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elena Germanovič
nuotraukos: iš „dvaro“ archyvo

  vasara – vestuvių ir krikštynų metas. Šias šventes 
dažniausiai planuojame iš anksto. nuostabiausias gy-
venimo akimirkas švęsti bei rūpesčius patikėti kviečia 
restoranas-viešbutis „dvaras“. 4 žvaigždučių viešbutis ir 
restoranas įsikūręs ramioje tilto gatvelėje, architektūrinio-
kultūrinio paveldo pastate, šalia vilniaus arkikatedros ir 
senamiesčio. kadaise šis pastatas buvo dvaro dalis, todėl 
romantiškos sielos turėtų likti neabejingos pastato istori-
jai...

„dvaro“ virtuvės šefas įtiks net 
išrankiausiems 
  restorane visada rasite malonų aptarnavimą, jaukią 
aplinką bei kokybišką ir skanų maistą už priimtiną kainą. „dvaro“ 
svečių gomurį pamalonins naujojo restorano šefo europietiškos 
virtuvės  patiekalai. Gaivi pavasario naujiena – karštos vištienos 
salotos su įvairiais salotų lapais, karamelizuotais ananasais ir ke-
dro riešutais. norintiems lengvai užkąsti taip pat siūloma para-
gauti lašišos ar jautienos carpaccio ar įvairių skonių risotto.  La-
biau išalkusieji nenusivils paragavę restorano lankytojų pamėgtos 
veršienos išpjovos kepsnio su bulvių suflė, šviežių salotų puokšte ir 
rokforo sūrio padažu. „dvaras“ kviečia mėgautis geriausiu maisto 

ir vyno deriniu - meniu rasite kompetentingų 
someljė rekomendacijas. valgiaraštis atnauji-
namas sezoniškai, todėl kaskart atrasite naujų 
patiekalų.

pobūviai, furšetai, konferencijos, 
verslo pietūs...
tai puiki vieta nedidelėms vestuvėms, 
krikštynoms, taip pat gimtadienio, jubiliejų ar 

įmonės šventėms. valgius galima pasirinkti iš įprasto ar pobūviams 
skirto valgiaraščio. originalūs patiekalai, jauki aplinka ir 
 geras aptarnavimas – „dvaro“ svetingumas paliks neišdildomą 
įspūdį. 

restorane galima rengti konferencijas, pobūvius (iki 30 svečių) ar 
furšetus (iki 40 svečių). 
 
                                                                                                  

   su „Laisvalaikio“ kortele sąskaitai restorane 
“dvaras” taikoma 15 procentų nuolaida, pobūviams 
– 10 procentų, apgyvendinimo paslaugoms – 30 
procentų. kambarių kainos – nuo 59 eurų.

restoranas -viešbutis „dvaras“, tilto g. 3, 
vilnius.
telefonas staliukų rezervacijai ir pasiteiravimui: 
(8 5) 2107370
daugiau informacijos rasite: www.dvaras.lt

darbo dienomis – verslo pietūs prailgintu 
laiku - 11.30-16.30. kasdien vis naujas 
valgiaraštis. skirtingi kainos pasiūlymai. 
verslo pietūs nuo 12 Lt.

Restoranas „dvaras“ - 
puiki vieta romantiškoms 
vestuvėms ir dalykiniams 
pietums

veršienos išpjovos kepsnys su bulvių suflė, šviežių salotų puokšte ir rokforo sūrio padažu
patiekalo kaina – 42 Lt. su laisvalaikio kortele 35.70 Lt
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jo didenybė - antrekotas

   Vos ne visą pasaulį užvaldęs greitasis maitinimas iš antrarūšių arba 
visai netikusių maisto produktų, labai pigūs pagal savikainą, bet bran- 
giai parduodami beliašai, čeburekai, doner kebabai, erzackibinai, picos 
sujaukė supratimą apie normalią ir sveiką mitybą.
   Žmonija 30 000 metų mito mėsa, mūsų organizmas yra prisitaikęs 
įsisavinti visas reikalingas mėsos maistingąsias medžiagas. Ne be 
reikalo per tuos tūkstantmečius prijaukinta, išvesta specialių gyvulių 
veislių, išmokta mėsos paruošimo, mėsos atsargų ir patiekalų gamybos 
technologijų ir būdų, sukurta įvairiausių mėsos gaminių. 
   Tačiau šiandien net profesionalūs kulinarai mažai žino, kuo skiriasi 
antrekotas nuo didkepsnio (steiko), kotletas nuo langeto, medalionas 
nuo turnedo, bifšteksas nuo  romštekso, rostbifas nuo štufato, šnicelis 
nuo šnelklopso, kuo skiriasi tefteliai nuo frikadelių, ir kas yra mėsos 
maltiniai.

   Antrekotas (prancūziškai: entre – tarp, côte – šonkaulio) – klasikinėje 
Prancūzijos, kartu ir Europos, virtuvėje – tiktai Charolais (šarolė) veislės 
vienerių metų kastruoto mėsinio buliuko pusės skerdienos mėsos gabalas, 
išpjautas iš trumposios nugarinės tarp stuburo ir šonkaulių.
  Ne veršio, ne jaučio, ne telyčios ir ne karvės, – nes iš tos vietos šių 
gyvulių išpjautas mėsos gabalas yra apvalus, primena medalį ir todėl mėsos 
specialistų yra vadinamas jautienos medalionu (beef medallion).
Dėmesio! Neieškokite antrekoto didžiosiose maisto prekių parduotuvėse, 
nes ten jų niekada nebuvo ir vargu ar kada nors bus!
Taip pat netikėkite Lietuvos restoranuose arba kitose maitinimo įmonėse 
radę valgiaraštyje pavadinimą ANTREKOTAS. Restorano savininkai įsitikinę, 
kad esate neišmanėlis ir būtinai norėsite paragauti nežinomo kepsnio... Li-
etuvoje niekas neaugina šarolė veislės kastruotų buliukų, tad būkite tikri, 
kad Jums įkišo senos karvės mėsgabalį, kuris iškepęs bus kietas kaip pa-
danga, o jei minkštas, vadinasi chemiškai apdorotas (minkštinamąja druska) 
ir todėl nuodingas (sukeliantis skrandžio opas)... 
  
    Kaip kepamas antrekotas?
    Nuo antrekoto mėsos gabalo atpjaunamas 1cm storio pjausnys, švelniai 
delnu paspaudomas, kad pasidarytų vienodas, gerai įkaitintoje lygiadugnėje 
keptuvėje be jokių rantelių gerai įkaitinus lydytą sviestą (vienam antrekotui 
imama 20 g sviesto) kepamas ant stiprios ugnies 5 minutes iš vienos pusės 
ir 5 minutes iš kitos. 
   Kai antrekotas kepa, joks save gerbiąs kulinaras nuo jo neatsitrauks nė 
sekundei, nes mėsą reikia mentele arba šaukštu laikyti prispaudus, kad 
nesiraitytų ir vienodai apskrustų. Antrekotas tuoj pat dedamas pašildyton 
lėkštėn, užpilamas keptuvėje susidariusiomis sultimis ir tik tada pagardi-
namas druska ir malūnėliu maltais juodaisiais pipirais. Ant mėsos dedama 
aromatizuoto lydyto sviesto ripkelė. 
Jo didenybė antrekotas patiekiamas tik su balta puria bulvių koše. Ir nieko dau-
giau. Jokių padažų, jokių marinuotų daržovių ar kitokių išsidirbinėjimų... 
     Dominuoti turi tik antrekotas, jo nepakartojamas skonis ir kvapas, o 

bulvių piurė privalo būti neutrali, švelni, jokiu būdu ne užgožianti, o tik 
pabrėžianti, iškelianti jo didenybės skonines ir aromatines savybes. Taip, 
kaip Karaliaus Saulės grožį ir didybę atspindinti madam Pompadur...
     Beje, aromatinis sviestas antrekotui gaminamas ne bet kaip, o tik iš 
lydyto naminio sviesto, į jį įmaigius smulkiai sukapotų peletrūnų, truputį 
druskos ir maltų juodųjų pipirų. Įvyniotą į foliją ritinėlį galima užšaldyti 
šaldiklyje. Toks sviestas yra jo didenybės karūna su brangakmeniu, nes an-
trekotui suteikia riešutų poskonį, o peletrūnas – švelnų pavasarinių pievų 
kvapų dvelksmą. 
       Prancūzų kaimiški arba kasdieniai antrekotai tokia prabanga nepasižymi, 
nes jie gaminami ne iš išskirtinės, o iš paprastos jautienos. 
   Nuo antrekoto atpjaunamas 1cm storio pjausniai, švelniai delnu pas-
paudomi, kad pasidarytų lygūs, dedami ant gerai įkaitintos storos ketinės 
keptuvės be jokių rantelių ir kepami ant smarkios ugnies 5 minutes iš vienos 
pusės ir 5 minutes iš kitos. Paskui antrekotai sudedami į skardą, ant viršaus 
užbarstomi pasiruotais (pakepintais) svogūnais (Prancūzijos kaimiečiai dar 
mėgsta sudėlioti bulvių, cukinijų), aptepami majonezu, apibarstomi trintu 
sūriu ir kepami karštoje orkaitėje 40–45 minutes.

   Specialūs antrekoto restoranai pradėjo kurtis Paryžiuje, vėliau išplito ir     
kituose Prancūzijos miestuose, Europos sostinėse. Štai keli žymesnieji, kur 
galima pasimėgauti tikrais antrekotais: Cafe de Paris L’Entrecote, Entrecôte 
Café de Paris, 3a Baker Street, London W1, Entrecote-et-les-dames. Am-
sterdam, Entrecote Cafe Federal. Berne, Not Rated/Write a Review 2032 
Union St, San Francisco, CA 94123, L‘entrecote Saint-Jean in Quebec, En-
trecôte Café De Paris Al Khaleej Palace Hotel.

vincentas sakas

     Kulinarinėje literatūroje ir terminijoje aptinkame neteis-
ingai rašomų mėsos kepsnių pavadinimų. Tas pasakytina apie 
JAV, Europos šalių (ypač Lietuvos) ir Rusijos mėsos gamybos 
technologus, mėsininkus, mėsos pardavėjus, restoranų ma-
isto gamybos technologus, virtuvių šefus ir virėjus. Dažnai jų 
žinios apie mėsos išpjaustymą buvo ir tebėra paviršutiniškos, 
kol kas niekas rimtai neužsiima terminų sutvarkymu.

proDuKTAI
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Restorane „Kineret“ - žuvies patiekalai

   turbūt ne vienas iš mūsų žino, kad vitaminas C padeda kovoti su 
peršalimu, kmynai gerina virškinimą, o riebus maistas prieš vartojant 
alkoholį lengvina pagirias... visgi, kaip yra iš tikrųjų? Griauname ir pat-
virtiname mitus...
    vitaminas c – nuo peršalimo ir gripo
mitas. abi ligos sukeliamos virusų, su kuriais kovojama antivirusiniais 
vaistais. askorbo rūgštis (vitaminas C) teoriškai gali sušvelninti simptomus, 
tokius kaip kosulys, bei padidinti organizmo atsparumą. remiantis iki 
šiol atliktais moksliniais tyrimais, daugeliui žmonių toks poveikis, deja, 
nepasireiškia. vitaminas C nemalšina gripo ir peršalimo simptomų, geri-
ausiu atveju jis gali sumažinti ligos trukmę. be to, ypač didelė vitamino 
C dozė gali iššaukti kai kurių ligų paūmėjimą, pavyzdžiui, sukelti inkstų 
akmenligės priepuolį...
    aštrūs prieskoniai sukelia skrandžio opą
mitas. skrandžio opą sukeliantys faktoriai labai įvairūs: bakterijos, 
netinkama mityba, rūkymas, stresas bei neigiamos emocijos, nervinių ir 
psichinių faktorių poveikis, kita. taip pat liga gali būti paveldėta. pirmu 
atveju, bakterijoms patekus į organizmą, yra pažeidžiamas sekreto sluok-
snis, saugantis skrandžio gleivinę nuo skrandžio sulčių. aštrūs patiekalai 
ar alkoholis nesukelia opaligės, jie tik gali paaštrinti egzistuojančios ligos 
simptomus.
    kmynai padeda virškinimui 
Faktas. iš kmynų gaminamas eterinis aliejus, kuris pasižymi gydomuoju 
poveikiu, apsaugo nuo raumenų spazmų virškinimo trakte, lengvina 
virškinimą ir kovoja su vidurių pūtimu. kmynų arbata gali padėti esant 
nedidelėms skrandžio problemoms.
   karštas pienas su medumi ir sviestu padeda nuo peršalimo
mitas. piene ir svieste yra daug sočiųjų riebalų rūgščių, kurios dau-
giau kenkia nei padeda. peršalimu sergančiam organizmui labiau rei-
kia nesočiųjų (gerųjų) riebalų, kurių gausu avokado vaisiuose, marga-
rine, riebioje žuvyje, žuvų taukuose, riešutuose. kalbant apie medaus 

gydomąsias savybes – jos net sumažėja sumaišius medų su karštu pienu. 
todėl geriau tiesiog suvalgykite medaus šaukštelį...
   mėtų nuoviras ar degtinė su pipirais padeda nuo pilvo skausmų
mitas. abu šie gėrimai pirmiausiai dirgina, o alkoholis gali pažeisti 
skrandžio gleivinę. Jeigu skausmo priežastis ne rėmuo ar uždegimas, 
tokie gėrimai gali tik pakenkti. 
   riebus maistas prieš alkoholio vartojimą lemia lengvesnes pagirias
mitas. Žinoma, gerai pasistiprinus alkoholio poveikis organizmui 
sumažėja, nes alkoholis tirpdo riebalus ir tuomet sunkiau įsisavinamas. 
vis dėlto ši kombinacija – pražūtinga skrandžiui ir ilgainiui gali stipriai 
pakenkti. 

 

   iš vieno putojančio vyno butelio gali gimti apie šimtas milijonų 
burbuliukų. iš kur jie atsiranda? išsamiau šį klausimą nusprendė 
panagrinėti prancūzų mokslininkas Gerard Liger-belair. neribotą kiekį 
šio gėrimo tyrimams parūpino „pommeri“ šampano namai. 
   daugelis šampano mėgėjų turbūt puikiai žino – panašiai kaip ir 
geriausi putojantys vynai, šis gėrimas nėra prisotinamas angliarūgšte, 
o burbuliukai atsiranda antrosios fermentacijos dėka. dėl to net ir ke-
lioms valandoms palikta šampano taurė – vis dar pilna burbuliukų. 
antrą fermentaciją užtikrina du priedai: nedidelis kiekis cukraus like-
rio bei mielės. Jie pridedami neputojantį vyną pilstant į butelius. verta 
paminėti, kad ankstesniais laikais, kai šampanas tik pradėtas gaminti, t. 
y. Xviii amžiaus pradžioje, didelis kiekis butelių sprogdavo nuo per sti-
praus spaudimo. visų pirma, dėl nekokybiško stiklo, antra – dėl vyndarių 
neišmanymo apie tai, kiek cukraus reikia dėti... Šiais laikais taisyklės 
reikalauja aukščiausios rūšies šampaną išlaikyti buteliuose trejus metus, 
ne aukščiausios – pusantrų metų. 
    vis dėlto tai nepaaiškina burbuliukų paslapties. vieną kartą sėdėdamas 
bare, prie alaus bokalo, visuotinai gerbiamas mokslininkas Gerard Liger-
belair sugalvojo išsiaiškinti šampano burbuliukų paslaptį. Jo tyrimų dėka 
paaiškėjo, kad dujų burbuliukai atsiranda tose taurės vietose, kur yra 
mikroskopinių svetimkūnių. burbuliukai ypač gausiai gimsta celiuliozės 
pluošto viduje. mokslininkas aprašė kiekvieną burbuliuko gyvenimo 

etapą: nuo radimosi per grupavimąsi į kolonas iki išnirimo ir mažo sprogi-
mo gėrimo paviršiuje. dar 2004 metais išleistoje knygoje „uncorked: the 
science of Champagne“ pateikiamos išsamios iliustracijos. knyga puikiai 
įvertinta laikraščių ir žurnalų kritikų, laimėjo kelis apdovanojimus.
    bendradarbiaujant su reimso universitetu, tyrimams buvo pasitelkti 
įvairūs naujoviški prietaisai: labai greiti fotoaparatai, chromatogra-
fai (naudojami dujų koncentracijai matuoti) ir lazeriniai tomografai. 
mokslininkas aprašė ne tik burbuliukų judėjimą, bet ir kokią įtaką jie 
daro gėrimo skoniui ir aromatui. 
    Žinoma, mokslininkų komanda neatsisakė ir įprasto organoleptinio 
degustacijos metodo. 
    neribotą kiekį šampano tyrimams suteikė su reimso universitetu 
bendradarbiaujantys „pommery“ šampano namai, kurių istorija siekia XiX 
amžių. mirus monsieur pommery, jo žmona Jeanne-alexandrine Lou-
ise 1858 metais perėmė vadovavimą bendrovei ir baigė didžiules dvaro 
statybas, kurios truko iki 1888 metų. dvaras reimso mieste tebestūkso ir 
kasmet pritraukia daugiau nei 90 tūkstančių turistų. valdų plotas sudaro 
51 hektarą, o 30 metrų po žeme net 18 kilometrų driekiasi rūsiai, kur 
pastoviai palaikoma 10 laipsnių temperatūra. rūsiuose laikoma apie 20 
milijonų butelių. 
     taigi, dabar žinote bent dalį šampano paslapčių...

Griauname mitus

Šampano moksLas

įDomybėS
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    sostinės senamiestyje esantis restoranas „kineret“ (raugyklos 
g. 4a) siūlo žuvies patiekalus! restorano lankytojai galės mėgautis 
įvairiais žuvies patiekalais už ypatingą kainą. 

      netradicine virtuve garsėjantis restoranas išties turi ką pasiūlyti. 
„kineretas“ didžiuojasi nė vieno svečio pamėgtu „Jūrų velniu“ ir pop-
uliariuoju „Žuvies kapitonu“. išbandyti tikrai verta. vyriausias restorano 
virtuvės virėjas viktoras Galubievskis paruoš ir kitų, gardžių žuvies 
patiekalų - upėtakį troškintą grietinėlėje su daržovėmis, įdarytus ka-
lmarus, lašišą ir karpį... visų žuvies patiekalų kaina „laimingąjį mėnesį“ 
- 29 litai. „Jūros velnią“ kainavusį 39, taip pat lašišą bei kitus skanėstus 
dabar galėsite ragauti tik už 29 litus. Įdarytas karpis – 18 litų. restorano 
valgiaraštyje naujiena – dorada garuose (37 litai). 

   restorano savininkai tatjana saranda ir igoris Libmanas neabejoja 
– restorano valgiaraščiui abejingi neliks net išrankiausi lankytojai. „ki-
nereto“ valgiaraštyje rasite ir įvairių sriubų, šaltų užkandžių, neragautų 
salotų, karštų patiekalų bei saldumynų. tiesa, besilaukiančioms - 50 
proc nuolaida visiems patiekalams! 

su „laisvalaikio“ 
kortele - 25 
procentų nuolaida!

adresas:
raugyklos g. 4a

darbo laikas:
p. 11:00-23:00 
a. 11:00-23:00 
t. 11:00-23:00 
k. 11:00-23:00 
p. 11:00-23:00 
Š. 11:00-23:00 
s. nedirbame

telefonas:
8 605 40422

       sotūs ir nebrangūs dienos pietūs
    čia užsukus jums pasiūlys nebrangius ir gardžius patiekalus. 
„pilnavertė mityba užtikrina žmogaus darbo produktyvumą. svarbu, 
kad maistas būtų skanus, maistingas ir, be abejonės, kokybiškas“, 
- teigia restorano „kineret“ virtuvės šefas viktoras Galubievskis, 
pabrėždamas, jog jo virtuvei produktai tiekiami ne šaldyti, bet 
aukščiausios kokybės šviežūs tiesiogiai iš prancūzijos. mūsų tikslas 
- gera svečių nuotaika ir savijauta. restorano išskirtinumas - „sal-
ads for free“ tikrai pakels nuotaiką. pasirinkus vieną iš restorane 
siūlomų pietų komplektų, nemokamai bus patiektos salotos su  
šviežiomis bandelėmis, iškeptomis restorano kepyklėlėje. beje, taupan-
tys kiekvieną minutę, kad neliktų alkani, maistą galės užsisakyti 
išsinešimui. 

    vieta šventėms 
   ieškantiems vietos šeimos, asmeninei ar įmonės šventei restorano 
vadovai pasiūlys dvi sales. čia telpa iki 200 žmonių. organizuojantys 
šventę tikrai ras ką išsirinkti iš gausaus patiekalų asortimento ir liks pat-
enkinti. pobūvių metu prie kiekvieno patiekalo padavėjas išrinks puikų 
vyną. tiesa, malonus restorano personalas gali atvykti į sutartą vietą, 
atvežti gardžius patiekalus, gėrimus bei surengti nepamirštamą šventę. 

Keptas upėtakis su granatų padažu

Restorane „Kineret“ - žuvies patiekalai
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   nors Lietuvos statistikos departamentas teigia, kad 2009 sausio – spalio 
mėnesiais, vyno importas, lyginant, su tuo pačiu 2008 m. laikotarpiu, išaugo 
nuo 28,5 mln. litrų 2008 m. iki 35,9 mln. litrų. 2009 m., o pinigine išraiška 
nuo 172,3 mln iki 175,5 mln. kita vertus, neskubėkime džiaugtis - negalime 
žinoti, kiek šio vyno atiteko putojančio vyno gamybai, ar buvo reeksportuota 
į kitas šalis. daugiausia vynų įsivežame iš prancūzijos (10 mln. litrų už 56 
mln. Lt), ispanijos (7,9 mln. litrų už 30,6 mln. Lt), italijos – 7,7 mln. litrų už 
27 mln. Lt), vokietijos (3,4 mln. litrų už 16,6 mln Lt). iš naujosios Zelandijos 
importuota vos 800 litrų už 21,6 tūkst. Lt. eksportuota 21 mln. litrų už 164 
mln. Lt. 
 
   kitas nemalonus 2009 metų faktas – kai kurių vynų brangimas keliais litais 
dėl padidėjusių mokesčių. daugiausiai dėl šio fakto nusprendėme išplėsti savo 
topo ribas iki 40 Lt. pakėlus kartelę vos 5 Lt, vynų pretendentų skaičius bei jų 
kokybė taip pat išaugo, todėl nusprendėme išrinkti top 30-uką.

   vynai.com jau aštuntus metus iš eilės renka geriausių, jų nuomone, Lietu-
voje parduodamų vynų sąrašą iki 40 litų, vertinamų 100 balų skalėje. ne-
malonus 2009 metų faktas – tai kai kurių vynų brangimas keliais litais dėl 
padidėjusių mokesčių.

    Šis trisdešimtukas yra tiesiog noras pasakyti, kad ir už sąlyginai nedidelę 
kainą galite rasti geros kokybės vyno. sąraše esančius vynus galite rasti 
įvairiose vyno parduotuvėse. sąraše rasite vyno balą, pavadinimą, derliaus me-
tus, šalį gamintoją bei kainą, taip pat importuotojo kontaktus, jei norėtumėte 
pasiteirauti, kur konkrečiai  to vyno galima įsigyti. trisdešimtuko sudarymo 
principas nėra vien vadovavimasis  balais, tačiau ir įvairiapusis vyno įspūdžio 
vertinimas, todėl kai kurie mažiau balų gavę vynai užėmė aukštesnę vietą ar 
atvirkščiai. kainos gali skirtis dėl besikeičiančios prekybininkų ir importuotojų 
rinkodaros, ne visų vynų kainas spėjome patikrinti parduotuvių lentynose, 
todėl kai kurių vynų jos nurodytos tokios, kokias mums pateikė importuotojų 
atstovai. po ilgų diskusijų „už borto“ liko ne vienas patrauklus vynas, gal liko 
neparagautas vienas ar kitas vyndario kūrinys, bet metų top rinkimai vistiek  
įvyko.

www.vynai.com informacija

Geriausi LietuvoJe
parduodami vynai
iki 40 Litų...

92 canepa gran reserva cabernet sauvignon finisimo 2006, Čilė, 40 lt
nuostaba! mėlynės, serbentai, vanilė, grietinėlė, miško paklotė elegantiškame 
aromate. subtilu, tyra kompleksiška. aukštesnė lyga. skony, juodųjų serbentų, 
šokolado, kavos, cinamono, sodrus ir tvirtas, aktyvių taninų skonis. ilgas 
poskonis sulenda į kepinius. Jėga! ragauta 2009-12. Geriausias 2009-2013 
m. 14.5%. importavo uab „baltic Wine and spirits“, www.balticws.lt  

90 dr. loosen dr. l. riesling 2008, vokietija, 22 lt
puikus kainos ir kokybės santykis. nosį apgaubia ananasų, persikų ir apelsinų 
grybšniai. skonis švarus ir lengvas, su ananasų, vynuogių ir citrusinių vaisių 
potėpiais. Gerti 2009-2013 metais. importuotojas uab „bennet distributors“, 
www.bennet.lt  

92 tommasi merlot garda vigneto le prunee merlot igt 2006, 
italija, 35 lt
Štai taip! taip taip taip! aristokratija ir stilius! kompleksiška vyšnių, bruknių, 
kedro, vaivorų, tekšių pynių pynė nosyje. super-balansas, šilkinis skonis, har-
moninga vyšnių, slyvų, gervuogių, miško natų polifonija. Geležinis kumštis 
šilko pirštine. Judėjimas link puikaus vyno. subrendęs vynas, bet tai ne pa-
baiga. ragauta 2009-12. Geriausias 2009-2012 m. 12.5%. importavo uab 
„baltic Wine and spirits“, www.balticws.lt  

gėrImAI
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91 casa de la ermita monastrell petit verdot crianza jumilla 2006, 
ispanija, 35 lt
būm! nesukdami galvos griebtume šį vyną už šią kainą. beje, kupaže din-
go Cabernet sauvignon, buvęs vyne ankstesniais metais. turtingas ir švarus 
gėlių, iriso, kedro, deguto, šaltalankio ir tamsių uogų kvapas. svaigina. skonis 
užpildantis visus pojūčius, prikimštas dobilų, mėlynių, gervuogių ir konditeri-
jos. vyšnių poskonis. pavydėtina harmonija ir balansas. 9-eri mėnesiai naujame 
ąžuole. tik vartokite ne karščio metu ir atvėsinkite iki +18 laipsnių. Geriausias 
2009-2013 m. ragauta 2009-07. drūtokas -13,5%. importavo uab „minera-
liniai vandenys“. www.mv.lt  

91 trivento amado sur malbec 2007, argentina, 40 lt
dar vienas skonio perliukas, kuris užsuko į mūsų taures. ačiū jam. trijų vynuogių 
kupažas, kuriame 72% malbec. subtiliai švarus aromatas, nosį užvaldo mėlynės, 
bruknės, vaivorai. skonis subalansuotas, sodrių taninų, mėlynių, vyšnių natos, 
prieskonių poskonis. Lygis! ragauta 2009-12. Geriausias 2009-2012 m. 14%. 
importavo uab „baltic Wine and spirits“, www.balticws.lt 
  
90 bodegas museum cigales do 2003, ispanija, 38 lt
suintrigavęs vynas. samanos, miškas, mėlynės, ambra nosyje. subtilus ir 
elegantiškas „senukas“. skonis lygus, tvarus, su miško uogų, ištirpusių taninų 
ir švaraus poskonio. skubu vartot, nes vynas „ant kalniuko“. Geriausias 2010 
m. ragauta 2009-12. 13.5%. importavo uab „mineraliniai vandenys“, www.
mv.lt 

90 dietrich gewurztraminer aoc reserve 2008, prancūzija, 33 lt
yahoo! Štai čia apsireiškimas! aromatas krištolinis, smeigia medum, rožėm, 
kepiniais. Gaivu. Labai švarus skonis su ličio, gėlių deriniu burnoje. nedaro 
gėdos elzasui. pieva mintyse... 13%. Geriausias 2009-12 m. importavo uab 
“amka”, www.amka.lt  

90 valentin bianchi famiglia bianchi cabernet sauvignon 2006,
argentina, 30 lt
Šis vyndarys nenuleidžia rankų ir gerai spaudžia vynus. ankstesnių derlių vy-
nas buvo puikiai vertinamas.klasė yra klasė. tamsi spalva kalba apie drūtą 
jauną vyną. Švarus ir elegantiškas aromatas suveria karamelizuotų vyšnių, ke-
dro, juodųjų serbentų uogienės, iriso ir cinamono karoliukus. skonyje veržiasi 
džiovintų vaisių, mėlynių, prieskonių versmės. Harmoningas ir nušlifuotas. vy-
nas praleido 12 mėnesių ąžuolo statinėse. vertas kainos. Geriausias bus 2009-
2011 metais. ragauta 2009 sausį. importuotojas uab „mineraliniai vandenys“, 
www.mv.lt 

90 Herdade dos Grous 2006, portugalija, 36 Lt
na, nustebinai, vyne. patraukei ir pavėžėjai. tavo aromate smagios avietės, 
vanilė, žolelės, grafitas ir pyragas. nosis neatsitraukia nuo taurės. Lūpos taipo-
gi. 9 mėnesiai prancūziškame ąžuole. kupažinis keturių vynuogių veislių vy-
nas. skonis užpildo visas burnos ertmeles gervuogėm, tekšėm, prieskoniai ir 
mineralais.Šviežias ir gyvas. vis dar. imkit mane ir skaitykit... 14%. Geriausias 
2009-11 m. importavo uab “amka”, www.amka.lt  

91 Chateau st. michelle vintage syrah 2004, Jav, 40 Lt
turbo įspūdis iš šio penkerių metų vyno. sodrus, švarus aromatas, pripildy-
tas mėlynėmis, gervuogėmis, akmeniu, degutu, karamele, gėlėm. kvepia geru 
senojo pasaulio vynu. skonyje skleidžiasi prieskoniai, bruknės, mėlynės. Juda 
link fine wine. Labai geras balansas ir ilgas poskonis. Geriausias 2009-2011 m. 
ragauta 2009 05. importavo uab "baltic Wine and spirits", www.balticws.lt

90 Jacques & Francois Lurton malbec reserva 2006, argentina, 30 Lt 
Jaukus, šiltas aromatas pilnas mėlynių, vyšnių, braškių, juodų pipirų ir kokoso 
natų. sodrus, subalansuotas, drūto kūno skonis su dobilų, trešnių, gervuogių 
amunicija, taninais-stajeriais bei... Cate blanchet charakteriu.Geriausias bus 
2009-2013 metais. 14% alkoholio. ragauta 2009 spalį. importuotojas uab 
„Šiaulių tara“. www.siauliutara.lt
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90 darling Cellars onyx noble Late Harvest 2008, par, 35 Lt/0,375
Chenin blanc. botrytinis vynas. Švarus aromatas. Jame nesislapsto 
razinos, medus, akacijos ir figos. skonyje vilioja gėlių, medaus, tvarios 
rūgšties ir ilgo poskonis peizažas. 12,5%. Geriausias bus 2009-2014 m. 
ragauta 2009-03. importavo uab amka. www.amka.lt 

90 baron philippe de rothschild escudo rojo 2008, čilė, 37 Lt
Juodųjų serbentų, juodųjų alyvuogių, vaistažolių, vyšnių švelnus 
susipynęs aromatas. skony vyšnios, šokoladas, moka, juodųjų serbentų 
harmoningas ir turtingas kupažas. sutvarkytas balansas ir sunkus kūnas. 
artima, kokybiška, tinka-patinka. ragauta 2009-12. Geriausias 2009-
2012 m. 14%. importavo uab „mineraliniai vandenys“, www.mv.lt

90 Castillo de molina sauvignon blanc 2009, čilė, 36 Lt
taaaaaip! kompleksiškas agrastų, mineralų, abrikosų, kriaušių kvapas. 
tyra smeigia. Žiauriai šviežias ir gaiviai impresyvus vynas su agrastų, 
žalių figų, geltonųjų serbentų ir žolės žaismu. ilgas, gaivus poskonis. 
dar! dar! 13%. Geriausias 2009-12 m. importavo uab “Filipopolis”, 
www.filipopolis.lt  

90 Carmen Cabernet sauvignon reserva 2005, čilė, 40 Lt
Švariame ir intensyviame aromate ryškūs juodieji serbentai, žemuogės, 
akmuo, juodosios alyvuogės ir kepintos gudobelės. skonis tvirtas, 
atsikleidžia mėlynės, bruknės, juodieji serbentai ir dinamiški taninai.
Šaunus balansas. 13.5%. Geriausias 2009-2013 m. importuotojas uab 
„Liviko“, www.liviko.lt 

90 inca Cabernet malbec 2007, argentina, 21 Lt
taurėje nosį bando sugundyti juodųjų serbentų, žemės dulkių, slyvų, 
džiovintų figų ir vanilės aromatas. skonyje šaunus balansas, su gervuogių, 
šermukšnių ir šokolado natomis. Geriausias bus 2009-2013 metais. im-
portuotojas uab „Liviko“, www.liviko.lt  

89 maggiovini kalaurisi nero d‘avola iGt 2006, italija, 25 Lt 
aromatas pateikia gėles, alyvuoges, avietes. smagu, žaisminga ir ne 
plebėjiška. Gana tvariame skonyje pasireiškia trešnės, gėlės, šilti taninai. 
vidutinis kūnas. kaina ir kokybė džiugina. 13,5%. Geriausias 2009-2010 
m. importavo uab “tempo Libero”, www.tempolibero.lt 

89 santa Helena siglo de oro Chardonnay 2008, čilė, 24 Lt 
nustebino vynas už šią kainą. skvarbaus aromato su apelsinų žievelių, 
prinokusių obuolių ir mineralų natom. teisinga rūgštis, mandari-
nai, mineralai, greipfrutai ir geras balansas. tvirtas įspūdis. Geriausias 
2009-2012 m. ragauta 2009-12. 13.5%. importavo uab „mineraliniai 
vandenys“,www.mv.lt

89 dao sul astrolabium reserva dao doC 2005, 29 Lt, portugalija
kvapas skleidžiasi palengva, o tada pražysta vyšnių, biskvito, vanilės 
ir samanų tonais. skonyje dominuoja vyšnios, prieskoniai, su lengvu 
karamelės salstelėjimu. elegantiškas. Gerti 2009-2010 metais. importuo-
tojas uab „dūda ir kompanija“. www.vynoklubas.lt 

89 saarstein riesling 2008, vokietija, 33 Lt
smagumėlis. na, taip, mėgstam gerus rieslingus. kvape skleidžiasi man-
darinai, mineralai. Švaru ir tyra. skonyje jaučiame mineralus, svarainius ir 
superaktyvią bei žaismingą rūgštį. o vasara... tik 8.5%. Geriausias 2009-
2013 m. importuotojas uab „Liviko“, www.liviko.lt  

89 torres ibericos Crianza tempranillo rioja doC 2006, ispanija, 30 Lt
mielas miško paklotės, mėlynių, vyšnių, ir vanilės aromatas. skonis 
vidutinio svarumo, su miško uogų gaidomis, neužgožtomis ąžuolo. Gerti 
2009-2011 metais. ragauta 2009 balandį. importuotojas uab „bennet 
distributors“. www.bennet.lt

89 Las moras black Label shiraz 2005, argentina, 35 Lt 
san Juan slėnis garsėja savo shiraz. Šitas tai dar kartą patvirtina. taurėje 
sukasi kedro, miško paklotės, mėlynių ir gervuogių šokis. skonyje saldūs 
kepiniai, avietės, prisirpusios vyšnios ir kava. pabaiga pipiringa. Geriau-
sias bus 2009-2012. ragauta 2009 lapkritį. 14.5%. importuotojas uab 
„bennet distributors“, www.bennet.lt  

89 enate Gewurztraminer somontano do 2008, ispanija, 40 Lt 
Švarus ličių, rožių, medaus, pievų gėlių ir citrusinių vaisių aromatas. 
skonis gerai subalansuotas, su apelsinų žievelės, greipfrutų ir ananasų 
grybšniais. Geriausias 2009-2011 metais. importuotojas uab „minera-
liniai vandenys“, www.mv.lt  

89 Farnese don Camillo sangiovese tere di Chieti iGt 2008,
italija, 34 Lt
Šviežias ir guvus raudonasis, kuris nuolat skleidžiasi. aromatas švelniai 
įtaigus – vyšnios, bruknės, vanilė ir pipirai reklamuojasi. skonis nesmo-
gia, bet traukia. taninai sunokę, praleidžia vyšnias, slyvas, gervuoges. 
tvirtas kūnas visi elementai gražiai susiūti. Įdomus. importuotojas uab 
„mineraliniai vandenys“, www.mv.lt  

89 klein Constantia sauvignon blanc 2008, par, 39 Lt
aromate mineralai, juodieji serbentai, jų lapai. Harmoninga, aliejinga. 
tvirtas kūnas, smagi rūgštis, raiškūs geltonieji ir juodieji serbentai. Geras 
balansas, švarus poskonis, kuriame išnyra citrusai ir mineralai. 13.5%. 
Geriausias 2009-2012 m. importavo uab “amka”, www.amka.lt 

89 rJ vinedos Joffre e Hijas Grand malbec 2005, argentina, 37 Lt
argentinietiškas fainuolis, brendęs 10 mėnesių prancūziško ąžuolo 
statinaitėse. išsiduoda aromate, kuriame skleidžiasi likeryje mirkytos 
vyšnios, irisas, vanilė ir figos. skonis užpildo burną džiovintų vaisių, 
prieskonių, bruknių harmonija ir balansu. 13,5%. Geriausias 2009-2011 
m. importavo uab “dūda ir kompanija”. www.vynoklubas.lt  

89 vinho verde Quinta de Gomariz doC 2008, portugalija, 27 Lt
mandarinų, medaus, persikų, „rieslingo“ stiliaus švarus aromatas. 
abrikosų, obuolių, ananasų skonis, kandus „gazas“, žaisminga rūgštis. 
11.5%. Geriausias 2009-2011 m. importavo uab bacchus ir Co”. www.
vynobankas.lt 

89 marques de Caceres antea 2008, ispanija, 40 Lt 
Jaukus baltojo vyno aromatas pasižymi marmeladiniais saldainiais, vanile, 
abrikosais, sviestu. tirštuma akivaizdi. skonyje aiški rūgštis, burgundiškas 
įspūdis, obuoliai, citrusiniai vaisiai, minerališkumas ir potencialas. 13%. 
Geriausias 2009-2013 m. importuotojas uab „Liviko“, www.liviko.lt.
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    daugeliui mūsų įskiepyta nuo mažens, kad daržoves 
valgyti yra sveika. Jei neturite pakankamai laiko suktis prie 
puodų, galite praturtinti mitybos racioną daržovių sultimis. 
Jos suteiks energijos, padės sumažinti kraujospūdį ir nu-
mesti nereikalingų kilogramų...

   statistinių tyrimų duomenimis, tik 2 iš 10 žmonių pasaulyje vartoja pa-
kankamai daržovių. iš tikrųjų nebūtina ilgai vargti virtuvėje – lepinkitės 
greitai paruošiamomis daržovių sultimis, jos padės subalansuoti mitybą. 
mokslininkai iš Californijos-davis universiteto atliko tyrimą: 12 savaičių 
40–65 metų žmonės gėrė po dvi stiklines daržovių sulčių per dieną. 
tai atitinka daržovių vartojimo rekomendacijas, be to, tyrime dalyvavę 
žmonės teigė, kad mėgaudamiesi sultimis jie jaučia darą kažką gero 
sau. 
   vienas tyrimo bendraautorių, Carl keen, Californijos-davis universiteto 
mitybos ir medicinos habilituotas daktaras ir profesorius, sakė: „malon-
umas yra vienas iš kritinių faktorių, kuris padeda suformuoti mitybos 
įpročius ir laikytis jų ilgą laiką. daržovių sultys yra tai, ką žmonės mėgsta; 
jas lengva pasiimti, pavyzdžiui, į darbą, ir mėgautis kiekvieną dieną.“
besiskundžiantiems aukštu kraujospūdžiu tyrimo dalyviams kasdienės 
sulčių porcijos padėjo žymiai sumažinti kraujo spaudimą. buvo stebimi 
ir sergantieji metaboliniu sindromu (tai rezistencijos insulinui sukeltų 
simptomų visuma, kuri lemia medžiagų apykaitos sutrikimus, didina 
širdies ligų ir ii tipo diabeto susirgimo tikimybę). per tris mėnesius tiri-
amiesiems pavyko numesti 1,8 kilogramo. o tie, kurie sulčių negėrė, 
atsikratė vos 0,5 kg. 

   pomidorų sultys
  tai vienos populiariausių sulčių pasaulyje. Jos nekaloringos, šviežiai 
spaustos – likopeno šaltinis. pastaroji medžiaga užkerta kelią vėžiui, 
stimuliuoja kraujotaką, mažina kraujospūdį. Likopenas įsisavinamas kar-
tu su riebalais, todėl į gėrimą reikia įlašinti šiek tiek aliejaus. pomidorų 
sultyse taip pat yra kalio, vitamino C. Šviežiai spaustos pomidorų sultys 
gerina apetitą ir virškinimą. 
 
    morkų sultys
   tai beta karotino, kuris organizme išsiskaido į vitaminą a, šaltinis. 
morkų sultyse C, d, e ir k, b grupės vitaminų, taip pat mineralinių 
medžiagų. morkų sultys teigiamai veikia regėjimą, kaulus ir dantis, kepe-
nis, nagus ir odą, padeda sumažinti įvairių formų vėžio susirgimo riziką, 

tarp jų – odos ir krūties. 
    vitaminas a gerina odos, nagų ir plaukų būklę, stiprina kaulus ir 
dantis. a ypač naudingas kepenims – dėl valančių savybių. Šis vitaminas 
mažina kepenų tulžį ir riebalus. norint sulaukti ilgalaikio efekto, morkų 
sultis vertėtų gerti reguliariai, tik įlašinkite šiek tiek aliejaus – taip organ-
izmas geriau įsisavins vitaminus.
     tarp kitko, kepenys sugeba saugoti vitamino a atsargas. beje, morko-
se esantis beta karotinas suteikia odai gelsvą atspalvį. tad vykstantiems 
atostogauti į šiltus kraštus praverstų išgerti vieną stiklinę morkų sulčių 
per dieną – tai padės įgauti gražų įdegį. tik nevertėtų padauginti, kad 
nepakenktumėte.

   burokėlių sultys
  Labai vertingos, turi daug vitaminų ir mineralų. Jos gerina kraujo 
sudėtį, todėl patariamos gerti sergant mažakraujyste. taip pat jos valo 
inkstus, kepenis ir tulžį, padeda esant vidurių užkietėjimui, mažina krau-
jo spaudimą. burokėlių sultis reikėtų pradėti gerti nedideliais kiekiais ar 
maišant su kitomis sultimis ir palaipsniui didinti jų kiekį. prieš vartojant, 
burokėlių sultis keletą valandų rekomenduojama palaikyti šaldytuve.

   kopūstų sultys
Šios sultys pasižymi antiuždegiminiu poveikiu. Jos taip pat padeda ko-
voti su vėžiu. Geriant kasdien nedideliais kiekiais, po 25–50 ml, gydo-
mas gastritas, bronchitas, malšinami galvos skausmai, gydomi virškinimo 
sutrikimai. 
keli naudingi patarimai: 
* nepirkite perpjautų kopūstų ar jų ketvirčių – vos perpjauti, kopūstų 
lapai praranda vitaminą C. 
* plaukite kopūstus tik prieš juos naudojant.
* pirkite didelius kopūstus, kuriems reikėtų nuimti ne daugiau kaip 3-4 
išorinius lapus. 

pastaba: sultis tinka gerti esant pagirioms. kokteilio receptas:
* 100 ml pomidorų sulčių
* 100 ml agurkų sulčių
* 10 ml špinatų sulčių
* 1 šaukštelis alyvuogių aliejaus.

tolimesniam domėjimuisi:
www.meniu.lt (rubrikoje „sveikata/sveika mityba“)
www.sveikasirjaunas.lt; www.sveikasmaistas.lt; www.sveikata.info

darŽoviŲ sultys - sveikatos šaltinis

SVeIKA mITybA
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       LeGenda 
    
       kadaise armėnijoje gyveno karalius aramas. kartą nutiko taip, jog 
kovodamas jis pateko į asirijos karaliaus nosoro belaisvę. Šis pateikė 
sąlygas: „dešimt dienų liksi be duonos, alkanas. vienuoliktąją dieną 
kovosi su manimi ir, jei laimėsi, paleisiu sveiką, grįši pas savo tautą su 
karaliaus vertomis dovanomis. pralaimėsi – savo šalį atiduosi.“
kitą dieną aramas pareikalavo, kad iš armėnų karių stovėjusių prie asiri-
jos sienos, atneštų jam jo pačius gražiausius šarvus. asiriečiai nuskubėjo 
vykdyti garbaus belaisvio prašymą. armėnai kaip mat susiprato, kad jų 
karalius kažką rezga, ir siekdami laimėti laiko asirų karius užlaikė vi-
sai nakčiai. Švintant karaliui aramui buvo atnešti jo šarvai. asiriečiai 
nė neįtarė, jog šarvuose buvo užslėpta plonytė duona. tais laikais apie 
lavašą ir girdėję nebuvo – nieks nenumanė, kad šarvuose įmanoma 
paslėpti duoną... aramas paėmė šarvus, bet pareiškė, kad jie nėra patys 
gražiausieji. kariai vėl buvo išsiųsti pas armėnus atnešti naujų šarvų. 
bet ir tąkart jie neįtiko karaliui. kiekvieną dieną iki sutarto termino 
asiriečiai mynė tą patį kelią ir kaskart, to nežinodami, aramui nešė du-
onos. vienuoliktąją dieną aramas ir nosoras išsiruošė į kovą. nosoras 
buvo įsitikinęs, jog armėnijos karalius, likęs be duonos, nusilpo ir savo 
šalį jau prarado, tačiau netikėtai aramas laimėjo ir savo šalį garbingai 
susigrąžino. armėniška duona jį išgelbėjo. sugrįžęs namo  karalius liepė 

paskelbti visai šaliai: tegu nuo šiol armėnijoje vietoje visų kitų duonų 
bus kepamas lavašas!

         apie LavaŠą
  
     armėniškas žodis “lavaš” – tai trumpinys iš žodžių junginio  
“lav ašchatank”, kas išvertus reiškia „sunkus, bet geras darbas“. tai 
plonas, kaip popierius, kepinys: 1-1,5 mm storio ir 70x40 cm dydžio. 
duonos sudėtis labai paprasta: miltai, vanduo, druska. Šios duonos 
gamyba nepasikeitė per tūkstančius metų ir iki šiandien ji yra gaminama 
rankomis. armėnijos kaimuose lavašą kepa dideliais kiekiais specialiose, 
žemėje įrengtose krosnyse, vadinamose „tonyr“. Įprastai armėnijoje jį 
kepa įvairaus amžiaus moterys – jaunesnės minko tešlą, o labiau patyru-
sios ją permetinėja viena kitai, tempia ir tvirtina ant „tonyro“ sienų. toks 
lavašo gamybos procesas itin sudėtingas, tačiau iškepto kiekio šeimynai 
pakanka 4–6 mėnesius. Šviežiai pagamintas lavašas išdžiovinamas, su-
lankstomas ir laikomas sausoje, vėsioje vietoje. prieš vartojant imamas 
reikiamas lavašo kiekis, apšlakstomas vandeniui ir po 15 minučių duona 
vėl šviežia ir minkšta. 
       mūsų dienomis armėnų duona lavašas – labai patogus produktas. 
Į jį galima susukti viską, ką tik norime (jis netrupa). puikiai praverčia 
vykstant į kelionę, nes užima mažai vietos, nepamainomas išvykose gam-
toje, idealiai tinka su šašlykais ar užkandžiais. vakarėliuose, furšetuose ir 
banketuose lavašas patiekiamas įvairiai – pasitelkus fantaziją ir naudojant 
skirtingus ingredientus, taip pat pasirenkamus pagal skonį. Įdarui galima 
naudoti beveik viską – nuo saldžių vaisių iki mėsos ar jūros gėrybių. Jei 
lavašas apdžiūvo, pašlakstykite geriamuoju vandeniu ir kaip mat jis vėl 
taps minkštas. be to, ši armėniška duona tinka visiems: vaikams ir suau-
gusiems, sergantiems diabetu ir besirūpinantiems savo grakščiomis kūno 
linijomis (tai mažo kaloringumo produktas), taipogi skirtingų religinių 
pažiūrų atstovams.

LavaŠo suktinukas su LaŠiŠa

pasirinkti lavašo dydi (visą arba dalį) ir ištiesti ant stalo. ištepti lavašą plonu, šiek 
tiek atšilusiu, sviesto sluoksniu. išilgai vyniojamo lavašo sudėti silpnai sūdytos 
lašišos gabalėlius (arba kitos žuvies file), nuluptus ir šiaudeliais supjaustytus 
agurko gabalėlius ir smulkiai supjaustytus krapus. visus įdaro komponentus pa-
sirinkti pagal norimą proporciją. viską suvynioti į vieną didelį lavašo vyniotinį 
ir padėti į šaldytuvą kelioms valandoms ar ilgiau. prieš patiekiant supjaustyti 
griežinėliais (galima įstrižai), kad gautųsi suktinukai. Labai autentiška ir origi-
nalu papuošti granatų skiltelėmis.
 

daugiau informacijos: www.pasauliovirtuves.lt

    vieną kartą išbandę įvairių gamintojų kepamą armėnišką duoną 
„lavaš“ apsistokime ties pačia skaniausia ir kokybiškiausia šios rūšies 
duona. net nebūdami armėnais ir nežinodami, koks turi būti tikrasis 
armėniškas lavašas, savo skonio receptoriais ir pojūčiais pajusime šviežiai 
iškeptos, minkštos, originalios duonos išskirtinumą. uab „kilikija“ kepa-
mai armėniškai duonai „lavaš“ duodame aukščiausią įvertinimą – „pa-
saulio virtuvių“ šedevro ženklą ir rekomenduojame rinktis būtent šio 
gamintojo produktą.

duona armėnijoje yra ypač gerbiama. Šioje šalyje 
kviečiant svečius nevartojamas posakis „papietauti“ ar 
„pavakarieniauti“, tiesiog sakoma „pavalgyti duonos“. 
tą pagarbą galima matyti net bažnyčiose, 
armėnijos apaštalų šventyklose, kur 
atėjusiems dalijami sauso lavašo 
gabalėliai – kaip šventa duona. 

armėniŠka duona - „LavaŠ“
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pASAuLIo VIrTuVėS

Lavašą ištepti plonu lydyto sūrio sluoksniu ir per visą lavašo ilgį išdėlioti 
krevetes, saldžiąją papriką ir salotų lapus. viską susukti ir palikti 
šaldytuve vienai parai. prieš vartojant supjaustyti gabaliukais. patiekiant 
papuošti ikrais ir pomidorais. 

Lavašą padalinti į dvi dalis (perplėšti arba perpjauti). 
vieną dalį pertepti majonezu arba lydytu sūreliu ir 
kitą dalį uždėti ant viršaus. ant pagaminto dvisluok-
snio lavašo išdėlioti rūkytos jautienos griežinėlius arba 
gabalėlius, pomidorų ir saldžiosios paprikos griežinėlius, 
porus ir mėgstamus žalumynus (pvz., petražoles, sali-
erus ar krapus). viską suvynioti į vieną vyniotinį ir įdėti į 
šaldtuvą ~1,5 val. prieš patiekiant supjaustyti didesniais 
griežinėliais (galima ir įstrižai). patiekiant padėti ant 
salotų lapų ir papuošti alyvuogėmis bei pomidorais.

dvisLuoksniai LavaŠo suktinukai

Lavašą ištepti plonu sviesto sluoksniu 
ir ant jo sudėti įdarą. 
Įdarui reikės: smulkiai supjaustytų 
obuolių, džiovintų abrikosų, razinų, 
džiovintų slyvų, medaus, cukraus, 
cinamono (pagal skonį). 
visa tai išdėliojus ant lavašo susukti 
į vyniotinį, sutepti kiaušinio tryniu 
ir įdėti į orkaitę 15-ai minučių, kepti 
180 C temperatūroje.
patiekiamas papuošus karštu 
šokoladu ir obuoliais.

ŠtrudeLis paGamintas iŠ LavaŠo

Lavašą ištepti plonu lydyto sūrio sluoksniu, išilgai 
išdėlioti krabų lazdeles, kiaušinius, žalumynus, salotų 
lapus ir vėl krabų lazdeles, kiaušinius, žalumynus ir 
salotų lapus. krabų lazdelės ir kiaušiniai turi būti sup-
jaustyti siauromis juostelėmis.
visa tai susukame ir įdedame į šaldytuvą ir paliekame 
1,5 valandai. 
prieš patiekiant supjaustome nedideliais suktinukais. 
papuošiame alyvuoge, špinato lapais ir pomidorais.

LavaŠo ir krabų LaZdeLių suktinukai

karštų blynelių gaminimas: sutarkuoti sūrį, 
smulkiai supjaustyti česnaką, įmušti kiaušinį ir 
išmaišyti, įvynioti į lavašą. apkepti aliejuje, kad 
apskrustų.
suktinukų su kopūstais ir jautiena sudėtis: ma-
jonezas, smulkiai pjaustyti kopūstai, morkos, 
rūkyta dešra ir žalumynai, lydytas sūris, jautiena, 
paprika, salotų lapai, alyvuogės.
viską suvynioti į lavašą ir padėti į šaldytuvą 1,5 
val. prieš patiekiant supjaustome gabaliukais.
patiekiama kaip asorti, papuošiama alyvuogėmis, 
krabų lazdelėmis, špinato lapais ir marinuotomis 
aštriomis paprikomis.

LavaŠo asorti

ant stalo patiekiami juostelėmis 
supjaustytas ir susuktas 
armėniškas lavašas, armėniška  
basturma (vytinta
jautiena) ir „sudžuk“
(vytinta dešra),
sūdytas sūris
„čanach“. 
visa tai papuošiama
alyvuogėmis ir pomidorais, 
įvairiais žalumynais (bazilikais, 
petražolėmis, kindza).

kLasikinis armėniŠkas ŠaLtas uŽkandis
Lavašą ištepti plonu lydyto sūrio 
sluoksniu ir ant jo išilgai sudėlioti 
supjaustytus įvairių rūšių rūkytos 
dešros gabalėlius, gražiai sudėti 
špinato lapus, salotų lapus ir plono-
mis juostelėmis juoduosius ikrus. 
viską susukti ir padėti į  šaldytuvą 
1,5 val. prieš patiekiant supjaustome 
gabaliukais.
suktinukus papuošti salotų lapais, 
pomidorais, marinuotomis aštriomis 
paprikomis ir juodaisiais ikrais.

LavaŠo suktinukai su rūkyta deŠra

LavaŠo suktinukai su krevetėmis
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    mėsos vartojimas didina į atmosferą išmetamų šiltnamio dujų (anglies 
dvideginio ekvivalentų) kiekį. Žemės ūkiui pasaulyje tenka beveik 20 % 
viso šiltnamio dujų kiekio, o 80 % iš žemės ūkio veiklos atsirandančių 
šiltnamio dujų susidaro iš gyvulininkystės. pagrindinė priežastis, kodėl 
gyvulininkystei tenka tokie dideli skaičiai, norite tikėkite, norite ne, yra 
gyvulių virškinimas. metanas ir azoto oksidai yra pagrindinės dujos, susi-
jusios su naminių galvijų auginimu. kasdien viena karvė, kuri duoda 25 
litrus pieno, išskiria nuo 100 iki 500 litrų metano. Gaminant jautieną, 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų į atmosferą išmetama apie tris kartus 
daugiau nei auginant kiaules ar paukščius. pieno produktai – antri pagal 
savo įtaką aplinkai po mėsos.

   kur dingsta miškai? 
  karvės ir kiti maistui auginami gyvuliai minta žole. norint paruošti 
naujas ganyklas, dažnai kertami arba deginami miškai, o tai reiškia, kad 
į orą patenka miškuose ir dirvoje susikaupęs anglies dioksidas. taigi 
apskaičiuota, kad dėl tokio miškų naikinimo gyvulininkystės poveikis kli-
matui didėja maždaug 30 %. dėl šios priežasties galvijams geriau leisti 
ganytis ten, kur nėra galimybių ką nors auginti. 

   ką daryti?
• dažniau rinkitės vegetarišką maistą. mėsos patiekalams pagaminti rei-
kia daug daugiau išteklių negu vegetariškiems. didžioji dalis energijos 
ūkiuose sunaudojama ruošiant pašarus gyvuliams ir tik 10–30 % energi-
jos tampa mėsa, kiaušiniais ar pienu. Jei, pavyzdžiui, per savaitę kiekvi-
ena šeima valgys jautienos ar veršienos vienu kartu mažiau, šiltnamio 
dujų kiekis per metus sumažės 50 kg. be to, tai naudinga ir ekonomiška. 
pavyzdžiui, ruošdami makaronus su užpilu galite naudoti ne maltą mėsą, 
o pupeles, – taip per metus sutaupysite iki 364 litų.
• panaudokite maisto likučius: iš vakar virtų bulvių, vištienos, makaronų 
galite paruošti naują patiekalą – apkepą ar mišrainę. Jei maisto šeimoje 
būtų išmetama 10 % mažiau, per metus kenksmingų šiltnamio dujų 
kiekis sumažėtų 45 kg.
• pirkite netoliese pagamintus šio sezono produktus – jiems sandėliuoti ir 
transportuoti sunaudojama mažiau energijos. apskaičiuota, kad gabenant 
prekes lėktuvu iš vieno pasaulio krašto į kitą, išmetama 1700 kartų dau-
giau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nei vežant prekes sunkvežimiu 
netolimus (iki 50 km) atstumus. pavyzdžiui, ryžiai brangesni už bulves ir 
daro didesnį poveikį klimatui. Jei kartą per savaitę vietoj ryžių valgysite 
bulves, šiltnamio dujų išmetimą sumažinsite 100 kg per metus. 

• naudokite elektrinį virdulį. vanduo virdulyje užverda dvigubai greičiau 
nei ant viryklės. Jei ruošiatės virti ryžius, makaronus arba bulves, iš 
pradžių vandenį užvirkite virdulyje, tada supilkite jį į puodą ir toliau 
gaminkite maistą kaip paprastai. tai sumažina energijos sąnaudas ir 
gerokai pagreitina maisto gaminimą. 
• pirkite tik tiek, kiek reikia. Šiandien daugiau kaip 1/4  pagaminto mais-
to Lietuvoje patenka  į sąvartynus. daugiausia išmetama pieno produktų. 
prieš eidami apsipirkti, pasidarykite sąrašą.
• pirkite ekologiškus maisto produktus. vieno produkto gamybai 
ekologiniuose ūkiuose gali būti sunaudojama iki 70 % mažiau energi-
jos.
• rinkitės mažiau įpakuotus produktus, naudokite daugkartinius pirkinių 
maišelius ir venkite vienkartinių indų. taip sutaupysite ne tik energijos 
naujų gaminių gamybai, bet ir mažiau šiukšlinsite. 
• naudokite centralizuotai tiekiamą vandenį. Gerkite vandenį iš čiaupo, 
o ne iš butelių, parduodamų parduotuvėse.  Lietuvos miestuose cen-
tralizuotai tiekiamo vandens kokybė atitinka es standartus ir Lietuvos 
higienos normų reikalavimus. 
• rinkitės sertifikuotus ir ekologiniais ženklais pažymėtus virtuvės pri-
etaisus ir priemones. 
ekologiniu ženklu „Gėlė“ pažymėta virtuvės technika, pavyzdžiui, 
indaplovė, gali sutaupyti nuo 23 % iki 42 % elektros energijos. kitas 
ženklas „energy star“ parodo, kad prietaisas taip pat taupo energiją. 
• Gamindami maistą uždenkite puodus. taip virdami energijos sąnaudas 
sumažinsite iki 60 %.
• virkite vandens tik tiek, kiek reikia. taip per metus sumažinsite Co2 
dujų apie 25 kg. Jei visi europiečiai naudotųsi šiuo patarimu, būtų gali-
ma sutaupyti energijos tiek, kad jos pakaktų trečdaliui europos gatvių 
apšviesti. 
• išjunkite elektrinę viryklę likus 5–10 min. iki maisto virimo pabaigos – 
kaitvietė ilgai dar lieka įkaitusi ir tai padeda taupyti elektros energiją. 
• nedideliam  maisto kiekiui šildyti naudokite garus. Jei norite pašildyti 
tik vieną porciją, geriausiai tam tinka garinis puodas  arba tiesiog į puodą 
su verdančiu vandeniu įstatytas kiaurasamtis. 
• palaikykite tinkamą temperatūrą šaldytuve ir šaldiklyje. Šie įrenginiai 
suvartoja apie 25 % visos namų ūkių elektros energijos. taupydami 
energiją nepalikite atvirų šaldytuvo durų, patikrinkite guminę durų sanda-
rinimo juostelę, nedėkite į šaldytuvą karšto maisto. Šaldytuvą perkėlus, 
pavyzdžiui, į 10 laipsnių vėsesnę vietą, jo veiksmingumas padidėja – taip 
galima sutaupyti iki 150 kg Co2 per metus. 

pAtAriMAi

ekologija virtuvėje
virtuvė – svarbi namų vieta. čia esame itin aktyvūs, o mūsų 
kasdienis vartojimas – gausiausias. maisto produktai daro 
didžiulį poveikį klimatui, kadangi norint juos pagaminti, 
supakuoti, sandėliuoti ir pristatyti į parduotuves, o po to 
į mūsų namus sunaudojama daug energijos.

parengta pagal Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje leidinį “išmingtingo namų ūkio tvarkymo 
vadovą”. “ekorekomendacijos.lt” ir “ekologiška-ekonomiška” projekto rekomendacijas
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   kaip išsirinkti šaldytuvą, šaldiklį ar indaplovę?
   visus šiuos prietaisus naudojame kasdien ir visi jie naudoja nemažai 
elektros energijos. tačiau energijos galima sutaupyti pasirinkus tinkamą 
daiktą. 
   visos naujosios indaplovės, šaldytuvai ir šaldikliai turi energijos taupy-
mo klasės reitingą – kuo jis aukštesnis, tuo mažiau energijos prietaisas 
vartoja. siūlome rinktis tik a ir a+ klasės buitinę techniką. renkantis 
indaplovę reikėtų atkreipti dėmesį į programų kiekį, ypač į tai, ar prietai-
sas turi ekonominio plovimo režimą. puiku, jei yra galimybė prijungti 
šaltą ir šiltą vandenį, tada šaltas vanduo nebus šildomas elektra. 
  pakeiskite seno modelio šaldytuvus ir šaldiklius naujesniais, kurie 
pažymėti europos standarto ženklu „a++“ ir turi automatinio atšildymo 
funkciją. Šie įrenginiai naudoja dvigubai mažiau energijos nei praėjusio 
dešimtmečio gamybos virtuvės įranga, todėl Co2 kiekį sumažinsite apie 
210 kg per metus.
   pasirinkite šaldytuvo dydį, tiksliai tinkantį jums. Šaldytuvas veikia geri-
ausiai, kai yra prikrautas iki tam tikro lygio, o laikyti tuščią vietą neap-
simoka. 

patarimai, kaip priversti šaldytuvą naudoti mažiau energijos
ir veikti efektyviau: 
• Šaldytuvą statykite vėsioje vietoje. prie orkaitės ar tiesioginėje saulės 
šviesoje pastatytas jis naudoja daugiau energijos. 
• Šaldiklio normali veikimo temperatūra yra nuo -15 iki -18 laipsnių, 
šaldytuvo – atitinkamai 3 ir 4 laipsniai. nenustatykite per žemos 
temperatūros nei reikalinga, nes temperatūros sumažinimas vienu laip-
sniu padidina energijos sunaudojimą iki 5 %. taigi temperatūrą nus-
tatykite kiek įmanoma aukštesnę, tik kad negestų maistas.
• Šaldytą maistą atšildykite šaldytuve – taupysis energija, reikalinga 
šaldytuvo darbui. 
• atitirpdykite šaldiklį. kai šaldiklyje ima atsirasti ledo, pats metas 
atšildyti! kuo daugiau ledo, tuo didesnės energijos sąnaudos. susidarius 
3 mm storio šerkšnui, elektros energijos suvartojimas padidėja iki 30 %. 
• ilgai laikant atidarytas šaldytuvo dureles, drėgnas oras plūsta į vidų 
ir uždarius viduje prišals ledo. ant šaldytuvo verta priklijuoti lapelį su 
produktų, esančių jame, sąrašu. tada atsidarius nereikės galvoti, ką pasi-
imti, ir įleisite mažiau šilto oro į vidų. 
• prieš dėdami į šaldytuvą, nuo produktų butelių ar pakelių nuvalykite 
drėgmės lašelius.
• reguliariai valykite šaldytuvo gale esančias rites (naujausiuose 
šaldytuvuose jos uždengtos); per jas vyksta šilumos apykaita, taigi 
nešvarios gali sumažinti šaldytuvo efektyvų veikimą. 
• Šaldytuve laikykite tik tai, ką būtina ten laikyti. reguliariai išimkite 
senus, nevartojamus produktus.
• patikrinkite durų gumą ir pakeiskite ją, jei šaldytuvas neužsidaro 
sandariai. 

   taupykite naudodamiesi indaplove:
• plaunant indus indaplovėje sunaudojama 37 % mažiau vandens nei 
plaunant rankomis po tekančia srove. taip plaudama indus šeima per 
metus gali sutaupyti net apie 8000 litrų vandens. be to, mažiau suna-
udojama elektros energijos vandeniui pašildyti ir plovimo priemonių. tik 
jei prisipilsite kriauklę, o ne plausite po tekančiu vandeniu, jo suna-
udosite dvigubai mažiau nei sunaudotų indaplovė.
• Jei galite, indaplovę statykite toliau nuo šaldytuvo. peržvelkite 
instrukciją dėl reikalingų vandens temperatūrų. dauguma indaplovių turi 
kaitinimo elementą viduje, tad temperatūrą tereikia nustatyti. 
• 80 proc. energijos indaplovė sunaudoja šildydama vandenį, taigi en-
ergijos taip pat sutaupysite, jeigu mažiau išteptus indus plausite ne 65, 
o 50 °C temperatūroje. 
• iki 50 proc. miesto sąskaitos už elektros energiją dydžio sudaro vandens 
tiekimas bei panaudoto vandens valymas. todėl taupydami vandenį su-
taupysite ne tik savo, bet ir savo miesto biudžeto lėšų. 
• naudokite trumpo plovimo ciklus visiems nelabai nešvariems in-

dams. Jei jūsų indaplovė turi džiovinimo oru funkciją, rinkitės ją vietoj 
džiovinimo karštu oru. 
• palikite indus džiūti indaplovėje per naktį. nesant džiovinimo oru 
funkcijos, po paskutinio skalavimo palikite indaplovės dureles šiek tiek 
praviras, kad indai greičiau išdžiūtų.
• rinkitės palankesnes aplinkai valymo priemones. Įprastą indų ploviklį 
galima nuplauti tik ilgai  ir kruopščiai skalaujant. rinkitės ekologiškus 
indų ploviklius, pažymėtus ženklais: „mėlynasis angelas“, „Gulbė, „Gėlė“ 
kt.
• prikraukite pilną indaplovę.

apsipirkinėkite protingai
• prieš eidami apsipirkti sudarykite pirkinių sąrašą. tyrimai rodo, kad 
impulsyviai pirkdami pirkėjai išleidžia 40 % daugiau nei tiksliai žinantys, 
ko nori. 
• keiskitės daiktais su draugais ir kaimynais (barteriniai mainai) vietoj to, 
kad mokėtumėte pinigus parduotuvėje. prieš pirkdami ką nors, ko jums 
reikės tik vieną ar keletą kartų, pamėginkite tą daiktą pasiskolinti. 
• pirkite drabužius sezono pabaigoje, taip sutaupysite net iki 80 % nuo 
pradinės kainos. ir, žinoma, pirkite tik tai, ką iš tikrųjų nešiosite. dažnai 
firmos parduoda daiktus norėdamos susigrąžinti bent nedidelę dalį jų 
vertės, tad galima pamėginti įsigyti ką nors už pakankamai gerą kainą. 
tačiau „geras pasiūlymas“ yra šimtaprocentinis praradimas, jei drabužio 
niekada nedėvėsite. 
• stenkitės apsipirkti kuo greičiau. mokslininkai teigia, kad kiekvi-
ena prekybos centre praleista minutė pirkėjui kainuoja maždaug po 
papildomą litą. 
• eikite apsipirkti sotūs. tyrimai rodo, kad sotūs pirkėjai išleidžia apie 10 
% mažiau pinigų. 
• Jei ruošiatės dideliam pirkiniui, palaukite iki mėnesio arba ketvirčio 
galo. dažniausiai tada pardavėjai peržiūri kainas, tad didesnė tikimybė 
gauti gerą pasiūlymą. 
• parduotuvėje peržiūrėkite ir viršutines, ir apatines lentynas – brangiau-
sios prekės būna sudėtos lentynose, esančiose akių lygyje. 
• pirkdami ką nors internetu, nepatingėkite paieškoti nuolaidų kuponų. 
taip sutaupysite apie 10 % pirkinio vertės. 
• apsipirkinėkite kartą per savaitę. taip sutaupysite ir laiko, ir pinigų (dėl 
impulsyvių pirkimų). 
• palyginkite sveriamų ir supakuotų produktų kainas. dažniausiai sveria-
mos prekės kainuoja mažiau.
• svarbiausia – pirkite tik tiek, kiek suvartosite, kad netektų išmesti. 
• Jei įmanoma, rūšiuokite virtuvės atliekas. organines atliekas kompos-
tuokite – taip sumažinsite į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį ir kartu 
pasigaminsite maistingos žemės augalams. 

   patrauklesnė sąskaita už maistą
   ne paslaptis, kad didžiąją dalį savo ar šeimos biudžeto tiesiog „su-
valgome“, nes maistas nuolat brangsta. Labai panorėję, net ir pirkdami 
tuos pačius maisto produktus, galite šiek tiek sutaupyti. Žinoma, jei ap-
sipirkimui galite skirti daugiau nei dešimt minučių. 
    prekybos centre pirmiausia neskubėdami pasivaikščiokite tarp lentynų 
– atkreipkite dėmesį į prekes, šalia kurių kainų yra užrašas „akcija“ ar pan. 
ilgai negendančių produktų mažesne kaina galite nusipirkti ne vieną, o 
dvi pakuotes. Greitai gendančių produktų rinkitės mažesnes pakuotes, 
o ilgesnio galiojimo – didesnes. Laukdami eilėje prie kasos pavartykite 
specializuotus prekybos centro katalogus – atrasite dar ne vieną prekę, 
kurią tą dieną siūloma įsigyti už mažesnę nei įprasta kainą.
užsienyje jau seniai populiarios prekių kainų palyginimo svetainės, 
toks įrankis yra ir Lietuvoje. internetas įgalina realizuoti idėjas, kurių 
realybėje greičiausiai nepavyktų įgyvendinti. prieš perkant kelis šimtus ar 
kelis tūkstančius kainuojančią prekę, visada ieškoma geriausias sąlygas 
siūlančio pardavėjo: pasirenkamas tas, kurio klientų aptarnavimas geri-
ausias, plačiausias parduotuvių tinklas, kokybiškas garantinis aptarnavi-
mas. tačiau svarbiausias kriterijus, veikiausiai, yra kaina.

pAtAriMAi
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     pernai baltijos šalyse kompanijos „unilever“ iniciatyva buvo atliktas 
tyrimas, kuris parodė, kad 24,5 proc. suaugusiųjų nevalgo pusryčių. pa-
sak gydytojos dietologės virginijos vilemienės, tokia tendencija nerami-
na, nes tėvų mitybos įpročius mėgdžioja ir vaikai. 
   daugelis dabartinių vaikų yra „iškritę“ iš dienos ritmo, eina miegoti 
kada nori, namie nepavalgo sveikų pusryčių, o vietoje jų mokykloje per-
ka bulvių traškučius, gazuotus gėrimus. nenuostabu, kad vaikai tampa 
išsiblaškę, irzlesni, prastėja jų pažymiai mokykloje.

     energijos padaugės
     pasak gydytojos, jei, iki šiol nepusryčiaudavę, imtumėte valgyti reg-
uliariai, jau po kelių savaičių pasijustumėt geriau, atsirastų daugiau jėgų. 
„ryte mes turime gauti visų reikalingų maisto medžiagų. kai miegame, 
organizme skaidosi angliavandeniai – tai tarsi kuras mūsų organizmui, 
todėl atsikėlę turime jo „įsipilti“, – palygina gydytoja. 
taip pat nuo pat ryto mums reikalingi ir baltymai, ir riebalai. apskri-
tai, riebalus dažnai nepelnytai nuvertiname, o juk iš jų turime gauti 30 
proc. dienos energijos. tiesa, ne visi riebalai naudingi. mūsų organiz-
mui reikalingiausi yra vadinami „gerieji riebalai“ – omega-3 ir ome-
ga-6 nepakeičiamos riebalų rūgštys. Jos padeda kraujotakos sistemai, 
naudingos odai, plaukams bei sklandžiai medžiagų apykaitai. taip pat 
tai yra svarbus maistas smegenims, gerinantis atmintį, stiprinantis nervų 
sistemą. 

    kartu su šeima
   pasak gydytojos, būtų idealu, jeigu prie pusryčių stalo susėstų visa 
šeima ir kartu valgytų geriausiai pusryčiams tinkančius patiekalus. o tai 
yra pieno produktai, košės iš įvairių grūdų, kiaušiniai, vaisiai. omega-3 
ir omega-6 riebiųjų rūgščių gausime iš avokado, riešutų, žuvies. taip 
pat – augalinių aliejų pagrindu pagaminto minkšto margarino. Gabalėliu 
jo galime pagardinti košes arba sutepti sumuštinius. keli patepimai ant 
ruginės duonos, liesa mėsytė arba rūkyta žuvis, pomidoro ar agurko 
griežinėlis – tokių pusryčių į bulvių traškučius ar bandeles mokykloje 
tikrai nenorės iškeisti vaikai. 

    dažniausių pusryčių variantai
    Jeigu, tarkime, jaunuolis maitinasi tris kartus per dieną, jam reikalin-
gas paros kalorijų kiekis yra 2200 kcal, taigi maisto kiekis per pusryčius 
turėtų sudaryti 30 proc., per pietus – 40-45 proc., o per vakarienę – 
25-30 proc. visos dienos maisto kiekio. tad pusryčiai turi sudaryti 660 
kalorijų. pateikiame keletą pusryčių pavyzdžių: 
   1. kava/kakava su pienu, varškės sūrelis, mažas indelis jogurto (125 
ml), iš viso – apie 200 kcal. tokie pusryčiai sudarys tik 6,5 proc. dienos 
maisto kiekio. 
   2. avižinių dribsnių (50 g) košė su razinomis (20 g), pagardinta sviestu 
(10 g), obuolys, arbata arba kakava su cukrumi (5 g), iš viso – apie 440 
kcal. toks pusryčių derinys sudarys apie 20 proc. dienos maisto kalorijų 
kiekio.
  3. keturi sumuštinukai (juoda duona (100 g) su sviestu (20 g), mėsos, 
pvz., karšto rūkymo kiaulienos nugarinė arba kalakutienos filė (40 g), 
šviežias agurkas (100 g)), arbata arba kakava su cukrumi (5 g), iš viso – 
apie 557 kcal. tai sudarys jau apie 25 proc. dienos maisto kiekio. 
    4. kukurūzų dribsniai (50 g) su džiovintais vaisiais ir pienu (200 ml, 
2,5 % riebumo), šaukštas uogienės (20 g), iš viso – 368 kcal. tokie 
pusryčiai sudarys tik 17 proc. dienos maisto kalorijų kiekio.
     5. omletas (2 kiaušiniai, aliejus (10g)) su daržovėmis (agurku arba 
pomidoru (150 g)), ruginės duonos riekelė (50 g), arbata arba kakava, 
cukrus (5 g), iš viso – 410 kcal. tai – 18,6 proc. dienos maisto kiekio. 
  pirmasis pusryčių variantas yra pats netinkamiausias, atspindintis 
skubančios visuomenės mitybos įpročius. kad papildytume pusryčių 
racioną, gautume daugiau maistingų medžiagų ir nepritrūktume jėgų, 
gydytojai dietologai priešpiečiams siūlo dar suvalgyti vaisių, riešutų ar 
bandelę su obuoliais. ir primena – sveikata yra brangiausias mūsų ir jūsų 
vaikų turtas.

   pastaba:
vienas svarbiausių mitybos aspektų - įvairus ir pilnavertis maitinimas. 
negalima vaikams kiekvieną rytą (o taip pat - pietums bei vakarienei) 
ruošti ar duoti vis tą patį maistą!

 Šiuolaikinis miestietis dažnai nepusryčiauja. 
tačiau jei norime dieną pradėti gerai nusiteikę, 
būti fiziškai ir protiškai aktyvūs, jau ryte turime 
gauti dalį maistingų medžiagų. ypač tai svarbu 
augantiems vaikams, kurie kiekvieną dieną yra 
judrūs ir mokosi naujų dalykų. 

be pusryČiŲ diena prasideda sunkiau
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prie smetonos buvo kitaip... 
maŽoji scena 
andrius Zeigis 
renkantis, kur praleisti laisvalaikį, kavinių ir restoranų koncertinė 
programa vaidino ne mažesnę reikšmę nei aptarnavimo kokybė. 
„mažąja scena“ tuo metu vadinti įvairių žanrų artistų pasirodymai, 

vėliau jiems prigijo estrados pavadinimas.  

   pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos  metais 
restoranų lankytojus linksmindavo svečiai iš 
užsienio, daugiausiai vokietijos, rusijos, Latv-
ijos. mūsų šalyje dar tik buvo pradėtos kurti 
įstaigos, tokios kaip valstybinis teatras, turėjęs 
misiją auklėti naująją artistų kartą, kuri padėtų 
kurti ir skleisti lietuvišką kultūrą. todėl lietuvių 
artistai programose buvo gana retas reiškinys. 
„versalio“ restoranas siūlydavo bene įvairiausią 
programą, nuo romansų dainavimo iki baleto 
šokėjų pasirodymo arba net amerikietiškojo 
akrobatinio baleto. kaip teigiama programos 
„mano mylimoji“ kvietime, lietuviškas dainas 
atlieka ponia monfred ir ponas vencevičius. 
tačiau pavardės nors ir lietuviškos, atlikėjai 
menkai mokėjo lietuviškai dainuoti – po poros 
dainų pasirodymas baigdavosi. 
 programos buvo reklamuojamos beveik 
kiekvieną dieną, todėl visi greitai įsiminė tokias 
pavardes kaip arnoldi, Lea, Lio Gardi, anolla, 
Lulu, arčedi. programa keisdavosi maždaug kas 
dvi savaites, bet atlikėjai buvo tie patys. nuo 
„versalio“ tuo metu nenorėjo atsilikti ir kiti 
restoranai, tik jie plačiai neskelbdavo savo pro-
gramos, užtekdavo restoranui pasivadinti varjetė 
ir klientai turėdavo suprasti, kad pasirodymai 
būsią labai geri. Labiausiai restoranai stengda-
vosi akcentuoti savo orkestrų programą, ypač 
tų orkestrų vadovus. populiariausi vadovai buvo 
p. nikolajevskis, m. boršteinas, m. Hofmekleris, 
d. pomerancas, Fidleris, a. ir s. stupeliai. dau-
guma jų „migruodavo“ iš restorano į restoraną. 
d. pomerancas 1933 m. grojo „metropolyje“, 
o 1935–1937 m. jau „konrado“ kavinėje. pir-
maisiais nepriklausomybės metais „konrado“ 
kavinėje nebuvo ne tik jokio orkestro, bet net 
radijo aparato, todėl ten rinkdavosi publika, 
mėgstanti ramiai pasėdėti. 
   abraomas stupelis savo karjerą kaune pradėjo 
a. čipurno restorane 1924 m. karininkų 
ramovės restorane dirbo 1937 m., bet, pasikei-
tus restorano nuomininkams, po dvejų metų 
jau vadovavo „monikos“ kavinės orkestrui. toks 
restoranų keitimas galėjo būti susijęs su a. stu-
pelio populiarumu arba kokiais nors nesutari-

mais su restoranų savininkais. kartu su vadovu 
išeidavo ir visas orkestras. 
    a. stulpelio sūnus saša 1936 m. vadovavo 
„Lozanos“ restorano orkestrui, pianinu pri-
tardavo sesuo. Šis restoranas buvo įsikūręs 
priešais geležinkelio stotį ir iš pradžių turėjo 
blogą vardą. savininkas, kad nebankrutuotų, 
mėgino visokius eksperimentus, bet jam vis tiek 
nesisekė. vėliau restoraną nusipirko amerikietis 
lietuvis – atsirado švarios patalpos ir ypatingai 
geras orkestras, vadovaujamas sašos stupelio. 
beje, „Lozanoje“ galėjai pamatyti merginą, 
kuri, vos tik išgirsdavo sašą griežiant smuiku, 
tuoj pradėdavo dainuoti. už tai restoranas jai 
duodavo pavalgyti. 
 m. Hofmeklerio vadovaujamas orkestras 
1924 m. grojo „versalyje“, 1931–1932 m. 
„metropolyje“, 1935–1938 m. – „Grand-Ca-
fe“, kuri vėliau pasivadino „Lituanicos“ vardu.    
orkestras turėjo net savo „Hofmeklerbando“ 

pavadinimą. didžiajai daliai laikinosios sostinės 
visuomenės tas pavadinimas buvo žinomas iš 
įrašytų patefono plokštelių ir transliacijų per 
kauno radiją. kiek žinoma, „versalyje“, tikriau-
siai ir kituose restoranuose, programos artistai 
galėjo užsisakyti kokį norėjo patiekalą bei alaus 
bokalą ar taurę vyno.
   „metropolis“ į savo programą stengdavosi 
įtraukti ir publiką. buvo rengiami šokių konkur-
sai, teikiami prizai už atspėtą melodiją, įvairios 
kitos atrakcijos ir loterijos. maždaug trečiojo 
dešimtmečio pradžioje kauno restoranų dain-
ininkai ir šokėjai, nulipę nuo scenos, įsiliedavo 
į žiūrovų būrį ieškodami artimesnio tarpusavio 
kontakto. vieni pirmųjų, sekdami vakarų euro-
pos pavyzdžiu, tai darė „bar pale ale“.
   apie 1930 m. buvo susirūpinta lietuvių artistų 
pasirodymų trūkumu vadinamojoje „mažojoje 
scenoje“. tačiau ne taip lengva buvo prisikviesti 
artistus, nes jiems pakako ir valstybinio teatro, 
kuriame po vienu stogu glaudėsi dramos, bale-
to ir kiti geriausi Lietuvos atlikėjai. valstybinis 
teatras visą nepriklausomybės laikotarpį buvo 
gerai išlaikomas, nes pats prezidentas a. sme-
tona nešykštėdavo pinigų šiai meno įstaigai 
ir visuomet ją užtardavo svarstant sąmatos 
reikalus. Jo žodis būdavo lemiamas, nors min-
istras pirmininkas J. tūbelis ir laikėsi gana 
griežtų nuostatų valstybės išlaidų atžvilgiu. 
bet visi artistai negalėjo sutilpti į valstybinį 
teatrą. buvo tokių kvalifikuotų meno srities 
atstovų, kurie nedirbo niekur, nebuvo kur re-
alizuoti savo idėjų. „mažojoje scenoje“ vyravo 
užsieniečiai, kurie skleidė savo tautos, o ne 
lietuvišką kultūrą: dainuodavo sava kalba, pro-
gramos siužetai nebuvo susiję su Lietuva. 
   „teatras be meninės kūrybos, turėjo jai pavestą 
misiją pagelbėti tautos formavimosi procese, kurti 
tautinę kultūrą, kuri dėl istoriškai susiklosčiusių 
aplinkybių atsiliko nuo kaimyninių valstybių, 
kuri neprarastų tautinio atspalvio ir galėtų at-
silaikyti susidūrusi su svetimomis kultūromis. 
scenoje gyvenantiems personažams reikėjo 
suteikti „lietuvišką formą“ ir „lietuvišką dvasią.“ 
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   panaši situacija buvo ir valstybiniame tea-
tre, tik „mažoji scena“ turėjo gal net didesnę 
auditoriją.
  „Geriausi restoranų ir kavinių muzikantai buvo 
žydai. Šie talentingi muzikantai būtų papuošę 
bet kurio europos didmiesčio reviu programą, 
bet įsisiautėjus fašizmui jie pasirinko mūsų 
laikinąją sostinę. Jie ne tik griežė restoranuose, 
jie dirbo teatruose, simfoniniuose orkestruose, 
muzikos mokyklose. nenuneigsi fakto, kad es-
trada buvo pavainikis žanras ir, nors preziden-
tas retkarčiais papuošdavo šio žanro atstovų 
krūtines ordinais ir medaliais, jų kolegos, at-
stovaujantys „rimtajai“ muzikai, į pastaruosius 
žiūrėjo iš aukšto.“ 
  Lemiamą žodį šioje situacijoje tarė pinigai ir 
pirmieji drąsuoliai. valstybinio teatro artistai 
patys suprato, kad ir restoranuose galima vi-
sai neblogai uždirbti, tuo pačiu užkertant kelią 
užsieniečiams, kurie Lietuvoje uždirbtus pini-
gus išsiveždavo į savo šalį. be to, ir restoranų 
lankytojams buvo maloniau duoti vieną kitą 
litą savo tautiečiams.
   vienas pirmųjų profesionalių artistų, išdrįsusių 
pasirodyti „mažojoje scenoje“, buvo p. kom-
skis. vasarą jis koncertuodavo vytauto parko 

restorane. tačiau tokių drąsuolių buvo nedaug 
– neįgudusiems debiutantams konkuruoti su 
užsieniečiais būdavo sunku.
  Lietuvių artistams kantrybė trūko tada, kai 
užsieniečiai savo programas pradėjo ruošti 
lietuviškai. Geriausias pavyzdys – vienas 
žinomiausių laikinosios sostinės atlikėjų dan-
ielius dolskis, iki tol savo juokelius pasakodavęs 
rusiškai. Jis pirmasis iš užsienio artistų išmoko 
lietuvių kalbą ir pritaikė savo repertuare. 
Girdėjusieji jį sakė, kad dolskis lietuviškai ka-
lba net geriau ir už kai kuriuos lietuvių artis-
tus. Žinoma, tokios artisto pastangos susilaukė 
visų pagarbos ir jo nuolatos buvo laukiama 
atvykstant į kauną. 
  d. dolskis gimė 1890 m. balandžio 13 d. 
senoje vilniaus žydų komersantų šeimoje. 
aukštųjų mokslų siekė peterburgo universitete, 
kur studijavo teisę. baigęs jau puikiai mokėjo 
lotynų, hebrajų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir 
italų kalbas, buvo gerai susipažinęs su klasikine 
ir ano meto filosofija. negana to, lankė privačią 
vaidybos studiją ir, anot a. urbanavičiaus, 1914 
m. vasarą debiutavo rusijos mažojoje estradoje. 
pirmajame d. dolskio koncerte nepasididžiavo 
dainuoti garsusis aleksandras vertinskis. d. 

dolskis dar buvo žinomas ir kaip miniatiūrų-
monologų meistras, pradėjęs šią karjerą gar-
siajame peterburgo „vila rode“ restorane, kur 
jo mėgo klausytis net rasputinas. po spalio 
revoliucijos dainininkas išvažiavo į berlyną ir 
ten vedė antono čechovo dukterėčią – žinomą 
kino aktorę olgą čechovą. apie 1928–1929 m. 
ją paliko ir atvažiavo į kauną. sakoma, kad jį 
įkalbėjo vieno iš orkestrų kaune vadovas d. 
pomerancas. kauną d. dolskis linksmino ne 
tik populiarių fokstrotų ar tango melodijomis, 
bet ir humoristiniais monologais: „kaip mes su 
Jonu operą žiūrėjome“ arba „amerikos lietuvių 
priėmimas kumpiškiuose“ ir kt. d. dolskis tapo 
ir pirmuoju lietuvių autorių kūrinių atlikėju. 
  didžiulis jo populiarumas skatino jaunu-
osius lietuvių kompozitorius išmėginti jėgas 
estradinėje muzikoje. kompozitorius s. 
Gailevičius sukūrė pirmuosius lietuviškus 
šlagerius – tango „kaunas“ ir fokstrotą „meilė ir 
džiazas“, J. karnavičius – anglų valsą „mažasis 
vaikelis“, fokstrotą „motule mano‘. 
  paradoksalu, bet pirmasis profesionalus val-
stybinio teatro artistų pasirodymas įvyko 
„versalyje“, pirmaisiais nepriklausomybės 
metais labiausiai publiką viliojusiame gausiais 
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užsieniečių pasirodymais. nuo pirmųjų 1933 
m. lapkričio dienų čia galėjai išvysti valstyb-
inio teatro baleto artistų trio: p. sarnauskaitę, 
tamašiūną ir volkovą.
   tą patį mėnesį kiti valstybinio teatro artistai 
– p. stančikaitė, aukščiūnas ir Jasinskas – 
pasirodė „metropolyje“. visi šie šokėjai buvo 
labai džiaugsmingai sutikti; ne vien dėl to, 
kad tai buvo pirmieji didesni lietuvių artistų 
pasirodymai „mažojoje scenoje“, bet ir dėl to, 
kad programos buvo vykusios ir publikai labai 
patiko. tai buvo galimybė artistams tobulėti ir 
įgytus įgūdžius pritaikyti didžiojoje scenoje. 
   vėlesniais metais „Lozanos“ restorane galėjai 
pasižiūrėti Juozo biržinio ir mykolo vilenčiko 
pasirodymų. „versalyje“, be minėtų artistų, 
dainavo tenoras kelbauskas, o „metropolyje“ – 
tenoras Šabaniauskas. pastarasis ypač buvo ver-
tinamas kaip rimto ir malonaus balso kamerinis 
dainininkas. antanas Šabaniauskas sėkmingai 
koncertavo kauno restoranuose, taip tapda-
mas vienu populiariausių savo žanro artistu 
Lietuvoje. net ir vasaros metu, kada restora-
nai dėl atostogaujančių klientų nurimdavo, 
Šabaniauskas koncertuodavo miesto sodo 
kavinėje. vasaros metu Hofmeklerio kapela 
griežė Juodkrantėje, a. Ceitelio – panemunės 
kurhauze, d. pomeranco ir boršteino – palang-
oje. Žiemos metu kauno kavinėse ir restoranu-
ose programa buvo rodoma kiekvieną dieną, o 
vasarą – paprastai dukart per savaitę. 
   kauno restoranuose užsieniečių sumažėjo ir 
jie daugiausiai tenkinosi šokio programomis. 
be to, jeigu programą ruošdavo užsieniečiai, 
tai vis tiek turėjo dalyvauti ir lietuvių artistai. 
Štai tokios programos skelbimo pavyzdys: 
„kasdien didelė, meniška programa, geriaus-
iems užsienio ir vidaus artistams dalyvaujant: 
garsi kiniečių trupė WonG Gen Fo (iš Londono 
„alhambros“). argentiniška šokių pora di ri-
tasso (iš masino de paris); orig. kubos rumba. 
vokalinis sekstetas – ŠeŠi vėJai.“ arba dar 
vienas skelbimas: „baletas dalyvaujant vietos 
ir užsienio artistams. a. arnoldi pastatymas. 
prancūzų apašų gyvenimo vaizdelis. „dija-bo-
lo“, amerikoniukas akrobatinis baletas. Lietuvių 
dainos atl. ponia monfredienė. Lietuviški ro-
mansai, atl. p.vencevičius. orientaciniai šokiai, 
atl. angola ir Liuliu.“ 

   tačiau nepaisant reikalavimo programas 
rodyti kartu su Lietuvos artistais, orkestrų va-
dovai užsieniečiai ir toliau buvo vertinami pal-
ankiai ir jiems ši taisyklė nebuvo taikoma, nes 
jie nekėlė jokio pavojaus lietuviškai kultūrai 
savo intervencijomis. nekėlė jų ir vėlesniais 
nepriklausomybės metais, nes, čia nuolatos gy-
vendami, išmoko groti ir lietuviškas melodijas. 
bent jau restoranų lankytojai, palyginę 1924 m. 
ir 1934 m. „mažąsias scenas“ nebegalėjo sakyti, 
kad artistai rusifikuoja lietuvius. ypač kuomet 
buvo imtasi tokių priemonių, kokių ėmėsi Li-
etuvos karininkų ramovės majoras kriščiūnas. 
kartą jis „trijų milžinų“ restorane išgirdo 
orkestro dalyvius tarp savęs kalbant rusiškai ir 
apie tai įspėjo restorano savininkę o. pėžienę. 
majoro įspėjime buvo rašoma: „trijų milžinų“ 
restoraną daugelis sutapatina su karininkų 
ramove ir tuo pačiu visus negerumus, kurie 
pasirodė restorane, perkelia ramovės sąskaiton. 
kad išvengti bereikalingų kalbų prašoma, kad 
„trijų milžinų“ restorano bei viešbučio tarnau-
tojai neužmirštų, kad jie tarnauja lietuviškoje 
įstaigoje ir vartotų valstybinę kalbą. 
  atsirado restoranuose ir lietuvių orkestro 
vadovų, tokių kaip budinckis, kuris grojo nau-
jai atidarytos „monikos“ kavinės šokių salėje, 
o jo kolega a. stupelis grojo kitoje tos pačios 
„monikos“ salėje. miesto sodo kavinėje-vasaros 
restorane a. Šabaniauskui pritarė akelio kapela. 
Jurgis dvarionas vadovavo „metropolio“ orke-
strui per spaudos balius, o tuo metu jo brolis 
dainuodavo.
   mažiau populiarios kavinės ir restoranai savo 
skelbimuose būtinai nurodydavo, jog vakaro 
metu gros muzika ir bus šokiai. be to nebuvo 
įsivaizduojama jokia laikinosios sostinės pa-
silinksminimo vieta. kauniečiai tikrai mėgo 
šokti, bet ar mokėjo? „nuėjus į kokį įžymesnį 
kauno balių ar restoraną susidarydavo įspūdis, 
kad esi aristokratiškosios paryžiaus ar briuselio 
publikos tarpe. visi susirinkę vyrai ir ponios 
įsitikinusios, kad jos  prilygsta didmiesčių aris-
tokratijai ir aukštajai publikai.“ bet vos tik pasi-
girsdavo pirmieji muzikos akordai, visas didin-
gas įspūdis dingdavo iš akių. tik nedaugelis 
tų puošnių damų ir ponų sugebėdavo šokti 
taip, kad būtų gražu žiūrėti. didžioji dalis 
šokančios aukštuomenės sukeldavo tik ironišką 

šypseną. tie ponai manė, kad jiems pakanka 
gero frako, balto kaklaryšio ir šypsenos. tiek, 
anot tokių „džentelmenų“ užtekdavo, kad 
pakerėtų ne tik jiems patinkančią damą, bet ir 
visą publiką. tokių vyrų tarpe vyravo nuomonė, 
jog mokėjimas šokti yra tik antraeilis dalykas, 
kurį galima išmokti baliuose bei restoranuose. 
tačiau išmokus netaisyklingai šokti dažnai tos 
pačios klaidos yra kartojamos visą gyvenimą...
   norint išmokti šokti reikėjo lankyti šokių 
mokyklas, kurių kaune buvo tik kelios. Garsiausią 
šokių mokyklą turėjo iš rusijos atvykę baleto 
meistrai valentinovai, kurie vis dar naudojo 
prieškarinius šokio metodus. mažiau garsios 
buvo vinco Gedvilo ir J. Šusterio šokių mokyk-
los. Jos dirbo kasdien nuo 17 iki 20 valandos. 
naujausi pasaulio šokiai kauną pasiekdavo la-
bai greitai, o mūsų ponai ir ponios buvo labai 
liberalūs ir imlus ne tik paryžiaus madoms, bet 
ir šokiams. populiariausi šokiai 1928 m. ir 1929 
m. buvo tango, angliškasis valsas, „slowfok-
sas“, kvikstepas. kitais metais buvo populiarūs 
tie patys šokiai, bet jau atliekami kiek kitaip 
nei ankstesniais metais – naudojami nauji 
šokio judesiai. 1934 m. labai populiarus buvo 
valsas „blucs“. tai senas valsas, tik tuo metu 
buvo šokamas atnaujintas ir modifikuotas jo 
variantas. vėliau išpopuliarėjo fokstrotas. sv-
ingas buvo vertinamas įvairiai, nes jį šokant 
reikėjo judinti visą kūną, tad konservatyviau 
nusiteikusiems lietuviams jis nelabai patiko, 
tačiau jaunimas šį šokį mėgo. Lietuviai turėjo 
savo lietuvišką valsą, kuris vadinosi „sutemos“. 
Jį sukūrė Liudas Jakavičius, žodžius parašė 
Jūras Šaltenis. prieš karą Jakavičius su Hofme-
klerio orkestru grojo „metropolyje“ ir „kon-
rado“ kavinėje. kitas lietuviškas šokis galėjo 
būti „rumba“, kilęs nuo lietuvių tautinio šokio 
„rumbė“, bet kažkodėl buvo manoma jį esant 
kubietiškos kilmės. dar vienas lietuviškas tan-
go pavadinimu „rožės ilgesys“ buvo sukurtas 
Juozo banko. Į didesnius pokylius, pavyzdžiui, 
spaudos balių, suvažiuodavo kilmingi ir turtingi 
žmonės iš visos Lietuvos. vyrai privalėjo vilkėti 
smokingus ir frakus, moterys – ilgas suknias 
(dažniausiai atvira nugara). „prakaituota ranka 
ponas nuogo ponios kūno nečiupinėdavo, tik 
baltą pirštinę apsitempęs liesdavo.“
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   ispanų virtuvė pasižymi paprastumu, tačiau temperamentingieji šalies 
kulinarai, gamindami patiekalus, mėgsta eksperimentuoti, tad tas pats 
valgis kiekvieną kartą gali būti skirtingo skonio.
Šios šalies virtuvėje gausiai naudojami pomidorai, baklažanai, alyvuogės, 
šparagai, artišokai, svogūnai, česnakai, paprikos, žalumynai. Labai 
mėgstamas yra šafranas. populiarūs patiekalai – „viskas viename puode“ 
ir sriubos-kremai. mėsa kepama ant grotelių arba troškinama. mėgstama 
jautiena, veršiena, ėriena, naminių paukščių mėsa. ispanų virtuvę sunku 
įsivaizduoti be įvairiai ruošiamos žuvies ir jūrų gėrybių. daugiausiai pa-
saulyje užauginantys alyvuogių ispanai valgius gardina alyvuogių al-
iejumi. iš desertų populiariausi įvairūs pudingai, pyragėliai su migdolų 
kremu. 
   prie visokiausių patiekalų ispanai patiekia vietinį vyną, o troškulį 
malšina sangria – raudono vyno ir vaisių gėrimu. 
   taip pat valgomos įvairių rūšių žuvytės, krevetės, tapas, daug įvairių 
rūšių patiekalų mažomis porcijomis – kaip sumuštiniai arba kaip atskiri 
produktai, valgomi rankomis. populiariuose restoranuose šios mažos 
užkandėlės skirtos apetitui sužadinti. 
   tarp užkandžių karaliauja ispanų pasididžiavimas – vytintas serano 
kumpis. Jis pjaustomas itin plonais gabalėliais ir patiekiamas vienas iš 
pirmųjų – tik įpylus vandens atsigerti ir kiekvienam svečiui padėjus po 
bandelę. virtuvėje paprastai esti kumpio „specialistų“, kurie sugeba jį 
meistriškai pjaustyti. kumpis gaminamas iš specialios rūšies kiaulių, ku-
rios šeriamos ąžuolo gilėmis, todėl jų mėsa būna savito skonio. 
skirtinguose restoranuose gaminamos skirtingos salotos. tradicinė 
ispaniškų salotų sudėtis tokia: salotų lapai, pomidorai, svogūnai, 
alyvuogės, kartais avokadai. Gausybė daržovių, jūros gėrybių bei žuvų 
patiekalų, aukštos kokybės alyvuogių aliejus – pasaulyje sparčiai 
populiarėjančios ispaniškos dietos pagrindas. užgerdami vynu, ispa-
nai maisto valgo daug, tačiau mano jį esant sveiką ir naudingą, mat 
pirmenybė visuomet teikiama šviežiems produktams.
   kiekvienoje ispanijos dalyje yra skirtingų maisto ruošimo būdų ir 
valgymo papročių. pavyzdžiui, kosta del sol pakrantėje nepriimta rūkyti 
mėsos, todėl čia ji yra vytinama. 

   kiekvienas ispanijos restoranas turi savo vyną. vieni jį gamina nuosa-
vuose vynuogynuose, kiti pasirenka konkrečią vyno rūšį. dažno restorano 
savininko pasididžiavimas – gausūs vyno rūsiai.
  paprastai tik atėjusiems garbiems svečiams pirmiausia pateikiama 
chereso. tai stiprus vynas, išlaikytas ypatingomis sąlygomis. ispanijoje 
gaminami ir saldūs, ir pusiau saldūs cheresai. populiariausias iš jų – 
sausasis, kuris geriamas atšaldytas kaip aperityvas. 
   sausieji vynai paprastai pateikiami valgant. baltasis ir rožinis vynas 
(vino blanco, vino rozado) geriami atšaldyti, raudonasis (vino tinto) – 
kambario temperatūros. ispanai juokauja pasigeriantys nedažnai, nes 
vyną jie mėgsta skiesti negazuotu vandeniu. 

pASAuLIo VIrTuVėS

tradiciniai ispaniški patiekalai: 
Gazpacho (šalta daržovių sriuba, kurios pagrindą sudaro 
trintų pomidorų masė/sultys, pagardintos taip pat trintais 
agurkais, paprika, svogūnais, česnaku ir kt.)
boulavisa (žuvienė)
tapas (šaltos arba karštos užkandėlės - paprastai tai įvairių 
užkandėlių kompozicija lėkštėje)
paella (tradicinis patiekalas su įvairiais priedais, kurio pagrindą 
sudaro ryžiai, pagardinti mėsa, jūros gėrybėmis, daržovėmis)
mejillones (keptuvėje apkeptos midijos)
tortilla español (ispaniškas omletas, įvairiuose ispanijps re-
gionuose gaminamas vis kitaip)
Cocido (mėsos kepsniai su daržovėmis)

tradiciniai gėrimai: 
sangria (vyno ir įvairių vaisių gėrimas)
Cava (putojantis vynas, gaminamas pagal šampano gamybos 
technologiją)
Jerez (spirituotas vynas, dar vadinamas sherry)

ispanija ir jos valgiai tikriauisai nėra iš tų šalių apie kurias mažai 
žinotumėme. visgi, rašydami apie įvairias virtuves norime priminti 
ir tuo pačiu pradėti naują rubriką apie “pasaulio virtuvių” skon-
ius, jų virtuves, pačius populiariausius patiekalus, gėrimus. apie 
ispanijos virtuvę galima rašyti tikrai daug, tačiau pasirinkome 
populiariąsias paeljas ir tapas.

ispanijos 
virtuvėje  
karaliauja 
uŽkandŽiai, kurie 
noriai valgomi 
rankomis
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ispaniškosios paeljos rūšys 

  paelja (paelle) – nacionalinis ispanų patiekalas, dažniausiai gamina-
mas su moliuskais, kalmarais ir jūrų vėžiais. ispanijos kaimuose paeljos 
būdavo ruošiamos iš produktų, kurie pakliūdavo po ranka, pavyzdžiui, iš 
laukinės anties mėsos, kiškienos, vištienos, sraigių, pomidorų, džiovintų 
pupelių, artišokų ar žirnių. vienintelis prabangus šio patiekalo ingredien-
tas visuomet – šafranas. nepaisant to, kad gyvenama netoli jūros, kaimo 
gyventojai jūrų gėrybes paeljų gamyboje naudodavo retai.
  visi surinktieji produktai kepami aukštoje, plokščioje metalinėje 
keptuvėje (paellas), kurios dydis priklauso nuo žmonių, kuriuos reikia 
pamaitinti, skaičiaus. keturiems žmonėms paelja gaminama 30 cm skers-
mens keptuvėje, o aštuoniems – 40 cm. matyt, ir patiekalo pavadinimas 
kilo nuo puodo ispaniškojo pavadinimo paella. 
    patiekalas paprastai būdavo gaminamas lauke, ant iš vynuogių vijoklių 
ar apelsinų šakelių sukrauto laužo. pati tradiciškiausia paelja ir dabar 
laikoma ta, kuri kepama lauke, virš atviros laužo liepsnos. taip kepant 
patiekalas įgauna ne tik subtilų dūmų kvapą, bet ir jo apačia tampa 
pikantiškai traški. pagal ispanų tradicijas paelja turėtų būti valgoma tie-
siai iš keptuvės, kurioje kepė. 
    ispanų virtuvėje yra ir daugiau ryžių patiekalų, kurie gaminami paella 
keptuvėse ir į kurių sudėtį įeina žuvis ir jūrų gėrybės, pavyzdžiui, ryžių 
troškinys su žuvimi ar mėsa ir kt.
    paeljos gaminimo receptų – visa galybė, tačiau nacionaliniu simboliu 
laikomos dvi išskirtinės: valensijietiškoji ir kataloniškoji. pagrindinis in-
gredientas, aišku, yra ryžiai, dar dvi nepakeičiamos sudedamosios dalys 
– šafranas ir alyvuogių aliejus. 
    teko sutikti ir Lietuvoje tikrų paeljos mėgėjų ir žinovų, kurie ragavę 
ne vieną paeliją ispanijoje. tačiau anaiptol ne visi gilinosi į šio patiekalo 
istoriją bei gaminimo technologiją. 

   katalonijos paelja (arroz negre )
 
    patiekalas gaminamas iš ryžių, sepijų arba kalmarų, svogūnų, česnako, 
tik sultinys verdamas ne iš žuvies, o iš vištienos. Ši paelja vadinama arroz 
negre (juodieji ryžiai) todėl, kad nuo sepijų arba kalmarų rašalo ryžiai 
įgauna juodą spalvą.
   kataloniečiai turi ir dar vieną paeljos rūšį, kurią gaminant vietoj ryžių 
naudojami smulkūs makaronai, vadinami fideus. prie pastarosios patie-
kiamas padažas aioli. aioli ruošiamas iš česnakų, kiaušinių bei alyvuogių 
aliejaus, kartais įdedama garstyčių. Šis padažas mėgstamas ir prancūzijoje, 
ypač provanso regione. 
 
 
   valensijos paelja (valencia paella).  
 
   per pastaruosius amžius paelja labai išpopuliarėjo valensijoje, šios 
teritorijos gyventojai patiekalą prisitaikė sau ir dabar paella valenciana 
yra laikoma tikrąja paelja. kadaise ji buvo gardinama moliuskais, kalma-
rais ir langustais. dabar šiam patiekalui pagaminti naudojama vištiena, 
triušiena, sraigės, pomidorai, čiobreliai, paprikos, pupelės ir dar visa eilė 
ingredientų. valgyti reikia be duonos, bet su citrina. 
   kadangi paelja daroma iš to, kas yra po ranka, anot pačių ispanų, ją 
įdomu gaminti ir smagu valgyti. Juk iš visų sudedamųjų dalių absoliučiai 
būtinas ir nepakeičiamas tėra vienas – ryžiai. tačiau improvizacijos erdvė 
atsivers tik išmokus abėcėlę. todėl pradėkime nuo pradžių. 
   paeljai virti reikalingas platus plokščias puodas su dviem ąsom. idealu, 
jei jo skersmuo bus apie 30 cm, o krašto aukštis nuo 7 iki 12 cm, prik-
lausomai nuo diametro. Griežtai laikytis šių reikalavimų nebūtina, tačiau 
kažką panašaus būtų neblogai rasti tarp virtuvės rykų vien dėl to, kad tik 
plačiame plokščiame puode telpa visa sudedamųjų dalių įvairovė. 

pASAuLIo VIrTuVėS
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   norint išvirti maždaug 6 porcijas valensijos paeljos 

   reikia: 500 g trumpagrūdžių ryžių, 400 g saldžiųjų paprikų, 100 
g triušienos, 100 g liesos kiaulienos, 100 g vištienos, 100 g nuvalytų 
kalmarų, 150 g didelių dvigeldžių moliuskų (midijų), 150 g mažų 
dvigeldžių moliuskų, 6 karališkų krevečių, 6 jūrinių vėžių, 2 raudonųjų 
svogūnų, skiltelės česnako, morkos, saliero stiebo, 6 mažų pomidoriukų, 
150 g konservuotų luptų pomidorų, šaukštelio pomidorų pastos, 2 
pakelių šafrano arba kurkumos, alyvuogių aliejaus, druskos, juodų maltų 
pipirų. 
   iš pradžių užkaiskime puode 2 litrus vandens. kai užvirs, sudėkime 
nuvalytų vėžiagyvių kiautus ir vieną didelę krevetę, svogūną, pomidorą, 
morką, salierą. visa tai turėtų virti apie pusvalandį. per tą laiką sup-
jaustykime kubiukais mėsą ir kalmarus. plačiajame puode ant aliejaus 
apkepkime sukapotus svogūnus, česnako skiltelę ir supjaustytą papriką. 
Greta stovinčioje keptuvėje ant aliejaus kepkime mėsos gabalėlius. kai jie 
pabąla ar net paskrunda, vieną po kito perkelkime į puodą su svogūnais 
bei paprika. keptuvėje, kur kepėme mėsą, apkepkime kalmarus, kuriuos 
irgi po to reikia sudėti į bendrą puodą. užbėrus ant šio mišinio šafraną 
arba kurkumą, reikia patroškinti apie 10 minučių. po to laikas dėti lup-
tus pomidorus, pomidorų pastą, ant jų užpilti samtį pačioje pradžioje 
pagaminto nuoviro. patroškinus dar 10 minučių, perkelkime viską į pa-
eljos virimui skirtą indą (svarbu, kad jį būtų galima statyti į orkaitę) ir 
užkaiskime. 
   tada suberkime ryžius. maišydami kaitiname, kol ryžiai sugers troškinio 
skystimą. po to pilame nuovirą. ryžių ir nuoviro proporcija turi būti 
įprastinė, t. y. vienai daliai ryžių – dvi dalys nuoviro. nuovirą reikėtų 
perkošti per tinklelį, kad į paelją nepatektų vėžio kiauto gabalų. 
viską užvirinę pasūdome, galima įdėti karčiosios paprikos. Leiskime pael-
jai keletą minučių pasitroškinti ir tuomet ant patiekalo viršaus išdėliokime 
vėžiagyvius, pomidoriukų puseles bei moliuskus, kuriuos būtų gerai 
spustelint panardinti gilyn. tuomet indą kišti į iki 220 laipsnių įkaitintą 
orkaitę ir troškinti apie 15 minučių (jokiu būdu neviršyti 20 minučių ter-
mino!). prieš patiekiant paelją dar galima papuošti citrinų griežinėliais.

    apie ispaniškąsias tapas
   ispanijoje valgoma gausybė įvairių lengvų užkandžių, vadinamų ta-
pas. tai atspindi aktyvų ispanų gyvenimo būdą, kai laikas prieš pietus ir 
vakarienę skiriamas kasdieniam „ritualui“ – tapų valgymui. priklausomai 
nuo regiono, tapos ispanijoje dar vadinamos tasqueo, ir de vinos, poteo 
arba chiquiteo.

   ispanai nemėgsta sėdėti vienoje vietoje, todėl kiekvieną kartą lanko vis 
kitas maitinimo įstaigas. Jie užsuka į tascas ir mesones, alaus barus ar 
paprastus restoranėlius, kurie specializuojasi tapų gamyboje. kai kurios 
įstaigos garsėja gausiu jų pasirinkimu, kai kurios – viena kuria rūšimi, 
pavyzdžiui, keptais grybais champinones a la plancha, jūrų gėrybių 
užkandėlėmis, kebabais su marinuota ar ant grotelių kepta mėsa mo-
runos ir kt. net pats paprasčiausias ispanijos restoranėlis pasiūlys bent 
jau sūdytų migdolų, alyvuogių, moliuskų, konservuotų tunų ar bulvių 
omleto tortilla espanola.
   visoms viduržemio regiono šalims nemažą įtaką yra padarę musulmo-
nai, jiems būdinga užkandžių gausa. manoma, kad įprastos tapos ir jų 
valgymo ritualas atsirado XiX amžiaus viduryje andalūzijoje. karštuose 
ispanijos regionuose barmenai, siekdami baltą ispanišką vyną apsaugoti 
nuo dulkių ir vabzdžių, grakščias taures uždengdavo su riekele duonos, 
gabalėliu sūrio, dešros ar kumpio. tapa ispanų kalba reiškia „dangtį“. 
taigi klientai galėdavo numalšinti alkį sūriu kąsneliu, kuris dargi sukel-
davo ir troškulį. iki šiol andalūzija laikoma tapų „tvirtove“.
   visoje ispanijoje, ypač miestuose, jų valgymas tapo gyvenimo būdu. 
valgomos priešpiečiams ar po darbo, tapos sukuria neįpareigojančią 
susitikimų atmosferą – pokalbiams, juokams, diskusijoms prie gėrimo 
taurės. ir visai nesvarbu, iš ko tapa susideda: tiesiog iš saujos alyvuogių 
ar gausių mažų patiekalų – valgymas tėra vienas iš gyvenimo būdo 
aspektų.
   tapos būna dvejopos: šaltos ir karštos. Šaltos vitrinoje būna keliomis 
eilėmis sudėtos į apvalius dubenėlius ir lėkštes priešais pirkėjus, greta 
kitų valgių. karštieji užkandžiai dažniausiai nurodomi valgiaraštyje. kar-
tais reikia pasiteirauti padavėjo, kuris dažniausiai būna labai patenkin-
tas, galėdamas papasakoti, kokių tapų pas juos yra, ir parekomenduoti 
geriausių.
  skanūs maži valgiai gaminami su gardžiais padažais ir patiekiami 
mažuose apvaliuose moliniuose indeliuose, kurie vadinami cazuelitas. ką 
tik ant grotelių iškepti valgiai, tokie kaip pinchos ar costillas, paprastai 
patiekiami ant duonos. Labai populiarios ispanijoje yra ant grotelių kep-
tos jūrų gėrybių tapos, vadinamos a la plancha.

   nesvarbu, kokioje ispanijos vietoje besisvečiuotumėte, jei norite par-
agauti tikrai puikių tapų, nueikite į vietinį barą ar restoraną, vietinių 
gyventojų paprastai lankomą nuo maždaug 12 val. (priešpiečių metas) 
arba 19 val. vakare.

daugiau informacijos: www.pasauliovirtuves.lt
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  Žinia, kad kiekvieno vitamino trūkumas turi įtakos skirtingų žmogaus 
organų darbui. kaip tai veikia ir kokie produktai gali pagelbėti tam tikrais 
atvejais?

  jei jaučiate nuolatinį nuovargį, gali reikšti, jog organizmui trūksta 
karotino, grupės b vitaminų, askorbino rūgšties arba vitamino d. Į mity-
bos racioną įtraukite daugiau šviežių daržovių ir vaisių – vitaminų C ir a 
šaltinio. daug b grupės vitaminų yra grūduose ir jų gemaluose – virkite 
grikių, avižų, kviečių košes. Gausybė naudingų medžiagų yra saulėgrąžų 
ir moliūgo sėklose, riešutuose. o vitaminu d organizmą aprūpinsite 
„maudydamiesi“ tiesioginiuose saulės spinduliuose. 

  jei besibaigiant dienai silpnėja regėjimas, akys pavargsta ir skauda, 
gali būti, kad trūksta karotino bei vitamino b2. racioną šiais vitaminais 
papildysite valgydami morkas, špinatus, žalias salotas, žuvį, kepenėles, 
sūrį, kiaušinius.

  jei kankina virškinimo sutrikimai ar diarėja (viduriavimas), tai 
gali būti, kad trūksta vitaminų k arba b2. daugiau valgykite sojos 
produktų, kepenėlių, žuvies, neriebios mėsos, ypač vištienos ar ka-
lakuto krūtinėlės, riešutų, kiaušinių ir sūrio. panašios priežastys gali 
sukelti ir vidurių užkietėjimą. todėl subalansuokite savo racioną 
įtraukdami produktų, turtingų vitamino b2, kurio gausu: žaliuose 
žirneliuose, grikiuose, piene, kvietinėje duonoje, kiaušiniuose.  

   dar vienas svarbus klausimas – padidėjęs cholesterolio kiekis krau-
jyje. pasirodo, jis gali atsirasti trūkstant b grupės vitaminų. pabandykite 
į savo racioną įtraukti alaus mieles, ankštines kultūras (lęšiai, pupelės, 
žirniai). 

   kartais pasitaiko, kad net lengvas prisilietimas ar trinktelėjimas palieka 
ant odos mėlynę. tai akivaizdus askorbino rūgšties trūkumas. vitamino 
C gausu juoduosiuose serbentuose, raugintuose kopūstuose, citrusiniu-
ose vaisiuose, erškėčiuose.

   būna ir taip, kad žmogus reguliariai prausiasi, naudoja specialias prie-
mones, tačiau oda vis tiek skleidžia specifinį kvapą. tai gali rodyti, kad 
organizmui trūksta vitamino b12. Jo yra produktuose, turinčiuose alaus 
mielių, raudonoje mėsoje, subproduktuose, kiaušiniuose.

   Jei kenčiate nuo prakaitavimo, o rytais atsikeliate patinusiais paakiais,  
tačiau inkstų ligomis nesiskundžiate, gali būti, jog trūksta vitamino b6. 
valgykite daugiau pupelių, lęšių, sveikų (pilnų) grūdų, subproduktų 
ir žuvies. alaus mielės – savaime suprantama – tai didžiulis b grupės 
vitaminų šaltinis. 

 Esant osteoporozei ir trapiems dantims trūksta ne kalcio, kaip 
įprasta manyti, o vitamino d. be šio vitamino organizmas kalcio tiesiog 
neįsisavina. todėl, norėdami išvengti problemų dėl silpnų kaulų ir dantų, 
stenkitės dažniau būti lauke ir vitaminą d gauti tiesiogiai, su saulės spin-
duliais.

   atkreipkite dėmesį į tai, kaip gaminate maistą. Juk ruošiant kai 
kuriais būdais maisto produktuose praktiškai nelieka nieko vertingo. 
nelaikykite ilgai daržovių ir vaisių vandenyje, nes jie praras vitaminus. 
Gamindami daržoves dėkite į verdantį vandenį ir jų nepervirkite. ap-
skritai, geriau kepkite arba gaminkite garuose – taip visos naudingos 
medžiagos išliks.

  neužšaldykite daržovių. naudokite nerūdijančio plieno, keramini-
us, stiklinius indus. kruopščiai tikrinkite emaliuotus indus – jei emalis 
pažeistas, indas nebetinkamas maistui ruošti. kontaktas su geležimi taip 
pat naikina daugelį vitaminų. stenkitės vartoti pilno grūdo košes. Jose 
daugiau vertingų medžiagų. Štai, šlifuotuose ryžiuose praktiškai nėra 
nieko naudingo. 

raminta skripkaitė, meniu.lt informacija
tolimesniam domėjimuisi: www.healingdaily.com

SVeIKA mITybA

kokių vitaminų Jums trūksta?
  apie vitaminų trūkumą kalbėti madinga. vos kas 
– skuodžiame į vaistinę pirkti brangių tablečių ar 
„stebuklingų“ skysčių, kurie žada staigų jėgų antplūdį.  
ko išties reikia organizmui? norint tai suprasti, galima 
ilgai ir nuobodžiai varstyti gydytojų duris, tirtis. tačiau 
jei branginate savo laiką, yra ir kitokių būdų. 


