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AR MAŽIAU LYGU DAUGIAU?
Retesnis, bet išsamesnis leidinys
– tai ne tik šiandienos ekonominių
padarinių rezultatas. Taikomės
prie bendro tempo - juk restorano
ar kavinės svečias taip pat tapo
šiek tiek retesnis bei išrankesnis.
O privalumų irgi yra: dabar, kai
veiklos tempas sulėtėjo – galime
stabtelti ties reikšmingesniais
klausimais, kuriuos, bėgdami,
kartais ir atidėdavome...
Kiekvienam reikšmingi vis kiti
dalykai, tačiau mums – tai
dėmesys nepaliestoms temoms,
įdomiam bendradarbiavimui ir
naujų galimybių įžvalgoms!
Nuo šio numerio ir mes siūlome vieną gana didelę naujovę. Greičiausiai jau pastebėjote, jog šis žurnalas
kitoks nei ankstesni. Jei pažvelgsite į ketvirtąjį viršelį, pamatysite... naujo leidinio pusę. Nuo šiol žurnalas
tampa dvigubas – „Restoranų verslas/Meniu.lt“. Atsiradus poreikiui informaciją skirti ne tik Horeca
profesionalams, bet ir pirkėjams / vartotojams, siūlome dvigubą sprendimą. Tai padės atskirti profesionaliąją
dalį nuo vartotojui skirtos dalies.
„Restoranų verslo“ dalis, kaip buvo iki šiol, taip ir lieka skirtas profesionalams su visa jiems reikalinga
informacija, aktualijomis ir t. t. Todėl iš naujo jo pristatyti, ko gero, nereikia. Meniu.lt dalis labiau skirta
galutiniam vartotojui, besidominčiam sveika, pilnaverte ir racionalia mityba, ieškančiam maisto ir gyvenimo
kokybės. Specializuotų parduotuvių lankytojui, gurmanui ir visiems kitiems, prijaučiantiems bei telkiantiems
dėmesį ne tik į kavinių, restoranų kultūrą, bet ir į maisto temą apskritai.
Meniu.lt dalyje plėtosime temas apie sveiką mitybą, įvairius gėrimus, produktus, receptus, rašysime apie
nacionalinių virtuvių išskirtinumus. Gurmaniškos kelionės, įvairių šalių kulinariniai pristatymai, mitybos
specialistų straipsniai ir pasisakymai. Stengsimės supažindinti su įdomiais objektais, žmonėmis, produktais,
vyksime į kulinarines keliones, suteiksime informacijos apie naujai atsidariusias įstaigas, mitybos aktualijas,
supažindinsime su įdomiausiomis naujienomis maisto tema. Kol kas būsime retesni bei įdomesni...
Kviečiame ir Jus prisidėti prie pasikeitusio, dvigubo žurnalo „Restoranų verslas/Meniu.lt“ kūrimo – siųskite
Jūsų pasiūlymus ir pastabas, aptarkime naujas bendradarbiavimo galimybes kartu!
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Spauda ir pozityvai:
UAB „ARX Baltica“.
Dėl spaudos broko kreiptis į
spaustuvę.
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RESTAURANT BUSINESS is the professional magazine for restaurant owners, handlers, chiefs and employees. It is
specialized in various actualities of restaurant and hospitality. It is free payable for all restaurants, bars and clubs of Lithuania.
Also it is the effective marketing tool for HoReCa companies and suppliers. Periodicity – 6 times per annum.
WWW.MENU.LT – the biggest internet portal in Lithuania about all restaurants, cafés, bars, pubs, clubs, catering service. All
restaurants, cafes, bars, clubs of Lithuania are presented in special catalog, divided by cities, categories and other filters.
There is the catalog of all HoReCa companies and suppliers in Lithuania and other information for restaurant owners, handlers,
cooks and employees too. Here companies can present products and services for restaurant business.
For advertisements questions and offers please contact us:
„Strateginių projektų vystymo grupė” JSC, address: Konstitucijos pr. 23C-618, Vilnius, Lithuania, e-mail: info@menu.lt

Leidinio „Restoranų verslas“ užsakymo kortelę rasite internete
http://kuponas.meniu.lt
Leidinio partneriai:

www.cafe-future.net
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Artūras Nečejauskas
mob. tel. 8 699 37833,
el. p. arturas@meniu.lt

Restoranų verslas 1/2010

www.eugesta.lt

www.meniu.lt

www.ozonas.lt

Nuotraukos: Andrius Zeigis, Ieva
Malaiškaitė, LBKA asociacijos narių,
Meniu.lt archyvas, SXC, Food service
Europe and Middle East, Vytautas
Mickevičius, www.flickr.com, www.
inmagine.com, G.Kvedaravičienė,
Karen Marlene. Nuotrauka viršelyje
- Dreamsite
Už reklamos turinį ir kalbą
redakcija neatsako. Redakcijos
nuomonė nebūtinai sutampa su
autorių bei pašnekovų nuomone.
Leidinys leidžiamas nuo 2004 metų.
Leidinio pavadinimas, koncepcija
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(2010 M. PIRMAS PUSMETIS)

APLANKYKITE NAUJAS IR ATNAUJINTAS ĮSTAIGAS

NAUJIENOS

Vilnius

„ALAUS STUDIJA“ – alaus baras, S. Žukausko g. 20.
„BAMBALYNĖ“ – alaus rūsys, Stiklių g. 7.
„BERMUDAI“ – klubas, Upės g. 6.
„COFFEE POINT“ – kavinė, Verkių g. 29 (p.c. „Parkas“).
„DREAM HOUSE“ – vyno baras, Islandijos g. 1.
„EAT EAST“ – kinų restoranas, Konstitucijos pr. 20.
„GO SUSHI“ – japonų restoranas, Jogailos g. 8.
„GREEN HALL RESTORANAS“ – restoranas, Upės g. 21.
„HANABI“ – japonų restoranas, Didžioji g. 28.
„HOT CUP“ – sriubų kavinė, Lukšio g. 32/Kubiliaus g. 12
(„Domus galerija“).
„KOTRYNA“ – vyninė, Vilniaus g. 30.
„LABUKI“ – japonų restoranas, Didžioji g. 28.
„LA VINIA“ - vyno, užkandžių parduotuvė, p.c.„Hyper Rimi“
(Šiaurės miestelis).
„MERLIN“ – kokteilių baras, Jakšto g. 9.
„NAMINIO MAISTO KRAUTUVĖLĖ“ – specializuota
natūralaus maisto parduotuvė, Užupio g. 4.
„PITSTOP PIZZA“ – picerija, Vilniaus g. 21.
„PILIES ŠOKOLADINĖ“ – restoranas, Pilies g. 8.
„QUICK THAI“ - tailandiečių užeiga, Vokiečių g. 13.
„SAN MARCO“ – vyninė, Pilies g. 6.
„SENOJI KIBININĖ PRIE TILTO“ – Karaimų g. 41B, Trakai.
„SOUP CAFE“ – kavinė, J.Basanavičiaus g. 22/Algirdo g. 2.
„VYNO RŪSYS“- vyninė, Gedimino pr. 2-1.

KAUNAS

„ABATOS MENĖ“ – restoranas, Vilniaus g. 7.
„BLACK PEARL“ – kokteilių baras, Savanorių pr. 124.
„BUON GIORNO“ – itališkų maisto produktų ir gėrimų
parduotuvė, centrinis Kauno turgus.
„LIETUVIŠKI PATIEKALAI“ – restoranas, Laisvės al. 21/
Nepriklausomybės a. 13.
„SRIUBOS DIENA“ – kavinė, Karaliaus Mindaugo pr. 49
(p.c. „Akropolis“).
„TUTTO PIZZA“ – picerija, V. Krėvės pr. 104A.
„VERO CAFE“ – kavinė, Laisvės al. 45.

KLAIPĖDA

„HEMINGWAY’S PUB“ – užeiga, Žvejų g. 21/Teatro a. 1.
„Mr. BOND“ – kokteilių baras, Žvejų g.10.
„SUSHI EXPRESS“ – japonų greito maisto restoranas,
Danės g. 6.
„UOSTO BARAS“ – kavinė-baras, Varnėnų g. 7.

PANEVEŽYS

„DI VINO“ – vyninė, Klaipėdos g. 64.
„GANDRALIZDIS“ – restoranas, Dembava, Panevėžio raj.

ŠIAULIAI

„EUFORIJA“ – klubas, Vilniaus g. 173.
„SUSHI EXPRESS“ – greito maisto restoranas,
Višinskio g. 41 b.

DRUSKININKAI

„GRAND SPA LIETUVA“ – sveikatingumo kompleksas,
V. Kudirkos g. 45.

atidarėte naują tašką ar sužinojote naujai
atidarytą? - informuokite info@meniu.lt
arba tel. 8-652-07522
NORITE REKLAMUOTIS LEIDINYJE - informuokite
arturas@meniu.lt arba tel. 8-699-37833
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„EAT EAST“ – greito maisto kavinė, Konstitucijos pr. 20, Vilnius
Vilniuje, dešiniajame Neries krante, Azijos maisto mėgėjai gali atrasti
naują vietą – greitojo maisto kavinę „Eat East“. Čia siūlomi japonų bei
kinų virtuvės patiekalai: makaronai, ryžiai, sušiai, koldūnai. Orientuodamasi į skubantį, mažai laiko pietums skiriantį miestietį, ši kavinė
žada skanų ir greitą maistą išsinešti arba valgyti vietoje.
„Eat East“ orientuojasi į netoliese dirbančius žmones – siūloma
jiems sveikai ir greitai papietauti, išgerti kavos, o po darbo užsukus
parvežti maisto šeimai. Kavinė kol kas veiks tik darbo dienomis, ateityje darbo laiką planuojama ilginti.
„Eat East“ interjeru, patiekalais, jų pateikimu pakuotėse siekta
atspindėti kavinės idėją – sveika ir greita Azijos virtuvė, kurioje maistas gaminamas prieš klientų akis, todėl visada šviežias.
Makaronų ir ryžių patiekalų su mėsa bei skirtingomis daržovėmis
kainos čia siekia 13–14 Lt, juos sudaro 8–10 ingredientų, sušių
komplektai su salotomis arba be jų kainuoja 10–15 Lt. Siekdama
supažindinti su neįprastais patiekalais, kavinė kasdien pristatys po
vieną patiekalą iš meniu už itin patrauklią kainą – 10,90 Lt, tokiu
būdu sukurdama savotišką „dienos pietų“ galimybę. Ekologiška kava
išsinešti čia kainuoja 3–5 Lt.
Apsiriboti dabartiniu meniu ir siūlomomis paslaugomis greito maisto kavinė neketina – jau greitai „Eat East“ pasiūlys ir sriubų, be to,
planuojamas maisto pristatymas į Konstitucijos prospekte įsikūrusius
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„EAT EAST“
„PILIES ŠOKOLADINĖ“ – restoranas, Pilies g. 8, Vilnius
Tai jau dešimtoji manufaktūros „AJ šokoladas“ šokoladinė Lietuvoje. Šis restoranas unikalus tuo, kad kiekvienas, čia apsilankęs, galės
stebėti saldainių gamybą ir iškart jų paragauti.
Tokio tipo restoranų pasaulyje labai mažai, todėl šokolado žinovas,
„AJ šokolado“ savininkas Algimantas Jablonskas didžiuojasi, kad Vilniuje atsirado vienas iš jų. Naujame restorane siūloma ne tik šokolado
gaminių, bet ir įvairiausių pagamintų desertų. Lankytojai galės paragauti manufaktūros sukurtų konditerijos naujienų – šokoladinių
saldainių su rūkytais lašinukais bei šokolado su pipirais ir citrina.
Desertų restorane vienu metu telpa iki 50 svečių. Planuojama įrengti
ir jaukią salę restorano rūsyje. Pasmaližiauti „Pilies šokoladinėje“ galima kasdien nuo 9 valandos ryto iki 10 vakaro.
Šiuo metu „AJ šokolado“ restoranai veikia Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Trakuose, Mažeikiuose, Šiauliuose ir Druskininkuose. Artimiausiu metu numatoma plėtra užsienyje.

NAUJIENOS

„PILIES ŠOKOLADINĖ“
„GREEN HALL RESTORNAS“ – restoranas, Upės g. 21, Vilnius
Sostinėje, „Green Hall“ biurų pastate, įsikūręs restoranas kviečia apsilankyti europietiškos virtuvės mėgėjus. Iš restorano atsiveria nuostabūs
vaizdai į Neries pakrantę, kurie ypač žavūs vakarais. „Green Hall“, kaip
teigia restorano vadovai, yra draugiškas aplinkai. „Green Hall“ talpina
iki 100 svečių, jo erdvės išties užburia. Moderniame interjere dominuoja šviesūs tonai su sodrių spalvų akcentais - tai tarsi nedidelė poilsio
sala, čia esti net palmių. Jaukumo suteikia ypatingas apšvietimas: vakare
užsidega įmantrūs, skritulio formos šviestuvai. Pro panoraminius langus
atsiveria kerintys vaizdai į Neries vingį. Dienomis čia skambės lengva
lounge muzika, kuri leis atsipalaiduoti net darbo pertraukos metu. O
savaitgaliais restorano svečiams neleis nuobodžiauti fortepijono skambesys.
„Green Hall“ restorano meniu kūrė žinoma meistrė Aldona Gečienė,
pelniusi ne vieną tarptautinį apdovanojimą. Tarptautiniuose Kremliaus
kulinarijos taurės konkursuose jos patiekalų šedevrai apdovanoti sidabro
ir aukso medaliais. Valgiaraštyje rasite originalių patiekalų, kurtų pagal specialią receptūrą: karštų ir šaltų užkandžių, salotų, sriubų, įvairių
mėsos, paukštienos patiekalų. Puikiai priderinti padažai, išskirtinės
patiekalų receptūros nepaliks abejingo net išrankiausio svečio. Restorane
Jūsų laukia nepriekaištingas, aukšto lygio aptarnavimas.
Čia pat veikiančiame konditerijos ceche gaminami skanėstai: ledai,
pyragaičiai bei įvairūs desertai. Kiekvieną dieną restorane bus pasiūlytas
vis kitoks dienos tortas.
Darbo dienomis nuo 11 iki 15 valandos siūlomi dienos pietūs. Papietausite vos už 11–13 Lt, priklausomai nuo pasirinktų patiekalų.

„GREEN HALL RESTORANAS“

„Bermudai“ įtraukia vis daugiau gyvos muzikos
Vilniuje sklando gandai, kad dingsta įvairios muzikos grupės ir dideli būriai gyvos muzikos gerbėjų. Išsiaiškinome, kad šių mistinių įvykių
priežastis – atsidaręs naujas muzikos ir alaus klubas „Bermudai“.
Daugiau nei tuzinas rūšių lietuviško alaus kiekvienam skoniui, lietuviškas
maistas ir įdomūs kokybiški koncertai, šokiai bei kitos linksmybės, kurių
niekaip nesinori palikti - žmonos neranda savo vyrų, vyrai neranda, o gal
net nenori rasti išėjimo...
Po baltuoju tiltu įsikūrė „Bermudai“, kuriuose savaitgalio linksmybės
nesibaigias po šeštadienio vakaro. Sekmadienio popietę atgauti jėgų
prieš darbo savaitę kviečiami tėveliai su vaikais. Jų laukia nemokama
programa – nuo animacijos iki paišymo kreidutėmis, šokių ir dainavimo
pamokėlių. Tuo metu tikrai nenuobodžiaus ir tėveliai.
Ką veikti „Bermuduose“ rasite kiekvieną dieną – lankytojai gali žaisti
stalo futbolą, draugų kompanijoje stebėti sporto varžybas ar pasaulio
superžvaigždžių koncertus. Kalbama, kad kai kurie „Bermudų“ lankytojai
čia pradingsta ištisoms paroms, tad apsilankę pasistenkite nepamiršti, jog
klubo išorėje taip pat egzistuoja pasaulis.

„BERMUDAI“

„Senoji Kibininė“ tapo didžiausiu kibininių tinklu
Duris atverė dar viena „Senoji kibininė“ prie tilto Trakuose. Kibininės
vieta yra viena patraukliausių turistų atžvilgiu - prie pat tilto į Trakų
pilį. Tiesa, šioje vietoje ir anksčiau buvo kavinė, bet tik dabar ji tapo
pastebima ir įdomia vieta pavalgyti. Čia lankytojai lepinami ne tik tradiciniais karaimiškais ir įprastais tinklo patiekalais, bet ir nuostabiu Trakų
pilies vaizdu. Svečiams siūlomi išskirtinio meniu patiekalai, kuriems
suteikti kulinarinio paveldo fondo ir tautinio paveldo produkto sertifikatai. Naujosios „Senosios kibinės“ lauko terasoje geru oru bei puikiais
vaizdais mėgautis galės 50 svečių (tiek įrengta sėdimų vietų), o norintys
užkandžiauti gamtoje kibinų galės nusipirkti išsinešimui.
„Senosios kibininės“ tinklui priklauso 4 įstaigos, o pirmoji kibininė
pradėjo dirbti nuo 1967 metų. Nuo pat „Senosios kibininės“ veiklos buvo
kepami kibinai tik su kiauliena, o šiandien mėgautis galima net 16-kos
rūšių kibinais. Be firminio kmynų gėrimo, kuris gaminamas nuo senų
laikų, tinklas didžiuojasi savos gamybos kibininės gira, o pagal specialų
savininkų užsakymą pagaminti keturių rūšių vynai, kurių galite ragauti
tik „Senosios kibininės“ restoranuose“.
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NAUJIENOS

Nuo šiol žurnalą „Restoranų verslas“
galima skaityti ir atsisiųsti internetu
„Restoranų verslas/Meniu.lt“ - tai periodinis žurnalas, platinamas visos Lietuvos maitinimo,
apgyvendinimo ir pramogų įstaigų vadovams, darbuotojams ir šios sferos specialistams, o nuo
šiol žurnale įvairių straipsnių ras ir visi kiti besidomintys kavinių, restoranų kultūra – skaitytojų
ratas išsiplėtė iki plataus vartotojo, t.y. pirkėjo. Dabar, visų išleistų žurnalų PDF versijas jau galite
parsisiųsti nemokamai.
„Restoranų verslas/Meniu.lt“ skirtas ir profesionalams, ir vartotojams. Pagrindiniai tikslai supažindinti su maisto ir technologijų naujovėmis, koncepcijomis, tendencijomis, parodomis,
čempionatais, produktais ir paslaugomis. Padėti prekių ir paslaugų tiekėjams „rasti“ pirkėjus,
o pirkėjams – pasirinkti tinkamus produktus, tiekėjus, rangovus ar pardavėjus. Vartotojus
supažindinti su įdomiais objektais, žmonėmis, įvairiais produktais, kulinarinėmis kelionėmis,
suteikti informaciją apie naujai atsidariusias įstaigas, mitybos aktualijas, naujienas susijusias su
maistu bei kitą įdomią maisto informaciją.
Naujų maitinimo ir pramogų įstaigų bei viešbučių pristatymai, maitinimo ir pramogų įstaigų
interjerų bei eksterjerų sprendimai, įdomių objektų pristatymai, rinkos apžvalga ir analizė, teisinės
naujienos, parodų apžvalgos, anonsai, įvairūs receptai, įvairių tautų nacionalinių virtuvių produktų
pristatymai, sveikos mitybos ir dietų pristatymai, gurmaniškos kelionės, įvairių šalių kulinariniai
pristatymai, mitybos specialistų straipsniai bei dar daugiau rasite leidinyje „Restoranų verslas/
Meniu.lt“.
Leidiniai internete: www.restoranuverslas.lt

grietinėlė su želatina Creative Base „Basercelain“
Didžiosios Britanijos kompanija „Pritchitts“ pasitinka su puikia naujiena!
Visiems kūrybingiems bei skubantiems virėjams UAB „Sangaida“ siūlo naują
ir įdomų produktą - Creative Base. Tai puikus produktas ieškantiems naujų
galimybių virtuvėje ir norintiems į ją įnešti kažką įdomaus.
Creative Base - grietinėlės bei želatinos mišinys, skirtas įvairių patiekalų
gamybai. Produktas yra nesaldintas, todėl tinka tiek saldiems, tiek nesaldiems patiekalams. Su Creative Base pagaminsite skirtingų rūšių patiekalus
varijuodami ingredientais, jų kiekiu bei paruošimo būdu. Creative Base puikiai tiks mousse, pannacottas, creme brulle, terrine bei kitiems patiekalams
ruošti.
Creative Base - tai puiki alternatyva skubantiems virtuvės meistrams
kasdieninėje desertų bei kitų užkandžių gamyboje. Grietinėlė su želatina
yra visiškai paruošta naudojimui. Grietinėlę tereikia suplakti, sumaišyti su
norimais priedais ir atšaldyti. Šį produktą galima maišyti su bet kokiais ingredientais, norint iš dalies ar visiškai pakeisti želatiną, kiaušinius, grietinėlę
ar sviestą. Taip pat šį produktą galima maišyti su kitokios rūšies grietinėle
bei pienu.
Su Creative Base gaminti puikius patiekalus net neprireiks ypatingų įgūdžių! Creative Base užtikrina paruoštų gaminių tvirtą konsistenciją bei vienodą struktūrą, tad šį produktą puikiai galima pritaikyti tinkliniuose restoranuose, kur svarbu užtikrinti patiekalų vienodumą ir pastovumą.
Su Creative Base sumažinsite laiko ir darbo sąnaudas, jums prireiks kur
kas mažiau ingredientų patiekalams. Šis produktas puikiai tiks ir paruošto
maisto, pusfabrikačių gamintojams.
UAB „Sangaida“ informacija
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Šokoladinis Creme Brulee
Ingredientai:
Creative Base
250 ml
Millac Gold
250 ml
Baltasis šokoladas
150 g
Kristalizuotas cukrus 250 g
2 apelsinų žievelės

Paruošimas:
Millac Gold ir apelsinų žievelę
sudėkite į prikaistuvį ir kaitinkite
iki užvirimo. Sumažinkite karštį ir
pavirinkite kelias minutes, po to
nuimkite nuo ugnies. Prikaistuvyje
ištirpinkite baltąjį šokoladą,
supilkite Creative Base ir 50 g
kristalizuoto cukraus ir uždėkite
vėl ant ugnies, bet neužvirinkite.
Sumaišykite Creative Base mišinį
ir supilkite Millac Gold. Gerai
sumaišykite visus ingredientus
iki vientisos masės, nuimkite nuo
ugnies ir supilkite į formeles.
Šaldykite 2 valandas. Priešpateikiant
apšlakstykite kristalizuotu cukrumi
ir ji karamelizuokite. Papuoškite
apelsino žievelėmis.
Paruošimo laikas – 20min.
Šaldymo laikas – 2val.

NAUJIENOS

Naujovė RKeeper V7 sistemoje - kliento monitorius
UCS Baltic pristato naujovę, kurią aktualiausiai yra naudoti
savitarnos ir greito maisto restoranuose (ir visur kitur, kur
klientas atsiskaito ne prie staliuko, o prie kasos).
Diegiama kartu su naujausia restoranų apskaitos ir valdymo sistema
R-Keeper V7.
Papildžius sistemą šia technologine naujove klientų aptarnavimo procesas
taps dar sėkmingesnis ir greitesnis. Kliento ekranas - tai iš išvaizdos panašus
į įprastinį nedidelį LCD monitorių, kuris gali būti ateities „įrankis“ daugumoje
savitarnos restoranų, greito maisto užkandinių, visur, kur yra aptarnavimas
eilėse.
Kliento ekranas yra padalintas į dvi dalis:
a) kairėje pusėje rodomas užsakymas - pilnas užsakomų patiekalų/prekių
sąrašas, užsakymo sudėtis, mokama suma, grąža. (iki šiol pirkėjas matydavo
tik vedamą patiekalą, ne visą užsakymo turinį ir galutinę sumą).
b) dešinėje pusėje rodoma reklama: paveikslai, reklaminiai tekstai ar video
reklama. Tai suteikia klientui galimybę laukiant prie kasos savo eilės arba jau
užsisakant matyti reklamą. Tai gali būti specialūs pasiūlymai, meniu naujiena,
esamos ar būsimos akcijos. Arba tiesiog pačios maitinimo įstaigos reklama.
Nauda restoranui – pigesnė ir operatyvesnė reklama dėl sumažėjusių
reklamos gamybos kaštų, nes nebereikia gaminti popierinės reklamos arba
galvoti apie kitus būdus kaip informuoti/pritraukti pirkėją. Patrauklus
pasiūlymas paskatins pirkėją ateiti dar sykį. Vizualinė reklama gali būti
pateikta teksto, paveiksliuko ar vaizdo pavidalu. Nėra papildomų kaštų – šią
reklamą gali kurti tas pats dizaineris ar maketuotojas iki šiol kūręs įprastinę
popierinę reklamą. Pagal pageidavimus, prijungus garso įrangą, reklama gali
būti pateikta su garsu.
Nauda pirkėjui – klientui stovint eilėje, laukiant grąžos prieš jį esančiame
LCD ekrane vizualiai geriau perteikiama informacija apie viso užsakymo
turinį bei naudinga reklamą. Klientui taip tiesiog patogiau ir prasmingiau
praeina pirkimo laikas bei gaunama naudinga informacija.
• Inovacija / naujas reklamos būdas, restorano įvaizdžio dalis,
aktuali informacija klientui, reklama pateikiama pačioje, matomiausioje
vietoje, įvairūs reklamos variantai, tekstas, grafika, video.
UAB „UCS Baltic“ informacija

Mymicros naujienos

Mymicros.net - naujos kartos restoranų sistemų modelis, išplečiantis MICROS POS sistemos naudotojų galimybes, perkeldamas verslą
į internetinę erdvę. Tai yra plataus turinio interneto portalas maitinimo įmonių verslui. Jis suteikia prieigą prie restorano pardavimo
taškų, sandėlio duomenų, verslo analizės ir kitų įmonės veiklos sričių. Į šį portalą surenkami duomenys iš visų pardavimų taškų ir pateikiami realiuoju laiku, informaciją atnaujinant kas penkiolika minučių. Sistemos diegimas yra lengvas ir greitas, gali būti atliekamas nuotoliniu būdu, o įdiegus, duomenys pasiekiami interneto naršyklės pagalba. Sistemos naudojimas paprastas ir suprantamas,
reikalaujantis tik minimalaus apmokymo. Duomenų kelias yra absoliučiai saugus – saugumą užtikrina moderniausios technologijos.
Mymicros.net - verslo analizės instrumentas, galintis pateikti daugiau ir platesnės informacijos negu lokali POS sistema, kuri ne tik leidžia vadovui
dirbti iš bet kurio pasaulio kampelio, bet ir suteikia galimybę išplėsti verslo analizės galimybes. Ataskaitos ir grafikai gali būti lengvai konvertuojami į įvairius formatus (Excel, PDF ir pan.). Galite susikurti savo individualų langą portale ir įtraukti į jį tokia informaciją, kuri yra svarbiausia.
Mymicros.lt informacija
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„JALTA“

BE IŠKABOS
Jonas Malinauskas

Sakoma, restoranas prasideda nuo iškabos – taip,
kaip teatras prasideda nuo drabužinės. Tačiau ši
taisyklė galioja, taip sakant, tik klasikinio marketingo sąlygomis. Šiandienos versle formuoti
įvaizdį ir bendrąją verslo strategiją galima visai
kitomis priemonėmis, savaip rikiuojant akcentus
ir prioritetus.
„JALTA“

„JALTA“

Kuklų sklypelį Vilniaus Žvėryno rajone, kur nuo praeitų metų veikia
„Jaltos“ restoranas, tiksliausiai būtų pavadinti posesija. Greta didingo
modernaus „Achemos“ būstinės pastato dviaukštis medinukas atrodo lyg
ispanų karavelė šalia atominio lėktuvnešio. Paženklintas vos viena lentele ir atsitvėręs nuo gatvės tankių medžių tvora, restoranas tykiai gyvena
savo intravertišką gyvenimą: čia užsukę miestelėnai tiesiog įklimpsta į
neskubų, tarsi kurortinį gyvenimą. Beje, pavadinimas „Jalta“ nėra nei duoklė
vyresniosios kartos nostalgijai, nei užuomina jaunimui į nepasiekiamą Krymo egzotiką. Pasak įmonės direktoriaus Augustino Beinoravičiaus, renkantis pavadinimą buvo ieškoma apibendrinančio praeities vaizdinio ir kartu
gražiai skambančio žodžio. Nostalgiškųjų gaidelių nepavyko išvengti, bet
jos byloja ne apie subliūškusį socializmo mitą, o apie lengvabūdišką 7-ojo
dešimtmečio optimizmą.
Kavinės interjere beveik išvengta tiesmukų sovietinės praeities citatų.
Kiekvienas daiktas, indas, apdailos detalė – tai ne akla praeities kopija, o
žaisminga, kūrybiška jos interpretacija. Be to, detalėms keliamas ir kitas, ne
mažiau svarbus tikslas – jaukios namų atmosferos kūrimas. Dėl to į smulkias
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erdves padalintame restorano interjere atsiranda netrivialūs daiktai-metaforos: patefonas ir vinilinės plokštelės, knygos ir kalendoriai, žvakidės ir
dekoratyvinės statulėlės. Jaukumo kvintesencija – ranka surašomas meniu,
kasdien siūlantis vis kitokį patiekalų asortimentą. Ištikimų klientų ratui jis
pristatomas elektroniniu paštu, kuris, beje, yra viena pagrindinių išorinės
komunikacijos priemonių. Įdomu, kad laiškuose dažnai figūruoja frazė „mes
paruošime...“, kuri reiškia, kad publika galės betarpiškai stebėti ir netgi dalyvauti gaminant patiekalus.
Kokybiška nostalgija nėra pigi, tad restorano lankytojų pagrindą sudaro
ne spirituotas vietinis „bomondas“, o intelektualus pasiturintis miesto
centro jaunimas. „Jaltos“ šefė Julija Smiškal siūlo nuolat atnaujinamą
intriguojantį meniu su ryškiais prancūziškais ir ekologiškais atspalviais.
Ko verti, pavyzdžiui, rupių grikių miltų sklindžiai su svogūnų uogiene?
Neformalų valgiaraštį papildo ir neformalus bendravimas – padėkoti šefei
ar persimesti keliais žodžiais su direktoriumi nėra sudėtinga, kadangi jie
visuomet yra čia pat, „po ranka“.
Intelektualiai publikai „Jalta“ siūlo ir dvasinio peno – čia nuolat vyksta
gyvo garso koncertai, kino filmų peržiūros. Žiemos savaitgaliais lankytojai
vargiai išsitenka keliuose kambariuose, užtat atšilus orams veiksmas keliasi į vidaus kiemelį. Čia dėmesį bemat patraukia jaukios medžiais apsuptos aikštelės ir paviljono vaidmenį atliekantis šiltnamis. Bene kasdien lauke
vykstantys neformalūs renginiai – privatūs koncertėliai, degustacijos, maisto ruošimo pamokos – pritraukia publiką efektyviau už bet kokią iškabą...

interjeras/dizainas

Jeigu sostinės Senamiesčio širdyje esanti kavinė „Skrajojantis olandas“
turėtų kiek didesnę iškabą, ją surasti būtų nepalyginamai lengviau. Dabar gi tenka atidžiai dairytis, kad pataikytum į vidų pro kuklias kadaise
šioje vietoje buvusios smuklės duris. Pasirodo, įstaigos pavadinimas neturi nieko bendra nei su senąja jūrų legenda, nei su R. Vagnerio opera,
– prieš gerą dešimtmetį šias patalpas įsigijo į Vilnių persikėlęs olandų
aviakompanijos KLM darbuotojas.
Kaip ir daugelyje kitų Senamiesčio kampelių, viešojo maitinimo verslas
čia išsivystė iš savininkų kulinarinio hobio, vėliau tapusio profesine veikla. Aišku, aštrios konkurencijos sąlygomis kavinės išgyvenimą lėmė bendroji patiekalų kokybė, specifinės veiklos sritys ir „savojo“ publikos rato
formavimas. Valgiaraštis čia anaiptol nėra olandiškas – veikiau galėtume
jį pavadinti bendraeuropiniu, tačiau kai kurioms patiekalų grupėms
(pavyzdžiui, salotoms ir lengviems užkandžiams) skiriamas ypatingas
dėmesys. Įdomi „nišinė“ prekė – sumuštiniai, kurių gali užsisakyti čia
užklydusieji vėlai naktį, kuomet nebeveikia virtuvė. Nors apskritai atsitiktiniai užklydėliai, kaip ir pro šalį bėgantys artimiausiojo užsienio turistai, nėra pagrindinė „Skrajojančio olando“ lankytojų grupė. Didesnioji
nuolatinės publikos dalis čia priviliota asmeninių ryšių pagalba iš
ankstesnės šeimininkų veiklos srities – pramogų ir žiniasklaidos pasaulio.
Be abejonės, turėti „užeigą saviems“ yra veikiau mados reikalas, tačiau,
pasak direktorės Giedrės Kerienės, jis užtikrina gana stabilų lankytojų
srautą. Tam tikrą įtaką klientūrai daro ir šalia esantis bohemiškasis
Užupis, dailės galerijos ir kitos meno žinovų lankomos vietos. Didelę
užsakymų dalį sudaro uždarieji renginiai, taip pat dažniausiai skirti pastoviems lankytojams.
Toks lankytojų ratas formuoja specifinį interjerą – jis tiesiog privalo
skleisti bohemišką dvasią. Stilistiką galima būtų įvardyti kaip original vintage, tačiau, skirtingai nuo „Jaltos“, čia nėra ryškių retro stiliaus gaidelių.
Tiesiog apibendrinti klasikos motyvai, keletas sėkmingų radinių užsienio
prekyvietėse ir Lietuvos antikvariatuose plius keletas originalių detalių,
na, kad ir teatro rekvizitą primenantys šviestuvai. Visa tai racionaliai ir
išradingai paskirstyta kavinės salėse, nepamirštant rūsyje esančių patalpų.
Neformalią bendrąją atmosferą sėkmingai papildo ir betarpiškas bendravimas su personalu, dirbančiu šeimyninės rangos principu.

„SKRAJOJANTIS OLANDAS“

„SKRAJOJANTIS OLANDAS“
Skirtingai nuo dviejų aprašytųjų objektų, viename iš Užupio kiemų
pasislėpusi galerija-klubas „Stopkė“ iškabą visgi turi. Ir ne bet kokią, o su
ryškiom sovietinėm šaknim. Mat pavadinimas kadaise buvo sudėliotas iš
skardinių raidžių „Maisto prekės“ – užrašo, nukabinto nuo neveikiančio
gastronomo fasado.
Surasti šį klubą Vilnelės pakrantėje, juo labiau patekti į vidų, nėra
lengva: jis veikia tik savaitgaliais, o čia vykstančių renginių neviešina
nė viena žiniasklaidos priemonė. Bet, kaip sakoma, kas klauso – tas
išgirsta, kas ieško – tas randa. Už perkreiptų ir pablukusių langinių siauro
kiemelio gilumoje atsiveria šiuolaikiški įstiklinto fasado rėmai ir halogeniniai šviestuvai. Pagrindinės salės erdvę sudaro trys tarpusavyje susieti
kambariai, kurių vienas – ištisinis rytietiško stiliaus podiumas, užklotas
kilimais ir pagalvėmis. Didelę pagrindinio kambario dalį „suvalgo“ atskiras tualeto statinys, kuriam labiausiai tiktų apibūdinimas „improvizuotas“. Ko jau ko, o improvizacijų čia tikrai nestinga! Jos, kaip ir daug kas
Užupyje, vyksta ne „dėka...“, o „nepaisant...“.
Baras „Stopkė“, kaip Užupio alternatyvaus meno centro ir meno inkubatoriaus dalis, gimė nelygioje vietos menininkų kovoje su nepaslankiais
savivaldybės biurokratais ir už jų stovinčiais nekilnojamojo turto vystytojais. Vadinamasis Galeros rajonas kadaise, Nepriklausomybės apyaušryje,
buvo pirmoji bohemiško „skvoteriavimo“ (nelegalaus būstų užgrobimo) ir
triukšmingų alternatyvaus meno akcijų vieta. Vėliau niekieno neparemtas
čiabuvių entuziazmas išblėso, o didžioji kvartalo dalis atiteko gobšiesiems
NT verslininkams, sumaniusiems čia įkurti eilinį „apartamentinį rojų“.
Verslui sėkmingai bankrutavus, didesnę Užupio pradžios dalį tebepuošia
griuvėsiai, kurių tačiau menininkams atiduoti niekas neketina...
Nukelta į 12psl. >
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Žodžiu, „Stopkės“, kaip ir viso Užupio meno inkubatoriaus, galimybės
lieka ypač kuklios. Iš dalies dėl to baras turi tik sezoninę prekybos
alkoholiu licenciją, o apie maisto ruošimą čia net negalvojama. „Jei
man asmeniškai patiktų maisto gamyba – gal ir įstengčiau ją čia
pradėti, bet mūsų klubo interesai yra kiti, tad „pramušinėti“ storųjų
biurokratinių sienų neketiname“, – teigia vienas Inkubatoriaus įkūrėjų ir
klubo idėjinių vadovų menininkas Darius Laumenis. Didžioji „Stopkės“
patalpų dalis yra suremontuota jo asmeninėmis lėšomis: nutinkuotos
sienos, užsandarinti langai, perklotos komunikacijos. Tad nenuostabu,
kad visas interjeras sukurtas praktiškai „iš nieko“: staliukai padaryti iš
senų elektros kabelio ričių, patalpas šildo tepaliniai radiatoriai ir improvizuotos „buržuikės“, o apšvietimo funkcija tenka žibintuvėliams,
halogenų vėriniams ir seniems fotoprožektoriams... Baro logotipas
balta spalva užtėkštas ant sienų, ant prijuosčių, ant „firminių“ rudų
popierinių maišelių. Nenustebtume pamatę jį ir meniu viršelyje – bet,
deja, tokio aksesuaro šioje įstaigoje nerasta...
Nepaisant pabrėžtino laikinumo ir atsainumo, „Stopkės“ interjeras
vaizdžiai perteikia nuožmiai griaunamo, bet vis dar gyvo bohemiškojo
Užupio atmosferą. Būtent todėl jis traukte traukia jaunuosius menininkus ir jiems prijaučiančius. O ten, kur yra susidomėjimas, – yra ir
lankytojų srautas, o kartu su juo – šiokios tokios lėšos ir vystymosi
perspektyva. Ar sunkiai kelią besiskinančiai įstaigai padėtų nauja respektabili iškaba? Gal taip, o gal ir ne...
„STOPKĖ“

„STOPKĖ“

„STOPKĖ“
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Geriausi 2010-ųjų vyno ir desertų deriniai
Vyno ir maisto derinimas jau nėra naujiena, tačiau vyno ir desertų deriniai – įdomi naujovė Lietuvoje.
Įprasta, kad mėgaudamiesi vynu prie jo parenkame sūrius, mėsiškus užkandžius, vaisius ir patiekalus.
Tačiau desertui visada atsverti norisi karšto ir nesaldaus gėrimo, todėl deserto pora tradiciškai buvo
kava ar arbata (išimtiniais atvejais – desertas, kaip savarankiškas „solo“). „Vyno dienose“ pirmą kartą
viešai buvo „sulaužytos“ šios tradicijos ir surengtos vyno bei desertų derinių varžybos.
Varžybose savo sugebėjimus, pateikdami desertą ir prie jo priderindami vyną, demonstravo dvylika someljė ir konditerių komandų. Daugelis
desertų buvo sukurti specialiai varžyboms; parinkdami vyną, someljė
išbandė dešimtis kombinacijų, todėl, anot varžybas organizavusios Lietuvos someljė asociacijos prezidento Arūno Starkaus bei daugumos komisijos narių visi patiekti deriniai buvo labai geri arba puikūs.
Varžybų nugalėtojai: I vieta. Rasa Sužiedelienė („Vyno klubas“) ir Milda
Sužiedelytė: tortas „Šokoladinė bomba“ su „Zind Humbrecht Gewurztraminer Turckheim 2007“ (nuotraukoje). II vieta. Arminas Darasevičius
(„Vyno klubas“) ir Egidijus Lapinskas bei Lucijana Janavičienė („Radisson Blu Astorija Verres en Vers“): aviečių desertas su „Ca Dei Mandorli
Le Donne Dei Boschi Brachetto D’Acqui DOCG 2007“. III vieta. Francesco Di Marco ir Dimitrij Babenko („Da Antonio“): Pana Cotta su žaliąją
japoniška arbata ir šviežių braškių tyre su „Ca Dei Mandorli Le Donne Dei
Boschi Brachetto D’Acqui DOCG 2007.“
Kiti dalyviai: Narimantas Miežys ir Gediminas Švenčionis („Saint Germain“): tiramisu su braškėmis su „Niepoort Port LBV 2005“. Mantas
Žemaitis („Le Provence“): šokoladinis triufelis su aviečių ir raudonųjų
paprikų žėle su „Kracher Zweigelt Auslese 2006“. Onur Ursavas ir Indrė
Medeliauskaitė („Apvalaus stalo klubas“): miško uogų šerbeto, creme
brulee ir tiramisu trio su „Ca Dei Mandorli Le Donne Dei Boschi Brachetto D’Acqui DOCG 2007“. Giedrius Lazutka ir Lina Virbalienė („Kurorto vyninė“). Kurorto imbierinis desertas “Sustok akimirka žavinga”
su „Stone`s Original Ginger Wine“. Asta Žemaitienė („Šturmų švyturys“).
Avietinis sūrio desertas su „Kracher Zweigelt Auslese 2006“. Darius Miler
ir Irina Miler: creme brulee ir braškė su „Sauternes“. Stanislav Smolskij
(„Eugesta“) ir Jelena Blocha: švediškas kriaušių pyragas su „Fontanafredda Moncucco Moscato d’Asti DOCG“. Vaidotas Burbulis („Burbulio
vyninė“) ir Algimantas Jablonskas („AJ šokoladas“): šokolado ir raudonojo vyno tortas (su marcipanais ir migdolais) su „Apollonio Mater Terra
Passito IGT Salento Negroamaro“. Vaidotas Burbulis („Burbulio vyninė“)
ir „Mažoji Sirija“: Aush Albulbul - lakštingalų lizdeliai (su anakardžių
riešutais) su „Feudo Arancio Hekate Passito IGT Sicilia 2007“.

Varžybų nugalėtojai: I vieta. Rasa Sužiedelienė („Vyno klubas“) ir
Milda Sužiedelytė: tortas „Šokoladinė bomba“ su „Zind Humbrecht
Gewurztraminer Turckheim 2007“
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NUSIKALSTAMAI PRASTAS
APTARNAVIMAS
Liutauras Markevičius
Nėra paprasta restorano personalui išaiškinti, kas yra
geras aptarnavimas. Patyrę „vilkai“ ironiškai pareikš, kad čia
viskas aišku, o naujokai arba studentai, turintys porą metų
praktikos, puikiausiai žino, kad padavėjas turi būti mandagus,
paslaugus ir t. t. Taigi, kartais iš patyrusiųjų vis tik tenka
išgirsti: pamiršau, nepamačiau, nespėjau, nieko čia tokio,
palauks ir pan. O jaunesnieji jų kolegos, neretai išsilavinę
ir malonūs žmonės, žino, kad privalu aptarnauti gerai, bet
nežino, kaip tą atlikti. Mokymai dažniausiai būna nuobodūs,
kartojantys žodis žodin vadovėlių tiesas, todėl jauniems
žmonėms labiausiai tinka pavyzdžiai iš tikro restoranų
gyvenimo, įvairūs sulyginimai, geriausia – su humoro doze.
Kaip reikėtų apibūdinti aptarnavimą? Įprasta: puikus,
geras, blogas. Klientų aptarnavimo guru Ron Kaufman siūlo
tam tikrą techniką aptarnavimo įvertinimui, apibūdinamą
šešiais laipteliais: neįsivaizduojamas, stebinantis,
trokštamas, tikėtinas, pagrindinis, kriminalinis.
Geras pavyzdys būtų iš kitos aptarnavimo sferos,
pvz., taksi: „kriminaliniu“ atveju jūs įsėstumėte į purviną
automobilį, vairuotojas beprotiškai garsiai klausytų
„bumčikų“, dalindamasis su jumis savo įspūdžiais, vežtų
aplinkiniu keliu, pareikalautų daugiau pinigų negu priklauso
ir, aišku, nepadėtų išsikrauti krovinio.
Neužmiršiu istorijos, nutikusios Nidoje maždaug prieš
septynerius metus. Užėjome į padoriai atrodančią nedidelę
užeigėlę netoli bažnyčios. Padavėjas – vyras maždaug
trisdešimties, gana patikimo veido. Paprašėme pilstomo
vėsaus balto vyno. Padavėjas patvirtino užsakymą. Naiviai
paklausę, ar sterkas, kurio užsakėme, nešaldytas, buvome
patikinti, kad žuvis šviežia. Labai mandagiai paprašėme
nevolioti sterko džiūvėsiuose, nedėti ant jo sūrio ir nepuošti
ananasų griežinėliais. Paslaugusis padavėjas pažadėjo mūsų
prašymus įvykdyti. Iš anksto džiaugėmės. Pasirodo, be reikalo.
Pirmiausia atkeliavo vynas – raudonas. Mūsų nuotaika
sugedo. Po klausimo, kodėl vynas raudonas, nuotaika sugedo
ir padavėjui. Labai nustebęs jis pasiteiravo, ar mums ne vis
vien, koks vynas. Po to buvo atneštas sterkas, išvoliotas
neaišku kame, gausiai apdėtas sūriu, papuoštas ananaso
griežinėliu. Ypatinga paslaptimi liko paruošimo būdas:
žuvis lyg ir buvo kažkada kepta, prieš patiekiant sušildyta
mikrobangų krosnelėje, bet nei kepant, nei šildant ledo
kristaliukams nepavyko ištirpti sterko viduje. Ką gi, padavėjas
atitiko patiekalą, o patiekalas – padavėją. Viskas suderinta..
(Neatsimenu, kaip atsiskaitėme, bet kad likome nevalgę, tai
tikrai.) KRIMINALAS.
Daugelio maitinimo įstaigų aptarnavimą galima apibūdinti
kaip TIKĖTINĄ: maistas neblogas, tinkamos temperatūros
(dažniausiai lėkštės nepašildytos, kai to labiausiai reikia),
stalai nekliba, gana švaru, sąskaita teisinga, personalas
pakankamai mandagus. Bet tą daro visi!!! Šiandien to
nebepakanka.
TROKŠTAMA kelionė būtų komfortabiliu automobiliu, su
muzikos ir garso pasirinkimo galimybe, šviežia spauda,
vėsinančiais (arba šildančiais) gėrimais, begaliniu vairuotojo
paslaugumu (neįkyriu), kai padedama nunešti bagažą iki durų.
Labai retai mus šitaip nustebina servisas restoranuose ar baruose,
bet pasitaiko. Būtų įdomu išgirsti iš skaitytojų istorijų, kada
Nukelta į 15psl. >
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KAI DARBUOTOJAI IŠEINA:
VEIKSMŲ PLANAS
Liutauras Markevičius
Darbuotojų atleidimo iš darbo priežastys būna įvairios. Nesąžiningumas
– nedovanotinas, tai pastebėjus darbuotoją reikia atleisti nedelsiant ir turėti
mintyje, kad pavieniai vagišiai gerame kolektyve paaiškėja labai greitai.
Blogiau, kai vagystės vyksta organizuotai. Tada sudėtingiau išaiškinti
nusikaltimą, o ir mastas būna didesnis. Pasitaiko, kad darbuotojai eilę metų
vykdo nusikalstamą veiklą ir yra apibūdinami kaip simpatiški, komunikabilūs,
profesionalūs, darbštūs ir t. t. Tokius sukčiavimus sunku išaiškinti, ypač jei
į tai įpainioti finansiškai atsakingi asmenys. Visi, nors kiek prie sukčiavimų
prisidėję asmenys, turi būti nedelsiant atleisti, net jei jie tebuvo tik „užmerkę
akis“. Rekomenduojama tokiu atveju atleisti visą kolektyvą ir formuoti
naują, nes psichologinis klimatas būna jau supuvęs. Tai yra skausminga
įmonei tiek finansine, tiek moraline prasme. Pavienių sukčiavimo atvejų
turbūt gali papasakoti kiekvienas, organizuoti stambaus masto – retesni.
Pasitaiko, kad grobstymą organizuoja ir kontroliuoja viešbučio, restorano,
klubo direktorius, administratorius ar vadybininkas. Be abejo, į nusikalstamą
veiklą įtraukiami ir registratūros darbuotojai, bilietų pardavėjai, apsaugos
darbuotojai ir, be abejo, padavėjai, barmenai. Pasitaiko, kad viešbučio
vadovaujantys darbuotojai įkuria tarpininkavimo įmones ir pagrindinis
viešbučio pelnas tenka tarpininkams. Ypač dažnas reiškinys – organizuotas
grobstymas naktiniuose klubuose, diskotekose. Pareigūnams tenka dirbti
ilgus mėnesius, kol demaskuojami sukčiai. (Maskvoje aprašytas ne vienas
atvejis, kai restorano direktorius, susitaręs su buhalteriu, nuvarydavo
restoraną į menamą bankrotą, pavyzdžiui, įsiskolindami pačių įkurtom
įmonėm, o paskui išpirkdavo beveik veltui ir vėliau pelningai dirbdavo.)
Įmonei net ir sėkmingai dirbant, vieną dieną darbuotojas gali kreiptis su
prašymu atleisti iš darbo. Net jei su tuo susiduria patyręs vadovas, kiekvieną
sykį tai mažiau ar daugiau skausminga tiek įmonei, tiek darbuotojui. Todėl
reikėtų turėti paruoštą veiksmų planą, kad specialisto išėjimas vyktų su
mažiausiais dvasiniais ir finansiniais nuostoliais.
Kai geras specialistas palieka įmonę ir ateina naujas, visada tai kažkiek
nuostolinga. Tai susiję su darbuotojų išdarbinimu-įdarbinimu, apmokymu ir
pan. Prisitaikymas kolektyve, laikas, kai naujajam darbuotojui bus patikėtos
atsakingos pareigos, liečia visus darbuotojus – ir tuos, kurie rūpinasi švara,
ir tuos, kurie ruošia maistą, aptarnauja, organizuoja, vadovauja.
Kaip sumažinti išlaidas ir išvengti galimos netvarkos?
1. Prisiminkite: niekas nėra nepakeičiamas. Iš pradžių gali atrodyti, kad
trūksta išėjusio darbuotojo, bet kai patys susirašysite naują darbo tvarką,
patikrinsite sąskaitas, inventorizuosite turtą, peržiūrėsite meniu, receptūras,
kalkuliacijas, įsitikinsite, kad galite apsieiti be „nepakeičiamo“ darbuotojo.
Visa išeis į naudą: juk tai, ką atlikote, seniai žadėjote padaryti, tik vis
neprisiruošdavote.
2. Pasiruoškite procedūrą atlikti sąžiningai (gali būti, kad pykstate
ant darbuotojo, kuris palieka įmonę) ir pasitikėdami. Jeigu yra aiškios
pareiginės instrukcijos ir darbų atlikimo standartai, nėra sunku nusakyti, ko
darbuotojas neatliko arba padarė ne pagal taisykles. Palaikykite glaudžius
ryšius su juristu darbo klausimais, kad galėtumėte kontroliuoti procedūrą,
ir nepamirškite, kad viską atidžiai stebi kiti darbuotojai. Įmonės vidaus
taisyklės, pareiginės instrukcijos, raštiški darbuotojų įspėjimai dėl darbo
tvarkos pažeidimų arba kompetencijos stokos ir pan. padeda viską atlikti
sklandžiai ir užtikrintai.
3. Valdykite laiką. Darbuotojui, paliekančiam įmonę, sunku likusį laiką

dirbti su tokiu pačiu entuziazmu, išlaikant lojalumą, ypač, jeigu išeina
savo iniciatyva. Kai kuriose situacijose geriau atsiskaityti su darbuotoju
nedelsiant, taip išvengiant kolektyvo drausmės ir mikroklimato destrukcijos.
Papildomos darbuotojo atleidimo išlaidos turėtų atpirkti likusio
kolektyvo suirzusią nuotaiką. Šiaip jau būna labai nedaug laiko susitarti
dėl atlygio, bet, kaip minėjau, kolektyvas atidžiai stebi visą procesą...
4. Apsaugokite įmonės turtą – užtikrinkite įmonės turto grąžinimą. Įmonės
turto perdavimo-priėmimo darbuotojams žurnalas turėtų užtikrinti, kad
išduotos darbo priemonės (darbo drabužiai, avalynė, apsaugos priemonės,
kompiuteriai ir pan.) bus grąžintos. Apsaugokite informaciją kompiuteryje
– turi būti aiškios taisyklės, kas ir kada gali naudotis juo, ypač tai liečia
darbuotojus, kurie patys nori išeiti iš darbo. Slaptažodžius ir kodus reikalinga
pakeisti. Kartais atleistus darbuotojus netgi tenka palydėti iš patalpų.
5. Būkite atsargūs rekomenduodami. Teisininkai paprastai pataria itin
atidžiai rašyti išplėstines rekomendacijas išeinančiam personalui ir turėti
aiškias nuostatas tuo klausimu. Be abejo, būna išimčių, kai norisi parašyti
išsamesnę rekomendaciją. Neabejotina, kad reikia padėti darbuotojams
parašyti CV arba padėti ieškant darbo, jeigu juos tenka atleisti, kai verslui
ne pyragai.
6. Galutinis atsiskaitymas. Reikėtų labai atidžiai suskaičiuoti priklausantį
darbo atlygį, viršvalandžius, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir kt.
ir nedelsiant atsiskaityti su darbuotoju.
7. Pasikalbėkite su įmonę paliekančiu darbuotoju. Tai išimtinė galimybė
pažvelgti į savo verslą šiokio ar tokio profesionalo akimis, kuris
nebeįsipareigojęs įmonei. Paskyrę pokalbiui laiko sužinosite vertingos
informacijos, gal netgi tokios, kuri kitomis aplinkybėmis niekaip nešautų
į galvą.
8. Turėkite aiškias nuostatas apie buvusio personalo vizitus. Geriausia, kad
buvęs personalas nesilankytų darbo metu (nebent atėjo kaip restorano
svečias), nes tai atitraukia dirbančiuosius nuo tiesioginių pareigų ir gali
turėti neigiamos įtakos darbo tvarkai ir mikroklimatui. Buvęs darbuotojas
gali turėti nuoskaudų ir pan. Vidaus taisyklės paprastai numato šiuos
atvejus.
Pagaliau, jeigu iš anksto būsite pasiruošę atleidimo iš darbo procedūroms,
jums mažiau turės įtakos netikėti darbuotojų išėjimai ir verslas mažiau
nukentės.
Būtų malonu sulaukti komentarų, gal galėsime iliustruoti šią temą praktiniais
pavyzdžiais ir bendromis jėgomis tobulinsime savo verslo apsaugą.

juos aptarnavimas, įstaigos interjeras ar maistas tiesiog pritrenkė. Tai yra, viskas buvo NEĮSIVAIZDUOJAMA. Nebūtinai restorano, užeigos ar baro interjeras turi
būti sukurtas žymiausių dizainerių ir demonstruoti prabangias medžiagas, nebūtinai reikia pirkti brangiausią porcelianą ir stalo įrankius. Nebūtinai
restoranas jus turi sutikti su šampanu, papietavus pasiūlyti limuziną ir išlydėti su konjaku. Užtenka pasiūlyti parsinešti namo patikusio pyrago gabaliuką
nemokamai ar patikusio vyno butelį su nuolaida. Jeigu sąskaita buvo solidi, vyno galima ir padovanoti. Galų gale, viską sugadina arba pataiso aptarnavimas.
Kartais tiek nedaug tereikia, kad svečias liktų patenkintas: kad lėkštės karštiems patiekalams būtų karštos, kad laiku būtų papildyta vyno taurė... Ir nesvarbu,
kad lankytojai ne visada teisūs. Nuo jų priklauso restorano pajamos.
Restoranų verslas 1/2010
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Įdomios
koncepcijos
Pagal „Food Service Europe And Middle East“ parengė Donatas Kocys

Tęsiame žurnalo rubriką apie įdomius ir sėkmingai dirbančius užsienio restoranus. Pristatome po
kelias koncepcijas iš Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos ir Šveicarijos.
PRANCŪZIJA
„La Corde a Linge“

Ekologiškas greitasis maistas...
Natūralūs mėsainiai ir bulvytės, o vietoj įprasto kečupo – natūralus, avokadų
tyre maišytas pomidorų padažas (guacamole). Organiško ir greito maisto
koncepciją bando suderinti žymusis virtuvės šefas Marc Veyrat, Annecy
mieste įkūręs savitarnos restoraną „Cozna Vera“. Patiekalų sudėtinės dalys
šiame restorane sudėti į senovinio tipo indus – tereikia išsirinkti patinkantį,
ir restorano darbuotojai tuoj pat patieks itin gardų patiekalą. Verta pastebėti,
jog mikrobangų krosnelės čia nerasite, nes maistas šildomas garų puoduose.
Patiekalų kainos svyruoja nuo 17 iki 35 Lt. Įdomi detalė: valgyti reikia sėdint
prie aukštų plieninių stalų ant permatomų baro kėdžių. Interjere dominuoja
šviesios spalvos – žalsva bei medžio atspalviai. Tai, kad šiame restorane
ruošiamas natūralus maistas, byloja jo šūkis „0 pesticidų = 0 susirgimų!“
Visa tai, kas čia ruošiama, galima užsisakyti ir išsinešti. 120 vietų restoranas
su nuostabiu vaizdu į ežerą – puiki vieta papietauti tiek skubantiems, tiek
savaitgalį skaniai bei sveikai pavalgyti mėgstantiems žmonėms.
Plačiau internete: www.coznavera.eu

Restoranas skalbykloje...
Romantiškajame Strasburgo Petite France rajone šalia spalvingo kanalo
įsikūręs restoranas „La Corde a Linge“ (pranc. „skalbinių virvė“). Tai vieta,
tarsi relikvija iš praeities, kur viso miesto moterys susirinkdavo skalbti, o
kartu ir pasišnekučiuoti. Tai matosi vos įžengus į restorano vidų. Virš staliukų
ištemptos skalbinių virvės, ant kurių pridžiauta baltutėlių lovatiesių, kojinių,
marškinių ir pan. Lentynose prie sienų sudėliotos skalbimo miltelių pakuotės
iš penktojo dešimtmečio, rikiuojasi šepečiai bei seni lygintuvai. O druskos ir
pipirų indeliai pastatyti ant didžiulių skalbinių segtukų. Restorano interjerą
.kūrė vokiečių kilmės dizaineris Claude Drach. Sėkmingai dar du maitinimo
taškus valdantis Claude Fricker („L‘Epicerie“ sumuštinių baras ir „Jeannette
et les Cycleaux“ vyno baras) „skalbyklos restorane“ specializuojasi makaronų
patiekalais. Maisto įvairovė čia didžiulė – nuo makaronų su sūriu ar kumpiu
iki patiekalų su anties kulšelėmis ar lašiša.
Plačiau internete: www.lacordealinge.com

„COZNA VERA“
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DIDŽIOJI BRITANIJA

Trumpalaikiai restoranai
Kam galvoti apie tai, kokia situacija bus po metų
ar dvejų nuo restorano atidarymo. Didžiojoje
Britanijoje populiarėja trumpą laiką veikiantys
restoranai, kurie duris atveria išskirtinėse vietose.
Iki šiol nemažai žymių Anglijos virtuvės meistrų
slaptas vakarienes ruošdavo tiesiog savo namų
virtuvėse, o žmonės apie tai sužinodavo iš lūpų į
lūpas ar per socialinius internetinius puslapius.
Tačiau to pasirodė per maža. Pastaruoju metu
vakarieniauti ant Oksfordo gatvėje esančio
pastato stogo arba Londono akies (apžvalgos
ratas ant Temzės upės kranto) kupole – jokia
keistenybė. Verta pastebėti, jog dažniausiai tokie
restoranai atsidaro prieš didžiąsias šventes, kai
žmonės ieško ko nors naujo ir dar nebandyto.

„SELFRIDGE“
Vieta, kur lankytojai gamina patys...

„COOKIE“
Pamirštoji Meksika
Gal ir atsitiktinumas, bet staigiai augantis meksikietiško maisto
restoranų skaičius Didžiojoje Britanijoje verčia galvoti, kad šios
šalies virtuvė artimiausiu metu taps ryškiu konkurentu itin populiariems itališkos, greitojo maisto ar azijietiškos virtuvės restoranams.
Neįpareigojančios aplinkos restoranas „Wahaca“ siūlo patiekalus, kurie
labai panašūs į tokius, kokius rastumėte Meksikos gatvių užkandinėse.
„Wahaca“ sulaukia itin didelio jaunų žmonių dėmesio, jie čia užsisako
apie 30 Lt kainuojančių patiekalų iš 3, 4 ar 5 lengvų užkandžių (isp. tapas), kuriuos labai patogu dalintis. Pirmasis „Wahaca“ buvo atidarytas
Londono Covent parke 2007 metais. Didesni restoranai atsirado 2008
ir 2009 metais. „Poncho No.8“ bei „Boho Mexica“ restoranai taip pat
patvirtina, jog meksikietiškas maistas – būtent tai, ko šiuo metu ieško
išrankieji britai.
Plačiau internete: www.wahaca.co.uk; www.ponchono8.com;
www.bohomexica.co.uk

Tai, ko nemoki ar nesugebi pasigaminti pats, gali
drąsiai paruošti padedant profesionaliems virėjams.
Tiesa, virėjai į namus neateis – reiks užsukti į
Jamie Oliver įkurtą restoraną „Recipease“ Londone
arba Braitone. Čia galima nusipirkti įvairiausių
ingredientų, iš kurių namuose ruošite nuostabiausius
patiekalus, jeigu išmanote, kaip tai padaryti. O jeigu
nesate profesionalūs maisto ruošėjai, nieko baisaus
– pagelbėti visada pasiruošę specialiai apmokyti
maisto gamybos meistrai. Pica, kurią paruošite patys
ar su meistrų pagalba, kainuos apie 18 Lt.
Tokios pat koncepcijos restoranas veikia ir
Glazge. „Cookie“ taip pat siūlo įsigyti įvairiausių
produktų, o esant norui iš jų čia pat pasigaminti
gardų patiekalą sau ar visam draugų stalui. Tiesa,
kad galėtumėte tapti savo svečių asmeniniu
virėju, reikia būti restorano klubo nariu. Šiuose
restoranuose didelis dėmesys skiriamas sezoniniams
produktams, o tai garantuoja šviežumą bei kokybę.
Plačiau internete: www.cookiesscotland.com;
www.jamieoliver.com

„WAHACA“
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ŠVEICARIJA

„MUEHLBA“

Miestelio brangenybė
Mažame Kūro miestelyje (35 000 gyventojų) įsikūręs jaukus 42
vietų restoranėlis „Muhlbach“. 7 metrų aukščio betoninis kubo
formos statinys – šveicarų architekto Conradin Clavuot šedevras.
Bendra investicija – beveik 3 milijonai litų. Koncepcija – didelis
pasirinkimas elegantiškų užkandžių, salotų, makaronų patiekalų
bei desertų dienos metu. Vakarėjant restoranas tampa nuostabių
aperityvų vieta. Vidutiniškai čia apsilanko 170 žmonių per dieną,
kurių kiekvienas išleidžia apie 35 Lt. Neseniai atidarytas tik
išsinešti skirtus patiekalus gaminantis to paties restorano filialas
traukinių stotyje lankytojų dėmesiu taip pat nesiskundžia. Aišku
tai, jog šiuos restoranus valdanti Merz Group tikrai neapsiriko:
turėti dvi maitinimo įstaigas tokiame mažame miestelyje protinga, juk jeigu atvykę svečiai neapsilankys miesto restorane, vis
tik, didelė tikimybė, jog jie užsuks į įsikūrusį traukinių stotyje...
Plačiau internete: www.muehlba.ch

Gurmanų rojus...
2008 balandžio mėnesį, po 4 metus trukusių
rekonstrukcijų, Ciuriche buvo atidarytas penkių
žvaigždučių kurortas „The Dolder Grand“. Čia
įsikūręs 173 kambarių viešbutis su SPA centru,
golfo laukais, dviem restoranais bei baru. Pirmasis restoranas – 54 vietų, aukščiausios klasės, jau
įvertintas 1 Mišelino žvaigždute, tikras gurmanų
rojus. Populiariausias čia 4 patiekalų degustacinis
meniu, kuris kainuoja 331 Lt žmogui. Žuvies patiekalai iš a la carte meniu taip pat itin mėgstami
šio kurorto lankytojų. Vidutiniškai 1 žmogus čia
išleidžia 600 Lt, būtent vakarieniaujančiųjų dėka
restoranas sudaro beveik 80 % viso kurorto apyvartos. Kitas, 117 vietų sodo restoranas, dėmesį
skiria paprastesnei Europos virtuvei. Pietūs čia
kainuoja apie 132 Lt žmogui. Abiejuose restoranuose yra didžiulės terasos, iš kurių atsiveria nuostabus Ciuricho miesto vaizdas. Norintys tiesiog
atsipalaiduoti, gali užsukti į šalia esantį barą, kur
skamba rami pianino muzika, o kartais lankytojus
linksmina didžėjai.
Plačiau internete: www.thedoldergrand.com

„THE DOLDER GRAND“

„DIE WAID“
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Niekada nevalgyk vienas...
Nuostabūs vaizdai į Alpių kalnus ir ežerą bei Ciuricho panorama – tokį vaizdą išvysite apsilankę
„Die Waid“ restorane. Restoraną sudaro 4 atskiros erdvės. Jahreszeiten (liet. „metų laikai“)
– raudonos spalvos oazė, kurioje vienu metu
gali tilpti iki 140 žmonių, siūlo tradicinius,
konkrečiam sezonui tinkančius patiekalus, kurių
kainos svyruoja nuo 40 iki 100 Lt. Šalia įsikūrusi
didžiulė erdvė su nuostabia terasa. Dar yra 70
vietų Wok restoranas, kurio virtuvės meistrai
derina azijietišką virtuvę su šveicarų tradicija.
65–120 Lt kainuojantys patiekalai patiekiami
specialiose lėkštėse, kurios skirtos valgyti dalinantis kartu su draugais. Šiems patiekalams
skirtas ir šūkis – „Niekada nevalgyk vienas!“ „Die
Waid“, per metus pasiekiantis beveik 23 milijonų
litų apyvartą, yra bene sėkmingiausiai dirbantis
restoranas Ciuriche.
Plačiau internete: www.diewaid.ch

Koncepcija

RUSIJA
Visai kaip namie...
Maistas, kurį galėtumėte pasigaminti namuose, aplinka – lyg būtumėte
svečiuose, o ne restorane, – tai, ko iki šiol trūko Maskvos restoranuose.
Pastebėję šį trūkumą, „MariVanna“ tuščią nišą užpildė su kaupu. Idėja
paprasta: maistas čia toks, kokį mėgdavo ruošti mūsų močiutės, kokį mes
mėgstame, kurio pasiilgstame. Restoranas suprojektuotas taip, jog atrodo, kad čia senas privatus būstas, tariamai priklausantis Marijai Ivanovai,
kuri, pasirodo, mėgsta ir moka gaminti ir vaišinti draugus bei kaimynus.
Pirmasis „MariVanna“ atidarytas 2006 metais Sankt Peterburge buvo
toks sėkmingas, kad jo įkūrėjai nusprendė atidaryti dar vieną Maskvoje.
2008 metais duris atvėręs restoranas nedidelis – 70² m ploto, 45 vietų.
Restorane-bute yra du kambariai, biblioteka ir valgomasis. Visur pridėta
senų knygų, nespalvotų paveikslų, indų su namine uogiene bei konservuotais vaisiais. 90 % valgiaraščio sudaro nacionaliniai rusų patiekalai
ir tik labai mažas dėmesys skiriamas kitų tautų virtuvėms. Restoranas
duris atveria 9 val. ryto ir dirba iki vidurnakčio. Pietūs kainuoja apie 62
Lt, vidutinė sąskaitos suma žmogui – 120 Lt. Populiariausi patiekalai:
barščiai (28 Lt), rusiškos salotos (31 Lt), žuvies arba mėsos kotletai su
bulvių koše (39 Lt). Kad neprailgtų laikas laukiant patiekalų, čia pat galima pažaisti su vietos gyventojais: katinu Vania, šunimi Šuriku, kanarėle
Pavluša bei žuvyte Petia... Trečiasis „MariVanna“ restoranas 2009-ųjų
vasarą atidarytas Niujorke.
Plačiau internete: www.marivanna.ru

„MENZA“
Duona & Co
Kepyklų sektorius, lyginant su kitais Europos miestais, Rusijos sostinėje
kol kas itin menkai išvystytas. Pirmoji „Chleb&Co“ kepykla atidaryta 2008
metais. Dabar veikia 9 tokio pavadinimo kepyklėlės-kavinukės Maskvos
centre ir dar 2 planuojama atidaryti šiemet. Tai yra kepyklėlė, saldumynų
bei specializuotų produktų krautuvėlė ir maža kavinė viename. Interjeras paprastas, bet stilingas. Mediniai stalai ir lentynos su duonos
gaminių pilnomis pintinėmis, vitrinos su paruoštomis salotomis, paštetais
(pate) ir pan. 80 % lankytojų užsisako gaminius išsinešti ir tik 20 %
užkandžiauja čia esančioje kavinukėje, kur vienu metu gali tilpti 10–20
žmonių. „Chleb&Co“ siūlo 40 rūšių duonos, 50 rūšių kepinių, 60 rūšių
saldumynų ir 60 skirtingų specializuotų produktų. Prancūziški raguoliai
(Croissants) su migdolų kremo įdaru, aštuonių grūdų duona, duona su
džiovintomis slyvomis, duona be mielių – lankytojų mėgstamiausi pirkiniai. Už sėkmingą kepinių kokybę atsako šefas iš Prancūzijos. Vidutiniškai
žmogus čia išleidžia apie 24 Lt. Visi gaminiai ruošiami centrinėje kepykloje ir į kavines pristatomi 2 kartus per dieną. Verta pastebėti, jog norint
atidaryti „Chleb&Co“ (70–100 m²) reikia investuoti nuo 500 000 iki 625
000 Lt.
Plačiau internete: www.eatout.ru

„MARI VANNA“
Lakštinių makaronų manija
„Menza. Noodle Territory“ įkurta 2007-ųjų gruodį Dmitrovkos gatvėje
Maskvos centre. Siauri mediniai stalai bei suoliukai, dideli langai ir keletas paveikslų – toks paprastas 100 vietų kavinukės interjeras. „Menza“
itin populiari tarp pietauti skubančių biuro žmonių dienos metu bei jaunimo vakarais. Galima rinktis iš 32 patiekalų sąrašo, tereikia pažymėti
jums patikusį patiekalą ant valgiaraščio, surašyto ant paprasčiausio popieriaus lapo, ir paduoti jį aptarnaujančiam personalui. Užsakymas greitai
ir patogiai priimtas. Jeigu norite patys susikurti patiekalą, galima rinktis
iš 9 makaronų arba ryžių rūšių ir 10 skirtingų priedų (mėsa, vištiena, jūros
gėrybės, daržovės). Kaina priklauso nuo to, ką nuspręsite „užmesti“ ant
viršaus. Pavyzdžiui, patiekalas su grybais kainuoja apie 14 Lt, o su Pekino
antimi – 22 Lt. Maistas gaminamas atviroje virtuvėje, dviejose elektrinėse
„Wok“ tipo keptuvėse. Neseniai į valgiaraštį buvo įtraukti ir sušiai, kurie, beje, greitai populiarėja rusų tarpe. Vidutiniškai vienas žmogus čia
išleidžia 32 Lt.
Plačiau internete: www.menza-lapsha.ru

„HLEB&CO“
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FLAMBIRAVIMAS
Flambiravimas – tai mėsos, žuvų, vaisių ar saldžiųjų
patiekalų ruošimas, maistą apipilant nedideliu alkoholio
kiekiu (dažniausiai konjaku, brendžiu, bet tinka ir
kiti alkoholiniai gėrimai daugiau nei 40° stiprumo) ir
uždegant. Pagal pavadinimą panašu, kad šis būdas
kilęs iš Prancūzijos, tačiau flabiravimas paplitęs visame
pasaulyje. Tiesa, dažnas ugnies liepsnų reginys kinų
virtuvės restoranuose nėra tikrasis flambiravimas, kadangi
paprastai ten dega įkaitęs aliejus arba taukai.
Šis maisto patiekimo būdas žinomas beveik visame pasaulyje. Nuo seno
taip gamino bulgarai, vokiečiai, prancūzai, italai, nemažai afrikiečių. Taip
ruošiamas maistas įgyja kitokį skonį bei aromatą. Be to, tai efektingas
reginys. Kulinarinis terminas „flambė“ kilęs iš prancūzų kalbos žodžio
flamber ir reiškia „degti“. Šis žodis visose kalbose skamba panašiai, tačiau
jo vertimas ne visiškai tiksliai nusako tikrąją vyksmo esmę.
Flambiravimu dažniausiai užsiima restoranai. Tam tikslui reikalinga speciali
įranga – puošnūs ir praktiški flambiravimo vežimėliai, skirti patiekalus
gaminti tiesiog salėje, svečių akivaizdoje. Patyręs virėjas ar padavėjas visą
procesą gali paversti tikru šou ir suteikti lankytojams džiaugsmo stebint
reginį. Tiesa, Lietuvoje tai dar nėra itin populiaru. Tikimės, kad šis straipsnis
padės geriau perprasti flambiravimo subtilybes ir prisidės prie tokio maisto
pateikimo būdo populiarinimo.
Yra du flambiravimo būdai:
1. Galima atskirai uždegti alkoholį ir juo apipilti produktus. Žydra liepsna
greit užgęsta, ir galima mėgautis nepakartojamu patiekalo skoniu.
2. Patiekalą galima iš pradžių apipilti stipriu alkoholiniu gėrimu ir tada
uždegti. Kartais alkoholis pilamas ne ant paties patiekalo, o aplink jį ratu.
Tam, kad susidarytų traški plutelė, prieš uždegant patiekalas apvoliojamas
cukraus pudroje (vaisiai, blyneliai) arba druskoje (mėsa). Flambiruojama
lėkštėje, kurioje valgis patiekiamas (filė, šašlykas, mėsa ant iešmo, omletai),
arba keptuvėje (mėsos, žuvies, saldieji patiekalai, vaisiai).
Patiekalai su liepsna – tai gražu ir malonu, tačiau negalima pamiršti
atsargumo. Ugnis jokiu būdu neturi būti per didelė. Svarbiausia, kad
norėdami surengti atrakciją sau ir svečiams, nepridarytume bėdos ir
apsaugotume rankas. Gaminant valgį prie stalo, padavėjas yra dėmesio
centre, todėl darbą privalo atlikti ramiai, užtikrintai ir švariai.
Darbo reikmenys:
Flambiravimo vežimėlis, keptuvė (geriausiai varinė, nes greitai įkaista)
sidabruotu ar alavuotu vidumi su ilga rankena (geriau metalinė, nikeliuoto
plieno). Produktai, pagal standartinį receptą paskirstyti porcijomis dailiose
stiklinėse vazelėse arba fajanso induose, prieskoniai, padažai, serviravimo
įrankiai, lėkščių šildytuvas, alkoholiniai gėrimai, likeriai. Reikalingas didelis
metalinis padėklas, metalinis samtelis arba puodelis su ilga rankena.
Liepsnai uždegti patogiausia ir saugiausia naudoti ilgus laužo degtukus
(jokių žiebtuvėlių! Tai ne tik nesaugu, bet ir nedera prabangiam vakarui).
Jei viską ketinama daryti svečių akivaizdoje (net ir kepti keptuvėje), reikia
turėti spiritinę lemputę su stoveliu, ant kurios būtų galima pastatyti
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keptuvę. Po ranka būtinai turėti ir metalinį dangtį, su kuriuo galima
užgesinti per stipriai įsiplieskusią liepsną.
Flambiravimo taisyklės:
Kiekvienas į meniu įrašytas flambiruojamas patiekalas aprašomas pagal
standartą. Receptų kartotekoje reikėtų pažymėti:
Produktai turi būti nurodyti tokia eile, kokia jie vartojami gaminant.
Labai svarbu gerai sureguliuoti karštį.
Pagal naudojamos energijos rūšį flambiravimo prietaisai skirstomi į:
•
spiritinius (degant spiritui išsiskiria daug suodžių ir specifinis
kvapas, sunku tiksliai reguliuoti liepsną, ilgesnis gaminimo
laikas);
•
skystųjų dujų prietaisus (nėra kvapo, didelis karštis, liepsną
lengva reguliuoti).
Geros flambiravimo keptuvės yra iš vario, jų vidus padengtas sidabro
lydinio sluoksniu. Pigių keptuvių amžius trumpas – naudojamos jos
įsigaubia į vidų.
Kadangi padavėjas, dirbdamas prie lankytojo stalo, neturi daug vietos,
visus reikalingus produktus reikėtų sudėti į kuo mažesnius, gražius indus
(stiklo, fajanso, porceliano) ir sustatyti tokia eilės tvarka, kaip jie bus
vartojami, viską sudėti ant gražios sidabrinės didlėkštės, ištiestos puošnia
servetėle.
Prieš darbo pradžią būtina pasitikrinti, ar paruošti visi receptūroje nurodyti
produktai, nes dirbant jau negalima pasitraukti, kad pasiimtum trūkstamą
daiktą.
Keptuvėje flambiruojami mėsos, žuvų ir saldieji patiekalai, vaisiai.
Žuvies patiekalų flambiravimo taisyklės:
1. Stipriai kaitinami riebalai, kol pradeda rūkti.
2. Žuvis apibarstoma prieskoniais prieš kepimą. Tada prieskoniai susigeria į
žuvį, kol dar neužsidariusios poros.
3. Kai žuvis apsitraukia plutele, keptuvė nukeliama nuo ugnies ir įpilama
alkoholio.
4. Gėrimą reikia įpilti į menzūrėlę ir tik iš jos – į keptuvę. Tada alkoholio
neperdozuojama, sumažėja nelaimingo atsitikimo pavojus.
5. Keptuvė greitai vėl pastatoma ant ugnies, palenkiama žemyn, ir
alkoholis užsidega.
6. Pradėjus degti alkoholiui, keptuvė truputį pakratoma, kad liepsna gautų
daugiau deguonies ir geriau degtų. Šaukštu atsargiai pamaišomas padažas
ir juo apipilama žuvis.
7. Žuvies patiekalams apšlakstyti tinka brendis, degtinė.
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Mėsos patiekalų flambiravimo taisyklės:
1. Stipriai kaitinami riebalai, kol pradeda rūkti.
2. Mėsa apibarstoma prieskoniais prieš kepimą (išimtis – veršio inkstai). Tada
prieskoniai susigeria į mėsą, kol dar neužsidariusios poros.
3. Kai mėsa apsitraukia plutele, keptuvė nukeliama nuo ugnies ir įpilama alkoholio.
4. Gėrimą reikia įpilti į menzūrėlę ir tik iš jos – į keptuvę. Tada alkoholio neperdozuojama, sumažėja nelaimingo atsitikimo pavojus.
5. Keptuvė greitai vėl pastatoma ant ugnies, palenkiama žemyn, ir alkoholis
užsidega.
6. Pradėjus degti alkoholiui, keptuvė truputį pakratoma, kad liepsna gautų
daugiau deguonies ir geriau degtų. Šaukštu atsargiai pamaišomas padažas ir juo
apipilama mėsa.
7. Mėsos patiekalams apšlakstyti geriau tinka džinas ar viskis, degtinė ar spiritas.
Pavyzdžiui, Bulgarijoje kiauliena flambiruojama su pipirine degtine, kuri mėsai
suteikia išties pikantiško skonio.
Saldžiųjų patiekalų ir vaisių flambiravimas:
1. Pagal receptūrą ruošiamas padažas.
2. Paruošiamas reikalingas kiekis alkoholio.
3. Keptuvė laikoma už koto ir pakreipiama taip, kad sultys tekėtų nuo padavėjo
pusės. Iškilusi keptuvės dalis stipriai įkaitinama.
4. Trumpam nukeliama nuo ugnies ir ant įkaitusios sausos keptuvės pusės pilamas alkoholis.
5. Keptuvė vėl padedama ant ugnies, ir alkoholis lengvai užsidega.
Gėrimų flambiravimas:
Šiek tiek rečiau, tačiau flambiruojami ir gėrimai. Pavyzdžiui, Italijoje tai ypač
populiaru. Čia flambiruojama anyžių degtinė Sambuko, į kurią įdedamos kelios
kavos pupelės, kad nurijus gurkšnį šilto gėrimo būtų kuo užkąsti. Flambiruojama
ir kava. Be galo daug yra įvairių degančių kokteilių.
• Aromatizuojant likeriu, gėrimas tiksliai pamatuojamas menzūra ir supilamas į
padažą, bet tuo momentu keptuvėje neturi užsiplieksti ugnis.
• Maišant su sultiniu, vynu, vaisių sultimis arba grietinėle, liepsna neturi būti
didelė, nes išgaruotų per daug skysčio.
• Prieš pilant skysčių, rekomenduojama nuimti keptuvę nuo ugnies, kad ji šiek
tiek atvėstų. Skysčiai pilami nuo keptuvės krašto vidurio link, kad per daug
nespragsėtų.
• Norint ant keptuvės dugno ištirpinti karamele pavirtusį cukrų, šakute dantimis
į viršų pasmeigiama pusė citrinos be sėklų ir ja ištrinamas dugnas.
• Padažo paragauti galima įsipylus į mažą lėkštutę, mažu šaukšteliu. Jei reikia,
pridedama prieskonių.
• Niekada nepilkite spirito į įkaitusias spiritines lemputes ar kitus prietaisus.
Turėkite atsarginių dujų balionų ir tik specialistui leiskite juos pakeisti pilnais.
• Vaisiams, omletams, blyneliams apšlakstyti puikiai tinka romas ir vaisiniai
likeriai.
Flambiruoti tinka ir kai kurie konditeriniai gaminiai – tortai, pyragai, net
ledai. Tokiu atveju dažniausiai alkoholiu apipilamas ne pats patiekalas, o tik jo
kraštelis. Kartais spiritas ar konjakas pilamas pagal indo kraštą formuojant lanką.
Tuomet liepsna akimirksniu apgaubia visą patiekalą, suteikdama jam ypatingą
skonį. Labai skanūs yra flambiruoti blyneliai – nuo paprasčiausių iki didelių,
įdarytų. Alkoholio reikia labai nedaug, tačiau jis turi būti geros kokybės. Didesnis
alkoholio kiekis suteikia patiekalams kartoką skonį. Visas alkoholis flambiravimo
metu sudega, tad taip paruoštų patiekalų gali nebijoti ir abstinentai, ir vaikai.
flabė patiekalai kai kuriuose restoranuose:
Restoranas „SORRENTO“ , Pylimo g. 21, Vilnius
Veišbučio „NAVALIS“ restorane, H.Manto g. 23, Klaipėda
Veišbučio „NEMUNO SLĖNIS“ restorane, Verknės g. 8, Birštonas

Daugiau informacijos - portale www.meniu.lt
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„Kavos kultūros
dienos 2010“
Kasmet, metų pradžioje praūžia kavos
mėgėjams ir profesionalams skirtas renginys
„Kavos kultūros dienos“. Renginio metu renkami
geriausi Lietuvoje kavos ruošėjai (baristos) ir
piešimo ant pieno putos meistrai (Latte Art).
Tai renginys ne tik kavos profesionalams, bet
visiems mėgstantiems kavą ir kavos gėrimus.
Daugiau informacijos - www.kavosdienos.lt

Per dvi šių metų „Kavos kultūros dienas“ organizatoriai lankytojams išdalijo kelis tūkstančius puodelių kavos ir išrinko Lietuvos kavos
ruošimo čempionus, kurie birželį atstovavo mūsų šaliai Pasauliniame kavos ruošimo čempionate Londone.
Šis čempionatas buvo jau šeštasis. Šiemet varžėsi 17 meistrų iš įvairių
Lietuvos kavinių ir įmonių. Pirmą dieną pasirodė visi dalyviai ir autoritetinga tarptautinė komisija atrinko 6 finalistus, kurie antrą čempionato
dieną pasirodė dar kartą. Tą dieną piešimo ant pieno putos konkurse
(Latte Art) varžėsi 3 šio meno specialistai.
Čempionate varžomasi pagal oficialias Tarptautinio Barista čempionato
(WBC) taisykles, dalyvius vertina tarptautinė komisija, sudaryta iš patyrusių
kavos ekspertų, šį kartą atvykusių iš Kolumbijos, Kanados, Graikijos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Estijos ir kitų šalių. Kiekvienas dalyvis per 15
minučių turi paruošti po keturis puodelius espreso, kapučino ir paties
sukurto kavos gėrimo. Nors vertindami teisėjai didžiausią dėmesį skiria
kavos skoniui, svarbi yra kiekviena gėrimo ruošimo detalė: net parinktas
muzikinis fonas, stalo serviravimas, vienos ar kitos kavos rūšies pasirinkimo argumentacija.
Latte Art konkurso dalyviai turi per 8 minutes paruošti po du trijų
skirtingų kavos gėrimų puodelius. Teisėjai vertina, ar dalyvių sukurti
vaizdiniai atitinka piešinius, pagal kuriuos buvo dailinama kavos puta.
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Šventės metu šurmuliavo ne tik profesionalams skirti renginiai. „Kavos
kultūros dienų“ metu iš kavos pupelių buvo sukurtas renginio logotipą
vaizduojantis paveikslas. Beveik metro ilgio ir tokio pat pločio paveikslą
„tapė“ visi, norėję prie dirbinio prisidėti praeiviai. Baigtą paveikslą aukcione įsigijo teisėjas iš Kanados ir pažadėjo, kad šis darbas papuoš vienos
iš jo valdomų kavinių interjerą.
PC „Akropolis“, kuriame vyko čempionatas, lankytojai galėjo paragauti
ir įsigyti pačių įvairiausių rūšių kavos ir užkandžių. Kasdien iki pietų
organizatoriai išdalydavo po 2000 puodelių kavos. Renginyje apsilankę
vilniečiai ir miesto svečiai galėjo daugiau sužinoti ir apie kavos priedus,
įvertinti pieno įtaką kavos kokybei, išbandyti namams skirtą kavos ruošimo
įrangą ir sužinoti apie profesionalius kavinių ir barų kavos virimo aparatus. Renginys reikalingas tiek profesionalams, tiek mėgėjams, kadangi jis
padeda ištrūkti iš rutinos ir paskatina atsigręžti į kavos kokybę, išragauti
platų kavos asortimentą ir, galbūt, atrasti naują skaniausią gėrimą. Kasmet renginys pasiekia vis didesnį mastą ir reikšmę Lietuvoje.
Šiuos renginius ir kavos specialistų čempionatus organizuoja Ypatingos kavos asociacija (YKA), kuri yra SCAE asociacijos atstovė Lietuvoje.
Organizatoriai dėkoja visiems rėmėjams, dalyviams ir žiūrovams, kurių
dėka kasmet vyksta „Kavos kultūros dienos“.
Daugiau apie SCAE - www.scae.com

apžvalga

6-ojo Lietuvos kavos ruošimo čempionato prizininkai ir finalininkai
(vieta, vardas ir pavardė, atstovaujama įmonė, surinkti balai):
1. Agnė Dirsaitė („Šviežia kava“), 455
2. Domas Ivonis („Vero cafe“), 440
3. Domas Balandis („Paulig“ atstovybė), 438.5
4. Karolina Remeikaitė („Šviežia kava“), 438
5. Mindaugas Ryškus („Coffee Inn“), 407
6. Indrė Dukauskaitė („Vero cafe“), 405.5
Pusfinalininkai:
7. Kristina Biriukaitė („Šviežia kava“), 426
8. Paulius Vitkūnas („Vero cafe“), 405
9. Ieva Rupšytė („Vero cafe“), 393.5
10. Pranciškus Zukas (nepriklausomas kavos barmenas), 354
11. Olga Mironova (AB „Micotel Group“), 345
12. Rapolas Vareika („Pink milk shake bar“), 328.5
13. Elena Janavičiūtė („SPA Vilnius SANA“), 272.5
Pastabos:
Mantas Kanapeckas (Kavos ir ledų įranga), Laimonas Čepas („Eugesta“)
ir Jolita Nekrošiūtė („Caffee Mio“) buvo diskvalifikuoti dėl viršyto laiko
limito. Aleksij Lysak (Baltarusija) ir Aliser Yzakov (Baltarusija) šiame
Lietuvos čempionate dalyvavo norėdami išbandyti savo jėgas.

Lietuvos piešimo ant pieno putos konkurso prizininkai (vieta, vardas ir
pavardė, atstovaujama įmonė, surinkti balai):
I vieta – Domas Balandis („Paulig“ atstovybė, Vilnius), 19 balų
II vieta – Ina Poderytė („Vero cafe“, Kaunas), 18 balų
III vieta – Laimonas Čepas („Eugesta“, Vilnius), 11.5 balų

2010 metų Pasaulio baristų čempionate (WBC) Agnė Dirsaitė užėmė
50 vietą. Daugiau informacijos - www.worldbaristachampionship.com
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Šaltieji kavos gėrimai
Laimonas Kubilius

Šiltuoju metų laiku dažniau norima atsigaivinti
kuo nors vėsiu ir labai skaniu. Kokius šaltuosius
gėrimus Lietuvos maitinimo įmonėms siūlyti savo
klientams? Specializuotoje literatūroje ir interneto
platybėse galima rasti įvairiausių, tarp jų ir šaltos
kavos, gėrimų receptų. Gėrimų sudėtys ir pavadinimai, priklausomai nuo šalies ir joje susiformavusios kavos vartojimo kultūros, gali labai skirtis.

Espresso shakerato

Šalti kavos gėrimai be pieno:

1. Šaltas espresas (itališkai - Espresso Shakerato) – tai kokteilio plaktuvėje
ledukais staiga atšaldyta espreso kava.
Paruošimas. Ledukais atšaldoma kokteilio plaktuvė. Kavos aparatu
paruoštas espresas supilamas į kokteilio plaktuvę su naujais 3–5 ledukais.
Plaktuvė uždaroma ir staigiais, trumpais judesiais suplakama (~5 s) –
tokiu būdu kava tik atšaldoma, tačiau negalima leisti, kad ji pavandenytų
ar prarastų putą.
2. Norintiems karštą vasaros dieną šaltu ir tonizuojančiu kavos gėrimu
pasimėgauti ilgiau, patariama rinktis didesnį kavos kiekį – Espresso Freddo.
Freddo (itališkai) = Iced (angliškai) – šaltas, ledinis, atšaldytas.
Itališkas Espresso Freddo variantas turėtų būti ruošiamas pieniškų
kokteilių plakikliu.
Paruošimas. Į plakiklio indą įdedami 4–6 ledukai, 2–3 nekupini šaukšteliai
cukraus ir supilamas aparatu paruošta stipri espreso kava. Viskas plakama
1–1,5 min. iki tirštos, labai klampios vienalytės masės. Teisingai paruoštas
Espresso Freddo savo konsistencija panašus į kisielių.
3. Espresso Freddo kava galima pavadinti ir „blenderiu“ (elektrinis
kokteilių plaktuvu su peiliukais) pagamintą gėrimą.
Paruošimas. Į elektrinio kokteilių plaktuvo indą įdedami 6–8 ledukai ir
supilamas kavos aparatu paruoštas stiprus espresas. Viskas suplakama iki
tirštos, vienalytės, takios masės. Gėrimo konsistencija turėtų būti panaši
į šerbetą.
4. Pats paprasčiausias Espresso Freddo kavos paruošimo variantas –
taurėje kava užpilti ledukai: į taurę, kurioje bus pateikiamas gėrimas,
įdedami 3–4 ledukai ir supilamas kavos aparatu paruoštas espresas.

Espresso Freddo

Pieniški šalti kavos gėrimai:

Stiprios, šaltos kavos su pienu ir ledukais, kuriose kavos ir pieno santykis apylygis, vadinamos Cappuccino Freddo, o silpnesnės, kuriose pieno kiekis gerokai didesnis nei kavos, – Latte Freddo. Tai
itališkos kilmės kavų pavadinimai. Dažniau vartojami šių kavų
angliškos kilmės pavadinimai – Iced Cappuccino ir Iced Latte.
1. Itališkasis Cappuccino Freddo – pieniškų kokteilių plakikliu suplaktas
gėrimas.
Paruošimas. Į indą įdedami 6–8 ledukai, 2–3 nekupini šaukšteliai cukraus,
supilamas pienas ir kavos aparatu paruoštas espresas. Viskas plakama
1–2 min. iki tirštos, labai klampios vienalytės masės. Teisingai paruošta
Cappuccino Freddo savo konsistencija panaši į kisielių.
Espresso Freddo su „blenderiu
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Mūsuose Cappuccino Freddo dažniau įprasta vadinti elektriniu kokteilių
plakikliu paruoštą kavą.
Paruošimas. Į plakiklio indą įdedama 8–10 ledukų, supilamas pienas ir
kavos aparatu paruoštas espresas. Viskas suplakama iki tirštos, vienalytės,
takios masės gėrimo. Konsistencija turėtų būti panaši į šerbetą.
2. Labai nesudėtinga Iced Latte paruošti paprasčiausia kokteilioplaktuve.
Paruošimas. Ledukais atšaldoma plaktuvė, į ją sudedami nauji 4–6 ledukai,
pilamas kavos aparatu paruoštas espresas ir pienas. Indas uždengiamas
ir plakama, kol beveik ištirpsta ledukai. Gaunamas vėsus, gaivus, vienalytis, putotas, gana greitai išsisluoksniuojantis į kavą su pienu ir putas,
gėrimas. Tirštesnė, šaltesnė ilgiau išlaikanti savo konsistenciją Iced Latte
gaunama plakant elektriniu kokteilio plaktuvu.
Paruošimas. Į plaktuvo indą įdedama 8–10 ledukų, supilamas pienas ir
kavos aparatu paruoštas espresas. Plakama iki vienalytės, takios ir putotos masės. Paruošta kava labai panaši į pagamintą kokteilio plaktuvu,
tačiau gaunamas žymiai didesnis kiekis, vėsesnio (susmulkinti ir ištirpę
visi ledukai), ilgiau išlaikančio savo struktūrą gėrimo.

Šaltuosius gėrimus patariama saldinti iš anksto paruoštu ir atšaldytu
cukraus sirupu. Patogu tiek darbuotojui – nebereikia teirautis svečio
kaip saldžiai mėgsta, tiek svečiui – kiekvienas gali pasisaldinti pagal savo
pageidavimą.
Ruošiant šaltuosius kavos gėrimus labai svarbu atkreipti dėmesį ir
įvertinti: ledukų dydį, plakimo laiką ir elektrinio kokteilių plaktuvo greitį.
Šie parametrai tiesiogiai lemia gėrimo konsistenciją bei paruošimo laiką.

3. Iced Mocha – tai šokoladiniais pagardais ruošimo metu papildyta Iced
Latte. Priedus, priklausomai nuo formos ir konsistencijos, galima įdėti
plakant gėrimą ar jais dekoruoti taurę, kurioje bus pateikiamas.
4. Caffé Frappé – šalti gėrimai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys
– kavos aparatu paruoštas espresas ir ledo kubeliai – elektriniu kokteilio plaktuvu („blenderiu“) iki vienalytės, tirštos masės suplakti kartu su pienu, valgomaisiais ledais, alkoholiniu gėrimu ar kitais
produktais. Itališkas žodis Frappe reiškia šaltą, tirštą ledinį gėrimą.

Cappuccino Freddo

Restoranų verslas 1/2010

25

produktai

Skilandis

Jau visi mažiau ar daugiau girdėjome, kad lietuviškasis skilandis įtrauktas į garantuotų
tradicinių gaminių registrą. Tai pirmas lietuviškas gaminys, kurio tradiciškumas pripažintas
Europos Sąjungos lygiu. Šiuo ženklu pažymėtas produkto pavadinimas yra saugomas nuo
piktnaudžiavimo – tai suteikia produktui didesnę pridedamąją vertę ir padeda išlikti konkurencingam rinkoje.
Be to, ES lygiu įregistruotų produktų gamintojai gali teikti Europos
Komisijai projektus dėl tokių produktų propagavimo ir vartojimo skatinimo finansavimo. Tai padeda garsinti gaminius ES ar trečiosiose šalyse
ir sudaro geresnes realizavimo galimybes.
Lietuvoje kontrolės institucija, atsakinga už registruotų garantuotų
tradicinių gaminių atitikties produkto specifikacijos reikalavimams
kontrolę, paskirta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Tikimasi, kad Lietuvos gamintojai, kurie dar neužmiršo, kaip kepti
tradicinę lietuvišką duoną su natūraliu raugu, gaminti varškės sūrį ar
tikru dūmu kvepiančius mėsos gaminius, aktyviai sieks saugomų nuorodų
lietuviškiems produktams.
Liaudies buities muziejaus Rumšiškėse metodinėje medžiagoje nurodoma, kad XVI–XVIII a. įvairiose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vietose rašytuose inventoriuose minimas žodis „skilandis“: 1680 m. Theodor
Lepner „Prūsų-lietuvių kalbų žodyne“, 1747 m. Philipp Ruhig, 1800 m.
Christian Moeleke ir 1883 m. Friedrich Kurschat išleistuose lietuviųvokiečių kalbų žodynuose. Šiuo vardu produktas vadinamas visoje Lietuvoje. Pavadinimas išskirtinis, išbandytas laiko ir vartojamas iki šių dienų.
Skilandis Lietuvoje yra laikomas nacionaliniu produktu. B. Imbrasienės
knygoje „Lietuvos kulinarijos paveldas“ („Baltos lankos“, 2008) skilandis
yra pirmas tarp kitų minimų tradicinių mėsos produktų. Nuo senų laikų
Lietuvos kaimuose, pagamintas jis buvo taupomas vasaros darbymečiui
(šienapjūtei, rugiapjūtei) ar svečiams. Lietuvių rašytojas Simonas Dau26
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Žaliavos:
— liesa kiauliena, kurioje matomų tarpraumeninių riebalų kiekis
ne didesnis kaip 5 %. Gali būti naudojamos šios skerdenos dalys:
kumpis, mentė be karkos, nugarinė. Liesa kiauliena sudaro apie pusę
skilandžio masės;
— pusriebė kiauliena, kurioje tarpraumeninių ir poodinių riebalų
kiekis yra ne didesnis kaip 30 %. Gali būti naudojamos šios skerdenos dalys: vidinė mentės dalis, apatinė mentės dalis, sprandinė;
— riebi kiauliena be odos, kurioje riebalų kiekis ne didesnis kaip 55
%. Pusriebė ir riebi kiauliena kartu sudaro apie vieną ketvirtadalį
skilandžio masės;
— kiaulių nugaros lašiniai be odos. Nugaros lašiniai sudaro apie
vieną ketvirtadalį skilandžio masės;
— valgomoji druska: 26–30 g/1 kg mėsos;
— prieskoniai: juodieji pipirai, baltieji, kvepiantieji pipirai – 2–3 g/1
kg mėsos. Pipirai dedami smulkinti arba pipirų grūdeliai;
— česnakai: 2–3 g/1 kg mėsos;
— cukrus: 2–5 g/1 kg mėsos;
— konservantas E250 (natrio nitritas) 50–180 mg/1 kg mėsos;
— antioksidatoriai E300 (askorbo rūgštis), E 301 (natrio askorbatas)
0,5–1 g/1 kg mėsos;
— taip pat gali būti dedami kmynai, smulkinti lauro lapai, smulkintas muskatas – iki 2–3 g/1 kg mėsos.

produktai

kantas 1845 m. išleistoje knygoje „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir
žemaičių“ rašo, kad skilandis senovės Lietuvoje buvo svečiams tiekiamas
valgis. Skilandis yra minimas ir daugelio kitų XIX–XX a. literatūros klasikų
kūriniuose. Pagal Lietuvių kalbos atlaso (Vilnius, 1977) žemėlapį, rodantį
žodžio „skilandis“ paplitimą, matyti, kad šis valgis buvo žinomas visoje
Lietuvoje, išskyrus šiaurės vakarų dalį.
Lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje (Vilnius, 1983) skilandis
apibūdinamas taip: „žalia arba rūkyta dešra iš stambiai supjaustytos
mėsos. Gaminamas iš pusriebės kiaulienos (≈ 85 %) ir jautienos (≈ 15
%). Mėsa supjaustoma 2–3 cm ilgio ir 1–1,5 cm pločio gabalėliais. Dedama druskos (≈ 3,5 % mėsos masės), salietros (natrio nitrato), cukraus,
juodųjų ir kvapiųjų pipirų, česnakų. Faršas kemšamas į kiaulių skrandį,
pūslę, galvijų tiesiąją ar akląją žarną. Dažniausiai rūkomas. Gaminamas
mėsos kombinatuose ar namuose.“
Skilandis yra rūkytas, virvele perrištas nelygaus, gruoblėto paviršiaus,
suspausto lašo arba nedidelės cukinijos formos standžios konsistencijos mėsos gaminys natūraliame apvalkale. Jo skersmuo yra ne mažesnis
kaip 80 mm, o svoris gali būti įvairus. Senovėje skilandis buvo gaminamas kemšant jį į kiaulės skrandį, tačiau nuo XX a. pradžios skilandžiai
dažniausiai formuojami į kiaulės pūsles arba galvijų akląsias žarnas.
Namų sąlygomis skilandis paprastai gaminamas tik iš kiaulienos, mėsos
perdirbimo įmonėse jo gamybai naudojama ir jautiena.
Gamybos būdas:
Skilandis gaminamas tradiciniu būdu. Rekomenduojama naudoti
suaugusių gyvulių mėsą. Atšaldyta kiauliena rankomis arba specialiomis
mašinomis supjaustoma 10 mm iki 30 mm dydžio gabalėliais, lašiniai
– nuo 5 mm iki 20 mm dydžio gabalėliais. Atšaldyta jautiena susmulkinama mėsmale, kurios sietelio skylučių skersmuo nuo 2 mm iki 5 mm.
Smulkinta mėsa sumaišoma su valgomąja bei nitritine druska, cukrumi, prieskoniais ir maisto priedais maišyklėje arba pjaustytuve. Maišyti
reikia ne trumpiau kaip 10 min. Pagamintas faršas ne mažiau kaip 6
valandas brandinamas žemesnėje kaip +4 °C temperatūroje.
Faršo kimštuvais mėsa sukemšama į natūralias kiaulių pūsles arba
galvijų akląsias žarnas, kurių skersmuo yra didesnis nei apvalkalų, į kuriuos paprastai formuojamos šaltai rūkytos dešros. Labai svarbu sukimšti
mėsą į pūslę ar žarnas taip, kad neliktų oro tarpų.
Skilandžio vidinių sluoksnių džiūvimo procesas vyksta lėtai, o jų fermentacija – intensyviai, ir tai lemia skilandžiui charakteringų juslinių
savybių susidarymą. Faršas kemšamas palengva, stipriai spaudžiant jį
pūslėje ar aklojoje žarnoje. Oras, patekęs kartu su faršu, pašalinamas
subadant apvalkalą. Prikimšti reikia kiek galima kiečiau, kad rūkant ir
džiovinant produktą, faršui susitraukus, nesusidarytų tarpų tarp gaminio
paviršiaus ir apvalkalo.
Prikimšta pūslė arba žarna užrišama natūraliais storais siūlais ar
virvelėmis. Suformuotas produktas rankiniu būdu perrišamas virvele išilgai, sudalijant jį į 4 dalis. Aklojoje žarnoje skilandis papildomai
perrišamas skersai kas 4–5 cm.
Po brandinimo skilandžiai rūkomi nuo 18 iki 30 °C temperatūros
dūmais, gaunamais deginant lapuočių medžių (alksnio, drebulės, beržo,
buko, topolio, ąžuolo) pjuvenas. Pirminis brandinimas ir rūkymas gali
būti vykdomas klimatinėse kamerose ar įvairios konstrukcijos džiovyklose.
Produktas rūkomas su pertraukomis, o jų metu – džiovinamas nuo 18
iki 28 °C temperatūroje. Rūkymo su pertraukomis procesas priklauso nuo
įrangos, skilandžio dydžio ir gali trukti nuo 2 iki 15 parų. Nuo rūkymo
trukmės priklauso skilandžio spalvos intensyvumas.
Rūkyti skilandžiai yra džiovinami nuo 8 iki 18 °C temperatūroje,
esant santykinei oro drėgmei nuo 90 iki 75 %. Džiovinant tęsiasi
mikroorganizmų vystymosi bei audinių fermentų veiklos sukelti biocheminiai procesai, džiovinama ne mažiau kaip 30 parų, kol produkte
pasiekiama reikiama drėgmė ir jis įgyja būdingas juslines charakteristikas
– specifinį skonį bei kvapą. Skilandžiai laikomi pakabinti patalpoje, esant
nuo 0 iki 15° C temperatūrai.

Svarbiausios skilandžio specifinės savybės:
Pjūvio išvaizda: griežinėlių spalva nuo rusvai raudonos iki tamsiai
raudonos, pakraščio sluoksnyje gali būti intensyvesnė. Liesoje mėsoje
nevienodai pasiskirstę ne didesni kaip 20 mm lašinių gabalėliai. Gali būti
matomi prieskonių intarpai.
Skonis ir kvapas: skilandžiui būdingas rūgštokas, prieskonių, aštrokas,
sūrus ir, dėka specifinių ir išskirtinių fermentacijos procesų brandinimo
ir džiovinimo metu susidarantis, tik šiam produktui būdingas skonis.
Juntamas prieskonių bei nestiprus dūmų kvapas. Minėtos fermentacijos
procesai daugiausiai priklauso nuo įkomponuotų receptūros ingredientų,
kurie dominuoja Lietuvos klimatinėje zonoje.
Vartojimo tradicijos – dažniausiai pateikiamas per šventes, ypatingomis
progomis, sueigų, darbymečių metu. Pjaustomas plonais gabaliukais, valgomas su juoda duona.
Parengta pagal Europos Sąjungos oficialų leidinį „Paraiškos paskelbimas pagal
Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto
produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių“ 8 straipsnio 2 dalį.

Skilandžiui būdingos fizikinės ir cheminės savybės:
— maksimali produkto drėgmė – 40 %,
— minimalus mėsos baltymų be kolageno kiekis – 16 %,
— maksimalus valgomosios druskos kiekis – 5 %,
— maksimalus riebalų kiekis – 35 %,
— pH – neturi būti žemesnis kaip 5,0,
— gaminio svoris – nuo 0,4 iki 2,0 kg.
Skilandis gali būti pateikiamas prekybai ir supjaustytas puselėmis
arba griežinėliais, ir įpakuotas vakuuminėje arba modifikuotos atmosferos pakuotėje.

Pastaba:
Norintiems dar sveikesnio skilandžio (be maisto priedų, panaudojant
ekologišką mėsą bei žaliavas) vertėtų pasidomėti ekologiškų ūkių siūlomais
skilandžiais arba domėtis ekologiškų parduotuvių asortimentu.
Bandykite teirautis:
Naminio maisto krautuvėlė, Užupio g. 4, Vilnius.
Biosala parduotuvė, Konstitucijos pr. 7, Vilnius (p.c. Europa).
Tradicija parduotuvė, Šermukšnių g. 2, Vilnius.
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sprendimai

Teisingi higienos sprendimai padės įgyvendinti
kokybišką veiklą
Maitinimo įstaigų Lietuvoje tikrai netrūksta,
juolab, kad atėjus sunkmečiui visos jos stengiasi išsilaikyti kaip įmanoma. Šiandieninės
agresyvios rinkos sąlygomis, tai padaryti itin
sudėtinga – konkurentai kvėpuoja į nugarą, o
ir klientas tapo labai reiklus kokybei. Restoranų
verslo atstovai ieško geriausių būdų šiuos
iššūkius spręsti. Vienas jų, ir ko gero svarbiausias - teikti kokybišką produkciją ar paslaugas
bei labai gerai aptarnauti. Pastaruoju metu
kokybės gerinimas yra visuotinis reiškinys pasaulyje.
Maitinimo įstaigų sėkmė – tai ne vien maistas, malonus aptarnavimas, bei kitos teikiamos
paslaugos. Sumanus verslo valdymas, darbas su
personalu, kokybė ir higienos standartai – tai
vieni svarbiausių kriterijų tikslui pasiekti. Labai
svarbu priimti racionalius sprendimus, kad palaikyti komandos dvasią, įdiegti patikimas veiklos sistemas ir atsakomybes, virtuvėms tiekti
sertifikuotas priemones, įvesti savikontrolės
programas.
Pvz., apie higieniškus ir ekonomiškus
sprendimus virtuvėje kalbėti būtina. Jei virtuvės
darbuotojai nekontroliuos, neprižiūrės inventoriaus, prietaisų - kils pavojus bei rizika neatitikti higienos normatyvų. Pasekmės gali
būti negailestingos - kliento apsinuodijimas,
vėliau VET ar higienos tarnybų apsilankymas,
prastas įvaizdis ir baudos ar net uždarymas.
Svarbu periodiškai (tyrimų pagalba) tikrinti, paviršius, kurie liečiasi su maistu. Veiklos eigoje pasitvirtins, kad tai nėra taip brangu,
o svarbiausia - su kaupu atsipirks.

Geros higienos praktikos taisyklės
viešojo maitinimo įmonėse
Geros higienos praktikos taisyklių turi
būti laikomasi maisto saugojimo ir gamybos procesuose. Būtina, kad darbuotojai
būtų supažindinti su taisyklių reikalavimais.
Ypač aktualu, jog taisyklių būtų laikomasi patalpų valymo procesuose - turi būti
paruošiami planai, lentelės. Valymo bei dezinfekcijos planas primena darbuotojams, kad
įmonės patalpos, įranga ir darbo paviršiai turi
būti gerai išvalyti ir, jei būtina, dezinfekuoti.
Geros higienos programą sudaro:
a) tinkamos produktų laikymo sąlygos;
b) patalpų priežiūra;
c) darbuotojų apmokymai ir higiena;
d) maisto gaminių laboratoriniai tyrimai;
e) vidaus auditas (atliekamas 1 kartą per
metus);
f) paruoštų ruošinių šaldymas ir laikymas;
g) ruošinių priežiūra nuo salmonelės;
h) žurnalų vedimas ir pildymas. Dauguma iš
išvardintų punktų gali padėti rūpintis įmonė ir
visi procesai bus aiškūs, suprantami. Maitinimo
įmonėms beliks tik jas vykdyti.

Pvz., labai svarbu, kad maitinimo įstaigą
prižiūrinti įmonė kontroliuotų higienos
reikalavimų atitikimus, teiktų operatyvią ir
tikslią informaciją, susijusią su higienos klausimais, todėl būtina dirbti pagal konkrečios,
specializuotos įmonės sistemą, nes tai
užtikrina nuoseklią ir pastovią įstaigos veiklą.

UAB „Antagutė“ gen. dir. Antanas Mikalainis
Profesionali įmonė ne tik tiekia reikiamas priemones plovimui, bet pajungia, sureguliuoja ir
užtikrina kokybišką indaplovių darbą. Svarbūs
ir papildomi, aptarnaujančios įmonės privalumai – reguliarus, savalaikis ir nemokamas
prekių pristatymas, aptarnavimas, higienos
planų sudarymas, priemonių panaudojimo konsultavimas.
UAB „Antagutė“ informacija

„Antagutė“ - horeca
Higiena verslui
• Higienos priemonės
• Chemijos priemonės
• Dezinfekavimo priemonės
• Inventorius
• Darbuotojų apmokymai
• Programos
• Žurnalai
Maisto atliekų surinkimas ir utilizavimas
• Šalutininių gyvūninių maisto produktų
• Augalinės kilmės maisto produktų
• Maisto ir ne maisto produktų, kuriems pasibaigęs
galiojimo laikas
• Naudoto aliejaus
• Antrinių žaliavų
• Apskaitos žurnalų suteikimas
• Konsultuojame ataskaitų, dokumentų pildymo
klausimais
Daugiau informacijos www.antagute.lt
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Kaimo turizmo sodybose 2009 m.
ilsėjosi mažiau poilsiautojų
Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2009 m. kaimo
turizmo sodybose apsilankė 245,4 tūkst. poilsiautojų, iš jų – 27,6 tūkst.
(11,2 proc.) užsieniečių. Dauguma užsieniečių buvo iš Vokietijos (22,3
proc.), Lenkijos (20,6 proc.), Latvijos (12,7 proc.) ir Rusijos (12,1 proc.).
Daugiausia poilsiautojų sulaukė Vilniaus (59,0 tūkst., arba 24 proc. visų
poilsiautojų kaimo turizmo sodybose), Kauno (46,3 tūkst., arba 18,9 proc.)
ir Utenos (45,6 tūkst., arba 18,6 proc.) apskritys. Tauragės apskrityje
esančios kaimo turizmo sodybos 2009 m. sulaukė 58,6 procento daugiau poilsiautojų negu 2008 m. Labiausia poilsiautojų skaičius sumažėjo
Klaipėdos (47,1 proc.) ir Utenos (43 proc.) apskrityse.
2009 m., palyginti su 2008 m., kaimo turizmo sodybose ilsėjosi 23,7
procento mažiau poilsiautojų, iš jų – 24,4 procento mažiau Lietuvos
gyventojų ir 17,7 procento mažiau užsieniečių. 2009 m. vidutinė poilsiautojo poilsio kaimo turizmo sodyboje trukmė buvo 1,78 nakvynės (2008
m. – 1,91).
Kaimo turizmo sodybose vidutinė kaina už nakvynę vienam asmeniui
svyravo nuo 30 iki 53 litų. Lietuvos gyventojas, poilsiaudamas kaimo turizmo sodyboje, už nakvynę vidutiniškai mokėjo 34 litus, užsienietis – 44
litus. 2009 m. dauguma poilsiautojų į kaimo turizmo sodybas atvykdavo
tik savaitgaliais, o populiariausias mėnuo buvo liepa.
2009 m. apgyvendinimo paslaugas teikė 588 kaimo turizmo sodybos,
arba 7,7 procento daugiau nei 2008 m., o vietų skaičius jose padidėjo 19,6
procento – iki 12,2 tūkst.
Daugiausia kaimo turizmo sodybų buvo Ignalinos, Lazdijų, Utenos,
Zarasų rajonų savivaldybėse. Apgyvendinimo paslaugas Ignalinos rajone
teikė 45 kaimo turizmo sodybos, Lazdijų – 41, Utenos – 39, Zarasų – 37,
Molėtų ir Plungės – po 35, Trakų – 33, Klaipėdos – 25. Poilsiautojai labiausiai mėgo prie ežerų įsikūrusias sodybas.

2009 metais apgyvendinimo įstaigose
apgyvendinta 1,4 mln. svečių
Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. Lietuvos apgyvendinimo įstaigose apsistojo 21,8 procento mažiau svečių nei
2008 m. Svečių iš Europos Sąjungos (ES) šalių apsistojo 20,2 procento
mažiau, iš ne ES šalių – 9,7 procento, o Lietuvos gyventojų – 26,3 procento mažiau.
Daugiausia svečių atvyko iš Lenkijos – 125,7 tūkst. (2008 m. – 156,3
tūkst.), Vokietijos – 110,2 tūkst. (2008 m. – 130,3 tūkst.), Rusijos – 78,7
tūkst. (2008 m. – 92,0 tūkst.), Latvijos – 62,8 tūkst. (2008 m. – 84,7
tūkst.), Baltarusijos – 52,2 tūkst. (2008 m. – 45,7 tūkst.), Estijos – 30,3
tūkst. (2008 m. – 41,1 tūkst.), Suomijos – 30,2 tūkst. (2008 m. – 40,6
tūkst.), Jungtinės Karalystės – 25,9 tūkst. (2008 m. – 39,9 tūkst.).
2009 m., palyginti su 2008 m., ypač sumažėjo svečių iš Airijos (40,6%),
Jungtinės Karalystės (35,0%), Norvegijos (30,6%), Ukrainos (29,5%), Estijos (26,1%), Latvijos (25,9%), Suomijos (25,7%).
2009 m. sulaukta daugiau svečių iš Baltarusijos (14,2%), Graikijos
(13,1%), Čekijos (7,7%), Rumunijos (4,9%), Šveicarijos (3,4%), Liuksemburgo (1,6%) ir Islandijos (1,6%).
Viešbučiuose ir svečių namuose 2009 m., palyginti su 2008 m., apgyvendinta 20,5 procento mažiau svečių, užsieniečių – 16,9 procento mažiau.
2009 m. viešbučių ir svečių namų numerių užimtumas, palyginti su 2008
m., sumažėjo 10,6 procentinio punkto ir sudarė 34,3 procento.
Vilniaus miesto viešbučiai ir svečių namai 2009 m. priėmė 484,7 tūkst.
svečių, arba 19,8 procento mažiau nei 2008 m., užsieniečių – 397,5 tūkst.,
arba 17,8 procento mažiau. 2009 m. Vilniaus viešbučių ir svečių namų
numerių užimtumas sudarė 44 procentus (2008 m. – 54,5%).

Statistikos departamento informacija
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kasmetinis atviras Lietuvos
grilio čempionatas

Atviras Lietuvos grilio čempionatas – kiekvienos vasaros kepsnių ant „gyvos“ ugnies sezono
šauklys, suburiantis tiek profesionalus, tiek ir kepsnių mėgėjus. Kiekvienais metais čempionatas
ir pati grilio šventė tampa vis reikšmingesniu tradiciniu renginiu. Po tokių renginių beveik
niekas neabejoja, kad kepsniai ant grilio – autentiška lietuviška virtuvė...
Šių metų šventė vyko Rumšiškėse, šventės „Čia visa Lietuva“ metu. Pirmieji keturi atviri Lietuvos grilio čempionatai vyko Druskininkuose miesto
švenčių metu. Profesionalių virėjų tarpe tai tapo gražia vasaros pradžios
tradicija, o taip pat paprasto ir gražaus bendravimo, ugnies ir linksmybių
fiesta.
Pagrindinė čempionato idėja – per nustatytą laiką iš pateiktų vienodų
produktų skirtingoms komandoms pagaminti kuo skanesnius ir charakteringesnius pateiktiems produktams patiekalus. Visi patiekalai (ne
mažiau, kaip po 5) turi būti gaminami griliuose ant „gyvos“ ugnies. Pagrindinius produktus įteikia organizatoriai, tačiau serviruote, prieskoniais, papildomais produktais ir sumanumu reikia pasirūpinti patiems. Paprastai čempionato produktai žinomi iš anksto, tad apgalvoti ir pasiruoši
šventei laiko tikrai yra. Tiesa, Lietuvos žmonių bruožas priimti sprendimą
paskutinę minutę šiek tiek apsunkina pasirengimą kepimo rungtims,
tačiau gera nuotaika ir šilti bendraminčiai atperka šiuos trūkumus su
kaupu.
Čempionato meniu visada galima paskanauti įvairių degustacijų metu
naujų, niekad neragautų produktų, padažų bei patiekalų, o čempionato
konkursinių patiekalų originalumas nustebina net ir visko mačiusius
teisėjus (pvz. vienos komandos desertas buvo pagamintas iš karamelizuotų
obuolių, braškių bei vengriškų lašinių, pagardintu baltuoju šokoladų su
mėtomis). Pristatydamos patiekalus komandos ne tik serviruoja patiekalus lėkštėse, bet ir skoningai įrengia lauko kavines, kurių komponavimu
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bei išbaigtumu galima varžytis su gerų restoranų interjerais. Iš tiesų – tai
irgi viena iš užduočių komandoms, kurią dalyviai su dideliu entuziazmu
įgyvendina.
Šilti žmonės – tai ne tik šventės ir čempionato dalyviai, organizatoriai,
teisėjai bei komandos. Lietuvos barbekiu kepėjų asociacijoje (LBKA) visi
virėjai yra nuoširdūs ir paprasti žmonės, negailintys profesinių patarimų
ir pagalbos kolegoms. LBKA šiuo bruožu skiriasi iš kitų analogiškų
organizacijų savo neformaliais, bet tuo pačiu ir dalykiškais veiklos metodais.
Pabaiga, įprastai, būna triukšminga, kupina plojimų ir pergalingų šūksnių,
nes nei vienas nelieka nepastebėtas, neįvertintas, neapdovanotas, nei vieno entuziazmas neišblėsta, atvirkščiai – suliepsnoja ir kviečia vėl ir vėl
dalyvauti grilio čempionate, su nauja aistra, viliojančiomis idėjomis, puikia nuotaika. Aišku, nugalėtojams tai ypatingas finišas, tačiau renginio
tikslas nėra pranokti kitus. LBKA siekia ir sieks, kad Lietuvos atviras grilio
čempionatas būtų kuo didesnė kooperacija ir bendradarbiavimas bei kuo
mažesnė konkurencija ir varžymasis.
LBKA - pasaulio barbekiu bepėjų bsociacijos (WBQA) narė. Nuo 2007
metų, 2-jo atviro Lietuvos grilio čempionato, Lietuvos Barbekiu Kepėjų
Asociacija tapo pasaulio Barbekiu Kepėjų Asociacijos (WBQA) nare. Antrojo atviro Lietuvos grilio čempionato metu į renginį pirmą kartą atvyko
pasaulio grilio kepėjų asociacijos (WBQA) prezidentas Rolf Zubler. Tai
žmogus, subūręs grilio kepėjus ir 2001m. Šveicarijoje įkūręs organizaciją,
kuri jungia daugiau nei 10 pasaulio šalių grilio kepėjų ir toliau auga.
Kiekvienais metais organizatoriai parenka šurmulingą ir gyva šventės
vietą. Jokių ribojimų komandų kompetencijai ir sudėčiai. Jei tikite savo
jėgomis, mėgstate iššūkius ir gerai praleisti laiką – suburkite keturių
bendraminčių ar draugų komandą ir registruokitės smagiai pramogai.
Daugiau informacijos bei organizatorių kontaktai – www.grilis.com

„Restoranų verslo“ ir LBKA informacija
Organizatoriai dėkoja rėmėjams: „Švytūrys“, „Zepter“, „Santa Maria“,
„Manjana“, „Nematekas“, „Daumantų“, „Vilniaus duona“, „Žalia giria“
bei visiems, prisidėjusiems kolegoms, partneriams bei įmonėms.
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LRVVKA INFORMACIJA
Jau šeštą kartą, pagal susiklosčiusią gražią
tradiciją LRVVK asociacijos nariai vyko į Sankt
Peterburgą, kuriame kartu su paroda “ExpoHoReCa 2010” kovo 10 – 12 dienomis vyko
ir Baltijos jūros šalių tarptautinis “Baltijos
kulinarinės žvaigždės” taurės virėjų konkursas.
Šiais metais šiame konkurse dalyvavo Rusijos,
Latvijos, Lietuvos, Suomijos bei pirmą kartą
Lenkijos virėjų komandos. Galia, kad paskutiniu momentu dėl objektyvių priežasčių atsisakė
dalyvauti Estijos bei Vokietijos komandos.
Šiais metais Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos (LRVVKA) komandą „Gintarinis aljansas“ sudarė: LRVVKA Tarybos
nariai Valius Čepanonis ir Halina Višnevskaja, LRVVKA narys Tomas Rimydis, komandos narė - teisėja - LRVVKA Tarybos narė Ona Jurkšienė, komandai vadovavo LRVVKA vykdančioji direktorė Loreta Charčenkienė.
Konkurso dalyviai 3 dienas varžėsi specialiai įrengtose virtuvėse –
ringuose, kur, stebint žiūrovams, per 2 valandas turėjo pagaminti 8
patiekalo porcijas – 1 parodomąjį patiekalą ir 7 mažas porcijas teisėjams
paragauti.
Pirmosios konkurso dienos užduotis buvo pagaminti nacionalinį
patiekalą – salotas, kurių pagrindinis ingredientas - lašiša. Šioje rungtyje pirmąjį medalį Lietuvos komandai – sidabrą – pelnė LRVVKA narys, viešbučio „Reval Hotel Neris“ restorano „Diverso“ virtuvės gamybos
vadovas Tomas Rimydis, pagaminęs salotas - lašišų „TRIO“ . Lašišą
salotoms Tomas pateikė trimis būdais – šviežiai rūkytą, keptą žemoje
temperatūroje bei lašišų suktinuką su pomidorais. Prie lašišos virtuvės
meistras derino agurkų ir pomidorų drebučius, įvairių rūšių žalias salotas,
puošė citrininio sviesto ikrais ir vytintu jautienos kumpiu. Salotos buvo
subtiliai pateiktos ant stiklinės plokščios lėkštės, o po mažu stikliniu
gaubtu kilo šaltas garas. Tik šešiais taškais Tomas atsiliko nuo šios nominacijos nugalėtojos – Suomijos atstovės Tiios Tahvanainen, kuri pagamino krevečių ir daržovių salotas su sūdyta ir garinta lašiša, pateikta su
avokadų tyre ir citrinų puta.
Antrąją konkurso dieną dalyviai gamino karštąjį patiekalą – marmurinės
jautienos išpjovos kepsnį. Šioje nominacijoje nepralenkiamas buvo vėl
Suomijos atstovas Toni Liukkonen. Jis pagamino jautienos išpjovos
kepsnį ir jautienos totorišką suktinuką, kuriuos pateikė su salierų kremu,
špinatų emulsija, glazūruotomis daržovėmis ir rozmarino padažu. Vienodai taškų surinko ir sidabro medaliais buvo apdovanoti du konkurso

dalyviai – Lietuvos atstovas, LRVVKA Tarybos narys Valius Čepanonis ir
Latvijos virtuvės meistrė - Geriausia Latvijos virėja 2009 - Tereze Kondrate. Valius Čepanonis teisėjų vertinimui pateikė žemoje temperatūroje
keptą jautienos išpjovos kepsnį bei jautienos teriną su morkų-imbiero
ir bulvių-česnakų muslinais, cukinijų ir baravykų garnyru, pievagrybių
kečupu, konjako padažu ir daržovių putomis. Patiekalą Valius papuošė
jautienos, špinatų ir tešlos traškučiais. Latvė Tereze Kondrate nustebino
netradiciniu patiekalo iš jautienos išpjovos gaminimo būdu - ji apkepė, o
po to virė jautienos filė kepsnį! Nustebino ir kita patiekalo dalis - išvirtas,
o po to apkeptas labai švelnaus ir subtilaus skonio maltos jautienos
ryšulėlis. Garnyrui pateikta žiedinių kopūstų tyrė, keptos daržovės , baltojo vyno padažas; papuošimui naudoti žiedinių kopūstų traškučiai.
Trečiąją konkurso dieną dalyvių laukė sunkiausia - „Juodosios dėžės“
užduotis. Per 2 valandas reikėjo pagaminti šaltą banketinį patiekalą 6
asmenims, kurio privalomus ingredientus dalyviai sužinojo tik ringuose.
Pirmiesiems trims dalyviams buvo pateikta marmurinės jautienos nugarinė
su kaulu, ananasas ir imbieras, o kitiems dviem konkursantams, kurie
varžėsi vėliau – marmurinės jautienos nugarinės apatinė dalis, mangas ir
salierų šaknis. Ir vėl geriausiai pasirodė Suomijos atstovas - Jussi Nieminen. Aukso medalio laimėtojas gamino jautienos rostbifą su raudonųjų
svogūnų tyre; jautienos kapotinį, kurį pateikė furšetiniame šaukšte su
imbierų drebučiais ir avokadų tyre, o obuolių ir avokadų salotėlės buvo
pateiktos mažoje taurelėje. „Juodosios dėžės“ nominacijoje išskirtinis
buvo Rusijos atstovo Romano Trusovo darbas, pelnęs jam sidabro

Lietuvos karŠTASIS PATIEKALAS

SuomijOS KARŠTASIS PATIEKALAS

LatvijOS KARŠTASIS PATIEKALAS
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medalį. Patiekalo pateikimui buvo panaudoti senoviniai paveikslo rėmai su stiklinėmis lentynėlėmis;
o lazerinis apšvietimas, kurį, beje, sumeistravo pats
virėjas, suteikė patiekalui paslaptingumo ir ypatingo
žavesio. Gaminant patiekalą, buvo panaudota keletas molekulinės virtuvės gamybos būdų. Tik dviem
taškais atsilikęs nuo nugalėtojo, Romanas Trusovas
pelnė išskirtinį teisėjų ir žiūrovų dėmesį. Lietuvos
komandą „Juodosios dėžės“ rungtyje atstovavusios
LRVVKA Tarybos narės, baro „Liv Lounge“ gamybos vadovės Halinos Višnevskajos patiekalas buvo
ne tik profesionaliai atliktas, bet ir dvelkė moterišku
žavesiu ir pavasarine gaiva. Jos puikus darbas buvo
įvertintas bronzos medaliu. Halina Višnevskaja
paruošė šviežiai rūkytą jautienos rostbifą , jautienos
suktinuką su špinatais, garnyrui pateikė daržoves
tempūroje, šparagus su cukrinių žirnelių ankštimis,
šonine ir šviežių pomidorų želė, stiklinaitėse buvo

Lietuvos komanda

pateiktos Cezario salotos. Banketiniam patiekalui
šarmingumo suteikė panaudotas šaltas garas.
Šiais metais absoliučiais nugalėtojais ir Taurės
laimėtojais tapo Suomijos komanda, pelniusi aukso
medalius visose trijose konkurso nominacijose. Lietuvos virėjų komanda laimėjo du sidabro ir vieną
bronzos medalį; mūsų virėjų komandai atiteko antroji komandinė vieta. Tai puikus rezultatas ir Lietuvos virėjų įvertinimas tarptautiniame konkurse.
„Baltijos Kulinarinės Žvaigždės“ taurės konkursas –
tai visada šiltas, draugiškas organizatorių priėmimas,
taip pat puiki galimybė dalintis patirtimi ir bendrauti, susipažinti su skirtingų šalių virtuvėmis bei
pasidalinti savo šalies tradicijomis ir maisto ruošimo
ypatumais. Šiame turnyre dalyvavę virtuvės meistrai
vėl pasisėmė neįkainuojamos patirties bei dar kartą
įrodė savo meistriškumą tarptautiniame konkurse.

Lietuvos Salotos

Latvijos Seimas palaiko turizmo verslą
Latvijos Respublikos Seimas š. m. kovo 25 d. priėmė
pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo pataisas, kuriomis
turistinės paskirties apgyvendinimo paslaugoms mažinamas
PVM nuo 21 iki 10 proc. Latvijos turizmo sektorius džiaugiasi
tokiu sprendimu ir tikisi, kad
šis politinis sprendimas sukurs naujas darbo vietas
, atstatys turizmo konkurencingumą bei padės turizmo verslo įmonėms Latvijoje išgyventi.
Kaip pažymėjo Latvijos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentas Janis Naglis, PVM sumažinimas
Latvijos apgyvendinimo įmonėms yra tik vienas
pagalbos žingsnis turizmo verslui. Svarbu skirti
pakankamą finansavimą turizmo rinkodarai, o kad
atsigautų visas Baltijos regionas, mes, Baltijos šalys
turime būti konkurencingos, o sumažintas PVM turi
būti taikomas ir Lietuvoje.
Akivaizdu, kad Lietuva konkuruoti Europoje turizmo srityje neturi jokių galimybių, nei mokesčių,
nei šalies pasiekiamumo prasme, sustojo investicijos, nebekuriamos darbo vietos. (Estijoje PVM
viešbučiams – 9 %, Latvijoje – 10 %, Lenkijoje – 7
%).
Jau praėjo visi metai ir puikiai matome, kad padidintas PVM teigiamo rezultato nedavė:

• sumažėjo viešbučių užimtumas, nukrito kainos dėl
krizės ir dėl padidėjusio PVM, verslas prarado 130,5
mln litų pajamų – nuostolis biudžetui;
• atleisti iš darbo 25 proc. darbuotojų – nuostolis
biudžetui;
• viešbučių ir maitinimo įstaigų pajamos sumažėjo
35 proc. – nuostolis biudžetui;
• neišvengiamai auga šešėlinė ekonomika – nuostolis biudžetui;
• mažėja vartojimas – nuostolis biudžetui;
• sustojo investicijos į viešbučių statybą – nuostolis
biudžetui;
• vis daugiau vietos gyventojų renkasi atostogoms
pigias užsienio keliones – nuostolis biudžetui.
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija siūlo
sumažinti PVM apgyvendinimo ir maitinimo
įstaigoms iki 5 procentų ir nariai, jausdamiesi socialiai atsakingi, įsipareigoja priimti po 10 procentų
naujų darbuotojų. Kadangi mūsų sritis imliausia
darbo vietoms sukurti, tai nuimtų socialinę įtampą,
sustabdytų jaunų išsilavinusių žmonių emigraciją
ir duotų ženklias pajamas į biudžetą. Asociacijos
paskaičiavimai, priėmus į darbą 500 darbuotojų su
vidutiniu 1500 Lt atlyginimu, į biudžetą įplauktų
apie 3 500 000 mln. litų. Šiuo metu net 13 ES šalių
taiko pamažintą PVM restoranams.
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Darnus patiekalo ir gėrimo duetas

Ar galėtumėte įvardinti, kodėl vieną ar kitą gėrimą restorano lankytojams reikia patiekti
tam gėrimui derančioje taurėje, taip pat – ir alų? Tai lemia ne tik nusistovėjusios ir visame
pasaulyje priimtos tradicijos, etiketas – tinkamai parinkta taurės forma taip pat padeda
atsiskleisti gėrimo savybėms. Štai kodėl tą patį gėrimą geriant iš skirtingos formos taurių jo
skonis būna skirtingas. Save gerbiantis restoranas niekada neįpils alaus į jo rūšiai nederančią
taurę ir būtinai pasiūlys suderinti gėrimą su patiekalu pagal abiejų skonius.
Ekspertų teigimu, tinkamai parinktas patiekalas padeda pabrėžti skirtingas alaus skonių savybes. Ne mažiau svarbi ir su tinkamu gėrimu ragaujamo maisto dermė – svarbu mokėti parinkti. Tikri virtuvės guru pataria,
jog svarbu ieškoti bendrų skonio elementų. Patiekalų skonių ir aromatų
savybėms geriau atsiskleisti padeda ir aplinka, kurioje patiekalas ragaujamas, kompanija, gera nuotaika.

Tinka padažams ir užpilams
Jei restorano lankytojas pageidauja alaus, prieš patiekiant jį rekomenduojama pasiteirauti ir kokį patiekalą ketinama užsisakyti. Tuomet galima pasiūlyti ir labiausiai prie pasirinkto maisto derančią alaus rūšį.
Kelių restoranų savininkas Arūnas Oželis atkreipia dėmesį, jog paprastai
prie vieno patiekalo derinamas vieno tipo alus, tačiau įgudę kulinarai
sugeba sujungti ir kelias rūšis.
Tiesa, jei pietų ar vakarienės metu ragaujami keli alaus ir maisto deriniai,
svarbu pradėti ragauti nuo silpnesnių ir pamažu pereiti prie stipresnių.
Alkoholis, apyniai, skrudintas salyklas ir saldumas gali nuvarginti gomurį,
todėl pradžioje ragaujant lengvesnį alų gomurys tarsi paruošiamas,
pripratinimas ir geriau jaučia skonius.
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Lietuvoje ir visame pasaulyje geriausiai žinomos trys alaus rūšys – tokią
Tradicinę kolekciją pernai pristatė ir „Švyturio“ aludariai. Ją sudaro tamsusis marzen tipo „Baltijos“, kvietinis „Baltas“ ir nepasterizuotas lager
tipo „Ekstra Draught“. Šiemet kolekciją papildė ir „Švyturio Nefiltruotas“.
Žinant kelias svarbiausias taisykles, šias alaus rūšis galima gurmaniškai
derinti kone su visais patiekalais, be to, naudoti alų ir juos ruošiant.
Pats paprasčiausias maisto derinimo būdas yra prie tam tikrų patiekalų
patiekti gėrimą atšaldytame bokale. Pilant alų ir siekiant sukurti idealią
putos bei alaus proporciją taurė laikoma 45 laipsnių kampu. Alaus puta
natūraliai susiformuoja taurę tiesinant ir atitraukiant. Kol puta bėga
taurės kraštais, ji švelniai nupjaunama 45° kampu paverstu peiliu. Alaus
sklidinai pripilta taurė patiekiama ant potaurės, kuri skirta sugerti nuo
rasotos taurės lašančiam vandeniui.
Kitas būdas – įvairių rūšių alų vartoti padažams, užpilams gaminti ar kaip
vieną iš sudedamųjų dalių. Galiausiai alų galima naudoti vietoj vandens
įvairiems patiekalams ar sriuboms virti. Dėl šio gėrimo sudėtyje esančių
apynių maistas įgauna lengvo kartumo.
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Derinti pagal stiprumą
Maistas ir alus derinami pagal stiprumą: lengvesnis alus pranyks
mėgaujantis ant grotelių kepta mėsa. Geriausiai keptos tamsios mėsos
ir žvėrienos skonį pabrėžia tamsusis alus. Desertams jis suteikia švelnaus
karamelės aromato.
Pavyzdžiui, su tamsiuoju marzen tipo „Švyturio Baltijos“ alumi pagaminta žvėriena bus sultinga ir dvelks švelniu karamelės bei duonos aromatu.
Taip pat tamsiuoju alumi siūloma užsigerti kietuosius ilgai brandintus
sūrius.
Kvietinis alus dera prie jūrų gėrybių – krabų, austrių, krevečių, vėžiagyvių.
Taip pat tinka prie žuvų patiekalų. Stipresnis alus žuvį gali užgožti. „Baltas“ dera ir prie sušių bei minkštųjų sūrių.
Šviesusis lagerio tipo alus labiausiai tinka prie šviežių salotų, šaltų mėsos
užkandžių, paukštienos patiekalų ir įvairių užkandžių – alyvuogių,
daržovių.
Nefiltruotas alus tinka su duona, miltiniais patiekalais ir užkandžiais,
makaronų ar ryžių patiekalais.
A. Oželio teigimu, nors maisto ir alaus derinimas yra subtilus, tačiau,
žinant svarbiausias taisykles, ir paprastas dalykas.
„Skaniausias derinys bus tada, kai alus ir maistas turės bendrų skonio
elementų – kartumo, saldumo ar panašiai“, – pataria kulinarijos ekspertas.

Galima gerti ir su medumi
Karštą vasarą alų galima derinti ir su saldesniais skoniais. Pavyzdžiui,
prie ledų tiks tamsiojo alaus karamelė. Dviem porcijoms paruošti reikės
400 ml baltų vanilinių ledų, 350 ml tamsiojo alaus ir 100 g cukraus bei
cinamono žievelės. Alų reikia pavirti su cukrumi ir cinamono žievele. Kai
padažas pradės karamelizuotis, reikia išimti cinamono žievelę, ataušinti
ir aplieti ledų rutuliukus.

Nefiltruotam alui skirtos taurės
„Švyturio Nefiltruotas“ patiekiamas atšaldytas iki
4,5-7°C aukštoje, į viršų kiek platėjančioje taurėje.
Įpylus į 45 laipsnių kampu palenktą taurę apie 2/3
alaus vertėtų likusį alų butelyje suplakti ratu – baigiant pilti alų, gėrimas taurėje bus nuspalvintas „Nefiltruoto“ mielėmis bei pasipuoš balta standžia puta.

Kvietinį alų galima derinti su lengvais desertais, uogomis, pyragais,
vaisiniais saldumynais. Prie lengvų uogų ar vaisių desertų rekomenduojamas ir „Švyturio Ekstra Draught“.
„Švyturio Baltą“ galima gerti su medumi – reikia įpilti į taurę „Balto“
alaus, ištirpinti šiek tiek medaus, ataušinti ir atsargiai supilti į alų. Galima
medumi aptepti ir „Balto“ alaus taurės kraštus arba dėti ir netirpintą
medų.
„Baltas“, ieškant egzotiškesnių kvapų, geriamas ir su gvazdikėliais. Reikia
į taurę įmesti 5-6 gvazdikėlius ir neskubant supilti „Baltą“ alų taip, kad
jis kuo mažiau suputotų.

Tamsiajam alui
skirtos taurės

Lager alui
skirtos taurės

Kvietiniam alui
skirtos taurės

Tamsusis marzen tipo „Baltijos“
geriamas kiek šiltesnis nei kitos
alaus rūšys – 7-10° C.
Specialiai jam skirta taurė –
plati, burbulo ar tulpės formos,
plačia, tvirta kojele, patogi tiek
laikyti, tiek gerti.

Lager alų rekomenduojama
gerti iš vidutinio aukščio ar
aukštos, siauros, nuosekliai į
viršų platėjančios taurės. Taip
atsiskleidžia jo aromatas ir
skonis, geriau matoma vaiski
aukso spalva, išryškėja burbuliukai, išlaikomas reikiamas
putos dydis.
Optimali temperatūra lager
alui – 4,5-7° C.

Kvietiniam alui skirta taurė –
smarkiai praplatėjanti viršuje,
savo forma šiek tiek primenanti
smėlio laikrodį, geriausia – plono stiklo. Kvietiniam alui labai
svarbi puta, o tokioje taurėje
jai palikta itin daug vietos.
Kad atsiskleistų visi šio alaus
skonio subtilumai, jį galima
pagardinti šviežios citrinos
griežinėliu.
Turėtų būti patiekiamas
4,5-7° C temperatūros.

Pastaba:
Tamsus alus geriamas lėčiau,
nei lager ar kvietinis alus,
todėl solidūs, šiek tiek į konjako taures panašūs, bokalai
estetiškai labai tinka šiam alui.

Pastaba:
Lager tipo alus yra vienas
populiariausių, todėl paprastos,
neįpareigojančio dizaino taurės
yra vienos patogiausių laikyti
rankoje.

Pastaba:
Viena išskirtinių kvietinio alaus
savybių yra drumstumas, tad
prieš atidarant butelį vertėtų jį
supurtyti, o pilstomą gerti tik
iš specialios atšaldytos taurės.
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VYNO DIENOS:
DVI DIENOS PASAULIUI IŠRAGAUTI

Audrius Vyšniauskas

„Vyno dienos“ – kasmetinė Lietuvos vyno paroda, kurioje susitinka vyno mėgėjai, profesionalai
ir vyno platintojai. Joje paprastai dalyvauja dauguma Lietuvos vyno platintojų. Kasmet
Lietuvos tiekėjai ir gamintojai pristato vis įdomesnį savo vynų asortimentą, o ypatingas
dėmesys skiriamas vynams, laimėjusiems įvairias vietas kasmetiniame vyno čempionate.
Parodoje nereti svečiai - vyndariai iš įvairių vyną gaminančių šalių, o šiemet Lietuvos vyndariai
pristatė lietuvišką uogų vyną.
„Dvi dienos pasauliui išragauti“ - su tokiu šūkiu Vilniaus Šiuolaikinio
meno centre gegužės 21-22 d. vyko „Vyno dienos“ – vienintelė vyno
paroda Lietuvoje. Jau šeštus metus organizuojamas renginys yra vienas
reikšmingiausių, propaguojant mūsų šalyje vyno vartojimo kultūrą: juk šią
parodą gausiai lanko ne tik restoranų, kavinių, specializuotų parduotuvių
atstovai, bet ir visi besidomintys vyno rinkos naujovėmis.
Kaip ir dauguma kitų Lietuvos ekonomikos sferų, legalaus alkoholio importo sfera jau seniai pasidalinta tarp stambiųjų rinkos dalyvių, tokių
kaip šventės organizatoriaus – „Vyno klubo“, kompanijų „Sanitex“,
„Mineraliniai vandenys“, „Bennet distributors“ ir keleto kitų. Šis pasidalinimas turi savų pliusų ir minusų. Iš vienos pusės, stambios įmonės,
disponuojančios kvalifikuotų ekspertų pajėgomis, užtikrina aukštą vyno
ir kitų gėrimų bendrąjį kokybės lygį Lietuvoje – šių metų „Vyno dienos“
akivaizdžiai tai patvirtino. Iš kitos pusės, kiekvienas importuotojas turi
savų „preferencijų“, su kuriomis tenka taikytis ir prekybininkams, ir
restoranų savininkams. Aišku, tokių grandų (vardų), kaip „Torres“, „Calvet“ arba „Vyno dienų“ metu sužibėjusio „Concha y Torro“ (jų puikūs
Cabernet ir Chardonnay pelnė aukso medalius) asortimentas ir produktų
kokybės ir kainos santykis yra puikus, bet nenuoramos vartotojai vis
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taikosi išplėsti savo skonio diapazoną. „Vyno dienos“ kaip tik suteikia
jiems šią galimybę, tačiau užfiksuoti lankytojų atmintyje vieną, o ypač
keletą naujų prekinių ženklų nėra lengva. Kur kas paprasčiau įsiminti
naują, mažiau girdėtą vynuogių rūšį – pavyzdžiui, čilietišką Carménère,
itališką Primitivo arba Pinot Grigio. Pastarajai šių metų šventėje buvo
skirtas ypatingas dėmesys, o „Tramin Pinot Grigio DOC 2008“ tapo vienu
renginio favoritų.
Sudaryti platesnio pasirinkimo įspūdį parodos lankytojams turėjo keletas
naujų rinkos dalyvių, o taip pat nacionalinių vyno rinktinių pristatymai.
Daugiausiai dėmesio iš pastarųjų susilaukė armeniškų vynų stendas (UAB
„Gadara“) su neginčijamu lyderiu - granatų vynu „Granadin gold“, o
taip pat Austrijos ambasados prekybos skyriaus stendas su puikiais vietiniais „Riesling“, „Gewurztraminer“ ir, aišku, „Eiswein“ vynais. Parodoje
sėkmingai debiutavo Makedonijos vyno namų „Bovin“ produkcija – greta
Cabernet, Shiraz ir Chardonnay puikiai pasirodė ir vietinis muskatas.
Plečiantis vyninių bumui, „Dienose“ suskubo dalyvauti šio sektoriaus lyderiai, pavyzdžiui, UAB „Tempo Libero“, valdanti kultinę vyninę
„Tapo d‘Oro“ („Auksinis kamštelis“). Tiesa, pateiktas gėrimų asortimentas
išsiplėtė už vyno pramonės ribų - greta „Prosecco“ ir „Lambrusco“ čia
buvo siūloma grapa, „Sambuca“ ir garsusis aperityvas „Fernet Branca“.
Stendo ir paties „Kamštelio“ klestėjimas parodo, kad decentralizavus
vyno įvežimą („Tempo Libero“ yra nepriklausomas importuotojas) galima
pasiekti dar palankesnį vartotojui kainos ir kokybės santykį. Būtent to siekė
dauguma „mažųjų“ parodos dalyvių. Pavyzdžiui, publikos ir profesionalų
dėmesį patraukė nebrangūs kokybiški argentinietiški bei itališki vynai,
kuriuos pristatė UAB „Baltic Wine & Spirits“. Kainų „demokratėjimo“
tendenciją netiesiogiai patvirtino parodos metu paskelbti Lietuvos vynų
čempionato rezultatai: didelė dalis jo apdovanojimų atiteko gėrimams,
kurių kaina neviršija 35 Lt už butelį. Šie įvertinimai, kaip ir visa „Vyno
dienų“ eiga, turėtų paskatinti kokybinius vyno rinkos pokyčius.
Kasmetinė vyno šventė yra svarbiausias renginys vyno mėgėjams ir profesionalams, tad kiekvienais metais laukiama šventė yra svarbus Lietuvos
vynų rinkos atspindys, puiki lavinamoji priemonė, o svarbiausia – labai
patogi vieta susitikti, ragauti ir bendrauti.
Daugiau informacijos: www.vynodienos.lt
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Platesnį parodų sąrašą rasite internete: http://parodos.meniu.lt

parodos
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AKTUALIAUSIOS PARODOS
>> 2010 M. RUGSĖJIS
RIGA FOOD - Tarptautinė Baltijos regiono maisto pramonei ir maitinimo rinkai skirta paroda. Geriausio virėjo ir geriausio barmeno konkursai. Vieta: Ryga, Latvija. Data: 2010
rugsėjo 8-11 d. Internete: http://www.rigafood.lv
HOGATEC - Tarptautinė maitinimo, viešbučių ir gastronomijos paroda. Kartu vyksta ir mėsos, pieno bei šaldytų
produktų parodos „InterMeat“, „InterMopro“, „InterCool“.
Vieta: Duseldorfas, Vokietija. Data: 2010 rugsėjo 12-15 d.
Internete: http://www.hogatec.de/
PIR - Tarptautinė svetingumo verslo paroda. Tarptautinis virėjų konkursas. Kulinarijos kongresas. Vieta: Maskva,
Rusija. Data: 2010 rugsėjo 26-29 d. Internete: http://www.
pir.ru

>> 2010 M. SPALIS
BALTIJOS MAISTAS - Specializuota maisto ir gėrimų paroda. Vieta: Klaipėda, Lietuva. Data: 2010 spalio 15-17 d.
Internete: http://www.maistas.expo-vakarai.lt/
TALLINN FOODFEST - Maisto produktai ir gėrimai. Parduotuvių, viešbučių, restoranų įranga ir gastronomija.
Vieta: Talinas, Estija. Data: 2010 spalio 28-30 d.
Internete: http://www.profexpo.ee/foodfest/
>> 2010 M. LAPKRITIS
BALT SHOP. BALT HOTEL. BALT GASTRO - Parduotuvių,
viešbučių, restoranų įranga ir gastronomija. Geriausio Lietuvos
virėjo ir konditerio konkursai. BAF - Maisto produktų ir gėrimų paroda. Vieta: Vilnius, Lietuva. Data: 2010 lapkričio 4-6 d.
Internete: www.litexpo.lt

>> 2010 M. SPALIS
HORECA UKRAINE - Specializuota paroda, skirta viešbučiams, restoranams, kavinėms ir parduotuvėms.
Vieta: Kijevas, Ukraina. Data: 2010 spalio 12-15 d.
Internete: http://www.theprimus.com/en/horeca
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HORECA. GASTROFOOD. ENOEXPO - Restoranų ir viešbučių rinkos paroda. Maisto produktų ir gėrimų paroda. Vyno
paroda. Vieta: Krokuva, Lenkija. Data: 2010 lapkričio 17-19 d.
Internete: http://www.targi.krakow.pl/

