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Leidinio pavadinimas, koncepcija 
ir idėja, turinys ir stilius bei maketas 
priklauso UAB „Strateginių projektų 

vystymo grupė” ir yra saugomi 
LR įstatymų. Norėdami naudoti 

medžiagą iš leidinio, privalote gauti 
raštišką leidėjo sutikimą.

 „Strateginių projektų vystymo 
grupė”, 2009

Jau turbūt daugeliui pabodo kasdienės kalbos apie ekonominę krizę, apie neatsakingus politikus ir 
verslą žlugdančius mokesčius. Tokia jau lietuvių tauta: jei tik yra progos padejuoti – dejuojame, jei galime 
kažką apkaltinti dėl nesėkmių – kaltiname. O mes siūlome į ateitį žvelgti optimistiškai, sunkumus įveikti 
kūrybišku darbu ir taip kažkuo nauju nudžiuginti lankytoją. 

Siūlome naujų idėjų pasisemti šiame žurnalo „Restoranų verslas“ numeryje. Juk kartais reikia tiek 
nedaug, tiesiog geros idėjos ir tinkamo jos įgyvendinimo, kad į savo maitinimo įstaigas pritraukti naujų 
lankytojų, ar kažkuo nauju nustebinti kasdienį svečią. Nuo ko pradėti? Na kad ir atnaujinant savo 
valgiaraštį – ne tik asortimentą, bet ir jo dizainą. Juk taikliai parinkus valgiaraščio stilių ir patiekalų 
pavadinimus, nesunku juos įsiūlyti išalkusiam lankytojui. Kokių klaidų nedaryti, rasite šio žurnalo 
straipsnyje apie valgiaraščių dizainą. Naujus patiekalus sukurti taip pat nesunku, ypač rudenį, kai tiekėjai 
siūlo šviežių grybų ar žemės ūkio gėrybių. Kodėl gi dienos pietų patiekalo nepateikus kasdien vis su 
kitokių grybų padažu? O gal gausiai šiemet užderėjusias bulves siūlyti su keliais skirtingų prieskoninių 
žolelių sviesto rutulėliais? Čia tik keletas patarimų, susijusių su šio žurnalo straipsniais, kuriuos drąsiai 
galite panaudoti savo virtuvėje ir taip paįvairinti valgiaraštį. Na, o jei jūsų pasirinkta verslo koncepcija 
nepasiteisina, gal verta „nuomotis“ verslo idėjas iš labiau patyrusių? Apie tai galvojantiems pravers 
straipsnis apie franšizės verslo modelį. O štai žymiausias Vengrijos vyndarys kadaise metė darbą restorane 
ir įsteigė nuosavą vynuogyną. Turbūt yra ir lietuvių, svajojančių apie tokį savo likimą – o kodėl gi ne, 
juk klimatas šiltėja, o vynui tinkamos vynuogės auga ne tik Kanadoje, bet ir Latvijoje... O kol neturime 
Lietuvoje gaminamo vynuogių vyno, galime lankytojus pradžiuginti jiems siūlydami įdomius vietinius 
produktus – ekologišką jautieną, ožkos sūrius, virtus vėžius ar tolimam kaime išvirtą alų. 

Linkime, kad nepritrūktų idėjų ir energijos svetingumo versle!

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 ŠOKOLAdAS“ - šokoladinė ir kavinė, Gedimino pr. 9 (PLC 
„Gedimino 9“), Vilnius.
„BASIL“ - šviežio ir greito maisto kavinė, Gedimino pr. 9 (PLC 
„Gedimino 9“), Vilnius.
„BASIL“ - šviežio ir greito maisto kavinė, T. Ševčenkos g. 21 / 
Vytenio g. 12, Vilnius.
„BOTTEGA dEL VINO“- vyninė, daukanto a. 2, Vilnius.
„dINERIS“ - greitojo maisto kavinė, A. Smetonos g. 3/50, 
Vilnius.
„IN SPIRITUS“ - vyno baras, restoranas, dominikonų g. 9, 
Vilnius (atsinaujinusiame bare „Prie Universiteto“).
„JUOdA RAUdONA“ - baras, A. Vienuolio g. 4, Vilnius
„KISS“ - naktinis klubas, Lukiškių a. 5, Vilnius (vietoje klubo 
„Posh“).
„McdONALd’S“ - greito maisto restoranas, Ozo g. 25 (PLC 
„Akropolis“), Vilnius. 
„McCAFE“ - kavos baras, Ozo g. 25 (PLC „Akropolis“), Vilnius. 
„NAUJIENI RyTAI“ - restoranas, Ukmergės g. 256, Vilnius.
„PINK MILKSHAKE“ - pieno baras, Vilniaus g. 45, Vilnius.
„PITSTOP PICA“ - picerija, Šeimyniškių g. 21, Vilnius. 
„St. MICHEL – prancūzų virtuvės restoranas, Algirdo g. 24, 
Vilnius.
„TIFLISI“ - gruzinų virtuvės restoranas, Pamėnkalnio g. 7 
(„Pramogų bankas“), Vilnius. 
„TIKO“ - blyninė, Vokiečių g. 13, Vilnius.
„VERO CAFE“ - kavos baras, Ozo g. 25 (PLC „Akropolis“), 
Vilnius. 
„VyNO KLUBAS“- vyno parduotuvė, baras, Lukšio g. 19, 
Vilnius.
PLC „OZAS“, Ozo g. 18, Vilnius:
„COFFEE TIME“ - kavinė.
„ROSSO ARANCIO“ - restoranas.
„FRUCTUS“ - sulčių baras.
„HASO“ - picerija, kebabinė.
„ŠVIEžIA KAVA“ - kavos parduotuvė ir kavinė.

KAUNAS
„AMAdEJUS“ - baras, užkandžiai visą parą, Savanorių pr. 
168, Kaunas.
„BUddIES & dINERS“ - kavinė-baras, S. daukanto g. 14, 
Kaunas.
„BUON GIORNO“ - itališkų maisto produktų ir gėrimų par-
duotuvė, V. Putvinskio g. 72, Kaunas. 
„COFFEE INN“ - kavos baras, Laisvės al. 72, Kaunas.
„EUROPA ROyALE KAUNAS“ - viešbutis (4 žv.), restoranas, 
baras, konferencijų salės, Miško g. 11, Kaunas.
„LIBERTy PUB“ - baras, V. Putvinskio g. 48, Kaunas.
„MANO BARAS“ - kokteilių baras, Kęstučio g. 93, Kaunas.
„PAS ANŪKĄ“ - kavinė-baras, Pašilės g. 6, Kaunas. 
„PAS STANLEy“ - kavinė-baras, Vilniaus g. 24, Kaunas. 
„PIENO BARAS“ - pieno baras, užkandžiai, S. daukanto g. 18, 
Kaunas. 

KLAIpĖdA
„APERITIVO 24“ - restoranas, kokteilių baras, Turgaus g. 10, 
Klaipėda.  
„CAFE KUBU“ - kavinė, H. Manto g.10, Klaipėda.
„MAX COFFEE“ - kavos ir sulčių baras, H. Manto g. 6A-19, 
Klaipėda. 
„KIWI“ – naktinis klubas, J.Janonio g. 27, Klaipėda.

KITI MIESTAI
„GRANd SPA LIETUVA“ - SPA ir vandens pramogų kompleksas, 
restoranai ir kavinės, viešbutis, V.Kudirkos 45, druskininkai. 
„URŠULĖ“ - restoranas, didžioji g. 22, Kėdainiai.  

„CAFE LIBRE“
Vilniaus senamiestyje (Aušros g. 9) duris atvėrė nauja kavinė pavadi-

nimu „Cafe Libre“. Prieš tai buvusi bandelinė vos per du su pusę mėnesio 
virto solidžiu stiliumi įrengta kavine. Pamaloninti gardžiais europietiš-
kos virtuvės patiekalais čia sugrįžta ne vienas. Šios kavinės koncepcija 
– svečiui pasiūlyti skanų, gerai pagamintą patiekalą už jį atitinkančią 
kainą. Taip pat orientuojamasi ir į skonio standartus – vieną kartą para-
gavę patiekalo, kitą kartą užsukę ragausite tokį pat. Kavinė darbą pra-
dedą 9 ryto, tad čia galima ir papusryčiauti. Norinčių stipriau užkąsti 
didkepsniai bus kaip tik. Kavinėje jie patiekiami netradiciškai – su špi-
natais, bulvių ir triufelių koše, kepenėlėmis ir sūrio-džino padažu. Iš de-
sertų galima išskirti traškius blynelius su maskarpone sūriu, avietėmis ir 
mėtų padažu. Be šio smaližiai galės pasisaldinti ir klasikiniais desertais. 
Kavinėje gaminamas keturių rūšių karštas šokoladas su čili, avietėmis, 
romu bei kitais priedais... 

„NATIoNAL GoLF RESoRT“ 
„National Golf Resort“ yra pirmasis golfo kurorto projektas Vakarų 

Lietuvoje. Įsikūręs itin geografiškai palankioje vietoje – vos 12 km nuo 
Klaipėdos miesto centro ir vos 20 minučių kelio nuo Palangos oro uosto. 
Vaizdingame danės upės slėnyje yra įrengtas pasaulinius standartus ati-
tinkantis klasikinis 18 duobučių golfo aikštynas su treniruočių aikštele ir 
3 duobučių trumpojo žaidimo lauku. „National Golf Resort“ golfo klubo 
pagrindiniame name yra įkurtas europietiškos virtuvės restoranas su te-
rasa, atsiveriančia į įspūdingą golfo aikštyno lauką. Restoranas talpina 
apie 100 žmonių, lauko terasa dar apie 50 svečių. Čia organizuojami po-
būviai, furšetai įmonėms ar privatiems asmenims. Pastate yra 3 erdvūs 
viešbučio tipo kambariai ir netoliese esančioje prabangioje viloje yra 4 
apartamentų tipo aukščiausios klasės kambariai. Taip pat čia įrengta 
moderni konferencijų salė, talpinanti apie 70 žmonių.

BISTRAMpoLIo dVARAS
Atnaujintas netoli Panevėžio, šalia magistralės „Via Baltica“, 14 km 

Kauno kryptimi esantis Bistrampolio dvaras. Centriniuose dvaro rūmuo-
se įrengtas viešbutis, kur svečių apgyvendinimui skirta 13 kambarių. 
Pirmame aukšte veikia restoranas-baras. Antrame aukšte įrengtos kon-
ferencijų salės ir pobūvių salė. dvare veikia ir lauko kavinė, knygnešystės 
muziejus, antikvariato parduotuvė, oranžerija, koplytėlė. Lankytojai gali 
aplankyti unikalų dvaro rūmų statinių ansamblį ir muziejines sales, pasi-
vaikščioti po parką, susipažinti su turtinga dvaro rūmų istorija. Taip pat 
organizuojami pobūviai reikšmingoms progoms, rengiamos konferenci-
jos, seminarai. Savaitgaliais dvaro rūmuose vyksta koncertai. Ateityje 
šalia pagrindinio pastato bus įrengtas ir ekonominės klasės viešbutis. 

„VYNo KLUBAS“
Liepos 31 d. Vilniuje žinomi vyno ekspertai atidarė naują „Vyno klubo“ 

parduotuvę. Vilniuje tai jau yra trečioji „Vyno klubo“ parduotuvė, viena 
nuo metų pradžios veikia Klaipėdoje. Vyno renginiais, edukacija, visuo-
meninėmis iniciatyvomis garsėjantis „Vyno klubo“ partnerių kolektyvas 
plėtrai pasirinko 180 kv. m ploto patalpas Lukšio g. 19, priešais „do-
mus“ galeriją. Šioje parduotuvėje bus taikoma lanksti nuolaidų sistema, 
priklausomai nuo įsigyjamo vyno kiekio. Parduotuvė suprojektuota taip, 
kad būtų galima laikyti dideles atsargas visų vynų ir galima nesunkiai 
patenkinti poreikius perkančių ir vieną, ir šimtą butelių. Naujoje par-
duotuvėje nuolatos dirbs profesionalūs vyno žinovai, todėl pirkėjai čia 
galės gauti išsamių patarimų, kokį vyną rinktis skirtingomis progomis, su 
kokiais patiekalais ragauti, kaip jį laikyti. „Vyno klubas“ Lietuvoje garsėja 
svariausiu vyno portfeliu ir didžiausiu tituluotų vyno žinovų kolektyvu.

„dINERIS“
Vilniaus centre, Smetonos g. 3 duris atvėrė nauja greitojo maisto 

kavinė „dineris“. Čia siūloma rinktis iš penkių rūšių ilgųjų sumuštinių: 
su jautiena, kiauliena, kalakutiena, tunu, mocarelos sūriu. Sumuštinių 
pagrindas – čia pat kepamos šviežios bandelės su sėlenomis. Sumuš-
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tiniai gaminami tik iš šviežių, natūralių produktų, didelį dėmesį skiriant 
maisto kokybei. Kasdien galima skanauti firminės sriubos, kuri verdama su 
natūraliu jautienos sultiniu, tačiau kasdien – vis kitokia, o kaina – tik 4 li-
tai. Gavus didesnius užsakymus, maistas pristatomas į biurus ar renginius. 
Taip pat gaminamas maistas išsinešti. Kavinėje galima rengti vakarėlius. 
Anksčiau „dinerio“ patalpose veikė legendinė kavinė „Šiaurės papūgėlė“, 
kurioje buriavosi žurnalistai, teatralai. 

„pINK MILKSHAKE“
Vilniuje, priešais Salomėjos Nėries gimnaziją, duris atvėrė pieno ir ledų 

kokteilių baras „Pink Milkshake“. Nors patalpos nedidukės ir kompaktiškos, 
lankytojus kviečia paragauti gardžių pieno ir ledų kokteilių, kokybiškų ka-
vos ir arbatos gėrimų, pieno, sulčių ir smoothie, keksiukų, bandelių. „Pink 
Milkshake“ pieno baras, esantis Vilniaus gatvėje 45 laukia visų, kurie pa-
sisako už šviežius bei kokybiškus produktus, už gerą nuotaiką, šypseną bei 
džiugias akimirkas. Alkoholinių gėrimų čia nerasite. 

„MCdoNALd‘S“ IR „MCCAFé“
Sostinės gyventojus ir svečius „Mcdonald‘s“ kviečia į naują restoraną 

Vilniuje, kuris įsikūrė prekybos ir pramogų centre „Akropolis“. Restorane 
veikia ir pirmoji Vilniuje „McCafé“ kavinė, lankytojams pasiūlanti kavos gė-
rimų ir rinktinių itališkų desertų. Lankytojams skirtoje beveik 115 kv. m ploto 
salėje galės svečiuotis daugiau nei 80 lankytojų. Restoranas išsiskiria šiuolai-
kišku interjeru – lankytojai čia gali įsitaisyti patogiuose odiniuose krėsluose 

arba susėsti prie linksmai nuteikiančių bistro stiliaus staliukų. Vyraujančios 
modernios spalvos nuteiks maloniam bendravimui. Tai naujoji „Mcdonald’s“ 
restoranų interjero koncepcija, pagal kurią palaipsniui atnaujinami ir kiti Eu-
ropoje veikiantys šio tinklo restoranai. Sostinės „Akropolyje“ atidarytas res-
toranas yra antrasis Lietuvoje, kuriame kartu veikia „McCafé“ kavinė. Joje 
gėrimai ir konditerijos gaminiai svečiams pateikiami keramikiniuose induose, 
lankytojų patogumui jie pakuojami ir išsinešimui. 

„JUodA RAUdoNA“
Rugsėjį Vilniuje (Vienuolio g. 4), duris pravėrė naujas baras „Juoda rau-

dona“.Bare pasistengta sukurti ypatingą aplinką, jog užsukęs svečias patir-
tų tik teigiamas emocijas – ragaudamas maistas, maloniai aptarnaujamas 
bei atsipalaiduodamas ir pramogaudamas vienoje vietoje. Sport-Grill-Pub, 
trys raktiniai žodžiai atskleidžia tai, kad laukiame ir sporto aistruolių, var-
žybos transliuojamos dideliame ekrane, bare taip pat įrengti septyni plaz-
miniai televizoriai. Čia galima ragauti ant malkomis kūrenamos kepsninės 
ruoštų patiekalų, o taip pat dviejų rūšių „Budweiser“ alaus. Čia galite ska-
nauti ir naminės giros, kuri gaminama tik iš natūralių produktų. Valgia-
raštyje gausu lietuviškos virtuvės patiekalų. Savaitgaliais čia verda nak-
tinis gyvenimas – dJ’ai, top-less šokėjos bei linksminasi rinktinė publika. 
„Juoda raudona“ - vienintelė vieta Vilniuje, kur galima užsukti paryčiais ir 
ragauti ant grotelių keptų patiekalų. Klientų patogumui virtuvė veikia iki 8 
valandos ryto, todėl alkis naktį negręsia. Vienu metu „Juoda raudona“ bare 
gali linksmintis iki 250 žmonių. 

„cafe Libre“

„piNk miLkshake“

„mcdoNaLd‘s“

„vyno klubas“

bIstramPolIo dvaras

„natIonal golf resort“

„juoda raudona“

„mccafe“

„diNeris“
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Indų plovimo mašinų „Winterhalter“ gamin-
tojai pristato naują profesionalių indaplovių 
seriją UC. Bendrovė netgi savo naujuosius ga-
minius pavadino „dream machine“, nes juos ku-
riant buvo atsižvelgiama į klientų pageidavimus, 
kokios jie norėtų idealios indų plovimo mašinos. 
„Winterhalter“ uc serijos indų plovimo ma-
šinos sukurtos siekiant kuo tiksliau patenkinti 
skirtingus  maitinimo bei apgyvendinimo įstaigų 
poreikius. Todėl šios indaplovės siūlomos ketu-
rių skirtingų tipų (taurių indaplovė, įprasta in-
daplovė, bistro įstaigų indaplovė ir stalo įrankių 
indaplovė). Taip pat kiekvieno tipo indaplovės 
gali būti skirtingų dydžių (S, M, L ir XL), todėl 
yra lengva pasirinkti tinkamą mašiną ir pritai-
kyti ją numatytoje vietoje. Maža to, dar galima 
pasirinkti specialias ypatybes, pavyzdžiui, tokias 
kaip patentuota šilumos rekuperavimo sistema 
„Energy“, kuri garus iš indaplovės vidaus panau-
doja šalto vandens pašildymui. Taip mažiau kais-
ta patalpa, kurioje yra indaplovė ir sutaupoma 
energija vandens pašildymui. Patogiam valdymui 
numatytas sensorinis ekranas. 

Vilniuje, rugpjūčio 20 dieną, prekybos ir 
pramogų centre „Ozas“ atidarytas pirmasis di-
dcentris „prisma“. didcentrio plotas – 10 000 kv. 
metrų. Jame dirba apie 130 darbuotojų ir pre-
kiaujama daugiau nei 40 000 skirtingų prekių 
žemomis kainomis. didžiausia Suomijos mažme-
ninės prekybos kompanija SOK į naujame preky-
bos ir pramogų centre „Ozas“ įsikūrusią „Prismą“ 
iš viso investavo daugiau nei 10 mln. litų ir į rin-
ką žengia vartotojams siūlydama žemas kainas, 
platų prekių asortimentą ir lengvą apsipirkimą. 
Kasdienio vartojimo prekės užima 40 proc. viso 
7500 kv. metrų prekybos ploto. didžioji dalis šių 
produktų tiekiama Lietuvos įmonių. Prekybos 

NAUJIENoS

„SANGAIdA“ pRISTATo „RAK poRCELAIN“
UAB „Sangaida“ šį rudenį pristato pasaulyje žinomą ir pripažįstamą por-

celiano vardą „RAK Porcelain“. Tai vienas didžiausių viešbučių ir maitinimo 
sektoriaus gamintojų, siūlančių puikios kokybės porcelianą, atitinkantį aukš-
čiausios kokybės standartus. Svarbus „RAK Porcelain“ bruožas yra tai, jog jų 
gaminiai pasižymi labai geru kokybės ir kainos santykiu. Tai išties puikus 
pasirinkimas norintiems praturtinti savo stalą puikiais indais už tikrai de-
mokratišką kainą.

„RAK Porcelain“ indus kuria profesionalūs dizaineriai, padedami didelės 
kompetentingos komandos. Taigi, šio gamintojo induose susijungia kokybė, 
kūrybiškumas ir šiuolaikinės tendencijos.

„RAK Porcelain“ savo gaminiams taiko labai griežtus kokybės reikala-
vimus, tai padeda patenkinti net išrankiausių klientų poreikius. Be to, šis 
gamintojas gali prisitaikyti prie konkrečių pageidavimų ir įvykdyti individu-
alius užsakymus. Indai pasižymi ilgaamžiškumu, patvarumu bei tvirtumu, 
tam tikroms kolekcijoms teikiama penkerių metų garantija krašto skilimui, 
tad pasirinkimas ne tik nebrangus bet ir praktiškas.

Sakoma, kad indai ir serviruotė neatsiejama nuo įspūdingų patiekalų ir 
gastronominių malonumų. „RAK Porcelain“ – tai puikus būdas suderinti 
šiuos dalykus. Modernios garsių dizainerių sukurtos „RAK Porcelain“ kolek-
cijos papildys išradingiausio virtuvės šefo kulinarinius šedevrus bei išran-
kiausio restorano savininko pageidavimus.

Šiuolaikiškų ar klasikinių formų porceliano indų kolekcijose persipina ra-
finuoti sprendimai ir estetika. „RAK Porcelain“ jūsų stalui suteiks nesens-
tančios elegancijos ir aristokratiškumo. Įvairiose kolekcijose rasite egzotikos 

NoRITE SULAUKTI dAUGIAU 
poBŪVIŲ UžSAKYMŲ? 

Portale Meniu.lt pristatykite savo restorano, kavinės, pramogų cen-
tro, 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“, „Konferencijų vie-

tos“. Čia trumpais aprašymais su nuotraukomis Meniu.lt klientai pristato savo maitinimo ir pramogų įstai-
gų 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 patogiai susisteminti 
miestų, įmonių bei virtuvių tipų katalogai. Portalo klientų įstaigų pristatymai yra sąrašų viršuje ir paryš-
kinti.

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

• Individualios užklausos. Neturintys laiko ar neradę savo pageidavimus atitinkančio restorano ar ka-
vinės, tiesiogiai kreipiasi į Meniu.lt redakciją (el. paštu, telefonu arba užpildydami 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 įstaigoje ruošti 
pobūvius! 

užuominų, rytietiškų motyvų, tradicinių kontūrų ir įsimenančių akcentų, 
tačiau kartu neatsiejama kiekvienos kolekcijos dalis yra vientisumas ir su-
derinamumas.

dar vienas svarbus „RAK Porcelain“ bruožas – puikūs sprendimai fur-
šetiniam serviravimui. Pasitelkę įvairių formų ir dydžių, puikiai tarpusavyje 
suderintus ir įvairiai sustatomus indus, padengsite bet kokį stalą bet kokiai 
progai!

UAB „Sangaida“ informacija

Nukelta į  9 psl.
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KoVoTI SU NESĄžININGAIS 
dARBUoToJAIS BUS LENGVIAU

Kaip maitinimo įstaigų savininkams, 
įtariantiems, jog jų darbuotojai dirba 
nesąžiningai, išvengti finansinių nuos-
tolių? Juk ne kiekvienas gali nuolatos 
tiesiogiai stebėti pavaldinių darbą, 
juolab, kad vadovybei matant persona-
las visuomet elgiasi nepriekaištingai ir 
pavyzdingai. 

Tinkamiausias sprendimas norint 
kontroliuoti įstaigos padalinius ir per 
juos einančius pinigų srautus bei sie-
kiant išvengti nesusipratimų ir keblių 
situacijų – kasos operacijų vaizdo kon-
trolės sistema.

UAB „UCS Baltic“ siūlo unikalų, analogų Lietuvoje 
neturintį sprendimą, padėsiantį maitinimo įstaigų sa-
vininkams kontroliuoti darbuotojų veiksmus ir išvengti 
finansinių nuostolių mažmeninės prekybos, pramogų 
ir restoranų versle ar kitose aptarnavimo sferose.

Vaizdo stebėjimo sistema, sujungta su restora-
no valdymo sistema „R-Keeper“, leidžia ne tik realiu 
laiku, bet ir po kurio laiko stebėti restorano salėje ar 
kasose vykstantį darbą. 

Sistemos veikimo principas: stebėjimo langas yra iš 
dviejų dalių, vienoje pusėje matomas tiesioginis vaiz-
das iš pasirinktos kameros, kitoje – atliekamos opera-
cijos turinys. Vienu metu matomas darbuotojas – kaip 
jis dirba, kokius veiksmus atlieka, ir kokios operacijos 
yra programoje – tuo metu redaguojamo užsakymo 
turinys, apmokėtų kvitų turinys, visos atliktos opera-
cijos. Galima tiksliai sekti kiekvieną veiksmą stebimoje 
teritorijoje ir palyginti su atspausdinto kvito turiniu, 
kadangi į vaizdo serverį patenka ne tik ta informaci-
ja, kuri atsispindi ant kvito, bet ir visos su konkrečiu 
užsakymu susijusios kasos operacijos. Sistema leidžia 
stebėti kiekvieną įtartiną kasininko operaciją (pvz. 
„Atsisakyti patiekalo“, „Pritaikyti nuolaidą“, „Atšaukti 
sąskaitos spausdinimą“) ir padeda išvengti nuostolių 
dėl darbuotojo savivalės ar klastojimo.

Tiesiai iš ataskaitų programos galima peržiūrėti ir 
praėjusio laikotarpio kvitų vaizdo įrašus: užsakymo 
sukūrimą, visus jo papildymus, sąskaitos klientui at-
spausdinimą ir užsakymo apmokėjimą. Vienu pelės 
klavišo paspaudimu galima peržiūrėti vaizdo įrašus, 
kada buvo atliktas patiekalų šalinimas, peržiūrėti kvi-
tus, kurie buvo ištrinti, – žodžiu, visas operacijas. 

Vaizdo medžiaga gali būti saugoma keletą mėnesių. 
Turintieji keletą padalinių savininkai gali stebėti 

kelių objektų vaizdą vienoje programoje. Tiesiog bus 
rodomas tuo metu pasirinktas objektas.

Pranašumai prieš įprastines stebėjimo sistemas:
• Vaizdas yra sugretinamas su visa informacija, ką 

tuo metu atlieka darbuotojas – viskas matosi viename 
ekrane.

• Vaizdo įrašai yra rodomi tiesiai iš „R-Keeper“ 
ataskaitų programos.

• Naudojamos naujausios technologijos IP kame-
ros. Neturint galimybės nutiesti kabelio iki kameros, 
gali būti įdiegtas bevielis ryšis. Vaizdo kamerų skaičius 
neribotas.

• Restorano vadovybė gali nuotoliniu būdu rea-
liu laiku stebėti darbuotojų darbą, siekiant įvertinti jų 
aptarnavimo lygį.

• Kartu atliekama ir apsaugos funkcija. Mat tos 
pačios kameros gali atlikti stebėjimo funkciją bare, 
virtuvėje, lauke, prie įėjimo durų ir t. t.

• Įrašomas ne tik vaizdas, bet ir garsas.

Vadovybė gali stebėti ir analizuoti, kaip personalas 
bendrauja su klientais, ar laikosi nurodymų, pvz. „Mes 
Jums rekomenduojame...“, „Šiuo metu pas mus vyksta 
akcija...“ 

Iš kitos pusės, tai skatina darbuotojus gerai dirbti, 
stengtis, pagerina lankytojų aptarnavimo kokybę res-
torane, didina pelną ir kelia įstaigos įvaizdį.

Jei jaučiate, kad Jūsų darbuotojams nepakenktų 
nuolatinė priežiūra ir dėmesys, galbūt dabar pats 
laikas pagalvoti apie apsaugos ir priežiūros sistemos 
integravimą Jūsų įstaigoje ir pasinaudoti „UCS Bal-
tic“ pasiūlymu.

UAB „UCS Baltic“ informacija

centras „Prisma““ Lietuvoje taip pat pristato 
naujus prekių ženklus, tarp kurių – ir nuosavi šio 
tinklo prekės ženklai, tokie kaip maisto, švaros ir 
higienos bei buities prekės „Rainbow“ ir „X-tra“. Iš 
viso kompanija SOK Lietuvoje planuoja atidaryti 
6-7 „Prisma“ didcentrius. Antrąjį ketinama įrengti 
Kaune, Pramonės prospekte, trečiąjį – Vilniuje, 
laisvalaikio ir prekybos centre „Olinda“.

Nuo rugsėjo 1 dienos Lietuvoje pasikeitė 
alkoholinių gėrimų gamintojo „William grant 
and sons“ produkcijos platintojas. Pagal su-
sitarimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje minėto 
gamintojo produkciją (gėrimai „Glenfiddich“, 
„Grant’s“, „The Balvenie Scotch Whiskies“ ir 
„Hendrick’s Gin“) pradėjo platinti bendrovė 
„Bennet distributors“, kuri priklauso tarptauti-
niam koncernui „SPI Group“. Iki rugsėjo minėtus 
gėrimus Lietuvoje platino bendrovė „Mineraliniai 
vandenys“. „William Grant & Sons“ kompanija 
šiuo metu platina „SPI Group“ priklausančią deg-
tinę „Stolichnaya“ JAV ir kai kuriose Europos bei 
Azijos šalyse.

Nuo spalio pradžios bendrovė „Mineraliniai 
vandenys“ pradeda platinti bendrovės „cl 
Worldbrands“ atstovaujamų prekinių ženklų 
produkciją. Šios įmonės atstovaujamais gėri-
mais bus prekiaujama ne tik Lietuvoje, bet ir La-
tvijoje. „CL World Brands Limited“ tarptautinė 
įmonė,  atstovaujanti alkoholinių gėrimų gamin-
tojus „Angostura Ltd“ (romas/Trinidadas), „Burn 
Stewart distillers Ltd“ (škotiški viskiai/Škotija), 
„Thomas Hine & Co. Ltd” (konjakas/Prancūzija). 
Įmonių grupės, kuriai priklauso šios kompani-
jos, metinė apyvarta siekia 2,4mlrd. JAV dolerių. 
Lietuvoje bei Latvijoje bus prekiaujama romu 
ir trauktinėmis „Angostura“, viskiais „Scottish 
Leader“ ir „Black Bottle“ bei salykliniais viskiais 
„Bunnahabhain“, „deanston” „Ledaig“, ir „To-
bermory“, bei konjakais „Hine“ ir „Monnet“. 

Šalia Panevėžio atidarytas iki kulinarijos 
cechas, kuris centralizuotai gamins ir teiks pro-
dukciją IKI mažmeninio tinklo parduotuvėms 
Lietuvoje ir Latvijoje. Cechas atitinka aukščiau-
sius kokybę užtikrinančius standartus ir laiko-
mas moderniausiu tokiu Baltijos šalyse. Anot 
IKI atsotvų, centralizuoti kulinarinę gamybą 
buvo svarbu dėl to, kad tai padės dar efektyviau 
užtikrinti kulinarinių gaminių skonį, kokybę bei 
šviežumą, bus paprasčiau vykdyti kokybės kon-
trolę bei keliamus griežtus higienos reikalavi-
mus. Naujojo cecho pajėgumai bus dvigubai 
didesni nei iki šiol didžiuosiuose miestuose vei-
kusių kulinarijos cechų kartu sudėjus. Naujasis 
kulinarijos cechas pastatytas šalia IKI Panevėžio 
logistikos centro, kuris organizuos produkcijos 
pristatymą į Lietuvoje ir Latvijoje veikiančias IKI 
mažmeninio tinklo parduotuves “Iki”, “Ikiukas” 
ir “Cento”. Kulinarinius gaminius išvežios per 40 
automobilių, o pristatymai į tolimiausius taškus 
truks iki 5 valandų. Į naujajį cechą investuota 
per 38 mln. litų ,17 mln. Lt – į įrangą, jame dirba 
180 darbuotojų. 
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KĄ ČIA 
SUVALGIUS?
Jonas Malinauskas

būtent šį klausimą paprastai užduo-
dam sau ir aplinkiniams, paimdami į 
rankas kavinės ar restorano meniu. 
jį atvertę galutinai apsisprendžia-
me – ar malšinsime alkį ir troškulį 
čia, ar eisime kur nors kitur. kadaise 
žymus prancūzų kulinaras fernanas 
Puanas aiškino, kad gerame restora-
ne valgiaraštis atlieka trigubą funk-
ciją: „džiugina akį, sukelia apetitą ir 
praneša lankytojui apie tai, kokios 
išlaidos jo laukia“. laikui bėgant šios 
funkcijos nepakito, tačiau jų santy-
kis gerokai pasikeitė.

Vos pradėjus vystytis viešojo maitinimo verslui, meniu 
nebuvo dėliojami ant stalų, o paprasčiausiai surašomi len-
toje prie įstaigos įėjimo. Informatyvu ir paprasta: norint 
susipažinti su kainomis ir siūlomu asortimentu, nereikia 
netgi užeiti vidun. Ši europinė tradicija sunkiai skinasi 

ranka rašytas menIu suteIkIa IšskIrtInumo įsPūdį.

menIu – įstaIgos sPausdInIų Programos dalIs.
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kelią į Lietuvą – paprastai apsiribojama tik kelių „akcijinių“ ar pietų patie-
kalų sąrašu, surašytu kreida arba flomasteriu ant išnešamo stovelio. Kla-
sikinis sprendimas – didelio formato lapas po stiklu, kuriame gražiu šriftu 
surašytas visas valgiaraštis su kainomis, mūsuose vis dar tebėra retenybė.

Ant stalo meniu pradėta teikti XIX a. pradžioje – iš pradžių tik garbiems 
svečiams, o vėliau ir visiems lankytojams. Neapsiribojant vien tik tekstu, 
buvo bandoma suteikti valgiaraščiui iliustruoto albumo pavidalą. Greta 
apetitą žadinančių patiekalų vaizdų atsirasdavo vietos ir ornamentams, 
vinjetėms ir netgi žanrinėms scenelėms. Tačiau daug rūpesčių sukeldavo 
meniu tiražavimas: dailininkui tekdavo ranka pakartoti piešinį kiekviena-
me egzemplioriuje. Situacija kiek palengvėjo pradėjus naudoti oforto ir 
litografijos technikas. Iliustruoti meniu nesidrovėjo net patys žymiausi 
menininkai: juk valgyti norisi nuolatos, o restoranų savininkai dažniau-
siai atsidėkodavo dailininkui pietumis arba vakariene. Sakoma, kad didysis 
prancūzų impresionistas Ogiustas Renuaras, sulaukęs 35-erių, išvis nusto-
jo mokėti restoranuose – tiek daug jam teko paišyti valgiaraščių. Jo že-
mietis H. de Tuluz-Lotrekas savo menu pagerbdavo tik itin puikios virtuvės 
įstaigas. Nuo to laiko meniu, papuoštas ranka darytomis iliustracijomis 
(aišku, skenuotomis ir atspausdintomis) bei rankraštinio stiliaus šriftu, yra 
laikomas restorano išskirtinumo požymiu. 

XX a. pradžioje restoranai bei kavinės tapo kur kas demokratiškesni, o 
meniu vizualinį išraiškingumą padidino atsivėrusi galimybė reprodukuoti 
nuotraukas – iš pradžių juodas baltas, o vėliau ir spalvotas. To laikotar-
pio atmosferą šiandien nesunku atkurti naudojant monochromines rusvo 
atspalvio („sepija“) nuotraukas, šrifto ir dekoro elementus, perimtus iš to 
laikotarpio periodinių leidinių, ypač laikraščių. 

XX a. antroje pusėje masinės informacijos priemonių dėka sustiprėjo 
vaizdų, simbolių bei spalvinių akcentų vaidmuo – vartotojai pradėjo nuo-
lat dairytis ryškių, spalvingų iliustracijų, kitaip tariant, tapo aršiais „vi-
zualikais“. Sekant šia tendencija, meniu patrauklumą vis labiau pradėjo 
lemti kokybiškos nuotraukos ir grafiniai vaizdai, visų pirma, ryškiaspalvės menIu sulankstymo būdas – įvaIzdžIo dalIs.
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patiekalų fotografijos. Nemažą vaidmenį čia suvaidino 
stambių restoranų bei kavinių tinklų atsiradimas, mat 
turtingi užsakovai galėjo ne tik investuoti į kokybišką 
poligrafiją, bet ir tampriai susieti valgiaraščių dizainą su 
įvairių rūšių reklama. 

XX a. pabaigoje įvykusi skaitmeninė revoliucija, leidu-
si pasiekti aukštą kokybę net ir mažų tiražų leidiniuose, 
atvėrė naujas dizaino vystymo galimybes. 

Reikėtų priminti, kad meniu – tai ne atskiras vienetinis 
leidinys, o sudėtinė (ir labai svarbi) restorano ar kavinės 
firminių spaudinių komplekso dalis. Savo ruožtu, visas 
kompleksas tarnauja bendrai įmonės reklamos ir mar-
ketingo koncepcijai. Specialistų teigimu, neturint aiškiai 
įvardytos rinkodaros idėjos, apie kokybišką, originalų di-
zainą negali būti nė kalbos. Juk marketingo idėja lemia 
visą išorinę įmonės komunikaciją – kaip ir kokia kalba bus 
kalbama, kas konkrečiai bus pranešta tikslinėms grupėms. 
Pranešimo turinys šiuo atveju – tai ne vien valgiaraščio 
tekstas, bet ir jo meninis sprendimas, perteikiantis ne tik 
informaciją, bet ir „džiuginantį bei skatinantį“ emocinį 
krūvį. dizainerio pareiga šiuo atveju – išlaikyti pusiaus-
vyrą tarp originalumo ir raiškaus pranešimo pateikimo. 
Juk dažnai nutinka taip, kad meniu, kuriame informacija 
išdėstoma perdėm logiškai ir aiškiai, netenka emocinio ža-
vesio, o ryškiais meniniais „pasitaškymais“ ir kitais ekspe-
rimentais užpildyti puslapiai tampa beveik neįskaitomi.

ItalIją galI atstovautI ne tIk  PeIzažaI.

meno – daug, InformacIjos – mažaI.
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Interjeras

dar vienas svarbus meniu kompozicijos bruožas – funkcinių ir deko-
ratyvių elementų, lyg ir neturinčių sąryšio su siūlomais patiekalais, san-
tykis. Pasitelkiant vaizdines asociacijas, greta patiekalų pavadinimų gali 
atsirasti charakteringi peizažai, žanrinės scenos, reportažinės nuotraukos 
ar kino kadrai. Pavyzdžiui, saulėtai Italijai gali atstovauti ne tik Lombar-
dijos ar Ligūrijos peizažai, bet ir pagyvenusių žmonių portretai kreivų 
Sicilijos skersgatvių fone arba kadrai iš garsiųjų neorealizmo šedevrų. To-
kie vizualiniai akcentai, galintys „okupuoti“ didesnę leidinio dalį, atlieka 
dvigubą vaidmenį: savo dydžiu, kompozicija, o neretai ir netikėtu siuže-
tu pritraukia pirminį skaitytojo dėmesį, o jau po to savo turiniu veikia 
emociškai, žadina apetitą. Beje, nereikia pamiršti ir apie tuščią puslapio 
erdvę: didesni jos plotai sukuria elegancijos ir prabangos įspūdį, o nuo-
traukų ir teksto prigrūsti lapai vargina akį ir atrodo gana pigiai. 

Vieningos reklaminės koncepcijos poveikis stipresnis, kada tie patys 
vaizdai arba grafiniai motyvai atsiranda ne tik valgiaraštyje, bet ir res-
torano interjere bei reklaminiuose pranešimuose ir spaudiniuose. Tokiu 
būdu vartotojo sąmonėje formuojama stabili vaizdinė asociacija, susijusi 

su konkrečia įstaiga ir išskirianti ją iš kitų tarpo. Skirtingai nuo kitų re-
klamos rūšių, meniu turiniui tinka ne visi akį traukiantys siužetai – pa-
vyzdžiui, sekso ir erotikos temos čia nepageidaujamos.

Meniu esmę sudaro ne vien tik turinys, bet ir forma. Priklausomai nuo 
pasirinktos ideologijos ir meninės idėjos, gali būti naudojami patys įvai-
riausi formatai, dydžiai, įrišimo ir sulankstymo būdai. Aišku, „klasikinis“ 
valgiaraščio pateikimo būdas – prabangiame odiniame įdėkle su įspaustu 
įmonės ženklu – prieinamas toli gražu ne kiekvienam, tačiau egzistuoja 
pakankamai rimtos ir ne prasčiau atrodančios alternatyvos. Pastaruoju 
metu viršeliams ypač aktyviai naudojama daugiaspalvė arba reljefinė 
spauda ant storesnio popieriaus, paįvairinta metalizuotais akcentais arba 
papildomu lakavimu. Aišku, popierinis viršelis savo tvarumu nusileidžia 
odiniam įdėklui, bet ir jo gamybos kaštai kur kas mažesni, o nuolat papil-
dant ir keičiant valgiaraštį, meniu tenka dažnai perspausdinti.

Naujausios skaitmeninės technologijos neilgai trukus gali smarkiai pa-
keisti meniu pavidalą, tačiau bet kuriuo atveju senoji jo paskirtis – „džiu-
ginti akį ir sukelti apetitą“ – tikrai liks galioti...

šmaIkštus grafInIs PIešInys suteIkIa 
gyvumo.

ItalIją galI atstovautI netIk  PeIzažaI... 
bet Ir neįPrastI vaIzdaI.

kauno restorano “jachtklubas” menIu 
dIzaInas atItInka įstaIgos PavadInImą.

stambI įrIšImo sPyruoklė trukdo skaItytI turInį.
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ĮdoMIoS KoNCEpCIJoS
Pagal „Food Service Europe And Middle East“ parengė donatas Kocys

tęsiame žurnalo rubriką apie įdomius ir sėkmingai 
dirbančius užsienio restoranus. Pristatome po tris 
koncepcijas iš italijos, olandijos ir suomijos. 

ITALIJA

cioccoLatitaLiaNi
Tai kavinė, pyragaičių krautuvėlė, ledainė ir restoranas kartu... Viską jungia 

bendra tematika – šokoladas. Pavadinimas „cioccolatitaliani“ – tarsi ban-
dymas surišti egzotiką su itališka tradicija. Pripažinkime, pyragaičių krautu-
vėlėje ar ledainėje šokoladas ir egzotika gana lengvai pritampa. O kas vyksta 
restorane? dominuoja ruda spalva ir jos atspalviai, atvira virtuvė, kurioje taip 
pat ruda bei balta spalvos. Na taip, įtikino. Interjeras tikrai asocijuojasi su 
šokoladu. Bet norisi kažko tokio... Na štai, desertai, kurių pagrindas – šoko-
ladas, suprantama. Ir įdomu, jog žvelgdamas į meniu pradedi suprasti, kad 
ir patiekaluose rasi šokolado sudedamųjų dalių. dėmesį patraukia kakaviniai 
makaronai su vyšniniais pomidorais bei sūrio fondiu. Įdomu, bet rizikinga. Šiuo 
metu veikia du „Cioccolatitaliani“ restoranai – Milane ir Neapolyje. 

Internete: www.cioccolatitaliani.it 

mėsaInIaI Ir delIkatesaI 
Gegužės mėnesį Milano centre atidarytas „mama burger“ buvo sutiktas 

kaip pirmasis kokybiško greitojo gatvės maisto restoranas, siūlantis laiko iš-
bandytus valgius – mėsainius, Cezario salotas, pieno kokteilius ir šokoladinius 
pyragaičius. Verta pažymėti, jog „Mama Burger“ įsikūręs prekybos centre, turi 
tik septynias sėdimas vietas viduje, o visos kitos, beveik 100 vietų, – preky-
bos centro skersgatvio zonoje. Nors ir siūlydamas itin aukštos kokybės greitą 
maistą, restoranas kainas stengiasi išlaikyti neaukštas, o dirba net iki 2 val. 
nakties. Įdomu yra tai, jog „Mama Burger“ sumanytojai tuo pačiu metu, be-
veik toje pačioje vietoje, (kitoje gatvės pusėje) atidarė restoraną „Mangrovia“ 
– visiškai kitokį nei „Mama Burger“. „Mangrovia“, duris atveriantis 7 val. ryto, 
laukia pusryčiaujančių, taip pat pietaujančių, bet neskubančių žmonių, nes 
čia – ne greitojo maisto restoranas. Vakarieniauti atėję gurmanai galės pa-
skanauti strutienos carpaccio, įmantrių žuvies patiekalų ir pan. du visiškai 
skirtingų koncepcijų restoranai. Ir vilkas sotus, ir avelės paėdę… 

Internete: www.mamaburger.it

vaIsIų baras a la brasIl
„fruteiro do brasil“ – sulčių baras, įrengtas braziliška tema, bet turintis 

itališkos dvasios. Viskas prasidėjo nuo to, jog du verslininkai sumanė gabenti 
sušaldytus egzotinių vaisių minkštimus į Italiją. Įkūrę savo įmonę jiedu pradėjo 
tiekti vaisius HoReCa sektoriui, negana to, nusprendė, kad laikas atidaryti ir 
savo sulčių barą. Šiuo metu veikia du „Fruteiro do Brasil“ sulčių barai, abu 
Milane. Tiesiai iš egzotiškosios Brazilijos verslininkai dabar veža daugiau nei 
50 rūšių tropinių vaisių. Kokteilių kainos svyruoja nuo 8 iki 12 Lt. Norintys 
pasigaminti kokteilį namuose, turi galimybę įsigyti šaldytų vaisių minkštimų 
išsinešimui. Paprasta, bet efektyvu. 

Internete: www.fruteiro.it

oLANdIJA

maistas teismui 
Restoranas „de rechtbank“ (liet. – teismas) yra įsikūręs prie Utrechto mies-

to širdies, buvusiuose teismo rūmuose. Kompleksą sudaro 90 vietų užeiga, 160 
vietų klubas ir restoranas, banketinė salė, talpinanti iki 100 žmonių, 130 vietų 
terasa ir trijų žvaigždučių 27 kambarių viešbutis. Užeigoje (kuri naudojama 
kaip viešbučio pusryčių patalpa) medienos faktūra yra derinama su žalia ir 
juoda spalvomis. Baro kėdės aptrauktos storu aksomu. Ant sienos kabo įspū-
dinga elnio galva ir didelės virš paplūdimio skrendančių balandžių nuotraukos. 
Restorane dominuoja balta, žalia ir purpurinė spalvos. Valgiaraštis sudarytas 
daugiausia iš prancūziškų ir olandiškų patiekalų. Pagrindinis yra jūrų gėrybių 
patiekalas dviems asmenims. Klientai gali rinktis tarp karališkojo krabo (69,50 
eurų), krabų ir vėžių. Austrės kainuoja 12,50 eurų už šešis vienetus, pagrindi-
nių patiekalų kainos svyruoja tarp 13,50 ir 18,50 eurų.  

Internete: www.de-rechtbank.nl

lemPutė švyturyje
Atidarius „usine“, Eindhoveno mieste atsirado ypač gera kavinė. Įsikūrusi 

buvusio lempų fabriko „de Lichttoren“ (liet. – švyturys), kadaise priklausiusio 
tarptautinei „Philips“ bendrovei, pirmame aukšte, kavinė užima apie 1000 kv. 
m. plotą. Pramoninis pastato aspektas miesto centre buvo išsaugotas kaip 
praeitį primenanti vietovė, o „Usine“ logotipas panašus į švyturio lempu-
tės formą. žavingos atmosferos restorane vietos yra 300 lankytojų, dar 100 
žmonių gali būti aptarnaujami baro bei poilsio zonose. Savininkai investa-
vo 2,2 mln eurų patalpų atnaujinimo darbams bei baldams. Kavinės tikslas 
– pritraukti plačiąją visuomenę: nuo vaikų iki naktinių klubų lankytojų, nuo 
studentų iki verslininkų, nuo namų šeimininkių iki jaunų bastūnų. Maistas 
gaminamas atsižvelgiant į skirtingus skonius: čia galite suvalgyti ką nors labai 
paprasto, pavyzdžiui, sumuštinių už 3,25 euro, bet galite valgyti sumuštinį su 

koncePcIja

 „cioccoLatitaLiaNi“

 „fruteiro do brasiL“

 „mama burger“



restoranų verslas 3/2009        15

tokiomis gėrybėmis kaip veršienos kasa su žolelių 
rizotu už 22,90 eurus arba ištaigingą jūros gėry-
bių lėkštę už 44,50 eurus. Valgiaraštyje juntama 
Olandijos, Prancūzijos ir Italijos įtaka, atsispindinti 
ir vaikų patiekaluose, kurių kainos – nuo 2,50 iki 
7,00 eurų.

Internete: www.usine.nl

aukščIausIas dIzaInas – Prabangos
 mėgėjams 
„rex“ klubas ir restoranas neseniai buvo atida-

rytas Hilversumo mieste. Tai yra naujausias Nyder-
landų dizainerio Erico Kusterio darbas, sukurtas 
derinant su Amsterdamo Jimmy Woo klubo inter-
jeru. Restoranas įsikūrė ant istorinio kino teatro 
pamatų, klubas – kituose dvejuose aukštuose. Kuster 
naudojo odą ir natūralias medžiagas, kurios atrodo 
prabangiai; kaip kontrastas čia – dizainerių kėdės bei 
kavinių suoliukai, derinami su nerimtais audiniais; 
modernios lentynos – su senomis knygomis ir šviesa 
užlietomis patalpomis. O kaip virtuvė? Tradiciniai pa-
tiekalai, tokie kaip skrudintos krevetės arba juodojo 
jaučio kepsniai pateikiami moderniai. Kainos prasi-
deda nuo 7-15 eurų, o pagrindiniai patiekalai kai-
nuoja 15-22 eurus. Atvira virtuvė taip pat puikiai 
įsilieja į modernų restorano stilių. 

Internete: wwww.rexhilversum.nl

SUoMIJA

ūkInInko krautuvėlė
„eatandjoy maatilatori“ – jauki ūkininko krau-

tuvėlė, įsikūrusi pačiame Helsinkio centre. Krau-
tuvėlėje siūloma tik aukščiausios kokybės vietinių 

ūkininkų produkcija, didžiulis dėmesys skiriamas 
natūraliems, ekologiškiems produktams. Siūlomi 
sezoniniai bei neperdirbti produktai. Čia galite 
įsigyti šiaurės elnio mėsos, Inari bei Saimaa ežerų 
žuvies ir jos produktų, vietinių daržovių ir žalumy-
nų, uogienės, grybų, mažųjų gamintojų išskirtinės 
kokybės sūrių, natūralaus sviesto, vietinės gamy-
bos sidro bei ypatingo alaus, taip pat duonos, mil-
tų, ekologiškų ledų ir vietinių meistrų pagaminto 
šokolado. Krautuvėlės interjerą sukūrė jaunosios 
kartos atstovas Harri Koskinen. Čia skamba vietinė 
muzika, kartais sumaišyta su tango ar techno sti-
liumi. „Eat&Joy Maatilatori“ – tarsi šauklys, kvie-
čiantis atvykti į Suomiją pajusti tai, kas geriausia, 
– ekologišką kokybę. 

Internete: www.eatandjoy.com

namaI, kur karalIauja suomIškos 
tapas
„juuri“ (liet. – šaknis) – mažas ir jaukus 36 vietų 

restoranėlis Helsinkyje, netoli dizaino muziejaus. 
Nors restoranas veikia jau kelinti metai, verta pri-
pažinti, jog net ir dabar jo koncepcija tebėra įdomi. 
Koncepcija paprasta – Suomijos virtuvė šiuolaiki-
nėje erdvėje. Paprastumas, žaismingumas bei no-
vatoriškumas yra šio restorano sėkmės receptas. 
„Juuri“ atviras visą savaitę ir nesvarbu ar pietų me-
tas, ar laikas vakarieniauti, laisvų vietų čia sunku 
surasti. Restorano valgiaraštyje – tik vietiniai pa-
tiekalai. Sapas (į tapas panašios suomiškos užkan-
dėlės) – tai, dėl ko ši vieta tokia populiari. Iš sapas 
meniu galėtume išskirti: bruknėse marinuota lašiša 
ant salyklinės duonos, lydekos ir ešerio tartar, špi-
natų kremas su gruzdinta duona, vietoje pagamin-

koncePcIja

tos dešrelės su degtinės skonio garstyčių padažu, 
Baltijos silkių pyragaitis su baltojo ridiko salotomis 
ir pan. Vieneto kaina – apie 14 Lt. Taip pat siūlomi 
pagrindiniai patiekalai, kurių kainos apie 80 Lt, bei 
desertai, kainuojantys apie 17-25 Lt. 

Internete: www.juuri.fi

moderNu, bet paprasta
Apie 100 kilometrų į vakarus nuo Helsinkio nu-

tolęs miestas Ekenas – tai vieta, nuo seno garsė-
janti kaip „Suomijos Rivjera“. Miestelis nuostabus 
savo mediniais namukais ir siaurais skersgatviais. 
2009 m. liepos mėnesį prieplaukos teritorijoje du-
ris atvėrė jauki kavinukė „ada cafe“. Vaizdas, at-
siveriantis pro langą, kerintis – obelų ir slyvmedžių 
sodas, gausybė žalumos ir daug vandens... 165 kv. 
m kavinė su 70 kv. m terasa įsikūrusi dar 1906 me-
tais statytame pastate. Kavinės koncepcija papras-
ta – maisto gamyba, pabrėžiant vietinių produktų 
unikalumą, su modernumo polyčiu. Valgiaraštis 
neplatus – keletas užkandžių, kainuojančių apie 30 
Lt, nedidelis pagrindinių patiekalų pasirinkimas, jų 
kaina apie 45-75 Lt. Norintiems pasmaližiauti teks 
sumokėti apie 24 Lt už desertą. Gal ir brangoka, 
tačiau aukščiausia kokybė garantuota. žvelgiant į 
nuostabius vaizdus už lango bei ragaujant puikaus 
skonio patiekalus, tokius kaip viščiukas su sezamo 
sėklomis gardinta duona bei mėtų ir česnako pa-
dažu arba vietinio ūkininko rūkytas kumpis, laikas 
prabėgs nejučia. 82 vietų kavinukę valdantys Ro-
bertas ir Outi Ratia taip pat yra įkūrę svečių namus 
„Fagers“, esančius vos už 300 metrų. Kavinė dirba 
ištisus metus nuo 9 iki 22 val. 

Internete: www.ada.fi   

 „de rechtbaNk“

 „eat and joy maatIlatorI“

 „usiNe“  „juurI“

 „rex“

 „ada cafe“
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Ponas Csaba mėgaujasi savo darbu, daug dėmesio skiria visoms smul-
kmenoms. Ko gero, tai viena svarbiausių priežasčių, kodėl Malatinszky 
vynai tokie skanūs… Ragavusieji tvirtina, jog jie – puikūs, aromatingi, len-
gvai geriami bei ilgai įsimenami. Kaip rašė Caroline Gilby iš „decanter“, 
Malatinszky nemiega ant laurų, tačiau kaskart stengiasi gerą padaryti dar 
geresniu. 

kaip atsidūrėte lietuvoje? 
Į Vilnių pirmą kartą atvykau prieš kelerius metus, tuometinio Vengrijos 

ambasadoriaus kvietimu. Jis mane pristatė kaip vyno žinovą-profesionalą 
ir vyndarį. Renginyje buvo darius Katinas, besidomintis Vengrijos kultūra, 
maistu, gėrimais. Su juo greitai radome bendrą kalbą, o tai padėjo nutiesti 
tolimesnį mūsų bendravimo ir draugystės kelią. Šiandien d. Katinas – iš-
skirtinis mano vynų prezentatorius Lietuvoje. Aš labai džiaugiuosi, galė-
damas per jį supažindinti lietuvaičius su savo vynuogynų derliumi. Šiemet 
lankydamasis parodoje „Vyno dienos 2009“, beje, pirmą kartą, drauge su 
dariumi pristatėme vengriškus vynus, atkeliavusius iš mano ūkio. 

nuo ko prasidėjo jūsų vyno kelias?
dirbdamas someljė viename iš geriausių Vengrijos restoranų „Gundel“, 

susipažinau su žymiausiais pasaulio vynais. Vėliau pirmasis Vengrijoje 
atidariau specializuotą vyno parduotuvę. Visu parduotuvės vynų asorti-
mentu, taip pat ir aukštos kokybės siūlomais vynais, rūpinausi pats. Laikui 
bėgant vis daugiau laiko leidau Prancūzijos vyno auginimo regionuose, 
domėjausi, kaupiau ir pildžiau žinių bagažą, o 1991 metais savo gimtinėje 
nusipirkau žemės vynuogynams. 1997 metais pradėjo veikti mano vyninė, 
kuri, manau, dovanoja visai neblogus vynus... Šiandien mano vynuogynai 
driekiasi 30 hektarų. Čia auga Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, 
Merlot, Cabernet ir kitos vynuogių rūšys... 

kiek jūsų ūkyje dirba žmonių?
darbuotojai reikalingi 5-6 mėnesiams, tad visiems metams kontraktų 

nesiūlau. Nuolat darbuojamės keturiese – aš ir dar trys žmonės. Kadangi 

poKALBIS SU GARSIAUSIU VENGRIJoS 
VYNdARIU CSABA MALATINSZKY
Raminta Skripkaitė

csaba malatinszky – 
didiko sūnus, jaunosios 
kartos atstovas bei gar-
siausias vengrijoje vyn-
darys. prieš sukurdamas 
savo vyno imperiją dirbo 
vyriausiuoju someljė pa-

saulinio garso restorane budapešte... Pirmasis at-
vėrė specializuotą vyno parduotuvėlę savo šalyje. 
šiandien c. malatinszky yra vienas iš nedaugelio 
vengrijos vyndarių, kurio produkciją pripažįsta 
Prancūzijos vyndariai. Pasaulyje žinomi „nobles-
se“ ir „kuria“ c. malatinszky vynai.

IntervIu
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dirba nedidelis žmonių kolektyvas, galiu garantuoti aukštą vynų kokybę. 

konkurenciją jaučiate? kiek per sezoną vyno parduodate? 
Aplink mus yra daug gerų vyno ūkių, tačiau manau, jog konkurencija 

daugiausiai juntama ne tarp gamintojų, o tarp pardavėjų. Mūsų vynų par-
duodama nuo 100 000 iki 150 000 butelių. 

kodėl verta rinktis jūsų vynus? 
Nenorėčiau sakyti, jog mano vynai yra geriausi. Juos vertinti palieku 

ragaujantiems. Visgi, neabejotinai išskirtinė yra mano vynuogynų vieta. 
Puiki vieta! derlinga ir teikianti gerą produktą. Išskirti galiu Cabernet 
Franc vyną. Pagamintas iš geriausio sezono ir geriausių vynuogių. Tai 
vyno ūkio pasididžiavimas ir pavyzdys, kokį įstabų produktą galima gauti 
iš šios vynuogių rūšies Vengrijos vynų rinkoje. Persipinantis vaisių skonis 
ir aromatas. Puikiai tinka ilgam brandinimui. Antras dalykas, kuriuo ga-
liu didžiuotis – tai investicija į žinias. domiuosi tuo seniai ir labai daug. 
Teko nemažai keliauti ir ragauti. dabar žinių lyg ir pakanka, galiu ramiai 
susikoncentruoti ir dirbti tik savo ūkyje. žinoma, darbo įdėta tikrai daug, 
bet aš visu tuo mėgaujuosi. Vyną ragauju kiekvieną dieną. Manau, jog 
savo ūkio vyną ragauti itin svarbu, tik taip supranti, ką reikia keisti. Vyno 
gėrimas – sudėtingas procesas, tai reikia mokėti daryti. Užtrukti galima 
valandų valandas... 

kokios vynuogių rūšys jums imponuoja? 
Net nežinau... Vienos išskirti tikrai negaliu. Visus vynus stengiuosi ga-

minti taip, kad jie taptų pačiais geriausiais. Tiesa, jau minėtas Cabernet 
Franc – tikrai labai vykęs, jį rasti galite net keliuose „Michelin“ žvaigždu-
tėmis įvertintuose Londono restoranuose. 

IntervIu

lietuvoje gero vyno butelis kainuoja nepigiai. o kaip vengrijoje?
Vengrijoje kol kas mokesčiai „nesmaugia“. Mūsų šalyje rasite tikrai ne-

mažai iš užjūrio atgabento prasto vyno. Kainą mes nustatome atsižvelg-
dami į kokybę. Jeigu mano vynas nė kiek kokybe nenusileidžia Bordo ar 
kitiems žinomiems regionams, kodėl gi turėčiau jį atiduodi pigiai? Kokybė 
– pagrindinis rodiklis, nuo kurio priklauso ir kaina. 

ar tikite ekologijos nauda vyno ūkiuose? 
žinau, kad tai gerai, tačiau šiais laikais retai kas tuo užsiima. Pats nau-

doju tik natūralias trąšas. 

lietuviai mėgsta alų, o kokiam gėrimui pirmenybę teikia vengrai? 
Nemeluosiu, vengrai labai mėgsta vyną. Mūsų šalyje vyno kultūra kles-

ti. Laikotarpiu tarp I ir II pasaulinių karų Vengrija buvo trečia vyno tiekėja 
pasaulyje. Tradicijos labai gilios. Tuomet buvo kliaujamasi vien vynuogių 
kokybe, apie priedus bei priemaišas nebuvo net kalbos. Pavyzdžiui, jei vy-
nuogė gauna per daug saulės spindulių – ji būna pažeista, o šiandien, 
naudojant įvairius priedus, visi trūkumai paslepiami. Anksčiau taip nebu-
vo, vynas buvo išties kokybiškas. Vengrija gali didžiuotis savo geografine 
padėtimi ir dovanoti natūralius vynus be jokių priemaišų. 

lietuvoje vyno parodoje lankėtės pirmą kartą. kokios šio gėrimo 
šventės vyksta jūsų šalyje? 

Įvairūs festivaliai pas mus vyksta gal net pernelyg dažnai... Renginiai, 
skirti vynams – naudinga pamoka. Jais mėgautis reikia išmokti. Suprasti 
vyno gamybą užima nemažai laiko, nepakanka turėti tik informacijos, bū-
tina daug žinių. Man svarbiausia – pažinti tuos žmones, kurie domisi mano 
vynu. Noriu pabendrauti su kiekvienu. 
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pRIE SMEToNoS BUVo KITAIp... 
pATIEKALAI IR GĖRIMAI
Andrius Zeigis

tęsdami rubriką „Prie smetonos buvo kitaip...“ šįkart papasakosi-
me apie maistą tarpukario lietuvos kavinėse ir restoranuose. nors 
duomenų apie tai nėra daug, šiokį tokį vaizdą pavyko susidaryti.

Sunku įsivaizduoti lankytoją, kuris atėjęs į res-
toraną ar kavinę nieko nevalgytų ar negertų. Ti-
kriausiai taip sėdėti būtų neleidęs ir įstaigos per-
sonalas ar savininkas 

Meluotų ta įstaiga, kuri sakytų, kad pelnas jai 
nerūpi. Ir „prie Smetonos“ buvo taip. Iš kaimo at-
vykusiam žmogui buvo nesuprantama, kodėl viskas 
taip brangu. Kodėl arbata kainuoja 25 centus, kai 
kaime už tokią sumą gali mažiausiai 5 puodelius 
jos gauti. Kodėl restoranuose viskas dvigubai ar net 
trigubai brangiau negu kitur? Paprastas žmogus 
menkai suprato, kad tai verslas, pragyvenimo šal-
tinis. Bet lankytojai dar labiau tapo nepatenkinti, 
kai ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje kainos resto-
ranuose ir kavinėse ėmė smarkiai kilti.

KAINŲ KILIMAS IR JŲ REGULIAVIMAS
Kadangi kavinė ar restoranas tapo neatskiriama 

tarpukario kauniečio kasdienybės dalimi, tą supra-
tę įstaigų savininkai pamanė, kad kainų kilimas 
nesukels lankytojų pasipiktinimo. ypač savivaliavo 
pirmos rūšies restoranai. „Metropolyje“, „Versaly-
je“, „Trijuose Milžinuose“ užsieninio vyno butelis 
1938 metais kainavo 25-35 Lt, šampano – 75 Lt, 
konjako – 65-75 Lt, „Benediktino“ likerio – net 95 
Lt. Panašios kainos buvo ir kituose pirmos rūšies 
restoranuose, nes jas nustatinėjo kainų tvarkyto-
jas, tuos pačius valgius skirtinguose restoranuose 
įkainodavęs vienodai. Kainų tvarkytojas buvo vals-
tybinis tarnautojas. Kadangi restorano rūšis (I, II ar 
III) priklausė nuo mokesčių dydžio, tai restoranas 
galėjo užsidėti skirtingus antkainius. Kainų tvarky-
tojas prižiūrėjo, kad tie antkainiai nebūtų didesni 
nei priklauso restoranui. žinoma, būdavo patieka-
lų, kurių kiti restoranai neturėjo.

Vasaros metu populiariame Vytauto parko res-
torane vynas kainuodavo apie 3-5 Lt už taurę, o 
šampanas – 7 Lt. Gana sotų patiekalą II rūšies res-
toranuose galėjai nusipirkti už 2,50-4,50 Lt. „Me-
tropolis“ gamino net savo krupniką. Šis gėrimas 
buvo populiarus ne tik Lietuvoje – Amerikoje viena 
įmonė pardavinėjo „Metropolio“ krupniką.

Alaus kainos visuose tos pačios rūšies resto-
ranuose buvo taip pat vienodos. Prie užsieninių 
gėrimų įsigijimo kainos buvo leidžiama pridėti 50 
%, kai gėrimas parduodamas butelyje. Parduodant 
bokalais – net 75 %. Bokalai buvo trijų talpų: 0,4 
l, 0,3 l ir net 1 l. Alus skirstytas į tris rūšis: „stali-
niame“ aluje turėjo būti ne mažiau kaip 3 % alko-
holio; „normalinis“ arba pilzeno alus negalėjo būti 
silpnesnis nei 3,8 % alkoholio; „stipriajame“ buvo 
5 % alkoholio. Alus buvo pilamas ne vien į bokalus, 
bet ir į taures. Taurių ir bokalų būta 1 l, 0,5 l, 0,3 l 
ir net 0,125 litro talpos.

Kainų tvarkytojas, apsilankęs „Metropolyje“, „Ver-
salyje“ ir „Trijuose Milžinuose“, privertė valgių ir sti-
priųjų gėrimų kainas sumažinti vidutiniškai 30 %.

Kainų kėlimas restoranuose turėjo ir kitą prie-
žastį. Būdavo tokių klientų kompanijų, kurie atėję į 
restoraną atsisėsdavo geroje vietoje, užsisakydavo 
tris stiklines sulčių ir vieną bokalą alaus ir stebė-
davo artistų pasirodymus. O klientai, galbūt ketinę 
užsisakyti daugiau, išeidavo neradę patogaus sta-
liuko. Restoranui tokie sulčių gerėjai, aišku, pelno 
nenešė. Bet kainų tvarkytojas surado išeitį: jis lei-
do programos metu į kiekvieno žmogaus sąskaitą 
įtraukti bent po du litus. Imti tuos du litus buvo 
galima tada, kai programą atlikdavo mažosios sce-
nos artistai. Taip restoranų savininkai atsikratė ne-
pelningų lankytojų, o mažosios scenos artistai tapo 
labai populiarūs.

II ir III rūšies restorane galėjai pavalgyti už 1,30-
2,00 Lt. Kaina priklausė nuo patiekalų skaičiaus (2 ar 
3) ir nuo restorano lokacijos. Ne miesto centre paval-
gyti kainavo maždaug 25 % pigiau, negu tokios pat 
rūšies restorane, esančiame centre. Tokie restoranai 
buvo panašesni į valgyklas, nes kasdien pateikdavo 
kitą patiekalą, kurio nebuvo dieną prieš tai. Pvz. „Lo-
zanos“ restorane pirmadieniais galėjai gauti kauka-
zietišką šašlyką, ketvirtadieniais – lietuviškų koldūnų, 
penktadieniais ir šeštadieniais – blynų.

Kauniečiai labai pamėgo ir kavines. Jos tapo vis 
populiaresnės tarp tų žmonių, kurie mėgo šokola-
dinius ir cukrinius dirbinius, gardžius pyragaičius 

ir kitus saldumynus. Nieko panašaus negalėjai įsi-
gyti restoranuose, o ką jau kalbėti apie barus ar 
valgyklas. Populiariausios kavinės buvo tos, kurios 
pačios gamindavo savo saldumynus ir pyragaičius, 
nes higienos trūkumas maitinimo įstaigose vertė 
nepasitikėti produkto kokybe, o žinodami, kad sal-
dumynai gaminami čia pat, klientai jausdavosi tikri 
dėl gaminių šviežumo. „Monikos“ kavinėje popu-
liariausi buvo „Florencijos“ ir „Palangos“ pyragai-
čiai. „Konrade“ moterys dažniausiai užsisakydavo 
marcipaninių pyragaičių ar plaktos grietinėlės 
kremo su riešutais, apibarstytais šokoladu. Kavi-
nėse, kurios turėjo savo saldumynų ir pyragaičių 
fabrikėlius, ir rinkosi didžioji dalis smagurių bei ka-
vos mėgėjų. Šią žmonių silpnybę žinojo ir kavinių 
savininkai. Jie taip pat manė, kad kainų pakėlimo 
klientai nepastebės. Bet klydo ir kavinės. Čia netgi 
labiau pasijuto kainų didėjimas, nes kavinėse lan-
kėsi mažiau pasiturintys žmonės. Už kavos puodelį 
imta prašyti 65-80 centų. Paprasta bandelė kai-
navo 40-60 centų. Keturios pieno stiklinės – apie 
1,20 Lt, o krautuvėje litras pieno kainavo dvigu-
bai pigiau. Už pusryčius tekdavo sumokėti 1,35 Lt 
(ankščiau – 1,10 Lt). Kainų tvarkymo įstaiga liepė 
kainas kavinėse sumažinti. Savininkai taip ir pada-
rė, bet prie pusryčių ėmė nebeduoti bandelės, ją 
tekdavo užsisakyti atskirai, tad pusryčių kaina vis 
tiek pakilo iki 1,20 Lt. Kavinės savo padėtimi galėjo 
naudotis labiau, nes jų buvo labai mažai.

Naujai Kaune atidaryta kavinė „Monika“ tapo 

 konrado cukraInės-kavInės PrekystalIs
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pačia didžiausia, o netrukus ir viena iš lankomiau-
sių. Čia pusryčių kaina buvo 1,45-1,55 Lt, o norint 
dar labiau padidinti kavinės pelną, sumažintos 
porcijos. 

Alus nei restoranams, nei kavinėms nebuvo 
pelningas, nes buvo aiškiai nustatytos jo kainos. 
„Monikos“ kavinė iš viso atsisakė alaus, jo vietoje 
ėmė pardavinėti selterį, kurio savikaina buvo vos 
keli centai, bet kavinė uždirbdavo po pusę lito nuo 
kiekvieno parduoto butelio. Negano to, kavinė pra-
dėjo imti po 10-20 ct už apsilankymą tualete, ko 
nebuvo jokioje kitoje įstaigoje.

Kainos paprastose valgyklose buvo maždaug 
tokios: saldus pienas 10 centų, grietinėlė – 50 
ct, kefyras – 20 ct, rūgusis pienas – 20 ct, rūgęs 
pienas su grietine – 45 ct, varškė su grietine – 75 
ct, virtos šviežios bulvės – 20 ct, apkeptos bulvės 
– 35 ct, sviestas – 15 ct, virtas kiaušinis – 15 ct, 
kiaušinienė – 40 ct, „vinigretas“, saločiai – 50 ct, 
duona – 10 ct.

Gaila, bet neaptikome duomenų, kurie pateik-
tų bent vienos iš kavinių meniu, tačiau tikriausiai 
tokio net nebuvo. Kodėl? Nes kavinėse visų pirma 
galėjai gauti kavos, arbatos, alaus ir tikriausiai kai 
kurių stipresnių gėrimų. Karštų valgių kavinės ne-
gamino. Įvairūs pyragaičiai būdavo sudėti ant pre-
kystalio ir higienos taisyklių reikalavimu uždengti 
stikliniais gaubtais. Taigi tokiam „skurdžiam“ val-
gių ir gėrimų pasirinkimui ko nors panašaus į val-
giaraštį visai ir nereikėjo.

dARBININKŲ IR INTELIGENTŲ MITYBA
Paprastų darbininkų ir inteligentų valgiai skyrė-

si. Inteligentų ar vidutinių miestiečių mityba buvo 
šiek tiek kitokia, nes jie sau galėjo leisti maistui 
išleisti didesnes sumas pinigų arba dažniau nueiti į 
restoranus, kavines, arbatines ir pan.

darbininkų mityba:
Pusryčiai. Pramonės darbininkų meniu dau-

giausiai buvo toks: pusryčiams paprastai valgoma 
ruginė duona, viena ar su sviestu, sumuštiniai su 
„kaimišku“ sūriu, lašiniais. Kai kurios šeimos pusry-
čiaudavo bandelėmis, retkarčiais riestainiais. Apie 
penktadalis valgė kiaušinius, kiaušinienę. Gėrė 
arbatą, surogatinę kavą. Kai kada buvo verdama 
košė, pakepama duonos. Pasitaikydavo ir kitų val-
gių – pakeptų bulvių, virtinių.

Pietūs. Pietus sudarė nedaug patiekalų. Pirma-
sis, dažnai ir vienintelis, patiekalas būdavo sriuba 
–kopūstai ar barščiai su virtomis bulvėmis (lupto-
mis ir neluptomis), rečiau perlinių kruopų sriuba, 
bulvienė ir kt. Antrasis patiekalas dažnai buvo sriu-
boje virta mėsa – jautiena, kiauliena, rūkyti lašiniai, 
dešra. Kartais pietums kepdavo blynus – miltinius 
arba bulvinius, taip pat valgydavo bulvių plokštai-
nį, virtus varškėčius, virtinius, „lazankes“ (skrylius), 
bulvių kukulius. Virdavo pietums ir košes: „raza-
vų“ miltų, bulvių, tarkuotų bulvių, bulvių ir miltų, 
kvietinių, smulkių ir stambių miežinių kruopų. Jos 
buvo valgomos su pienu ar spirgais. Kiek mažiau 
populiarios buvo ryžių, žirnių, grikių košės. Gėrimas 
buvo labai paprastas – kompotas, kisielius.

Vakarienė. Vakarienei valgytos pieniškos sriu-
bos, bulvienė (rečiau bulvių kukuliai), kruopienė 
(kvietinių ar miežinių kruopų), „zacirka“ (sriuba), 
leistinukai, rečiau makaronai, virtos bulvės su rū-
gusiu pienu (retkarčiais su grietine, silke, rasalu), 
spirgais. Vakarienei kartais valgydavo sumuštinius 
su arbata, kava, kakava.

Inteligentų mityba:
Pusryčiai. Pusryčiams inteligentai ir vidutiniai 

miestiečiai gerdavo arbatą ar kavą su sumuštiniais, 
valgydavo įvairiai paruoštus kiaušinius, dešreles.

Pietūs. Pietums valgydavo dažniausiai šaltus 
užkandžius: salotas, grybus, silkes, šaltieną ir kt. 
Pirmam patiekalui, be kopūstų, barščių, virdavo 
sultinius, daržovių, pertrintų ryžių, morkų, bulvių 
sriubas ir kt. Antras patiekalas būdavo įvairiausi 
mėsos kepsniai: maltiniai, kiaulienos ir jautienos 
muštiniai, kepta veršiena, paršelis ir pan., lydeka, 
karpis ir kitokios žuvys. Be bulvinių blynų, plokš-
tainio ir kt. Būdavo kepami bulvių ir mėsos, ryžių, 
makaronų apkepai; gana daug kas vartojo patieka-
lus iš žiedinių ir raudonųjų kopūstų bei kitokių dar-
žovių. Užsigerdavo kompotu, ragaudavo uogienių, 
pyragaičių, tortų ir pan.

Vakarienė. Vakarais dažniausiai valgydavo su-
muštinius su arbata, kava, taip pat apkepus, košes 
bei šaltos arba pašildytos mėsos.

Visi šie paminėti patiekalai darbininkų ir inteli-
gentijos arba vidutinių miestiečių dažniausiai val-
gyti namų aplinkoje, tačiau tai, kas įprasta namų 
virtuvei, buvo perėmusios ir valgyklos, arbatinės, 
II rūšies restoranai. Taigi ir šiose įstaigose vyravo 
panašūs valgiai, siūlomas maistas ir gėrimai labai 
mažai kuo skyrėsi nuo namie gaminamo, išskyrus 
I rūšies restoranus ir kavines, kur didžioji dalis 
patiekalų buvo gaminami remiantis užsienietiška 
patirtimi. Tik I rūšies restoranuose buvo galima pa-
ragauti patiekalų įmantriais prancūziškais pavadi-
nimais bei užsienyje pagamintų gėrimų. Tradiciniai 
lietuviški valgiai šios rūšies įstaigose nedominavo. 

ApIE pRodUKTŲ KAINAS IR UždARBIUS
Sunku dabar spręsti, daug ar mažai kainavo 

valgiai ir gėrimai laikinosios sostinės restoranuo-
se, kavinėse. Kad lengviau būtų suprasti materia-
linę žmonių padėtį tarpukario Kaune ir Lietuvoje, 
pateikiame keletą skaičių, kurie bent kiek padės 
susigaudyti skaičiuojant kainas bei lyginant to 
meto situaciją su šiandienine. 1938 metų spalį 
Kauno turguose 1 kg sviesto kainavo 2,60-3,20 Lt, 
1 l grietinės – nuo 0,90 iki 1,60 Lt. 10 kiaušinių 
kainavo 0,85-0,95 Lt, 1 kg juodos ruginės duonos 
0,20-0,25 Lt, baltos – 0,40 Lt. Medaus 1 kg – 2,30 
Lt. Bulvių centneris 2-2,25 Lt. Kilogramą karpių 
galėjai nupirkti už 2,25-2,30 Lt, lydekų – už 2,50-
2,80 Lt. Už paukščius mokėta nuo 2 iki 5 Lt, žąsis 
kainavo apie 7 Lt. 1 kg geresnių obuolių kainavo 
0,50-0,60 Lt, rugių 50 kg kaina buvo apie 8 Lt. 1 
kg veršienos – 0,50 Lt (gyvo svorio), už 50 kg riebų 
buliuką reikėjo mokėti 26 Lt.   

Pragyvenimo minimumas Kaune nuo 1923 iki 
1930 metų buvo 102,4-128,7 Lt. Paprastas fabri-
ko darbininkas per dieną uždirbdavo apie 5 Lt, tiek 
sumokėdavo už vieną apsilankymą pas gydytoją. 
daktaras per mėnesį uždirbdavo iki 6-7 tūkstančių. 
Tame pačiame fabrike moteris gaudavo tik apie 3 
litus per dieną. žurnalistai uždirbdavo maždaug 
200 Lt per mėnesį, aštuntos kategorijos valdininkai 
apie 300 Lt, advokatai – iki 4-5 tūkstančių. Barų 
padavėjos 40-75 Lt, kavinių – 70-150 Lt.   

fIrmInIs konrado kavInės PuodelIs
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pRIESKoNIAI – pASAULIo KVApAI
Prieskoniai – tai kvapieji žiedai, vaisiai, šaknelės, žievelės 
ar sėklos, auginami visame pasaulyje. be šių paslaptin-
gų įvairaus skonio augalų kulinarijos pasaulis būtų daug 
skurdesnis. visai nesunku iš kelių tų pačių produktų pa-
gaminti daugybę patiekalų – reikia tik trupučio subtilaus 
jausmo ir drąsos eksperimentuoti su prieskoniais. 

IMBIERAS – prieskoninės lelijos šaknis, mėsos, žuvies 
patiekalams, sriuboms ir marinatams suteikianti tobulumo. 
Imbierai parduodami švieži, malti ir džiovinti. Jais galime 
pagardinti ir saldžiuosius patiekalus. Gaminant sušį imbie-
rai yra būtini. 

PAPRIKOS – parduotuvėse parduodamos įvairaus aštru-
mo (nuo gaiviai saldaus iki deginamai aštraus), džiovintos ir 
maltos. Jomis gardinami mėsos patiekalai, sriubos, padažai 
ir marinatai. Naudojant miltelius jų nereikėtų perkepinti, 
nes gali apkarsti. 

CINAMONAS – džiovinta cinamono medžio žievė, se-
niausias pasaulio prieskonis. Subtilus cinamono skonis tinka 
ruošiant daugelį desertų, piene verdamus ryžius, kompotus, 
pyragus, įvairius kepinius. Gaminant karštą vyną žiupsnelis 
cinamono pavers jį tikra pagunda. 

GVAZdIKĖLIAI – džiovinto prieskonio gvazdiko žiedų 
pumpurai. Jais gardinami kepsniai, sriubos, padažai, kom-
potai, saldūs kepiniai ir karštas vynas. 

KARIS – tai pikantiškai aštrus prieskonių mišinys. Juo 
gardinami ryžių, mėsos ir žuvies patiekalai. 

KAdAGIų UOGOS – mūsų platumų prieskonis. žuvienei, 
marinatams, žvėrienos patiekalams ir, žinoma, jautienos 
kepsniams jos suteikia aštriai saldoką, truputį karstelėjusį 
prieskonį. 

MUSKATAI – muskatmedžio sėklos branduoliai. Smul-
kiai malti jie tinka pagardinti bulvių, špinatų, sūrio, maltos 
mėsos ir kiaušinių patiekalus, o bešamelio padažui suteikia 
specifinį skonį. 

PIPIRAI – juodieji, žalieji, baltieji, raudonieji, aštrūs, švel-
nūs, saldoki – visi pipirų grūdeliai yra tam tikro Indijoje au-
gančio medžio uogos. Skirtinga jų spalva ir skonis priklauso 
nuo prinokimo laipsnio ir apdorojimo būdo. Tai tiesiog uni-
versalus prieskonis, gausiai naudojamas virtuvėje. 

KMyNAI – taupiai naudojamos stipraus kvapo kmynų sė-
klos sustiprina daugelio daržovių skonį. Kmynai labai tinka 
prie sūrio, varškės, bulvių, jų dedama į pikantiškus kepinius. 
Kmynai pagerina kopūstų virškinimą.

ŠAFRANAS – pats brangiausias pasaulio prieskonis, gau-
namas iš vienos krokų rūšies žiedų. Šafranas dažniausiai nau-
dojamas rytietiškoje, ispaniškoje ir itališkoje virtuvėse. Jis taip 
pat tinka ir kaip ryžių, žuvienių ir kepinių dažomoji medžiaga. 

LAURų LAPAI – kadaise buvo garbės simbolis vainikuoda-
vęs iškilių žmonių galvas. Šiais laikais savo aštriu aromatu 
jie pagardina žuvies ir mėsos patiekalus, sriubas, troškinius, 
daržoves ir marinatus.

7 svarbiausios prieskonių naudojimo taisyklės: 
* Kad ilgiau išsilaikytų aromatas, prieskonius reikėtų lai-

kyti gerai uždarytuose induose, vėsioje, tamsioje vietoje. 
Puikiai tinka tamsaus stiklo užsukami indai. 

* Prieskoniai, pvz., pipirų grūdeliai, kadagių uogos, cina-
mono lazdelės, muskatai, kmynų sėklos, išsilaikys ilgiau, ir 
aromatas išliks stipresnis, jei laikysite juos nesumaltus. 

* Prieskoniai kvepia itin stipriai, kai sumalami ar sugrū-
dami piestoje (spec. akmeninis indas) prieš pat naudojimą. 

* Išmokite naudoti prieskonius: pasitikėkite savo skoniu 
bei kūrybiškumu ir iš pradžių pagardinkite atsargiai. Visada 
galėsite pridėti papildomai. 

* Neverta suberti per daug aromatingų prieskonių į vieną 
puodą. Vieni užgožia kitus arba nedera tarpusavyje. 

* Negalima prieskonių barstyti iš prieskoninio indelio virš 
garuojančio puodo. Kylantys garai drėkina miltelius, jie už-
kemša indelio skylutes, o subtilus aromatas dingsta. 

* Kai kurie prieskoniai, pvz., cinamonas, kardamonas, bus 
aromatingesni, jei juos nesmulkintus ir be riebalų pakepin-
site ant nedidelės ugnies. Atvėsusius sumalkite malūneliu 
arba sugrūskite piestoje.

pRIESKoNINĖS žoLELĖS

Greičiausiai virėjai ir taip žino kaip derinti kokias žole-
les, kaip prieskonius naudoti, tačiau prisiminti visa tai tikrai 
nepakenks visiems, kurie dirba šiame versle. Nors griežtų 
taisyklių, kaip vartoti žoleles, nėra, kai kurios jų ypač gerai 
dera su tam tikrais maisto produktais: pavyzdžiui, pomido-
rai ir bazilikai, kiauliena ir šalavijai, aviena ir mėtos. 

Beje, maistui gardinti gali būti naudojami ne tik žolelių 
lapai, bet ir stiebai: petražolių ar kalendrų stiebų galima 
dėti į sultinius, sriubas ar padažus ir virinti, taip išgaunant 
visą aromatą, o rozmarinų stiebai gali būti panaudojami 
kaip iešmeliai. 

dauguma neturime sąlygų užsiauginti žolelių patys, to-
dėl jų įsigyjame parduotuvėse ar turguje. Perkant žoleles 
reikėtų rinktis tas, kurios yra sodriai žalios spalvos, nesu-

imbieras

gvazdIkėlIaI

paprika

pipirai
kmynaI

šafraNas
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vytusios, lapai turėtų būti nepageltę ir be tamsių 
dėmių. Parduotuvėse galima rasti žolelių vazonė-
liuose. Tinkamai prižiūrimos jos išsilaikys ilgą laiką. 
Nuskintos žolelės greitai suvysta, todėl jas reikėtų 
suvartoti gana greitai. Nuskintų žolelių gyvavimo 
laiką galima kiek pailginti jas laikant šaldytuve, 
suvyniojus į drėgną popierinį rankšluostį ir dar lais-
vai įvyniojus į maistinę plėvelę. Taip laikomos žolelės 
išsilaikys savaitę ar ilgiau, tik reikėtų nepamiršti kas 
kelias dienas pakeisti popierinį rankšluostį. Taip pat 
žoleles galima užšaldyti šaldiklyje – jos kiek praras 
spalvą, tačiau išsaugos skonį. Petražoles galima tie-
siog susmulkinti ir užšaldyti tvirtai uždengtame inde, 
šaldyti galima ir kitas žoleles: bazilikus, raudonėlius, 
laiškinius česnakus, krapus, kalendras, daržinius 
builius. Nesmulkintas žoleles geriau šaldyti sudėjus 
į oro nepraleidžiantį indą, o susmulkintas – tvirtai 
uždengtame indelyje arba sudėjus į ledukų formeles 
ir užpylus vandeniu. yra dar vienas šaldymo būdas: 
smulkintuvu suplakti žoleles su trupučiu aliejaus ir 
šią košę užšaldyti ledukų formelėse. Šaldytos žole-
lės išsilaikys iki 6 mėnesių. 

Kai kurias žoleles galima džiovinti, pvz., čio-
brelius, rozmarinus, mėtas, šalavijus, mairūnus, 
raudonėlių ir laurų lapus. žolelių kotai surišami 
ir pakabinami saulėje ar šiltoje, gerai vėdinamoje 
patalpoje lapais žemyn, kad visi aromatiniai aliejai 
susikauptų lapuose. žolelės turėtų išdžiūti per 3–5 
dienas, atsižvelgiant į orą. Sudėjus jas į užsukamą 
indą galima laikyti iki 12 mėnesių. 

BAZILIKAI (Ocimum basilicum) ypač gerai dera 
su pomidorais. Naudojami gaminant klasikinį pes-
to, tinka salotoms, sriuboms, troškiniams, sviesto 
ar grietinėlės padažams, su žuvimi ar vištiena. 
Galima naudoti nesmulkintus arba supjaustytus 
lapus. Kadangi smulkinti bazilikai greitai pajuosta, 
pjaustyti reikėtų tik prieš patiekiant patiekalą. Ver-
dami bazilikai praranda aromatą, todėl į sriubas, 
padažus ir pan. jų reikėtų dėti tik baigiant ruošti. 

CITRINžOLĖS. Jų stiebai labai kieti, todėl prieš 
naudojant reikia labai plonai supjaustyti.  Galima 
naudoti ir nepjaustytus, prieš tai kiek sutraiškius, kad 
lengviau išsiskirtų aromatas. Citrinžolės gerai išsilai-
ko esant aukštai temperatūrai, todėl jų į patiekalą 
galima dėti virimo pradžioje. Tinka naudoti gaminant 
rytietiškus patiekalus – troškinius, sriubas, padažus, 
žuvį ar vištieną, gali būti naudojama arbatai.

ČIOBRELIAI gerai dera su pomidorais ir bulvė-
mis, jų dedama į sriubas, padažus ir troškinius. Į 
patiekalus reikėtų dėti virimo pradžioje, kad pa-
kaktų laiko aromatiniams aliejams išsiskirti. Gali-
ma džiovinti. 

KALENdROS lapai tinka salotoms, troškiniams, 
salsai, chutney, dešroms. Jų stiebus galima naudoti 
sultiniams ir padažams pagardinti. Kaitinami ka-
lendrų lapai greitai praranda skonį ir spalvą, todėl 
turėtų būti dedami į patiekalą pačioje gaminimo 
pabaigoje.

KRAPAI tinka prie žuvies patiekalų, agurkų, bul-
vių, kiaušinių, sriubų, grietinės, majonezo, lašišos, 
silkės ir minkštų sūrių. Be jų neįsivaizduojami rau-
ginti agurkai. Krapus galima šaldyti.

LAIŠKINIAI ČESNAKAI naudojami žuvies patie-

kalams, sriuboms, padažams, salotoms, bulvėms, sū-
riams, su grietine, ant sumuštinių, kiaušinių. Laiški-
nius česnakus galima smulkiai supjaustyti iš anksto, 
tačiau į patiekalą dėti tik prieš patiekiant, kad nepra-
rastų žalios spalvos. Juos galima užšaldyti.

MĖTOS plačiai naudojamos konditerijoje – sal-
dainiams, padažams, gėrimams, pyragams ir želei 
gardinti. yra daug mėtų rūšių, tačiau dažniausiai 
virtuvėje susiduriame su šaltmėtėmis ir pipirmėtė-
mis. Artimųjų Rytų virtuvėje jos naudojamos gami-
nant avienos patiekalus. Puikiai dera su agurkais, 
bulvėmis, žirneliais, sūriu, jogurtu, melionais, jų 
dedama į šaltąsias sriubas. Mėtos gali būti šaldo-
mos arba džiovinamos.

PELETRŪNAI ypač gerai dera su žuvimi, jūrų gė-
rybėmis, vištienos ir kiaušinių patiekalais. dažniau-
sia yra paprastojo (prancūziško) peletrūno rūšis. Jie 
naudojami Bearnaise padažui gardinti.

PETRAžOLĖS. dažniausiai virtuvėje naudoja-
mos dvi rūšys: paprastoji petražolė „garbanotais“ 
lapeliais ir itališka petražolė plokščiais lapeliais. 
Petražolės labai gerai dera su žuvimi ir jūrų gėry-
bėmis, tačiau taip pat naudojamos mėsos ir paukš-
tienos patiekalams gardinti. Jos tinka salotoms, 
sriuboms, virtiniams, kiaušiniams, padažams, iš jų 
gaminamas petražolių sviestas. Petražolių stiebai 
sultiniams suteikia papildomo aromato. Jas galima 
smulkiai supjaustyti prieš kurį laiką, tačiau į pa-
tiekalą reikėtų dėti tik pabaigoje, kad neprarastų 
žalios spalvos. Petražoles galima užšaldyti.

ROZMARINAI dažniausiai naudojami keptai 
mėsai gardinti – puikiai tinka gaminant patieka-
lus iš veršienos ir kiaulienos. Kadangi ši žolelė turi 
cheminių junginių, padedančių maistui ilgiau iš-
likti šviežiam, ji naudojama marinatams, kartu su 
alyvuogių aliejumi ir česnakais. Puikiai dera su bul-
vėmis, smulkintų rozmarinų galima pabarstyti ant 
picos, labai skanu įmaišyti į tešlą kepant duoną. 
Rozmarinus galima džiovinti.

ŠALAVIJAI naudojami įdarams, labai gerai dera 
su kiauliena. Iš esmės tinka su bet kokia mėsa ar 
paukštiena, įskaitant ir veršieną, avieną, antieną, 
kalakutieną, taip pat su kiaušiniais, sūriais, rizoto, 

makaronais. Šalavijus galima naudoti padažams, 
marinatams, arbatoms. Galima aliejuje ar svieste 
iškepti nepjaustytus lapus – nepaprastai skanu! Iš 
šalavijų distiliuojami aromatiniai aliejai, kurie nau-
dojami kosmetikoje ir medicinoje. Šalavijų lapus 
galima smulkinti ar pjaustyti. 

SVOGŪNų LAIŠKAI skinami jauni, dar nespėjus 
subręsti svogūno galvai. dažniausiai vartojami žali, 
t. y. nevirti, pvz., salotose. Naudojama tiek baltoji 
koto dalis, tiek žali laiškai. Taip 

pat svogūnų laiškai gali būti naudojami sriu-
boms, padažams, su jūrų gėrybėmis, kiaušiniais 
ar gaminant troškinius. Galima nepjaustytus kepti 
keptuvėje ar ant kepimo grotelių.

7 svarbiausios žolelių paruošimo taisyklės: 
* Kuo šviežesnės prieskoninės žolelės, tuo geres-

nis jų aromatas. Nuplaukite šviežias žoleles šaltu 
vandeniu ir smulkiai supjaustykite prieš pat jų 
naudojimą. 

* Jei patys auginate žoleles, stenkitės jas su-
vartoti iki žydėjimo. Augalai savo syvus atiduoda 
žiedams, todėl jų aromatas susilpnėja. Kita vertus, 
žolelių žiedais galima gražiai papuošti patiekalus. 

* Pasistenkite labai smulkių žolelių, pvz., krapų, 
builių ar bazilikų nekaitinti, nes nuo stipraus karš-
čio jų aromatas išgaruoja. 

* Čiobreliai ir raudonėliai žaliuoja visus metus. 
Šviežios žolelės yra iš dalies atsparios karščiui, to-
dėl jas galima kaitinti kartu su gaminamu patie-
kalu. Šviežių žolelių aromatas yra daug stipresnis 
nei džiovintų. 

* didesnį žolelių, dedamų į troškinamą patiekalą, 
kiekį galima surišti į ryšulėlį arba sudėti į arbatos 
filtrą – pagaminę patiekalą jas lengvai išimsite. 

* Nuplautas ir smulkiai supjaustytas žoleles gali-
ma suskirstyti porcijomis ir užšaldyti šaldiklyje. 

* džiovinamos žolelės praranda labai daug aro-
mato ir aštrumo. Pirkite tik nedidelius žolelių ryšu-
lėlius, atkreipkite dėmesį į jų galiojimo laiką.

Paruošta pagal “Kulinarijos akademijos” suteiktą me-
džiagą.

krapai laIškInIaI česnakaI rozmarInaI bazIlIkaI

šalavIjas kaLeNdra čIobrelIaI svogūnų laIškaI

Peletrūnas mėtos Lauro Lapas Petražolė
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ApIE GRYBUS...
jau senovės romėnų laikų virtuvės lentyno-
se grybams skirta išskirtinė vieta ir dėmesys. 
tiesa, tuomet grybais galėdavo mėgautis ne 
visi. kadangi kartais grybai išdygdavo tiesiog 
per naktį, o dar ir keistų formų, buvo tikima, 
kad tai stebuklingą galią turintys augalai. tai-
gi grybus galėjo valgyti tik aukštuomenės at-
stovai, beje, turėdavę patikimus darbuotojus, 
kurie tikrindavo grybus, ir kareiviai, kuriems, 
kaip buvo tikima, grybai, suteikdavo papildo-
mos galios... 

žinovai teigia, kad grybų patiekalai restoranui prideda šiek tiek išskir-
tinės prabangos. Nereikia būti ekspertu, kad suprastum grybų teikiamą 
naudą bei kitoniškumą. Grybai turi savitą skonį, dauguma yra traškūs, bet 
tuo pat metu ir minkšti. 

Visi sutiktume, jog nesvarbu, kokiais grybais pagardintas patiekalas – jie 
tikrai paįvairins skonių paletę. Teisingai parinktas grybas net paprasčiau-
sią valgį padarys gardesnį. Akivaizdu, kad esant didžiulei grybų įvairovei 
yra ir daugybė jų skonių bei naudojimo variantų. Kad ir kaip būtų gaila, 
tik apie dešimt grybų rūšių šiuo metu sėkmingai auginama fermose, na o 
visa kita ir, ko gero, skaniausia, slepiasi neaprėpiamuose miškų plotuose. 
Tad nusprendus pagardinti patiekalą išskirtiniu skoniu, greičiausiai teks 
apsilankyti artimiausiame miške... arba turguje. Ir tikrai labai gaila, kad 
iš didžiulės grybų įvairovės ne visi tinkami valgyti. Kad posakis, esą visi 
grybai valgomi, tik kai kurie jų – vieną kartą, netaptų pragaištingas, pa-
tartina nerizikuoti ir rinkti tik tuos, kuriuos geriausiai pažįstate ir kuriuos 

donatas Kocys

brIedžIukaI

voveraItės

iNoki

baravykaI
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jau teko gaminti. 
daugelis grybų žinovų sutiktų, kad populiariausi ir vertingiausi lietuviški 

grybai yra šie: baravykai (angl. boletus), voveraitės (chanterelle), briedžiu-
kai (morel). Japoniški šitaki (Shiitake), oister (Oyster) ir inoki (Enoki) grybai 
yra sėkmingai auginami grybų fermose (kaip ir puikiai visiems pažįstami 
pievagrybiai), tad klaidžioti po miškus tikrai neteks ir įsigyti jų galite už-
sukę į prekybos centrą. Na, o užsigeidus patiekalą pagardinti pačių rastais 
trumais (truffles), tektų ilgokai jų ieškoti Italijos, Prancūzijos ar Ispanijos 
miškuose, nes šie itin vertinami grybai glūdi po žeme ir lengviausiai juos 
gali aptikti... specialiai dresuotos kiaulės. Beje, trumai auga ir Kinijoje, kai 
kuriose šalyse jau steigiami trumų ūkiai.

Pirmąkart grybai pradėti auginti dar XVII amžiuje. Tąkart įžvalgūs pran-
cūzai, panaudoję apleistus bunkerius, pradėjo auginti pievagrybius. Tai 
nėra nieko verti grybai, kaip kad daugelis mano. Jie skleidžia stiprų aroma-
tą, tinka naudoti įdarams, tad nenuostabu, jog yra plačiai paplitę įvairiose 
virtuvėse. Beje, jie nėra ir labai brangūs. 

Geriausiai grybų skonių savybės atsiskleis, jeigu juos panaudosite per 
dvi dienas po nuskynimo, nes sulig kiekviena kita diena skonio savybės 
blės ir labai greitai grybas taps visiškai bevertis. Skaniausia ir paprasčiau-
sia grybus patiekti tiesiog apkeptus, įberiant šiek tiek druskos bei pipirų. 
Grybai taip pat puikiai tinka padažams pagardinti, salotoms paskaninti. 

Grybai ne tik skanu, bet ir sveika. Pavyzdžiui, šitaki grybų sudėtyje yra: 
13 proc. proteinų, 60 proc. sacharidų, 4,6 proc. mineralinių druskų, vita-
minų B1 bei B2. 

Virėjų mėgstami baravykai virtuvėje laikomi itin gerbiamoje vietoje. Nuo 
seno manyta, jog būtent šie grybai priduoda daugiausiai skonio patiekalui, 
nors kvapnumu vos rasti jie pasigirti negali. Tačiau gamybos proceso metu 
baravykai atskleidžia tikrąją savo vertę ir dėl savo skonio savybių yra ver-
tinami virtuvės specialistų. Baravykai paplitę Europoje, Azijoje ir Šiaurės 
Amerikoje. Labiausiai baravykų skonio savybės atsiskleidžia juos kepant. 
Jie puikiai dera su žvėrienos patiekalais, yra plačiai naudojami gaminant 
daugiaryžį (risotto), makaronų patiekaluose, o kaip garnyras puikiai dera 
prie veršienos. Baravykų galima įsigyti šviežių, džiovintų ar konservuotų.

Mūsų krašte ypač paplitusios voveraitės jau seniai sulaukė grybų mėgė-
jų simpatijų. Europoje, Šiaurės Amerikoje, Azijoje ir Australijoje augantys 
grybai yra mėgstami viso pasaulio virtuvėse dėl savo skonio savybių bei 
spalvos, kuri bet kurį patiekalą daro įdomesnį. Voveraitės puikiai tinka tiek 
kepimui, tiek padažų gamybai, tiek sriuboms. „Mėsiškos“ tekstūros grybas 
puikiai pagardins menkės patiekalą taip pat, kaip ir kiaulienos nugarinės 
kepsnį.

Nesvarbu, ar prisirinkote grybų miške, ar nusipirkote parduotuvėje, re-
komenduojama grybus laikyti popieriniuose maišeliuose – taip jie galės 
kvėpuoti ir ilgiau išliks švieži. Sudėję grybus į plastikinius maišelius, leis-
dami jiems „prakaituoti“, labai greitai pamatysite, kad grybai ims tamsėti, 
atsiras vandeningos dėmelės ir jie taps netinkami vartoti. Valykite grybus 
tik tada, kai ruošiatės iškart juos gaminti. Geriausia grybus valyti mažu 
šepetėliu po tekančio vandens srove, po to gerai nusausinti. Ir jokiu būdu 
grybų nemirkykite, nes grybai yra tarsi gyvos kempinės – vanduo sudaro 
apie 90 procentų grybo masės. 

! ŠEŠIoS pRIEžASTYS, dĖL KURIŲ TURĖTUMĖTE VALGYTI 
dAUGIAU GRYBŲ:

• 100 g grybų yra daugiau naudingų mikroelementų (2,5 g), 
negu tokiame pat kiekyje salierų (1,8 g) ar riekėje rupios 
duonos (2,0 g)

• Grybuose yra daugiau proteinų nei daugelyje daržovių
• Grybuose yra daugiau kalio nei bananuose
• 100 g žalių grybų energetinė vertė yra 100 kJ
• Grybuose gausu naudingų vitaminų
• Kai kurios rūšys yra itin naudingos sveikatai, padeda kautis 

su vėžiu bei kitomis ligomis.  

brIedžIukaI

KAIp NEApSINUodYTI 
GRYBAIS?

Grybai – vertingas produktas, tačiau gali kelti rimtą grėsmę. Grybų sezono 
metu jais apsinuodyti vienas juokas. Ar įmanoma, ir kaip to išvengti?

Miško grybai kur kas gardesni ir įvairesnio skonio už fermose užaugintus 
pievagrybius – tai faktas. Miško grybų galima įsigyti turguje ar prisirinkti pa-
tiems. Kad grybų patiekalai nesukeltų  nemalonių pasėkmių, derėtų atminti 
kai kurias taisykles. 

KodĖL žMoNĖS ApSINUodIJA?
* Specialistai tvirtina, kad 90 % žmonių paprasčiausiai nemoka atskirti val-

gomų ir nuodingų grybų. 
* Grybai – tarsi kempinė, kuri sugeria viską aplink. Augančių šalia kelio ar 

nuodingų gamyklų, jokiais būdais negalima naudoti maistui, kadangi jie įsige-
ria druskų, sunkiųjų metalų bei panašių nuodingų junginių.

* Valgomieji grybai dažnai auga netoliese nuodingų, tad jų sporos gali susi-
maišyti. Tai viena priežasčių, kodėl valgomas grybas kartais tampa nuodingu. 

* Nuodingieji grybai kur kas „protingesni“: juose stipriai išsivysčiusi mimi-
krija (kuomet nevalgomas augalas prisitaiko, pamėgdžioja valgomojo savy-
bes). „Kopijos“ būna tokios tikros, jog net užkietėję grybautojai ne visuomet 
gali juos atskirti. 

* Išsigąsti ir nevalgyti grybų visiškai – kvaila. Tiesiog vertėtų rinktis šią gam-
tos gėrybę vadovaujantis ne tik emocijomis, bet ir protu. 

SpECIALISTŲ pATARIMAI
Mitybos specialistai teigia, jog vieniems grybai gali būti naudingi, kitiems 

– priešingai. Juose yra cinkas, kuris būtinas žmonėms, sergantiems cukriniu dia-
betu (insulino gamybos procese), o taip pat reprodukcijos funkcijoms. Be to, gry-
bai – pakankamai turtingas augalinio baltymo šaltinis, kuris reikalingas žmogaus 
organizmui. Vegetarams grybai, būtent šio elemento dėka yra toje pačioje vietoje 
kaip ir pupelės, riešutai, o taip pat yra mėsos analogas, t.y. pakaitalas. 

Kita vertus, būtent dėl baltymo kaltės grybus sunkiai įsisavina žmogaus 
organizmas; augalinis baltymas apskritai prasčiausiai įsisavinamas, jis yra pa-
skutinėje vietoje po žuvies ir mėsos baltymų. žmonėms dažnai sumažėja į gry-
bų sudėtį įeinančius angliavandenius skaldančio fermento aktyvumas, todėl 
dažnai suvartojus grybų prasideda pilvo pūtimas, sutrinka virškinimas.

Vartojant grybus maistui padės kelios paprastos taisyklės:
* Prieš ruošiant grybus reikia juos apvirti: ne trumpiau pusvalandžio, o kar-

tais ir daugiau. Tada jau galima kepti, troškinti ir t.t. 
* Pusiau valgomi grybai (blyškusis baravykas, baltikas, žaliukės, briedžiukai) 

sunkiai virškinami, todėl norint, kad juos įsisavintų organizmas, reikia ilgai ir 
intensyviai virti. 

* Vaikams ir mokyklinukams, kurių virškinimo sistema dar silpna, sunkiai virš-
kina grybų baltymą. Todėl jiems nevertėtų valgyti grybų dideliais kiekiais ir geriau 
rinktis dirbtinai išaugintus pievagrybius, kuriuos valgyti kur kas saugiau. 

* Grybai nedera su alkoholiu ir žuvimi, todėl šiuos produktus geriau vartoti 
atskirai. 

* daugeliu atvejų apsinuodijama kelmučiais, blyškiaisiais baravykais. Pir-
mieji apsinuodijimo požymiai: vėmimas, virškinimo sutrikimas, pilvo skaus-
mai. Tokiais atvejais būtina nedelsiant plauti skrandį. Tam reikia išgerti 1,5 
litro vandens ir sukelti vėmimą. Tada išgerti aktyvintos anglies. Tačiau ne 2-3 
tabletes, o skaičiuojant 1 gramą kilogramui kūno svoriui, t.y. vidutiniškai 40-
60 gramų taip vadinamo „angliuko“. Vėliau, kaip įmanoma greičiau kreiptis į 
medikus. 

Taigi, atminkite, kad į puodą pakliuvęs nuodingas grybas gali virti valandų 
valandas, bet apsinuodijimo neišvengsite. 

Parengė Raminta Skripkaitė
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1779 metais, Škotijai priklausančioje sa-
loje Islay, buvo pastatyta viskio distilerija 
„BOWMORE“. Tuo metu tai nebuvo vienin-
telė distilerija šioje saloje, tačiau į istoriją 
ji pakliuvo kaip pirmoji pradėjusi savo viskį 
gaminti legaliai. Šios distilerijos darbuoto-
jai turi ilgesnę nei 200 metų viskio gamy-
bos patirtį, ir visą šį laikotarpį didžiuojasi 
gaminantys savąjį salyklinį viskį „senuoju 
tradiciniu“ būdu. 

„BOWMORE Islay Single Malt Whisky“ yra 
savito, sunkesnio skonio bei labiau patyrusių 
viskio mėgėjų gėrimas. Taip yra dėl vietinės 
gamybos salyklo ir ypatingų durpių, kurias 
per tūkstančius metų merkė vandenyno sū-
rymas, be to pridėjus puikų vietinį vandenį 
ir vandenyno klimatą, supranti, kad čia yra 
viskio gamybos rojus. 

Siūlome ir Jums sužinoti, ar esate šio vis-
kio mėgėjas!

Iki 2009 m. spalio 30 d. su šiame puslapyje 
esančiu kuponu butelį bet kurio „BOWMORE“ 
salyklinio viskio siūlome įsigyti net su 30 % 
nuolaida. Pasiūlymas galioja šiose parduotu-
vėse:

„Gero Vyno Parduotuvėje“ (Vilniuje – Su-
bačiaus g. 2, Kaune – T. daugirdo g. 4), “Vyno 
mekoje” (Savanorių pr. 192, Kaunas); par-
duotuvėje „Mineraliniai vandenys ir alus“ (J. 
Jasinskio g. 16 F, Vilnius); el. parduotuvėje 
www.mv.lt.
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„METAxA” 
KoKTEILIAI

METAxA SIdE CAR

30 ml Metaxa 5*
10 ml Cointreau likerio

10 ml citrinos sulčių
20 ml apelsinų sulčių

Komponentus suplakti, 
supilti į kokteilinę taurę, 
įdėti kelis ledo kubelius. 

Papuošti kokteiline vyšnaite.

GREEK MoJITo

40 ml Metaxa 5*
20 ml citrinos sulčių

Grūsto ledo 
2 šaukšteliai rudojo cukraus

1 žalioji citrina
Sodos vandens 

10 šviežių mėtų lapelių

Cukrų, sultis ir mėtų 
lapelius sutrinti taurėje kartu 
su ketvirčiu žaliosios citrinos. 

Supilti Metaxa 5* ir sodos 
vandenį. Gerai išmaišyti, 
įdėti grūsto ledo ir prieš 

patiekiant papuošti mėtos 
lapeliais.

METAxA Fun - 
Fruity party drink 

40 ml Metaxa 5*
20 ml bananų likerio

10 ml Grenadino sirupo
60 ml apelsinų sulčių
60 ml ananasų sulčių

Ledo kubelių

Komponentus gerai suplakti, 
supilti į aukštą taurę 

pripildytą ledo kubeliais. 
Kokteilį papuošti kivi 

griežinėliu ir kokteiline 
vyšnaite. 
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MAITINIMo RINKoS TYRIMAI
Pristatome įmonės „ucs baltic“ maitinimo 
rinkos tyrimą, atliktą surinkus 100 maitini-
mo įstaigų duomenis visoje lietuvoje. tyrimas 
padarytas lyginant 2008 ir 2009 metų pirmus 
du ketvirčius.

GĖRIMŲ TARpE KARALIAUJA ALUS 
du trečdalius viso restoranuose ir kavinėse suvartojamo alkoholio su-

daro alus. Šiltėjant orui, jo vartojimas (lyginant sausio ir birželio mėne-
sius) dar išauga 10 %. Stiprieji alkoholiniai gėrimai – degtinė, brendis, 
viskis, konjakas – nėra labai populiarūs ir dažnai geriami. Visgi paste-
bima tendencija, kad savaitgaliais alaus vartojimas maitinimo įstaigose 
šiek tiek sumažėja.

Brendis sudaro 3-5 proc. visų alkoholinių gėrimų užsakymų. Toks 
brendžio suvartojimas išliko tiek per pirmus du 2008 metų ketvirčius, 
tiek per 2009 metų pirmus du ketvirčius, taigi – nei augo, nei krito.

degtinės suvartojimas per pirmus du 2008 metų ketvirčius išliko taip 
pat stabilus – apie 3-4 proc. Per pirmus du 2009 metų ketvirčius degti-
nės vartojimas labai nežymiai kilo, iki 5 proc., tačiau antrąjį 2009 metų 
ketvirtį nukrito iki 3 proc. Tam galėjo įtakos turėti ir šiltesni orai.

Konjakas – stabiliausiai vartojamas gėrimas, nors jis ir siekia tik apie 
1 proc. viso suvartojamo alkoholio maitinimo įstaigose per pirmus du 
2008 ir 2009 metų ketvirčius. Tą patį galima pasakyti ir apie šampano, 
vermuto, likerio, trauktinės, viskio vartojimą.

Vynas, sidras, kokteiliai. Šis gėrimų trejetas gali konkuruoti tarpu-
savyje, nes jų suvartota beveik vienodai – apie 6-9 proc. Tiesa, vyno 
vartojimas 2009 metų pirmus du ketvirčius augo, ypač savaitgaliais jam 
tenka apie 10-13 proc. visų alkoholinių gėrimų užsakymų. Tyrimai rodo, 
kad savaitgaliais lankytojai labiau nei darbo dienomis renkasi kokteilius 
ir vyną vietoj kasdienio alaus.

NUoLAIdoS
Tam tikrų gėrimų populiarumas yra iš dalies susijęs su nuolaidomis, 

taikomomis alkoholiniams gėrimams. daugiau suvartojama alaus, nes 
dažniausiai nuolaidos ir taikomos alui. 2009 metais nuolaidos alui dar 
augo: nuo 43 proc. (2008 m. sausį) iki 62 proc. (2009 m. kovą) visų 
taikomų nuolaidų buvo skiriama alui. Šiemet didesnės nei pernai nuo-
laidos sidrui, tačiau mažesnės vynui (10-13 proc. 2008 m. per pirmus 
du ketvirčius ir 7-8 proc. per pirmus du 2009 m. ketvirčius). didesnės 
nuolaidos 2009 metų pirmus du ketvirčius taikomos ir kokteiliams, pa-
lyginus su pirmais dviem 2008 metų ketvirčiais, – nuo 10 iki 20 proc. 

Itin mažos nuolaidos taikomos stipriausiems alkoholiniams gėri-
mams.

Peršasi išvada, jog didžiausios nuolaidos taikomos pigiausiems ir 
silpniausiems alkoholiniams gėrimams, kurie vartojami didesniais kie-
kiais.

popULIARIAUSIAS GĖRIMAS – KAVA
Vos ne pusę nealkoholinių gėrimų užsakymų kavinėse ar restoranuose 

tenka kavai. Antroje vietoje pagal dažnumą lankytojai užsisako sulčių, 
trečioje – arbatos. Vis tik tyrimai rodo, jog pernai vilniečiai kavinėse 

spreNdimai
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kavą gėrė dažniau nei šiemet. Natūralu, jog šiltuoju metų sezonu dau-
giau  užsakoma šaltųjų gėrimų – sulčių, karbonizuotų gėrimų, giros, 
vandens, mažiau – arbatos. Tačiau kava lieka populiariausia. Kaune gai-
vieji gėrimai pasiskirtę tolygiau. Bet mėgstamiausia taip pat yra kava, 
šiek tiek mažiau užsakyta sulčių, arbatos, vaisvandenių. Klaipėdoje irgi 
populiariausia kava. Tačiau 2009 metais pastebimas jos vartojimo su-
mažėjimas – ją per pirmuosius keturis 2009 metų mėnesius pakeitė 
sulčių ir karbonizuotų gėrimų vartojimas. 

Top 3 pATIEKALAI IŠLIEKA 
NEKINTANTYS
Tyrimas rodo, kad maitinimo įstaigose lietuvių tauta dažniausiai vis 

dar renkasi bulvinius patiekalus. Šiltuoju metų laiku jų vartojimas netgi 
išauga. Šaltuoju sezonu kas 4-5 patiekalas yra iš bulvių, o vasaros sa-
vaitgaliais vartotojai net kas 3 patiekalą renkasi bulvinį. Antroje vietoje 
pagal dažnumą yra vištienos, treti – kiaulienos patiekalai. Akivaizdu, 
kad patiekalų pasirinkimą sąlygoja ir kaina. Būtent bulvės, vištiena ir 
kiauliena yra pigiausi produktai.

pATIEKALŲ KAINoS VILNIUJE
Vilniuje labiausiai krito jautienos patiekalų kainos. Aukščiausia kai-

na už jautienos patiekalą buvo 2008 metų kovą ir viršijo 33 Lt. Na, o 
šiais metais už vidutinį jautienos patiekalą mokama mažiau nei 20 Lt. 
Panašios į jautienos yra žuvies patiekalų kainos. Aukščiausios jos buvo 
2008 metų vasarį, viršijo 33 Lt, žemiausios – 2009 metų gegužę – apie 
15 Lt. žemiausios yra miltinių, bulvinių patiekalų, koldūnų, omletų bei 
vegetariškų patiekalų kainos. Lyginant 2008 ir 2009 metus, brango pa-
tiekalai iš kiaušinių. Taip pat maždaug 1-2 Lt brango makaronai bei 
koldūnai.  

pERpUS MAžESNĖS KAINoS KAUNE
Kaune vidutinės patiekalų kainos neviršija 15 Lt. Tačiau jei Vilniuje 

pastebimas žymus skirtumas tarp jautienos, žuvies ir bulvinių ar mil-
tinių patiekalų, tai Kaune tokio skirtumo nėra. Vidutinė kaina čia – 10 
Lt. Įdomus niuansas – Kaune kiaulienos patiekalų kainos yra panašios, 
o neretai ir aukštesnės nei jautienos ar žuvies patiekalų. Taip pat gana 
aukšta vištienos patiekalų kaina. Tačiau nėra tokio didelio skirtumo kaip 
Vilniuje, mat maisto kainos svyruoja nuo 5 iki 15 Lt. 

pATIEKALŲ KAINŲ SKIRTUMAS KLAIpĖdoJE
Klaipėdoje patiekalų kainos artimesnės Vilniaus kainoms. ypač ryškus 

jautienos ir kalakutienos patiekalų kainų atotrūkis. Jos labiau kinta nei 
miltinių, vegetariškų, makaronų, kiaušinių patiekalų kainos, kurios yra 
stabilios. Beje, didžiausios nuolaidos taikomos vištienos, kiaulienos bei 
bulviniams patiekalams. Stabilios, šiek tiek mažesnės nuolaidos taiko-
mos žuvies ir miltiniams patiekalams. žemiausios nuolaidos – jautienos 
patiekalams, koldūnams, makaronams. 

VIdUTINIo ČEKIo KAINA pER METUS KRITo 
NEVIENodAI
didžiausias kainų kritimas pastebimas Vilniuje, kur, lyginant 2008 ir 

2009 metus, vidutinio čekio kaina krito dešimčia litų. Tuo tarpu Klaipė-
doje vidutinio čekio kainos kritimas nebuvo toks žymus. Uostamiestyje 
kai kur sąskaitos netgi kilo, įtakos turėjo prasidedantis šiltojo laikotar-
pio sezonas. ypač vidutinio čekio suma pakyla savaitgaliais, kai išlei-
džiamų pinigų suma yra didesnė ne tik Klaipėdoje, bet ir Vilniuje bei 
Kaune.

spreNdimai

! *  Maitinimo rinkos tyrime panaudoti kompanijos „UCS Baltic“ 
apskaitos sistemų „R-Keeper“ surinkti duomenys iš 100 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos maitinimo įstaigų.

*  Vertinant alkoholinių gėrimų suvartojimą, tyrime buvo 
apskaitomos gėrimų porcijos (vnt.), kurios  nebuvo 
perskaičiuojamos į tūrio vienetus ar alkoholio vienetus. 
Grafikuose porcijų skaičius atitinkamai išreikštas procentine 
dalimi. Tiksliai įvertinti porcijų tūrius yra sudėtinga, nes 
ne visi restoranai įtraukia kokiomis porcijomis pardavinėja 
stipresnį alkoholį, nevienodai yra apskaitomi ir buteliais 
parduodami gėrimai. 

  *  daugiau šio tyrimo duomenų ir grafikų galite rasti inter-
nete, portalo www.restoranuverslas.lt „HORECA naujienose“ 
arba tiesiog portalo paieškoje įrašę „Maitinimo rinkos 
tyrimai“. 
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FRANŠIZĖ – pATIKRINTo 
VERSLo pLĖTRA
franšizė – viena iš verslo formų 
suteikianti galimybę „apeiti“ 
konkurentus siekiant  geriau 
patenkinti vartotojų poreikius.

Ši verslo partnerystė paremta tuo, kad yra aišku, 
kuris iš verslininkų gali geriausiai atlikti konkrečius 
darbus, nukreiptus į galutinės prekės arba paslaugos 
sukūrimą. Franšizavimu paremtas verslininkų ben-
dradarbiavimas yra tas išteklius, kuris leidžia abiem 
šalims siekti savų tikslų, bendrai naudojantis palan-
kiomis galimybėmis. Pagrindinės franšizės veiklos 
sritys – mažmeninės prekybos parduotuvės, viešbu-
čiai, restoranai ir kitos maitinimo įmonės, automo-
bilių nuoma, automobilių remontas ir jų aptarnavi-
mas, spausdinimas ir kopijavimas, cheminis valymas, 
kirpyklos, grožio salonai, namų vidaus įrengimas 
etc. Tokios pasaulyje gerai žinomos kompanijos kaip 
„Mcdonald’s“, „Holiday Inn“, „dunkin’ donuts“, „Bur-
ger King“, „ServiceMaster“, „Budget“, „Rent a Car“, 
„Kentucky Fried Chicken“ (KFC) ar „Pizza Hut“ tapo 
franšizės verslo sinonimais.

Pirmiausia franšizė yra sutartis. Franšizės funk-
cionavimas neįmanomas be dviejų savarankiškų 
šalių – franšizės davėjo ir franšizės gavėjo. Su-
tartyje turi būti numatytos visos sąlygos, dėl ku-
rių susitarė franšizės davėjas ir franšizės gavėjas. 
Pagal šią sutartį abi šalys įgauna teises ir prisiima 
įsipareigojimus. 

Pirmiausiai ir reikėtų apsibrėžti šiuos du termi-
nus. Franšizės davėjas (angl. franchisor) – tai įmo-
nė arba verslininko statusą turintis fizinis asmuo, 
kuriam priklauso franšizuojamo verslo sistema 
ir kuris pagal franšizės sutartį suteikia franšizės 
gavėjui atitinkamas franšizės teises. dažniausiai 
franšizės davėjas – verslininkas, sukūręs verslą, per 
kelerius metus patikrinęs šio verslo sėkmingumą ir 
padaręs išvadą, kad jo verslo sėkmę galima atkurti 
ir toliau. žinoma, ne visos komercinės sėkmės gali 
būti mechaniškai atkurtos bet kokiomis sąlygomis.

Franšizės gavėjas (angl. franchisee) – įmonė arba 
verslininko statusą turintis fizinis asmuo siekiantis 
sukurti įmonę (arba jau turintis įmonę) ir pritaikyti 
patikrintą verslo rentabilumo formulę su visais jos 
elementais ir pagal sutartį gauna teisę užsiimti tuo 
verslu, t. y. teikti prekes arba paslaugas naudoda-
ma kitai šaliai (franšizės davėjui) priklausančius 
prekės ženklus arba vardus. Taip pat franšizės ga-
vėjas gauna teisę naudoti darbo metodus, sukurtus 
franšizės davėjo. Franšizės gavėjas už šias esmi-
nes teises įsipareigoja mokėti. Franšizės sutartis 
įpareigoja franšizės davėją suteikti visas sutartas 

Parengta pagal knygą „Franšizės žinynas: franšizės kūrimo ir įsigijimo patarimai verslininkams“

teises franšizės gavėjui ir padėti vykdyti su verslu 
susietas veiklas.

franšizės davėjas įsipareigoja:
• suteikti pradinį kiekį apskaitos formų, pagal 

kurias franšizės gavėjas atsiskaito franšizės davėjui 
už sudarytas sutartis su trečiaisiais asmenimis;

• duoti kompiuterines programas, kurios fran-
šizės davėjo reikalavimu turi būti naudojamos 
franšizuojamame versle;

• franšizės gavėjui periodiškai teikti pagalbą 
reklamos ir rinkodaros srityje sutartimi apibrėžtoje 
teritorijoje;

• franšizės gavėjui teikti konsultacijas apie 
franšizės davėjo sukurtus ar patobulintus verslo 
metodus, taip pat apie naujausią techniką ir jos 
panaudojimo galimybes franšizuojamame versle;

• aprūpinti franšizės gavėją reikalingomis pre-
kėmis, žaliavomis ir kitais naudojamos produkcijos 
komponentais;

• numatyti pareigą franšizės gavėjui visą fran-
šizės sutarties galiojimo laiką periodiškai mokėti 
franšizės davėjui tam tikras pinigų sumas kaip 
atlyginimą už suteiktą teisę naudotis franšizės da-
vėjo vardu bei verslo modeliu  (firmos vardu ir/ar 
prekės ženklu, technologijomis) ir prekių ar pas-
laugų teikimą. davėjas turi paruošti pramoninės 
ir intelektinės nuosavybės teisių paketą ir suteikti 
franšizės gavėjui teises naudotis juo.

• pirmas sukurti savo verslo sistemą, turinčią 
prekių kilmės ženklą, kuris gali būti prekės ženklas 
ir/ar firmos vardas;

• imtis iniciatyvos ir taip padėti franšizės gavė-
jui pasiruošti prieš jam pradedant verslą, išaiškinti 
visus su kuriama verslo sistema susijusius klausi-
mus, kad franšizės gavėjas būtų visiškai pasirengęs 
efektyviai ir konstruktyviai tvarkyti su franšizuoja-
mu verslu susijusius reikalus; 

• pradėjus verslą atsiradusius franšizės davėjo 
ir franšizės gavėjo santykius ir toliau  išlaikyti. Šių 
santykių pagrindu lieka franšizės davėjo pareiga 
teikti pagalbą franšizės gavėjui visais su franšizuo-
jamo verslo valdymu susijusiais klausimais;

• esant franšizės davėjo kontrolei franšizės 
gavėjo atžvilgiu, pastarajam suteikti teisę valdyti 
dalį franšizės davėjo sukurtos ir jam nuosavybės 
teise priklausančios verslo sistemos, turinčios savo 
vardą (prekės ženklą, firmos vardą), taip pat teisė 
gauti pelną dėl franšizės davėjo sukurtos verslo 
sistemos geros reputacijos ir įvaizdžio;

• kruopščiai pasirinkti gavėją. Franšizės davė-
jas, norėdamas užtikrinti sėkmingą verslo plėtrą, 
parduos franšizę tik tokiam asmeniui, kuris turi 
potencialo sėkmingai įgyvendinti franšizės projek-

tą. Tam franšizės davėjas dažniausiai sudaro reika-
lavimų pirkėjui sąrašą.

• Teritorinį veiklos reguliavimą. Franšizės da-
vėjas turi ne tik pats nesudaryti konkurencijos savo 
franšizės gavėjui franšizės sutartyje apibrėžtoje te-
ritorijoje, bet ir užtikrinti, kad jo skirtingi franšizės 
gavėjai nesudarytų konkurencijos vieni kitiems.

• apmokyti franšizės gavėjo personalą, jų 
kvalifikacijos kėlimą ar perkvalifikavimą. Teikti 
nuolatinę metodinę ir techninę pagalbą franšizės 
gavėjui. Metodikų ir verslo paslapčių (know-how) 
paruošimas perduoti gavėjui. Franšizės davėjas turi 
paruošti visą paketą  metodinių ir technologinių 
žinių, kurios yra būtinos franšizės gavėjui sėkmin-
gai plėtoti franšizės verslą. Franšizės davėjas turi 
nuolat konsultuoti franšizės gavėją visais su jų 
franšize susijusiais klausimais. Nuo franšizės ga-
vėjo sėkmės gali tiesiogiai priklausyti didžioji dalis 
franšizės davėjo sėkmės. Gana dažnai franšizės 
tinkluose tokios konsultacijos franšizės gavėjui yra 
privalomos. Franšizės davėjas ne tik kontroliuoja 
visų padalinių veiklą. Viena iš svarbiausių jo veiklų 
yra nuolatinis franšizės modernizavimas ir naujo-
vių tikrinimas, perdavimas franšizės gavėjui.

• Stiprinti franšizės įvaizdį. Franšizės davėjo 
pareiga yra organizuoti ir vykdyti visas veiklas, 
nukreiptas į franšizės teigiamo žinomumo sukūri-
mą ir įvaizdžio gerinimą. Šie veiksmai yra susiję su 
rinkodara, rinkotyra, viešinimo, teisiniais ir kitais 
veiksmais.

gavėjas įsipareigoja:
• Siekti verslo sėkmės. Nuo franšizės gavėjo 

veiksmų gali priklausyti viso tinklo sklandus darbas 
ir aprūpinimas prekėmis bei paslaugomis. Franšizės 
gavėjas turi suprasti, kad verslo sėkmė – ne tik jo 
tikslas, bet ir atitinka viso tinklo interesus. Vienas 
prastai veikiantis arba bankrutavęs padalinys gali 
neigiamai atsiliepti visam tinklui.

• franšizės gavėjas turi būti jam priklausančio 
turto ir verslo savininkas;

• franšizės gavėjas už jam suteiktas teises bei 
paslaugas, kuriomis yra aprūpinamas, turi mokėti 
franšizės davėjui nustatyto dydžio franšizės mokestį.

• franšizės gavėjui, norinčiam sukurti franšizės 
teisinius santykius, reikia pačiam investuoti savąjį 
kapitalą arba pakankamą jo dalį, kad būtų pasiekti 
franšizavimo tikslai;

• Laikytis franšizės reikalavimų. Kiekvienas 
franšizės davėjas reikalauja iš franšizės gavėjo 
atitikimo jo franšizės sistemos reikalavimams. Rei-
kalavimai gali būti skirtingo griežtumo laipsnio. 
Tačiau nuo to, kaip franšizės gavėjas jų laikosi, gali 
priklausyti ir jo, ir kitų tinklo narių rezultatai.
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spreNdimai

• Saugoti komercines paslaptis. Franšizės ga-
vėjas, pirkdamas franšizę, gauna daug metodinės ir 
technologinės informacijos, kuri sudaro komercinę 
paslaptį. žinoma, jis privalo neatskleisti šios infor-
macijos be franšizės davėjo leidimo.

• Nesiimti jokių konkurencingų veiksmų. Fran-
šizės gavėjui nėra leidžiama sudaryti konkurenciją 
franšizės tinklui. Toks apribojimas taikomas ne tik 
franšizės sutarties galiojimo metu, bet dažniausiai 
ir tam tikrą laiką po sutarties pasibaigimo arba 
nutraukimo. Vargu ar franšizės gavėjas galėtų ir 
vėliau įkurti savo franšizės verslą, pasinaudojęs 
buvusio ar esamo franšizės davėjo technologijo-
mis. To jam neleistų padaryti atitinkamos franšizės 
sutarties nuostatos.

FRANŠIZĖS MoKESČIAI, FINANSINIAI 
IR KITI IŠTEKLIAI
Jei susidomėjote galimybe įsigyti franšizę, anks-

čiau ar vėliau norėsite sužinoti, su kokio dydžio 
išlaidomis teks susidurti. Franšizė, kaip ir kiekvie-
nas kitas verslas, reikalauja investicijų. dalį jų pa-
dengia franšizės davėjas pateikdamas paruoštas 
veiklos instrukcijas ir verslo modelį, žinomą prekės 
ženklą, ryšius su tiekėjais, darbuotojų mokymus ir 
kitus privalumus. Tačiau franšizės gavėjas iš savo 
pusės dažniausiai turi investuoti visą arba didesnę 
dalį lėšų, reikalingų patalpoms įsigyti ir paruošti, 
įrangai pirkti ir diegti, darbuotojams priimti ir iš 
dalies apmokyti, atidarymo renginiams ir reklamai 
bei kitoms būtinoms išlaidoms. Be to, dauguma 
franšizės davėjų ima pradinį mokestį už franšizės 
pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymą. Kiek 
reikės lėšų ir kitų išteklių verslo pradžiai, nulemia 
verslo pobūdis ir pasirinkta franšizės sistema. Išto-
bulintas ir plačiai paplitusias franšizės sistemas tu-
rintys tiekėjai iš anksto gali pasakyti, kiek pradinių 
lėšų ar kitų išteklių turi turėti franšizę įsigyjantis 
asmuo, ir dažnai prašo tai įrodyti. Pavyzdžiui, fran-
šizės davėjas gali reikalauti franšizę norintį įsigyti 
asmenį turėti nuosavas arba ilgam išsinuomotas 
80–150 kv. m. patalpas didelio srauto vietoje, 500 
tūkst. Lt investicijoms į įrangą ir atsargas, taip pat 
75 tūkst. Lt franšizės įsigijimo mokesčiui. Kalbant 
apie franšizės gavėjo pareigas labai svarbu pami-
nėti, kad franšizės gavėjo franšizės sutarties sąlygų 
nesilaikymas (vėluojantys mokėjimai, neatitikimas 
franšizės kokybės ir kitiems reikalavimams, konku-
rencijos kitiems tinklo nariams sudarymas ir pan.) 
gali labai brangiai jam kainuoti. Rimtas franšizės 
davėjas nebus linkęs daryti nuolaidų ir nutrauks 
franšizės sutartį, siekdamas išvengti franšizės tin-
klo įvaizdžio pablogėjimo. Toks žingsnis bus su-
prantamas, nes norėdamas apsaugoti viso tinklo 
interesus, franšizės davėjas apsaugos ir savo, ir kitų 
sėkmingai dirbančių franšizės gavėjų interesus. 

Pagrindiniai franšizės mokesčiai:
• Stojamasis mokestis Šis mokestis yra nusta-

tomas franšizės davėjo ir sumokamas franšizės 
gavėjo prieš arba iš karto po franšizės sutarties 
pasirašymo. Šis mokestis yra savotiškas prisijun-
gimo prie franšizės tinklo mokestis. Jis gali būti 

simbolinis, o gali kai kuriais atvejais siekti daugiau 
kaip 250 000 Lt. Tačiau už šį mokestį dažniausiai 
franšizės gavėjas įgyja teises į franšizes davėjo 
prekinius ženklus. Taip pat jis gauna iš anksto su-
tartą paslaugų paketą. Tokios paslaugos gali būti: 
pradiniai apmokymai ir pagalba, pagalba pasiren-
kant franšizės tinklo padalinio vietą, atidarymo 
renginio organizavimas. Pasirašantis franšizės su-
tartį asmuo turi atkreipti dėmesį į tai, ką jis gaus 
už stojamąjį mokestį.

• Periodinis mokestis (angl. royalty). Šis mo-
kestis daugumoje franšizės tinklų sudaro pagrindi-
nį franšizės davėjo pajamų šaltinį. Franšizės gavėjas 
moka šį mokestį reguliariai pagal franšizės sutarties 
sąlygas. Tai gali būti metinis, ketvirčio arba mėnesi-
nis mokestis. Šis mokestis paprastai apskaičiuojamas 
kaip procentas nuo pardavimų. Mokamas visą fran-
šizės sutarties galiojimo laikotarpį.

• Reklamos mokestis. Taip pat periodinis mo-
kestis, kurį moka franšizės gavėjai. Mokestis ap-
skaičiuojamas kaip procentas nuo pajamų. Šis mo-
kestis yra surenkamas iš visų franšizės tinklo narių. 
Jis padeda kurti ir vykdyti bendrą franšizės tinklo 
reklamos kompaniją. dažniausiai mokamas kar-
tu su periodiniu mokesčiu. Šis mokestis nėra visų 
franšizių elementas. 

Šie trys mokesčiai pasitaiko dažniausiai. Tarp 
kitų dažnų mokesčių yra vadinamieji profesionalų 
mokesčiai (angl. professional fees). Jie surenkami 
iš visų tinklo franšizės gavėjų ir yra skirti samdomų 
ekspertų (auditorių, teisininkų ir kitų) paslaugoms 
apmokėti. 

Potencialūs franšizės gavėjai taip pat turi būti 
pasiruošę būtinoms pradinėms išlaidoms. Jei po-
tencialus franšizės gavėjas neužtikrina lėšų pra-
dinėms išlaidoms padengti, franšizės sutartis 
tikriausiai nebus pasirašyta. Pradinės išlaidos yra 
susijusios su franšizės padalinio paruošimu veiklos 
pradžiai, atidarymu ir veiklos pradžia.

FRANŠIZĖS TURĖJIMo pRIVALUMAI
Franšizės gavėjas turi nepriklausomą įmonę ir 

naudojasi tam tikra laisve, valdydamas savo verslą. 
dažniausiai gavėjas, prisijungęs prie franšizės tin-
klo, gauna jau žinomą prekinį vardą. Solidžiam tei-
giamam žinomumui sukurti reikia dirbti ne vienus 
metus. Franšizės gavėjo šansai sėkmei (palyginti 
su naujo verslo steigėju) yra didesni, nes jis gau-
na jau patikrintas verslo koncepcijas ir patyrusių 
specialistų sukurtas metodikas. Klientus lengviau 
pritraukti, nes visame tinkle yra kokybės ir kompe-
tencijos reikalavimai ir standartai, kurių reikalauja 
franšizės sutartis. Franšizės gavėjas gauna palai-
kymą: apmokymus, reklamą, rinkodarą, rinkotyrą, 
kartais papildomas finansavimo galimybes, verslo 
valdymo metodikas, techninį palaikymą, einamą 
priežiūrą ir konsultacijas. Jei tinklas yra pakan-
kamai didelis, jo nariai įgauna didesnę perkamąją 
galią ir atitinkamai mažesnes prekių ir paslaugų 
kainas.

Akivaizdu, kad tinklui lengviau organizuoti darbą 
ir kiekvienam tinklo dalyviui suteikti būtinas paslau-

gas: rinkodarą, rinkotyrą, viešinimo paslaugas, mo-
kymus, teisines paslaugas. Kitas akivaizdus pliusas 
yra tai, kad didesnė perkamoji galia leidžia tinklui 
sumažinti išlaidas perkant prekes ir paslaugas. Ir, ži-
noma, buvimas tinklo nariu suteikia daug privalumų 
konkurencijos atžvilgiu. Kartais franšizės yra vienin-
telė atsvara didelių kompanijų filialų tinklams. 

FRANŠIZĖS TURĖJIMo MINUSAI
Franšizės gavėjas nėra visiškai laisvas priimti 

svarbiausius sprendimus. Franšizės gavėjo pada-
linys turi atitikti tinklo reikalavimus. Franšizės 
gavėjas neturi stipraus balso formuojant prekių 
paslaugų asortimentą ir kainininkus. Veikla yra 
geografiškai apribota. Be startinio franšizės mo-
kesčio, yra ir kiti: reklamos, periodiniai ir t. t. Prasti 
franšizės davėjo arba kito franšizės gavėjo rezul-
tatai ar neteisėti veiksmai gali turėti neigiamos 
įtakos visiems franšizės tinklo nariams. Franšizės 
sutarties galiojimo terminas yra ribojamas ir dau-
guma sutarties punktų gali būti nediskutuotini.

Leidžia franšizės davėjui teisę kontroliuoti fran-
šizės gavėją visą franšizės sutarties galiojimo laiką 
naudojantis tokiais metodais, kurie leidžia franši-
zės gavėjui sėkmingai vadovauti franšizuojamam 
verslui, esančiam franšizės objektu.

Franšizės tinklas leidžia didinti franšizės davė-
jo pardavimus, pasinaudoti svetimu kapitalu plė-
trai, šiems franšizės gavėjams padedant stiprinti 
įvaizdį, mažinti perkamų prekių ir paslaugų savi-
kainas. Taip pat tai papildoma galimybė parduoti 
savo patirtį, žinias, verslo paslaptis (know-how). 
Ir apskritai gaunamas pakankamai vertingas mi-
šinys, kurį galima keisti atsižvelgiant į ekonominę 
situaciją. Suprantama, kad prieš atsirandant fran-
šizės gavėjui turi atsirasti franšizės davėjas, kuris 
sukurs franšizės sistemą. Kad ir kaip teisininkai 
akcentuotų franšizės sutarties svarbą, vien teisinių 
dokumentų franšizei neužtenka. Taip, sutartis yra 
labai svarbi ir neatsiejama franšizės dalis. Tačiau 
franšizavimas yra verslo formatas ir viskas pra-
sideda nuo to, kad priimamas sprendimas plėsti 
verslą. Pasamdžius aukštos kvalifikacijos speci-
alistus, sukurti franšizę yra įmanoma beveik bet 
kokio verslo pagrindu. Klausimas, ar tai ekonomiš-
kai racionalu? Ar franšizės modelis yra geriausias 
sprendimas konkretaus verslo plėtrai? Perspekty-
vi franšizė gimsta, jei yra gera verslo koncepcija, 
kuri neša pelną ir kurią galima tiražuoti apmokius 
kitus žmones. Tačiau praktiškai pasitaiko atvejų, 
kai franšizė yra kuriama turint tik pradinę verslo 
koncepciją arba neseniai veikiantį verslą, be aiškios 
pelningumo ir investicijų grąžos istorijos.

Šiame straipsnyje išvardintos franšizės ypatumai 
yra tik bendro pobūdžio, bet jokiu būdu ne univer-
salūs bei negali būti taikomi kiekvienam franšizuo-
jamam verslui. Čia būtų jau atskiro franšizės verslo 
davėjo ir franšizės gavėjo susitarimo reikalas. Čia 
tik apžvelgėme kas yra ar gali būti bendro tarp 
įvairių franšizės verslų. Kitame žurnalo numeryje 
pratęsime šią temą, pristatysime Lietuvos restora-
nų siūlomas franšizes. 
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NACIoNALINIo žUVIES KEpSNIŲ ČEMpIoNATo 
NUGALĖToJAI – „BARBEKIU AMBASAdoRIAI“
Paskutinį rugsėjo šeštadienį Palangoje vyko nuotaikinga 
šventė, pritraukusi minias žmonių į rudenėjančią j. ba-
sanavičiaus gatvę. antrus metus rengiamoje „Palangos 
stalo“ šventėje buvo siekiama lietuvos rekordų, o kartu 
įvyko 1-asis nacionalinis žuvies barbekiu čempionatas 
mero taurei laimėti. 

Renginiu „Palangos stalas“ kurortas šventė Tarptauti-
nę turizmo dieną. J. Basanavičiaus gatvėje buvo susta-
tyta per 1000 stalų, praeiviai kviečiami vaišintis įvairiais 
patiekalais ar įsigyti suvenyrų ir kitų naudingų dalykų. 
Stalų tarpe buvo ir Lietuvos rekordininkai – didžiausias 
(3,68 metro aukščio ir apie 24 kv. metrų ploto) medi-
nis stalas ir mažiausias (10 mm aukščio, aut. L.  žulkus) 
gintarinis. Šalia Jūratės ir Kastyčio fontano buvo įrengta 
scena įvairiems pasirodymams, pajūryje skraidė tūriniai 
aitvarai, vyko fotografijų paroda bei daug kitų atrakcijų.

Kulinariniu aspektu įdomiausias renginys buvo Lietu-
vos barbekiu kepėjų asociacijos (LBKA) surengtas 1-asis 
Nacionalinis žuvies barbekiu čempionatas, kurio pagrin-
dinis prizas – Palangos mero įsteigta taurė.

Čempionate turėjo dalyvauti 5 profesionalių virėjų 
komandos, tačiau viena paskutinę akimirką atsisakė. da-
lyvavusios komandos – nebe naujokės barbekiu čempio-
natuose. Tai: ne kartą laimėjusi „Rimi“ kepėjų komanda, 
aristokratiški „Barbekiu ambasadoriai“ iš Kauno, Klaipė-
doje ir Palangoje esančių armėniškos virtuvės restoranų 
„Ararat“ komanda ir LBKA asociacijos narių komanda 
„Tobulas skonis“. 

Komandos turėjo paruošti po šešis užkandžius iš men-
kės ir karštus patiekalus iš plekšnės. Penki patiekalai 
buvo skirti aklai degustuoti. Komisija sudaryta iš pačių 
komandų deleguotų teisėjų ir profesionalių virėjų, ver-
tinama buvo pagal tarptautines barbekiu čempionatų 
taisykles. 

Savo nuomonę balsuodami galėjo išreikšti ir žiūrovai. 

aPžvalga

„babrbekiu ambasadoriai“

„rimi“ komaNda

„ararat“ papuošimai

vIsI dalyvIaI
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Vienos komandos simpatijas stengėsi laimėti vaišinda-
mos, kitos – įspūdingai dekoruodamos stalą. Taip pat 
buvo renkama geriausiai „Unilever“ padažą (jį naudoti 
buvo privaloma) panaudojusi komanda. 

Įdomus reginys, pritraukęs nemažai žiūrovų, – specia-
liai paruoštuose loveliuose vykusios vėžių lenktynės. Šią 
pramogą organizavo jauna įmonė, Klaipėdoje tiekianti 
gyvus ir virtus vėžius.  

dienos pabaigoje ant pagrindinės šventės scenos buvo 
pakviesti visi čempionato dalyviai ir apdovanoti atmini-
mo taurėmis, medaliais, rėmėjų prizais. Palangos mero 
taurę gavo „Barbekiu ambasadoriai“. 

Renginys pritraukė daug žiūrovų, todėl planuojama, 
kad jis taps kasmetinis, kaip ir gegužės pabaigoje LBKA 
rengiami „Atviri Lietuvos grilio čempionatai“. 

Pirmoji vieta – „Barbekiu ambasadoriai“ (Kaunas, ka-
pitonas V. Alaveckas)

Antroji vieta – „Tobulas skonis“ (LBKA narių komanda, 
Vilnius)

Trečioji vieta – „Rimi“ („Rimi“ prekybos tinklo virėjų 
komanda, Vilnius)

Ketvirtoji vieta – „Ararat“ (Klaipėdos ir Palangos res-
toranų „Ararat“ komanda).

Geriausias padažas – „Barbekiu ambasadoriai“
žiūrovų simpatijų prizas – „Ararat“ komanda

Organizatoriai – Lietuvos barbekiu kepėjų asociacija 
– nuoširdžiai dėkoja čempionato pagrindiniam rėmėjui 
„Zepter“ ir partneriams: „Manjana“, „Mantinga“, „Santa 
maria“, „Vilniaus duona“, „Unilever“, portalui Meniu.lt, 
žurnalui „Restoranų verslas“, Palangos viešbučių ir res-
toranų asociacijai bei Palangos savivaldybei. 

Čempionato ir šventės nuotraukas galite rasti portalo 
www.restoranuverslas.lt rubrikoje „Galerijos“. 

aPžvalga

vIsI dalyvIaI

nugalėtojaI „barbekIu ambasadorIaI“

„tobulas skonIs“ - menkės užkandIs 
„barbekiu ambasadoriai“ - 
menkės užkandIs 
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InformacIja

ĮdoMYBĖS IŠ VISo pASAULIo
pATYS „pAČIAUSI“ 
pASAULIo VIEŠBUČIAI 
Keliautojams, kuriuos domina aukščiausi, brangiausi, seniausi bei visi kiti 

„-iausi“ pasaulio viešbučiai, specialistai hotels.com sudarė trumpą viešbučių-
rekordininkų sąrašą. 

Aukščiausias viešbutis – „Burj Al Arab“ (dubajus, JAE). yra laikomas aukš-
čiausiu (321 metrų) pasaulyje, kol jo neaplenkė dabar baigiamas įrengti 
„kaimynas“ „Rose Tower“ (333 metrų). Septynių žvaigždučių viešbutis buvo 
pastatytas dirbtinėje Persijos įlankos saloje, 280 metrų nutolusioje nuo kranto. 
Čia galite grožėtis automobilių „Rolls Royce“ parku, „Versace“ apklotais, įspū-
dingais restoranais ir sraigtasparnių nutūpimo aikštele. 

Pats didžiausias viešbutis (kambarių skaičiumi) – „The Palazzo Resort Hotel 
And Casino“ (Las Vegas, JAV). Čia sugebėta įrengti net 8108 kabarių. Tai tarsi 
miestelis su gausybe restoranų, madingomis parduotuvėmis, savu kazino ir 
net septyniais baseinais.

Seniausias viešbutis – „Hoshi Ryokan“ (Komacu, Japonija) gyvuoja nuo XIV 
amžiaus. Vienos šeimos nariai (jau 46 karta!) vadovauja viešbučiui, kuriame 
yra 100 kambarių. 

Viešbutis, kuriame patys brangiausi kambariai, – „Karališkoji vila“, esanti 
„Grand Resort Lagonissi“ (Atėnai, Graikija). Pasiūlęs jums paslaugų liokajų, 
virtuvės šefą ir pianistą, šio viešbučio administratorius iš jūsų paprašys 50 
000 JAV dolerių už parą. Pro langus matysite žadą atimantį, pasakiško grožio 
Egėjo jūros vaizdą, kurį tai pat galėsite stebėti neišlipdami iš savo asmeninio 
baseinėlio, mėgaudamiesi vandens masažais.

Brangiausiai kainavęs viešbutis – „Emirates Palace“ (Abu dabi, JAE), atida-
rytas 2005 metais, savininkui atsiėjo nei daug, nei mažai – 3 milijardus JAV 
dolerių. Jo interjeras gausiai dekoruotas auksu, sidabru ir marmuru. Viešbutį 
apšviečia 1002 sietynų, inkrustuotų Swarovski kristalais. 

Viešbutis, turintis didžiausią kambarį, – „Grand Hills Hotel & Spa“ (Brummana, 
Libanas). Šešių aukštų „Karališkieji apartamentai“ užima 8000 kvadratinių metrų 
plotą. Pusę gyvenamojo ploto sudaro sodas, du baseinai bei erdvi terasa. 

Šalčiausias pasaulyje viešbutis – „Icehotel“ (Jukkasiarvi, Švedija). Viešbučio 
kambariai pagaminti iš ledo ir sniego, dekoruoti ledinėmis skulptūromis. Čia 
galima paragauti švediškų tradicinių patiekalų, pasivažinėti šunų kinkiniais ir 
pasigrožėti Šiaurės pašvaiste. O bažnyčioje galima tuoktis arba krikštyti vai-
kutį. 

Aukščiausiai pastate įsikūręs viešbutis – „Park Hyatt“ (Šanchajus, Kinija). 
Tarptautiniame verslo centre iš 101 aukšto viešbutis užima 79-93 aukštus. 

Pro kambarių langus atsiveria nuostabus vaizdas į Chuanpu upę ir miesto 
dangoraižius. 

Aukščiausiai esantis viešbutis – „Hotel Everest View“ (Nepalas) įsikūręs 
3880 metrų virš jūros lygio, nacionaliniame Sagarmatha parke. Visi kambarių 
langai išeina į Everesto kalną ir vienintelė galimybė ten apsistoti – nusipirkti 
bilietą verslo klasės lėktuvu. 

Ekologiškiausias viešbutis – „daintree Eco Lodge & Spa“ (Kvinslendas, Aus-
tralija). Penkiolika viešbučio vilų, išsibarsčiusių senuose tropikų daintrijos 
miškuose, atitinka visus ekologinius standartus. Čia naudojamos saulės ener-
gijos bei energiją taupančios lemputės. Be abejonės, čia siūlomi tik ekologiški, 
švarūs produktai.

RESToRANAS MEdYJE 
dešimt metrų virš žemės suręstas statinys – tai vienintelis pasaulyje res-

toranas medyje, esantis Naujoje Zelandijoje ir jau spėjęs sulaukti didžiulio 
populiarumo. 

„yellow Treehouse“ restoranas, esantis netoli Warkwoth, veikia beveik me-
tus. Svečiai valgo namelyje-medyje, virtuvė ir kitos patalpos yra ant žemės. Į 
restoraną lankytojai patenka 60 metrų ilgio tilteliu. Medyje kabančiame res-
torane svečiai gali ne tik mėgautis įvairiais žuvies, ėrienos patiekalais, sūrio 
užkandžiais, tradiciniu sviestiniu pyragu, bet ir grožėtis nuostabiais vaizdais: 
praplaukiančiais debesimis, praskrendančiais paukščiais...

Projektą parengęs bei įgyvendinęs architektas Peter Eising teigė, kad tai 
buvo tikras iššūkis: reikėjo sukonstruoti pastatą, kuris 10 metrų aukštyje pri-
tvirtintas prie 1,7 skersmens medžio išlaikytų iki 18 žmonių. Piteris teigia, jog 
jį įkvėpė gamta, o statinys – tarsi kokonas, apsaugantis būsimus drugelius.

Restoranas yra ovalo formos, dviejų pakopų, ekologiškomis medžiagomis 
pritvirtintas prie medžio. Suprojektuotas taip, kad būtų apšviestas saulės, o 
pertvaros leidžia pasislėpti, jei spinduliai per kaitrūs. 

Namelis medyje – tai leidinio „yellow Pages“ (liet. – geltonieji puslapiai) 
marketingo kompanijos dalis. Kasmet vien JAV išleidžiama apie 500 milijo-
nų šių telefonų ir adresų knygų – kiekvienam gyventojui tenka po dvi. Šiam 
tikslui iškertama 9 milijonai medžių. Pastatytas geltonos spalvos restoranas 
susilaukė didelio žmonių susidomėjimo: veikia tinklapis, interneto dienoraš-
tis („blogas“), vyksta konkursai. Tiesą sakant, kampanija tokia sėkminga, jog 
pralenkė Queensland’o „Geriausią darbą pasaulyje“, kuris už gyvenimą saloje 
bei jos garsinimą kandidatui siūlė 150 tūkstančių dolerių metinį atlyginimą. 
Geltonoji kampanija gaus prestižinį Kanų reklamos apdovanojimą.  

„Park hyatt“ (šanchajus, kInIja) „yelloW treehouse“ (naujojI zelandIja)
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pATARIMAS: TApKITE žALIoJo 
JUdĖJIMo INICIAToRIAIS…

pASITIKSLINKITE: 
• Ar Jūsų komanda mokymuose arba bendraudama su kolegomis naudo-

ja popierių, atsispausdina tai, kas galėjo likti galvoje ar užrašyta ant lentos?
• Ar siekdami geriau apmokyti darbuotojus kviečiatės įmonės vado-

vus, o gal siunčiate žmones pas juos? 
• Ar turite susirinkimų kambarį, kurį panaudojate gal tik kokius 5 

kartus per mėnesį? 
Jeigu atsakėte „taip“ bent į du iš šių klausimų, turėtumėte pasitempti 

dėl savo ir kitų gerovės. 
Norėdami išlaikyti ekologinę pusiausvyrą darbovietėje, pagalvokite, ar Jus 

tenkina Jūsų įmonės viduje vykstantys mokymai. Pamėginkite rasti geresnį 
variantą. Pripažinkime: susirinkimų kambariai bei juose vykstantys pasitarimai 
ar mokymai ne daug kuo skiriasi nuo tų, kuriuos dar puikiai prisimename, – 
vykdytų mokyklose. Hierarchijos ir konservatyvumo pavyzdinis modelis. Laikai 
keičiasi, tad ir įpročiai turėtų keistis. Pateiksime keletą pavyzdžių, kaip Jūsų 
įmonėje vykdomi mokymai galėtų tapti ekologiškesniais. 

popIERIUS – BRANGI MEdžIAGA 
Tikriausiai daugiausia pinigų per mokymus išleidžiama popieriui. žiny-

nai, dalomoji medžiaga, darbų aprašymai, instrukcijos ir pan. naudojama 
daugelyje seminarų ar mokymų. Atsisakydami popieriaus padėtumėte tau-
pyti vandenį, energiją, medžius ir t. t. Patogiausias kelias: visą medžiagą 
perkelti į elektronines versijas. Bet ir čia yra bet... žmonės, kuriuos moky-
site, nebūtinai atsimins viską, ką sakėte bei rodėte, tad pasibaigus semi-
narui visą dėstytą medžiagą persiųskite dalyviams į el. pašto dėžutes. Pa-
sistenkite sukurti savo kolektyvo dienoraštį („blogą“), kuriame darbuotojai 
galės aptarti iškilusius neaiškumus. Paprasta, bet efektyvu ir... ekologiška. 

donatas Kocys

ATSISAKYKITE To, KAS NEBŪTINA
Vistik, jeigu turite vietą, kurioje vykdote mokymus 

ir seminarus, pagalvokite, kaip pasiekti, kad kuo 
mažesnės būtų sąnaudos. Patikrinkite elektros 
lemputes – gal laikas pakeisti jas ekonomiš-
kesnėmis; tikriausiai turite geriamojo van-
dens bakelį ir vandenį geriate iš vienkarti-
nių puodelių? Patartina įsigyti daugkartinio 
naudojimo puodelius ir šiukšlių bus tikrai 
mažiau. Ir paklauskite patys savęs, ar tikrai 
Jums reikalingas tas neracionaliai naudojamas 
plotas? Šiais, modernių technologijų laikais, galbūt 
geriausia būtų išvis atsisakyti tokių patalpų ir visus mo- kymus 
perkelti į virtualią erdvę. Aišku, nepakaks vien „Power Point“ programoje 
surašyti mokymo eigą ir persiųsti ją darbuotojams. Teks pasitelkti išmonę 
ir specialistus, kurie padės paruošti medžiagą taip, kad ši būtų įdomi ir 
kartu – maksimaliai naudinga. Vykdydami mokymus tokiu būdu jau po 
keleto kartų pamatysite jų naudą – ypač finansinę. Nauji būdai perteikiant 
informaciją tikrai sulauks pritarimo iš darbuotojų pusės. 

STENKITĖS BŪTI EKoLoGIŠKI 
Turbūt esate girdėję terminą Energy Star, kuris naudojamas apibūdinti 

gamybinio inventoriaus ekonomiškumą ir draugiškumą aplinkai. Būtų išties 
puiku, jeigu šis terminas būtų pradėtas naudoti ir HoReCa sektoriaus įmonių 
viduje. Šaunu girdėti maitinimo įstaigas giriantis, jog jų meniu yra ekologi-
nis, draugiška aplinkai įranga, o patalpos įrengtos iš ekologiškų medžiagų. 
Būtų dar šauniau išgirsti, jog prie viso to prisidėtų ir ekologiškas mokymas. 
Tapkite žaliojo judėjimo iniciatoriais, nebūkite ekologiškai „žali“...   

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

zuotas interneto portalas, 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 pramogų 
įstaigų lankytojams, tiek darbuotojams ir savininkams. Portalas atnaujinamas 
kasdien, todėl 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 Lietuvos interneto 
vartotojų, bet ir Jūsų restorano ar kavinės įvaizdžio dalis.

Meniu.lt kasdien sulaukia didelio tikslinių lankytojų skaičiaus – portalą 
prieššventiniu laikotarpiu aplanko iki 25 000 lankytojų per parą, kurie pažiūri 
per 50 000 puslapių, iš jų – ir Jūsų įstaigos pristatymą, 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 įstaigą ar paslaugą. 

Meniu.lt vardas ir interneto adresas nuolatos reklamuojami įvairiuose leidi-
niuose, internete, specializuotų parodų metu. Kiekvieną mėnesį savireklamai 
skiriama per 20 % visų portalo pajamų. Meniu.lt yra praktiškai visų svetin-
gumo sektoriui skirtų renginių Lietuvoje informacinis rėmėjas ir net dalyvis. 
Portalo Meniu.lt personalas kasmet aplanko svarbiausias Europos viešojo 

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

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

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

gą. 
• Naujienų bei specialių Jūsų įstaigos pasiūlymų (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 pristatymas specialiose šventinėse 
rubrikose.

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

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

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

2735919.
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HoRECA RINKoS INFoRMACIJA
ApIE pVM pASIKEITIMUS ApGYVENdINIMo
SEKToRIUJE
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija (LVRA) kreipėsi į LR Finansų mi-

nisteriją, prašydama išaiškinimo, kaip keičiasi apgyvendinimo paslaugų ap-
mokestinimas nuo rugsėjo 1 d. ir ar galimos išimtys taikyti 19 proc. pridėtinės 
vertės mokesčiu paslaugoms, užsakytoms ir patvirtintoms iki rugsėjo 1 d.

Gautame ministerijos išaiškinime teigiama, kad šios paslaugos, pasikeitus 
standartinio PVM dydžiui, turėtų būti apmokestinamos bendra tvarka, t. y. 
teikiamoms paslaugoms taikomas ne išankstinio tokių paslaugų užsakymo 
(rezervacijos) metu galiojęs tarifas, o prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo 
momentu galiojantis tarifas.

5 proc. PVM tarifas gali būti taikomas, jei išankstinis apgyvendinimo paslaugų 
užsakymas (rezervavimas) buvo registruotas iki 2008 m. gruodžio 31 d. Tai nusta-
to LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125-1 straipsnių 
pakeitimo ir 125-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas.

Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujam standartiniam 21 proc. PVM 
tarifui liko galioti PVM įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 125-1 straipsnių pakei-
timo ir 125-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (žin., 2008, Nr. 
149-6034) 9 straipsnyje nurodyti lengvatinių PVM tarifų taikymo atvejai pre-
kių tiekimui (paslaugų teikimui) pereinamuoju laikotarpiu nuo 2009-01-01. 

Todėl, jeigu išankstinis užsakymas (rezervavimas) dėl apgyvendinimo vieš-
butyje paslaugų teikimo 2009 metais buvo registruotas iki 2008 m. gruodžio 
31 d., tai šios apgyvendinimo paslaugos visais 2009 metais (ir suteiktos po 
2009-09-01) apmokestinamos taikant 5 proc. PVM tarifą. 

Jei išankstinė apgyvendinimo paslaugų rezervacija buvo registruota 2009 
metais, paslaugoms, suteiktoms nuo 2009-01-01 iki 2009-08-31, taikomas 
19 proc. PVM tarifas, o suteiktoms nuo 2009-09-01 taikomas 21 proc. dydžio 
PVM tarifas. 

VIEŠBUČIAI TIKISI SULAUKTI LENGVATŲ
Beveik visi šalies viešbučiai vasarą dalyvavo protesto akcijoje, kuria buvo 

siekiama atkreipti Seimo ir Vyriausybės dėmesį į verslą žlugdančią mokesčių 
politiką. Per gausius turistų birželio ir liepos mėnesius vykdytas akcijas viešbu-
čiai ir restoranai išjungė elektrą ir svečius aptarnavo žvakių šviesoje, leisdami 
gedulingą muziką. Akcija nedavė rezultatų – verslininkų pagalbos šauksmo 
valdžia kol kas negirdi. Apyvarta viešbučiuose šiais metais nukrito 30-40 proc. 
nuo praėjusiais metais tuo pačiu laiku buvusio lygio. 

daugumos viešbučių savininkai ypač neramiai laukia artėjančios žiemos, 
kai prie einamųjų išlaidų prisidės mokesčiai už šildymą, nekilnojamojo turto 
mokestis. Net ir laikinai sustabdžius verslą šie mokesčiai niekur nedingtų. 

Apie laikiną užsidarymą jau paskelbė kai kurie pajūrio viešbučiai. Ne sezono 
metu ir pernai dirbti jiems buvo nuostolinga. 

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija vyriausybei yra pateikusi pasiū-
lymą viešbučiams sumažinti PVM iki 9 proc. Šį siūlymą palaiko ir kai kurie 
politikai. 

VMI TIKRINA, AR NESUKČIAUJAMA 
LANKYToJAMS NEdUodANT ČEKIŲ
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministe-

rijos (toliau – VMI) informuoja, kad patikrinusi keletą visoje šalyje veikiančių 
maitinimo įstaigų valdančių bendrovių nustatė sukčiavimo atvejų.

Mokesčių inspekcijos specialistai, vienos bendrovės restoranuose peržiū-
rėję elektroninių kasos aparatų programos užregistruotas kasos operacijas, 
pastebėjo, kad kiekvieną dieną buvo atliekama įvairių nefiskalinių (operacijos, 
kurios nefiksuojamos galutiniuose apskaitos dokumentuose) ūkinių operaci-
jų. Klientams šiame restoranų tinkle buvo išduodami ne galutiniai čekiai, o 
sąskaitos („prečekiai“), kurios savo išoriniais rekvizitais beveik nesiskiria nuo 
fiskalinio čekio, tačiau duomenys neišsaugomi apskaitos dokumentuose. Per-
žiūrint nefiskalines operacijas pastebėta, kad kasdien sistemingai buvo atlie-

kamos tos pačios operacijos: atspausdintų „prečekių“ duomenys moderniomis 
programomis anuliuojami, gautos lėšos neįskaitomos, į valstybės biudžetą 
nesumokamas pridėtinės vertės bei kiti mokesčiai. 

Per kiek daugiau nei 2 mėnesius vienas restoranų tinklas, preliminariais VMI 
specialistų duomenimis, neįskaitė apie 1,5 mln. litų, o nesumokėto pridėtinės 
vertės mokesčio suma siekia apie 300 tūkst. litų.

Vienos Vilniuje veikiančios picerijos savininkai po mokesčių inspektorių 
patikrinimo pripažino savo kaltę ir mokesčius sumokėjo, o restoranų tinklo 
patikrinimas, jo vadovams neprisipažinus sukčiavus, buvo pratęstas ir po išsa-
mesnio patikrinimo bendrovei gresia nemažos baudos.

NAKTINIAI REIdAI pARdUoTUVĖSE-BARUoSE
2009 m. liepos 15-16 dienomis Vilniaus miesto valstybinės maisto ir ve-

terinarijos tarnybos inspektoriai, dalyvaujant Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Ekologijos ir teisės pažeidimų 
prevencijos skyriaus pareigūnams, nakties metu atliko neplaninius parduo-
tuvių-barų, prekiaujančių alkoholiniais gėrimais, patikrinimus. Reido metu 
patikrinti 27 maisto produktų parduotuvės-barai.

Kai kuriuose buvo neįjungta alaus pilstymo įranga, trūko vienkartinių indų. 
Taip pat nustatyta produktų laikymo sąlygų, ženklinimo ir atsekamumo pa-
žeidimų, trūko valymo ir dezinfekavimo priemonių. Ne visi pardavėjai buvo 
pasitikrinę sveikatą, kai kurie jų nesilaikė asmens higienos reikalavimų. Kai kur 
lankytojai negalėjo patekti į tualetus dėl pardavėjų saugumui įrengtų grotų 
ar užraktų. Nustatyta, kad beveik visose parduotuvėse-baruose nakties metu 
buvo pardavinėjami alkoholiniai gėrimai išsinešti. 

Už nustatytus pažeidimus 5 maisto tvarkymo subjektams pritaikytos bau-
dos, 4 įmonių veikla laikinai sustabdyta. 15 iš tikrintų įmonių po 22 val. pre-
kybos nevykdė.

„Reido metu paaiškėjo, kad maisto parduotuvės-barai naktį yra pagrindinės 
alkoholio įsigijimo vietos. Tačiau ši veikla lyg ir įteisinta, nes Savivaldybės iš-
duodamose licencijose prekyba alkoholiu išsineštinai yra numatyta. Galiojanti 
licencijų išdavimo tvarka šiuo metu prieštarauja Alkoholio kontrolės įstatymui. 
Šis klausimas artimiausioje ateityje turėtų būti sprendžiamas, o reikalavimai, 
norint atidaryti tokio tipo barus, griežtinami. Šių prekybos įmonių darbuotojai 
turėtų įdėti daugiau pastangų, kad atvykę žmonės vartotų alkoholį vietoje, 
prie tam tikslui įrengtų staliukų“, – komentavo Vilniaus miesto VMVT virši-
ninkas Algirdas Špukas.

Tokie parduotuvių-barų tikrinimo reidai, pasitelkiant policijos pareigūnus, 
atliekami ir kituose respublikos miestuose ir apskrityse.

MAžMENINĖS pREKYBoS ĮMoNIŲ ApYVARTA 
SUMAžĖJo 27,9 pRoCENTo
Statistikos departamento atliekamo prekybos ir maitinimo įmonių tyrimo 

išankstiniais duomenimis, mažmeninės prekybos, variklinių transporto prie-
monių ir motociklų didmeninės ir mažmeninės prekybos bei remonto įmonių 
apyvarta (be PVM) 2009 metų sausio–rugpjūčio mėn. sudarė 17742,1 mln. 
litų (2008 m. – 24061,1 mln. litų) ir, palyginti su tuo pačiu 2008-ųjų laiko-
tarpiu, sumažėjo 27,9 procento palyginamosiomis kainomis (2008 m. sausio-
rugpjūčio mėn., palyginti su 2007 m. tuo pačiu laikotarpiu, apyvarta išaugo 
9,2 procento). 

Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta 2009 m. sausio-rugpjūčio 
mėn., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 16,7 pro-
cento palyginamosiomis kainomis. 

Ne maisto prekėmis (neįskaitant automobilių) prekiaujančių įmonių apy-
varta 2009 m. sausio-rugpjūčio mėn., palyginti su 2008 m. tuo pačiu laikotar-
piu, sumažėjo 21,9 procento palyginamosiomis kainomis. 

Maitinimo ir gėrimų teikimo veiklos įmonių apyvarta 2009 m. sausio-rug-
pjūčio mėn. sudarė 624,4 mln. litų (be PVM) ir, palyginti su tuo pačiu 2008 m. 
laikotarpiu, sumažėjo 19,3 procento palyginamosiomis kainomis. 
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ARMINAS dARASEVIČIUS VĖL TApo GERIAUSIU 
LIETUVoS SoMELJĖ

Š. m. spalio 8 dieną „Stiklių“ viešbutyje vykusiame 2009 metų „Mouton 
Cadet Grand Prix“ Lietuvos someljė čempionate vėl triumfavo Arminas da-
rasevičius iš „Vyno klubo“. Antrąją vietą užėmė Gintaras Jakuntavičius iš 
„Steak house“, trečias liko Narimantas Miežys iš „Saint Germain“ restora-
no. 

„duval Leroy“ šampano rungtyje mikliausiai butelį atkimšo ir tiksliausiai 
šampaną į devynias taures išpilstė Onuras Ursavas, dirbantis „Apvalaus stalo 
klubo“ restorane Trakuose. 

Šiemet dėl geriausiojo titulo varžėsi aštuoni restoranų ir specializuotų 
vyno parduotuvių specialistai. Buvo tikrinamos jų teorinės žinios, vyno ir 
maisto derinimo, kliento aptarnavimo sugebėjimai, seno vyno dekantavimo 
ir šampano pateikimo įgūdžiai. 

dalyvių sąrašas:
• Arminas darasevičius („Vyno klubas“) – I vieta
• Gintaras Jakuntavičius („Steak House“) – II vieta
• Narimantas Miežys („Saint Germain“) – III vieta

• Jūratė Volodzko („La Cave“) – IV vieta
• Onur Ursavas („Apvalaus stalo klubas“) – šampano rungties nugalėto-

jas, V vieta
• Arvydas Pauliukonis („Steak House“) – VI vieta 
• Rokas Sadauskas („La Cave“) ir Remigijus Senavaitis („Vyno klubas“) 

– VII-VIII vietos

Teisėjai: Jurgita Karinauskaitė („LSA Someljė mokykla“, Alvyda Eigminienė 
(„d‘Antonio“ restoranai), Linas Jakaitis („Mineraliniai vandenys“), Vytautas 
Tyla, Arūnas Starkus (Lietuvos someljė asociacija).

Pagrindinio prizo steigėjas: „Mouton Cadet“ („Mineraliniai vandenys“). 
Čempionato vanduo: „Acqua Panna“ ir „S.Pellegrino“ (Bennet distributors).
Čempionato šampanas: „duval Leroy“ (Vyno klubas).

Lietuvos someljė asociacijos informacija
Andriaus Zeigio nuotraukos 
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LRVVKA INFoRMACIJA
LIETUVIAI SĖKMINGAI pASIRodĖ 
KREMLIAUS KULINARINĖS 
TAURĖS ČEMpIoNATE
2009 m. rugsėjo 30 – spalio 2 d. Maskvoje, 

XII tarptautinės parodos „PIR“ metu vyko tarp-
tautinis Kremliaus kulinarinės taurės čempio-
natas – vienas iš didžiausių ir ryškiausių metų 
visuomeninio maitinimo renginių ne tik Rusi-
joje ar Rytų Europoje, bet ir visame pasaulyje

Šiais metais LRVVKA komandą „Gintarinis 
aljansas“ Regioninių komandų rungtyje ats-
tovavo komandos kapitonė Aldona Gečienė 
(restoranas „Medininkai“), Liucija Makovska 
(laisvalaikio pramogų centras „Grand Casino 
World“), Ruslan Bolgov (restoranas „Steakhou-
se Hazienda“), Natalija Krasauskienė (kondite-
rijos cechas „Bijola“) ir Vytautas Samavičius 
(viešbučio „Navalis“ restoranas). Regioninės 
komandos turėjo atlikti privalomą šešių da-
lių programą: padengti stalą tema „Kalėdinis 
stalas“ pagal nurodytą meniu (klasė R1), da-
lyvauti trijose praktinėse klasėse A katego-
rijoje (virėjai) ir vienoje praktinėje klasėje C 
kategorijoje (konditeris) ir išstatyti darbą d 
kategorijoje (ART klasė). Regioninių komandų 
rungtyje dalyvavo 5 komandos iš Italijos, Tur-
kijos, Lietuvos ir Rusijos. Susumavus rezulta-
tus, didžioji Kremliaus kulinarinė taurė buvo 
įteikta Italijos komandai iš Venecijos regiono. 
Lietuvos komanda „Gintarinis aljansas“, laimė-
jusi 1 aukso, 5 sidabro ir 3 bronzos medalius, 
liko antroje vietoje. 2 sidabro ir 1 bronzos 
medalį pelnė Vytautas Samavičius, dalyvavęs 
individualiose rungtyse. Individualių dalyvių 
praktinėse klasėse nepralenkiamas buvo Esti-
jos atstovas Oleg Sychev, apdovanotas net 3 
aukso medaliais. 

dėkojame komandos „Gintarinis aljansas“ 
rėmėjams Kremliaus kulinarinės taurės čempi-
onate – kompanijoms „Santa Maria“ ir „Neo 
textile“, kurių dėka LRVVKA komanda turi gali-
mybę demonstruoti puikius rezultatus pasauli-
niu lygiu. Sveikiname komandos narius už pui-
kius tarptautinio lygio pasiekimus ir linkime 
sėkmės, siekiant dar geresnių rezultatų!

„RIGA opEN CULINARY 
CUp 2009“ KoNKURSE 
dALYVAVo IR LIETUVIS
2009 m. rugsėjo 9-11 dienomis Rygoje vyko 

tarptautinė gastronomijos paroda „Riga Food 
2009“. Joje lankėsi ir LRVVKA delegacija, o jos 
narys, restorano „Neringa” gamybos vadovas 
darius dabrovolskas, dalyvavo kulinariniame 
konkurse „Riga Open Culinary Cup 2009“. 

Pirmąją parodos dieną įvyko Latvijos ge-
riausio 2009 m. konditerio konkursas, kurio 

nugalėtoja tapo Marika Bērziņa, atstovaujanti 
įmonei „Ogres“. Antroji vieta atiteko Eva Vor-
ma („Landrika–L“), trečioji – Alina Konovalova 
(restoranas „Kaļķu vārti“).

Rugsėjo 10 dieną parodoje įvyko tarptauti-
nis kulinarijos konkursas „Riga Open Culinary 
Cup 2009“. Šiame konkurse tarpusavyje varžėsi 
šefai iš septynių šalių: Estijos, Italijos, Rusijos, 
Latvijos, Lietuvos (darius dabrovolskas, resto-
ranas „Neringa“), Lenkijos ir Švedijos. Konkur-
so dalyviams per 4 valandas reikėjo pagaminti 
3 patiekalus po 6 porcijas: užkandį, tarpinį 
užkandį ir pagrindinį patiekalą. Gaminant už-
kandį turėjo būti panaudoti sterkas, vėžys ir 
salieras. Pagrindinio patiekalo sudėtyje turė-
jo būti patarška ir slyvos. Tarpinio užkandžio 
sudėtyje dalyviai galėjo panaudoti produktus 
tiek iš pagrindinio patiekalo, tiek iš užkan-
džio. Tarptautinė žiuri dalyvius vertino pagal 
šiuos kriterijus: patiekalo pateikimas, skonis ir 
produktų suderinamumas, techniniai įgūdžiai 
ir darbo organizuotumas. Teisėjų vertinimu 
„Riga Open Culinary Cup 2009“ nugalėtoju 
tapo Estijos atstovas dmitri Rooz, laimėjęs 
prizą – „Reaton auksinį samtį“ prizą ir 1000 
eurų piniginę premiją. 

Trečiąją „Riga Food 2009“ parodos dieną 
vyko geriausio Latvijos virėjo konkursas. Kon-
kurso nugalėtoja pripažinta Therese Kondra-
te (viešbučio „Mama“ restoranas, Jurmala). 
Antrąją vietą laimėjo Reinis Stalbovs („Hotel 
Bergs“ restoranas, Ryga), trečią vietą – Viesturs 
Lasmanim (restoranas „Kaļķu vārti“, Ryga).

RUdENS VALGIARAŠČIo 
ATNAUJINIMUI SKIRTAS 
RENGINYS
2009 m. rugsėjo 20 d. LRVVKA sukvietė vi-

rėjus į renginį „Rudens valgiaraščio perliukai 
– nepelnytai pamirštos lietuviškos gėrybės“, 
kuris vyko Kaune, viešbutyje „Reval Hotel Ne-
ris“.

Sezoniniai produktai – šiuo metu viena di-
džiausių madų kulinarijos pasaulyje. Garsiausi 
pasaulio šefai pataria kiekvieną mėnesį keisti 
ar papildyti valgiaraštį, į jį įtraukiant būtent 
tuos produktus, kurie būdingi konkrečiam se-
zonui ir kurie tuo metu pasižymi geriausiomis 
skonio savybėmis ir didžiausiu maistingumu. 
Rudens valgiaraštį lengviausia sudaryti ir nuo-
lat atnaujinti, panaudojant gausias lietuviškas 
rudens gėrybes. Renginio metu LRVVKA nariai 
demonstravo įdomias daržovių panaudojimo 
galimybes: Aldona Gečienė priminė retai nau-
dojamą daržovę – gelteklę, pademonstravo ke-
letą jos pagaminimo būdų, darius dabrovols-
kas atskleidė paslaptį, kaip iš įvairių daržovių, 
žolelių ir vaisių pasigaminti valgomą „popie-
rių“, Vytautas Samavičius išradingai panau-
dojo moliūgą, Halina Višnevskaja iš daržovių 
gamino įmantrius banketinius patiekalus, o 
Janina Galubavičienė - namų gamybos ledus iš 
pomidorų, cukinijų ir kitų rudens gėrybių.

Renginio dalyviai džiaugėsi pasisėmę puikių 
idėjų rudens sezono valgiaraščiams skirtiems 
nebrangiems patiekalams. 

LRVVKA KOMANdA „GINTARINIS ALJANSAS“
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LRVVKA KVIEČIA dALYVAUTI 
JAUNŲJŲ VIRĖJŲ ČEMpIoNATE
Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija (LRVVKA) 

kviečia jaunuosius kolegas išbandyti savo jėgas ir profesionalumą 2-ajame 
Lietuvos Jaunųjų virėjų konkurse, kuris vyks 2009 m. lapkričio 27 d. Šiaurės 
šalių maisto kultūros dienų Lietuvoje „Šiaurės skonis“ metu.

Jaunųjų virėjų konkurso finale dalyvaus 9 virėjai (amžius iki 28 metų), 
sėkmingai įveikę atrankos turą.

Virėjai, pretenduojantys dalyvauti konkurse, iki 2009-11-20 dienos 17 
val. privalo atsiųsti LRVVK asociacijai el. paštu, paštu arba pristatyti į LR-
VVKA būstinę savo konkursinių patiekalų nuotraukas su receptūromis ir 
technologijos aprašymais (patiekalus konkursui bus galima tobulinti) bei 
savo portretinę nuotrauką. Apie atrankos rezultatus (ar pateko į konkur-
są) kandidatai 2009-11-23 dieną bus informuoti asmeniškai, rezultatai 

bus paskelbti LRVVK asociacijos tinkla-
pyje www.lrvvk.lt. Pretendentus atrinks 
kompetentinga nepriklausomų ekspertų 
komisija.

Konkurso metu virėjai per 2,5 valandos 
privalės pagaminti po 4 porcijas patieka-
lų, panaudodami privalomus produktus: 
šaltąjį užkandį, būtinai naudojant jūrų 
šukutes; karštąjį patiekalą, būtinai pa-
naudojant plekšnės filė. 

Konkurso patiekalai privalo būti paga-
minti Šiaurės šalių (danija, Suomija, Is-
landija, Švedija, Norvegija) virtuvių mo-

tyvais. Pagrindiniais privalomais produktais (jūrų šukutėmis ir plekšnės filė) 
dalyviai bus aprūpinami.

Konkurso finale jaunųjų virėjų darbus kartu su kitais komisijos nariais 
vertins vienas iš žymiausių Šiaurės šalių virėjų Michael Bjorklund – geriau-
sias 1997 metų Suomijos virėjas ir geriausias 2000 metų Švedijos virėjas.

Konkurso organizatorius – Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir kondi-
terių asociacija (LRVVKA). 

Partneriai: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Šiaurės šalių amba-
sados Lietuvoje, viešbutis „Reval Hotel Lietuva“. 

Informacija teikiama tel. (8 5) 2723171, 8 611 26658, el. p. info@lrvvk.
lt, www.lrvvk.lt 
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>> 2009 M. SpALIS

GASTRO-INVEST-HOTEL 
Produktų ir paslaugų, skirtų viešbučiams ir viešojo maitino rinkai, 

paroda. Vieta: Poznanė, Lenkija. data: 2009 spalio 21-24 d. 
Internete: http://www.tour-salon.pl/en 

HOST
Tarptautinė viešajam maitinimui skirta paroda. Vieta: Milanas, 

Italija. data: 2009 spalio 23-27 d.
Internete: http://host.expocts.it/ 

CUISINEZ
Maisto gaminimas – menas. Vieta: Paryžius, Prancūzija. data: 

2009 spalio 23-25 d. 
Internete: http://www.saloncuisinez.com/ 

dOLC-E 
Forumas apie profesionalų mokymą konditerijos meno ir šo-

kolado srityje. Vieta: Torinas, Italija. data: 2009 spalio 24-27 d.
Internete: http://www.dolc-e.it/ 

>> 2009 M. LApKRITIS

dECORTEX 
Tarptautinė specializuota dekoracijų, miegamojo, virtuvės, 

vonios tekstilės gaminių, kilimų, kiliminės dangos, tapetų ir sienų 
dangos paroda. Vieta: Kijevas, Ukraina. data: 2009 lapkričio 3-6 d.

Internete: http://www.primus-exhibitions.com/ 

TALLINN FOOd FAIR 
Maisto renginys. Vieta: Talinas, Estija. data: 2009 lapkričio 

4-5 d. 
Internete: http://www.profexpo.ee/foodfair/ 

PLAZA CULINARIA
kulinarinis renginys ir paroda. Vieta: Freiburgas, Vokietija. 

data: 2009 lapkričio 6-8 d. 
Internete: http://www.plaza-culinaria.de/ 

ENVIES CULINAIRES 
Gastronomijos paroda. Vieta: Lille, Prancūzija. data: 2009 lap-

kričio 6-8 d.
Internete: http://www.envies-culinaires.com/ 

SALON dE LA GASTRONOMIE – LA ROCHELLE 
Gastronomijos paroda. Vieta: La Rochelle, Prancūzija. data: 

2009 lapkričio 7-11 d.
Internete: http://www.parcexpo-larochelle.net/ 

ALLES FÜR dEN GAST 
Tarptautinė viešojo maitinimo ir viešbučių paroda-mugė. Vie-

ta: Zalcburgas, Austrija. data: 2009 lapkričio 7-11 d.
Internete:http://www.gastmesse.at 

GÄSTE 
Tarptautinė viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo paroda-

mugė. Vieta: Leipcigas, Vokietija. data: 2009 lapkričio 8-11 d.
Internete: http://www.gaeste.de 

ALLES FÜR dEN GAST 
Tarptautinė viešojo maitinimo ir viešbučių paroda-mugė. Vie-

ta: Zalcburgas, Austrija. data: 2008 m. lapkričio 7-11 d.
Internete:http://www.gastmesse.at 

RESTAURANT EXPO UKRAINE
Tarptautinė specializuota viešbučių, restoranų maitinimo par-

oda. Vieta: Kijevas, Ukraina. data: 2009 lapkričio 10-12 d.
Internete: http://www.expoplaza.kiev.ua 

INTERFOOd & dRINK
Tarptautinė prekybos paroda skirta maistui, gėrimams, paka-

vimui. Vieta: Sofija, Bulgarija. data: 2009 lapkričio 11-14 d. 
Internete: http://www.bulgarreklama.com 

ETEN & dRINKEN 
Maisto, gėrimų paroda. Vieta: Haga, Nyderlandai data: 2009 

lapkričio 12-15 d.
Internete: http://www.etenendrinken2010.nl 

FORUM VINI 
Tarptautinė vyno paroda. Vieta: Miunchenas, Vokietija data: 

2009 lapkričio 13-15 d.
Internete: http://www.albrechtexpo.de 

EAT’N STyLE 
Maisto, gėrimų ir interjero dekoravimo paroda. Vieta: Kelnas, 

Vokietija. data: 2009 lapkričio 13-15 d.
Internete: http://www.gj-events.de 

VINALIA
Vyno ir gero maisto paroda Vieta: Hanoveris, Vokietija data: 

2009 lapkričio 14-15 d.
Internete: http://www.menestralia.de 

PETERFOOd
Tarptautinė maisto paroda. Vieta: Sankt Peterburgas. data: 

2009 lapkričio 16-19 d.
Internete: http://www.imperiaforum.ru 

HORECA
Tarptautinė viešbučių ir maitinimo įrangos paroda. Vieta: Kro-

kuva. Lenkija. data: 2009 lapkričio 18-20 d.
Internete: http://www.targi.krakow.pl 

HOREQ
Tarptautinė viešbučių, restoranų įrangos paroda. Vieta: Ma-

dridas, Ispanija. data: 2009 lapkričio 18-20 d.
Internete: http://www.ifema.es

HORECA EXPO 
Įrangos viešbučiams, restoranams, kavinėms paroda-mugė. 

Vieta: Gentas, Belgija. data: 2008 m. lapkričio 22-26 d.
Internete: http://www.horecaexpo.be

MONTE-CARLO GASTRONOMIE
Gastronomijos ir valgomųjų įrankių paroda. Vieta: Monakas, 

Monakas. data: 2008 m. lapkričio 27 – 30 d.
Internete: http://www.mc-gastronomie.com 



restoranų verslas 3/2009        39

InformacIja



�0        restoranų verslas 3/2009        

InformacIja

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

„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 

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), 
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
Ulonų g. 5, Vilnius, tel. (8 5) 2107247, filialai Kaune, Klaipėdoje, 
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I 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

„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
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„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 

„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!
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