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Sėkmingos partnerystės formulė užtikrina geriausius rezultatus

Koks laisvalaikio praleidimas suteikia daug džiaugsmo, yra prasmingas 
bei tinkamas šaltuoju ir gan niūriu žiemos laikotarpiu, kuomet lauko 
renginiai bei pramogos „atidėtos“ iki pavasario, o temstantis popietės 
dangus nebedžiugina? Kokios pramogos suvilioja draugus ir artimuosius 
susibėgti ir suteikia prasmės šioms akimirkoms...? Tokį laisvalaikį, ku-
ris džiugina, atpalaiduoja, suteikia sparnus, nespaudžia kišenės, suburia 
draugus bei siūlo sėkmingą partnerystę!

Meniu.lt kartu su Laisvalaikiu ir SEB banku sujungė jėgas ir kviečia 
prisijungti restoranus siekiant sukurti realiai veikiantį ekonomikos skati-
nimo mechanizmą. Šis bendras žingsnis ne tik padės žmonėms praturtinti 
savo vakarus ir maloniai praleisti laiką, bet ir praplės socialinį ir kultūrinį 
gyvenimą, suteiks galimybes daugiau naudotis maitinimo ir pramogų 
įstaigų teikiamomis paslaugomis, nesibaiminant dėl didelių išlaidų. 

Iki šiol nenaudotas rinkodaros ir aktyvių agitacijų modelis restora-
nams, kavinėms, picerijoms, klubams padės pritraukti daugiau klientų. 

Svarbiausias tikslas – paskatinti žmones lankytis  viešojo maitinimo vie-
tose, kviestis draugus ir bendrauti, sutaupant bei gaunant palankiausias 
nuolaidas. 

Meniu.lt kartu su Laisvalaikiu ir SEB banku parengė trijų metų partne-
rystės programą: maitinimo ir pramogų įstaigomis siūlo tapti ne klientais, 
o partneriais, pritraukiant daugiau lankytojų suteikiant didesnį džiaugs-
mą praleidžiant laisvalaikį. Partnerystės principu pagrįstas abipusis ben-
dradarbiavimas yra efektyvesnis, nei užsakovo ir vykdytojo santykiai.

Pasitelkę ilgametę patirtį Meniu.lt, Lasvalaikis ir SEB bankas paruošė 
efektyvios reklamos paketą ir realių klientų pritraukimo veiksmų planą – 
pradedant įvairiomis akcijomis ir renginiais, tęsiant geriausiomis nuolai-
domis, lojalumo programomis ir patraukliausiais pasiūlymais. 

                    Daugiau informacijos: info@meniu.lt 
Tel. pasiteirauti (8 5) 273 59 19





4        restoranų verslas 3/2009        

redakcIja

BRANGŪS SKAITyToJAI,

Leidinio vadovas: 
Andrius Zeigis 

mob. tel.  8 652 33255, 
el. p. projektai@meniu.lt

Interjero rubrikos redaktorė: 
Elena Pipiraitė, 

mob. tel.  8 652 07522, 
el. p. elena@meniu.lt

Rubrikų redaktorius:
donatas Kocys,

mob. tel. 8 652 07521, 
el. p. konsultacijos@meniu.lt 

maketas: 
Andrius Zeigis, 

el. p. projektai@meniu.lt

Reklama ir informacija 
donatas Kocys,

mob. tel. 8 652 07521, 
el. p. konsultacijos@meniu.lt 

rinkodaros skyrius: 
Artūras Nečejauskas, 

mob. tel.  8 699 37833, 
el. p. arturas@meniu.lt

leidinio bendraautoriai: 
donatas Kocys, Laimonas Kubilius 

Jonas Malinauskas, Liutauras 
Markevičius, Andrius Zeigis, 

redakcija: 
Konstitucijos pr. 23C-618, 
Vilnius, tel. (8 5)  2735919,

internete: www.restoranuverslas.lt

Prenumerata: leidinio platinimo ir 
įsigijimo klausimais kreiptis 

tel. (8 5)  2735919,  
el. p. prenumerata@meniu.lt

ISSN 1822-3168. Tiražas 2000. 

spauda ir pozityvai: 
UAB „ARX Baltica“. 

dėl spaudos broko kreiptis į 
spaustuvę.

Nuotraukos: Andriaus Zeigio,
Meniu.lt, LRVVKA, LSA archyvo, 
, Food service Europe and Mid-

dle East., www.flickr.com , 
G.Kvedaravičienės. Nuotrauka 

viršelyje - Andriaus Zeigio.
 

Už reklamos turinį ir kalbą 
redakcija neatsako. Redakcijos 

nuomonė nebūtinai sutampa su 
autorių bei pašnekovų nuomone.

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

Prasideda naujieji 2010-ieji metai. Nors praėjusieji metai daugeliui buvo sunkūs, tačiau jeigu Jūsų verslas vis dar 
veikia šią akimirką – Jūs jau laimėjote, nes įrodėte, kad galite sėkmingai dirbti maitinimo versle. Nauji metai visada 
palieka užnugaryje senuosius su savo bėdomis ir skatina imtis naujų planų, įgyvendinti naujas idėjas. 

Siaučiant ekonominei krizei nuošalyje nelikome ir mes, žinoma ne savo noru. Visgi džiaugiamės atšventę jau 7–ąjį 
portalo Meniu.lt gimtadienį ir nesustoję leisti „Restoranų verslo“, nors 2009 metais vietoje įprastų šešių numerių, per 
metus išleidome keturis. Tiek pat ketiname išleisti ir 2010 metais, tačiau stengsimės jį padaryti dar įdomesnį, storesnį, 
gražesnį ir visomis kitomis prasmėmis geresnį. 

Kad šie pažadai neatrodytų iš piršto laužti tai pradedame daryti jau nuo šio „Restoranų verslo“numerio, kuriame 
siūlome paskaityti įdomių ir naudingų straipsnių. Tradiciškai apžvelgėme naujas maitinimo ir apgyvendinimo įstaigas 
ir labai džiaugiamės matydami jog noras atidaryti naujų įstaigų neišblėso net ir sunkmečio laikotarpyje. Priešingai 
– sunkmetis išskiria teisingai dirbančias maitinimo įstaigas, kurios ypač stengiasi nustebinti savo klientus geru 
aptarnavimu, jaukia aplinka, neišpūstomis kainomis. 

Kiekviena nauja maitinimo įstaiga stengiasi pateikti kažką naujo, dar nematyto Lietuvoje. Šiai idėjai akli nelikome 
ir mes –  šiame numeryje apžvelgėme įdomiausias, populiariausias arbatinių koncepcijos Europoje, nes manome, 
kad ši mada jau įsitvirtinusi Europoje netrukus atkeliaus ir į Lietuvą. Nors mūsų šalyje dabar „ant bangos“ yra kavos 
barai, tačiau ir Europoje jie buvo ir vis dar yra populiarūs kol eilė atėjo ir arbatinėms. Kita nauja koncepcija gali 
būti susijusi ir su Lietuvos dvarais nors jie „Restoranų versle“ ir aprašomi per interjero prizmę. Lietuvoje vis daugiau 
randasi rekonstruojamų apleistų dvarų, kurių pritaikymas šventėms, konferencijoms, turizmui gali įkvėpti juos naujam 
gyvenimui. Čia pat žvilgsnį nukreipėme į prašmatniausius 2009 metų pasaulio viešbučius, kad pažiūrėtume kokie buvo 
šie metai pasaulyje. Tai mūsų pradėta plėtoti „Įdomybių“ rubrika, kurią sekančiuose numeriuose ketiname praplėsti. 
Prie įdomybių galime priskirti ir „Patarimus restorano vadovui“, kurie padės atskleis kai kam visai net nepastebimas 
priežastis dėl kurių jų verslas galėjo „strigti“.

Linkime naujaisiais tigro metais sėkmingai tęsti senus pradėtus darbus ir dar sėkmingiau įgyvendinti naujas idėjas!

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, 

leidinio partneriai:

www.eugesta.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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„AVENUE“ – atnaujintas restoranas, Gynėju g. 16, Vilnius. 
„BALZAC“ – restoranas, Savičiaus g. 7, Vilnius.
„BEIRUT“ - rytietiškų patiekalų restoranas, Trakų g. 4, Vilnius.
„BRIUSLy“ - atnaujintas baras, Goštauto g. 2 (k.t. „Skalvija“), 
Vilnius. 
„CALIFORNIA“ - baras, Subačiaus g. 2, Vilnius. 
„CRySTAL LOUNGE“ - kavinė, Vilniaus g. 31, Vilnius. 
„dISCO 311“ - kokteilių baras, Islandijos g. 3, Vilnius. 
„EUROPA STAy VILNIUS“ - viešbutis, Ąžuolyno g. 7, Vilnius.
„FELICIA“ - restoranas, Aušros vartų g. 9, Vilnius.
„IN JAPAN“ - naktinis klubas, V. Mykolaičio-Putino g. 5, 
Vilnius.
„KAUKAZO BELAISVĖ“ -restoranas, Pamėnkalnio g. 24, Vilnius. 
„LOLA“- vyninė, L. Stuokos-Gucevičiaus g. 3, Vilnius. 
„LUNCH @ BANK“ - pietų restoranas, Konstitucijos pr. 20A, 
Vilnius.
„McdONALd’S“ - atnaujintas greito maisto restoranas, Gedi-
mino pr. 16, Vilnius. 
„OdESA“ - restoranas, Olimpiečių g. 1, Vilnius. 
„OPIUM“ - klubas, Islandijos g. 4, Vilnius. 
„PASSION COCKTAIL CLUB“- naktinis klubas, Pylimo g. 21B, 
Vilnius. 
„PoGo BARAS“ - baras, Vilniaus g. 12, Vilnius. 
„PRIE KATEdROS“ - restoranas, Gedimino pr. 6, Vilnius. 
„QUICK CHICKEN“ - greito maisto kavinė, didžioji g. 9, Vilnius.
„VILNIAUS BASTĖJA“ - restoranas, Subačiaus g. 15/2, Vilnius. 
„VINCHENSO“ - vyninė, Upės g. 6, (prie Baltojo tilto), Vilnius. 
„žALIASIS BAMBUKAS“ - sveiko maisto restoranas, Latvių g. 
7, Vilnius.
PLC „OZAS“, Ozo g. 18, Vilnius: 
„KFC“ - greito maisto restoranas. 
„LA CAVE“ - specializuota gėrimų parduotuvė. 
„PIZZA HUT“ - greito maisto restoranas. 
„SURA“ - korėjiečių restoranas.
 „TRyS dRAKONAI“ - kinų restoranas. 
„WINE 9“ - specializuota vyno parduotuvė, Ukmergės g. 282, 
Vilnius.
 
KAUNAS 
„aLĖJa“ - kavinė, Laisvės al. 72, Kaunas. 
„BELL PEPPER“ – picerija, Laisvės al. 12A, Kaunas. 
„BELL PEPPER“ - kavinė, Savanorių pr. 192, Kaunas. 
„BELL PEPPER“ - kavinė, Vytauto pr. 6, Kaunas. 
„COFFEE TIN“ - kavos baras, Laisvės al. 97, Kaunas.
„EMBaSSy of MDC“ - Kovo 11- osios g. 22. 
„graND CafE“ - kavinė, K. Donelaičio g. 62/V. Putvinskio 
g. 53, Kaunas
„HESBURGER“ - greito maisto restoranas „drive in“, Pramonės 
pr. 6A, Kaunas. 
„MOTIEJAUS KEPyKLĖLĖ“ - bandelinė, M. Valančiaus g. 10, 
Kaunas. 
„PASAKA“ - vyninė, Maironio g. 24, Kaunas. 
„SUSHI EXPRESS“ – restoranas, Laisvės al. 12A, Kaunas.

KLAIpĖdA 
„HEro INN“ -  baras. H. Manto g. 5. 
„CafE CuBu“ - kavos baras, Taikos pr. 61 
„CoffEE TEaM“ - kavinė. H. Manto g. 17, Klaipėda.
„KLAIPĖdA“ - atnaujintas restoranas, Naujojo sodo g. 1, 
Klaipėda.  
„105 NdS “ – naktinis klubas, Taikos pr. 105, Klaipėda.

KITI MIESTAI
„E. Kazlausko restoranas“, restoranas-viešbutis, Maironio g. 8, 
Biržai.

  „WINE9“
   Vilniuje duris atvėrė pirmoji Lietuvoje „Wine 9“ vyno krautuvė. Jos 
savininkai tikisi, kad į kitas vynines nepanaši krautuvė netrukus išpopu-
liarės ir virs parduotuvių tinklu. Ji iš tikrųjų yra kitokia, nei visos vyno 
krautuvės, veikiančios Lietuvoje. Tą pripažino ir pirmieji lankytojai. Sa-
vininkai nori parodyti, kad vynas ir jo vartojimo kultūra gali asocijuotis 
ne su tamsiomis spalvomis, sendintu medžiu ar ąžuolo statinėmis, o su 
žaismingomis spalvomis, šviesia nuotaika. Vienas iš „Wine 9“ įkūrėjų 
tikslų – padėti pirkėjams greitai išsirinkti jų skonį atitinkantį vyną. Todėl 
visas krautuvės asortimentas suskirstytas į devynias kategorijas. Raudo-
nieji vynai suskirstyti į saldžius, švelnius ir brandžius. Baltieji – į lengvus, 
vaisinius ir turtingus. dar yra ir trys atskiros kategorijos, pasižyminčios 
savo išskirtiniu charakteriu: EKO vynai, putojantys vynai ir rožiniai vy-
nai. Pirmoji „Wine 9“ krautuvė veikia Ukmergės gatvėje įsikūrusios „Ma-
ximos“ pirmajame aukšte, nuo 10 iki 22 val. visomis savaitės dienomis.

 
   „VINChENSo“

Spalio 8 dieną prie Baltojo tilto duris atvėrė nauja vyninė bei spe-
cializuota parduotuvė „Vinchenso“. Neįprasta vieta, neįprastas interje-
ras, netikėtos kainos. Akį traukia netikėti interjero sprendimai – medžio 
lukštais dekoruotos lubos sulaukė ne vieno nuostabos. Sienos, apkli-
juotos laikraščiais, erdvėms suteikia žaismingumo. dėžėse su vyndarių 
antspaudais sukrauti vynai, šalia – lentelės, bylojančios apie kilmės 
šalį. Akį vilioja kainos: vyno butelis čia kainuoja vidutiniškai 20–30 Lt. 
Šiuo metu iš senojo pasaulio siūlome įsigyti Italijos, Ispanijos, Pran-
cūzijos vyndarių gėrimų, bet galite rinktis ir Argentinos, Čilės, JAV, 
Pietų Afrikos ar Urugvajaus vynų. Ateityje planuojame atsivežti dar 
įdomesnių vynų: iš Izraelio, Libano, Naujosios Zelandijos – puikios 
šalys, kurių vynai labai įdomūs. Galite ragauti ir pilstomo vyno, ku-
rio taurės kaina nuo 3 Lt , o pusės litro ąsotis – nuo 13 Lt, arba bet 
kuriuo pasirinktu vyno buteliu. Beliks sumokėti kamščio mokestį, ku-
ris pastovus ir nepriklauso nuo gėrimo butelio kainos – tėra vos 5 Lt.  
    Šalia panoraminių langų – maži jaukūs staliukai, nusileidus laiptais – 
patogūs minkštasuoliai... Vakare uždegamos žvakės, raudoni šviestuvai 
ir maloni prietema. Vyno sandėlio aplinka sukuria ypatingą atmosferą. 
Tai draugiška vieta, kurioje kiekvienas gali rinktis – šalį, vyną, kainą, net 
vietą – mėgautis gėrimu namuose ar vyninėje. 

„EURopE RoyALE KAUNAS“
Naujas keturių žvaigždučių viešbutis „Europa Royale Kaunas“ priklau-

so „Europa Group Hotels“ viešbučių tinklui. Modernus viešbutis įsikū-
rė dar tarpukaryje statytose „Spindulio“ spaustuvės patalpose, pačioje 
miesto širdyje, netoli Kauno Soboro bei statomos sporto ir pramogų 
arenos Nemuno saloje. Spaustuvės patalpos renovuotos ir pritaikytos 
apgyvendinimui, naudojantis struktūrinių Europos Sąjungos fondų ir 
viešbučio savininkų lėšomis. Viso projekto vertė yra per 20 mln. litų.

„Europa Royale Kaunas“ viešbutyje įrengtas 91 kambarys, 8 salių kon-
ferencijų centras su moderniausia įranga bei SPA centras, dvelkiantis 
jaukia, privačia atmosfera. Viešbutyje veikia 200 vietų restoranas, o ba-
ras talpina iki 60 svečių. Restorano lankytojai yra kviečiami pasimėgauti 
puikiais europietiškos virtuvės patiekalais, orientuotais į sveiko maisto 
tradicijas. Restoranas siūlo dienos bei verslo pietus, išvažiuojamuosius 
banketus.

„Europa Royale Kaunas“ papildė jaukią „Europa Group Hotels“ vieš-
bučių šeimą, kuriai priklauso 10 viešbučių Lietuvoje ir Latvijoje. „džiau-
giamės dar vienu sėkmingai startuojančiu projektu. „Europa Royale Kau-
nas“ – prabangos ir modernumo kokteilis. Pastatas turi aukštą istorinę 
vertę, patrauklus tiek verslo atstovams, tiek turistams. didžiuojamės, 
jog „Europa Royale“ viešbučiai išdygsta ypač gerose ir respektabiliose 
miesto vietose, pačioje miesto gyvenimo širdyje“, – komentavo „Euro-
pa Group Hotels“ tinklo generalinis direktorius Romualdas Barauskas. 
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    Spalio 9 d. duris atvėrė restoranas „Beirut“ adresu Trakų g. 4, Vilnius. 
Čia galima mėgautis šaltais ir karštais libanietiškais užkandžiais bei pa-
tiekalais, o visi, mėgstantys pasmaližiauti, galės paragauti visame pa-
saulyje pripažintų rytietiškų desertų. Restorano valgiaraštį ruošia pats 
savininkas Jaafar dayekh, padedamas dviejų arabų virėjų. Penktadieniais 
ir šeštadieniais čia vyksta pilvo šokių vakarai. Restoranas išsiskiria ir savo 
jaukiu interjeru, taip pat sukurtu paties savininko. Sienos dekoruotos ry-
tietiškais raštais austais kilimais, autentiškais kostiumais, lentynose aps-
tu įvairiausių aksesuarų, senovinių kaljanų, grindys išklotos marga, rausva 
kilimine danga. Šviestuvai, indai ir stalo įrankiai pirkti Libano sostinėje 
Beirute.

 
    „TIFLISI“

Rugsėjo 1 dieną „Pramogų banke“, antrame aukšte duris atvėrė naujas 
restoranas. Čia galite pasimėgauti ne tik autentiška gruzinų virtuve, bet 
ir šios šalies vynais, kurių pasirinkimas –  didžiausias sostinėje.Gruzinų 
virtuvė turi labai gilias tradicijas – šalis garsėja kulinariniu paveldu ir už-
stalės tradicijomis. Restorane galima ragauti pagal autentiškus receptus 
ruoštus patiekalus – taip kaip Gruzijoje. Jei užsisakėte šašlyką, jums atneš 
iškeptos mėsos, be bulvių košės ar ryžių – Gruzijoje juos valgo būtent taip. 
Jeigu norėsite, žinoma, garnyrą galite užsisakyti atskirai. Kokybės ir skonio 
santykis taip pat labai geras – kainos nėra aukštos, o virtuvėje darbuojasi 
tikri profesionalai. Reikalingi prieskoniai atvežti iš Gruzijos, todėl restora-
ne atrasite tikrą gruziniškos virtuvės skonį. 

 
    Vilniuje, Latvių gatvėje 7A (vietoje buvusio kiniško restorano) sveiko maisto 
mėgėjus kviečia naujas restoranas „Bambukas“.  Čia nerasite mėsytės, bet 

„plaukios“ skaniosios žuvytės, o iš paskos joms „bėgios“ vaisiai ir daržovytės. 
Patiekalų gamybai naudojame kuo sveikesnius ir natūralesnius produktus ir 
juos deriname tarpusavyje.  Restorane galėsite paragauti špinatų salotų su 
panyru, morkų-cukinijų salotų, salotų „žarnyno šluota“, žuvienės su lašiša, 
grikių blynų su raugintais kopūstais, lietinių su obuoliais ir imbieru, balan-
dėlių įdarytų ryžiais, panyru ir razinomis, makaronų su džiovintais pomi-
dorais, naminių koldūnų su morkomis ir baravykais... bei daug kitų sveikų 
ir gardžių patiekalų. „Bambuke“ gausu įvairių vegetariškų patiekalų - tiek 
lietuviškų, tiek rytietiškų. Valgiaraštis bus plečiamas. Čia galima įsigyti 
naminės bemielės duonos, tačiau netrukus lankytojam pasiūlys vietoje pa-
gaminto panyro, bei lydyto sviesto ir mūsų pačių keptos ruginės duonelės.  

    
 

   Klaipėdoje gruodžio 29 d., sėkmingo pirmtako įkvėpta, prekybos ir pra-
mogų centre „Akropolis“, greta kino centro „Cinamon“ duris atvėrė antroji 
„Cafe Kubu“ kavinė Klaipėdoje. Prieš gerą pusmetį Herkaus Manto gatvėje 
kavinę atidariusi „Cafe Kubu“ komanda rudenį pradėjo rengti trečiadie-
nio kino seansus ir netruko pastebėti, kad žiūrėti gerus filmus šaunioje 
kompanijoje gurkšnojant gardžią kavą yra daug smagiau nei kiurksant na-
mie prie kompiuterio ar televizoriaus. Į jaunus ir jaunatviškus lankytojus 
orientuotoje kavinėje kasdien nuo 10 val. iki paskutinio seanso „Cinamon“ 
kino centre pradžios galėsite atsigerti arba nusipirkti išsinešimui kavos, 
kurios čia - net keliolika rūšių. Kavos skonių įvairovė reaguos ir į kino 
centro repertuaro naujoves, o begurkšnodami čia galėsite sužinoti visas 
kino pasaulio aktualijas bei pasižiūrėti naujųjų filmų anonsus specialiai 
įrengtame dideliame ekrane. Jame bus vietos ir uostamiesčio menininkų 
videoeksperimentams. Kavinėje, kurioje skambės lengva „easy listening“ 
muzika, bus galima pažaisti stalo žaidimus ir pavakaroti bet kokia proga.

„VINCHENSO“

„tiFLisi“ „CAFE KUBU“

„euroPe royaLe KauNas“

naujIenos

„BAMBUKAS““

„WINE 9“
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 MICROS-Fidelio pristato ry-
šių su klientais valdymo siste-
mą MICROS-Fidelio 3700  
Šiandieninis vartotojas tampa kito-
kiu. Jis gyvena ir dirba visuomenėje, 
kuriai nuolat trūksta laiko: ilgos 
darbo valandos, karštligiški tvarka-
raščiai – visiškai mažai laiko lieka 
maisto gaminimui. Todėl kavos 
puodelis einant gatve, pietų prista-
tymas į biurą ar kinietiško maisto 
nusipirkimas vakarienei pakeliui iš 
darbo ar valgymas gatvės erdvėje 
tapo kasdieninio gyvenimo dalimi. 
Klientų pasitenkinimą aptarnavimu 
maitinimo įstaigose vis daugiau 
lemia pažangiausios svetingumo 
technologijos, kurių tendencijos 
– ieškoti greitesnių aptarnavimo 
būdų, asmeninis dėmesys, saugūs ir 
įvairūs mokėjimo būdai. Vartotojai 
aktyviai pritaria šiai evoliucijai, o 
MICROS–Fidelio, pirmaujantis pa-
saulyje restoranų valdymo sistemų 
gamintojas, priėmė rinkos iššūkį ir 
naujos kartos ateities technologijas 
diegia jau šiandien. MICROS-Fidelio 
integruoti sprendimai yra nukreipti 
būtent į pažangiausius aptarnavimo 
metodus. Lanksčios ir informatyvios 
MICROS sistemos suteikia infor-
maciją, įgalinančią greitai ir kartu 
personalizuotai aptarnauti daugy-
bę klientų. Tokie sprendimai leidžia 
atrasti naujas pajamų galimybes ir 
auginti savo verslą tiek tradiciniais, 
tiek naujausiais metodais. 

NAUJIENoS

Meniu.lt – tai didžiausias, išsamiausias bei labiausiai lan-
komas specializuotas interneto portalas, kuriame pristato-
mos visos Lietuvos maitinimo ir pramogų įstaigos, maitini-
mo rinkos naujienos bei aktualijos iš viso pasaulio. Portale 
pateikiama įdomi bei svarbi informacija tiek maitinimo ir 
pramogų įstaigų lankytojams, tiek darbuotojams ir savi-
ninkams. 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. Reklama – Jūsų 
restorano ar kavinės įvaizdžio dalis.

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

Meniu.lt vardas ir interneto adresas nuolatos reklamuo-
jami įvairiuose leidiniuose, internete, specializuotų parodų 
metu. Kiekvieną mėnesį savireklamai skiriama virš 20 % 
visų portalo pajamų. Meniu.lt yra beveik visų svetingumo 
sektoriui skirtų renginių Lietuvoje informacinis rėmėjas ir 

net dalyvis. Portalo Meniu.lt personalas kasmet aplanko 
svarbiausias Europos viešojo maitinimo ir pramogų sekto-
riaus parodas, kuriose semiasi žinių bei užmezga tarptauti-
nius ryšius. Portale dirba ta pati profesionali komanda, kuri 
leidžia žurnalą „Restoranų verslas“, leidinius „Meniu kely-
je“, „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 pateik-

ta) recenzija apie įstaigą. 
•   Naujienų bei specialių Jūsų įstaigos pasiūlymų (die-

nos pietų valgiaraščio, paslaugų vaikams, konferencijų 
paslaugų ir kt.) publikavimas Meniu.lt portalo naujienų, ren-
ginių, akcijų ir dienos pietų rubrikose. 

•   Šventinių arba proginių pasiūlymų pristatymas spe-
cialiose šventinėse rubrikose.

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

•   Nemokama leidinio „Restoranų verslas“ prenumerata.
•   Meniu.lt klientus įvairiais veiklos klausimais nemoka-

mai konsultuoja portalo specialistai.

 
Dėl reklamos portale Meniu.lt kreipkitės  

el. p. info@meniu.lt arba tel. (8 5) 2735919

GAL CrEME BruLEE LaTTE KoL LAUKE ŠALTA?
Puiki naujiena tiems kas nori pradžiuginti savo klientus naujais ir 

įdomiais kavos gėrimų skoniais! 
Visi žinome pačio mėgstamiausio prancūzų deserto creme brulee 

skonį. Šis desertas atsirado 17 amžiuje Prancūzijoje. Garsus tuome-
tinis prancūzų virtuvės šefas Paul Bocuse šiek tiek pakeitė originalų 
receptą, padarydamas desertą lengvesnį ir išraiškingesnio skonio, jo 
dėka creme brulee dabar atpažįstamas ir mėgstamas skonis ne tik 
Prancūzijoje bet daugelyje šalių.

 
  Pristatome jums naują Prancūzijos kompanijos „Monin“ sirupą 
Creme Brulee. Šiame sirupe susipina sodrus vanilės skonis su len-
gvomis skrudintos karamelės natomis. Aukso spalvos sirupu pagar-
dinti gėrimai patiks ne tik tradicinį skonį vertinantiems klientams, 
bet ir ieškantiems kažko naujo ir įdomaus.  Šis sirupas puikiai tiks 
tiek karštai, tiek šaltai kavai, latte, capucino ar desertiniams kok-
teiliams.

 
  Na, o jei mėgstate riešutinę kavą išbandykite „Monin“ skrudintų 
riešutų sirupą. Kavos industrijoje riešutų pagardai dabar ypač popu-
liarūs. Šis Monin sirupas sodraus ir intensyvaus, ilgai išliekančio aro-
mato ir skonio derinys. Su nieko nesumaišysite jo subtilaus, truputį 
dūminio, traškių skrudintų riešutų skonio. Pagardinkite kavą, deser-
tus ar pieno kokteilius ir sukurkite įsimintinus ir mėgstamus gėrimus. 
                                                               
                                                               UAB „Sangaida“ informacija

REKLAMUoKITES MENIU.LT poRTALE 2010 METAIS!

„Creme Brulee Latte“
• 20ml „Monin Creme Brulee“ sirupo
• 120ml pieno
• Espresso

„angelų kava“
• 20ml „Monin“ skrudintų riešutų sirupo
• 10ml „Monin“ baltojo šokolado padažo
• 120ml pieno
• 2 Espresso 

*Suplakite pieną iki putos. Įpilkite „Monin“ produktus  
ir pieną į puodelį, supilkite  espresso.

„almontina“
• 20ml „Monin Creme Brulee“ sirupo
• 10ml „Monin“ migdolų sirupo
• 100ml pieno
• Espresso
• 2 sausainiai

 „mezzo-mezzo“ 
•20ml „Monin“ skrudintų riešutų sirupo
•30ml „Monin“ tamsaus šokolado padažo
•100ml pieno 

*Sudėkite ingredientus į plaktuvą su ledo gabaliukais 
ir suplakite iki vientisos masės.
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SUpApRASTINKITE IR KoNTRoLIUoKITE SAVo UžSAKyMUS
Turite restoraną ar kelis jo padalinius? Natū-

ralu, kad turite ir tiekėjus, kurie pristato Jums 
žaliavas bei produktus. Kaip vykdote užsakymus? 
Tikriausiai kaip ir daugelis – stalčiuose turite pa-
vienius lapus, kuriuose išvardinti produktai, sužy-
mėtos kainos, kiekiai, pastabos ir pan. Skambinate 
tiekėjui ir vardinate norimas prekes. Tiekėją turite 
tikrai nevieną. Taigi, lapų šūsnis stalčiuose taip 
pat. Geresniu atveju, turite susikūrę Excel lentelę, 
kurią pildote kiekvieną kartą. Ją siunčiate tiekėjui, 
o kartu taip kontroliuojate prekių likučius. Pre-
kių užsakymus atliekate kasdien. Vadinasi tai yra 
kasdienis veiksmas, užimantis nemažą dalį Jūsų 
laiko. 

Galima ir toliau „dirbti“ pagal tokią sistemą. Ta-
čiau viskas gali būti daug paprasčiau. Šį procesą 
galima maksimaliai sutrumpinti, įsidiegus centra-
lizuotą užsakymų valdymo sistemą*, skirtą žaliavų 
ir produktų užsakymui ir pristatymui į restoranus 
iš įvairių tiekėjų. 

Užsakymų sistema ypatingai pravarti turintiems 
restoranų tinklą, tačiau pagal poreikį gali būti pri-
taikoma ir pavienėms maisto įstaigoms, kurios 
nori supaprastinti prekių užsakymo bei pagreitinti 
pajamavimo procesus. Tokiu būdu taupomi vidi-
niai įmonės resursai: ji optimizuoja vadybininkų, 
kurie užsakinėja prekes iš tiekėjų, bei apskaitinin-
kų, kurie atlieka prekių pajamavimą, darbą.

Sistemą valdyti užtenka vieno atsakingo dar-
buotojo, kuris paprastai derina Jūsų restoranui 
tiekiamų prekių kainas, pristatymo sąlygas ir 
pan. Šis asmuo dirba ir administruoja duomenis 
iš ofiso. Į programą suvedami tiekėjų kontaktai, 

asortimentas, kainoraščiai, grafikai, užsakymų ir 
pristatymų dienos. Kiekvienas padalinys mato tik 
jam priskirtus tiekėjus ir neturi galimybės kore-
guoti jų pats. Tokiu būdu vykdoma kontrolė – pats 
padalinys negali savo nuožiūra pirkti produktų iš 
bet ko, bet kokia kaina. 

Programos lange konkretaus padalinio dar-
buotojas mato tik jam reikalingą tiekėjų sąrašą 
ir  asortimentą. Įjungęs filtrą jis gali nusistatyti, 

kad būtų rodomi tik tie tiekėjai, kurie priima užsa-
kymus tą dieną arba tie, kurie užsakymus priima 
konkrečią tos savaitės dieną.

Užsakymas atliekamas keliais mygtuko 
paspaudimais: varnele sužymėjus pasirinktus 
produktus ir jų kiekį, suformuojamas ir siunčiamas 
užsakymas. Sistema automatiškai siunčia 
užsakymą į tiekėjo el. paštą. Be to, automatiškai 
sugeneruojamas užsakymo pajamavimo 
dokumentas. Tai yra labai patogu – mat vėliau, 
gavus prekes, nereikia iš naujo pajamuoti prekių, 
pakanka įvesti sąskaitos faktūros numerį.

Sistemoje saugojama užsakymų istorija, pagal 
kurią galima stebėti kada koks padalinys atliko 
tam tikrą užsakymą

 
    • Paprastas užsakymo procesas

• Užsakymų kainų kontrolė
• Greitas pajamavimo procesas – vidinių 

resursų optimizavimas
• Prekių judėjimo kontrolė
• Užsakymų peržiūra
• Filtravimas pagal tiekimo grafiką
• Ataskaitos pagal tiekėjus, prekių 

pavadinimus, laikotarpį ir pan.

* Sistema diegiama kaip papildomas sandėlio 
programos „StoreHouse V4 HeadOffice“ modulis 
prie UAB „UCS Baltic“ restoranų apskaitos 
programos „R-Keeper“.

 

UAB „UCS Baltic“ informacija

KoNKURSo „VILNIAUS SVETINGUMAS 2009“ NUGALĖToJAI
Š. m. lapkričio 19 d. Vilniaus rotušėje iškilmingai buvo pasveikinti 

ir apdovanoti jau antrą kartą vykusio konkurso „Vilniaus svetingumas 
2009“ dalyviai ir nugalėtojai. Konkursas „Vilniaus svetingumas 2009“ 
rengiamas siekiant gerinti Vilniaus atvykstamojo turizmo agentūrų, mu-
ziejų, galerijų, viešbučių, svečių namų, kavinių, barų, restoranų,  muziki-
nių klubų bei gidų teikiamų paslaugų kokybę, skatinti svetingiau aptar-
nauti vilniečius ir miesto svečius taip gerinant Vilniaus miesto įvaizdį. 

Vilniaus miesto savivaldybės Turizmo skyriaus surengtas konkursas 
vyko 4 mėnesius – nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 dienos. Konkurse daly-
vaujančių viešbučių, restoranų, kavinių, muzikinių klubų-barų, muziejų 
ir galerijų lankytojai pildė anketas ir išsakė savo nuomonę apie konkurse 
dalyvaujančių įmonių teikiamas paslaugas. Atvykstamojo turizmo agen-
tūros buvo vertinamos pagal informacinę medžiagą, pristatančią Vilnių, 
šalių, iš kurių priimami turistai, įvairovę, atvežtų turistų ir užsienio ži-
niasklaidos atstovų skaičių. Sostinėje ekskursijas vedantys gidai buvo 
vertinami pagal atvykstamojo turizmo agentūrų ir Vilniaus turizmo in-
formacijos centro rekomendacijas. Konkurso dalyvius vertino Vilniaus 
miesto savivaldybės, visuomeninių organizacijų, turizmo verslo asocia-
cijų ir žiniasklaidos atstovų komisija.

Renginio metu buvo apdovanoti svetingiausi Vilniaus miesto didieji 
(per 60 kambarių), vidutiniai (nuo 21 iki 60 kambarių) ir mažieji (iki 20 

kambarių) viešbučiai, restoranas, kavinė, muzikinis klubas, baras, mu-
ziejus, galerija, atvykstamojo turizmo agentūra, svetingiausias Vilniaus 
mieste ekskursijas organizuojantis gidas ir du svetingiausi viešojo mai-
tinimo ir apgyvendinimo įmonės darbuotojai.

Svetingiausiu didžiuoju (daugiau nei 60 kambarių) sostinės viešbu-
čiu išrinktas „Radisson BLU Astorija“, vidutiniu (nuo 21 iki 60 kamba-
rių) – viešbutis „Hotel Tilto“, o mažuoju (iki 20 kambarių) – viešbutis 
„Grotthuss“. Svetingiausio Vilniaus restorano vardą pelnė „Neringa“, 
svetingiausios kavinės – kavinė „Mano guru“, baro – „Bar Bobo“, o sve-
tingiausiu miesto muzikiniu klubu   pripažintas „Tamsta“, kuris kaip ir 
„Bar Bobo“, „Radisson BLU Astorija“ apdovanojimą gavo antrą kartą. 

 
     Nugalėtojų vardus taip pat pelnė Šiuolaikinio meno centras bei Ener-
getikos ir technikos muziejus. Svetingiausiu 2009 metų Vilniaus viešojo 
maitinimo įmonės darbuotoju pripažintas kavinės „Cozy“ darbuotojas 
Silvestras Pladas, svetingiausia apgyvendinimo įmonės darbuotoja 2009 
metais išrinkta Monika Agintaitė, dirbanti viešbutyje „Hotel Tilto“. Sve-
tingiausia šių metų miesto gide išrinkta Laima Andrikytė ir Vilniaus 
turizmo agentūra – „Baltic Travel Group“. 
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Interjeras/dIzaInas

pUoToMS, KoNCERTAMS  
IR pASKAIToMS
Jonas Malinauskas

Šiuo metu į lietuvos kultūros vertybių apsaugos re-
jestrą yra įtraukti 579 dvarai. tačiau tik nedidelė 
dalis iš jų yra restauruoti ir vienaip ar kitaip eks-
ploatuojami. išsaugoti didingus praeities liudinin-
kus trukdo ne tik sunkmečio aplinkybės ir sunkiai 
sprendžiami nuosavybės klausimai, bet ir supainioti 
paminklotvarkos reikalavimai, kartais – negebėjimas 
teisingai apibrėžti ansamblių funkcijų rinkos ekono-
mikos sąlygomis. tačiau bendrojo nuosmukio fone 
netrūksta ir teigiamų pavyzdžių. apie naujam gyve-
nimui prikeltus dvarus mes jau rašėme („Provincijos 
švyturiai“, rv nr. 1/2008 (23), 16 psl.). Šiandien 
norime jūsų dėmesiui pasiūlyti dar keletą sėkmingo 
senųjų architektūros paminklų pertvarkymo pavyz-
džių.

Iš Panevėžio judant Kauno link, viduryje bekraščių Ramygalos lygumų akis už-
kliūna už nuošaliai išsidriekusio dailaus gojelio. Privažiavus arčiau pamatai gražiai 
sutvarkytą parką, kuris slepia Bistrampolio dvaro statinius. 

Medžių paunksmėje stūksantis dviaukštis rūmas, statytas XIX a. viduryje, atro-
do paprastai ir harmoningai: kuklus klasicistinis portalas, fasadą puošia karnizai 
ir rustikos dekoro plokštės. Pirmo aukšto interjeras stebina jaukiomis erdvėmis, 
labiau pritaikytomis kasdieniam gyvenimui nei reprezentacijai. Laiko nudilinti me-
diniai laiptai veda į antrą aukštą, o iš tambūro atsiveria sąlyginai nedidelės sve-
tainės ir valgomojo patalpos. Antrame aukšte erdvės kiek didesnės, ypač išvaizdi 
yra didžioji salė. Sienų apdaila pabrėžtinai kukli, o pagrindinis vaidmuo interjere 
tenka korpusiniams ir sėdimiesiems baldams, kurių daugelis įsigyta Lietuvos antikvariato rinkoje. dalis komodų ir sekreterų, taip pat visa puokštė krištolinių 
sietynų sudėta viename iš antro aukšto kambarių ir dar laukia savo eilės rūmų patalpoms papuošti. Toje pačioje patalpoje yra viena įdomi detalė – stiklo 
langas grindyse, per kurį galima apžiūrėti originalios konstrukcijos medinę perdangą. 

Svarbų vaidmenį rūmų interjere vaidina paveikslai. ypač reikšmingi yra 
žanrinių scenų tapybos darbai, iliustruojantys Henryko Sienkiewiczaus 
kūrybą, – mat šis lenkų literatūros klasikas buvo artimas dvaro savininkų 
bajorų Bistramų bičiulis ir čia atvykęs rinko medžiagą savo garsiajai tri-
logijai „Tvanas“. Atsižvelgiant į šį faktą bei specifinę rūmų aplinką ateity-
je tikimasi sulaukti Sienkiewicziaus talento gerbėjų iš Lenkijos – juolab, 
kad nuo dvaro iki Via Baltica magistralės tėra keli šimtai metrų. 

Iš kitų dvaro pastatų paminėtini: nedidelis ledainės statinys, parko 
Birutės kalvelę puošianti vasarinė rotonda, buvusiame garaže įrengta 
koplyčia, kurios sienas ištapė žymus monumentalistas A. Kmieliauskas. 

dvaro prikėlimas naujam gyvenimui prasidėjo 2003 m. Buvo rūpina-
masi ne vien tik rūmų atstatymu, bet ir kitų pastatų, kraštovaizdžio bei 
infrastruktūros tvarkymu. 2009 metų pavasarį dvaro kompleksas priėmė 
pirmuosius lankytojus. Pagrindiniuose rūmuose įrengti Svečių namai su 
restoranu, konferencijų sale, biblioteka ir poilsio kambariais, o buvusio 
žirgyno pastate – įspūdingo dydžio koncertinė salė. Reikia pastebėti, 
kad Bistrampolis – vienas iš nedaugelio Lietuvos dvarų, turinčių nuolat 
veikiantį restoraną, o valgiaraštyje pirmenybė teikiama patiekalams iš 
vietinių produktų. dėl to čia gali sėkmingai vykti tiek meninės-kultūrinės 
priemonės, tiek pokyliai bei kiti pramoginiai renginiai. 

BISTRAMPOLIO dVARAS

BISTRAMPOLIO dVARAS
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Analogišką programą savo lankytojams gali pasiūlyti ir Šešuolėlių dva-
ras, esantis netoli Širvintų. Čia atvykstančius lankytojus pasitinka įspūdinga 
liepų alėja ir ant kalvos šlaito gražiai surikiuoti raudonų plytų mūro stati-
niai. Pagrindinių dvaro rūmų pastatas, statytas apie 1900-uosius metus, yra 
originaliai asimetriškai suplanuotas ir turi aiškių vadinamosios šiaurietiškos 
secesijos bruožų. Baltų fasado apdailos plokščių ir raudono plytų mūro kon-
trastas kelia asociacijų su prūsiškąja architektūra. Pastato vidus irgi labiau 
primena komercinę XX a. pradžios statybą (sakykim, Lukiškių aikštėje), nei 
tradicinius klasikinio stiliaus interjerus. Per praėjusį šimtmetį Šešuolėliuo-
se pasikeitė nemažai šeimininkų, bet pastatas niekados nebuvo apleistas ir 
nugyventas, tad jame išliko gausybė autentiškų detalių ir baldų. Ko verta į 
kabineto sieną įmontuota spinta, metalinėmis fasado detalėmis primenanti 
to meto švedų ir vokiečių dizainerių darbus! 

Kitos rūmų patalpos įrengtos kiek kitaip – pavyzdžiui, pirmo aukšto 
valgomajame jaučiama angliško moderno įtaka, svetainė persunkta švie-
sių atspalvių ampyru, o pagrindinis antrojo aukšto kambarys turi nema-
žai baroko stiliaus detalių. Tačiau tikroji „vinis“ – ne svetainė, o dydžiu jai 
beveik prilygstantis vonios kambarys, eksponuojantis įspūdingą santech-
ninę keramiką su paauksuotais vandens maišytuvais. Labai aukštos lubos 
kambariuose ir platūs langai sudaro neprilygstamą erdvės įspūdį, tačiau 

„suslegia“ palėpėje esančias gyvenamąsias patalpas ir konferencijų salę. 
Rūmų pritaikymas šiuolaikinei komercinei bei pramoginei veiklai sukėlė    
funkcinę sumaištį. Be minėtos konferencijų salės atsirado ir kitų keisteny-
bių: pavyzdžiui, maisto ruošimo patalpos atvežtiniams pokyliams buvo nu-
keltos į pusrūsį, o pagrindinė pokylių salė įrengta lauko terasoje. Būtent joje 
paprastai vyksta puotos ir kiti pramoginiai renginiai. Terasos vidurį puošia 
baseinėlis su fontanu, o nepalankiu oru (kuris, kaip žinia, gan dažnas) terasa 
uždengiama šėtriniu stogu. Netoliese esančiai unikaliai medinei (!) ledainei 
palikta tik sandėlio funkcija. Tiesa, visas tas smulkmenas su kaupu kompen-
suoja romantiški parko vaizdai ir įvairiais rakursais atsiveriantys apylinkių 
peizažai. Nereikia pamiršti ir dar vieno Šešuolėlių privalumo – nedidelio ats-
tumo nuo sostinės ir puikaus privažiavimo nuo automagistralės pusės.

ŠEŠUOLĖLIų dVARAS
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   Nors Pakruojį prie geriausių norų negalėtume pavadinti stambiu rajo-
no centru, netoli miesto esantis Pakruojo dvaras yra oficialiai pripažintas 
stambiausiu visoje šalyje. Užimama teritorija, kurioje išsidėstę net 24 kultū-
rinę bei istorinę vertę turintys objektai, siekia daugiau nei 48 ha, o atstumas 
tarp dviejų labiausiai nutolusių objektų viršija vieną kilometrą. Nenuostabu, 
kad toks didelis kompleksas praktiškai skyla į keletą savarankiškų dalių, ku-
rių kiekviena turi savo istoriją ir paskirtį. 

Manoma, kad pagrindinių dvaro rūmų projekto autorius buvo pats jo sa-
vininkas, vokiečių baronas Teodoras fon Ropas, valdęs dvarą XIX a. pradžioje. 
Monumentalus trijų aukštų statinys yra įdomus tuo, kad turi ne tik pagrindi-
nį ir galinį, bet ir du šoninius portikus, iškeltus virš aukšto granitinio cokolio. 
Įspūdingas pagrindinis portalas yra klasikinio tipo su kresnom dorėninio  or-
derio kolonom ir horizontaliu antstatu – antablementu.  1840 metais

rengiant žiemos sodą portalas buvo įstiklintas gana 
keistu būdu – milžiniškos stiklo vitrinos įspraustos tiesiog 
į tarpus tarp kolonų (atstatant rūmus su tais stiklais būta 
nemažai vargo). Pastato viduje yra daugybė skirtingų er-
dvių, iš kurių pati didingiausia – pirmame aukšte esan-
ti Ovalinė salė, skirta koncertams bei kitiems stambiems 
renginiams. Taip pat įdomūs antro aukšto holai ir kelių 
rūšių sraigtiniai laiptai, jungiantys apatinius aukštus su 

palėpe. Šiuo metu interjero rekonstrukcija dar tęsiasi, tad sunku pasakyti, 
kaip atrodys visiškai užbaigti kambariai, sustačius juose baldus. Tačiau jau 
dabar pastato viduje galima rasti daug intriguojančių detalių.

Perėję 9 ha ploto peizažinį parką, kuriame auga 26 rūšių medžiai, ir pa-
keliui užsukę į Kruojos upelio viduryje įrengtą salą, pamatome keistą statinį, 
primenantį romėnišką akveduką. Tai yra 1821 metais statytas tiltas, kartu 
atliekantis ir užtvankos funkciją. Prie tilto prijungtas sudvigubintas vandens 
malūnas (atstatytas 1989 m.) – su dviem didžiuliais vandens ratais, o visai 
šalia – dviejų aukštų malūnininko namas, kadaise buvęs ne tik gyvenamasis 
būstas, bet ir sandėlis. Šiame komplekse jokių interjero detalių neišliko, tad 
jį įrengiant teko apsiriboti banaliu „Nidos namelių“ stiliumi. 

Kiti svarbūs dvaro komplekso elementai: iš lauko riedulių sumūrytas ir 
aplink aikštę simetriškai išdėsty-

tas ūkinių pastatų ansamblis su 
įspūdingomis jungiamosiomis 
arkadomis bei kitame dvaro gale 
esantis buvusios kalvės pastatas, 
po restauracijos paverstas Svečių 
namais ir dabar eksploatuojamas 
labai intensyviai – čia nuolat 
vyksta seminarai, kūrybinės dirb-
tuvės ir kiti meninės pakraipos 
renginiai. Pagrindiniuose rūmuo-
se vis dažniau skamba užstalės 
dainos – jų patalpos dažniausiai 
nuomojamos vestuvėms ir poky-
liams. 

PAKRUOJO dVARAS
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Persikelkime į kitą Lietuvos regioną – Sūduvą. Važiuojant iš Marijampolės 
Kybartų kryptimi, iškart už Vilkaviškio pamatome nuorodą į Paežerių dva-
rą. Skirtingai nuo daugelio kitų, šio ansamblio rūmų projekto autorius yra 
plačiai žinomas – tai architektas Martynas Knakfusas, slapstęsis Suvalkijoje 
po gėdingo žečpospolitos žlugimo. Būtent čia, Simonui Zabielai anuomet 
priklaususiame dvare, jis pademonstravo savo ištikimybę klasicizmo stiliui. 
Tvirta projektuotojo ranka jaučiama visur – nuo teritorijos planavimo iki 
patalpų dekoro. Nuo plento dvaro link veda graži kaštonų alėja. Pagrindinis 

rūmų pastatas – klasicistinis dviejų aukštų, su rūsiu ir mansarda, papuoštas 
įspūdingu jonėninio orderio 4 kolonų portiku su trikampiu frontonu. Į pa-
grindinį pastato tūrį architektas įterpė cilindrą, puikiai matomą nuo ežero 
pusės. Pirmame aukšte šis cilindras formuoja rotondinę biliardinę, o antra-
jame – ovalią pokylių salę, perdengtą grakščiu kupolu. Rūmų viduje, kaip ir 
išorėje, gausu polichromijos, ornamentinės bei figūrinės plastikos. Iš įdomių 
interjero detalių paminėtini simetriškai išlenkti dveji mediniai laiptai į antrą 
aukštą, tamsinto medžio biliardinės lubų apdaila, autentiška koklinė kros-
nis, kolonų baliustrada su masyviu karnizu, į dvi dalis dalijanti koncertams 
skirtą salę. Salės pasididžiavimas – gausi reljefinė puošyba, aukštai iškeltas 
balkonėlis muzikantams ir baliustrada su puikiu vaizdu į ežerą. Šios grožybės 
tikrai džiugintų akį, jeigu ne vienas „bet“ – sienomis kylanti gruntinių van-
denų drėgmė, baigianti sunaikinti paskutinės rūmų rekonstrukcijos (1979–1981 m.) rezultatus, visų pirma, spalvingąjį sienų dažymą. Ne ką geresnė yra ir 
sudilusių parketinių grindų būklė. Kadangi Paežerių rūmai priklauso ne itin turtingai valstybinei institucijai – Marijampolės apskrities viršininko administra-
cijai – greito situacijos pagerėjimo laukti netenka. Prasta techninė būklė ir lankytojų srauto nepastovumas neleidžia čia įkurti nuolat veikiančios maitinimo 
įstaigos – renginių metu paprastai vaišės yra atvežamos.

Rūmų praktinio panaudojimo koncepcija įgavo kultūrinę-švietėjišką pakraipą. Šiandien čia įsikūręs Suvalkijos regioninis kultūros centras, organizuojantis 
daugybę koncertų ir muzikinių renginių, tarp kurių – ir kasmetinis Paežerių dvaro festivalis, į kurį svečiai atvyksta ir iš Vilniaus bei Kauno. Pastato pirma-
jame aukšte pagal panaudos sutartį įsikūrė Vilkaviškio krašto muziejus, čia veikia dailės ekspozicija. Vasaros metu muziejų lanko tiek vietiniai gyventojai, 
tiek pro šalį važiuojantys užsienio turistai.  Kaip vieną įdomesnių dvaro objektų (savo laiku jų būta net apie 20) galima būtų paminėti puikiai sutvarky-

tą rūmų aikštės parterį su retsykiais įjungiamu fontanu, 12 ha 
ploto parką ir sodą, dvaro oficinos pastatą su greta stūksančiu 
neogotikiniu Belvederio bokštu ir, žinoma, gyvąją Paežerių le-
gendą – glaustašakį ąžuolą, prieš 450 metų naujakurio Valai-
čio pasodintą sodybos įkūrimo proga. Visos šios grožybės, kad 
ir stokojant pramoginių renginių bei intensyvaus marketingo, 
visgi užtikrina nuolatinį lankytojų srautą.   

Matome, kad siekiant išgyventi šiais nelengvais laikais, dvarų 
savininkams bei operatoriams tenka griebtis įvairiausios veiklos 
– nuo konferencijų ir pažintinių ekskursijų iki pokylių ir uždarų 
vakarėlių. Nuoširdžiai stengiamasi pritraukti ne tik aplinkinių 
rajonų, bet ir didmiesčių gyventojus. Juk šiais visuotinio judė-
jimo laikais bet kuris Lietuvos kampelis yra ranka pasiekiamas 
– svarbu tik laiku pasiryžti kelionei. O patirti įspūdžiai su kaupu 
atsvers kelionės išlaidas ir smulkius nepatogumus.

PAEžERIų dVARAS
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ĮdoMIoS ARBAToS NAMŲ 
KoNCEpCIJoS

    atsisakykite greitojo maisto – laikas atsipūsti ir 
pasimėgauti kvapnia arbata. Geros arbatos puo-
delis nuslopins vis didėjantį gyvenimo tempą, su-
teiks malonumą bei ramybę. arbatos mėgavimosi 
menas – tai kai visas dėmesys skiriamas produk-
tui, na, o pasaulis aplinkui tiesiog neegzistuoja. 
deja, dažniausiai arbata mėgaujamasi namuose. 

dIdžIoJI BRITANIJA

dar nuo 1990 metų, kuomet itin išpopuliarėjo „Sietlo“ stiliaus kavinukės, 
anglai svarstė kaip atnaujinti tai, kas jiems taip malonu. Veikiami bendros 
istorijos su didžiausios arbatos tiekėjomis Indija, Šri Lanka bei Kenija įtakos, 
anglai yra viena iš daugiausiai arbatos išgeriančių tautų pasaulyje. Šalyje kas-
dien išgeriama apie 165 milijonus puodelių arbatos – po 3 puodelius vienam 
gyventojui. Net 86 % išgeriamos arbatos anglai suvartoja namuose. 

„orange Pekoe“ – prestižiniame vakarų Londono priemiestyje 2006 metais 
įsikūrusi arbatinė. Savininkė – arbatos specialistė ir jos vyras – šefas, kurdami 
savo arbatinę stengėsi rasti aukso vidurį tarp 5* viešbučio ir visiems puikiai 
žinomo „Starbucks“ kavinių stiliaus. 

Sujungę parduotuvę su 60 vietų lauko kavine, „Orange Pekoe“ siūlo rinktis 
gėrimų iš daugiau nei 80 arbatos bei žolelių rūšių. Prie mėgstamos arbatos 
galite ragauti pyragaitį, sumuštinį, salotų ar užkepėlių. Kad klientui būtų pa-
prasčiau išsirinkti, visų arbatų kaina vienoda – 3,5 svarų sterlingų už puoduką. 
Populiariausios – pusryčių bei popietinės (dardžilingo ir Ceilono) arbatos. Sa-
vininkai pastebi, jog išsirinkti arbatą iš tokio plataus asortimento tikrai nėra 
lengva. Kad būtų paprasčiau – arbatinėje visuomet dirba arbatos „someljė“, 
kuris padės išsirinkti prie pasirinkto maisto ir nuotaikos tinkantį gėrimą. 

Nepaisant to, jog pagrindinis dėmesys čia skiriamas arbatai, kavos mylė-
tojai taip pat nepamiršti. „Orange Pekoe“ siūlo 20 rūšių kavos pupelių. Beje, 
kavos pardavimai čia vis dar sudaro apie 50 % karštųjų gėrimų pardavimų. 

Savininkai net krizės akivaizdoje galvoja apie plėtrą – šiuo metu deramasi su 
keletu viešbučių ir restoranų dėl naujų kavinių plėtros frančizės būdu. 

Plačiau internete: www.orangepekoeteas.com 

„Betty‘s“ – labiausiai žinomas vardas, kai kalbama apie tikrąsias, tradici-
nes anglų arbatines. „Betty‘s“ 1919 metais įkūrė Šveicarijoje gimęs Frederic 
Belmont. Iki šiol tai yra šeimos verslas. Atsispyręs galimybei plėstis frančizės 
būdu, Frederic plėtrą apribojo iki minimumo: visos 6 jo įstaigos įsikūrė di-
džiausioje Anglijos grafystėje – Jorkšyre. Arbatinėse, kuriose vienu metu gali 
lankytis net iki 100 žmonių, aptarnauja profesionalus personalas, siūloma 
puikių užkandžių, saldumynų. Šios užeigos itin populiarios tarp mėgstančių 
„popietines arbatėles“ – malonumas, vienam asmeniui kainuojantis apie 15 
svarų. Tiesa, į kainą įskaičiuoti sumuštinukai, pyragaičiai ir pasirinkta arba-
ta. Būtent „popietinės arbatėlės“ padeda pasiekti 1,5 milijono svarų apyvartą. 
žaliavas tiekia dukterinė „Betty‘s“ įmonė „Taylors of Harrogate“ – viena iš ne-
daugelio įmonių, valdoma šeimos. „Taylors of Harrogate“ – labiausiai žinoma 
kaip Jorkšyro arbatos gamintoja. Ši arbata pasižymi tuo, kad tinka plikyti bet 

koncePcIja
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kokiu vandeniu – jo kietumas ar minkštumas arbatos kokybei neturi jokios 
įtakos. Verta pažymėti, kad Anglijoje „popietinė arbata“ yra tokia populiari, 
jog norint pasimėgauti šiuo maloniu ritualu, vietą restorane, arbatinėje ar 
viešbutyje reikia rezervuoti iš anksto. Tad, kai atsidūrę Anglijoje užsimanysite 
pasimėgauti arbata tarp 15.30 val. ir 17.30 val., nenustebkite, jeigu nerasite 
laisvos vietos. 

Plačiau internete: www.bettys.co.uk 

William Gorman, didžiosios Britanijos arbatos tarybos pirmininkas, pastebi, 
kad pagaminti kokybišką karštą gėrimą yra itin sudėtinga. Taip pat pastebi, 
jog vietos, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas kavos gėrimams, išgyvena 
ne pačius geriausius laikus, ir mano, jog tokios vietos tiesiog bus priverstos 
į asortimentą įtraukti kuo daugiau arbatos rūšių. William Gorman nuomo-
ne, vietos, pagrindinį dėmesį skiriančios kavai, deja, net nesugeba tinkamai 
paruošti arbatos gėrimų. dažnai vanduo būna per šaltas, o arbatą patiekti 
popieriniuose puodeliuose, pasak pono Gorman, – tas pats, kas gerti gerą vyną 
iš uogienės stiklainio... 

RUSIJA

Rusai nuo seno žinomi kaip dideli arbatos mėgėjai. Pagal vieną Rusijos ben-
drovės atliktą tyrimą paaiškėjo, jog net 93,9 % visos šalies gyventojų regulia-
riai mėgaujasi arbata, na, o 80 % iš jų arbatą geria daugiau nei vieną kartą 
per dieną. Arbatinėse galima rasti įspūdingus sąrašus arbatos pavadinimų 
iš įvairiausių pasaulio šalių. Veikia daugybė jokiems dideliems koncernams 
nepriklausančių arbatinių. Rusijos arbatos vartojimo koncepcija paremta ki-
niečių arbatos kultūra. Įtaka tokia didžiulė, kad apie europietiškus arbatos 
mėgavimosi būdus čia nelabai kas ir žino... 

„tea culture club in the Hermitage Garden“- 1997 metais Maskvoje ati-
daryta arbatinė įkvėpė ir kitus steigti panašaus tipo užeigėles, kurių dauguma 
sėkmingai dirba ir iki šiol. „Hermitage Club“ vienija keletą arbatinių, kurių 
tematika atitinka kiniečių koncepciją, bei arbatos parduotuvę, kurioje galima 

įsigyti daugiau nei 500 skirtingų arbatos rūšių. Šios užeigos – tikra atgaiva 
arbatos mylėtojams. Lankytojai čia prašomi išjungti savo mobiliuosius telefo-
nus, tai pat draudžiama rūkyti. Tačiau nei maisto, nei kitų gėrimų čia nerasite. 
„Pin Cha“ arbatos gėrimo ceremonija kainuoja nuo 38 iki 140 Lt asmeniui. 
„Gongfu cha“ arbatos gėrimo ceremonija kainuoja nuo 46 iki 863 Lt. 

Plačiau internete: www.chaiclub.ru 

„tea spoon“ – vienintelis rusų greitojo maisto tinklas, kurio specializa-
cija arbatos. 2001 metais Sankt Peterburge įkurtas tinklas šiuo metu valdo 
net 59 užeigas. Tai žemesnes ar vidutines pajamas gaunančių žmonių mėgs-
tamos vietos. Vertėtų paminėti, jog viena šiam tinklui priklausančių kavinių 

savo veiklą pavasarį pradėjo ir Lietuvoje (Klaipėdoje). žmonės vidutiniškai čia 
praleidžia vos 20 min. ir išleidžia apie 12 Lt. (puodelis arbatos ir blyneliai). 
Vyrauja šviesus, linksmas modernus interjeras. Rinktis galima iš 16 rūšių ar-
batos, dviejų šaltų arbatų, keleto sriubų bei salotų rūšių. Užeiga patraukli ne 
tik taupantiems laiką, bet ir žmonėms, norintiems pasimėgauti arbata. Ir dar 
– susimokėję už vieną puoduką galėsite gerti arbatos tiek, kiek panorėsite. 

Plačiau internete: www.teaspoon.ru

vokIetIja

dauguma žino, jog vokiečiai – kavą mėgstanti tauta. Tačiau, turėda-
mi pakankamai pinigų bei žinodami arbatos gydomąsias savybes, vokiečiai 
kasmet išgeria vis daugiau arbatos. deja, arbatinių Vokietijoje vis dar ma-
žoka. dažniausiai arbata mėgaujamasi bendro tipo kavinėse ar namuo-
se. žinomiausia vieta – „the victorian House“. 1991 metais įkurta arba-
tinė šiuo metu valdo 6 įstaigų tinklą. Įdomu tai, jog čia siūlomas tipiškas 
angliškas maistas, kuris yra pagaminamas pagrindinėje tinklo virtuvėje, 
o tada išvežiojamas į kiekvieną įstaigą. Nors stilius ir atmosfera labai an-
gliška, tačiau arbatos pasiūla itin plati, iš įvairiausių pasaulio kraštų – dau-
giau nei 50 rūšių. Populiariausios: Earl Grey, angliška pusryčių arbata bei 
raudonoji Rooibos. Arbatos puodukas, aptarnaujant padavėjui kainuoja 
3,30 euro. Arbata išsinešimui – 2,50 euro. Beje, kad ir kaip stengtasi pada-
ryti anglišką atmosferą, čia dominuoja Viduržemio jūros regiono patiekalai. 

  
  

  „Mes tikime draugyste bei karštu skaniu vandeniu...“ – toks yra 2002 me-
tais įkurtos arbatinės „samovar“ moto. Nuo pat pradžių ši įstaiga stengėsi 
sukurti jaukią, neįpareigojančią aplinką, stebinti arbatos pavadinimais. Čia 
vyksta arbatos degustacijos, šokiai, mėnesiniai filosofiniai vakarai. Apsilankyti 
gali tik kviestiniai svečiai, kurie dar turi susimokėti ir dalyvio mokestį – 20 
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eurų. Pagrindinė „Samovar“ 
buveinė įsikūrusi Hambur-
ge, šalia Elbės, moderniame 
pastate, kur lankytojų pato-
gumui – šiuolaikiška, bet ne-
įpareigojanti aplinka, kilimai 
ir minkštos sofos. 

Plačiau internete: www.
samova.net

PrancŪzIja

Barokas ir minimalizmas 
mažuose salonuose arba er-
dviuose didžiuosiuose vieš-
bučiuose – tai daugialypis 
Paryžiaus arbatinių vaizdas. 
Atmosfera „Pegoty‘s“ yra an-
gliška, o „Tch‘a“ – japoniška. 
Arabiška arbata patiekiama 
„Mosquee de Paris“ arbatinė-
je Bristolio viešbutyje („Bristol hotel“), kur gėrimo metu vyksta madų šou. 
„Angelina“, „Laduree“ ir „Mariage Freres“ švenčia arbatos gėrimą a la fran-
caise (liet. – prancūziškai). Nors Prancūzija nėra arbatą aukštinanti šalis, bet 
valdant karaliui Saulei (Liudvikui XIV) šis gėrimas buvo nepaprastai populiarus 
dėl savo, tuo metu laikytos, egzotinės prigimties. Paryžietiški arbatos salonai 
suklestėjo nuo antrosios XIX a. pusės. Šiandien geria arbatą vienas iš šešių 
žmonių Prancūzijoje – daugiausiai moterys, o arbatos pardavimai padvigubėjo 
iki 500 milijonų eurų nuo 1995 metų iki 2005-ųjų. Nuo tada pardavimai kas-
met didėja po 2-3 %. Itin aukštos kokybės arbatos vartojimas auga ne mažiau 
kaip 10 % kasmet. 

Seniausi Prancūzijos arbatos namai yra „mariage Freres“, įkurti 1854 
metais. Šiandien kompanija turi parduotuvių ne tik Paryžiuje ir Tokijuje bei 
„Arbatos kampelius“ pagrindinėse  Prancūzijos ir Japonijos universalinėse par-
duotuvėse, bet taip pat tiekia arbatą didiesiems pasaulio viešbučiams ir netgi 
parduoda arbatą internetu. 

Lankytojams ypač patrauklūs yra trys arbatos salonai Paryžiuje, besilaikan-
tys kompanijos filosofijos, jog arbata, kaip ir vynas, yra artimai susijusi su 
maistu. Atitinkamai – padavėjai yra apmokyti kaip someljė ir padeda prie įvai-
riausių arbatos rūšių priderinti įvairius patiekalus. Baldai šiuose restoranuose 
primena senąjį kolonijinį modernųjį stilių su pintomis kėdėmis ir bambukiniais 
stalais, dailiai kontrastuojančiais su tamsiomis lentynomis bei stilingomis ar-

batos dėžutėmis, o palmių 
lapai ir bananų medžiai 
prideda žalią akcentą.

Arbatos asortimentą su-
daro apie 600 rūšių ir dide-
lis pasirinkimas patiekalų, 
skirtų pusryčiams, priešpie-
čiams, pietums bei popietės 
arbatėlei. Rinktis galima 
iš plataus kepinių asorti-
mento (keksiukų, paplotė-
lių), saldumynų, drebučių, 
žuvies patiekalų (menkės 
filė, pagardinta jazminų ar-
batos žolelėmis – 28 eurai 
arba keptas Sashimi tunas 
su Genmaicha arbatžolė-
mis ir karamelizuotais sojų 
daigais – 24 eurai), mėsos 
patiekalų (kepta antis su 
sezamų mišraine bei Smoky 
Earl Grey arbatžolėmis – 25 
eurai arba kepta vištienos 
krūtinėlė, paskaninta Tsar 
Alexander arbatžolėmis ir 
brokoliais su cukruotais apelsinais – 24 eurai). Gali būti patiekta su arbatos 
šerbetu, šokolado putėsiais, su Balc Magic arbatos arbatžolėmis, arba sūrio 
pyragas su Iskandar arbata. Kainų spektras: pusryčiai ~ 22 eurai; priešpiečiai 
30-42 eurai; pietūs 23-26 eurai; arbatos popietė 19-32 eurai. 

Plačiau internete: www.mariagefreres.com

ŠvedIja

Arbatos vartojimas Švedijoje taip pat auga nuolatos. Paskutiniai statisti-
niai duomenys rodo, kad arbatos suvartojimas švedų namuose šoktelėjo 17 % 
(2007 m.). Visgi, šioje šalyje dar neišgeriama tiek arbatos, kiek Anglijoje: vie-
nam švedui vidutiniškai tenka 0,3 kg arbatos per metus. Tendencija tokia, kad 
bakalėjos ir specializuotos parduotuvės daugiau parduoda sveriamos arbatos, 
negu supakuotos dėžutėse ar pakeliais. žalios, raudonos ir baltos arbatos su-
vartojimas auga, nors juodoji arbata vis dar yra populiariausia tarp vidutinių 
vartotojų. Sveikata yra viena iš priežasčių, kodėl arbata vis dažniau yra pa-
sirenkama vietoj kavos. Kita tendencija – arbatos namų atidarymai. Viena iš 
pirmųjų buvo „chaikhana“ Stokholme. Plačiau internete: www.chaikhana.se

Organizacija „Teradet“ (švedų arbatos konsulatas, finansuojamas didžiausio 
arbatos Švedijos parduotuvėms tiekėjo) įsteigė kasmetinį apdovanojimą „Metų 
vieta“. Apie 100 restoranų ir arbatinių/kavinių Švedijoje yra vertinamos pagal 
arbatos pasiūlą, aptarnavimo stilių, personalo žinias bei kaip arbata yra pri-
statoma valgiaraštyje. 2008 metais šitą apdovanojimą gavo gurmaniškas res-
toranas „Esperanto“ (turi 1 Michelin žvaigždutę). Jų meniu sudaro 20 skirtin-
gų arbatos rūšių ir kiekvienas patiekalas turi rekomendaciją tam tikrai arbatai. 
    Plačiau internete: www.esperantorestaurant.se 

Kitas restoranas, vertas dėmesio ir pastangų ten nuvykti, yra „Soho“, Giote-
borge. Čia siūloma keli skirtingi arbatos meniu, patiekiami bare, taip pat veikia 
parduotuvė su daugiau nei 70 arbatos rūšių. 

kavinės ir kavos parduotuvės taip pat daug dėmesio skiria arbatai, siū-
lydamos chai, chai latte, šaltos arbatos ir pan. vienas iš pavyzdžių yra 
pirmaujantis kavos parduotuvių tinklas Švedijoje – „espresso House“. tai 
78 įstaigas vienijantis kavos barų tinklas, kuris siūlo ne tik visą gamą ka-
vos gėrimų, bet ir salotas, sumuštinius ir kepinius iš nuosavos kepyklėlės. 
neseniai šiame tinkle atsirado ir arbatos meniu – siūloma 7 rūšių aukš-
tos kokybės arbata, kurią prieš išsirinkdamas kiekvienas lankytojas gali 
prie baro apžiūrėti ir pauostyti. taip pat siūlomi ir šaltų arbatų kokteiliai. 
   Plačiau internete: www.espressohouse.se
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    Kavinės ir kavos parduotuvės taip pat daug dėmesio skiria arbatai, siū-
lydamos chai, chai latte, šaltos arbatos ir pan. Vienas iš pavyzdžių yra 
pirmaujantis kavos parduotuvių tinklas Švedijoje – „espresso House“. Tai 
78 įstaigas vienijantis kavos barų tinklas, kuris siūlo ne tik visą gamą ka-
vos gėrimų, bet ir salotas, sumuštinius ir kepinius iš nuosavos kepyklėlės. 
Neseniai šiame tinkle atsirado ir arbatos meniu – siūloma 7 rūšių aukš-
tos kokybės arbata, kurią prieš išsirinkdamas kiekvienas lankytojas gali 
prie baro apžiūrėti ir pauostyti. Taip pat siūlomi ir šaltų arbatų kokteiliai.  
    Plačiau internete: www.espressohouse.se

ISPANIJA

Ispaniją maurai (marokiečiai) užkariavo 711 metais ir liko čia ilgiau nei 
700 metų. Savo paskutiniame bastione, Grenadoje, paskui save paliko tvirtą 
savo kulinarinės kultūros liudijimą. Net XXI amžiuje maurų gyvenimo stilius 
vis dar yra matomas „Caldereria Nueva“, kuri taip pat žinoma pavadinimu 
„de las teterias“ (arbatos kambarių gatvė). Atskiroms šeimoms priklausantys 
arbatos kambariai rytietiškais pavadinimais, kaip „Teteria Kasbah“, „Jardin 
de los Suenos“, „Pervane“, „Medina Azahara“ ar „dar Ziryab“, daugiausiai yra 
maži, kai kuriais atvejais kelių aukštų namukai, dekoruoti rytietišku stiliu-
mi ir dvelkiantys kaljano dūmais, besiveržiančiais laukan. Čia svečiai ramiai 
mėgaujasi arbata iš Arabijos ir Rytų šalių, o šiuolaikinio gyvenimo grūstis ir 
triukšmas lieka praeityje. Kad ir kaip būtų, tik čia galite tikėtis rasti auten-
tišką ir išplėtotą arbatos kambarių koncentraciją. 

„saboreate y cafe“ – tai „aromatų parduotuvė“, atidaryta 2005 metais. 
Čia, 60 % sąskaitos nuo gėrimų tenka arbatos produktams. Savininkas yra 
vienas iš tų, kurie stengiasi populiarinti skirtingų rūšių arbatas ir kavas. Tai-

gi, be esamų 70 supakuotų, parduoti skirtų arbatos rūšių, sugrupuotų ir pa-
aiškintų pagal spalvas, šeši „Saboreate y Cafe“ taškai Madride ir aplink jį (5 
veikia franšizės būdu) siūlo užkąsti ar atsigerti viduje. Ką labiausiai perka? 
„Te Negro Pakistani“ ir „Te Chai“ už 1,20 euro. Taip pat siūloma sumuštinių, 
konditerijos gaminių, salotų. Gana paprasta maisto vitrina kontrastuoja su 
visada pilnomis ir spalvingomis lentynomis, kur sudėtos ne vien arbatos ir 
kavos, bet ir puodeliai, puodai bei kiti arbatai gaminti ir gerti indai. Nors ar-
batos parduodama keturis kartus mažiau nei kavos, tai labai padeda gėrimo 
populiarinimui, reklama nukreipiama daugiausiai į jaunesniąją kartą, kuri 
vadovaujasi šūkiu „ko aš nežinau – to negeriu“. Vartotojų lojalumas yra labai 
svarbus, nes arbatos pirkėjai labai retai ateina tik sykį. Todėl vartotojai yra 
kviečiami į arbatos pamokėles. Pajamos ateina iš trijų šaltinių: supakuotos 
arbatos pardavimų internetu (50 %), vartojimo parduotuvėse (35 %) ir iš 
maitinimo paslaugų (15 %). Metinės pajamos iš vienos parduotuvės siekia 
apie 120 000 eurų (franšizės pradinė įmoka 36 000 eurų). Plačiau internete: 
www.saboreateycafe.com

Ispanijos rinkoje dauguma arbatos koncepcijų galima rasti mažmeninė-
je prekyboje. Visi, pvz., „Teashop“ (www.teashop.es), „Sans&Sans Fine Tea 
(www.sanisans-finetea.com), „Tealosophy“ (www.tealosophy.com) ar „Be-
be-te“ pasižymi jaukia atmosfera ir plačiu aukštos kokybės asortimentu, 
kartais orientuotu į vienos šalies produktus. Čia arbatą galima ragauti ir 
prie prekystalio ar mažoje valgymui skirtoje erdvėje, bet pajamos iš to yra 
mažos. Kodėl? Nes statistinis arbatos suvartojimas (tik 20 g vienam žmogui 
per metus) daugiausiai tenka arbatos gėrimui namuose. Palyginimui, kavos 
vienam žmogui per metus tenka daugiau kaip 1,5 kg. Be to, ispanai arbatą 
geria labiau virškinimui skatinti nei kaip stimuliuojantį gėrimą, todėl dau-
guma arbatų yra vartojamos būtent dėl to. žodis „arbata“ yra suprantamas 
tik kaip juodoji arbata. Visi kiti variantai yra kategorizuojami kaip „užpilas, 
mišinys“ ir asocijuojasi nepatraukliai milijonams Ispanijos vartotojų.
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FAKTAI

ARBAToS NAMAI LIETUVoJE

 
    Po vandens, arbata yra populiariausias gėrimas pasaulyje. Arbatos pardavimai Europoje 
įspūdingi – importuojama beveik 282 tūkstančiai tonų arbatos. Pasiekiama beveik 2 milijardų 
eurų apyvarta. Tik apie 5 % visos importuojamos arbatos suvartojama viešajame sektoriuje, 
visa likusi dalis – namuose. didžiausias arbatos importo srautas driekiasi per Vokietiją – net 
70 % viso Europos arbatos importo. didžiausios arbatos vartotojos yra: didžioji Britanija, 
Vokietija, Lenkija ir Prancūzija. Populiariausi arbatos prekiniai ženklai Europoje: „Lipton“, „PG 
Tips“, „Tetley“, „Twinings“ ir „Teekanne“. 

Pagrindinės tendencijos Europos arbatos industrijoje:
• žemyninėje Europos dalyje arbatos vartojimas pasižymi sezoniškumu, daugiausiai jos 

išgeriama nuo spalio iki kovo mėn. Tuo tarpu didžiojoje Britanijoje ir Airijoje arbatos varto-
jimas populiarus ištisus metus.

• Juodoji arbata yra populiariausia tarp arbatos rūšių Europoje. Tačiau, verta pastebėti, 
jog skirtingos šalys skirtingai vertina arbatos rūšis. žalioji arbata apskritai užima tik 2 % 
rinkos, tuo tarpu Vokietijoje – 7 %. Austrijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje vaisinės bei žolelių 
arbatos yra populiaresnės nei juodoji arbata. 

• žalioji bei žolelių arbatos dėl jų gydomųjų savybių tapo itin populiarios Europoje pas-
taraisiais metais. didžiojoje Britanijoje, priešingai nei daugelyje kitų Europos šalių, arbata 
dažniausiai mėgaujamasi namuose. žmonės galvoja, kad jie puikiai išmano arbatos plikimo 
subtilybes, tad mėgautis arbata užeigose nėra jokio pagrindo. Europoje itin populiarėja šaltos 
arbatos gėrimai, kurių pasiūla itin didelė prekybos centruose. 

• Visose Europos šalyse maitinimo įmonėse parduodama arbata sudaro maždaug 5 %. 
Ekspertai tiki, kad arbatos pardavimai Europoje augs, ypač didės kokybiškos ir prestižinės 
produkcijos vartojimas. 

• Vokietijoje maitinimo rinka ieško naujų būdų, kaip patiekti arbatą. Parduoti arbatą di-
desnėse, įmantresnėse pakuotėse, kaip tai daro „Ronnefeldt“ ir „Tee Gschwender“, tampa 
populiariu formatu, kuris sujungia skonį su patogumu.

• Kavos parduotuvės jau naudoja, pardavinėja chai latte, kuri yra ypač populiari daugelyje 
Europos šalių įskaitant ir Vokietiją, Švediją ir didžiąją Britaniją.

Tikrų arbatinių Lietuvoje nėra daug. Labiau paplito ir vis dar plinta kavos gėrimų užkandinės. Jų koncepcija yra ne tik skanauti gėrimus vietoje, bet 
galima ir išsinešti, ypač tai patogu skubantiems žmonėms. Ši populiarumo banga, prasidėjusi Vakarų ir pietinėje Europoje, vėliau atsirito iki mūsų. dabar 
Europoje vis labiau populiarėja arbatos namai, orientuoti ne į greitą vartojimą, bet į neskubančius vartotojus, kurie arbata mėgautųsi, čia praleistų ilgiau 
laiko. Prisimenant kavos užkandinių plėtrą, galima netrukus sulaukti ir arbatinių pagausėjimo Lietuvoje, ypač žinant, jog arbatai paruošti nereikia brangių 
kavos aparatų – užtenka karšto vandens ir arbatžolių.  

„Presto“. 1990 metais besikuriančiai eksporto ir importo bendrovei reikėjo paprasto, lengvai skaitomo ir rašomo, bet prasmingo pavadinimo. Private 
Enterprise Servicing Trade Overseas (PRESTO) savo pirmą importo kontraktą realizavo 1991 metų pradžioje. Nuo antrųjų gyvavimo metų ėmė ryškėti arbatos 
linija. Ilgainiui arbatos tema tapo svarbiausia. Taigi, lietuviškajai „Presto“ arbatos tradicijai jau 17 metų. „Presto“ pirmi pradėjo prekiauti egzotiškais arbatų 
mišiniais, pirmi atidarė arbatos „boutique’s“, pirmieji kavos ir arbatos namai taip pat priklauso „Presto“. Šiuo metu  „Presto“ turi kavinių ir specializuotų 
arbatos, kavos ir šokolado parduotuvių tinklą, be to, šio vardo arbatos galima nusipirkti visuose Lietuvos prekybos tinkluose. Vilniuje – 1 kavinė, Kaune – 2, 

Šiauliuose ir Klaipėdoje po 1. Arbatų asortimentas – dardžilingo, Asamo, Sikimo, Cei-
lono, Genmaičia, Giokuro ir daugelis kitų. Salotos, blyneliai, krepai, užkandžiai, sriubos, 
karštieji patiekalai, desertai, makaronų patiekalai, alkoholiniai gėrimai. Specializuotos 
parduotuvės: Vilniuje – 4, Kaune – 3, Šiauliuose – 3, Klaipėdoje ir Panevėžyje po 1.

„skonio namai Gurman‘s“ įsikūrė 1993 metais. Iš viso Lietuvoje dabar yra 9 spe-
cializuotos parduotuvės (Vilniuje 4, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šialiuose po 1, o Kaune 
– 2). Airijoje „Gurman‘s“ turi 4, Baltarusijoje ir Kazachstane po 1 parduotuvę. Tačiau 
nėra arbatinės, kavinės. Nuo 2000 metų tiekiama arbata ir kava restoranams, kavi-
nėms, viešbučiams, barams. Beje, jie pirmieji Lietuvoje restoranams pasiūlė plikomos 
arbatos pateikimo būdą puodeliuose su filtru ir dangteliu. Nuo 2002 metų tiekia kavą, 
arbatą ir juos gaminančius aparatus biurams. „Gurman‘s“ produkciją sudaro apie 160 
rūšių arbatos! Kavos – apie 40 rūšių. dalį jų galima įsigyti prekybos centruose.

18        restoranų verslas 4/2009



restoranų verslas 3/2009        19

GėrImaI

SALyKLINIS VISKIS „BUNNAhABhAIN“
Škotiškas salyklinis viskis „Bunna-

habhain“ jau daugiau nei 125 metus 
gaminamas nuostabaus grožio Islay 
saloje. Šioje mažoje 600 km2 saloje su 
3000 gyventojų įsikūrusios net 9 ško-
tiško viskio daryklos, todėl ji laikoma 
atskiru škotiško viskio regionu – viskiai 
iš Islay paprastai pasižymi lengvai at-
pažįstamu dūminiu aromatu ir skoniu.  
 
Visgi „Bunnahabhain“ (tariasi „bana-
havn“) kiek skiriasi nuo kitų Islay vis-
kių – dūminis aromatas jame nėra toks 
intensyvus, tačiau skonis kupinas aiškių 
vaisinių tonų. Todėl kalbant apie „Bun-
nahabhain“ viskį dažnai minima frazė 
„The gentle taste of Islay“ – „Švelnu-
sis Islay skonis“. „Bunnahabhain“ viskis 
patiks tiek pradedančiajam salyklinio 
viskio mėgėjui, tiek patyrusiam viskių 
ekspertui.

Lietuvoje viskį „Bunnahabhain“ platina 
UAB „Mineraliniai vandenys“.

„ruSSIaN STaNDarD“ PrISTaTo DEgTINĘ „goLD“
 

 
Pasaulinė naujiena premium degtinės kategorijoje, degtinė „Russian Standard Gold“, pagaliau pasiekė ir Lietuvą. 

Nuo lapkričio pabaigos daugumoje prekybos centrų Lietuvoje galima įsigyti naują populiariausios Rusijoje degti-
nės gamintojos „Russian Standard“ degtinę „Gold“.

„Russian Standard Gold“ – tai unikalus klasikinės degtinės recepto ir rūpestingai atrinktos „auksinės šaknies“ 
(Sibiro ženšenio) derinys. 

„Auksinis“ ženšenis suteikia degtinei „Russian Standard Gold“ nepamirštamą minkštą skonį, o šiuolaikiška gamy-
bos technologija vienoje iš geriausių degtinės gamyklų pasaulyje užtikrina aukščiausią degtinės skaidrumo lygį.

degtinės „Russian Standard“ istorija prasidėjo 1998 metais, kai pirmąjį kartą buvo pagaminta visiškai nauja 
premium klasės degtinė, distiliuota ir išpilstyta Rusijoje, o į degtinės sudėtį įėjo išskirtinai tik vietiniai produktai ir 
ypatingi ingredientai.

Šiandien „Russian Standard“ yra „NR.1” ne tik Rusijoje, bet nuolat užkariauja vis naujas pasaulines rinkas.
„Russian Standard“ ne tik vadovaujasi moderniomis bei unikaliomis gamybos technologijomis, bet ir laikosi ilga-

mečių Rusijos degtinės gamybos tradicijų. „Russian Standard“ gaminama pagal 19 amžiuje nustatytą oficialų tikros 
degtinės gamybos standartą pasitelkiant šiuolaikines, pažangiausias technologijas.

Remdamasi amžius gyvavusiomis degtinės gamybos tradicijomis, panaudodami pačius naujausius filtravimo bū-
dus ir daug dėmesio skirdami net smulkiausioms detalėms, „Russian Standard“ sukūrė neturinčią sau lygių rusiškų 
degtinių gamą, priskiriamą premium klasei – tai „Russian Standard Original“, „Russian Standard Platinium“ ir „Rus-
sian Standard“ pasididžiavimą - „Russian Standard Imperia“.

 

 
Lietuvoje „Russian Standard“ degtinę platina UAB „Mineraliniai vandenys“
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pATARIMAI RESToRANo VAdoVUI

KaS yPaČ aKTuaLu ŠIuo LaIKoTarPIu?
Liutauras Markevičius

Ne paslaptis, kad viešojo maitinimo versle gyvuoja reiškinys, kai personalas, pradedant direkto-
riumi, baigiant pagalbiniais darbuotojais, padeda sau gyventi, asmeninėms reikmėms naudodami 
įmonės žaliavas, t. y. maistą, gėrimus, higienos reikmenis, kanceliarines prekes; naudojasi įmonės 
transportu ir netgi pinigais. Maistu ir gėrimais „vaišinami“ draugai ir šeimos nariai, švaistomos ža-
liavos ir darbo laikas, be sąžinės graužimo namo išsinešami maisto ir gėrimų likučiai. Suprantama, 
kad sovietinė sistema puikiai to išmokė vyresniąją kartą, o toliau tradicijas tęsia ir jaunimą gudrybių 
moko aukščiausio rango valdininkai bei tautos išrinktieji. Nereikia šių reiškinių įvardyti kitaip nei 
vagystėmis ir jokiu būdu negalima to toleruoti. 

Sunkmečiu šie reiškiniai gali ypač suvešėti. Panagrinėkite, kaip valdote tokias situacijas:
• Nemokami gėrimai draugams ir šeimos nariams, kurie apsilanko restorane ir pan. „Specialios“ 

kainos kolegoms iš kitų viešbučių, barų, klubų ir pan.
• Personalas po pamainos „padaugina“.
• Netvarkingai vedama sandėlio apskaita, taigi inventorizacija netenka prasmės.
• dėl blogos gamybos vadovo darbo organizacijos genda produktai, pavyzdžiui, pasibaigęs rea-

lizacijos terminas, produktai sugadinami gaminant ar pan.
• Priimdami maisto žaliavas iš tiekėjų neretai turime pastabų dėl produktų kiekybės ir kokybės.
Tačiau personalas pasirašo sąskaitas, neišsakydami pretenzijų, neužfiksuoja neatitikimų, ir vė-

liau jie pasimiršta.
• Jeigu kruopščiai nesilaikoma įrangos plovimo ir valymo procedūrų, užteršiamos alaus linijos.
• Labai dažnai personalas darbo metu naudoja įmonės telefonus arba darbo kompiuterį asme-

niniams tikslams.
• Teisindamasis dideliu užimtumu personalas laiku neįneša pinigų į kasą.
• Pasitaiko, kad aptarnaujantis personalas atsiprašo ne savo vardu už lankytojui nepatikusį 

maistą ar kitus nesklandumus, tokiu būdu siekdamas gauti arbatpinigių.
• Kartais virtuvės darbuotojai „nekaltai“ paprašo iš baro: gal būtų galima alaus – labai troški-

na.
• Kasoje per daug pinigų (labai klaidinga manyti, kad tai yra arbatpinigiai).
• Neretai darbuotojai galvoja, kad darbo krūvis per didelis, kad jie nepakankamai įvertinami finansine prasme, todėl atsiranda darbo laiko apskaitos 

žiniaraščio pakeitimų ir darbo valandų prirašymų.
• Retai, bet pasitaiko, kad personalas sau pasilieka tiekėjų atvežtus nemokamus maisto produktų, alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų pavyzdžius.
• Būna, kad personalas nepagrįstai taiko nuolaidas sąskaitoms.
• Retkarčiais tiekėjai siūlo asmeniškai atsidėkoti gamybos vadovui, vyr. barmenui ar vadybininkui dovanomis ar net finansiškai, kad nebūtų mažinamos 

tiekimo kainos.

DEVyNI VErSLo faKTaI, KurIuoS TurĖTŲ ŽINoTI VaDoVaI
1. Pardavimai minus išlaidos lygu pelnas. Jeigu išlaidos didesnės už par-

davimus, galėsime dirbti, kol kas nors suras papildomai pinigų, kad padeng-
tų skirtumą. Jeigu to nebus, verslas bus baigtas.

2. yra dvi išlaidų rūšys: fiksuotos ir kintančios. Picų, kokteilių sudėtinės 
dalys ir darbo užmokestis yra kintančios išlaidos. Nuoma ir draudimas – 
pastovių išlaidų pavyzdys. Pelnas, kurį gavome pardavę picą ir kokteilius, 
pirmiausia skirtas pastovioms išlaidoms apmokėti.

3. Maisto ir gėrimų atsargos yra kaip grynieji pinigai. Maisto atsargos 
turi būti skirtos daugiausiai savaitei, gėrimų – dviems. Jeigu sukaupta dau-
giau – pinigai įšaldomi, reikia susirūpinti.

4. didinti apyvartą yra daug pelningiau nei mažinti išlaidas. daugeliui 
lengviau yra taupyti, nei didinti pardavimus, todėl reikia ypatingo vado-
vavimo, norint suderinti vieną ir kitą, taipogi ieškoti darbuotojų, kuriems 
patinka parduoti!

5. Viename lite yra tik 100 centų. Testas personalui: reikia padalinti 100 
centų nuomai, atlyginimams ir kt. Išanalizuokite jų klaidas.

6. Personalo atlyginimai paprastai būna didžiausios išlaidos paslaugų 

sferoje. Todėl vadovas turi ypatingai stebėti darbo tvarkaraštį, ir todėl darbo 
produktyvumas yra toks svarbus. Atlyginimų dydis tampa varžybomis, kol 
produktyvumas pasiekia žymų augimą.

7. Papildomos išlaidos personalui siekia 30 % nuo bendrų išlaidų perso-
nalui, t. y. kompensacijos, išeitinės išmokos, uniformos, mokymai, maitini-
mas. Reikėtų tai paaiškinti personalui. 

8. Nauja įranga turi būti perkama tik iš pelno. Kai nėra pinigų, galima jų 
pasiskolinti (bet reikės grąžinti). Todėl perkama įranga turi greitai atsipirkti 
– taupydama žaliavas, darbo sąnaudas, didindama pardavimus.

9. Smulkių dalykėlių kaina gali būti nuostabiai didelė. Paskaičiuokite, 
kiek kainuoja viena braškė, alyvuogė, žiupsnelis kavos, šaukštelis arba ser-
vetėlė. Kiek prarandame kiekvieną savaitę?

 
   Baigdamas norėčiau pabrėžti, kad tinkamai sutvarkius šiuos reiškinius Lie-
tuvos mastu maitinimo įmonės per mėnesį gali turėti, o ne neturėti kasoje 
nuo kelių iki kelių dešimčių tūkstančių litų.

Patarimai
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Patarimai

KaIP PIrMĄ KarTĄ aPSILaNKIuSIuS SVEČIuS PaVErSTI 
NuoLaTINIaIS LaNKyToJaIS?

Nuolatiniai lankytojai yra daugelio verslų širdis ir kraujas. Restoranų 
versle jie sudaro apie 20 % visų lankytojų ir atneša pagrindinę įstaigos apy-
vartą – apie 80 %. yra senų ir neteisingų nuomonių, pavyzdžiui, kad klientas 
visada teisus. Toli gražu ne visada, bet perfrazavus vieną eilėraštį „...ir poilsį, 
ir duoną jie mums teikia“. 

Pirmą kartą prisivilioti svečius yra nesunku. Tam skiriamos visokeriopos 
priemonės, pradedant svečių sąrašais (kopijuojamais vieni nuo kitų), kvie-
čiant juos į atidarymus, baigiant įvairiomis nuolaidomis ir akcijomis. Apie 
sąrašus: tai svarbių įmonių savininkai, vadovai, „reikalingi“ valstybės tar-
nautojai, populiarūs žmonės, VIP-ai ir dar bala žino kas. daugiausiai 5 % iš 
kviestųjų ateina dar kartą. O ištikimiausi lankytojai dažniausiai nefigūruoja 
jokiuose „populiariuose“ žurnaluose. Su nuolaidomis ne mažiau kvailai išei-
na. Šiais technologijų laikais, kai beveik visi, besilankantys restoranuose, pi-
cerijose, užkandinėse ir klubuose yra mažų mažiausiai vadybininkai, o dau-
gelis – projektų vadovai, direktoriai ir t. t., vienu žodžiu – visi verslininkai juk 
žino, kaip yra daromos nuolaidos. Nuolaidas reikia suvaidinti – pirma pakelti 
kainas, po to demonstruoti nuolaidas. Bet dabar apie ką kitą.

Tarkim, restoranas sulaukė svečių. Kaip sužinosime, ar jie apsilankė pir-
mą kartą? Jei taip, kaip padaryti jų vizitą ypatingą? Paprasčiausias kelias 
– paklausti (tai gerai yra įsisavinę maži vaikai: greičiausias kelias sužinoti 
– klausti mamos): 

1. „Ar lankėtės čia anksčiau?“ Kad ir koks būtų atsakymas, atsiranda ga-
limybė suteikti svečiams daugiau informacijos apie maistą, supažindinti su 
restorano ypatumais, istorija, patarti, kur geriausia pastatyti automobilį.

2. „Ar šiandien speciali proga? Gal gimtadienis?“ Pasiūlote specialų stalo 
serviravimą, žvakę, vazą, gėlių, fejerverkų... 

3. Informaciją reikėtų dalyti mažomis porcijomis. Tai geriau, negu vie-
na ilga kalba pačioje pradžioje. Sudarykite keletą galimybių pakalbėti apie 

specialius pasiūlymus, valgiaraštį, gėrimų pasirinkimą, desertus, artėjančius 
įvykius. Gal svečiai domisi maisto gamyba? Galima padiskutuoti apie žalia-
vas, maisto gamybą, sveiką mitybą.

4. Kas stebi, prižiūri svečius? Be abejo, serviso komanda gali priversti 
svečius pasijausti nejaukiai, bet vis tik turėtų būti asmuo, kuris akylai ste-
bi lankytojus. Tiesiogiai aptarnaujantis nuolat stebėti negali, bet jis turėtų 
matyti, kaip svečias ragauja pirmuosius kąsnelius – juk būtent tuo metu 
galima suprasti, ar svečiui patinka, ar vis tik ko nors trūksta: gal prieskonių, 
gal vandens ar vyno, o gal išvis patiekalas nevykęs! Į tai reikia nedelsiant 
reaguoti. Kol nekilo skandalas, aptarnaujantį personalą turėtų dar kas nors 
stebėti.

5. Verta rinkti informaciją apie klientūrą, t. y. susidaryti duomenų bazę. 
Aptarnaujantis personalas Lietuvoje yra gana nedrąsiai bendraujantis, jiems 
sunku paklausti svečio vardo, pavardės, kontaktų. Bet neklausi – negausi. 
Geriausia paprašyti vizitinės kortelės argumentuojant, kad norėtumėte pra-
nešti apie įvairius įvykius, degustacijas, valgiaraščio pasikeitimus. Galima 
paprašyti užpildyti anketą apie restorano darbą, tuo pačiu prašant nurodyti 
elektroninio pašto adresą.

6. Turėdami lankytojų duomenų bazę, galime ir turime siųsti jiems svei-
kinimus gimimo dienos, Kalėdų ir kt. progomis. ypatingiems svečiams nuolat 
reikėtų nusiųsti mažų suvenyrų, galima pridėti meniu kopiją, priminti jiems 
apie restorano internetinį puslapį, kuris visada turi būti nurodytas valgia-
raštyje.

7. ypatingą vietą ir svarbą vaidina laiškai – atvirukai, parašyti ranka, arba 
bent pasirašyti savininko ar vadovo. Šiuolaikiniame technologijų pasaulyje 
tai ypač veiksminga. 

8. Na, ir paskutinis akcentas: tai galėtų būti desertukas, gera kava, taurė 
ypatingo gėrimo ir šypsena bei šiltas atsisveikinimas linkint sugrįžti.
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Baras

dAžNIAUSIAI pASITAIKANTyS KAVINIŲ AR 
BARŲ ĮRENGINIŲ GEdIMAI

Virtuvės įrangos gedimus sąlyginai būtų gali-
ma suskirstyti į dvi grupes: 

nepriklausantys nuo darbuotojo, nenumatyti 
gedimai (mechaninė priemaiša kavos mišinyje, 
kuri stipriai pakenks arba sugadins girnas, elek-
tros įtampos šuolis, galintis sugadinti įrenginio 
elektrinę dalį, ar pan.);

 ir atsirandantys kaip pasekmė, dėl dirbančiųjų 
privalomų atlikti, bet neatliekamų darbų, dėl ne-
žinojimo ar kitų priežasčių (netinkama eksploata-
cija, nereguliariai ar iš viso nevalomi prietaisai ir 
normalų jų funkcionavimą užtikrinantys pagalbi-
niai įtaisai). Pastarajai grupei priskirtini gedimai, 
jų kiekis ir pobūdis tiesiogiai sietini su dirbančių-
jų veiksmais. 

GedImaI dėl kIeto vandens
dažnai pasitaiko gedimų, kurių pagrindinė 

priežastis – kietas vanduo. „Užkalkėjęs“ kavos ap-
aratas – kai vandens boileryje kalkėmis „apauga“ 
kaitinimo elementas ir nepajėgia greitai kaitinti 
vandens. Ledo generatorius gamina nekokybiš-
kus arba iš viso nebegamina ledukų, o indaplovė 
prastai nuskalauja indus – kai nuo kieto vandens 
užanka vandens purkštukų skylutės. Tokie gedi-
mai atsiranda tada, kai iš viso nėra vandens va-
lymo ir minkštinimo filtrų, kai jie nevalomi arba 
valomi nereguliariai.

Užkalkėjusius baro prie-
taisus patiems savaran-
kiškai pataisyti galimybių 
beveik nėra. Geriausia tokių 
gedimų prevencija – tinka-
mai parinkti ir laiku valomi 
vandens valymo ir minkšti-
nimo filtrai.

susiKauPusios Ka-
vos dervos - kenkIa

Kitas dažnai pasitaikan-
tis gedimas – kavos apara-
to normalaus darbo sutriki-
mas dėl susidariusių kavos 
dervų (prikepę perkaitę ka-
vos aliejai) likučių. Kai retai 
arba iš viso neplaunama 
kavos ruošimo grupė, pro 
užakusius vandens kanalus 
ir sietelį sunkiai ir netoly-
giai prateka vanduo. Tada ruošiant kavą vanduo 
bėga ne per visą kavos porciją, o „prasimuša“ per 
kurią nors vieną vietą, pasidarydamas joje kanalą. 
Plikoma ne visa kava, o tik dalis porcijos, padidėja 
sąnaudos, suprastėja gėrimo kokybė.

Jei kavos ruošimo grupė, priklausomai nuo 
ruošiamo kavos kiekio, reguliariai bus plaunama 

naudojant specialias priemones, šio sutrikimo ga-
lima visiškai išvengti.

reIkIa sauGotI GumInes tarPInes
Taip pat dažnas kavos aparato kavos ruošimo 

grupės sutrikimas – sukietėjusios sandarinimo 
gumos. Jos dėvisi kaskart, kai kava ruošiama. 
Susidėvėjusios, kartais taip stipriai, kad net tru-

Laimonas Kubilius

Kavinė, baras ar kita maitinimo įmonė šiais laikais neįsi-
vaizduojama be pagrindinių atributų – kavos aparato ir ka-
vos malūno, ledo generatoriaus, indaplovės, sulčiaspaudės, 
vaisių ir daržovių trintuvo bei kitos virtuvės įrangos. 

Kaip tinkamai ja naudotis, kad tarnautų kuo ilgiau? Ko-
kie yra dažniausi šių įrenginių gedimai ir galintys atsirasti 
nesklandumai? Galima jų išvengti arba bent jau atitolinti 
pirmąjį „stop“? Pateikiame praktiškų patarimų dirbančia-
jam bare.

PRIEŠ IŠVALyMĄ IR PO JO
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 - pa, gumos nebeužsandarina kavos sietuko ir 
laikiklio („portafiltro“), įstatyto į kavos ruošimo 
grupę. Po spaudimu atitekėjęs vanduo gali „prasi-
mušti“ čiurkšle pro šoną ir apdeginti darbuotoją.

Šis nesklandumas apskritai yra neišvengiamas, 
tačiau elgiantis tinkamai sandarinimo gumos 
tarnavimo laikas gali būti ilgesnis. Paprasčiausias 
būdas – paruošus kavą atleidžiama „portafiltro“ 
įvarža. 

Tinkamiausias pavyzdys, iliustruojantis sanda-
rinimo gumų dėvėjimąsi, – automobilio padangos. 
Važiuojant (atitinkamai – ruošiant kavą) padan-
gos dyla, tačiau jei važiuojama ratams buksuo-
jant (kai paruošus kavą „portafiltras“ paliekamas 
įveržtas), padangos susidėvi kur kas greičiau.

 
    sauGokIte kavos sIetelĮ nuo defor-
macIjų 
    Pasitaiko, kad darbuojantis deformuojamas 
rezervuaras ar sulankstomas sietelis. Priežastis 
– netinkamas kavos likučių išmetimo indas ar 
būdas. 

Kavos likučių šalinimui derėtų pasirinkti spe-
cialią dėžę arba turimoje įmontuoti minkštos 
medžiagos (pvz. storos gumos) įtaisą, į kurį smū-
giuojama iš „portafiltro“ šalinant kavos likučius.

Saugomas nuo smūgių „portafiltro“ sietelis 
dyla natūraliai – ruošiant kavą didėja jame esan-
čių skylučių diametras, ilgainiui tai turi įtakos 
kavos ekstrahavimo laikui, vadinasi ateis metas, 
kai teks keisti nauju. 

 

  MECHANINĖS PRIEMAIŠOS GALI SUGAdINTI 
GIRNAS

Viena iš pagrindinių ir labiausiai saugoti-
na kavos malūno dalis yra girnos. Jas sugadina 
mechaninės priemaišos, kurių, nors ir labai retai, 
tačiau gali pasitaikyti kavos pupelėse. Vis dėlto 
labiausiai girnas reikia saugoti nuo atsitiktinai 
galinčių įkristi įvairių smulkių detalių ar įrankių.

Kavos malūno girnų priežiūra nesudėtinga. 
Pirmiausia, kavos pupelių bunkeris visad turi būti 
laikomas uždengtas. Taip pat nepatartina malti 
jau kartą maltos kavos. Galiausiai, priklausomai 
nuo kavos pupelių kiekio, girnose besikaupian-
tys kavos aliejai privalo būti reguliariai išvalomi 
sumalant specialią priemonę. Staigmenų išveng-
sime, o ir kokybiškesnę kavą paruošime, laiku 
pakeitę susidėvėjusias girnas. Girnų resursą daž-
niausiai nurodo gamintojas. 

Kavos malūne esantis maltos kavos bunkeris 
turi būti uždengtas, kad patekę pašaliniai daiktai 
nepakliūtų tarp dozatoriaus mentelių ir nesukeltų 
papildomų rūpesčių.

dozatoriaus porcijas formuojančios mentelės 
apsineša smulkiom maltos kavos dalelėm, taip 
sumažindamos kavos porcijos dydį. Jos nuvalo-
mos paprasčiausiu aštresniu šepetuku.

dar keletas PatarImų, Į kurIuos derė-
tų atsIŽvelGtI:

Indaplovėje taurės ir indai plaunami atskirai, o 
įrankiai – tik specialioje jiems plauti skirtoje dė-
žutėje, žemyn nukreiptomis rankenėlėmis. 

Indaplovėje negalima plauti vaisių ir daržovių 
trintuvo ar sulčiaspaudės guminių detalių (mai-
šymo indo dangtis, įvairios sulčiaspaudės detalės, 
turinčios gumines tarpines) bei dalių su guoliais 
(maišymo indas).

Visi šie galimi gedimai ir priemonės jų išvengti 
yra nesudėtingi, jei nuolat stebima baro įrenginių 
būklė ir tinkamu laiku imamasi atitinkamų veiks-
mų jų išvengti ar priemonių jiems pašalinti.

Baras

PRIEŠ IŠVALyMĄ IR PO JO
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LRVVKA INFoRMACIJA

InformacIja

konkursas „GerIausIas lIetuvos 
jaunasIs vIrėjas 2009“

 
2009 m. lapkričio 27 d. Lietuvos restoranų 
vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija  
(LRVVKA) UAB „Baltic Master“ mokymo centre 
surengė konkursą „Geriausias Lietuvos jaunasis 
virėjas 2009“. Virėjų konkurso dalyvių laukė 
netradicinė užduotis – konkurso patiekalai turėjo 
būti pagaminti Šiaurės šalių virtuvių motyvais.

Šis konkursas – jau antrasis LRVVKA organizuotas 
Lietuvos jaunųjų virėjų konkursas (pirmasis įvyko 
2005 m. lapkričio 4-5 d.; jame rungėsi komandos, 
kurių sudėtyje buvo po du virėjus).

„Geriausio Lietuvos jaunojo virėjo 2009” 
konkurse susirungė šeši jaunesni nei 28 metų 

virėjai iš įvairių Lietuvos miestų: vilniečiai Artūras 
Kondratjevas (restoranas „Medininkai“) , Andrius 
Kubilius (Vilniaus žirmūnų darbo rinkos mokymo 
centras) bei Konstantinas Kuznecovas (biliardo 
ir poilsio klubas „Pool House”), iš Palangos 
atvyko konkursantas Tadas Paulauskas (viešbutis 
„Vanagupė”), iš Klaipėdos – Remigijus Januška 
(„Old Port Hotel), o Andrius Buitkus (restoranas 
„Kauno bokštas”) atstovavo Kauną. Gaila, kad 
potencialių konkurso dalyvių gretas labai išretino 
gripas.

džiugu, kad konkursas vyko sklandžiai ir 
įdomiai. Konkurso metu virėjai per 2 valandas 
ir 30 minučių, naudodami profesionalią UAB 
„Baltic Master“ virtuvės įrangą, turėjo pagaminti 

4 porcijas šaltojo užkandžio, būtinai panaudojant 
jūros šukutes bei 4 porcijas karštojo patiekalo, 
būtinai panaudojant plekšnės filė. 

Konkursinius patiekalus vertino profesionali 
komisija. Jos sudėtyje dirbo vienas žymiausių 
Šiaurės šalių virėjų Michael Björklund, 1997 
metais iškovojęs geriausio Suomijos virėjo vardą, 
2000 m - geriausio Švedijos virėjo vardą, o 
2002 metais tapęs Švedijos nacionalinės virėjų 
komandos nariu. Taip pat teisėjavo patyrę šefai 
– LRVVKA Tarybos nariai – Valius Čepanonis bei 
Halina Višnevskaja. 

Konkurso dalyvių darbas ir pagaminti patiekalai buvo 
vertinami pagal Pasaulinės šefų draugijų asociacijos 
(WACS) nustatytus kriterijus: darbo 
vieta galėjo būti įvertinta 10 taškų; 
tikslus, profesionalus patiekalų 
paruošimas – 20 taškų; patiekalo 
pateikimas ir novatoriškumas 
– 30 taškų; patiekalų skonis – 
40 taškų.

Konkurso dalyviai, sirgaliai ir 
teisėjai buvo nustebinti dalyvių 
išradingumu ir netradiciniu 
produktų panaudojimu. 

Susumavus rezultatus, III-
iosios vietos laimėtoju buvo 
paskelbtas Vilniaus restorano 
„Medininkai“ virėjas Artūras 
Kondratjevas, II-oji vieta 
atiteko Palangos viešbučio 
„Vanagupė“ virėjui Tadui 
Paulauskui, o I-oji vieta ir 
„Geriausiojo Lietuvos jaunojo virėjo 2009“ vardas 
– „Old Port Hotel“ virėjui klaipėdiečiui Remigijui 
Januškai. 

Konkurso prizininkai buvo apdovanoti Šiaurės 
ministrų tarybos biuro Lietuvoje įsteigtais 
piniginiais prizais, o konkurso nugalėtojui 
Remigijui Januškai buvo įteiktas ir LRVVKA 
įsteigtas konkurso nugalėtojo prizas – stiklinė 
virėjo kepurė, taip pat kompanijos „Santa Maria“ 
prizas – profesionalių peilių rinkinys.

Konkurso „Geriausias Lietuvos jaunasis virėjas 
2009“ organizatoriai – Lietuvos restoranų 
vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija 
– dėkoja visiems konkurso dalyviams už jų 
drasą, o už paramą ir dėmesį dėkoja partneriui 
– Šiaurės ministrų tarybos biurui Lietuvoje 
bei šio konkurso rėmėjams – kompanijoms 
„Baltic Master”, „Santa Maria“, „Reaton“, 
„Nestle“, „Farm Frites“, „Kemitek“, „Unilever“. 

 
 

LRVVKA nusprendė vaisių ir daržovių meninio 
drožinėjimo meną išpopuliarinti ir Lietuvoje, 
2009 m. lapkričio 11, 18 ir 25 dienomis pirmąjį 
kartą pakviesdama visus į vaisių ir daržovių 
meninio drožinėjimo kursus. Savo patirtimi 
pasidalino Irina Tviragienė – viešbučio „Martialis“ 
gamybos vadovė, 2008 metų „Lietuvos talentų 
konkurso” sidabro medalio laimėtoja, 2007 metų 
„Lietuvos Talentų konkurso” bronzos medalio 
laimėtoja, 2005 metų „Kremliaus kulinarinės 
taurės” čempionato dalyvė. Lapkričio 11 bei 

25 dienomis kursų dalyviai sužinojo, kaip iš 
morkos, burokėlio, kaliaropės, bulvių bei baltojo 
ridiko išdrožti nepaprasto grožio gėles, kuriomis 
galima išradingai papuošti šaltųjų užkandžių 
lėkštes, suteikti žavesio banketiniam patiekalui 
ar furšetinių patiekalų padėklui, o drožinėtų gėlių 
puokštė nudžiugintų net ir išrankiausią svečią. 
Lapkričio 18 dieną kursų dalyviai išmoko, kaip 
per kelias valandas arbūzas tampa jurgino bei 
rožės žiedu. Išdrožtas arbūzas ne tik dėl savo 
įspūdingos spalvos, bet ir dėl dydžio labiausiai 
tinkantis vaisius desertiniam stalui papuošti. 

daržovių ir vaisių drožinėjimas ne tik atspindi 
Jūsų meilę maisto paruošimui, tačiau visuomet 
pamalonina klientą. Juk mūsų restoranų ir kavinių 
lankytojai nusipelnė kur kas daugiau nei pomidoro 
skiltelės ar petražolės šakelės savo lėkštėje. 
 

REMIGIJUS JANUŠKA
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ŠIaurės ŠalIų vIrtuvIų yPatumaI Ir 
tradIcInIų PatIekalų ruoŠImo bŪdaI

 
2009 m. lapkričio 25 – 28 d. Šiaurės ministrų 
tarybos biuras Lietuvoje surengė maisto kultū-
ros dienas „Šiaurės skonis“. Vilniuje vyko įvairūs 
renginiai, į kuriuos buvo kviečiami ne tik profe-
sionalūs virėjai, bet ir visi, mėgstantys gaminti 
ir besidomintys Šiaurės šalių virtuvėmis. Šiuo 
projektu buvo siekiama pristatyti Šiaurės šalių 
maistą, palyginti šiaurietiškas ir lietuviškas virtu-
ves, sudominti ir paskatinti lietuvius gaminti kuo 
įdomesnį maistą.

Maisto kultūros dienų „Šiaurės skonis“ svečiai 
buvo įžymūs skandinavų virtuvės meistrai Micha-
el Björklund iš Suomijos Alandų salų ir norvegas 
Kristoffer Hovland. 

Lapkričio 25 dieną UAB „Baltic Master“ mo-
kymo centre virtuvės meistras iš Suomijos Mi-
chael Björklund pravedė kulinarijos meistrišku-
mo pamokas profesionaliems Lietuvos virėjams. 
Pamokos metu buvo gaminami šie užkandžiai: 
vištienos vyniotinis su sūrio padažu, gruzdintos 
omarų uodegėlės su putojančiu vėžiagyvių kremu 
ir mažas kotletas su troškintomis voveraitėmis. 
Klausytojams patiko ir pagrindiniai patiekalai: 
žolelėse kepta vidinė ėrienos išpjova su česnaki-
niu padažu, pomidorų Aioli ir bulvių slėgtainiu, 
svieste kepta ešerių filė su Sandefjordo padažu 
bei kepta jautienos išpjova su daržovių ragu, 

troškintomis gelteklėmis ir balzaminio acto pa-
dažu. desertui pasiūlyta daim fondant su ledais 
ir virtomis kriaušėmis, Créme brûlè su „Snickers“ 
sausainiais ir traškia obuolių ir avižų vilione su 
naminiu vanilės padažu.

Lapkričio 26 d. Viešbučio „Reval Hotel Lietu-
va“ restorane „Riverside“ meistriškumo pamokas 
pravedė Kristoffer Hovland. Virtuvės meistras 
pagamino keturis puikius patiekalus: salotas su 
šviežiai rūkytu uotu ir ropių (morkų) tyre; omarų 
sriubą, patiekiamą su krabų mėsa ir jūros šukute; 
pipiruose keptą menkę; garuose virtą lašišų filė 
su garstyčių padažu.

Virtuvės meistrų Michael Björklund ir Kris-
toffer Hovland gaminti patiekalai ir gaminimo 
metodai atspindėjo judėjimo „Naujasis Šiaurės 
maistas“ tendencijas. Šio judėjimo koncepcija 
buvo paskelbta 2004 m., kai geriausieji Šiaurės 
šalių šefai ir kiti maisto profesionalai po ilgų dis-
kusijų paskelbė dešimties punktų „Šiaurės maisto 
manifestą“. Jame siūloma gaminti neįmantrius 
patiekalus, naudojant šviežias vietines sezoni-
nes žaliavas; išgaunant norimą patiekalo skonį, 
atsižvelgti į naujausias žinias apie sveikatai nau-
dingus produktus. Taip pat siūloma išlaikyti se-
novinius Šiaurės šalių maisto gaminimo būdus ir 
tradicijas, juos derinant su naujausiomis pasauli-
nėmis maisto gaminimo tendencijomis. 

Kviečiame ir Lietuvos virėjus pasinaudoti 
Šiaurės šalių kulinarine patirtimi, pritaikyti ją 

savo kasdieniame darbe ir klientams pasiūlyti dar 
skanesnių ir įdomesnių patiekalų. Taip pat tiki-
mės, kad, šiaurinių kaimynų pavyzdžio paskatinti, 
labiau saugosime ir puoselėsime lietuviškos vir-
tuvės tradicijas.

InformacIja

MICHAEL BJöRKLUNd

VIRTA LAŠIŠOS FILĖ GARSTyČIų PAdAžE
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pARodA „BALTIJoS MAISTAS“ 
džIUGINo GURMANUS

Klaipėdoje, Ledo arenos patalpose, spalio 23–25 dienomis vyko paroda 
„Baltijos maistas 2009“. Joje lankėsi ne tik su įvairiais maisto produktais su-
sipažinti ar jų paskanauti norėję klaipėdiečiai, bet ir maitinimo rinkos profe-
sionalai – restoranų ir kavinių atstovai.

Mugių, parodų, konferencijų organizatorius „Expo Vakarai“ nusprendė 
atgaivinti buvusią tradicinę, prieš devynerius metus paskutinį kartą rengtą 
specializuotą maisto, gėrimų ir technologijų ekspoziciją „Baltijos maistas“. Ir 
nors šiandieninis laikotarpis tikrai nėra palankus parodoms rengti (įmonės ir 
gamintojai taupo bet kokias išlaidas), reikia pasidžiaugti, kad renginys pavyko 
– jame savo gaminius ir paslaugas pristatė beveik 80 įmonių, tarp kurių buvo 
ir keletas dalyvių iš užsienio. 

dauguma pristatė savo gamybos maisto produktus. Tarp tradicinių lietu-
viškų mėsos, duonos gaminių, sūrių, kaimiško alaus ir medaus galima buvo 
aptikti ir šį bei tą įdomesnio – Lietuvoje auginamų stručių mėsos gaminių, iš 
Estijos atvežtų žvėrienos dešrų, latviškų ožkos sūrių ar rankų darbo šokola-
dinių saldainių. 

Restoranų darbuotojus sudomino keli stendai su valymo įrangos naujovėmis, indų ir kulinarinių 
įrankių atstovų produkcija. 

Parodos metu pristatyti Klaipėdos kolegijos ir turizmo mokyklos studentų paruošti meniški stalo 
papuošimai iš daržovių, vaisių, džiovintų augalų ir kitų rudens gėrybių. Profesionali vaisių pjausty-
toja Renata Pranaitytė demonstravo, kaip iš arbūzo ar kito vaisiaus galima sukurti neįtikėtinų stalo 
puošmenų.

InformacIja

28        restoranų verslas 4/2009
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Rygoje vykusiame čempionate dalyvavo po tris 
geriausius someljė iš kiekvienos Baltijos šalies bei 
vienas Švedijos atstovas; jis ir išrinktas nugalėtoju. 
Geriausiai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalių pasiro-
dė estai: Kristjan Peaske užėmė antrą vietą, trečiuo-
ju tapo Kristjan Markii. 

„Man tai buvo viena laimingiausių dienų. Visada 
svajojau laimėti čempionatą, nors turiu pripažinti, 
kad mano varžovai taip pat buvo labai profesiona-
lūs. dabar laukiu Pasaulio someljė čempionato Či-
lėje 2010 metų balandį“, – džiaugėsi čempionas iš 
Švedijos Sören Polonius. 

„Vana Tallinn Grand Prix 2009“ laimėtojas apdo-
vanotas 1000 eurų vertės pasirinktu vyno turnė ir 
„Vana Tallinn Grand Prix“ dekanteriu. Prizus įsteigė 
UAB „Liviko“.

Pretendentai į geriausio someljė vardą turėjo 
pademonstruoti ir teorines žinias, ir praktinius įgū-
džius. Pirmąją čempionato dieną kandidatai atsakė 
į 60 testo klausimų, akloje degustacijoje atpažino 
vynus ir varžėsi dekantavimo bei raudonojo vyno 
serviravimo rungtyje. Keturi geriausiai šiose rung-
tyse pasirodę dalyviai pateko į finalą.

Finaliniame etape varžytasi keturiose kategorijo-
se: akloje vynų ir kitų alkoholinių gėrimų degusta-
cijoje, raudonojo vyno dekantavimo ir serviravimo, 
vyno ir maisto derinimo bei vynų sąrašo koregavimo 
rungtyse.

Lietuvai čempionate atstovavo Gintaras Jakun-
tavičius (restoranas „Steak house“), Arminas da-
rasevičius („Vyno klubas“) ir Narimantas Miežys 
(restoranas „Saint Germain“); Latvijai – Jānis Kaļķis 

(viešbutis „Jurmala SPA“), Aleksejs Tatarinovs (pran-
cūziško vyno galerija LUIS) ir Raimonds Tomsons 
(restoranas „Vincents“); Estijai – Kristjan Markii 
(restoranas „Balthasar“), Kristjan Peaske (viešbutis 
„Telegraaf“) ir Aivar Vipper (viešbutis „Tallink Spa 
& Conference Hotel“). Čempionate svečio teisėmis 
taip pat dalyvavo Švedijos atstovas Sren Polonius 
(„Group F12“).

Geriausią Baltijos šalių someljė rinko tarp-
tautinė komisija, kurios pirmininke šiais metais 
buvo Austrijos someljė asociacijos preziden-
tė Anne-Marie Foidl. Pasak jos, renginio metu 
pademonstruoti Baltijos šalių dalyvių profe-
siniai įgūdžiai rodo, kad jie kasmet tobulėja. 
    žiuri sudarė someljė asociacijų atstovai: Lietu-
vos – prezidentas Arūnas Starkus, Estijos – valdybos 
narys Urvo Ugandi, Suomijos – prezidentas Pekka 
Mustonen, Latvijos – prezidentas Romans Komars ir 
Estijos – asociacijos prezidentė Kristel Nõmmik.

„Baltijos šalių someljė čempionatą prieš ketve-
rius metus pirmąkart suorganizavo Estijos someljė 
asociacija ir kompanija „Liviko“. „Vana Tallinn Grand 
Prix“ čempionatu norima paskatinti ir tobulinti Esti-
jos, Latvijos ir Lietuvos someljė profesinius įgūdžius. 
Taip pat šiuo renginiu siekiama pabrėžti, kad somel-
jė turi būti ne tik vyno, bet ir visų gėrimų ekspertas“, 
– sako „Liviko“ valdybos pirmininkas Janek Kalvi.

Baltijos someljė čempionatas „Vana Tallinn 
Grand Prix“ 2006 metais vyko Taline, 2007 metais 
– Rygoje, o 2008-aisiais – Vilniuje. Pernai čempio-
nato nugalėtoju tapo latvis Raimonds Tomsons iš 
restorano „Vincents“.
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Kuo mes žavėsimės rytoj? Tik pasau-
linė mugė Dining serviruos lankyto-
jams gausybę virtuvės ir namų ūkio 
naujovių. Mėgaukitės inovacijų ir 
idėjų gausa. Neturite teisės to pra-
leisti, nes tokios pasiūlos daugiau 
niekur kitur nerasite. 

Naujoji Ambiente paroda lauks Jūsų, 
optimizavusi salių struktūrą. Jau da-
bar visą informaciją apie parodą rasite 
www.ambiente.messefrankfurt.com

Čia galite įsigyti ir bilietų į mugę 
už palankesnę išankstinio pardavimo 
kainą.
Messe Frankfurt atstovybė 
Baltijos šalyse
Tel. + 370 5 213 55 34
info@lithuania.messefrankfurt.com

12. – 16. 2. 2010

dining
„VANA TALINN GRANd pRIX 
2009“ LAIMĖJo ŠVEDAS

SöREN POLONIUS
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ĮdoMyBĖS
PRAŠMATNIAUSI 2009 METų PASAULIO RESTORANAI IR Jų PATIEKALAI 

žurnalas „Forbes“ paskelbė besibaigiančių 2009-tųjų prabangiausių res-
toranų sąrašą. Išmoningi virėjai ir geriausi ingredientai – puikių patiekalų 
pagrindas. Tačiau restoranams išskirtinumą suteikia ir kai kurie „papildomi 
faktoriai“ - tokie, kaip valgomas auksas arba jauki aplinka. dauguma, pa-
tenkinančių išrankiausių gurmanų išlavintą skonį restoranų yra Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Taigi, pirmoje laimėtojų eilutėje ir atsidūrė viena Niu-
jorko maitinimo įstaigų...

1-moje vietoje – daniel‘io Boulud (Niujorkas) restoranas su savo firmi-
niu patiekalu. Šmaikštus ir idėjų nestokojantis virtuvės šefas siūlo paragauti 
šampano su „auksiniais ikrais“ derinio... Kaina – 860 JAV dolerių.

2 vieta. Jantvillyje (Kalifornija) įsikūrusiame „The French Laundry“ šefas 
Thomas Keller kiekvieną dieną kuria du meniu iš devynių patiekalų – pa-
grindinį šefo ir „daržovių“. Profesionalus kulinaras garantuoja, jog nė vie-
name iš patiekalų tų pačių ingredientų nerasite. Malonumo kaina – 240 
JAV dolerių. 

3-čioji vieta atiteko „Ciragan Palace Kempinski“ restoranui (Stambulas). 
Čia gaminamas „Auksiniu“ vadinamas tortas, kuriame yra tikro valgomojo 
aukso (24 karatų). desertas gaminamas iš prancūziškų miltų, o vaisiai net 
keletą metų marinuojami jamaikietiškame rome. Be to, į tortą dedamos ir 
vanilinės pupelės... Kainuoja šis prabangus gardumynas nei daug, nei mažai 
– 1000 JAV dolerių...

4 vieta. Į geriausiųjų penketuką pateko prancūziškasis „Les Amis“, esan-
tis Singapūre. Pastarojo virtuvėje gimsta patiekalai, kurių kiekviename yra 
baltųjų triufelių. Už pietus šiame restorane teks atseikėti 800 JAV dolerių 
(asmeniui). 

5 vietą užėmė „Fleur de Lys“ restoranas (Las Vegas). Virtuvės šefas Hu-
bert Keller savo restoranui iškovojo aukštą vietą už originalųjį savo kūrinį 
- „flerburger‘į“, į kurio sudėtį įeina japoniška marmurinė jautiena, triufeliai 
ir „fua-gra“. Paragauti norintys iš piniginės iškrapštyti turės 5 tūkstantėlius 
JAV dolerių... Tiesa, kad nebūtų taip apmaudu dėl ženkliai suplonėjusios pi-
niginės į kainą įskaičiuotas ir 1995 metų „Chateau Petrus“ butelis, atkelia-
vęs iš Bordo provincijos. 

6 vieta. Šią vietą ekspertai skyrė dar vienai Niujorko maitinimo įstai-
gai. Restorane „Nino‘s“ lankytojams pasiūlys picą, gardintą ikrais, šviežiais 
amerikietiškais omarais bei lašišos ikrais su vasabi prieskoniais. Tokių vaišių 
vertė – 1000 JAV dolerių.

7 vietoje atsidūrė Belgijos restoranas, neturintis nuolatinio adreso. Mat 
rasti šį „besisupantį“ restoraną sąvarankiškai rasti bus sudėtinga, tad turis-
tams rekomenduojama užsisakyti telefonu ir restoranas, krano pagalba, pats 
atkeliaus pas klientą... Neblogai, tiesa?

8 vieta. Įprastas aukštos klasės restoranas kažkur Miustik (Mustique) 
salelėje, Karibų pakrantėje. Šis kurortas garsėja, kaip geriausiai aptarnau-
jantis savo svečius - turtingiausius planetos žmones: karališkas šeimas bei 
aristokratų dinastijas. Keptas viščiukas, mango ir avokadų salotos, kuskusas 
su daržovėmis ir punšas su romu – čionykštis įprastos išvykos rinkinys. Visgi, 
tokią surengti gryname ore galėsite tik tuomet, jei apsistosite vienoje iš 
Miustiko vilų...

9 vieta. Sekanti sąrašo eilutė atiteko paryžietiškam „L‘Espadon“. Šiame 
restorane galima užsisakyti keptų veršienos šonkauliukų arba jautienos 
kepsnio su „fua-gra“. Vietiniai padavėjai siūlo bulvių piurė su triufeliais ir 
kakava. Be to, virtuvės šefas Michel Roht kviečia pavakarieniauti už savo 
darbo stalo. 

10 vietoje įsikūrė restoranas, esantis Jungtinėse Valstijose, Floridoje. Vir-
tuvėje vadovaujantis šefas Louis Palm gurmanams siūlo išskirtinę paslaugą 
-nenorintiems keliauti ir skiristi į Floridą, kulinaras pats atvyks į bet kurią 
JAV kampelį ir pagamins savo firminius pietus. Tokio malonumo kaina – 10 
tūkstančių JAV dolerių, žinoma, neskaičiuojant papildomų išlaidų kelionei... 

11 vieta. Paskutinėje ištaigingų restoranų sąrašo vietoje – mažytė 
Šanchajaus prekybos centro paskutiniame aukšte esanti patalpa „Three 
on the Bund“. Joje telpa tik du žmonės ir padavėjas. Klientams leidžiama 
užsisakyti bet kurį patiekalą iš restoranų, įsikūrusių prekybos centre. Be to, 
svečiai gali mėgautis nepakartojamais Šanchajaus vaizdais ir tuo pat metu 
lepintis nuostabiais valgiais. 

InformacIja

 dANIEL BOULUd

„THE FRENCH LAUNdRy“

„CIRAGAN PALACE KEMPINSKI”
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GerIausIas ŽuvIes restoranas dIdŽIojoje 
brItanIjoje 
Norintys paragauti geriausių jūros gėrybių patiekalų 
Jungtinėje Karalystėje turi vykti į Škotiją. Čia, uosta-
miestyje Skrabsteryje (Scrabster), įsikūręs daugiausiai 
titulų turintis žuvies restoranas. 

Gurmanų žemėlapy pasirodė visai neseniai. Jis buvo 
įtrauktas į tarptautinį gastronomijos gidą „Michelin 
guide“ tik šiemet. Vienok, jau daug metų „Captain’s 
Galley“ garsėja jūros gėrybėmis toli už Škotijos sienų. 
Jis ir buvo paskelbtas „Geriausiu žuvies restoranu di-
džiojoje Britanijoje“ kasmet vykstančioje ceremonijo-
je „Seafood Awards“ Londone. Šeimyninė pora Jim ir 
Mary Cowie atidarė savo restoraną. Vyras su žmoną 
pastate, prieš tai buvusioje žuvies saugykloje įkūrė 
restoraną - viską neatpažįstamai pakeitė ir sukūrė 
jaukią apsilankymo vietą: patogūs, simpatiški baldai, 
originaliai dekoruotas sienos ir be abejo, fantastiški 
patiekalai. Restorane „Captain’s Galley“ telpa iki 30 
žmonių. 

59-erių Jim‘as žuvininkystės industrijoje jau 35 
metai – prieš įkuriant restoraną, jis pats žvejodavo, 
paruošdavo ir parduodavo žuvį. Per savo karjerą Jim 
Cowie užsitarnavo geriausio virtuvės šefo, pirmenybę 
teikiančio jūros gėrybėms, vardą, o jo restoranas tapo nugalėtoju nomina-
cijoje „Škotijos skonis“ regioniniame konkurse. Restorano virtuvė nutolusi 
nuo eksperimentų – sėkmė slypi aukštuose kokybės standartuose. Kasdien 
čia siūloma išbandyti ne mažiau 10 skirtingų jūros gėrybių. 

Virtuvės šefas kas rytą keliauja į uoste esantį turgų ir ten renkasi „grobį“, 
kuris pagautas ne daugiau nei 50 mylių nuo restorano. Vakare restorano 
svečiai turi puikią galimybę ragauti užkandėlę iš Škotijos krabo ir lašišos, 
rankomis rinktų Orknio šukučių su padažu „Cafe de Paris“ arba kreolietiškos 
menkės su pipirais.

InformacIja

ŠukuČIų PatIekalas
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KodĖL SoMELJĖ MoKyKLoS KLASĖS pILNoS?

  Someljė profesijos Lietuvos profesijų 
sąrašuose nėra. Padavėjas, barmenas, 
virėjas – trys pagrindinės restoranuo-
se šiandien sutinkamos figūros. Tačiau 
spartaus vyno kultūros plėtros sąly-
gomis vis dažniau girdimas ir someljė 
pavadinimas. Seniau tai buvo už vyno 
asortimentą ir jo pateikimą atsakingo 
asmens pareigos. Šiuolaikiniame pasau-
lyje someljė atsakingas už bendrą pietų 
ar vakarienės sėkmę. Jis privalo klientui 
padėti pasirinkti ir vandenį, alų, aperity-
vus, arbatą, kavą ir stipriuosius gėrimus. Restoranuose, kuriuose rūkoma, 
someljė turi išmanyti ir apie cigarus. Šis žmogus turi gebėti patiekalus 
susieti su gėrimais, kad ir pirmieji, ir antrieji atsiskleistų, o bendras po-
jūtis būtų malonesnis nei kiekvieną valgio kompnetą vartojant atskirai.  
 
   mokosi ne tik profesionalai

Lietuvoje veikia vienintelė neformalaus ugdymo Lietuvos someljė 
asociacijos (LSA) Someljė mokykla, joje šiuo metu mokosi keturios stu-
dentų grupės. Maždaug dviejų šimtų valandų kursas perskaitomas per 
9–24 mėnesius (priklausomai nuo užsiėmimų intensyvumo). Nuosta-
bu, kad apie du trečdalius mokyklos studentų sudaro ne restoranų dar-
buotojai, o smalsūs vyno mėgėjai. Po mokslų šie žmonės tampa ne tik 
vyno žinovais, bet ir gerokai įdomesniais restoranų lankytojais. Jiems 
nesunku patiems pasirinkti vyną, tačiau jie kritiški prastam vyno asor-
timentui. Suprasdami, kad nelengva dirbti be klaidų prie stalo, jie visgi 
nelinkę atleisti nedidelių apgavysčių: negers vyno iš per ilgai atkimšto 
laikyto butelio, atpažins vyną su defektu, reikalaus, kad vynas būtų pa-
teiktas tinkamos temperatūros ir iš tinkamų taurių. Tokie žmonės ir tarp 
savo draugų įgyja autoritetą, jiems dažniausiai perduodama teisė už-
sakyti kompanijai ką ir kada gerti, jie tampa savotiškais vyno kultūros 
ambasadoriais. dalis neprofesionalių someljė studentų džiaugiasi, kad 
žinios apie vyną labai padeda neformaliai bendraujant su užsienio par-
tneriais, nes analogiška aistra yra įprastas reiškinys visame pasaulyje.  

   Padavėjo karjeros tęsinys
Someljė išsilavinimą turinčiam restorano darbuotojui ne visada leidžia-

ma priimti sprendimus – Lietuvoje asortimento formavimu dažniausiai 
rūpinasi įmonės vadovai ar administratorius. Gerai, jei jie yra baigę spe-
cialius kursus, tuomet pavaldiniui lieka tinkamai darbuotis salėje. Tačiau 
Lietuvoje vis dar tebėra daug restoranų, kurių gėrimų meniu nekeistas 5–6 
metus. Nežiūrint šiandienos nesusipratimų, someljė profesijos atsiradimas 
turi ilgalaikį pozityvų poveikį – padavėjo darbą pasirinkusiems jaunuoliams 
atsiveria puikios karjeros perspektyva, nekeičiant darbo pobūdžio. Someljė 
yra natūralus padavėjo darbo tęsinys, reikalaujantis gerokai daugiau žinių, 
todėl įdomesnis ir atsakingesnis. Normaliai darbą organizuojančiame res-
torane someljė yra lygiavertis virtuvės šefo partneris, padedantis formuoti 
ne tik vyno, bet ir maisto meniu, prisidedantis prie restorano įvaizdžio, 
reputacijos kūrimo. Todėl atsiranda didesnė tikimybė į padavėjų gretas 
pritraukti daugiau išsilavinusių, ilgam savo gyvenimą su darbu restorane 
pasiryžusių susieti žmonių. 

Arūnas Starkus, Lietuvos someljė asociacijos prezidentas

MENIU.LT JAU  
FACEBooK’E!

Be maisto savo gyvenimą ko gero įsivaizduojame sunkiai. Sveikas ar greitas, 
kasdienis ar neįprastas, saldus ar sūrus – pasirinkimo reikalas, tačiau faktas, 
jog jis mums būtinas. Žinoma, būna periodų, kuomet laikomės dietų, bet jos 
juk laikinos. Taigi, valgome, kad gyventume, ar gyvename, kad valgytume? 

Domina kur papietauti, surengti svarbią šeimos šventę, pasilinksminti su 
šaunia draugų kompanija, išbandyti neragautų gurmaniškų patiekalų...? ak-
cijos, nuolaidos, įdomiausios žinutės iš Lietuvos ir pasaulio, gastronominiai 
festivaliai, HoreCa naujienos, degustacijos bei kita naudinga informacija. Da-
bar Meniu.lt jau ir facebook.com. Diskutuokite, komentuokite, reikškite savo 
nuomonę, siūlykite!

InformacIja
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hoRECA RINKoS NAUJIENoS
steIGtI uŽdarĄsIas akcInes bendroves taPo PaPraŠČIau 

    Nuo šiol įsteigti uždarąją akcinę bendrovę bus paprasčiau. Ūkio ministras 
dainius Kreivys įsakymu patvirtino pavyzdinę uždarosios akcinės bendrovės 
steigimo akto formą bei pavyzdinius uždarosios akcinės bendrovės įstatus ir 
jų pildymo rekomendacijas. 

Pasak ūkio ministro d. Kreivio, sprendimo parengti pavyzdinius uždaro-
sios akcinės bendrovės steigimo dokumentus tikslas – palengvinti verslui 
tenkančią administracinę naštą. 

„Patvirtinus pavyzdinius uždarosios akcinės bendrovės steigimo doku-
mentus įsteigti uždarąją akcinę bendrovę tapo paprasčiau. Nuo šiol pakaks 
užpildyti tuščius pavyzdinės steigimo akto formos ir pavyzdinių įstatų lau-
kus taip, kaip nurodyta šių dokumentų pildymo rekomendacijose“, – sako 
ūkio ministras. 

Be to, numatoma atsisakyti privalomo uždarosios akcinės bendrovės stei-
gimo dokumentų, kai bendrovę steigia vienas asmuo, notarinio tvirtinimo, 
jeigu steigiamos uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai atitiktų 
pavyzdinę uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formą ir pavyzdinius 
uždarosios akcinės bendrovės įstatus. Ši tvarka įsigalios Juridinių asmenų 
registro tvarkytojui įdiegus informacinę sistemą, sudarysiančią galimybę už-
darosios akcinės bendrovės steigimo dokumentus teikti elektroniniu būdu.  
   Pavyzdinę uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formą, pavyzdinius 
uždarosios akcinės bendrovės įstatus ir jų pildymo rekomendacijas galima 
rasti Ūkio ministerijos interneto svetainėje, adresu www.ukmin.lt , skirsnyje 
„Įmonių teisė“. 

Juridinių asmenų registro duomenimis, šiandien Lietuvoje yra įregis-
truota apie 76000 uždarųjų akcinių bendrovių. 
 
     Internete bus dauGIau InformacIjos aPIe maIsto sauGĄ 
    Tarptautinis interaktyvus vartotojų švietimo projektas „dolceta“, kurį 
vykdo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT), bus papildytas 
dar vienu moduliu – „Maisto sauga“. Šioje projekto dalyje vartotojams bus 
suteikiama informacija ir patarimai kaip pasirinkti, transportuoti, saugoti ir 
gaminti maisto produktus, kad iki minimumo sumažinti galimybę maistui 
tapti nesaugiu vartoti. Taip pat bus pateikiama informacija sveikos mitybos 
klausimais.

Maisto produktų sauga
Aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga yra vienas iš svarbiausių maistui 

skirtų teisės aktų tikslų, nustatytų 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002. Šis reglamentas užtikrina žmonių 
sveikatos ir vartotojų interesų apsaugą maisto atžvilgiu, ypač atsižvelgiant 
į tiekiamo maisto įvairovę, įskaitant tradicinius produktus, ir kartu užtikrina 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą. Jis nustato bendruosius principus ir atsa-
komybę, veiksmingas organizacines priemones ir procedūras, padedančias 
priimti su maisto ir pašarų sauga susijusius sprendimus.

Maisto užteršimas cheminiais ir biologiniais veiksniais kaip, pavyzdžiui, 
salmonelėmis, hormonais, pesticidais, antibiotikais ir kt. gali padaryti mais-
tą nesaugų vartoti. Atsižvelgiant į tai yra labai svarbu, kad vartotojai žinotų 
ką valgo bei kokių veiksmų jie turi imtis, kad sumažinti su maisto sauga 
susijusią riziką. 

„dolceta“ projekto modulyje „Maisto sauga“ bus pateikta informacija 
vartotojui apie rizikos veiksnius: fizinė tarša – svetimkūniai maiste; chemi-
nė tarša – priedai, teršalai, antibiotikai, hormonai, vaistai, pesticidai ir kt.; 
biologinė tarša – bakterijos, virusai, parazitai; neteisingos mitybos rizika 
– kardiovaskulinės sistemos ligos, diabetas, vėžys, alergijos, dantų ėduonis, 
valgymo sutrikimai; naujų technologijų keliama rizika – genetiškai modifi-
kuoti organizmai, klonuoti gyvūnai, nanotechnologijos.

Išsamesnė informacija apie maisto saugą 2010 m. sausio mėnesį bus 
paskelbta interneto tinklapiuose www.dolceta.eu ir www.vartotojoteises.lt. 
 

  vIeŠbuČIų labuI PakeIstos cIvIlInIo kodekso nuostatos 
     Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija (LVRA) jau keletą metų inici-
javo, laukė ir stengėsi, kad asociacijos narių naudai būtų priimtos Civilinio 
kodekso pataisos, apibrėžiančios viešbučių civilinę atsakomybę svečių turto 
atžvilgiu. 

Iki šiol Lietuvoje viešbučių civilinė atsakomybė nebuvo ribojama, t. y. 
dingus svečių turtui, visais atvejais viešbutis turėjo kompensuoti neribotą 
žalą. Tokiu būdu viešbučiai galėjo nukentėti ir nuo nesąžiningų klientų. 

2009 metų spalio 22 d. Seimas priėmė Civilinio kodekso 6.750, 6.751, 
6.754 ir 6.865 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymą (projektas Nr. XIP-
675), už kurį teigiamai balsavo 87 Seimo nariai. 

Jame patikslintos nuostatos dėl viešbučių valdytojų materiali-
nės atsakomybės ribojimo už sugadintą, sunaikintą ar prarastą sve-
čių turtą. Nustatyta, kad kai turtas nėra perduotas viešbučiui saugoti, 
išskyrus atvejus, kai viešbutis atsisakė priimti saugoti turtą, kurį jam pri-
valoma priimti saugoti, civilinę atsakomybę už viešbutyje apsigyvenusio 
asmens daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą riboja viešbutyje apsi-
gyvenusio asmens vienos nakvynės viešbutyje kaina, padauginta iš šim-
to. Civilinę atsakomybę už viešbutyje apsigyvenusio asmens vieno daik-
to praradimą, trūkumą ar sugadinimą riboja viešbutyje apsigyvenusio 
asmens vienos nakvynės viešbutyje kaina, padauginta iš penkiasdešimties. 
 
                           ĮvertInta aludarystės svarba lIetuvos ekonomIkaI 
  Lietuvos aludarių gildija trečiadienį, 2009 metų spalio 21 d., Vilniu-
je surengė konferenciją „Senos tradicijos, nauji iššūkiai“, kurios metu 
nagrinėti šiandienos iššūkiai alaus pramonei Europoje ir Lietuvoje.  
Pagrindinė konferencijos užduotis buvo atskleisti, kodėl Lietuvoje gilias tra-
dicijas turinti alaus pramonė valdžios matoma kaip alkoholizmo šaltinis, 
tuo tarpu Vakarų Europoje alus pripažintas kulinarinio paveldo objektu, o 
alkoholizmas siejamas su stipresnio alkoholio vartojimu.

Vokietijoje vienas gyventojas vidutiniškai per metus išgeria 111 litrų 
alaus, Lietuvoje – iki 80 l, tačiau mūsų politikai muša pavojaus varpais ir 
rungiasi, kuris labiau prispaus aludarius. 

„Vokietijos politikai nebijo viešai pasirodyti su alaus bokalu ir diskutuoti 
apie alų ir alaus pramonę. Kodėl Vokietijoje valdžia dažniausiai į alų žiūri 
kaip į šalies nacionalinį pasididžiavimą, o Lietuvoje – tik kaip į alkoholizmo 
ir mokesčių šaltinį?“ – tokiais klausimas konferencijoje susirinkusiuosius pa-
sitiko Lietuvos aludarių gildijos vadovas Saulius Galadauskas. 

Konferencijoje viešėjęs pagrindinis pranešėjas – Vokietijos aludarių aso-
ciacijos vadovas Peter Hahn pabrėžė, kad tiek Vokietijoje, tiek ir Lietuvoje, 
alus yra vienas nedaugelio nacionalinio ir kultūrinio identiteto komponentų, 
per amžius taip stabiliai išlaikantis ir net stiprinantis savo pozicijas. 

„Saikingas alaus vartojimas yra pripažįstamas Europos ir ypač mūsų ša-
lių kultūros paveldo ir gyvenimo būdo dalimi. Ne mažiau svarbu, kad šis 
sektorius Europoje šiandien sukuria milžinišką pridėtinę vertę – tiek eko-
nomiškai, tiek ir vertinant pagal šalies ar regiono populiarinimą“, - sakė p. 
Peter Hahn. 

Ekonominiai skaičiai kalba už save.Europos aludarių asociacijos užsaky-
mu konsultacijų kompanija „Ernst & young“ parengė studiją, kurioje patei-
kiamas apibendrintas alaus pramonės indėlis į Europos ekonomiką. Tyrimas 
parodė, kad Europa su 3733 alaus daryklomis išlieka didžiausiu alaus ga-
mintoju ir vartotoju pasaulyje: 

Alaus pramonė sukūrė ir išlaiko 2,5 mln. darbo vietų visoje Europoje; 
Per metus Europoje suvartojama alaus už 124 milijardus eurų; 
Iš šių įplaukų, 72 proc. gaunama restoranuose, kavinėse ir baruose; 
Europos ūkiui alaus gamyba ir prekyba atneša papildomus 69 mlrd. 

eurų; 
Europos valstybės per mokesčius į nacionalinius biudžetus gauna 57 

mlrd. eurų. 
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Tarpukario Kaune restoranų ir kavinių gyve-
nimas buvo neįsivaizduojamas be pokylių, įvairių 
klubų susirinkimų. Tradicija ruošti „balius“ Lietuvo-
je paplito trečiojo dešimtmečio pabaigoje, ketvirto 
pradžioje. Iki tol pokyliai buvo mažiau populiarūs, 
nes tam reikėjo didelės patalpos, o Kaune tuo metu 
tinkamų salių nebuvo. Geriausiai tam tiko Metro-
polio restoranas, kur „Lietuvių klubas“ beveik kas 
antrą šeštadienį ėmė rengti uždarus šokių vakarus 
savo nariams ir jų rekomenduotiems svečiams. Čia 
koncertuodavo operos artistai, tokie kaip Grigai-
tienė, dvarionaitė, Sodeika – vieninteliai to meto 
profesionalūs dainininkai restoranuose. Pasirody-
davo jie tik „Lietuvių klubo“ rengiamose sueigose. 
Tuo metu veikusi menininkų draugija „Vilkolakis“ 
ruošdavo savo programas. 

Metropolis tuo metu jau nebebuvo tapatina-
mas su carinės Rusijos arba kaizerinės Vokietijos 
karininkų pasilinksminimo vieta ir visų Kauno „blo-
gybių“ šaltiniu. Metropolyje netgi buvo surengtas 
pirmasis Kauno vaikų darželio vakarėlis. „Lopšelio“ 
draugiją ėmė globoti Tūbelienė, o nuo 1930 metų 
– prezidento žmona Smetonienė. draugijos nariais 
buvo ir kiti žymūs žmonės, pavyzdžiui, žemės ūkio 
ministras Aleksas, švietimo ministras Šakenis, vi-
daus reikalų ministras Musteikis, susisiekimo mi-
nistras Vileišis ir kiti. „Lopšelio“ draugija Metro-
polyje rinkdavosi kas antrą savaitę trečiadieniais, 
į vadinamuosius „five-o-clock‘us“. Tai angliškosios 
tradicijos įtaka, todėl ir pavadinimas dažniausiai 
vartotas angliškas. Lietuviškai tokius susirinkimus 

pRIE SMEToNoS BUVo KITAIp...
poKyLIAI, ŠVENTĖS, SUSITIKIMAI
Andrius Zeigis

Praeitame mūsų žurnalo numeryje rašėme apie restora-
nuose, kavinėse siūlomus patiekalus ir gėrimus tarpukario 
lietuvoje, o šį kartą siūlome paskaityti, kaip linksmindavosi 
tarpukario lietuvos restoranų, kavinių lankytojai.

reikėtų vadinti arbatėlėmis. Šiuose suėjimuose 
buvo ne vien šnekučiuojamasi prie puoduko ar-
batos ar kavos, bet ir šokama. Svečiai padėdavo 
„Lopšeliui“ finansiškai bei aptardavo kitus svarbius 
klausimus. Tokie „five-o-clock‘ai“ buvo labai pa-
laikomi visuomenės, nes gražus pasilinksminimas 
sujungtas su labdaryste. 

„Lopšelio“ susirinkimai padarė pradžią ir kituo-
se restoranuose, kavinėse, arbatinėse ar cukrainė-
se rengti „five-o-clok‘us“ – jie tapo neatskiriama 
laikinosios sostinės kasdienės kultūros dalimi. Nuo 
1931 m. sausio mėnesio „arbatėlės“ persikėlė iš 
Metropolio restorano į naujai atidarytą Metropolio 
kavinę – ten, kur anksčiau buvo Lietuvos viešbučio 
restoranas (jis perkeltas į ten pat buvusį „Lietuvių 
klubo“ būstą. Kavinė ir restoranas turėjo tik bendrą 
rūbinę).

„Arbatėlės“ tapo labai populiarios, nes jas 
suruošti buvo labai pigu. Užtekdavo patiekti su-
muštinių, kiekvienam maždaug po šešis septynis, 
biskvitų, pyragaičių ir arbatos ar kavos. Norint pa-
įvairinti, buvo galima pasiūlyti žalių vaisių ar uogų 
kompoto bei ledų. Sumuštiniai gaminti labai maži 
– vos vieno kąsnelio, tik jeigu „arbatėlėje“ daugiau 
žmonių, buvo ruošiama ir didesnių sumuštinių. Ku-
klioms „arbatėlėms“ užtekdavo biskvitų, didesnėms 
reikėdavo tortų, bet kuo mažiau išgražintų kremu. 
Prie arbatos patiekdavo uogienę, o prie kavos grie-
tinėlę. Vasaros metu labai tiko ledai. Kartais vaišin-
davo saldainiais. 

Palaipsniui „Lopšelio“ draugija nebegalėjo ten-
kintis vien kas antro tre-
čiadienio susirinkimais, 
nes didėjo vaikų skaičius 
prieglaudoje, tad reikėjo 
daugiau lėšų jai išlaiky-
ti. 1923 m. „Lopšelyje“ 
buvo 50-60 vaikų, 1929 
m. – jau 160, o 1937 
m. net 900 vaikų. Todėl 
buvo pradėtos rengti 
kasmetinės draugijos 
puotos, kurios kartu su 
„Spaudos“ pokyliu lai-
kytos prestižiškiausiais 
renginiais Kaune. Juose 
lankydavosi visa laiki-

nosios sostinės aukštuomenė, politikai, meninin-
kai, profesoriai ir kt. Visi norintys net netilpdavo. 
Kiekvienas pokylis buvo skirtingas, visų pirma, de-
koracijomis, kurias ruošdavo dailininkai.  

Tačiau netrukus „arbatėlėmis“ imta dangsty-
ti net ir susitikimus, kuriuose vartojami stiprieji 
gėrimai. Tai netaikoma tikrosioms „arbatėlėms“, 
kurios prasideda apie 17 val. ir kur susirenka eli-
tas, turėdami kilnių tikslų. O vienas kitas stikliukas 
stipresnio gėrimo tik pagyvindavo kalbas ir darbus 
vardan gerų tikslų. Bet arbatėlėmis imta vadinti ir 
susiėjimus, rengiamus 20 val. ir visai ne labdarybės 
tikslais? Šiuo nekaltu vardu buvo pridengiami bet 
kokie susitikimai, išgertuvės. 

       
Bet grįžkime prie pokylių, kurių kiekvienas buvo 

nuodugniai aprašomas spaudoje. Štai kaip buvo 
nušviestas menininkų pokylis (aprašymas pateikia-
mas pilnas): 

„Lietuvių meno kūrėjų draugijos tradicinis me-
nininkų, arba, kaip jį dar kitaip vadina, devynių 
mūzų balius buvo Metropoly šeštadienį. Kaune 
įėjo į tradiciją, kad kiekvienas balius turi turėti 
tam tikrą programą. Pirma tą programą, paprastai, 
užpildydavo operos solistai. Tačiau ilgainiui paaiš-
kėjo, jog tat ne visiškai tikslu. Juk žmonės eina į 
balius ne klausyti rimtų operų arijų – tų dalykų 
visuomet galima girdėti operoje – bet linksmin-
tis. Todėl šalia arijų ir dainų, išpildomų operos 
artistų, imta praktikuoti ir kiti divertismentai, 
daugiau kabaretinio pobūdžio: šokiai, kupletai, 
monologai ir t.t. Ir menininkų baliuje tedainavo 

PERKAUSKO CUKRAINĖ-KAVINĖ, 1920 M.
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ponia Grigaitienė ir p. J. Butėnas, kitą progra-
mos dalį atliko dramos artistai ir baletininkai.  
    Čigonų šokį pašoko p-lė Jovaišytė ir p. Kilbauskas. 
Pavyko gerai. Abu šokėjai šoko su temperamentu. 
Olandų šokis, pašoktas p-lės E. žalinkevičaitės ir p. 
Kekšto taip pat turėjo pasisekimo. ypač svečiams 
patiko p. Kačinsko ir p. dineikos „dzinguliukai“, taip 
sakant, na zlobu dnia. Jie dainavo apie burmistrą 
p. Vileišį ir apie visokias mūsų laikinosios sostinės 
„prašmatnybes“. Bendrai, programa pavyko neblo-
gai, bet, reikia pasakyti, kad publika iš menininkų 
baliaus laukė ko daugiau...

  Salių dekoracijos darbus vedė p. dobužinskis. 
Kiek tų, moderniškoje dvasioje nupieštų, mūzų 
atvaizdai, iškabinėti didžiosios salėj sienomis, 
tiko visos salės nuotaikai, mes paliekame spręsti 
patiems dekoratoriams. Visai kas kita buvo Me-
tropolio biblioteka, įrengta Rytų stiliuje. Tai tikrai 
buvo malonus kampelis, kur, įėjęs iš kitų salių, ro-
dės, persikeldavai iš Europos į kokio Rytų valdovo 
poilsio vietą.

  Svečių buvo ne per daugiausia. dėl to, žino-
ma, laimėjo šokių mėgėjai, bet kaip tat atsiliepė į 
baliaus pajamas, tai jau kitas klausimas. Pažymė-
tina, kad menininkų baliuje labai ne daug tesima-
tė pačių menininkų: literatų, dailininkų ir operos 
solistų.“

  Bet didžiausias renginys Kaune būdavo spau-
dos pokylis, kaip ir Paryžiuje ar Berlyne. Į pokylį 
„Metropolio“ restorane atvykdavo pats preziden-
tas A. Smetona su žmona, ministrai, diplomatinio 
korpuso atstovai, meno žvaigždės ir kt. Vestibiulyje 
svečius pasitikdavo pokylio šeimininkai, o didžiojo-
je salėje grodavo pučiamųjų orkestras. Aukšti sve-
čiai ateidavo ypač pasipuošę: damos „skęsdavo“ 
savo kailiniuose, vyrai su juodais katiliukais ir bal-
tais šalikais, kariškiai – su mundurais, akselbantais 
ir blizgančiais antpečiais. Kepurėti korporantai iš 
pokylio šeimininkų perimdavo garbingiausius sve-
čius ir palydėdavo į uždarą Trijų Kunigaikščių salę. 
Čia jiems būdavo paruoštas atskiras vaišių stalas. 
Svečiai be titulų ir aukštų kategorijų – smulkes-
nioji ministerijų valdininkija, žemesnių laipsnių ka-
riškiai ir įvairiausi korporantai rinkdavosi į didžiąją 
šokių salę. 

„Iš visų salių atskubėję svečiai susispiečia pa-
sieniais, sudarydami platų praėjimą į Trijų Kuni-
gaikščių kambarį, kurio duris svetingai praveria 
žavioji „elegancijos arbitra“. Aplinkui birte pabyra 
dar skardesnės katučių papliūpos. Pasirodo ponia 
prezidentienė. Ji eina per salę, iškilniai nešdama 
galvą, šlamėdama šilku, užsimetusi ant nuogų pe-
čių balzganą lyg dūmas šinšilų peleriną. Ji malo-
ningai šypsosi, palenkdama galvą į dešinę ir į kairę. 
Iš po sunkių vokų akys žiba pasitenkinimu ir pa-
sotintu tuščios garbės troškuliu. Jai iš paskos len-
gvais žingsniais seka frakuotas, atletiškos išvaizdos 
vyras, veriamas publikos žvilgsnių. Jiems abiems 
pridurmu, deramame atstume, - plūsta ištisa pa-
lyda garbingų ponių ir orių ponų. Visu veiduose 
nužemintai meilikaujantys šypsniai. Prasideda pats 
baliaus siautulys!“ 

Bilietai į šiuos spaudos pokylius buvo patys 

brangiausi visame Kaune, todėl žurnalistų ruo-
šiamo pokylio tikslas buvo pelnas. dalį jo, žinoma, 
reikėjo skirti labdarai. 

1938 m. spaudos pokylis įvyko naujame Lietu-
vos Karininkų Ramovės pastate, nes čia tuo metu 
buvo didžiausia salė Kaune. Todėl ir žmonių su-
sirinko rekordinis skaičius – maždaug tūkstantis 
vyrų ir moterų. Pokylis buvo atidarytas dalyvaujant 
populiariam Melchiorui Puteliai (artistui Gustai-
čiui). „Be jo programą dar atliko žurnalistas Pulgis 
Andriušis ir dramos artistai režisuoti Jaškevičiaus ir 
dautarto. Buvo inscenizuojamas redakcijos darbas 
ir linksma operetė. Tradicinį spaudos valsą dainavo 
solistė Radzevičiūtė ir Savickis. Griežė trys orkes-
trai, trijų Stupelių vadovaujami iki 7 val. ryto. Gry-
nas baliaus pelnas – apie 10 000 litų.“

Trečiadieniais „Metropolyje“, tik atskiroje sa-
lėje, rinkdavosi Lietuvos „Rotary“ klubas, įsteigtas 
1934 m. Narių skaičius svyravo nuo 30 iki 40 žmo-

nių. Tarp veikliausiųjų buvo architektas Vytautas 
Landsbergis-žemkalnis, tapytojas Antanas žmui-
dzinavičius, gydytojas ir numizmatas Aleksandras 
Račkus. Susirinkimai vykdavo nustatytu grafiku: 
pietūs, pranešimai, diskusijos ir einamieji reikalai. 
Kiekvienas narys parengdavo po referatą, kuris 
dažniausiai siedavosi su nario pomėgiais ar speci-
alybe. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui „Ro-
tary“ klubas pabrėžė, kad vienas iš pagrindinių jų 
siekių yra taika, solidarumas su kaimynais latviais 
bei estais. Organizacija stengėsi platinti savo tai-
kos idealus, neprarasdama vilties sulaukti gražes-
nės ir saugesnės ateities.   

Antradieniais „Metropolyje“ rinkdavosi „Antra-
dienio Ponių Ratelis“ prie Vaikelio Jėzaus draugi-
jos. Ši draugija taip pat rengdavo pokylius, bet jų 
surinktos lėšos nebuvo skiriamos konkrečiai veiklai. 
Pvz., 1932 m. vykusio pokylio metu surinktos lėšos 
buvo skirtos našlaičių sanatorijai-kolonijai įkurti. 

Nors spaudos pokylis buvo žymiausias, bet 
kauniečiai labiausiai mėgdavo kaukių balius 
(karnavalus, maskaradus), kurių dažnas vykdavo 
„Metropolyje“. Tokių puotų tradicija į laikinąją sos-
tinę atkeliavo iš prieškarinio Vilniaus. Trečiajame 
dešimtmetyje ją sustiprino Vokietijos kultūrinio 
gyvenimo patirtis. Tuomet ten mokęsi ir lankę-
si lietuviai užsikrėtė linksma vokiečių studentų ir 
kūrybinių profesijų narių fantazija. Aktyviausias 

kaukių balių dalyvis buvo Petras Rimša, visada lai-
mėdavęs pirmuosius prizus už sukurtų kostiumų 
dizainą. didesnieji kaukių pokylio entuziastai labai 
nusimindavo sužinoję, kad dalyvaus P. Rimša, nes 
vyravo nuomonė, jog jis neįveikiamas, o jo pokš-
tams tai taip nebuvo lygių. 

Pokyliai jų dalyviams kainuodavo brangiai, 
ypač moterims. Kiekviena rimta ponia per metus 
nueidavo į du tris pokylius, kuriuose norėdavo kuo 
gražiau pasirodyti. Su ta pačia suknele antrą kartą 
save gerbianti ponia neidavo. Ruoštis pradėdavo 
iki renginio likus mėnesiui: visų pirma, nusipirkda-
vo 5–6 metrus medžiagos suknelei už 150–200 Lt.; 
siuvėjui reikėjo mokėti dar apie 60–70 Lt. Batelius, 
kainavusius apie 40–50 Lt., vėliau apsiaudavo tik 
kelis kartus ir atiduodavo tarnaitei. Šilkinės kojinės 
10–15 Lt. Pirštinaitės ir vienas kitas papuošalas 
prie suknelės – vėl 50 Lt. Kosmetika, nauji kvepa-
lai, manikiūras, plaukų sušukavimas dar 60–70 Lt. 
Nereikia pamiršti ir kainos už kvietimą į pokylį. 

Taigi, laikinosios sostinės damai vienas pokylis 
kainuodavo apie 500 Lt. Padoriam Kauno ponui 
pokylis taip pat atsieidavo ne pigiai. Gerą kostiumą 
buvo galima įsigyti už 300–400 Lt. Tačiau jį po to 
nešiodavo visus metus. Save gerbiantis džentelme-
nas per metus nueidavo į kokius penkis pokylius. 
Nusiskutimas, odekolonas, kostiumo valymas, ba-
tai – dar apie 100 Lt. Toks džentelmenas pokylio 
vakarą nevakarieniaudavo antros ar trečios rūšies 
restorane, bet valgydavo pokylyje, ir tai jam kai-
nuodavo dar 30–50 Lt. Pasibaigus pokyliui dažnai 
reikėdavo su senais draugais kur nors nueiti išgerti 
alaus. Jeigu pokylyje būdavo viršininko žmona, tai 
jai reikėdavo visaip pataikauti: nupirkti loterijos 
bilietų, sumokėti taksistui už parvežimą namo. 
Suskaičiavę visas išlaidas matome, kad kiekvienas 
pokylis džentelmenui kainuodavo apie 180 Lt. 

Pasiruošimas buvo bene neigiamiausias poky-
lių bruožas, turint omenyje, kad jie rengti labdaros 
tikslais: juk daug daugiau pinigų būtų surinkta, 
jeigu pokylio pasiruošimui skirtas sumas atiduotų 
labdarai. Tuomet ir paties pokylio nereikia. 

Tačiau ką nors panašaus pasakyti būtų buvę 
nemandagu ir gėda prieš draugus, pažįstamus, 
pokylio dalyvius. Be to, jau buvo sukurtas visas 
labdaros veikimo mechanizmas, kuriam sėkmin-
gai veikti neišvengiamai reikėjo pokylio. Galų gale 
kauniečiai ir miesto svečiai ir taip būtų nuolatos 
linksminęsi, nepriklausomai nuo to, kam skirtas 
pokylis. Juk kurgi daugiau, jeigu ne baliuje galėjai 
gauti prizą už geriausią šokimą, gražiausią suknelę 
ar kostiumą, kaukę, ir tais nuopelnais pasididžiuoti 
prieš viso Kauno ar net Lietuvos elitą. Tai suteikda-
vo garbės pojūtį ir pripažinimą. 

Nors pokyliai ir „five-o-clock‘ai“ nėra lietuviški 
produktai, bet laikui bėgant jie sugėrė lietuviš-
kosios dvasios prieskonius ir tapo neatskiriama 
daugumos žmonių gyvenimo dalimi. jaunesnioji 
laikinosios sostinės gyventojų karta tai jau trak-
tavo kaip tradiciją, o tradicija labai greitai tapo 
kultūros dalimi. be pokylių būtų sunku įsivaiz-
duoti tarpukario kauno kultūrinį gyvenimą.
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MAITINIMo ĮSTAIGŲ dRAUdIMAS

1. kokios yra draudimo rizikos (rūšys)?
Maitinimo paslaugas teikiančiai įmonei pagrindinės aktualios draudimo 

rūšys yra šios: turto, verslo nutrūkimo draudimas, įmonės civilinės atsako-
mybės draudimas, darbuotojų nelaimingų atsitikimų, sveikatos bei trans-
porto draudimas. Kiekviena iš šių rūšių apima vis kitas rizikas, todėl ir drau-
dimo sąlygos yra skirtingos.

draudimų tipai: 
1. Įvardijamų rizikų (ugnis, vagystė, vanduo, audra, kitos gamtinės jė-

gos, stiklo dūžis, transporto priemonės atsitrenkimas, piktavališka trečiųjų 
asmenų veika). 

2. Visų rizikų (išskyrus standartinius nedraudžiamuosius įvykius, tokius 
kaip karas ar pan.). 

Verslo nutrūkimas, kai atlyginami nuostoliai, patiriami kliento, kai jo 
įmonės veikla nutrūksta dėl draudžiamojo įvykio pagal Turto draudimo su-
tartį. Jeigu įvykis, pagal Turto draudimą, yra pripažįstamas nedraudžiamuo-
ju, verslo nutrūkimo nuostoliai nėra atlyginami.

Pagrindiniai draudimo produktai:
- turtas (patalpos, įranga, baldai);
- bendroji civilinė atsakomybė (klientų sužalojimai, apsinuodijimai, trau-

mos);
- verslo nutrūkimas (sustojusi gamyba dėl, pavyzdžiui, gaisro); 

   - nelaimingų atsitikimų ir darbdavio civilinės atsakomybės draudimas 
(darbuotojai).

2. ar visas maitinimo įmones galima apdrausti?
Visas. Nes maitinimo įmonė iš esmės nesiskiria nuo kitų paslaugų įmonių 

(pvz., grožio salono). Gal tik daugiau dėmesio draudikai skiria naktiniams 
klubams, kur didelis žmonių sambūris, dekoracijos ir interjeras – iš degių 
medžiagų, naudojamos žvakės ar specialus apšvietimas. dėl to kiekvienos 
draudimo rūšies riziką skirtingos draudimo bendrovės  vertina individualiai, 
priklausomai nuo įvairių faktorių: priešgaisrinių ar apsaugos nuo vagystės 
priemonių, maisto kokybės kontrolės, personalo valdymo, nuostolių istori-
jos. Taip pat individualiai vertinamos ir skirtingos įmonės. Tačiau maitinimo 
paslaugas teikiančioms įmonėms aktuali yra ne viena draudimo rūšis, o ke-
lios pagrindinės: turto draudimas, verslo nutrūkimo draudimas, įmonės civi-
linės atsakomybės draudimas, darbuotojų nelaimingų atsitikimų draudimas, 
sveikatos draudimas, transporto draudimas. 

3. kokias sąlygas turi atitikti įmonė, norinti apsidrausti? kuo maitini-
mo įmonių draudimas skiriasi nuo nemaitinimo įmonių draudimo?

Nėra jokių specialių draudimo reikalavimų. Priklausomai nuo draudimo 
rūšies, rizikos vertinimo kriterijai yra įvairūs. Tačiau draudimo bendrovės 
didžiausią dėmesį skiria nuostolių prevencijai. Jei įmonė rūpinasi savo 
saugumu, savo darbuotojais bei saugia veikla, tokia įmonė tikrai gali ap-
sidrausti. Kaip ir daugumai įmonių, reikia atitikti priešgaisrinio saugumo 
reikalavimus.

Maitinimo paslaugas teikiančiai įmonei labai aktualus yra ir civilinės 

atsakomybės draudimas, kadangi savo veikla ji gali sukelti neigiamą po-
veikį ne konkrečiam objektui, o dideliam ratui vartotojų, pvz., netinkamai 
paruoštas maistas apnuodija grupę atėjusių papietauti turistų iš Japonijos. 
 
Standartinė informacija, norint sudaryti draudimo sutartį:  
1. užpildytas prašymas sudaryti draudimo sutartį; 
2. paskutinis priešgaisrinės tarnybos patikrinimo aktas su atžymomis apie 
įvykdymą; 
3. įmonės teritorijos planas, jeigu įmonės teritorijoje yra keletas pastatų; 
4. valdomo turto duomenys iš registrų centro.

4. kaip apskaičiuojamas įmokos dydis (kokie faktoriai svarbūs)?
Priklausomai nuo draudimo rūšies, draudimo įmokos nustatymo faktoriai 

yra skirtingi. Kaip minėta anksčiau, jei įmonė skiria pakankamai dėmesio 
savo ir savo veiklos saugumui (turimos apsaugos sistemos, draudimo is-
torija, 1 metai ar daugiau be įvykių), draudimo bendrovė riziką prisiims už 
mažesnę draudimo įmoką. Įmokos dydis apskaičiuojamas priklausomai nuo 
įmonės apyvartos, turto atkuriamosios vertės, patalpų dydžio, priešgaisrinės 
ir kitos apsaugos signalizacijos būklės, patalpų amžiaus, darbuotojų skai-
čiaus, paslaugų spektro, išskaitų (franšizių) dydžių ir kitų faktorių. 

Skirtingos draudimo bendrovės gali atsižvelgti į skirtingus faktorius.

5. ar įmokos dydis priklauso nuo įstaigos buvimo vietos, egzistavimo 
laikotarpio? ar skiriasi draudimo sąlygos skirtinguose miestuose esan-
čioms įstaigoms?

Vien geografinė vieta daro nedidelę įtaką draudimo įmokos dydžiui, ka-
dangi Lietuvos teritorija geografiškai yra pakankamai vientisa. Tačiau turime 
ir ypatumų: kai kurios teritorijos vertinamos kaip labiau rizikingos nei kitos, 
pvz. Biržų ir Pasvalio regione didesnė karstinių reiškinių arba smegduobių 
tikimybė, Šilutės regione galimi potvyniai. 

draudimo riziką taip pat veikia ir kriminogeninė situacija, todėl jei mai-
tinimo įstaiga įsikūrusi didesnio pavojaus rajone, jos draudimo įmoka bus 
didesnė. daugiau lemia vadinamoji lokacija – pvz., senas pastatas sena-

 Maitinimo įstaigos draudimas gali padėti išvengti dide-
lių finansinių nemalonumų nelaimingo įvykio metu. Gaisrai, 
užliejimai ir kitos gamtos stichijos ar tiesiog žmogaus inter-
vencija nėra tas veiksnys, kuris padėtų vystyti maitinimo, ap-
gyvendinimo verslą. Šiame straipsnyje pateikiame kelių Lietu-
voje veikiančių draudimo bendrovių konsultantų atsakymus į 
klausimus.
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- miestyje ir kavinė prekybos centre. Svarbu ar pastatas naujas, ar senas, ar 
atnaujinti yra jo inžinieriniai tinklai. Svarbu yra ir kokia yra pastato kaimy-
nystė, nes kilęs gaisras atskirame nuošaliame name nepadarys žalos aplinki-
niams, tačiau gaisras prekybos centre atneš didelių nuostolių, gali lemti net 
viso prekybos centro nuostolius. Pavyzdžiui, dėl kavinės židinio kilęs gaisras 
Akropolyje pridarys žalos ne tik pačiai kavinei, bet ir prekybos centro turtui. 
O dėl degančios užmiesčio kavinės žala tretiesiems asmenims bus gerokai 
mažesnė arba jos visai nebus. Suprantama, kad skirsis šių dviejų kavinių 
draudimo įmokos. 

Įmonės egzistavimo laikotarpis ir veiklos istorija taip pat daro nemažą 
įtaką draudimo rizikai, nes ilgiau veikiančios įmonės riziką įvertinti yra pa-
prasčiau ir tiksliau. Atsižvelgiant į veiklos istoriją, galima paprasčiau vertinti 
tendencijas, verslo praktiką, žalų istoriją ir kt. 

 
6. kas kiek laiko reikia / galima sumokėti įmokas? ar taikomi įmokų 

atidėjimai? ar keičiasi tokiu atveju draudimo sąlygos?
draudimo bendrovės individualiai vertina draudimo rizikas, o esant rei-

kalui ir galimybėms gali atidėti pirmos draudimo įmokos sumokėjimo termi-
ną iki 14 d. nuo pirmos įmokos mokėjimo datos. Įmokas galima mokėti nuo 1 
iki 12 kartų per metus. Mokant draudimo įmoką daugiau negu per 4 kartus, 
taikomas nežymus pabrangimas. draudėjui nesumokėjus eilinės draudimo 
įmokos, draudimo apsauga galioja dar 15 dienų nuo draudiko pranešimo 
apie įsiskolinimą gavimo dienos.

7. jeigu įstaiga turi kelis maitinimo taškus, kaip tuomet apskaičiuoja-
ma įmoka? ar įmoka mažesnė, ar, galbūt, kinta draudimo sąlygos?

Įmoka apskaičiuojama taip pat, kaip ir draudžiant vienoje vietoje vei-
kiančią maitinimo įstaigą. Galutinė draudimo įmoka visada priklauso nuo 
įvairių aplinkybių, rizikų įvertinimo; tai gali būti turimas maitinimo tinklas, 
turto koncentracija vienu adresu ar pan. Tiesioginės proporcijos tarp taškų 
skaičiaus ir įmokos nėra. Iš esmės žiūrima į bendrą turto vertę.

8. drausti galima visą turtą ar ir atskirus objektus, esančius maitinimo 
įmonės patalpose (pvz., tik įrangą)?

Taip, yra galimybė drausti atskirus objektus (patalpas, įrenginius, at-
sargas, reklamines iškabas, grynuosius pinigus ir kt.), visgi pageidautina ir 
rekomenduotina, kad draudėjas draustųsi visą turimą turtą, t. y., pastatus, 
įrenginius, atsargas. Tačiau greičiausiai įrangos vertė bus mažesnė nei pa-
talpų vertė, taigi ir žala bus skausmingesnė, jeigu nukentės patalpos.

9. kokios įtakos maitinimo įmonių draudimui turi ekonomikos sun-
kmetis? kainos leidosi ar atvirkščiai – kilo dėl didesnės rizikos?

Lietuvos ekonomikos recesija palietė ir draudimo verslą, tačiau viena-
reikšmiškai vertinti padidėjusią riziką sudėtinga, kadangi skirtingas draudi-
mo rūšis recesija veikia skirtingai. Tačiau ji be jokios abejonės padidėjo dėl 
augančios kriminogeninės situacijos Lietuvoje. Vertinant draudimo įmokų 
faktinį dydį – sumažėjus maitinimo paslaugas teikiančių įmonių apyvartai, 
darbuotojų skaičiui, susitraukus restoranų / kavinių tinklui, – draudimo įmo-
kos taip pat sumažėjo.

10. ar padedate, patariate klientams, kaip sumažinti riziką, galinčią 
padaryti žalos jų verslui?

draudimo bendrovės visada klientui pataria rizikos valdymo klausi-
mais. Kliento pageidavimu draudimo ekspertai atvažiuoja, apžiūri pa-
talpas, išsiaiškina poreikius, įvertina galimas grėsmes ir kartu su klientu 
sprendžia, kokių veiksmų imtis norint sumažinti riziką, o kartu ir drau-
dimo įmoką. Svarbiausias patarimas draudėjui – laikytis BPST (ben-
drųjų priešgaisrinės saugos taisyklių). dirbant su atvira ugnimi reikia 
vadovautis papildomais saugomą reglamentuojančiais dokumentais. 
 
   11. ką dar reikėtų žinoti klientui, norinčiam apdrausti maitinimo įmo-
nę?

Galima apdrausti investicijas į patalpas. Tai aktualu tiems, kas draudžia-
mas patalpas nuomojasi.

Patogi, paprasta ir aiški draudimo taisyklių struktūra – kiekviena rizika 
atskirai aprašyta „nuo – iki“, t. y. nuo ko apdraudžiama (draudiminiai įvykiai) 
ir kas yra išimtys (nedraudiminiai įvykiai), todėl klientui sudarant draudimo 
sutartį lengviau susivokti, nuo ko jis apsidraudžia, o nuo ko – ne. 

draudėjas gali iš karto apsidrausti savo numatomas būsimas investicijas 
į kilnojamą ir / ar nekilnojamąjį turtą. Tokiu būdu jam nereikės performinti 
draudimo sutarties ir, dėl investicijų padidėjus turto vertei, bus išvengta 
nevisiško draudimo.

Be tiesioginės žalos turtui taip pat automatiškai apdraudžiamos išlaidos 
vietos sutvarkymui po draudiminio įvykio. Jeigu nėra kitaip sutarta draudi-
mo sutartyje, šios išlaidos atlyginamos iki 10 % nuo patirto nuostolio su-
mos, bet ne daugiau nei 50.000 Lt.

draudimo įmokų tarifų struktūra yra paprasta. Kiekvienai rizikai nusta-
tomas atskiras tarifas, kad draudėjui atsisakius kurios nors iš siūlomų rizikų, 
draudimo įmoka mažėja. Patogu pasirinkti draudėjui skirtingą draudimo va-
riantą su skirtingomis rizikomis ir įmokomis. 

draudėju gali būti bet kuris asmuo, kuris turi teisėtą turtinį interesą, 
susijusį su apdraudžiamu turtu. Tai gali būti:

• turto savininkas
• turto naudotojas
• turto nuomininkas
• kiti asmenys, turintys teisėtą turtinį interesą (pvz. bankas, kuriam tur-

tas yra įkeičiamas, lizingo kompanija)

Patariame pradėti nuo Bendrosios civilinės atsakomybės. Savo turto ver-
tę mes galime išmatuoti ir tiksliai prognozuoti, kokių reikės investicijų, jeigu 
jį po gaisro ar užpylimo reiks atstatyti. Apsidraudęs klientas turėtų elgtis 
lygiai taip pat apdairiai, kaip ir būdamas neapsidraudęs. Juk draudimas 
kompensuoja tik materialius nuostolius, bet nekompensuoja patirto stre-
so, skausmo išgyvenimo, sugaišto laiko, brangių prisiminimų, kaimynų turto 
vertės, klientų sveikatos sutrikimų. Tokie įvykiai gali tapti ypač nemaloniu 
siurprizu maitinimo įstaigai. Net jeigu maistas visada yra nepriekaištingas 
(nors ir geriausi gamintojai padaro klaidų), paprastas užsieniečio paslydimas 
ar nuvirtimas nuo kėdės gali virsti rimtu susižalojimu (pvz. kaklo ar stuburo 
trauma), kas prives prie labai didelių reikalavimų atlyginti žalą. Užsienyje 
maitinimo įstaigos netgi pasikabina Bendrosios civilinės atsakomybės poli-
są matomoje vietoje – viešai deklaruodami, kad rūpinasi savais klientais.  
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Už atsakymus dėkojame „Lietuvos draudimo“ , „If“ ir  „PZU Lietuva“ kompanijoms 
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>> 2010 M. SAUSIS 
 
 
THE FRANCE SHOW  
didžiausias renginys didžiojoje Britanijoje, skirtas pristatyti    
Prancūzijos kultūrą, maistą, turizmą.  
Vieta: Londonas, didžioji Britanija.  
data: 2010 sausio 8-10 d. 
Internete: http://www.thefranceshow.com/  
 
HORECAVA  
Tarptautinė viešbučių ir maitinimo rinkos paroda-mugė.  
Vieta: Amsterdamas, Olandija.  
data: 2010 sausio 11-12 d.  
Internete: http://www.horecava.nl/horecava2008/n 

 
ECORISMO  
Ekologiškų produktų paroda.  
Vieta: Nantas, Prancūzija.  
data: 2010 sausio 13-14 d.  
Internete: http://www.ecorismo.com/

 
FERIEN-MESSE WIEN  
Gausybė naujų idėjų, kaip sveikai gyventi, organizuoti laisvalaikį, 
taip pat SPA viešbučių ir saunų srities naujienos.  
Vieta: Viena, Austrija.  
data: 2010 sausio 14-17 d. 
Internete: http://www.ferien-messe.at/ 

 
WINTER FANCy FOOd SHOW  
Tarptautinė įmantraus maisto ir konditerijos gaminių paroda.  
Vieta: San Franciskas, JAV.  
data: 2010 sausio 17-19 d.  
Internete: http://www.specialtyfood.com/do/Home 

 
ANFAS HOTEL EQUIPMENT  
Viduržemio jūros regiono produktų, tekstilės, dekoracijų ir įran-
gos viešbučiams, moteliams, restoranams paroda.  
Vieta: Antalija, Turkija.  
data: 2010 sausio 20-23 d. 
Internete: http://www.anfas.com.tr/en/index.htm 

 
dANUBIUS GASTRO  
Tarptautinė gastronomijos paroda.  
Vieta: Bratislava, Slovakija.  
data: 2010 sausio 21-24 d. 
Internete: http://www.incheba.sk/ 

 
HO.RE.CA.  
Tarptautinė viešbučių, restoranų ir kavinių paroda.  
Vieta: Atėnai, Graikija.  
data: 2010 sausio 22-25 d. 
Internete: http://www.forumsa.gr/en/ 

 
SIGEP  
Tarptautinė ledų, pyragaičių, konditerijos gaminių ir kepinių 
paroda.  
Vieta: Riminis, Italija.  
data: 2010 sausio 23-27 d. 
Internete: http://www.sigep.it/  

FOOdEXPO 
didžiausia HoReCa paroda Skandinavijos šalyse.  
Vieta: Herningas, danija.  
data: 2010 sausio 24-27 d. 
Internete: http://www.messecenter.dk/

 
AGECOTEL  
Profesionalams skirta Viduržemio jūros regiono paroda-mugė. 
Kavinės, viešbučiai, restoranai ir gastronomija.  
Vieta: Nica, Prancūzija.  
data: 2010 sausio 31-vasario 3 d. 
Internete: http://www.nicexpo.com/ 

 
IdENTITA GOLOSE 
Gastronomijos paroda.  
Vieta: Milanas, Italija.  
data: 2010 sausio 31-vasario 2 d. 
Internete: http://www.micmilano.it/Home_en.html

 
ISM  
Tarptautinė saldainių ir sausainių paroda.  
Vieta: Kelnas, Vokietija.  
data: 2010 sausio 31-vasario 3 d. 
Internete: http://www.ism-cologne.com/ 

>> 2010 M. VASARIS 
 
TOP GASTRO  
Kasmetinė gastronomijos paroda- mugė.  
Vieta: Praha, Čekijos respublika.  
data: 2010 vasario 4-7 d. 
Internete: http://www.incheba.cz/

 
INTERNATIONAL FOOd ANd dRINK EXHIBITION  
Tarptautinė maisto ir gėrimų paroda.  
Vieta: Atėnai, Graikija.  
data: 2010 vasario 5-8 d. 
Internete: http://www.mackbrooks.com/

 
TECNOBAR & FOOd / HOTEL & GASTROTEH  
Tarptautinė viešojo maitinimo, viešbučių ir barų paroda.  
Vieta: Padua, Italija.  
data: 2010 vasario 7-10 d. 
Internete: http://www.tecnobarfood.it/ 

 
PROdEXPO  
Tarptautinė maisto priedų ir žaliavų paroda-mugė.  
Vieta: Maskva, Rusija.  
data: 2010 vasario 8-12 d.  
Internete: http://www-eng.expocentr.ru/

 
HOSPITALITy EXPO   
HoReCa paroda.  
Vieta: dublinas, Airija.  
data: 2010 vasario 9-10 d.  
Internete: http://www.hospitalityexpo.ie/
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EUROPEAN SANdWICH & SNACK SHOW  
Europos sumuštinių ir užkandžių rinkos paroda.  
Vieta: Paryžius, Prancūzija.  
data: 2010 vasario 10-11 d. 
Internete: http://www.sandwichshows.com/ 

 
NORd GASTRO & HOTEL  
Gastronomijos paroda-mugė.  
Vieta: Husum, Vokietija.  
data: 2010 vasario 15-16 d. 
Internete: http://www.messehusum.de/ 

 
MEdITERRANEAN SEAFOOd EXHIBITION  
Viduržemio regiono jūrų gėrybių ir jų gamybos technologijų 
paroda.  
Vieta: Riminis, Italija.  
data: 2010 vasario 21-24 d.  
Internete: http://www.medseafood.it/ 

 
UKBA  
Tarptautinė konditerijos gaminių, kepinių ir gastronomijos 
paroda.  
Vieta: Budapeštas, Vengrija.  
data: 2010 vasario 21-24 d. 
Internete: http://www.hungexpo.hu/

 
MIA ALIMENTAZIONEFUORICASA  
Tarptautinė maisto paroda.  
Vieta: Riminis, Italija.  
data: 2010 vasario 21-24 d.  
Internete: http://www.riminifiera.it/en 

 
LAUNdRy ANd dRy CLEANING 
Skalbimo ir sauso valymo įrenginių paroda.  
Vieta: Minskas, Baltarusija. 
data: 2010 vasario 23-26 d.  
Internete: http://www.belexpo.by/ 

 
FOOd EXPO UKRAINE  
Tarptautinė specializuota maisto, maisto priedų ir gėrimų 
paroda.  
Vieta: Kijevas, Ukraina.  
data: 2010 vasario 23-26 d.  
Internete: http://www.expoplaza.kiev.ua/

 
GASTROTECH & HOTEL  
Tarptautinė viešbučių, restoranų įrangos bei maisto paroda-
mugė.  
Vieta: Zagrebas, Kroatija.  
data: 2010 vasario 24-28 d.  
Internete: http://www.zv.hr/sajmovi/145/index_en.html 

 
HOTELyMPIA 
Renginys, skirtas maitinimo ir vaišingumo rinkoms. 
Vieta: Londonas, Anglija. 
data: 2010 vasario 28-kovo 4 d.  
Internete: http://www.excel-london.co.uk/

>> 2010 M. KoVAS 
 
SALIMA / MBK / INTECO /   
Trys tarptautinės parodos, skirtos: maisto pramonei; kepyklų ir 
konditerijos pramonei; įrangos mažmeninei prekybai, viešbu-
čiams ir viešojo maitinimo sektoriui.  
Vieta: Brno, Čekija.  
data: 2010 kovo 2-5 d. 
Internete: http://www.bvv.cz/ 

 
INTERSUC/EUROPAIN 
Tarptautinė šokolado, konditerijos, sausainių ir kitų kepinių bei 
gurmaniškų produktų paroda.  
Vieta: Paryžius, Prancūzija.  
data: 2010 kovo 6- 10 d.  
Internete: http://www.europain.com/ 

 
CFIA RENNES  
Maisto rinkos tiekėjų paroda.  
Vieta: Rennes, Prancūzija.  
data: 2010 kovo 9-11 d. 
Internete: http://www.cfiaexpo.com/ 

 
INTERNORGA  
Tarptautinė viešbučių, restoranų, viešojo maitinimo, kepyklų, 
konditerijos verslo paroda.  
Vieta: Hamburgas, Vokietija.  
data: 2010 kovo 12-17 d. 
Internete: http://www.internorga.com/ 

 
GASTRO  
Gastronomijos paroda. 
Vieta: Helsinkis, Suomija. 
data: 2010 kovo 17-19 d.  
Internete: http://www.finnexpo.fi/

 
VIINIEXPO  
Vyno ir stipriųjų alkoholinių gėrimų dienos.  
Vieta: Helsinkis, Suomija.  
data: 2010 kovo 18-20 d. 
Internete: http://www.viiniexpo.fi 

 
PRORESTEL  
Vaišingumo ir maisto paroda-mugė.  
Vieta: Saint-Malo, Prancūzija.  
data: 2010 kovo 21-23 d. 
Internete: http://www.saint-malo.cci.fr/ 

 
FOOd & dRINK EXPO  
Maisto ir gėrimų paroda-mugė.  
Vieta: Birmingamas, Anglija.  
data: 2010 kovo 21-24 d. 
Internete: http://www.foodanddrinkexpo.co.uk/ 

 
ALIMENTARIA  
Tarptautinė maisto ir gėrimų paroda.  
Vieta: Barselona, Ispanija.  
data: 2010 kovo 22-26 d. 
Internete: http://www.alimentaria.com/ 
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VIRTUVĖS IR BARo ĮRANGA
„arvItra baltIc“ uab
S. žukausko g. 49, Vilnius, tel. (8 5) 2102227, arvitra@arvitra.lt, 
www.arvitra.lt 
Virtuvės ir baro įranga, įrankiai, baldai, barai, projektavimas

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

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

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

„resvIlė“ uab
R. Kalantos g. 38, Kaunas, tel. (8 37) 360077, info@resvile.lt, 
www.resvile.lt 
Virtuvės ir baro įranga, baldai, indai, įrankiai, inventorius, įrengimas, 
montavimas, projektavimas, konsultacijos 
 
„sPeKas“ ir Ko uaB 
Laisvės pr. 125A, Vilnius, tel. (8 5) 2740380, spekas@spekas.lt 
www.spekas.lt 
Virtuvės ir baro įranga, indai, įrankiai, baldai, barai 

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 
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ApSKAIToS SISTEMoS IR ĮRANGA
„uCs BaLtiC“ uaB
Ulonų g. 5, Vilnius, tel. (8 5) 2107247, filialai Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Rygoje, ucs@ucs.lt, www.ucs.lt
Kompiuterinės ir apskaitos sistemos 

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

IŠKABoS, REKLAMA
„strateGInIų Projektų vystymo GruPė“ uab
Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, tel. (8 5) 2735919, info@meniu.lt, 
http://horeca.meniu.lt 
Reklamos paslaugos maitinimo įstaigoms ir jas aptarnaujančioms 
įmonėms, produktų įvedimas į rinką, ryšių su visuomene paslau-
gos, reklaminių iškabų, stendų, skrajučių, valgiaraščių dizainas ir 
gamyba 

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

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

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

KAVA, ARBATA

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

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

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

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

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

„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 keturi „Restoranų verslo“ numeriai, 
tačiau jei dėl objektyvių ekonominių aplinkybių sutriktų leidinio 
periodiškumas, Jums bet kokiu atveju bus pristatyti keturi 
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!

Keturių numerių prenumeratos kaina yra 48,00 Lt už 
artimiausių leidinio numerių pristatymą. Prenumeratos kuponą 
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rasite šiame 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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