (Italija) 
50. „Mathias dahlgren“ (Švedija)

„EL BULLI“
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>> 2009 M. LIEpA

THE GOOd FOOd And WINE SHOW SydNEy 
Australiško maisto ir vyno renginys. 
Vieta: Sidnėjus, Australija. data: 2009 liepos 3–5 d.
Internete: http://www.goodfoodshow.com.au 
 
CEBU FOOd EXPO 
Maisto ir gėrimų, pakuočių ir gamybos technologijų, 

aptarnavimo ir gamybos technologijų, tiekimo ir paslaugų 
paroda. 

Vieta: Cebu City, Filipinai. data: 2009 liepos 9–11 d.
Internete: http://www.globallinkph.com/ 

MIFB 
Tarptautinė maisto produktų ir gėrimų paroda. 
Vieta: Kvala Lumpūras, Malaizija. data: 2009 liepos 9–11 d. 
Internete: http://www.mifb.com.my  

VINITECH AMERICA LATINA
Tarptautinė vynuogių auginimo ir vyno paroda. 
Vieta: Santjagas, Čilė. Vieta: 2009 liepos 9–11 d.
Internete: http://www.vinitech.cl/ 

TRAFS – THAILANd RETAIL, FOOd ANd HOSPITALITy SERVICES 
Restoranams, viešbučiams maisto tiekėjams ir pardavėjams 

skirta paroda. didžiausia tokio tipo tarptautinė paroda Tai-
lande. 

Vieta: Bankokas, Tailandas. data: 2009 liepos 16–19 d. 
Internete: http://www.thailandhoreca.com/ 

AFRICA’S BIG SEVEN 
Tarptautinė Afrikos maisto rinkos paroda. Kepimo įrangos 

paroda. Įvairių gamintojų maisto produktai ir paslaugos. Iš 
viso 7 parodos. 

Vieta: Johanesburgas, Pietų Afrika. data: 2009 liepos 19-21 d.
Internete: http://www.exhibitionsafrica.com/ 

MINdANAO BAKERy 
Paroda, skirta kepyklų atstovams ir šia sritimi besidomin-

tiems. 
Vieta: davao, Filipinai. data: 2009 liepos 23–26 d.
Internete: http://minpackpro.brinkster.net/  

THE GOOd FOOd ANd WINE SHOW 
Gero maisto ir vyno paroda. Vieta: Pertas, Australija. 
data: 2009 liepos 31 – rugpjūčio 2 d. 
Internete: http://www.goodfoodshow.com.au  

>> 2009 M. RUGpJŪTIS

WOFEX 
Pasaulinė maisto paroda maisto ir gėrimų rinkos atstovams. 
Vieta: Manila, Filipinai. data: 2009 rugpjūčio 5-8 d.
Internete: http://www.wofex.com/ 

INTERFOOd INdONESIA 
Tarptautinės maisto gamybos, įrangos, žaliavų, ingredientų, 

prieskonių, žalumynų, biotechnologijų, sveiko maisto, maisto 
priedų ir medikamentų, viešbučių, viešojo maitinimo sekto-
riaus technologijų parodos. 

Vieta: džakarta, Indonezija. data: 2009 rugpjūčio 8-11 d.
Internete: http://www.interfood-indonesia.com/

RESTAURANT SydNEy
Kulinarijos paroda.
Vieta: Sidnėjus, Australija. data: 2009 rugpjūčio 10-11 d.
Internete: http://www.divexhibitions.com.au/

FOOd ANd HOTEL MALAySIA, FHM 
Malaizijos tarptautinė maisto, gėrimų, viešbučių, restora-

nų ir maitinimo rinkos įrangos, paslaugų, kitų susijusių tech-
nologijų paroda. 

Vieta: Kvala Lampūras, Malaizija. data: 2009 rugpjūčio 11-
14 d.

Internete: http://www.mesallworld.com/ 

INdOFOOdTEC 
Indonezijos maisto technologijų paroda. 
Vieta: džakarta, Indonezija. data: 2009 rugpjūčio 12-15 d.
Internete: http://indofoodtec.com/

HOTELEX BEIJING 
Tarptautinė svetingumo rinkos ir jai skirtų produktų par-

oda. 
Vieta: Beijingas, Kinija. data: 2009 rugpjūčio 18-20 d.
Internete: www.hotelex.cn 

WESTERN FOOdSERVICE ANd HOSPITALITy EXPO 
Maitinimo ir svetingumo rinkų paroda. 
Vieta: San diegas, JAV. data: 2009 rugpjūčio 30- rugsėjo 

1 d.
Internete: http://www.westernfoodexpo.com/ 

RIGA FOOd  
Tarptautinė maisto ir gėrimų, gamybos technologijų, vie-

šojo maitinimo paroda. 
Vieta: Ryga, Latvija. data: 2009 rugsėjo 9-12 d. 
Internete: http://www.bt1.lv/bt1/rigafood/  

dRINKTEC 
Tarptautinė gėrimų ir skysto maisto gamybos technologijų 

paroda. 
Vieta: Minchenas, Vokietija. data: 2009 rugsėjo 14-19 d. 
Internete: www.drinktec.com  

IBA
Pasaulinė kepėjų ir konditerių paroda. 
Vieta: duseldorfas, Vokietija. data: 2009 spalio 3-9 d. 
Internete: www.ida.de  

BALTIJOS MAISTAS 
Specializuota maisto, gėrimų ir technologijų paroda. 
Vieta: Klaipėda (Šilutės pl. 48), Lietuva. data: 2009 spalio 

23-24 d. 
Internete: http://maistas.expo-vakarai.lt  
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VIRTUVĖS IR BARo ĮRANGA
„arvItra BaltIc“ uaB
S. Žukausko g. 49, Vilnius, tel. (8 5) 2102227, arvitra@arvitra.lt, 
www.arvitra.lt 
Virtuvės ir baro įranga, įrankiai, baldai, barai, projektavimas

„baLTic professioNaLs“ uab
Krokuvos g. 11, Vilnius, tel. 8 685 53914, info@balticprofessionals.eu, 
www.balticprofessionals.eu
Virtuvės ir baro įranga, gamybinis inventorius (puodai, keptuvės, indai, 
įrankiai ir kt.)

„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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„baLTic HoTeL aNd resTauraNT sysTems“
Gedimino pr. 50, Vilnius, tel. 8 699 90398, 8 699 18722, 
bhrs@bhrs.info, www.bhrs.info 
Viešbučių, restoranų bei pramogų kompleksų apskaitos 
įranga

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 paslau-
gos, reklaminių iškabų, stendų, skrajučių, valgiaraščių dizainas ir 
gamyba 

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

MAISTo pRodUKTAI IR GAIVIEJI GĖRIMAI
„lItBana“ BĮ uaB
Kirtimų g. 57d, Vilnius, tel. (8 5) 2601933, info@litbana.lt, 
www.litbana.lt 
Vaisiai ir daržovės

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

KAVA, ARBATA

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

>>

>>

>>

>>

>>

>>

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

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

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

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

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

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

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

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

KoNSULTACIJoS, KITA
„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 

„aroLiTa“ uab
Kaunas, tel. (8 37) 330094
Lauko skėčiai, markizės ir pergolės, palapinės renginiams, lauko kavinių 
įrengimas

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

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

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

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

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

vmvt – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
Siesikų g. 19, Vilnius, tel. (8 5) 2404361, vvt@vet.lt, 
www.vet.lt
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Specializuotas leidinys „Restoranų verslas“ yra vienintelis 
tikslingai orientuotas į HORECA (svetingumo) srities 
profesionalus, todėl jis yra būtinas pagalbininkas bei patarėjas 
Jūsų darbe ar versle! Jei pageidaujate, kad leidinys „Restoranų 
verslas“ Jums būtų pristatytas visada laiku ir patogiai – tiesiai į 
įstaigą ar namus, skubėkite jį užsisakyti!

Per metus išleidžiami šeši „Restoranų verslo“ numeriai, 
tačiau jei dėl objektyvių ekonominių aplinkybių sutriktų leidinio 
periodiškumas, Jums bet kokiu atveju bus pristatyti šeši artimiausi 
numeriai nuo Jūsų prenumeratos pradžios. Leidinį „Restoranų 
verslas“ prenumeruoti galite nuo bet kurio numerio – t. y. galite 
užsisakyti „Restoranų verslą“ bet kada ir mes pradėsime Jums jį 
siųsti nuo artimiausiojo numerio!

Šešių numerių prenumeratos kaina yra 48,00 Lt už artimiausių 
leidinio numerių pristatymą. Prenumeratos kuponą rasite šiame 
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! puslapyje bei Meniu.lt portale (http://kuponas.meniu.lt). Leidinį 
taip pat galite prenumeruoti ir internete www.prenumerata.lt.

„Restoranų verslą“ visada galite įsigyti:
• Leidinio redakcijoje Vilniuje, Konstitucijos pr. 23C-618;
• UAB „Sangaida“ prekybos salonuose (Vilniuje, Panerių g. 20 A; 

Kaune, Kaunakiemio g. 40; Klaipėdoje, daukanto g. 13);
• Leidinį taip pat gauna UAB „Mineraliniai vandenys“ 

klientai.

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

Artimiausiu metu galėsite įsigyti visų iki šiol išleistų numerių 
kompiuterines PdF versijas!

U
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