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Jau tuoj tuoj visus mus įsuks didžiųjų metų švenčių sūkurys, kupinas pasiruošimo
rūpesčių. Siekdami pagelbėti savo skaitytojams pasirengti šventėms, kartu su „Gourmet
Panorama“ šiame numeryje pateikiame tris pasiūlymus jūsų Kūčių, Kalėdų ir Naujųjų
metų stalams. Su šioje erdvėje įsikūrusiomis įmonėmis pažeriame jums puikių pavyzdžių,
kaip originaliai ir kokybiškai, be to – greitai ir be rūpesčių paruošti vaišes. Čia rasite ir
klasikinių patiekalų, be kurių neįsivaizduojate švenčių, taip pat ir netikėtų gardumynų,
kurie paįvairins vaišes ir padarys jas nepamirštamas. Užsukę į „Gourmet Panorama“ ir
užsisakę gardumynų iš anksto, jų galėsite įsigyti jau paruoštų – tereikės perdėti į indus
ir nešti ant stalo. Vis dėlto, jei mėgstate gaminti ir meilę bei dėmesį artimiesiems norite
parodyti sutaisydami vieną kitą patiekalą patys, kviečiame pasinaudoti „Apvalaus stalo
klubo“ restorano virtuvės šefo Edgaro Rutkausko pasiūlymais: kiekvienai šventei rasite
po kelis originalių proginių patiekalų receptus.
Tradicinėje rubrikoje „Geras skonis rekomenduoja“ taip pat pateikiame keletą
pasiūlymų šventiniam laikotarpiui: čia rasite ne tik patrauklių pasiūlymų, kur sutikti
didžiąsias šventes, bet ir šilumą bei malonias emocijas žadančių vietų, praskaidrinsiančių šaltą lietuvišką žiemą. Viešbutis „Palanga Life Balance SPA“ kviečia mėgautis SPA
procedūromis ir įvertinti naujos prancūziškos kosmetikos privalumus. O restorano svečių
laukia į à la carte meniu sugrąžinta klasika – visų labiausiai pamėgti ir išsiilgti patiekalai. Viešinčius Palangoje kviečiame užsukti ir į neseniai duris atvėrusį naują viešbutį
„Amsterdam Plaza“. Čia laukiami visi – tiek turistai, tiek poilsiautojai, tiek konferencijų
svečiai, tiek didžiąsias metų ar asmenines šventes sutikti išskirtinėje aplinkoje norintys
lankytojai. Vilniaus Pavilnio rajone įsikūręs restoranas „Long Road“ jau tapo mėgstama
šeimų ir bičiulių susibūrimų vieta. Čia sau patinkančių patiekalų ras tiek suaugusieji, tiek
vaikai, o smagurius nudžiugins konditerijos cechas, kuriame galima išsirinkti skanėstų
tiek kasdienai, tiek šventėms. „Harmony Park“ taip pat kviečia šventes sutikti kartu:
šventinės programos čia parengtos tiek Kalėdoms, tiek Naujiesiems metams. Jūsų lauks
ne tik ypatinga vakarienė, bet ir originali koncertinė programa.
O štai tuos, kurie mėgsta žiemos šventes sutikti ar šventiniu laikotarpiu ilsėtis šiltesniuose kraštuose, kartu su tinklaraštininke Urte Mikelevičiūte kviečiame pakeliauti po
Portugaliją. Šįsyk Urtė pasakoja, kodėl verta apsilankyti šioje šalyje ir kuo gi didžiuojasi
portugalai: nuo šventojo kelio, futbolo iki gastronominių atradimų.
Taigi nuostabių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų skaitant naująjį žurnalo „Geras skonis“
numerį, lepinant save naminiais gardėsiais, paruoštais pagal mūsų pateiktus receptus, dairantis naujovių restoranų žiemos valgiaraščiuose ar planuojant šventinę skonių kelionę...

Malonaus Jums skaitymo!
Vyr. redaktorė Rasa Ščeponienė
Redakcija už spaustuvės klaidas, reklamos
turinį ir kalbą neatsako.
Perspausdinti bet kurį straipsnį ar iliustraciją
galima tik gavus rašytinį redakcijos sutikimą.
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Roberto Daskevičiaus nuotr.

Šventės

su „Gourmet Panorama“:

greitai, gardžiai ir be rūpesčių!
Kristina Noreikienė

Jau tuoj tuoj visus mus įsuks didžiųjų metų švenčių sūkurys, kupinas
pasiruošimo rūpesčių, nekantraus laukimo, minčių apie tai, kuo gi
nudžiuginti, nustebinti artimuosius bei draugus šiais metais, kokiais
valgiais nukrauti šventinį stalą, kaip jį papuošti, kad namuose ne
tik kvepėtų šventėmis, bet ir būtų jauku, šilta, o valgiai būtų ne tik
gardūs, bet ir ilgam įsimintų, padėtų sukurti ypatingą kiekvienos
šventės – Kūčių, Kalėdų ir Naujųjų metų – nuotaiką.
Siekdami pagelbėti savo skaitytojams pasiruošti šventėms,
kartu su „Gourmet Panorama“
paruošėme tris pasiūlymus
jūsų Kūčių, Kalėdų ir Naujųjų metų stalams. Su šioje
erdvėje įsikūrusiomis įmonėmis pateikiame jums
pavyzdžių, kaip originaliai ir kokybiškai, be
to – greitai ir be rūpesčių
paruošti vaišes, kurios
patenkintų visų susirinkusiųjų lūkesčius. Čia
rasite ir klasikinių patiekalų, be kurių neįsivaizduojate Kūčių, kalėdinio
ar naujamečio stalo, taip pat
netikėtų gardumynų, kurie
paįvairins vaišes ir padarys
jas nepamirštamas – maža
to, galėsite drauge su artimaisiais mėgautis dar nepatirtais
skoniais, dalytis įspūdžiais ir kartu
kurti ne tik prisiminimus, bet galbūt ir
naujas jūsų švenčių tradicijas. Ant mūsų
pateikiamų Kūčių, Kalėdų ir Naujųjų metų
stalų atsidūrė itin kokybiški gurmaniški patie-

Užsukę į „Gourmet Panorama“
ir užsisakę gardumynų iš anksto, jų
galėsite įsigyti jau paruoštų – tereikės
perdėti į indus ir nešti ant stalo!
kalai ir produktai. Užsukę į „Gourmet Panorama“ ir užsisakę gardumynų iš anksto, jų galėsite įsigyti jau paruoštų –
tereikės perdėti į indus ir nešti ant stalo. Gera žinoti, kad
šiomis dienomis šventinių stalų rūpesčius galima patikėti
savo srities profesionalams, nes mums lieka daugiau laiko
bendrauti su artimiausiais ir dovanų paieškoms ar namų
dekorui, galiausiai – tiesiog poilsiui!..
Visgi, jeigu mėgstate gaminti ir meilę bei dėmesį
artimiesiems norite parodyti paruošdami vieną kitą
patiekalą patys, kviečiame pasinaudoti „Apvalaus stalo
klubo“ restorano virtuvės šefo Edgaro Rutkausko pateiktais
pasiūlymais: kiekvienai šventei rasite po kelis originalius
proginius patiekalus, kurie, net neabejojame, maloniai
nustebins jūsų svečius ir tikrai papuoš stalą. Tad gardžių,
prasmingų, nepamirštamų akimirkų ir šiltų susitikimų
prie šventinių stalų. Tegul ši nuotaika ir prisiminimai lydi
jus visus ateinančius metus.
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„Sushi Boutique“ –
sašimiai „Maguro Marine“

„Mon Ami“ –
„Artisan“
duona (ruginė
ir kvietinė)

„Mon Ami“ –
tradiciniai
kūčiukai

„Rojaus maistas“ –
virtas aštuonkojis

„Saigon“ – pho
su krevetėmis ir
žuvies kukuliais

„Mon Ami“ –
tradicinis
sluoksniuotas aguonų
pyragas

Roberto Daskevičiaus nuotr.

„Saigon“ –
summer rolls
su jūrinės
lydekos filė
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Ne mažiau nei patys valgiai svarbus šventinio stalo dekoras.
Kūčių stalui papuošti ir nuosaikiam stiliui sukurti naudojome: indus, taures, dekoracijas –
iš „Skandiamo“, „Cutipol“ šakutes ir peilius – iš „Imdeco“ salonų, įsikūrusių PLC „Panorama“

„Spoon Out“ –
geltonasis karis
su lašiša

„Mon Ami“ –
kišas su pelėsiniu
sūriu ir raudonėliais

„Sushi Boutique“ –
sašimiai
„Sake Marine“

„Rojaus maistas“ –
premium kokybės,
pagal specialų receptą
sūdyta lašiša

Gurmaniški
Kūčių vaišių
pasiūlymai
iš „Gourmet Panorama“
Kūčios anuomet ir dabar

„Mon Ami“ –
kišas su pievagrybiais ir daržovėmis

„Rojaus maistas“ –
ekskliuzyvinė silkė „Matjes“
su bulvytėmis ir lietuviškais
burokėliais, pagardintais
balzaminiu actu ir Dižono
garstyčiomis

Nuo seno įprasta, jog Kūčios – tai šeimos ir artimiausių žmonių vakarienė, kuomet susirenkama prie didelio
apeiginio stalo, kur prisimenami ne tik gyvieji, bet ir išėjusieji. Kūčios lydimos įvairių apeigų, burtų, aukų, tikima,
kad ši naktis – stebuklinga, nes prabyla gyvuliukai, pildosi
burtai... Kūčios kupinos laukimo ir ramaus susitelkimo.
Prieš Kūčias žmonės nuo seno stengdavosi užbaigti visus
darbus, o prie šventinio stalo sėsdavo būtinai išsiprausę –
apsivalę tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Kūčias pradėdavo
valgyti tik užtekėjus Vakarinei žvaigždei. Stalą apdėdavo
šienu, dalį jo pakrėsdavo pastalėn. Ant šieno klodavo baltą
staltiesę ir dėdavo patiekalus, uždegdavo žvakių... Prie
stalo pakviesdavo kaimynystėje gyvenančius bešeimius,
samdinius. Prieš valgydami visi atsistodavo. Vyriausiasis
sukalbėdavo maldą, paskui vieni kitiems linkėdavo sveikatos, laimės. Dalis maisto būdavo atiduodama vėlėms,
paaukojama dievams.
Kūčių vakarą baigiasi Adventas, apimantis keturių
sekmadienių laikotarpį iki Kalėdų. Todėl Kūčių valgiai –
tai pasninko valgiai, ant stalo nerasite mėsos bei pieno
produktų. Kūčioms nuo seno gamindavo 12 patiekalų,
simbolizuojančių 12 metų mėnesių arba 12 Jėzaus apaštalų.
Šiandien šios tradicijos ne visuomet laikomasi, tačiau, kaip
anuomet, taip ir dabar, Kūčių vakarienė pradedama bendru
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„Mon Ami“ –
tradiciniai kūčiukai

NUMERIO TEMA

„Mon Ami“ – tradicinis
sluoksniuotas aguonų pyragas

Sušiai, suktinukai summer rolls ar karis
Kūčioms? Kodėl gi ne! Eksperimentuokite ir
suteikite savo Kūčių stalui aromatingą ir
ryškų Rytų bei Azijos kraštų atspalvį.
kalėdaičių valgymu.
Kūčių patiekalai – tai tradicinė kūčia (nuo kurios ir
kilo Kūčių pavadinimas), gaminama iš javų, sumaišytų
su miešimu (medumi saldintu vandeniu), kisielius, žuvis,
grybai, aguonų pienas, kūčiukai, duona, pyragas ir kt. Kūčių
valgiai turėjo tam tikrą nuo seno žinomą simboliką, pvz.,
žuvis ir silkė primena apaštalus, kurie buvo žvejai, taip pat
byloja apie Dievo stebuklą prie Samareto, kai minia žmonių
pamaitinta dviem žuvimis ir penkiais kepaliukais duonos...
Kūčiukai – tai Paskutinės vakarienės duona... Duona ir pyragas – stiprybės, proto, susivaldymo, ištikimybės, gerumo,
nuolankumo simbolis; spanguolės apsaugo nuo priešų...
Bėgant metams, daugelis tradicijų išlieka: dar vis
dedame šieno po staltiese, traukiame šiaudus: kurio ilgiausias, tas ilgiausiai gyvens... Vis dar paliekame tuščią
lėkštę ir vietą prie stalo vėlėms, vis dar tarsi iš anksto
laukiame mamos ar močiutės tradicinių Kūčių patiekalų,
kurių išsiilgstame per visus metus; laužome kalėdaičius,
trumpam stabtelime tam, kad vėl susiburtume prie bendro
šeimos stalo ir susijungtume širdimis. Stebuklinga Kūčių
vakarienės dvasia tvyro ore ir pripildo namus jaukios
šilumos ir artumo jausmo.

10

4/2019

„Saigon“ – summer rolls su jūrinės lydekos filė

Vis dėlto šiomis dienomis visų dvylikos (ar kiek
mažiau) patiekalų ruošimo našta dažniausiai nebeužkraunama vienai šeimininkei, kurios namuose susiburia
artimieji. Šiandien daugelis šeimų linkusios dalytis Kūčių
stalo vaišes ir kiekviena atsinešti savąją dalį. Gimsta netgi
smagi tradicija, kai močiutė, mama ruošia tradicinius, visų
taip laukiamus Kūčių patiekalus, o šeimos jaunimas paįvairina vaišes originaliais, kiek naujoviškumo ir įvairumo
stalui suteikiančiais valgiais. Nevengiama netgi drąsesnių
sprendimų – jie kaskart tampa smagia staigmena ir savotiška skonių atradimų dovana artimiesiems. Kas gali būti
vertingiau už žmones, esančius šalia, ir bendrą patirtį bei
prisiminimus!

Net ir 12 patiekalų Kūčių stalui su
„Gourmet Panorama“ – akimirksniu
Naujų skonių bei patirčių jūsų Kūčių stalui suteiks
„Gourmet Panorama“ įsikūrusių įmonių produkcija.
Užsukę čia, rasite visko – nuo itin aukštos kokybės silkės
ar lašišos iki virto aštuonkojo ir egzotiškų patiekalų ar
galiausiai tradicinių kūčiukų bei pyragų. Sušiai, vasariniai suktinukai (summer rolls) ar karis Kūčioms? Kodėl
gi ne! Šįsyk drauge su „Gourmet Panorama“ pateikiame
ne tik modernias tradicinių Kūčių patiekalų versijas, bet
ir suteikiame Kūčių stalui kiek netikėtą, bet be galo aromatingą ir ryškų Rytų bei Azijos kraštų atspalvį. Taigi su
„Gourmet Panorama“ net ir 12 skirtingų patiekalų Kūčių
stalui nebebus iššūkis – tereikės išsirinkti tai, kas labiausiai
atitinka jūsų skonį ir poreikius.
Štai „Sushi Boutique“ kviečia paskanauti sašimių
(sashimi), nes jie ne tik gardūs, bet ir itin papuošia stalą. Sa-

„Sushi Boutique“ –
sašimiai „Maguro Marine“
Kišas su
pelėsiniu sūriu ir
raudonėliais

Kišas su
kalakutiena ir
daržovėmis

Kišas su
šamu ir miško
grybais

Kišas su šamu
ir šparaginėmis
pupelėmis

Kišas su
pievagrybiais
ir daržovėmis

Kišas su
ožkų sūriu ir
brokoliais

„Mon Ami“ kišai

šimiai – tai plonai pjaustyti neapdorotos žuvies griežinėliai,
kurių skonis praturtintas įvairiausiais pagardais: japoniniais
ridikais, „Wakame“ jūrų dumbliais, imbierais, vasabių bei
„Ponzu“ padažu. Kadangi sašimiai patiekiami nevirti, jie
būtinai gaminami tik iš šviežiausios ir aukščiausios kokybės
žuvies. Šis patiekalas paprastai valgomas pirmasis.
„Saigon“ komanda nekantriai laukia žiemos švenčių
ir su visa šiluma bei meile ragina mėgautis vasariniais
suktinukais bei pho su krevetėmis ir žuvies kukuliais.
Sriuba, vadinama pho, yra be galo populiari Vietname –
tai nacionalinis šalies patiekalas, kuriuo čia mėgaujamasi
pusryčiams, pietums ir vakarienei. Šis patiekalas taip pat
idealiai tinka šventėms. Jūsų šventiniam stalui „Saigon“
paruoš pho iš natūralaus žuvies kaulų sultinio, ryžių
makaronų, krevečių, jūrinių lydekų kukulių bei šviežių
daržovių ir prieskoninių žolelių. Na, o summer rolls su
jūrinės lydekos filė, tokie populiarūs Vietname, puikiai
tiks ne tik lengvam užkandžiui, bet ir Kūčių stalui.
„Spoon Out“ geltonasis karis – švelnaus skonio, jo
pagrindas – lašiša, į patiekalo sudėtį taip pat įeina kokosų
pienas, pomidorai, svogūnai, tradiciškai jis patiekiamas
su ryžiais. Tai ne tik gardus, bet ir spalvingas, modernaus
pasaulietiško Kūčių stalo akcentas.
Teikiantiems pirmenybę klasikai, „Rojaus maistas“
siūlo išskirtinės kokybės ekologišką „Matjes“ silkę su
bulvytėmis ir lietuviškais burokėliais, pagardintais balzaminiu actu ir Dižono garstyčiomis, taip pat premium
kokybės lašišą, sūdytą pagal specialų „Rojaus maisto“ receptą. Na, o trokštantiems daugiau gurmaniškų patirčių ir
rafinuotumo, – virtą aštuonkojį, kurį įmonė gauna šviežią
ir verda vietoje.
Kokios gi Kūčios be burnoje tirpstančių tradicinių

Naujų skonių bei patirčių jūsų Kūčių stalui
suteiks „Gourmet Panorama“: užsukę čia ir
išsirinkę patinkančius patiekalus, produktus,
jūs be vargo pasiruošite Kūčių vakarienę.
kūčiukų, kurių galėsite įsigyti, užsukę į kepyklėlę „Mon
Ami“! Kūčių vakarienei „Mon Ami“ taip pat kviečia rinktis
įvairius kišus (quiche): su pievagrybiais ir daržovėmis, su
voveraitėmis ir lašiša, taip pat su šamu ir miško grybais ir
kt. Jie gali tapti puikia alternatyva tradiciniams pyragėliams
su grybais, be to, kišai išties gražiai ir patraukliai atrodo
ant stalo! Ruginė ir kvietinė „Artisan“ duona ant stalo bylos
apie tradicijų puoselėjimą ir šeimos vertybių saugojimą.
Kūčių vaišes vainikuos tradicinis sluoksniuotas „Mon Ami“
aguonų pyragas ar sūrio pyragas su spanguolėmis, kuris,
tikime, nepaliks abejingų ir taps puikiu vakarienės akcentu.
Pačių įvairiausių skonių savo šventiniam stalui suteiksite užsukę į „Assorti“ krautuvėlę, kur galėsite įsigyti ne tik
įvairiausių alyvuogių, riešutų, užtepėlių (nuo baklažanų iki
artišokų ar moliūgų), padažų, saldumynų, tačiau ir produktų patiekalams ruošti: ypač gryno alyvuogių, o gal – juodųjų
triufelių, šaltalankių ar saldžiųjų migdolų aliejaus? Kokosų
acto? Jie, kaip ir druska su juodaisiais triufeliais, įvairiausi
prieskonių bei žolelių mišiniai praturtins jūsų vaišes viso pasaulio virtuvėms būdingais atspalviais bei suteiks galimybę
kurti, eksperimentuoti, improvizuoti ir, žinoma, stebinti.
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Virtuvės šefas Edgaras Rutkauskas: „Kad ir kokiame Lietuvos kampelyje
būčiau, stengiuosi siekti aukščiausių rezultatų. Nors ne visada pavyksta iš pirmo
karto, svarbiausia – nepasiduoti! Ilgą laiką
dirbdamas Kaune, visą dėmesį skyriau
pasaulio virtuvei, jos skoniams ir atradimams. Persikėlęs į Trakus, kur pradėjau
darbuotis „Apvalaus stalo klube“, brendu
gilyn į mūsų kaimus, miškus, vandenis, o
svarbiausia – į istoriją, ir ne tik tolimąją,
gilinuosi į tai, ką vertino mūsų seneliai,
protėviai. Šiandien galiu teigti, jog išmanant tiek vietinės, tiek pasaulio virtuvės
subtilybes pasiekiamas geriausias rezultatas, sukuriami originalūs, naujais skonių
deriniais išsiskiriantys patiekalai.“

Kūčių stalas neįsivaizduojamas
be žuvies, todėl šį kartą virtuvės šefas
Edgaras Rutkauskas siūlo namuose
pasigaminti tris patiekalus iš šiuo
metu populiariausių žuvų Lietuvoje –
skumbrės, menkės bei lašišos. Anot
šefo, šie patiekalai ruošiami iš seniai
pamėgtų produktų, tačiau taikant
šiuolaikines gamybos technologijas
bei būdus, taigi moderniai ir profesionaliai pateikiant lietuvišką autentiką. „Gaminu remdamasis vaikystės
patirtimis, mamos, močiutės ruoštais
valgiais, produktais, prieskoniais. Kalbant apie gamybos būdus, įkvėpimo
semiuosi iš šiuolaikinės moderniosios
gastronomijos“, – teigia E. Rutkauskas.
Taigi šįsyk kviečiame pasiruošti:
sūdytą Baltijos skumbrę, kuri bus
puikus šaltasis užkandis, taip pat japonišką menkę bei šiene keptą lašišą –
pastarasis patiekalas itin simboliškas
Kūčių šventei. Netikėtus skonius bei
jų derinius lėkštėje sukurti padės
žuvies palydovai: pagardai, garnyras,
4/2019
specialiai paruoštos daržovės ir kt.
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Jei ruošiate lašišą ar
kitą žuvį, svarbiausia –
neperkepti.

Kas? Kur? Kada?

Lašiša su
grybų kremu
4 asmenims

REIKĖS
• 600 g „Assorti“ škotiškos
lašišos filė,
		
• 100 g porų,
• 10 g „Assorti“ laukinių ryžių
„THS Organic“,
• 200 g „Assorti“ aliejaus
„Almazaro“,
• ½ citrinos,
• pagal skonį „Assorti“ druskos
ir pipirų „Sainte Lucie“.
Grybų kremui
• 1 svogūno,
• 1 šakelės čiobrelio,
• 500 g rudųjų pievagrybių,
• 20 g džiovintų baravykų,
• 100 g augalinės grietinėlės,
• žiupsnelio „Assorti“ druskos
„Sainte Lucie“,
• 20 g „Assorti“ aliejaus
„Almazaro“.

GAMINIMAS
Gaminame grybų kremą. Džiovintus
baravykus užpilame verdančiu vandeniu ir paliekame 10 min. pastovėti.
Svogūną susmulkiname ir sužeriame
į įkaitintą keptuvę su aliejumi. Įmetame čiobrelį ir kepiname ant silpnos
ugnies, kad svogūnai nepakeistų
spalvos. Svogūnams suminkštėjus,
dedame pasmulkintus grybus ir kepiname kartu su svogūnais. Suverčiame
baravykus su visu skysčiu ir troškiname. Grybams išsitroškinus, pilame
augalinę grietinėlę, paskaniname
druska ir viską sutriname iki vientisos
masės. Perkošiame per smulkų sietelį.
Patiekiame šiltą lėkštėje.
Ruošiame lašišą ir garnyrą. Nuvalome
žuvies žvynus, pašaliname ašakas ir
suskirstome porcijomis. Įkaitiname
keptuvę su aliejumi ir kepame odele
žemyn, kol odelė gražiai apskrus. Tada
apverčiame žuvį, dedame pusiau perpjautą citriną, sviestą ir sumažiname
liepsną, kad kita pusė lengvai pašiltų,
bet neperkeptų (apie 3 min.) – juk norime, kad lašiša būtų šiek tiek rožinė.
Tuo pat metu prikaistuvyje įkaitiname
aliejų iki 180 °C temperatūros ir „išsprogdiname“ ryžius. Tai truks vos kelias sekundes, dėl to reikėtų pasiruošti
indą iškepusiems ryžiams sudėti ir
nusausinti. Porą supjaustome plonais
šiaudeliais ir kepame aliejuje nuolatos
maišydami, kol gražiai parus ir taps
traškūs. Viską pagardiname druska.
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Skumbrės užkandėlė
4 asmenims

REIKĖS

GAMINIMAS

• 40 g juodos duonos,
• 50 g šparaginių pupelių,
• 20 g „Assorti“ kaparėlių
„La Vita BIO“,
• 20 g „Frissee“ salotų.

Marinuojame skumbrę. Išdarinėjame
žuvį. Filė užpilame cukraus, druskos,
acto ir žaliųjų citrinų sulčių mišiniu.
Po 2 val. nuplauname ir nusausiname.
Ruošiame svogūnų kremą. Svogūnus
sužeriame į keptuvę ir troškiname
aliejuje. Suminkštėjus svogūnams,
nukošiame skystį, užpilame baltojo
vyno actu, paskaniname druska ir
sutriname iki vientisos masės.
Darome bulvių kroketus. Bulves
nulupame, išverdame, sumalame ir
atvėsiname. Pagardiname druska ir
pipirais, dar šiltus suformuojame ir
apvoliojame džiūvėsėliuose. Kepame
įkaitintame aliejuje, kol įgaus gražią
auksinę spalvą.
Gaminame ryžių krekerius. Ryžius
nuplauname po šaltu vandeniu. Suberiame į prikaistuvį, įpilame vandens
ir verdame, iki išteš. Tada sutriname
iki vientisos masės ir paskaniname
druska. Skardą išklojame kepimo
popieriumi, ant jos 3 mm sluoksniu
paskleidžiame ryžius. Dedame į iki
70 °C įkaitintą orkaitę arba džiovyklę
2–3 val. Masė turėtų būti vos lipni.
Sulaužome iki norimo dydžio, įkaitiname aliejų iki 180 °C temperatūros ir
kepame, kol iškils į paviršių.
Ruošiame vytintus pomidoriukus.
Pomidoriukus nuplikiname verdančiame vandenyje, kad galėtume
lengvai nulupti odelę. Sumaišome
su smulkintais česnakais, bazilikais,
čiobreliais, alyvuogių aliejumi ir
druska. Kepame apie valandą 120 °C
temperatūros orkaitėje.
Prieš patiekdami skumbrę supjaustome norimo dydžio gabalėliais, duoną
padžioviname ir sumalame iki trupinių. Kroketą apkepame.

Skumbrei
• 500 g skumbrės,			
• 200 g „Assorti“ druskos
„Sainte Lucie“,
• 200 g „Assorti“ cukraus „Daddy“,
• 50 g „Assorti“ obuolių acto
„Aspall“,
• 30 g „Assorti“ žaliųjų citrinų
sulčių „BIO Jardin“.
Svogūnų kremui
• 200 g svogūnų,
• 10 g „Assorti“ baltojo vyno acto
„Collavita“,
• 30 g „Assorti“ aliejaus „Almazaro“,
• žiupsnelio „Assorti“ druskos
„Sainte Lucie“.
Bulvių kroketams
• 200 g bulvių,
• 50 g „Assorti“ „Panko“
džiūvėsėlių „Golden Turtle“,
• 150 g „Assorti“ aliejaus
„Almazaro“,
• pagal skonį „Assorti“ druskos
ir pipirų „Sainte Lucie“.
Ryžių krekeriams
• 100 g „Assorti“ Jasmin ryžių
„Royal Tiger“,
• 400 g vandens,
• 3 g „Assorti“ druskos
„Sainte Lucie“,
• 100 g „Assorti“ aliejaus
„Almazaro“.
Vytintiems pomidorams
• 120 g vyšninių pomidorų,
• 10 g „Assorti“ aliejaus „Almazaro“,
• 10 g „Assorti“ čiobrelių
„Sainte Lucie“,
• 10 g „Assorti“ bazilikų
„Sainte Lucie“,
• 5 g česnakų,
• žiupsnelio „Assorti“
druskos „Sainte Lucie“.
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Nebijokite eksperimentuoti, pamėginkite naudoti
daugiau produktų.

Kas? Kur? Kada?
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Menkė su
daržovėmis
4 asmenims

REIKĖS
Menkei
• 800 g „Assorti“ menkės „Gelpeixe“,
• 100 g „Assorti“ miso arba
sojų pastos „Clear Spring“,
• 25 g „Assorti“ citrinų sulčių
„BIO Jardin“.
Marinuotoms daržovėms
• 1 cukinijos,
• 1 morkos,
• 100 g „Assorti“ baltojo
vyno acto „Collavita“,
• 200 g „Assorti“ cukraus „Daddy“,
• 300 g vandens,
• 1 „Assorti“ lauro lapo „Sainte Lucie“,
• 1 žvaigždinio anyžiaus,
• 3 g „Assorti“ nemaltų pipirų
„Sainte Lucie“.
Garnyrui
• 1 mažo Romanesco brokolio,
• 8 mini kukurūzų burbuolių,
• 2 valg. šaukštų „Assorti“
aliejaus „Almazaro“,
• pagal skonį „Assorti“ druskos
ir pipirų „Sainte Lucie“.

GAMINIMAS

Marinuojame žuvį. Miso pastą sumaišome su citrinų sultimis. Menkę
supjaustome porcijomis ir užpilame
marinatu. Dedame į šaldytuvą ir
laikome parą. Po 24 val. išimame
žuvį iš marinato, nuplauname ir nusausiname.
Marinuojame daržoves. Morkas ir
cukinijas supjaustome plonomis
juostelėmis. Gaminame marinatą.
Užviriname actą, cukrų ir vandenį
(1 dalis acto, 2 dalys cukraus, 3 dalys
vandens), suberiame prieskonius
(laurų lapus, pipirus, žvaigždinius
anyžius) ir leidžiame atvėsti. Sumetame morkų, cukinijų griežinėlius ir
paliekame šaldytuve.
Įkaitiname keptuvę su aliejumi ir
kepame žuvį po 1 min. iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Perkeliame
į kepimo skardą ir pašauname į iki
180 °C temperatūros įkaitintą orkaitę.
Kepame apie 8–10 min.
Patroškiname daržoves. Paskaniname druska ir pipirais.
Žuvį ir troškintas daržoves4/2019
patiekiame kartu, marinuotas daržoves
galime patiekti ir atskirai.
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NUMERIO
„Steak Supply“TEMA
–
jautienos karpačas

„Bučeris“ –
jautienos kepsnys
(roast beef) su
bulvėmis au gratin
ir briuseliniais
kopūstais

„Pinavija“ –
smetoniškas
„Napoleonas“

„Pinavija“ –
morenginės tartos
su namine vyšnių
uogiene

„Itališko skonio gurmanai“ –
ekskliuzyvinių produktų padėklas: buivolių pieno ir „Bocconcino di Langa“ kamamberai,
avių sūris „Beppino Occelli“ su
vaisiais ir muskatinė grapa, ožkų
sūris „Imperatrice“ su trumais,
figos, figų pagardas ir džemas
„Pinavija“ –
varškės sausainiai
su aguonomis

Įspūdingas
18
Kalėdų
stalas
be rūpesčių
4/2019

„Itališko skonio
gurmanai“ – keptas
„Castagna Griglini
allo speck“ karvių
pieno kamamberas
su kumpiu

„Caesar Salad Bar
& Grill“ – „Cezario“
salotos su tikromis
itališkomis romaninėmis salotomis, naminiu
padažu, traškučiais
ir šviežiai tarkuotu
parmezanu

„Pinavija“ –
sviestinės tešlos
pyragėliai su antiena
ir vyne troškintomis
kriaušėmis
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Kūčių stalas paprastai dengiamas balta staltiese, o Kalėdoms
nuo seno žmonės rinkdavosi ryškesnes, tamsesnių atspalvių, išraiškingesnes staltieses. Savo kalėdiniam stalui papuošti naudojome: staltiesę, indus, dekoracijas, taures – iš „Skandiamo“, „Cutipol“
šakutės ir peiliai – iš „Imdeco“ salonų, įsikūrusių PLC „Panorama“

NUMERIO TEMA

„Itališko skonio gurmanai“ –
„Milano Panettone“, „Mini Loison Panettone“

Kalėdos anuomet ir šiandien
Kalėdos – bene laukiamiausia tiek mažųjų, tiek suaugusiųjų žiemos šventė, tai stebuklo kupinos akimirkos, praleistos artimiausiųjų apsuptyje. Kalėdos – ne tik Kristaus
gimimo, bet ir žiemos saulėgrįžos, saulės sugrįžimo šventė.
Jos, kaip ir Kūčios, turi magišką prasmę, gali nulemti
ateinančių metų laimę, derlių, šeimos gerovę. Kalėdų laikotarpis trunka iki Trijų Karalių. Visi to tarpsnio vakarai
vadinami šventvakariais. Tai gera proga pasisvečiuoti, pasivaišinti, pasilinksminti. Lietuvoje Kalėdos švenčiamos dvi
dienas. Pagrindinis Kalėdų simbolis – papuošta eglutė, nors
mūsų šalyje ši tradicija prigijo palyginti neseniai – Pirmojo
pasaulinio karo metu. Visgi šiandien nebeįsivaizduojame
Kalėdų be eglutės, Kalėdų Senio su maišu dovanų bei,
žinoma, gausaus vaišių stalo.
Kalėdų vaišėmis įprasta pasirūpinti iš vakaro, kartu
su Kūčių vaišėmis, nes per Kalėdas negalima dirbti jokių
darbų. Mūsų protėviai pirmąją Kalėdų dieną keldavosi
anksti rytą, nudengdavo Kūčių stalą, žiūrėdavo, ar nėra
vėlių buvimo pėdsakų. Šią dieną priimta švęsti ramiai,

Drauge su „Gourmet Panorama“
kviečiame jus pasiruošti įspūdingą
Kalėdų stalą, ant kurio netrūks ir išskirtinių
gurmaniškų produktų, – juk šventės
išties puiki proga jų paragauti!
20
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„Pinavija“ – smetoniškas „Napoleonas“

namuose. Grįžus iš bažnyčios sėdama prie stalo, sočiai
pusryčiaujama, nes tai – gero derliaus ir šeimos sveikatos
ateinančiais metais sąlyga. Antroji Kalėdų diena – svečiavimosi ir jaunimo pramogų laikas. Tądien buvo įprasta
išeiti iš namų, aplankyti kaimynus, gimines.
Kalbant apie Kalėdų vaišes, pasak etnologų, ant Kalėdų stalo senovėje būdavo tikra patiekalų įvairovė, tačiau
kiekvieno iš jų reikėdavo paragauti po nedaug. Vyravo mėsos valgiai, įvairūs paštetai, vyniotiniai, kepenėlės, šaltiena,
Kalėdų stalas neįsivaizduotas be miško gėrybių, kepinių
su riešutais, cinamonu, marcipanais... Dabar gi daugeliui
Kalėdos asocijuojasi su mandarinų kvapu, imbieriniais
sausainiais, kepta antimi ar kalakutu.

Nepamirštamos Kalėdų
vaišės su „Gourmet Panorama“:
greitai ir kokybiškai!
Drauge su „Gourmet Panorama“ kviečiame jus pasiruošti išties įspūdingą Kalėdų stalą, ant kurio puikuosis
ne tik gardus pagrindinis mėsos patiekalas, smagurių akis
trauks kalėdiškai papuoštas smetoniškas „Napoleonas“,
tačiau netrūks ir išskirtinių gurmaniškų produktų – juk
šventės išties puiki proga jų paragauti! Užsukite, užsisakykite ir mėgaukitės!
Jūsų Kalėdų stalui siūlome nepamirštamą jautienos
karpačą, kurį jums čia pat vietoje paruoš „Steak Supply“
meistrai. „Steak Supply“ krautuvėlėje galite įsigyti ir itin
kokybiškos vietoje brandinamos ir pjaustomos lietuviškos
jautienos bei kitų mėsos produktų ypatingiems šventiniams patiekalams ruošti.
„Spoon Out“, Kūčioms pasiūliusi geltonojo kario

„Bučeris“ – jautienos
kepsnys (roast beef) su
bulvėmis au gratin ir
briuseliniais kopūstais

„Spoon Out“ – žaliasis karis su vištiena

su lašiša, per Kalėdas kviečia mėgautis žaliuoju kariu su
vištiena – tai aštrus tailandietiškas patiekalas, pagardintas bambukų ūgliais, kalendromis, baklažanais, kokosų
pienu ir riešutais. Kaip ir geltonasis karis, žaliasis taip
pat tradiciškai patiekiamas su ryžiais.
Pagrindinį mėsos patiekalą – jautienos kepsnį (roast
beef ) su bulvėmis au gratin ir briuseliniais kopūstais – paruošė „Bučerio“ meistrai. O nepamirštamomis „Cezario“
salotomis, pagamintomis su tikromis itališkomis romaninėmis salotomis, naminiu padažu, traškučiais ir šviežiai
tarkuotu parmezanu, palepino „Caesar Salad Bar & Grill“.
Išskirtinumo ir ypatingos šventės nuojautos jūsų stalui
suteiks „Itališko skonio gurmanų“ ekskliuzyviniai produktai, tarp kurių: „Strolghino al Tartufo“ saliamis su trumais,
ožkų sūris „Imperatrice“ su trumais, „Beppino Occelli
Casutin“ karvių pieno kamamberas, „Castagna“ buivolių
pieno kamamberas, „Bocconcino di Langa“ kamamberas –
šie puikiai tinka ir kepti orkaitėje. Tarsi atriektas gabalėlis
torto – „Beppino Occelli“ karvių ir avių pieno sūris su vaisiais ir muskatine grapa... Taip pat netikėtu šiltu užkandžiu
taps keptas „Castagna Griglini allo Speck“ karvių pieno
kamamberas su kumpiu. Prie šių išskirtinių produktų dera
„Donna Francesca“ figų pagardas bei „Quattrociocchi“ figų
džemas. Na, ir kaipgi be tradicinio pyrago – stalo puošmena
taps „Milano Panettone“ ar „Mini Loison Panettone“.
„Pinavijos“ kepyklėlė pasirūpins Kalėdų stalo kepiniais, tarp kurių – tikras šventinio stalo karalius – smetoniškasis „Napoleonas“, gaminamas pagal autentišką
„Pinavijos“ vadovės Vijos Zanevės mamos receptą. „Šio
recepto mama mane išmokė paauglystėje, nuo jo atsirado
„Pinavijos“ kepyklėlė. Šis tortas yra „Pinavijos“ vizitinė
kortelė, jis iki šiol kepamas tik iš rankomis kapotos teš-

Pamirškite apie gaminimą: „Gourmet
Panorama“ įsikūrusių įmonių meistrai yra
pasiruošę pasiūlyti įvairiausių patiekalų bei
prekių. Jums tereikės parsinešti ir patiekti!
los, pertepamas konjaku pagardintu sviestiniu kremu ir
namine spanguolių uogiene“, – sako p. Vija.
Ant mūsų kalėdinio stalo tarsi dekoratyvinės mažos
sniego pusnys pūpso „Pinavijos“ morenginės tartos su
namine vyšnių uogiene, burnoje tirpstantys varškės sausainiai su aguonomis bei sviestinės tešlos pyragėliai su antiena
ir vyne troškintomis kriaušėmis. Šventėms „Pinavija“ taip
pat pasiūlys veganiškų bei beglitimių kepinių, kulinarijos
gaminių. Visi šie skanėtai tarsi byloja apie tai, jog stebuklai
ir dovanos jau visai ne už kalnų – jau girdėti Kalėdų Senio
rogių varpelių tilindžiavimas, jau skamba Kalėdų giesmės,
jau spurda nekantriu laukimu širdys.

Pasak etnologų, ant Kalėdų stalo
senovėje būdavo tikra patiekalų
įvairovė, tačiau kiekvieno iš jų
reikėdavo paragauti po nedaug.
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Kalėdų stalui paįvairinti virtuvės
meistras Edgaras Rutkauskas siūlo tris
kiek netikėtus ir įdomius patiekalus,
siekiant nustebinti, sukurti šventę ir
praplėsti svečių patirtį, pažinimo ir
pomėgių ribas. Tad kodėl gi nepatiekus ant Kalėdų stalo... karvelio?
Jis kvepia laukine mėsa, vėju, kepenėlėmis. Kad jau prakalbome apie
kažką neįprasto, tai ne išimtis ir kitas
patiekalas – šukutės su pankoliais. Šį
patiekalą įkvėpė noras paragauti neragauto bei puiki proga pamėginti pasigaminti jį pačiam, eksperimentuojant
su tuo, kas nauja ir įprasta, sudėtinga
ir paprasta, lokalu ir globalu.
Pabaigai siūlome tikrą Renesanso epochos saldėsį, kurio pagrindinis
ingredientas – vyšnia, į mūsų šalį
atkeliavusi XV a. „Vyšnia“ – tai žieminis, saldus, energijos suteikiantis,
senosiomis tradicijomis paremtas desertas, kurį sudaro: vyšnių drebučiai
ir nuostabaus skonio marsalos vyno
putėsiai, besislepiantys po šokolado
glazūra.
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Jūrų šukutės su
obuolių ir kriaušių
salotomis
4 asmenims

REIKĖS
• 400 g „Rojaus maisto“ šukučių
iš Japonijos,
• 60 g „Itališko skonio gurmanų“
buivolių pieno sviesto,
• 40 g „Itališko skonio gurmanų“
ypač gryno alyvuogių aliejaus,
• šlakelio citrinos sulčių,
• pagal skonį druskos.
Pankolių kremui
• ½ svogūno,
• ¼ citrinos sulčių,
• 300 g pankolių,
• 100 g grietinėlės,
• žiupsnelio druskos,
• 40 g „Itališko skonio gurmanų“
buivolių pieno sviesto.
Obuolių ir kriaušių salotoms
• 1 didelio obuolio,
• 1 didelės kriaušės,
• saujos žirnių daigų,
• 1 valg. šaukšto „Itališko skonio
gurmanų“ ypač gryno
alyvuogių aliejaus,
• 1 arb. šaukštelio „Itališko skonio
gurmanų“ balto balzaminio acto,
• žiupsnelio druskos.

GAMINIMAS
Ruošiame kremą. Nulupame ir pusžiedžiais supjaustome svogūną, susmulkiname pankolius. Prikaistuvyje
su sviestu pakepiname daržoves.
Suminkštėjus daržovėms, pilame
grietinėlę, uždengiame ir troškiname.
Ištroškintas daržoves sutriname iki
vientisos masės. Paskaniname druska
ir išspaudžiame citrinos sultis.
Taisome salotas. Kriaušes ir obuolius
supjaustome plonais šiaudeliais. Sumaišome su žirnių daigais,
druska, aliejumi ir actu.
Gaminame šukutes. Keptuvėje įkaitiname aliejų.
Šukutes nusausiname,
pabarstome druska.
Kepame vieną šukučių pusę apie 1,5 min.,
tada apverčiame, dar
pakepame apie 1 min. Dedame sviestą,
supilame citrinos sultis ir, patraukę
nuo liepsnos, dar šiek tiek pašlakstome
šukutes sviestu. Galime patiekti.
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Karvelių krūtinėlės
su kriaušėmis ir briuseliniais kopūstais
4 asmenims

REIKĖS
• 4 „Rojaus maisto“
karvelių krūtinėlių,
• 30 g „Itališko skonio gurmanų“
ypač gryno alyvuogių aliejaus,
• ½ česnako,
• 100 g „Itališko skonio gurmanų“
buivolių pieno sviesto,
• pagal skonį druskos,
• žiupsnelio liofilizuotų
aviečių pudros,
• 100 g porų.
Briuselinių kopūstų kremui
• 300 g briuselinių kopūstų,
• ½ svogūno,
• 300 g vandens,
• žiupsnelio druskos,
• 40 g „Itališko skonio gurmanų“
buivolių pieno sviesto.
Kriaušėms
• 2 kriaušių,
• 200 g druskos,
• 20 g „Itališko skonio gurmanų“
ypač gryno alyvuogių aliejaus.

GAMINIMAS
Ruošiame briuselinių kopūstų kremą.
Svogūną nulupame ir pasmulkiname,
briuselinius kopūstus perpjauname
pusiau. Prikaistuv yje kepiname
daržoves apie 4 min. Pilame vandenį
ir paverdame. Viską sutriname iki
vientisos masės, paskaniname druska
ir perkošiame per sietelį.
Gaminame kriaušes. Į kepimo skardą
supilame druską, kriaušes aptepame
aliejumi, panardiname į druską,
uždengiame folija ir kepame apie 20
min. iki 140 °C įkaitintoje orkaitėje.
Kai iškeps, atvėsiname ir supjaustome.
Porus pasmulkiname ir pašauname į
iki 200 °C įkaitintą orkaitę. Kepame,
kol sudegs. Kai atvės, sumalame.
Pabarstome ant lėkštės.
Patarimas. Nereikėtų padauginti porų
miltelių.
Kriaušių kubelius apdeginame karamelizatoriumi. Karvelių krūtinėles
kepame įkaitintoje keptuvėje su aliejumi, iki gražiai apskrus odelė. Apverčiame, dedame pusiau perpjautą
česnaką ir sviestą, sumažiname ugnį
ir apie 8 min. lėtai kepiname. Iškepusias krūtinėles išimame iš keptuvės ir
leidžiame keletą minučių pastovėti.
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Desertas „Vyšnia“
4 asmenims

REIKĖS
Vyšnių želei
• 200 g vyšnių,
• 100 g vandens,
• 20 g cukraus,
• 20 g vyšnių likerio,
• 4 g agaro (angl. agar-agar).
Marsalos putėsiams
• 125 ml marsalos vyno,
• ½ vanilės ankšties,
• 100 g kiaušinių trynių,
• 110 g cukraus,
• 4 g želatinos,
• 200 g grietinėlės.
„Vyšniukui“
• 20 g vyšnių tyrės,
• 20 g pieno,
• 10 g kiaušinių trynių,
• 5 g cukraus,
• 1 g želatinos,
• 25 g grietinėlės,
• 50 g baltojo šokolado.
Glaistui
• 30 g „Itališko skonio gurmanų“
juodojo šokolado,
• 10 g „Itališko skonio gurmanų“
ypač gryno alyvuogių aliejaus.
Traškučiui
• 15 g miltų,
• 15 g miltelinio cukraus,
• 10 g vandens.

GAMINIMAS
Ruošiame vyšnių želę. Išimame
vyšnių kauliukus. Uogas, cukrų suberiame į puodą, užpilame vandeniu
ir verdame 20 min. Tada supilame
likerį ir agarą. Paverdame dar 2 min.
ir viską sutriname iki vientisos ma-
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sės. Perkošiame per sietelį ir išpilame
į lygią formą.
Gaminame putėsius. Želatiną išbrinkiname. Marsalos vyną užverdame,
kiaušinių trynius sumaišome su
cukrumi ir supilame vyną. Kaitiname garų vonelėje, iki masė pasieks
80 °C. Sudedame želatiną, atvėsiname
ir sumaišome masę su plakta grietinėle. Suformuojame ir sustingdome.
Sustingusius putėsius apliejame juoduoju šokoladu.
Ruošiame „Vyšniukus“. Vyšnių tyrę
ir pieną užkaitiname (neužverdame). Trynius su cukrumi išplakame
ir įmaišome į vyšnių ir pieno masę.
Kaitiname iki 80 °C temperatūros
garų vonelėje. Sudedame želatiną.
Gautą masę užpilame ant baltojo šokolado ir leidžiame 5 min. pastovėti.
Tuomet šokoladą įmaišome į masę.
Atvėsiname ir sumaišome su plakta
grietinėle. Sustingusias formas padengiame glaistu.
Darome glaistą. Šokoladą ištirpiname garų vonelėje ir sumaišome su
aliejumi.
Ruošiame traškutį. Sumaišome visus
ingredientus, masę išklojame ant silikoninio kilimėlio ir kepame 140 °C
temperatūros orkaitėje 8 min.

„Vyšnia“ – tai
saldus, žieminis,
senosiomis tradicijomis
paremtas desertas.

Kas? Kur? Kada?
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„Thierry“ –
tortas „Alysee“

NUMERIO TEMA

„Thierry“ –
pyragaitis
„Acapulko“

Naujuosius metus su
„Gourmet Panorama“

„Thierry“ –
pyragaitis
„Louvres“

pasitinkame gardžiai ir šventiškai

„Thierry“ –
pyragaitis
„Versalis“

„Šampanė“ –
rankų darbo
žvakės

„Šampanė“ –
„Edouard Artzner “
foie gras
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„Pizza 360“ –
alyvuogės, įdarytos
migdolais

„Jūros bjaurybės
by Selfish“ –
austrių rinkinys
su atidarytomis
austrėmis

„Šampanė“ –
nealkoholinis
sidras
„Wraperia“ –
nuodėmių
išvarytojas
„Ugly jalapeno
bombs“

„The Meat Point“–
užkandžių padėklas: sūris su juodaisiais česnakais,
bulvių traškučiai
su trumais

„Šampanė“ –
„Zalto“
profesionalams
skirtos rankų
darbo taurės

„The Meat Point“ –
užkandžių padėklas:
natūralus jautienos kumpis,
ispaniškas „Serrano“ kumpis,
„Iberico Bellota“ kumpis;
alyvuogės apelsinų sulčių marinate su aitriosiomis paprikomis; žaliosios alyvuogės „Dolce
Sicilia“, juodosios –
marinuotos su medumi, česnakais ir kitais prieskoniais

29
Naujųjų metų stalą dekoruoti stengėmės šventiškai, bet neįpareigojančiai – tarsi kviesdami prisėsti su draugais ir smagiai,
nerūpestingai, mėgaujantis gardžiais valgiais, praleisti paskutinę metų naktį. Mūsų pasirinkimas: dekoracijos ir indai – iš „Skandiamo“
salono, įsikūrusio PLC „Panorama“, žvakės ir taurės – iš „Šampanės“ krautuvėlės, esančios „Gourmet Panorama“ erdvėje

NUMERIO TEMA

Tikra naujamečio stalo puošmena – austrių rinkinys iš „Jūros bjaurybės by Selfish“

Kūčias ir Kalėdas pasitinkame su šeima ir artimaisiais, o Naujieji asocijuojasi su draugų būriu, smagiu šurmuliu, fejerverkais, karnavalais, kaukių maskaradais ir tiesiog
džiaugsmingai praleistu laiku. Naujuosius metus neretai sutinkame vis kitoje vietoje,
gal net ir su skirtinga kompanija, pačiais įvairiausiais žmonėmis, kurių ir pomėgiai
skiriasi. Todėl bene populiariausias Naujųjų formatas – suneštinės vaišės, stengiantis
patenkinti daugelio norus, o kartu – nustebinti ir suteikti šiai paskutinei senųjų metų
nakčiai iškilmingumo, žaismingumo ir nepamirštamų akimirkų. Būtent tokių įsimintinų patiekalų bei produktų, kurie paįvairins net patį prabangiausią ar rafinuočiausią
naujametį vaišių stalą, siūlo „Gourmet Panorama“. Tad kviečiame pasižvalgyti, ką šių
Naujųjų metų sutiktuvėms čia išsirinkome mes.
Daugiau laiko švęsti:
Naujųjų metų vaišės – iš pirkinių
krepšio – tiesiai ant stalo!
Sakoma, kad riešutai – naujo gyvenimo ir sėkmingos
pradžios simbolis, todėl jie ant naujamečio stalo tiesiog
būtini. O jei... migdolais įdarytos alyvuogės? Netikėtas,
gardus ir išties originalus pasirinkimas, kurį siūlo „Pizza
360“. Juolab kad migdolai simbolizuoja turtą ir klestėjimą...
Mėgstantiems eksperimentuoti „Pizza 360“ šventiniu laikotarpiu siūlo įsigyti paruoštos picų tešlos ir nudžiuginti
namiškius bei artimuosius ir bičiulius namuose, kaip ti-

Naujųjų metų stalui – gurmaniški,
proginiai patiekalai bei užkandžiai
mėgstantiems iššūkius.
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kroje picerijoje, kepta pica.
Jei jau prakalbome apie užkandžius... „The Meat
Point“ Naujiesiems, o ir visoms kitoms jūsų šventėms bei
progoms, siūlo paruoštų užkandžių padėklų – nuimate
plėvelę ir jau galite tiekti ant stalo. Kas atsidurs ant šio
padėklo – spręskite patys, nes rinktis čia išties yra iš ko:
be jau klasika tapusio ispaniško serano kumpio, išrankesniesiems patiks stipraus ir nepamirštamo skonio iberiškas
kumpis, pagamintas iš gilėmis šertų juodųjų kiaulių mėsos,
ar natūralus, mažiausiai 12 mėnesių brandintos jautienos
kumpis, lengvai parūkytas Viduržemio ąžuolo dūmuose
ir pagardintas trupučiu druskos... O kur dar populiarusis
sūris su juodaisiais česnakais ar visų pamėgtos apelsinų
sulčių ir aitriųjų paprikų marinate išmirkusios alyvuogės,
ar žalios tarsi obuoliukai nekaitintos ir nemarinuotos
alyvuogės „Dolce Sicilia“. Mėgstantiems saldesnes, patiks
jau legenda tapusios juodosios alyvuogės, marinuotos su
medumi, česnakais ir kitais prieskoniais. Tikras naujamečio stalo delikatesas – ypač natūralūs bulvių traškučiai su
trumais, alyvuogių aliejumi ir Himalajų druska. O mes

Šventinis „Thierry“ pasiūlymas – pyragas „La Buche“
(iš pranc. k. – „Pliauska“). Šis – žaliasis – tai švelnūs pistacijų
putėsiai su migdolinio ir klasikinio biskvito bei vyšnių pertepimu

„Šampanė“ – „Edouard Artzner“ foie gras

skubame priminti, jog tiems, kurie dar nenusprendė, kuo
švenčių proga nudžiuginti artimuosius, verta užsukti į
„The Meat Point“ krautuvėlę, kur rasite gardžių, skoningai
supakuotų gurmaniškų dovanėlių.
Kaip iššūkį draugų susibūrimui prie Naujųjų metų
stalo ar net teminiam jų sutikimui, „Gourmet Panorama“
įsikūrusi „Wraperia Suppa Kebs“ kviečia rinktis vadinamąjį nuodėmių išvarytoją „Ugly jalapeno bombs“. Ar
išdrįsite jo paragauti? O gal daugiausia aštriųjų „bombų“
nukenksminusiam svečiui priklauso specialus prizas?.. Tegul skonių patirtys tampa smagiu išbandymu bei žaidimu!
Naujųjų metų naktis – ypatinga. Juk regime tikrą
stebuklą – virsmą, kuomet vieni metai keičia kitus, kai rytą
nubudę imame skaičiuoti jau kitų metų istoriją, paženklintą
nauja data, ir kartu palydime senuosius metus su dėkingumu ir viltimi. Todėl ir šios ypatingos nakties vaišėms norisi
nekasdienių patiekalų. Austrių rinkinys iš jūrų gėrybių
mėgėjų rojumi vadinamos įmonės „Jūros bjaurybės by
Selfish“ suteiks jūsų naujamečiam stalui prabangos ir rafinuotumo. „Jūros bjaurybės by Selfish“ siūlo itin šviežias
austres tiesiai iš Airijos ir Prancūzijos ūkių. Austres galite
įsigyti uždarytas, arba jums jas maloniai atidarys ir paruoš
skanauti krautuvėlės personalas. Na, o norinčius austrėmis
lepintis šventiniu laikotarpiu, kviečiame iš anksto užsisakyti austres dėžutėse. Didingam Naujųjų metų sutikimui
austrės ir taurė putojančio gėrimo – tobulas pasirinkimas.
Galiausiai – desertas. Jis šią paskutinę metų naktį
taip pat turi būti nepaprastas – spalvingas, žaižaruojantis!
Ryškų naujametį tortą ar saldėsių išsirinksite „Thierry“ kepyklėlėje, kuri šioms šventėms yra parengusi nemažai staigmenų: štai du nepaprastai skanūs šventiniai „La Bûche“
pyragai gali rungtis tik vienas su kitu. O kurį šventiniam
stalui pasirinktumėte jūs: pistacijų putėsių su migdoliniu ir
klasikiniu biskvitu bei vyšnių įdaru ar baltojo bei juodojo
šokolado putėsių su gardžiais biskvitiniais traškučiais?
„Thierry“ migdolinių orinukų eglutė – ne tik gardėsis, bet

Aukščiausios kokybės maistas išsinešti
iš „Gourmet Panorama“ – jūsų
nepamirštamoms šventinėms vaišėms.
ir šventinio stalo puošmena. Šioje kepyklėlėje jūs taip pat
galėsite įsigyti šviežutėlių aromatingų, traškių imbierinių
sausainių – sveriamų arba vienetinėmis eglutėmis, taip
pat – kalėdinį keksą. Mes gi naujamečiam stalui pasirinkome įspūdingą raudonąjį „Alysee“ tortą bei spalvingus ir
gaivius pyragaičius: geltonąjį „Acapulko“, žaliąjį „Louvres“
ir šokoladinį „Versalis“.
„Šampanė“ naujametį stalą ne tik papildė „Edouard
Artzner“ foie gras bei nealkoholiniu sidru, bet ir papuošė
originaliomis rankų darbo žvakėmis bei „Zalto“ profesionalams skirtomis rankų darbo taurėmis, padedančiomis
sukurti iškilmingą šventinę nuotaiką.
Šventiniam šurmuliui nurimus, dienoms vėl ėmus
tekėti įprasta vaga, „Gourmet Panorama“ įsikūrusi „Kavos era“ mielai kviečia visus, išsiilgusius kitokio maisto ir
tradicinių sočių pusryčių, užsukti čia puikiųjų Benedikto
kiaušinių, poliarinių suvožtinių ar populiariųjų avokadų
skrebučių... Išties gera žinoti, kad net ir persivertus metams, kai kurie dalykai išliko nepakitę.

„Gourmet Panorama“ darbo laikas švenčių metu:
24 d. 10:00–18:00 val., 25 d. NEDIRBS
26 d. 10:00–20:00 val., 27–30 d. 10:00–22:00 val.
31 d. 10:00–20:00 val., sausio 1 d. NEDIRBS
Daugiau informacijos: www.panorama.lt/gourmet.
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Paprašytas pasidalyti savo idėjomis Naujųjų metų stalui, šefas
Edgaras Rutkauskas pasiūlė du intriguojančius receptus: pirmiausia tai – mistiškasis patiekalas „25
sluoksniai“, simboliškai pažymintis
„Apvalaus stalo klubo“ veiklos 25metį. Patiekalą „25 sluoksniai“ sudaro
saldaus burokėlio ir rūgštaus obuolio
derinys, perlietas 25 kartus, susuktas
ir iškeptas.
Karštajam patiekalui siūlome
lietuviško juodojo anguso išpjovą,
pateikiamą su gausybe skirtingų
ingredientų ir tamsių spalvų detalių,
gražiai kontrastuojančių su balta
lėkšte. Pasak E. Rutkausko, daug
keliaudami ir ragaudami įvairiausių
skonių produktų iš viso pasaulio, mes
dažnai nepelnytai užmirštame savus,
kuriems kitokia forma ir prieskoniniai pagardai suteikia naują prasmę.
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25 sluoksniai
4 asmenims

REIKĖS
• 50 g svarainių,
• 100 g cukraus,
• 100 g vandens,
• 100 g bolivinių balandų,
• 40 g „The Meat Point“
lazdynų riešutų,
25 sluoksniams
• 300 g burokėlių,
• 120 g rūgščių obuolių,
• 1 kg druskos,
• pagal skonį pipirų.
Svarainių tyrei
• 200 g svarainių,
• 40 g cukraus,
• 100 g vandens.
Burokėlių kremui
• 200 g burokėlių,
• 200 ml raudonojo vyno,
• 1 l vandens,
• 50 ml „The Meat Point“ balzaminio
acto „Origini balsamiche, reserve“,
• 1 puodelio juodos kavos,
• pagal skonį druskos.

GAMINIMAS
Į 100 g vandens suberiame 100 g
cukraus ir užverdame. Svarainius
supjaustome ir sumerkiame į cukraus
sirupą ir palaikome, kol atvės. Išverdame bolivines balandas. Pakepiname ir susmulkiname lazdynų riešutus.
Gaminame 25 sluoksnius. Burokus
sutupdome ant druskos, uždengiame
folija ir kepame apie 1,5 val. Ištraukę
iš orkaitės atvėsiname ir supjaustome
kuo plonesniais griežinėliais, kad
lenkiant nelūžtų. Burokus ir obuolius
sluoksniuojame 25 kartus. Pabarstome pipirais ir susukame į ritinį.
Darome svarainių tyrę. Į puodą
sudedame išvalytus svarainius, suberiame cukrų, supilame vandenį ir
verdame, kol svarainiai suminkštės.
Tada sutriname iki vientisos masės
ir perkošiame per sietelį.
Ruošiame burokėlių kremą. Burokėlius nulupame, visus skystus ingredientus pilame į puodą. Verdame
apie 1,5–2 val. Išvirusius burokėlius
sutriname iki vientisos masės ir perkošiame per sietelį.
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Jautienos filė su bulvytėmis, kaštainiais
ir plikytais pyragaičiais
4 asmenims

REIKĖS
• 600 g „Steak Supply“ šlapiai
brandintos jautienos išpjovos,
• 100 g sviesto,
• 40 g „The Meat Point“ ypač
gryno šviežiai spausto aliejaus
„Cladivm Novello“,
• 5 g čiobrelių,
• 15 g česnakų,
• pagal skonį druskos ir pipirų,
• 200 g kaštainių,
• 200 g šoninės,
• 300 g jaunų bulvyčių,
• marinuotų perlinių svogūnėlių.
Baklažanų kremui
• 2 baklažanų,
• 2 g „Rojaus maisto“ sepijų rašalo,
• pagal skonį druskos,
• 5 g česnako.
Įdarytiems plikytiems
pyragaičiams reikės
Salierų įdarui
• ½ svogūno,
• 300 g saliero šaknies,
• 200 g vandens,
• 100 g grietinėlės,
• žiupsnelio druskos,
• 40 g sviesto.
Tešlai
• 30 ml pieno,
• 30 ml vandens,
• 25 g sviesto,
• žiupsnelio druskos,
• 40 g miltų,
• 1 kiaušinio.
Raudonojo vyno padažui
• 100 g svogūnų,
• 100 g morkų,
• 100 g saliero stiebo,
• 5 g pipirų,
• 1 g laurų lapų,
• 500 g raudonojo sauso vyno,
• 40 g „The Meat Point“
ypač gryno šviežiai spausto
aliejaus „Cladivm Novello“.

GAMINIMAS
Ruošiame salierų įdarą. Nulupame
ir pasmulkiname svogūną, susmulkiname saliero šaknį. Prikaistuvyje
kepiname daržoves apie 4 min. Pilame
vandenį, grietinėlę ir paverdame.
Viską
4/2019
sutriname iki vientisos masės, paskaniname druska ir perkošiame per sietelį.
Darome tešlą. Vandenį, pieną, sviestą
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ir druską pilame į prikaistuvį ir verdame ant vidutinės ugnies. Kai užvirs,
nukeliame nuo ugnies ir suberiame
2 kartus sijotus miltus. Prikaistuvį
vėl statome ant ugnies ir tešlą greitai
išmaišome iki vientisos masės, kad neliktų gumuliukų. Tada ją perdedame į
kitą indą ir atvėsiname. Tešlai atvėsus,
įmušame kiaušinį. Konditeriniu maišeliu ar švirkštu spaudžiame norimo
dydžio pyragaičius. Kepame iki 160 °C
temperatūros įkaitintoje orkaitėje
15–20 min. Kai iškeps, išjungiame
orkaitę, pyragaičiuose praduriame
mažas skylutes ir dedame dar 5 min.
pastovėti, kad orkaitėje susikaupęs
karštas oras išdžiovintų tešlą iš vidaus.
Pyragaičius įdarysime kremu.
Gaminame baklažanų kremą. Baklažanus subadome šakute, kepame ant
liepsnos (galima ir ant grilio) vartydami, kol visiškai sukeps ir suminkštės.
Tada nulupame odelę, minkštimą
sumaišome su česnakais, sepijų rašalu
ir sutriname iki vientisos masės. Paskaniname druska.
Taisome padažą. Daržoves susmulkiname, pakepiname su aliejumi,
lengvai karamelizuojame, dedame
prieskonius, pilame vyną, užverdame,
sumažinam ugnį ir lėtai gariname, kol
sutirštės vynas. Perkošiame ir pasiliekame tik skystį.
Bulvytes išverdame pasūdytame
vandenyje. Prieš patiekdami
pakepiname su sviestu.
Į skardelę sudedame
smulkintą šoninę ir
kepame 180 °C temperatūros orkaitėje, kol
sukeps ir pasidarys traški.
Atvėsiname, nusausiname ir
sumalame iki trupinių.
Kaštainius įpjauname ir kepiname
sausai orkaitėje apie 30 min., kad
galėtume lengvai nuvalyti ir susmulkinti. Prieš patiekdami, pakepiname
su gumulėliu sviesto.
Įkaitiname keptuvę su aliejumi. Apskrudiname jautieną iš visų pusių,
pašauname į orkaitę, įkaitintą iki
180 °C, ir kepame apie 8 min. Ištraukę
iš orkaitės, ant mėsos dedame smulkintus česnakus, čiobrelio šakelę ir
20 g sviesto. Mėsą paliekame šiltai
5–6 min., kad ištirptų sviestas. Pagardiname druska ir pipirais.
Visus produktus sudedame į lėkštę.

Kas? Kur? Kada?

35

Pierre Monetta

ASMENYBė
Žurnalas „Geras skonis“
tęsia ciklą „Kulinarijos
guru“. Kiekviename numeryje pristatome gastronomijai labiausiai
nusipelniusį, garsiausią,
įdomiausią ar ekscentriškiausią kulinarą, gurmaną
ar maisto kritiką, kurio
idėjos pakeitė gastronomijos mokslo raidą ir žmonių
supratimą apie tai, kas yra
puikus valgis. Šį kartą Jessica Préalpato – geriausia
pasaulio konditerė!
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Kulinarijos guru

Jessica Préalpato –

geriausia pasaulio konditerė
Jolanta Vitkutė
Geriausia 2019 m. pasaulio konditere paskelbta prancūzė Jessica Préalpato. Ji yra pirmoji
moteris, įvertinta šiuo prestižiniu apdovanojimu. 50-ies geriausių pasaulio restoranų akademija, kurią sudaro garsiausi virtuvės meistrai, maisto žurnalistai, ekspertai ir kulinarinio
meno mėgėjai, nedvejodama savo balsus skyrė šiai jaunai, kūrybingai desertų meistrei,
besidarbuojančiai trijų „Michelin“ žvaigždžių „Alain Ducasse au Plaza Athénée“ (Paryžius)
restorane. Beje, ankstesni šio apdovanojimo nugalėtojai taip pat yra prancūzai – Cédricas Grolet (2018), Dominique’as Anselis (2017), ir Pierre’as Hermé (2016).
Kokias desertų tendencijas pranašauja Jessica Préalpato, kviečianti pasinerti į įvairiaspalvių pyragaičių istorijas savo neseniai išleistoje knygoje „Desseralité“? Kas įkvepia kūrybai
ir kieno įtaką galime pastebėti jos valgiaraščiuose? Ir... ar geriausia pasaulio konditerė turi
savo „Prusto pyragaitį“, kurio kąsneliai nuneša mintis atgal į vaikystę?
Pradžia – nuo psichologijos
prie pyragaičių
Jessica Préalpato yra kilusi iš gastronominės šeimos –
jos tėvai džiugina kepiniais savo krautuvėlės svečius Mon
de Marsano (Mont de Marsan) miestelyje, pietvakarių
Prancūzijoje, o brolis yra virtuvės meistras, triūsiantis
nuosavame restoranėlyje. Vis dėlto tapti konditere nebuvo
jos svajonė. Iš pradžių ji audė mintis apie psichologijos
studijas. Tačiau likimas sudėliojo kitaip. Studijuodama
psichologiją universitete, ji, ko gero, pajuto ilgesį vaikystės
pyragaičiams, kepyklėlės klegesiui, saldžioms popiečio
akimirkoms ir suprato, jog iš tiesų jos pašaukimas yra
profesionali virtuvė.
Baigusi svetingumo mokyklą Bjarice (Biarritz),
elegantiškoje Prancūzijos baskų pakrantėje, kur lankė
restoranų konditerių kursus, Jessica Préalpato pasinėrė
į pyragaičių pasaulį. Ji dirbo su virtuvės žvaigždėmis
Philippe’u Labbé, Philippe’u Etchebestu, broliais Ibarboure’iais. Vėliau prisijungė prie nenuilstančio šefo Frédérico
Vardono komandos ir kartu atidarė „Vardono 39V“ („Le
39V Paris“) restoraną Paryžiuje. Vėliau Frédéricas Vardonas, kurio galva nuolat pramušta įvairiausiais projektais,
pasikvietė Jessicą Préalpato dirbti kaip chef pâtissière į
„Corfou“ fondo grupę. Tad jaunai virtuvės meistrei teko nemažai pakeliauti ne tik po Prancūziją, bet ir po kitas šalis.
Ji apsilankė Dubajuje, Tokijuje, Beirute, Peterburge ir kt.,
susipažino su naujomis kultūromis, atrado naujų produktų
ir naujų skonių, išplėtė savo kulinarinius horizontus. O

Desseralité – tai kitoks mąstymas,
pagrįstas pagarba produktui,
sezoniškumui ir gamintojui.
2015 m. lapkričio mėn. kaip chef pâtissière prisijungė prie
„Alain Ducasse au Plaza Athénée“ restorano komandos,
kur pluša iki šiol.

Desseralité – tarsi desertų uostas
Prancūzų žodis naturalité apibūdina priklausymą
gamtai. Šiuo principu paremta visa garsiojo virtuvės
meistro Alaino Ducasse’o valgio gaminimo filosofija.
Prancūzijos virtuvės žvaigždė siekia išsaugoti gražiausią
produkto sudedamąją dalį – natūralumą, sukurdama nuostabią įgimtos kokybės ekspresiją. Tad 2015 m. prie „Alain
Ducasse au Plaza Athénée“ prisijungusi Jessica Préalpato
šios filosofijos principus panaudojo desertams ruošti.
„Desseralité – tai kitoks mąstymas, pagrįstas pagarba
produktui, sezoniškumui ir gamintojui. Svarbiausia – atskleisti produkto skonį ir šviežumą. Desseralité kalba apie
vaisių svarbą, čia cukrus tampa tik vienu iš prieskonių“, –
viename iš savo daugybės interviu mini geriausia pasaulio
konditerė.
Šioje knygoje sugulė trejų metų patirtis restorane,
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Jessicos Préalpatos knyga „Desseralité“

Desseralité kalba apie vaisių svarbą, čia cukrus tampa tik vienu iš prieskonių

visa J. Préalpato desertų kūryba. Už kiekvieno jos sukurto
deserto slepiasi istorija. Ar tai būtų susitikimas su tiekėju,
ar naujo neįprasto produkto atradimas... Istorijos įkvėpta ji
kuria, komponuoja ir ruošia desertą, norėdama, kad kiekvienas kąsnelis nustebintų pietautoją. Gamindama saldėsius ji
mėgsta naudoti actą, alkoholį, nes nori, kad svečias „nenuobodžiautų“ ir kad kiekvienas gabalėlis prasiskleistų burnoje
dovanodamas naują emociją. J. Préalpato pažymi, jog gaminant svarbu atsižvelgti į produkto rūgštingumą, kartumą,
cukraus kiekį... Ji itin atidžiai pasirenka produktus.
Kaip jau minėjome, pamatiniai naturalité principai
atsiskleidžia Alaino Ducasse’o kuriamuose receptuose,
kur siekiama išsaugoti įgimtas sudedamųjų dalių savybes
ir skonius, bandoma „interpretuoti gamtos dosnumą“.
J. Préalpato suprato, kad A. Ducasse’o sukurtus principus
gali pritaikyti saldumynams gaminti. Anot garsiosios konditerės, „Desseralité yra deserto ir naturalité (natūralumo)
derinys.“ Šis žodis tobulai apibūdina jos kepamus pyragaičius. Ir nors filosofija paprasta, kai reikia ją įgyvendinti,
kyla nemenkų iššūkių.

Kasdieniai įkvėpimai
„Kiekvieną desertą įkvepia skirtingi momentai. Mintis
gali atkeliauti iš naują produktą siūlančio tiekėjo ar naujų
vaisių įvairovės. Gali įkvėpti įdomus skonis. Idėjomis dalijasi
visa konditerių komanda. Svarbiausia – nestatyti barjerų ir
nuolat užduoti sau klausimą: „O kodėl gi ne?“ – atvirauja
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desertų virtuozė ir priduria, jog per pirmuosius konditerijos
studijų metus ji mokėsi pagrindų ir įvairių technikų, dažnai
dirbdavo su tais pačiais skoniais, iš naujo peržiūrėdama
klasiką. Todėl dabar norisi atrasti kuo daugiau naujų produktų ir neįprastų skonio kombinacijų. Savo darbe ji taip
pat naudoja įvairią virimo ir kepimo techniką, nes patinka
nuolat kurti ir prikelti pyragaitį naujam gyvenimui.
„Man kūryba yra tikras darbas, tyrinėjant produktus, tekstūrą, tiekėjų galimybes... Taip pat mąstymas,
kaip mano desertas atsiskleis ir tobulės toliau... To negali
sukurti per vieną dieną, nes tada darbas taps mechaninis,
o desertai – be jokios sielos, – J. Préalpato laiminga, kad
valgytojai visame pasaulyje supranta jos desertų siunčiamą
žinutę. – Kai sužinojau, jog esu įvertinta kaip geriausia
pasaulio konditerė, negalėjau patikėti. Tačiau supratau,
jog apdovanojimas skirtas naujojo stiliaus pyragaičiams.
Natūralumas įrodo, kad nuostabių desertų įmanoma pagaminti be daugybės tešlos, putėsių, kremų ir cukraus.“

Mėgstamiausi produktai
J. Préalpato numylėtiniai yra vaisiai. Anot geriausios pasaulio konditerės, aukščiausios kokybės vaisius jau
sudaro 50 proc. deserto sėkmės. Likusius 50 proc. lemia
gaminimo stilius. O meistrė sukaupusi jų daugybę. Gaminimo technologijos, pvz., vaisių fermentacijos, įgūdžiai,
kakigōri (japoniškų skustų ledų desertas) bei neįtikėtino
lengvumo bandelių paslaptys parsivežtos iš Japonijos. Iš

Plaza Athénée, Pierre Monetta

Restoranas „Alain Ducasse au Plaza Athénée“

Rusijos ji pamena grietinės ir varškės sūrio bandeles bei
sudėtinga technika „užmaskuotus“ vaisius. Beirute pamėgo
vyraujantį tešlos ruošimo stilių, kuriame susipina medaus,
prieskonių, džiovintų vaisių, rožių kvapų ir apelsino žiedų
skoniai... Tikra pojūčių kelionė.
Lengviau ir sveikiau – bet ne mažiau gardžiai – tai
pyragaičių stilius, kuriam J. Préalpato skyrė pagrindinį
dėmesį. Svarbiausia tinkamu metu pasirinkti tinkamą produktą ir visada išlikti smalsiam. Aukštos kokybės prancūzų
virtuvės sudedamosios dalys, rūpestingai parinktos „Alain
Ducasse au Plaza Athénée“ komandos, sudaro jos desertų
pagrindą. Pavyzdžiui, arachiai iš Aukštutinių Pirėnų (Hautes-Pyrénées) susijungia poroje su sojų pienu ir karamele.
Puikius derinius sukuria kriaušės ir arbata ar žemuogės ir
sojos. Žymiosios konditerės desertai beveik visada turi tik
kelias sudedamąsias dalis ir daugelis jų randamos gamtoje.
Jos kartais labai netikėtos pyragaičiuose be šokolado, kavos
ar grietinėlės. Tarp J. Préalpato desertų, siūlomų Alaino
Ducasse’o restorane, rasite citriną, patiektą su kombu jūrų
dumbliais ir peletrūnais, keptus citrusus aštriam medaus
padaže su traškiais grūdais, žemės riešutus su sojų pienu,
Ducasse’o šokoladą su paskrudintais dribsniais ir Sičuano
uogomis ir kitų malonumų.
Vietinės sudedamosios dalys yra akcentuojamos, jų
kilmė įrašyta į meniu. Citrinos iš Nicos, žemės riešutai iš
Aukštutinių Pirėnų, Alaino Ducasse’o šokoladas, žemuogės
iš Pernes-les-Fontaines...

Patarimai, praversiantys namuose
Geriausia pasaulio konditerė gamindama desertus
namuose laikosi pagrindinių taisyklių, neturi roboto ar
įmantrių prietaisų tešlai minkyti. Paskrudinta prancūziška
duona, blynai, clafoutis ar kiti desertai, kurių pagrindą
sudaro vaisiai ir pesto padažas, – viskas labai paprasta ir
greitai paruošiama. „Beje, pabandykite namuose pasimėgauti gerai prinokusiais kambario temperatūros vaisiais.
Tuomet pastebėsite, kokie skirtingi yra jų skoniai“, – pataria J. Préalpato.

„Prusto pyragaitis“
Ir... pabaigai. Koks gi pyragaitis iki šiol panardina
į vaikystės prisiminimus, lėmusius geriausios pasaulio
konditerės ateitį? Šiuo prisiminimu ji dalijasi viename iš
savo interviu: „Užaugau prancūziškoje-itališkoje šeimoje,
tad vaikystėje sekmadieniais visa šeima susėsdavome
už stalo. Mano tėvas gamindavo „Religieuse“ (kreminis
sluoksniuotos tešlos pyragaitis) su chiboust kremu. Esu
didelė šio kremo gerbėja, nes nepaprastai mėgstu lengvą
tekstūrą ir švelnų vanilės skonį... Ir dabar kiekvieną kartą,
kai valgau šį pyragaitį kepyklėlėse, visada mintimis grįžtu
į vaikystę.“
Geriausios pasaulio konditerės J. Préalpato desertų
galite paragauti Paryžiuje, „Alain Ducasse au Plaza Athénée“ restorane.
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Ledinis
konditerio šedevras
ištirpdė gerbėjų širdis
Lina Motužytė

Išvydus įsimintinus meno kūrinius, dažnai ima suktis mintis: o koks yra juos sukūręs žmogus?
Jei darbai įspūdingi ir akimirką palieka be žado, imame įsivaizduoti, kad ir kūrėjo asmenybė –
ekscentriška, galbūt arogantiška ir tikrai ne kukli. Konditerijos meistras Justas Mingėla šį mitą
sugriauna labai greitai. Jo gaminiai nepalieka abejingų, o jis pats paperka nuoširdumu. Jis
niekada nesimokė garsiose konditerijos mokyklose, nevažiavo į žinomų konditerių vedamus
kursus ir dar tik svajoja apie kelionę į konditerijos sostinę Paryžių. Viso to, ką matote šiose nuotraukose, J. Mingėla išmoko ilgai ir sunkiai savarankiškai dirbdamas, o savo talentą atskleidė
„Melt Water“ prekės ženklo organizuotame projekte „Ledinis iššūkis: desertų meistrai“.
Ar galima konditeriją lyginti su krepšiniu? Turbūt
taip, jei kalbama apie talentą. Kartą legendinis NBA treneris Greggas Popovichius apie buvusį „San Antonio Spurs“
lyderį argentinietį Manu Ginobili yra pasakęs: „Geriausias
būdas jį treniruoti – leisti jam būti Manu ir netrukdyti.“
Panašiais žodžiais restoranų „Sugamour“ tinklo vadovė Žaneta Birbilienė atsiliepė apie čia dirbantį konditerį
Justą Mingėlą: „Jis labai kūrybiškas, todėl jokiu būdu to kūrybiškumo negalima užgniaužti ar bandyti įstatyti į rėmus.
Reikia tiesiog leisti tam skleistis, nes rezultatai – iškalbingi.“

NETURĖJO LYGIŲ
24-erių J. Mingėla sužibėjo projekte „Melt Water
ledinis iššūkis: desertų meistrai“. Gurmaniško maisto kultūrą siekiantys puoselėti „Melt Water“ vandens gamintojai
ledinį iššūkį metė jau antrus metus iš eilės. Pernai dėl geriausiojo vardo rungėsi virtuvės šefai, o šiemet konditerijos
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profesionalai varžėsi dėl įspūdingiausio deserto titulo ir
socialinių tinklų vartotojų simpatijų.
Kadangi „Melt Water“ yra ledo tirpsmo vanduo,
iššūkio tema taip pat buvo ledynai.
Pirmajame etape J. Mingėla pagamino ledo karalienės
Frėjos karūną, o patekęs į finalą pristatė šedevrą – įspūdingą, ant lygaus paviršiaus balansuojančią ledo skulptūrą,
kurią sudarė yuzu (arba kvapiųjų mandarinų) putėsiai,
traškus migdolų biskvitas ir žemuogių pertepimas.
„Man visada norisi daryti savaip nuo pradžių iki galo.
Dažniausiai konditeriai naudoja gatavas dekoro formeles,
o aš sugalvoju tokius siluetus, kurių formelių niekur nėra,
todėl išmokau jas pasidaryti pats“, – pasakojo konditeris.

ĮKVĖPĖ UKRAINIETĖ
Gaminti dekorui skirtas silikono formeles vaikiną
įkvėpė žinoma Ukrainos konditerė Dinara Kasko. Ar-

Austės Boreikaitės nuotr.
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Justas Mingėla

Projekto nugalėtojas – desertas „Ledo skulptūra“

chitekto profesiją metusi moteris tapo 3D vizualizacijos
specialiste ir konditere. Dabar ukrainietė visame pasaulyje
žinoma dėl savo konditerinių meno kūrinių, kuriems sukurti pasitelkia matematines diagramas ir biomimikrijos
principus.
D. Kasko ne kartą bendradarbiavo su garsiu žurnalu
„So Good...“ – jį J. Mingėla rekomenduoja įsigyti visiems,
norintiems pagilinti žinias. „Čia galima pasisemti labai
daug žinių, nes pateikiami žymiausių pasaulio šefų receptai. Viename žurnale informacijos tiek, kad pusmetį truks
viską išbandyti.“

RADO SAVO NIŠĄ
Nors J. Mingėlos gaminiai dažną priverčia išsižioti,
jis išlieka kuklus, o pagirtas – tik droviai nusišypso. „Aš
visada dirbau užkulisiuose. Net jei dalyvaudamas konkursuose su grupe ar partneriu padarydavau didžiąją dalį
darbo, dažniausiai projektą pristatydavo kitas žmogus.
Nors likdavau šešėlyje, vis tiek džiaugdavausi galėdamas
savo idėjas paleisti į pasaulį.
Niekada nebuvau itin socialus. Mėgstu stebėti dalykus
ir ramiai dirbti savo erdvėje. Ką nors sukūrus man smagu
parodyti, duoti paragauti, pasigrožėti, gauti įvertinimą ir
prisiminti, kad radau savo nišą gyvenime“, – sako jis.
Justai, Jūsų gaminami desertai atrodo įspūdingai. Ar
daug dėmesio sulaukėte „Melt Water“ ledinio iššūkio projekte?
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Kai gavau pasiūlymą dalyvauti, iš pradžių šiek tiek
dvejojau, tačiau darbe sulaukiau didžiulio palaikymo ir
nusprendžiau išbandyti jėgas. Iš tikrųjų buvo labai smagu
dirbti su tokia profesionalia komanda, o galutiniu rezultatu
esu be galo patenkintas.
Finale varžovas buvo stiprus, o balsavimas įtemptas.
Tiesą sakant, net nesitikėjau tokio palaikymo. Nepažįstami žmonės už mane sirgo, dalijosi įrašais, balsavo – buvo
labai gera jausti tokią paramą. Kai sužinojau, kad laimėjau,
buvau devintame danguje.
Stengiausi visiems balsavusiems parašyti žinutę ir vis
dar galvoju, kaip jiems atsidėkoti už tokį palaikymą, nes
tai buvo nerealu.
Kaip apibūdintumėte savo stilių?
Man labai patinka avangardas ir paslaptis. Mėgstu,
kai žmonės iš pirmo žvilgsnio nesupranta, iš ko ir kaip desertas pagamintas, kai lieka mįslė. Paimkime, pvz., ledinio
iššūkio projektui pateiktą ledo skulptūrą. Žmonėms buvo
sunku suvokti, kaip jis laikosi ant tokio lygaus paviršiaus.
Iš kur semiatės įkvėpimo idėjoms?
Dažniausiai žmonės kuria receptus, o deserto išvaizdą
bando šiek tiek kopijuoti. Aš darau atvirkščiai: paimu receptą, pagal save jį patobulinu, o išvaizdą kuriu savo. Man
kyla tokių siluetų idėjos, kuriuos masinei produkcijai būtų
sunku pritaikyti. Todėl ir formeles dažniausiai gaminu

Austės Boreikaitės nuotr.

Pirmo etapo desertas „Frėjos karūna“

pats. Jos – unikalios. Iš kur idėjos? Meluočiau, jei sakyčiau,
kad kažkur pamačiau ar susapnavau. Net sunku pasakyti
iš kur, tiesiog atsikeliu ir į galvą šauna mintis.
Prieš kelerius metus matydamas kitų konditerių darbus socialiniuose tinkluose panorau pradėti dalytis ir saviškiais. Man smagu kaskart pasidalyti nauju receptu ar nauja
forma, fotografuoti desertus. Tai taip pat skatina kūrybą.
Desertų nuotraukos Jūsų socialiniuose tinkluose atrodo
labai profesionaliai. Turiu prisipažinti, net nustebau sužinojusi, kad fotografavote pats. Ar šito taip pat savarankiškai
išmokote?
Iš pradžių jos buvo mėgėjiškos, bandžiau fotografuoti
telefonu, bet kokybė netenkino. Lėšų mokytis neturėjau,
todėl ėmiau ieškoti informacijos, kaip išgauti vaizdą, panašų į tų konditerių, kurių darbus seku. Nusipirkau pigiausią
fotoaparatą, namie įsirengiau mėgėjišką studiją ir pradėjau
eksperimentuoti. Bandau pamėgdžioti nuotraukas, kurias
matau žurnaluose ar socialiniuose tinkluose, ir jaučiu,
kad tobulėju.
Atrodo, kad Jūsų talentas kurti – įgimtas. Turbūt ir
konditerija Jus lydi nuo vaikystės?
Tikrai ne, kelionė iki to buvo gana ilga. Baigęs menų
gimnaziją norėjau studijuoti grafinio dizaino specialybę,
tačiau suabejojau savo jėgomis ir šią mintį mečiau. Į mokyklą kartais mėgdavau atsinešti savo keptų keksiukų, todėl

pagalvojau, kad gal laikas pomėgį paversti darbu, ir įstojau
į profesinę mokyklą mokytis konditerijos.
Tiesa, nusivyliau, nes ten mokomi dalykai buvo gana
pasenę. Mokytojų jau pirmosiose pamokose klausiau, ar
gaminsime garsiuosius prancūziškus migdolinius orinukus
(macarons), tačiau jie tik keistai į mane pažiūrėjo. Tuomet
įsidarbinau vienoje Klaipėdos kavinukėje ir savo jėgomis
pradėjau lavintis, kaupti žinias.
Vadinasi, visko išmokote savarankiškai?
Geriausias mokytojas – praktika. Kol dirbau Klaipėdoje, nemažai mano pažįstamų važiavo tobulintis ir mokytis į Maskvą, Londoną, kur kursus veda geriausi šefai. Aš
tokių lėšų neturėjau, todėl buvo šiek tiek pavydu ir skaudu.
Man teko mokytis pačiam – bandymų ir klaidų būdu.
Dienomis dirbdavau kavinėje, grįžęs namo bandydavau
receptus, o naktimis skaitydavau, vartydavau receptus.
Tiesą sakant, dabar džiaugiuosi, nes turiu sukaupęs puikų
žinių bagažą.
Prieš ketverius metus atsikrausčiau į Vilnių, kur neseniai buvo atsidaręs restoranas „Sugamour“. Čia mane šiltai
priėmė. Esame susiskirstę į tris zonas: kepimo, surinkimo
ir dekoro. Perėjau visas, kol apsistojau ties dekoru, nes ir
aš pats, ir kolegos supratome, kad tai mano stiprioji pusė.
Ledinio iššūkio projekte turbūt taip pat reikėjo pasukti
galvą, kaip desertą susieti su ledynu?

43

ASMENYBė

Justas Mingėla

Konditerijos meistro Justo Mingėlos desertai

Tikrai taip, ir tai man patiko. Perskaičius užduotį
atrodė, kad bus gana sunku, bet pasitelkus fantaziją viskas
tampa įmanoma, o idėjos gimsta pačios. Manau, labai smagu ir svarbu, kad verslas puoselėja gastronominę kultūrą
ir stengiasi įkvėpti tokius kūrėjus kaip aš.
Pats esate desertų mėgėjas ar labiau dailininkas, visus
savo paveikslus išdalijantis kitiems?
Mėgstu paragauti, bet valgyti ir suvalgyti iki galo
retai pavyksta. Man patinka gaminti, grožėtis, stebėti, kaip
ragauja ir reaguoja kiti. Visada norėjau daryti tai, kas būtų
susiję su menu, o konditerija atrodė kaip sritis, pažadinanti
kelis jausmus vienu metu.
Taip pat sulaukiu daug privačių užsakymų. Pavyzdžiui, jeigu draugai nusineša į darbą tortą ar pyragėlį, dažniausiai gaunu iš tos įmonės užsakymą pagaminti daugiau.
Prancūziškos konditerijos desertai nėra dideli, tačiau
jų užtenka tokiam kiekiui žmonių, kiek yra paskaičiuota.
Pavyzdžiui, 1 kg sveriantis tortukas yra gana nedidelis, bet

44

4/2019

jo pakanka aštuoniems žmonėms. Ir tikrai visi atsiragauja.
Žmonės ima suprasti, kad desertu reikia mėgautis.
Ką reiškia mėgautis?
Duosiu pavyzdį. Viena draugė, kurią dažnai atsivedu
paragauti desertų, manęs visada klausinėja, kas čia ir su
kuo? Aš jai sakau: ragauk, ieškok, bandyk pati surasti skonius ir poskonius. Vienas pagrindinių dalykų mėgaujantis –
pačiam išsiaiškinti, kokie gardėsio ingredientai. Skonis
lavinamas tik ragaujant!
Turbūt sulaukiate daug komplimentų iš klientų?
Nežinau, ar tai galima vadinti komplimentu: per
praėjusias Kalėdas kaimynams ant durų pakabinau macarons’ų maišelių. Jie atėjo padėkoti, o praėjus kelioms
savaitėms pradėjo užsisakinėti gaminius. Užsimezgė itin
šiltas bendravimas.
Taip pat pamenu, kartą turėjau privatų užsakymą paruošti rajos formos desertą vaiko gimtadieniui. Klientei taip

Justo Mingėlos asmeninio archyvo nuotr.

patiko, kad vėliau siuntė nuotraukas ir dėkojo. Labai smagu
tokią padėką gauti, tada jaučiu sunkaus darbo įvertinimą.
Atrodo, kad galite išpildyti įvairiausias idėjas, o ką
Jums labiausiai patinka gaminti?
Labiausiai mėgstu mangų ir sūrio kremo desertą.
Viena iš priežasčių – vienas lengvesnių gamybos procesų
(juokiasi). Be to, jis labai skanus ir dailiai atrodo. Man
patinka, kad galiu kurti ir parodyti žmonėms savo kūrybą.
Dar smagiau, kai ji įvertinama taip kaip „Melt Water ledinis
iššūkis: desertų meistrai“ projekte.
Nemėgstu gaminti kepinių, nes dar nespėjau prisijaukinti mielių. Norėtųsi tobulinti įgūdžius, bet nei tenka,
nei labai traukia.
O jei nutiktų taip, kad tektų kasdien kepti klasikinius
pyragus arba sukti „Kuršėnų“ vyniotinius?
Ne ne ne ne ne (juokiasi). Tikrai negalėčiau nei vyniotinių sukti, nei prekybos centre bandelių kepti. Tikrai

„Man labai patinka avangardas ir
paslaptis. Mėgstu, kai žmonės iš pirmo
žvilgsnio nesupranta, iš ko ir kaip
desertas pagamintas, kai lieka mįslė.“
ne. Tai – rutininis darbas, kuriame visiškai nėra kūrybos.
Yra nurodyta, kiek vienetų padaryti, ir turi vynioti tuos
vyniotinius visą dieną. Man reikia kūrybos.
Nors profesinėje mokykloje J. Mingėlos niekas taip ir
neišmokė gaminti migdolinių orinukų, konditeris šiomis
žiniomis dalijasi su jumis. Sako, švenčių stalą šis desertas
pavers ypatingu.
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VARTOJIMO KULTŪRA
Migdoliniai orinukai (macarons)
25 vienetai

REIKĖS
• 110 g migdolų miltų,
• 110 g miltelinio cukraus,
• 100 g cukraus,
• 35 g vandens,
• 2 po 40 g baltymų,
• 1 g albumino
(arba žiupsnio druskos),
• maistinių dažų (gelinių arba sausų).

GAMINIMAS
Persijojame migdolų miltus. Šis etapas būtinas, norint išvengti grublėto
morengo: pašaliname stambesnes
migdolų daleles, kurios neleistų gauti
glotnios tešlos. Dėl tos pačios priežasties persijojame miltelinį cukrų ir
sumaišome su migdolais.
Plačiame inde suplakame 40 g baltymų su albuminu iki lengvų putų.
Į nedidelį puodą (patartina su ilga
rankena) supilame vandenį bei cukrų.
Kaitiname ant vidutinės ugnies, kol
užvirs. Toliau virimo temperatūrą
matuojame maistiniu termometru.
Kai sirupas pasieks 118 °C laipsnių,
nuimame nuo ugnies. Plakdami baltymus plona srovele ties indo kraštu
pradedame pilti sirupą. Plakame,
kol masė atvės. Tada atliekame testą:
apvertus indą šis morengas turėtų
visiškai nepajudėti.
Į migdolų miltų ir miltelinio cukraus
mišinį įmaišome likusią baltymų
dalį (40 g) ir išmaišome iki vientisos
marcipaninės masės. Paimame ⅓
morengo masės ir atsargiais judesiais
įmaišome. Maišome tešlą braukdami
nuo indo krašto ir lenkdami į indo
vidurį, kad išsaugotume purumą. Kai
jau nematyti baltų morengo pėdsakų,
dedame dar vieną ⅓ dalį morengo.
Kartojame veiksmus, kol nebeliks
morengo. Tešlos konsistencija ypač
svarbi. Jei tešla nepakankamai išmaišyta, migdoliniai orinukai susproginės, jei permaišyta – bus ploni ir
plokšti. Tešlos konsistencija turėtų
priminti tirštą biskvitinę tešlą arba,
kaip daugelis mėgsta sakyti, lavą. Yra
keletas būdų, kaip įvertinti konsistenciją. Leiskime tešlai nukristi nuo
mentelės atgal į indą: per 20–30 sek.
ji turėtų išsilyginti. Dar galime pakabinti tešlos su mentele ir piešti 4/2019
skaičių
8. Jei tešla nutrūksta nebaigus piešti
skaičiaus, ją reikia maišyti toliau.
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Konditeriniu maišeliu ant silikoninio
kilimėlio formuojame 4–4,5 cm skersmens tešlos rutuliukus. Keletą kartų
padaužome skardą, kad burbuliukai
iškiltų į paviršių: tai padeda išvengti
įskilimų ir kartu išlygina sausainio
paviršių. Paliekame migdolinius
orinukus džiūti kambario temperatūroje 20–30 min. arba iki jie pasidarys
nebelipnūs.
Labai rekomenduotina naudoti orkaičių termometrą, nes nuo temperatūros priklauso, ar migdoliniai orinukai
pavyks. Žinoti tikslią temperatūrą
ypač svarbu.
Kepame migdolinius orinukus iki
150 °C laipsnių įkaitintoje orkaitėje
14–15 min. Jei jūsų orkaitė veikia tik
konvekciniu režimu, sumažinkite
temperatūrą 10–20 laipsnių.

Kivių įdarui
su citrinomis
REIKĖS
• 150 g kivių tyrės,
• 160 g baltojo šokolado
(būtinai 35 proc.),*
• 10 g citrinų sulčių,
• 5 g bulvių krakmolo,
• citrinos žievelės.

GAMINIMAS
Paruoštą kivių tyrę (jos galime pasigaminti ir patys, sutrynę nuluptus
kivių vaisius) supilame į puodą
kartu su citrinų sultimis, krakmolu
ir citrinos žievelėmis. Verdame ant
vidutinės ugnies. Maišome šluotele,
kol užvirs. Dar šiek tiek paverdame.
Masei pradėjus tirštėti, iškart nukeliame nuo ugnies. Supilame ant tirpinto
šokolado ir labai gerai išmaišome.
Šiam darbui puikiai tinka rankinis
trintuvas, bet reikia pasistengti neprileisti daug oro.
Supylę kremą į indą, uždengiame plėvele, kad ši liestų kremą. Taip kremas
nedžius ir nerinks kondensato ties
paviršiumi, kol jį vėsinsime šaldytuve.
Vėsiname šaldytuve, kol kremas
sutvirtės iki kreminės konsistencijos.
Jei neturite 35 proc. baltojo šokolado, dėkite jo daugiau, nes kremas su
šokoladu, turinčiu mažiau kakavos,
gali būti skystesnis.
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Kas? Kur? Kada?

GASTRONOMIJA

Pasaulį sužavėjusi

wagyu – jau Lietuvoje
Lina Motužytė

Japoniška wagyu, arba Kobės, jautiena pakerėjo viso pasaulio gurmanus. Kilogramas
šios mėsos gali kainuoti ir kelis šimtus eurų, tačiau garsiausių pasaulio virtuvės šefų
tai negąsdina. Jie produkciją užsako dar gerokai prieš skerdžiant galviją ir marmuriškiausios pasaulyje mėsos laukia ilgose eilėse. Šią žiemą ir mūsų šalies gurmanai pirmą
kartą galės paragauti Lietuvoje užaugintos grynakraujų wagyu galvijų mėsos.
Žilvinas Žilinskas daug metų dirbo logistikos sferoje.
Per tą laiką skersai išilgai išmaišė Europą, Šiaurės Ameriką
ir Aziją. 2000-aisiais aplankęs tolimąją Japoniją, pirmą
kartą paragavo wagyu – nenusakomo skonio, brangiausios pasaulyje japoniškos jautienos. Nuo tada, nuvykęs į
bet kurį pasaulio kampelį, jis ieškodavo vietos, kur galėtų
paskanauti geriausio tenykštės virtuvės didkepsnio, o jei
tik būdavo galimybė užsisakyti wagyu mėsos – visada ja
pasinaudodavo.
Išanalizavęs galimybes, Ž. Žilinskas nusprendė veisti
galvijus. Jis puikiai žinojo, kokios kokybės sieks ir kokios
rūšies galvijai ganysis jo laukuose.
„Pirmą susidūrimą su wagyu mėsos kainomis prisi-
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menu Niujorke. Nustebino. Buvo labai keista, kodėl taip
brangu, lyginant su tradicinės jautienos kainomis. Mėsos
skonis, jos tekstūra ir aromatas buvo atsakymas į šiuos
svarstymus. Tai tikrai gurmaniška mėsa, tačiau, norint ja
mėgautis, nereikia turėti pernelyg išlavinto skonio – ji ypač
minkšta, sultinga, subtilaus aromato ir skonio“, – pasakojo
Ž. Žilinskas.

VIENA BRANGIAUSIŲ PASAULYJE
Išvertus iš japonų kalbos, wagyu reiškia „japoniška
karvė“. Skaičiuojama, kad šie galvijai Japonijoje lauko
darbams buvo auginami kelis tūkstantmečius ir tik
1868 m. imperatorius Meiji panaikino tūkstantmetį ga-

Žilvinas Žilinskas dešinėje su Jerry Reevesu
(žmogus legenda JAV wagyu industrijoje)

liojusį draudimą valgyti keturkojus gyvulius. Dėl didelio
kiekio jungiamojo audinio riebalų intarpų raumeniniame
audinyje – marmuriškumo – jie buvo ištvermingi ir fiziškai stiprūs. Dėl tos pačios priežasties wagyu mėsa turi
ypatingą skonį.
Wagyu jautienos riebalų tirpimo temperatūra – tik
27–28 laipsniai, todėl jai apibūdinti labai tinka posakis
„tirpsta burnoje“. Šios savybės neturi jokia kita jautiena.
Japoniška wagyu mėsa – viena brangiausių pasaulyje. Kilogramas aukščiausios kokybės šios jautienos gali
kainuoti ir 600 eurų. Pavyzdžiui, žinomame „Nobu“ restorane Melburne, Londone ar Niujorke, kurio akcininkas
yra aktorius Robertas De Niro, 50 gramų kainuoja beveik
40 eurų. Beje, už patį galviją aukcione gali tekti pakloti ir
kelias dešimtis tūkstančių eurų.

RIBOTA PASIŪLA IR AUGINIMO TRUKMĖ
Kodėl ši mėsa tokia brangi? Pirma, labai ribota jos
pasiūla. Šie galvijai Japonijoje paskelbti nacionaline vertybe, todėl dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje jų
eksportas iš šalies uždraustas, išvežti galima tik paruoštą
mėsą.
Dabar nemažą dalį pasaulio rinkos užima australai ir
amerikiečiai. Tiesa, pastarieji didžiausią dėmesį skiria savo
šalies gurmanams ir didžiąją dalį produkcijos parduoda
JAV rinkai.
Tuo tarpu australai tapo pagrindiniais wagyu mėsos
tiekėjais geriausiems, „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintiems Europos restoranams. Be to, Australijos ūkininkai
šia jautiena aprūpina ne tik Kinijos turtuolius, dalis produkcijos importuojama ir į pačią Japoniją.
Kitas dalykas, išskiriantis wagyu iš kitų rūšių – galvijų
auginimo trukmė. Tinkamiausias amžius skersti galviją –
33–36 mėnesiai. Jis gerokai ilgesnis nei kitų rūšių galvijų.
Kaip yra pasakę vieni australų augintojai: „Tobulumo
nepaskubinsi.“ Palyginti, aberdynų angusų veislės galvijus
skersti galima jau nuo 16 mėnesių.

YPATINGAS SKONIS IR MARMURIŠKUMAS
Žinoma, pagrindinė priežastis, dėl ko visas pasaulis
eina iš proto dėl wagyu – skonis. Ypatingą skonį mėsai suteikia jau minėtas marmuriškumas, japoniškai vadinamas
sashi. Tai – pati marmuriškiausia mėsa pasaulyje, gausiai

Šiuo metu kuriama Lietuvos wagyu asociacija.
Iš kairės į dešinę: Pete’as Eshelmanas (JAV wagyu asociacijos prezidentas), Žilvinas Žilinskas, Džilda Žilinskienė ir Ralphas Valdezas

„Mums svarbu, kad mūsų užaugintų
galvijų mėsa būtų natūrali. Ją ramia
širdimi dedame ant pietų stalo savo
vaikams“, – teigė Ž. Žilinskas.
prisotinta omega-3, omega-6 ir omega-9 riebalų rūgščių.
Mėsos marmuriškumas visame pasaulyje matuojamas japonų sukurtu jautienos marmuriškumo indeksu
(angl. Beef marbling standart), suskirstytu į 12 pakopų:
1 – menkas marmuriškumas,
2 – žemesnis nei vidutinis,
3–4 – vidutinis,
5–7 – geras,
8–12 – puikus.
Japonijoje rinkai galima teikti mėsą, įvertintą 5 ir
aukštesniu marmuriškumo indeksu.
Japoniškos wagyu marmuriškumas prasideda ten,
kur baigiasi aukščiausias aberdynų angusų marmuriškumas. „Nei angusų, nei jokios kitos rūšies jautiena niekada
neturės tiek marmuriškumo kiek wagyu“, – patikino
Ž. Žilinskas. Beje, anksčiau minėtame „Nobu“ restorane
parduodama devintuku marmuriškumo skalėje įvertinta
Kobės jautiena.
Marmuriškumas mėsai suteikia švelnumo, sultingumo ir ypatingą skonį. Riebalai mėsą padaro minkštesnę,
daug lengviau kramtomą. Valgydami aukštesnį marmuriškumo indeksą turinčią mėsą, daug ryškiau pajusime jos skonio savybes. Japonai tai apibūdina vienu žodžiu – umami.

PIRMĄ KARTĄ LIETUVOJE
Jau visai netrukus umami galės patirti ir Lietuvos
gurmanai. Ž. Žilinskas žiemos pradžioje ruošiasi skersti
pirmuosius galvijus – tai bus pirmas kartas, kai lietuviams
bus patiekta mūsų šalyje užaugintų grynakraujų wagyu
galvijų mėsa.
Pirmuosius galvijus verslininkas įsigijo 2015 m. pavasarį pirmajame oficialiame Europos wagyu aukcione Vokietijoje. Dalį jų Ž. Žilinskas parsivežė į Lietuvą, dalį – paliko
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Japoniška wagyu mėsa – viena brangiausių pasaulyje. Kilogramas
aukščiausios kokybės šios jautienos gali kainuoti ir 600 eurų
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Wagyu jautienos riebalų tirpimo
temperatūra – tik 27–28 laipsniai,
todėl jai apibūdinti labai tinka posakis
„tirpsta burnoje“. Šios savybės
neturi jokia kita jautiena.
Vokietijoje. „Bus labai įdomu palyginti skonio savybes,
marmuriškumą, kiek pas mus priauga per dieną, o kiek
Vokietijoje. Esame pačioje verslo pradžioje, todėl turime
daug mokytis, domėtis, bandyti ir lyginti savo rezultatus
su amerikiečių, japonų bei australų augintojų rezultatais“, –
sakė jis.
Visi ūkininko galvijai yra įrašyti į JAV arba JAV ir Vokietijos wagyu kilmės knygas, o jų genai siekia pirmuosius
keturis galvijus, 8-ame dešimtmetyje atsitiktinai išvežtus
iš Japonijos į Šiaurės Ameriką. Norint išgauti kokybišką
produkciją, vien gerų genų nepakanka. Sėkmės formulę
sudaro daugybė elementų: vieni svarbiausių – maitinimas
ir auginimo sąlygos bei veterinarinė priežiūra.

SVEIKAS IR SUBALANSUOTAS PAŠARAS
Hormonais, genetiškai modifikuotais pašarais ir
antibiotikais šeriamas ką tik gimęs veršelis per 14 mėnesių užaugs tiek, kiek natūraliu būdu auginamas per 24
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Valgydami aukštesnį marmuriškumo indeksą turinčią
mėsą, daug ryškiau pajusime jos skonio savybes.
Japonai tai apibūdina vienu žodžiu – umami

mėnesius. „Bet ar tai sveika? Ar kokybiška? Mūsų filosofija
kitokia, mes siekiame mėsos „skaidrumo“ (angl. Meat
transparency). Mums svarbu, kad mūsų užaugintų jaučių
mėsa būtų natūrali. Ją ramia širdimi dedame ant pietų
stalo savo vaikams“, – aiškino Ž. Žilinskas.
Dar prieš įsigydamas galvijų ir viso auginimo proceso
metu jis nuolat konsultavosi su JAV ir Japonijos mokslininkais, kad išsiaiškintų, kaip parinkti sveiką, subalansuotą
ir vitaminais papildytą pašarą.
Beje, sunku patikėti, kiek geriausi pasaulio – ypač
Japonijos, JAV, Australijos – universitetai ir institutai,
mokslinės laboratorijos yra atlikę tyrimų, parašę straipsnių
ir mokslinių darbų apie šios veislės galvijus ir mėsą. Sunku
rasti aspektą, kuris nebūtų visapusiškai išnagrinėtas.
Wagyu veislės galvijų kojų ir kūno kaulų forma, sandara, tvirtumas ir sąnarių geometrija ypatingi, todėl jie
juda gerokai lengviau negu kiti: jų raumenys daug mažiau
varginami, dirba minimaliai. Tai ilgaamžio galvijo požymis,
o mažiau apkrautas, neįdirbtas raumuo yra minkštesnis.

KAD IŠVENGTŲ STRESO
Siekiant kokybiškos mėsos, galvijų auginimo sąlygos
itin svarbios. Todėl Ž. Žilinskas sukūrė integruotą savo
„nuo lauko iki stalo“ grandinę: įsigijo skerdyklą ir mėsos
apdorojimo cechą, taip pat bendradarbiauja su veterinarine įmone.
„Norime, kad mūsų galvijai turėtų pačias geriausias
sąlygas, o mes galėtume procesą kontroliuoti kiekviename
etape. Ypač svarbu apsaugoti jaučius net nuo menkiausio
streso. Tai galioja ne tik gyvulio auginimo metu – nuo
pat veršelio gyvybės užsimezgimo ir išėjimo. Jo gyvybės

Brandinta
angus
jautiena

www.oxmeat.eu
info@oxmeat.eu
+370 63 27770
+370 06 27772

užbaigimo procesas irgi privalo vykti su derama pagarba.
Turime savo vežėjus, todėl galime gyvulius vežti po
kelis, ne po vieną, kad jų neapimtų bereikalingas jaudulys. Galvijai yra socialios būtybės, tad draugijoje jaučiasi
saugesni. Mums svarbu, kad į skerdyklą jie būtų atvežami
iš vakaro, nurimtų, o mėsos pH vėliau būtų tinkamas. Nei
vienoje proceso grandyje jaučiai negali patirti streso, nes
tai neabejotinai persiduoda mėsos skoninėms savybėms.
Netinkamai paskerdus, mėsa pražus. Iš nervingo gyvulio
mėsos net skanaus mėsainio nepadarysi“, – pasakojo jis.
Sklando legendos, kad wagyu fermose Japonijoje
galvijai itin lepinami – nuo kasdienių masažų iki raciono
papildymo alumi. Tiesa, tokie gandai dažniausiai nepasitvirtina arba pasitvirtina iš dalies.
Japonijoje 75 proc. reljefo sudaro kalnai, todėl labai
brangi žemė, mažai ganyklų, galvijai neturi galimybės laisvai ganytis. Dėl karščių sumažėjusiam apetitui pagerinti
buvo girdomas alus, o nejudantiems raumenims atgaivinti
ir kraujotakai pagyvinti jautukai buvo masažuojami ryžių
plaušinėmis.
Vis dėlto, kad šiems galvijams Tekančios Saulės šalyje
skiriamas ypatingas dėmesys rodo ir tai, kad nuo 1966-ųjų
kas penkerius metus ten vyksta „Wagyu olimpinės žaidynės“, kurių metu išrenkama geriausia jautiena. Ūkininkai
varžosi 11-oje kategorijų, iš kurių viena yra mėsos riebalų
kokybės matavimas. Prieš dvejus metus vykęs renginys
sutraukė net 400 tūkst. stebėtojų.

KUR ĮSIGYTI?
Ž. Žilinsko kooperatinė bendrovė „OxMeat“ iki šiol
garsėjo kaip sausai brandintos aukščiausios rūšies angusų

mėsos tiekėja. Tačiau jau visai netrukus norintieji čia galės
įsigyti ir Lietuvoje užaugintų wagyu galvijų produkcijos.
Verslininkas patikino, kad kainos pirkėjų neturėtų gąsdinti. Tiesa, kaip ir visame pasaulyje, žymiausi Lietuvos
virtuvės šefai užsakymus Ž. Žilinskui pateikė jau prieš
kurį laiką.
„Pavyzdžiui, Australijoje gyvuliai skerdžiami tik tuomet, kai produkcija būna išparduota. Garsiausi Londono
ar Paryžiaus restoranai turi savo augintojus, iš kurių iš
anksto užsisako produkciją. Tai nėra masinis produktas,
ypač pačioje verslo pradžioje. Ši mėsa dažniausiai perkama
užsakomojo pobūdžio renginiams, kai žinomas biudžetas
ir ieškoma ko nors įdomesnio. Susidomėjimas yra labai
didelis, nes bet kur šio produkto negausi“, – tvirtino
Ž. Žilinskas.

KURIAMA LIETUVOS WAGYU ASOCIACIJA
Kartu su lietuviškomis wagyu tradicijomis šiuo metu
kuriama ir Lietuvos wagyu asociacija, kurios tikslas – dalytis žiniomis ir patirtimi su visais, norinčiais auginti šios
veislės galvijus mūsų šalyje.
„Norime pakviesti tuos, kurie ketina įsigyti japoniškų jaučių ir pasidalyti su jais sukaupta informacija.
Kad žmonės išsirinktų tinkamus galvijus, su tikrais
kilmės dokumentais, o ne katę maiše“, – pasakojo
Ž. Žilinskas.
„Mums svarbu, kad mūsų užaugintų galvijų mėsa
būtų natūrali. Ją ramia širdimi dedame ant pietų stalo savo
vaikams“, – teigė Ž. Žilinskas.
Daugiau informacijos www.oxmeat.eu.
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Lėtai virti ir gatvės maisto
produktai jūsų kasdienai
ir šventėms iš „Biovelos“
Kristina Noreikienė

„Biovela“ pirmoji iš Lietuvos gamintojų pasiūlė vartotojams produktų, paruoštų pagal
lėtojo virimo (angl. slow cooking) technologiją. Prieš porą metų pateikusi rinkai lėtai
virtus dviejų rūšių kiaulienos šonkaulius, šiuo metu „Biovela“ kviečia rinktis jau iš gerokai
papildyto prekių asortimento. Be to, greta „Slow Cooked“ produktų linijos pristatoma dar
viena, skirtingų pasaulio regionų virtuvių įkvėpta produktų linija „Street Food“, kviečianti
paragauti įvairiausių pasaulio kampelių gatvės maistui būdingų skonių, greitai ir lengvai
pasiruošti originalių patiekalų namų sąlygomis.
Sėkmė įkvėpė plėsti asortimentą
Prieš porą metų „Biovela“ pristatė pirmuosius „Slow
Cooked“ linijos produktus: lėtai virtus „Slow Cooked“
kiaulienos šonkaulius „XXL“ BBQ padaže ir lėtai virtus
„Slow Cooked“ kiaulienos šonkaulius BBQ padaže. Išraiškingu klasikiniu skoniu, kurį jiems suteikia BBQ padažas,
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išsiskiriantys produktai sulaukė ne tik vartotojų simpatijų,
bet ir profesionalų įvertinimo – 2018 m. Lietuvos pramonininkų konfederacija geriausių metų gaminių konkurse
už lėtai virtus „Slow Cooked“ kiaulienos šonkaulius BBQ
padaže „Biovelai“ skyrė auksą.
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Lėtai virti „Slow Cooked“ kiaulienos šonkauliai „XXL“ BBQ padaže

Mėsa
Paskatinta šių produktų sėkmės ir pripažinimo,
„Biovela“ nutarė plėsti „Slow Cooked“ linijos asortimentą,
taip pat padaryti jį universalų – tinkamą tiek žiemos, tiek
vasaros sezonui, mat nauji šios linijos produktai patogūs
kepti tiek grilyje, tiek orkaitėje. Bene pagrindinis šios
linijos produktų privalumas – patogumas vartotojui, nes
juos paruošti namų sąlygomis neužima daug laiko. Atsižvelgiant į šiuo metu vyraujančias tendencijas, akivaizdu,
jog šiuolaikinis vartotojas taupo ir brangina savo laiką –
nenori, o ir neturi galimybių užtrukti parduotuvėje
rinkdamasis geriausius produktus ar vėliau namuose
gamindamas. Tačiau visiems svarbu po įtemptos darbo
dienos mėgautis kokybišku šiltu maistu. Orientuodamasi
į tai, „Biovela“ nutarė pasiūlyti rinkai „Slow Cooked“
liniją, be to, dėjo visas pastangas, kad ir patys produktai būtų kuo kokybiškiau paruošti greitai gaminti, ir
produktų pakuotė būtų kuo patogesnė, patikimesnė bei
informatyvesnė.
„Biovelos“ pristatomos „Slow Cooked“ linijos produktai ruošiami naudojant lėtojo virimo technologiją, kai
kepti mėsa ruošiama net 8–10 valandų iki 85 ºC temperatūroje. Taip gaminama ji neturi tiesioginio sąlyčio su karštu
oru, todėl išlaiko drėgmę bei išskirtinį skonį – išlieka
itin minkšta ir sultinga, slystanti nuo kaulo. Tokiu būdu
paruoštus patiekalus pagaminsite itin greitai ir paprastai,
o geras rezultatas – visada garantuotas.

Žiemos sezono favoritas –
aluje marinuota lėtai virta karka
„Slow Cooked“ produktų linijos naujiena, kuri ypač
tiks žiemos sezonui, – minkšta ir sultinga lėtai virta karka,
kuriai subtilų aromatą ir poskonį suteikia puikiai derantis
alaus marinatas. Norėdami karką pagaminti tinkamai –
taip, kaip tai darydavo mūsų seneliai, užtruktume mažiausiai 8-ias valandas. O štai „Biovelos“ pristatomą lėtai
virtą karką tereiks 45-ioms minutėms pašauti į iki 180 ºC
įkaitintą orkaitę arba 35-ias minutes troškinti troškintuve,
nes visas lėtojo virimo darbas, užtrunkantis net iki 10-ies
valandų, jau padarytas už jus!

Atradimas – lėtai virta šoninė
Bene didžiausias „Biovelos“ ir technologės atradimas – lėtai virta tailandietiška kiaulienos šoninė. Šis
produktas pasirinktas todėl, kad lietuviai, kaip žinome,
neabejingi šoninei, tačiau norėta pateikti ją kiek netikėtai,
naujai. Rezultatas, tikime, nepaliks abejingų, maža to
– lėtai virta šoninė anaiptol nėra riebi, ko daugelis prisibijo. Atvirkščiai – profesionaliai sutaisyta ir patiekta su
priderintu padažu ji įgauna kitokių skonių, skatina atrasti
šį produktą iš naujo.
Tarp lėtai virtų produktų rasime ne tik tailandietiškos
šoninės, bet ir meksikietiškos plėšomosios kiaulienos bei
jautienos. Pastarieji produktai, turintys ryškų tam tikram
pasaulio regionui, šaliai būdingą atspalvį, prieskonį, priskiriami kitai „Biovelos“ pristatomai – „Street Food“ (liet.
„Gatvės maisto“) – linijai.

„Biovela“ išplėtė „Slow Cooked“ linijos
asortimentą ir padarė jį universalų – tinkamą
tiek žiemos, tiek vasaros sezonui, mat šiuos
produktus galima kepti tiek grilyje, tiek orkaitėje.
Namuose paruošiamas
gatvės maistas iš viso pasaulio
„Street Food“ (liet. „Gatvės maisto“) produktų liniją
inspiravo visame pasaulyje paplitę maisto turgūs (angl. food
markets), kurie, atvykus į bet kurį pasaulio kraštą, tampa
viena lankomiausių vietų, nes leidžia pažinti tam tikrą regioną, šalį. Tai padaryti per tradicinius skonius yra ne tik
paprasčiausia, bet ir maloniausia. Žmonės, grįžę iš kelionių,
dažnai prisimena vietas, kurias aplankė, įspūdžius, kuriuos
patyrė, ir, žinoma, maistą, kuriuo mėgavosi. Natūralu, kad
tų egzotiškų skonių pasiilgstame – jie primena atostogas,
atgaivina prisiminimus ir mintimis mus vėl nukelia į tolimas
šalis. Norėdami suteikti vartotojams galimybę populiariausio įvairių pasaulio kampelių gatvės maisto lengvai ir be
rūpesčių pasigaminti namuose, „Biovelos“ meistrai ir sukūrė
„Street Food“ liniją. Ją sudarantys produktai puikiai tiks ne
tik gardžiai vakarienei ruošti, bet ir papuoš šventinį stalą.

Kas vakarienei?
Klausimas „kas vakarienei?“ tapo dar vienu įkvėpimo
šaltiniu, formuojant „Street Food“ linijos produktų asortimentą. Todėl, siekiant pateisinti kuo platesnio vartotojų
rato poreikius bei lūkesčius, sukurta universali pačių įvairiausių produktų linija: čia rasite net kelių rūšių dešrelių,
maltinį, vištienos, taip pat ir minėtų lėtai virtų produktų:
šoninės, plėšomosios kiaulienos bei egzotiškais skoniais
papildytos jautienos. Norėta, kad kiekvienas vartotojas
galėtų be vargo susitaisyti, tarkime, Meksikos ar Jamaikos
gatvės maistui būdingą patiekalą savo namuose, nes, pasak
„Biovelos“ atstovų, vartotojai dabar yra daug smalsesni ir
drąsesni išmėginti tai, ko dar nebandė, juos masina nauji
skoniai ir kulinarinės patirtys.

Skonį sustiprinantys marinatai,
padažai, prieskoniai
Siekiant sustiprinti produkto skonį ar atitaikyti,
išgauti konkrečiai šaliai būdingas patiekalo skonines savybes, bene daugiausia dirbta ruošiant marinatus, parenkant

Klausimas „kas vakarienei?“ tapo dar
vienu įkvėpimo šaltiniu, formuojant
„Street Food“ linijos produktų asortimentą.
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Lėtai virta (plėšomoji) meksikietiška jautiena

Vienas pagrindinių „Slow Cooked“
linijos produktų privalumų – patogumas
vartotojui, nes juos paruošti namų
sąlygomis neužima daug laiko.
prieskonius, kurie ir suteikia patiekalui tą egzotišką, į
tolimus kraštus nukeliantį poskonį. Kai kurie produktai,
tarkime, „Slow Cooked“ linijos kiaulienos šonkauliai bei
„Street Food“ linijos tailandietiška šoninė, turi specialiai
prie jų atrinktus padažus, pateikiamus nedideliuose indeliuose produkto pakuotės viduje. Prieš išimant iš orkaitės,
lėtai virtus produktus rekomenduojama patepti pakuotėje
esančiu padažu ir tuomet baigti kepti, kad patiekalas įgautų
reikiamą skonį ir aromatą.

Ant pakuočių – tiek šalių atributika,
tiek gamybos rekomendacijos
„Street Food“ produktų linijos pakuotės jau savaime
pateikia užuominą, kokiam kraštui būdingą gatvės maisto
patiekalą susitaisysite. Tarkime, marinuotos jamaikietiškos
jerk vištienos pakuotę puošia Jamaikos, o amerikietiškų
šviežios jautienos maltinių pakuotę – Amerikos vėliava.
Kitoje pakuotės pusėje pateikiamos rekomendacijos
vartotojui, kaip ir su kokiais ingredientais konkretų produktą patariama vartoti. Pavyzdžiui, plėšomoji kiauliena
gali būti patiekiama ir kaip atskiras patiekalas, ir pasitarnauti kaip tam tikrų patiekalų priedas: ji tiks ruošiant
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Marinuota jamaikietiška jerk vištiena

salotas, picą, sumuštinius, tortilijas ir kt. Tai – ne detalūs
receptai, o tarsi užuominos, kur, kaip gali šį produktą
panaudoti, taip pat paskatinimas eksperimentuoti, nes,
sakykim, įsigijus net ir 5-ias to paties produkto pakuotes,
5-ias dienas galėsite mėgautis 5-iais (o gal ir daugiau?)
skirtingais patiekalais.

„Street Food“
produktų linijos asortimentas
Viso pasaulio populiariausius gatvės maisto produktus jungiančią „Streed Food“ liniją sudaro: lėtai virta
tailandietiška kiaulienos šoninė, lėtai virta (plėšomoji) meksikietiška kiauliena ir jautiena, marinuota jamaikietiška jerk
vištiena, pagardinta aromatingomis žolelėmis, muskatu,
kvapiaisiais pipirais; taip pat amerikietiški šviežios jautienos maltiniai, su kuriais tobulą mėsainį susikursite patys;
amerikietiška legenda kitaip – marinuoti amerikietiški
kiaulienos šonkauliukai vyšnių BBQ marinate; kepamosios meksikietiškos „Longaniza“ dešrelės – tai sultingos
kiaulienos dešrelės, pagardintos aitriosiomis paprikomis,
kalendromis, svogūnais ir česnakais. Šių prieskonių derinys
suteikia ryškų skonį, bet ne aštrumą. Asortimentą papildo
kepamosios vokiškos „Bratwurst“ dešrelės, kurios tobulai
tiks su troškintais kopūstais ir keptomis bulvėmis, bei kepamosios vokiškos „Weisswurst“ dešrelės, prie kurių derės
ne tik šviežios, grilyje keptos ar troškintos daržovės, bet ir
švelnios grūdėtosios garstyčios. Taigi nuo šiol viso pasaulio
populiariausiais gatvės maisto hitais galite mėgautis ir savo
namuose ir kasdien stebinti originaliais patiekalais šeimą
ar papildyti pasaulio skoniais šventinį stalą.
Daugiau informacijos www.biovela.lt.
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Kas naujo
cava pasaulyje?
kalbino Jūratė Sprindžiūnaitė

Gamintojų archyvo nuotr

Vyndario vizitas Lietuvoje – retas atvejis. Šį rudenį sulaukėme vieno didžiausių cava gamintojų,
vyndario Bruno Colomerio. Su juo kalbėjome
apie naujienas, pastaraisiais metais supurčiusias
Cava DO apeliaciją.
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Vyndarys Bruno Colomerio

Bruno į susitikimą atskuba nešinas kompiuteriu. Jo
ekrane baigia skaityti laišką ir atsiprašo už kelių minučių
vėlavimą. „Nuo ankstyvo ryto bendrauju su kolegomis.
Baigėsi pirmoji šių metų derliaus fermentacija, dabar
prasideda malolaktinė, todėl kolegoms kyla galybė klausimų, – su šypsena teisinasi pašnekovas. Tęsiame pokalbį
apie 2019-ųjų derlių. – Labai gera kokybė (potencialus
alkoholis – 10,5 laipsnio, rūgštis – 5,9 g/l, pH – 3,8), tokia
pat kaip ir pernai. Tik praeitais metais derlius buvo gausesnis, šiemet jis pora tonų iš hektarų menkesnis, bet mums
svarbiausia – kokybė, o ja skųstis negalime.“
Bruno, papasakokite apie save. Kodėl pasirinkote
vyndario profesiją? Jūsų nuomone, vyndarys yra žemdirbys
ar labiau menininkas?
Mano šeima nesusijusi su vyndaryste. Studijavau
agronomiją, pradžioje nepuoselėjau minčių apie vyndario
profesiją. Mano mokytojas, kuris man buvo didelis autoritetas, tuo laiku dirbo vyndariu „Codorniu“ vyninėje. Tai
vyko daugiau nei prieš 3 dešimtmečius. Jo dėka išvykau
į Burgundiją, Dižoną, studijuoti vyndarystės. Vyninėse
atlikau praktiką ir sugrįžau į Kataloniją. Pasitaikė galimybė
padirbėti nedidelėje cava vyninėje, bet netrukus perėjau
į „Codorniu“, seniausią cava gamintoją. Ši vyninė įkurta
1551 m. Dirbti tokią ilgą istoriją turinčioje vyninėje yra
didelė privilegija – ja džiaugiuosi ir mėgaujuosi beveik
30 metų.
Man, kaip vyndariui, leidžiama daug eksperimentuoti. Bendrauju su viso pasaulio someljė, virtuvės šefais, todėl
savo darbą galiu vadinti kūrybiniu. Vis dėlto jaučiu milžinišką atsakomybę, nes kiekvienas į pasaulį iškeliaujantis
butelis privalo būti kokybiškas. Žinokite, kur kas lengviau
padaryti kelis šimtus itin brangių, kelias dešimtis eurų
kainuojančių cava butelių, nei milijonus, parduodamus
už keliolika eurų.
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Cava katedra, pastatyta 1895 m.
Architektas – Antonio Gaudí amžininkas Josephas Puigi Cadafalchas

Cava de Paraje Calificado (CPC)
2017 m. liepos 13 d. Ispanijos žemės ūkio ministerija paskelbė apie naują kokybiškos (premium) cava klasifikaciją –
Cava de Paraje Calificado (CPC). Šiuo metu šį statusą turi 12
cava iš 9 gamintojų Katalonijoje. Atranka į šią kategoriją
buvo aiški ir griežta, su labai tiksliai apibrėžtomis sąlygomis:

• Vynmedžiai, iš kurių gaminama CPC, turi būti ne jaunesni
nei 10 metų ir duodantys nedidelį derlių.

• Vynas tik brut, extra brut arba brut nature.
• Brandinimas su mielių nuosėdomis negali trukti trumpiau
nei 36 mėnesius.

• CPC vynuogynai turi būti vyninės nuosavybė arba naudojami pagal ilgalaikius kontraktus.

• Vyną aklojoje degustacijoje degustuoja profesionalūs
žinovai bei gamintojai.

• Vyndariai vertinimo komisijai turi paaiškinti, kas vynuogyno terroir padaro išskirtinį.

CPC – tai vieno vynuogyno (single-vineyard) gėrimas.
Vyndariai mano, kad šiai kategorijai geriausiai tinka labai
seni vynuogynai, apsodinti vietinėmis (autotechtoninėmis)
vynuogėmis. Kiti (Jaume Gramona, kurio cava aklosiose
degustacijose dažnai nugali šampaną) teigia, jog prie
vyno unikalumo stipriai prisideda ir tai, kad vynuogynai
apdirbami pagal biodinaminius principus. Toks vynas yra
labiau subalansuotas ir koncentruotas.
Pastebėta, kad išskirtiniuose vynuogynuose, kur jau
gaminama CPC, vyrauja unikalus dirvožemis – saulo, tai
yra smėlis, atsiradęs iš suirusio granito. Šis dirvožemis nesulaiko vandens, yra nederlingas. Jis puikiai tinka aukštos
kokybės Xarel-lo vynuogėms auginti. Taip pat vynuogėms
patinka ir tinka llicorella (skalūnas), kalkinis ir priemolio tipo
dirvožemis. Mikroklimatas įvairus, nes jį veikia kalnuota
topografija bei netolygi Viduržemio jūros įtaka.
Labiausiai CPC gamintojų vertinama Xarel-lo vynuogė,
naudojama viena arba mišiniuose su įprastomis Macabeo
bei Parellada veislėmis. Chardonnay bei Pinot Noir yra dviejuose CPC ir dar naudojama kelete mišinių.
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Pinot Noir vynuogės

Šių metų pradžioje iš Ispanijos vyno pasauliui buvo
pasiųsta žinia apie „Corpinnat“ įkūrimą. Dar 2013 m. dalis
cava gamintojų išėjo iš Cava DO ir įsteigė Sparkling DO
Penedès. Kokios priežastys, Jūsų manymu, tai lėmė?
Kai kurių cava gamintojų netenkino cava kokybė ir
jie nusprendė, kad nebenori savo putojančio vyno vadinti
cava. Taip prieš šešerius atsirado „Classic Penedès“ grupė.
Šių metų pradžioje 9 cava gamintojai įkūrė „Corpinnat“
(gimęs Penedeso (Penedés) širdyje – aut. past.), kuri gamina apie 1 proc. visos cava. Mano nuomone, didesnėje
bendrijoje galime padaryti daugiau ir geriau, nei išsiskirstę
į mažas grupes. Skaitydamas Cava DO ir tų naujų grupių
nuostatus, nerandu esminių skirtumų. Mes visi siekiame
to paties – kokybės. Tereikia susikalbėti ir išsiaiškinti,
kas yra blogai ir kaip tą blogį įveikti. Šampanėje pavyksta
sutarti mažiesiems ir didiesiems gamintojams, visi jie gamina šampaną. Nors jo kokybė, skoninės savybės skiriasi.
Būdami kartu, jie įgyja daugiau jėgos ir pagarbos.
Vyno pasaulyje dabar madinga rinktis mažo gamintojo
vyną, o ne didelius ir garsius vardus. Kaip manote, kodėl
dabar tai vyksta?
Tame daugiau romantikos. Esu dirbęs mažoje vyninėje. Ten vienas asmuo turėjo daryti galybę darbų: išrašyti
sąskaitas, darbuotis rūsyje ir vynuogyne, rūpintis kalėdine
prekyba. Žmogus orkestras. Didelėje įmonėje vienas asmuo
atsakingas už labai konkretų darbą. Kai triūsiau mažoje
įmonėje, mažiausiai galvojau apie vyndarystę. Šiuo metu
kasdien rengiame profesionalias degustacijas, pokalbius
tik apie vynuogių ir vyno kokybę. Mums nerūpi kamščių
ir etikečių tiekimas (juokiasi).
Per metus pagaminame apie 5 mln. cava butelių.
Esame antri pagal dydį cava gamintojai. Mes turime apie
2 000 ha vynuogynų. Tai itin svarbu, nes vyno kokybė
prasideda vynuogyne. 70 proc. cava gamintojų perka ramųjį vyną ir iš jo daro putojantį vyną. Jie praranda labai
reikšmingą grandį – vynuogynų kontrolę.
Ne taip seniai atsirado dar vienas naujas terminas cava
pasaulyje – Cava De Paraje, tai yra cava iš vieno vynuogyno.

Finca La Fideura vynuogyno dirvožemis

Kadangi esate ypač didelio cava gamintojo, turinčio daug
vynuogynų skirtingose vietose, atstovas, Jums turbūt daryti
Cava De Paraje nėra labai sudėtinga? Kiek šiuo metu pagaminate Cava De Paraje? Ar planuojate daryti daugiau?
Vyninė, kuriai priklauso daug vynuogynų, turi
išskirtines galimybes gaminti unikalaus skonio gėrimą
išrankiam pirkėjui. Dabar valdome tris Cava De Paraje. Nė
vienas gamintojas tiek neturi. Iš viso šiuo metu yra dvylika
cava iš atskirų vynuogynų. Svarbiausia rasti plotą, kuriame
užaugtų tokios vynuogės, iš kurių padarytą vyną po antros
fermentacijos būtų galima laikyti su mielėmis 10 metų. Nėra
paprasta tokį atrasti. Mums pavyko aptikti tris vynuogynus,
kuriuose užauga išskirtinės kokybės vynuogės: „Finca La
Pleta“, „Finca El Tros Nou“, „Finca La Fideura“.
Cava De Paraje brangus produktas. Kokie motyvai
pirkėją turėtų paskatinti rinktis Cava De Paraje, o ne vieno
vynuogyno (single vineyard) šampaną?
Smalsumas. Iš vieno vynuogyno padarome po vieną
ar du tūkstančius cava butelių. Jie 10 metų laikomi mūsų
rūsiuose. Argi neįdomu paragauti tokio kūrinio? Visada
žmones skatinu išbandyti tai, ko dar nepatyrė. Kol yra
pirmų kartų, tol esame jauni (juokiasi).
Daug kalbama apie klimato kaitą ir šių procesų įtaką
vyndarystei. Kokie Jūsų pastebėjimai šiuo klausimu?
Prieš dvidešimt ir daugiau metų derlių imdavome
dešimt dienų vėliau nei dabar. Šiemet pradėjome rugpjūčio
pabaigoje, derliaus rinkimas truko 28 dienas. Savaitgaliais
mūsų rinkėjai netriūsia. Vadinasi, užtrukome pusantro mėnesio. Tačiau dar prieš 30 metų mes neturėjome
Chardonnay, o ji noksta anksčiau už vietines Macabeo,
Parellada, Xarel-lo vynuoges. Kokybė yra puiki, klimato
kaita kol kas jai neturi įtakos.

Cava brandinimo su mielėmis procesas

Vyninė, kuriai priklauso daug
vynuogynų, turi išskirtines
galimybes gaminti unikalaus
skonio gėrimą išrankiam pirkėjui.
Corpinnat
„Corpinnat“ – kolektyvinis Europos prekės ženklas, vienijantis vynines, atsiskyrusias nuo Cava DO ir gaminančias
putojantį vyną pagal griežčiausius putojančio vyno pasaulio reikalavimus.

• 100 proc. derliaus naudojamo vyno gamyboje atkeliauja iš nuosavų vynuogynų, tad užtikrinama maksimali derliaus kokybės kontrolė!
• 100 proc. ekologiška vynuogininkystė!
• 100 proc. rankomis skintas derlius (tik iš tų pačių nuosavų
vynuogynų)!
• 100 proc. vyno gamyba tik vyninėje!

• Vynuogynuose auga mažiausiai 90 proc. istorinių veislių vynuogių (Xarello, Macabeo, Parellada) ir ne daugiau
nei 10 proc. tarptautinių veislių vynuogių (Chardonnay,
Pinot Noir)!
• Derlius tik iš apibrėžtos istorinės vietovės – kuri yra...
Penedeso širdyje!

• Ypač ilgas brandinimas su mielėmis: butelyje – visuomet
mažiausiai 18 mėnesių laikytas gėrimas. Taip pat privaloma gaminti putojantį vyną, brandintą ilgiau nei 30 mėnesių ir kitą, brandintą ilgiau nei 60 mėnesių.

Kokia Jūsų mėgstama vynuogė?
Xarel-lo dėl savo išskirtinės rūgšties ir jos potencijos
ilgai ir tolygiai bręsti. Turime vieną Cava De Paraje, kuri
daroma tik iš šios veislės. Tai – Finca La Fideura. Šiuo metu
jos mūsų rūsiuose nebeliko. Išpirko pirmiausia. Taip pat

man patinka Chardonnay, Pinot Noir ir Trepat dėl subtilaus
baltųjų pipirų aromato bei skonio. Kartais į mišinį įdėjus
vos kelis procentus, gėrimo skonis pasikeičia taip pat kaip
mėsos kepsnį pagardinus druska ir pipirais.
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Šįkart tradicinėje mūsų rubrikoje „HORECA
verslui“ pristatome tris įmones, siūlančias
naujausius produktus bei paslaugas, skirtas šios srities profesionalams.
Svetingumo sektoriaus konsultacijų įmonė
„Guestbook Consulting“, suvokdama, jog
HORECA sektorius kasdien susiduria su
įvairiais iššūkiais, pradedant besikeičiančiais svečių poreikiais, baigiant darbuotojų
motyvacija bei kaita, dalydamasi patirtimi
bei žiniomis, padeda viešbučiams ir restoranams geriau suprasti svečią.
Nors šaltyje džiovintos uogos Lietuvoje jau
nėra naujiena, vis dėlto dar stebina šaltyje
džiovintas kefyras ar mėsos vyniotinis. O
štai prekės ženklo „Supergarden“ savininkės,
įmonės „Gold Baltic“, kurios produkcija keliauja į įvairias Europos šalis, vadovė Laura
Kaziukonienė teigia, kad iš esmės šaltyje
džiovinti galima viską. Bendradarbiaujant
su mūsų šalies virtuvės šefais, įmonės darbuotojams gimsta begalė kūrybinių minčių, gi patiems virtuvės meistrams liofilizuoti produktai pamėtėja daug įdomių idėjų
kurti naujus kulinarijos šedevrus.
UAB „Sangaida“ kartu su sirupų rinkos
lyderiu „Monin“ ir kokteilių meistru Alexu
Kratenu pristato pastarųjų partnerystės
produktą – prabangių augalinių kordialų
liniją „Paragon“, išsiskiriančią ne tik egzotiškomis sudedamosiomis dalimis, bet ir
gamybos technologijomis, iki šiol naudotomis tik parfumerijoje.
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Raimonda Grigaitė-Kjeldsen, įkūrusi svetingumo
sektoriaus konsultacijų įmonę „Guestbook Consulting“

Pataria profesionalai

„Guestbook Consulting“:

kad svečias ir vėl grįžtų
Kalbino Margarita Šimkutė

„Gyvendama skirtingose šalyse, bendradarbiaudama su įvairiais viešbučiais, pastebėjau skirtumą tarp aptarnavimo ir svetingumo. Dažna įstaiga teikia puikias paslaugas, tačiau pritrūksta
svetingumo. O būtent jis ir yra mūsų industrijos pagrindas“, – įsitikinusi Raimonda GrigaitėKjeldsen, įkūrusi svetingumo sektoriaus konsultacijų įmonę „Guestbook Consulting“, padedančią viešbučiams bei restoranams užkariauti svečių simpatijas ir suteikti nepamirštamų įspūdžių.
Trumpam užbėgsiu už akių: išgirdusi Raimondą sakant, jog idealiai suteikta paslauga – toli gražu ne viskas,
ko reikia svečiui, mintyse perrinkau įvairias savo, kaip
svetingumo industrijos klientės, patirtis. Ir išties supratau,
kad dažnokai lankausi tikrai nebūtinai ten, kur viskas
tviska tobulybe, bet... tiesiog yra vietų, į kurias norisi grįžti.
Ir tiek. Nepaaiškinama mistika? Nebūtinai. „Guestbook
Consulting“ įkūrėja moka šią mistiką iššifruoti: nors sakoma, kad per prievartą mylimas nebūsi, yra labai konkrečių
sprendimų, kaip pelnyti svečių meilę.
Kodėl svetingumas yra tokia svarbi HORECA veiklos
dalis? Kokiu sėkmės receptu vadovautis, kad svečiai norėtų apsilankyti dar ne kartą? Kaip rasti aukso vidurį tarp
aukštos aptarnavimo kokybės ir nuoširdaus svetingumo?
Visi šie klausimai – Raimondos ir jos klientų kasdienybė,
tad leiskime jai pačiai apie viską papasakoti.
Kaip atsiradote ten, kur esate dabar? Kas paskatino
imtis šios veiklos?
Teko matyti nemažai aukšto lygio paslaugas siūlančių
viešbučių, kurie visgi nesugebėdavo išlaikyti svečių lojalumo. Taip pat atkreipiau dėmesį, jog galima rasti daug kursų,
kuriuose akcentuojamas klientų aptarnavimas, pardavimas
ir pan., bet labai mažai tokių, kuriuose būtų kalbama apie
svetingumą ir svečių patyrimus.
Kai dėl asmeninių priežasčių kraustantis iš Vokietijos
į Daniją teko palikti tarptautinę įmonę, kurioje daugelį
metų dirbau, mano vadovybė išreiškė norą bendradarbiauti toliau. Tapome partneriais. Tuomet ir pagalvojau,
kad galiu imtis savarankiškos veiklos – dalytis patirtimi
bei žiniomis su HORECA verslo atstovais ir drauge kurti
gražesnes patirtis jų svečiams.
Gal, kaupiant tarptautinę darbo patirtį, teko pastebėti,
kuo skiriasi HORECA sektorius įvairiose šalyse?
Manau, didžiausias skirtumas yra pati svetingumo
kultūra ir jos supratimas. Kai kuriose šalyse svetingumas
turi labai gilias tradicijas – tai tiesiog tautos mentaliteto
dalis. Jie puikiai jaučia svečią, juo rūpinasi, su dideliu pasididžiavimu siekia parodyti geriausią savo šalies pusę ir

Sukaupus nemažai patirties, atėjo
laikas imtis savarankiškos veiklos – dalytis
žiniomis su HORECA atstovais ir drauge
kurti gražesnes patirtis jų svečiams.
Raimonda Grigaitė-Kjeldsen
Patirtis turizmo ir svetingumo industrijoje:
15 metų.
Dabartinė veikla: „įkurta įmonė „Guestbook Consulting“, teikianti konsultavimo paslaugas HORECA sektoriui
(organizuojami seminarai bei kursai, veiklos vertinimas ir
tobulinimas, ruošiama medžiaga personalo saviugdai).“
Darbų kaleidoskopas: „Dar studijų laikais pradėjau
nuo sezoninių darbų bare ir restorane Anglijoje, vėliau
kelis sezonus darbavausi „Novature“ (atstovė viešbučiuose). Vėliau prisijungiau prie įmonės „Thomas Cook“. Kurį
laiką padirbėjusi gide ir atstove šalyje, perėjau į Kokybės
departamentą. Buvau atsakinga už kelionių krypties viešbučių kokybę, turistų pasitenkinimą ir pan. Vėliau pradėjau
kurti, organizuoti ir vesti mokymus viešbučiams. Nuo
2018 m. pavasario bendradarbiauju su „Thomas Cook“ jau
kaip partnerė ir vedu kursus jų viešbučiams-partneriams
įvairiose šalyse (Graikijoje, Turkijoje, Bulgarijoje, Kuboje).“
Auksinis patarimas: „Visuomet sakau savo klientams,
jog tikslas – būti ne geriausiam, bet mylimiausiam. Juk
labai sunku pykti ant to, kuris nuoširdžiai, maloniai, atidžiai mumis rūpinosi, – net jeigu techniškai ir ne viskas
pavyko sklandžiai.“
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Raimonda Grigaitė-Kjeldsen

labai džiaugiasi, matydami laimingus lankytojus. Kad ir
Graikijos pavyzdys: ne visur susidursite su puikiu aptarnavimu, bet daug ką atperka svetingumas.
Kitose šalyse – atvirkščiai. Pavyzdžiui, Vokietijai būdinga aukšta aptarnavimo kokybė, bet ten mažiau nuoširdumo. Danijoje visa paslaugų sritis kultūriškai suvokiama šiek
tiek kitaip, todėl lyginti su, tarkim, Pietų šalimis, sudėtinga.
Skirtingas pačios industrijos suvokimas puikiai
atsispindi ir tokiuose aspektuose kaip, pvz., darbuotojų
amžius bei kaita. Italijoje ar Graikijoje daugybė žmonių
didžiuojasi, jog visą gyvenimą dirba svetingumo industrijoje. Apsidairę Lietuvoje, matome, kad šį darbą dažniau
renkasi jaunesni asmenys, žiūrintys į jį kaip į laikiną stotelę.
O kalbant apie kitą pusę – klientus?
Be abejo, lygiai taip pat egzistuoja ir kultūriniai skirtumai tarp svečių. Keliaujantys svečiai iš skirtingų šalių
taip pat yra saviti. Atitinkamai tai veikia ir patį sektorių,
juk prisitaikoma prie klientų – verslo pobūdis gali keistis,
priklausomai nuo pagrindinių keliautojų srautų.
Kad ir kaip būtų, vis dėlto iššūkiai ir sunkumai visur
labai panašūs.
Kokie jie? Kas paskatina įmones ieškoti pagalbos?
HORECA sektorius susiduria su įvairiais iššūkiais:
tai sparčiai besikeičiantys svečių poreikiai, darbuotojų
motyvacija bei kaita, technologijų įtaka ir patirčių bei
transformacijos ekonomika – anksčiau turizmo pasaulyje
užtekdavo pagrindų – t. y. švarios nakvynės, gero maisto,
puikaus aptarnavimo, o dabar keliaujantys žmonės nori
patirti daug daugiau.
Tačiau aš matau dvi pagrindines klientų grupes. Pirmieji – tie, kuriems sekasi tikrai gana gerai, bet jie siekia
išskirtinumo, pageidauja iš gerų tapti puikūs. Tokie klientai
supranta, jog, norint išlaikyti svečių lojalumą, dažnai vien
kokybiško aptarnavimo neužtenka. Jie stengiasi suteikti
įsimintinų potyrių ir mokosi būti dar svetingesni.
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Antroji grupė – tie, kurie kreipiasi pakliuvę į probleminę situaciją, pastebėję, jog mažėja užsakymų, krinta
įvertinimo balas, daugėja skundų. Taip pat dažna priežastis
būna darbuotojų motyvacijos stoka, komandinio darbo
trūkumas ar suprastėjęs bendravimas tiek su kolegomis,
tiek su klientais. Daugeliui reikia pagalbos, siekiant geriau
suprasti svečią ir jo poreikius, galbūt – pasisemti idėjų ir
įkvėpimo tobulinant siūlomas paslaugas.
Įdomu tai, kad didžiuma problemų – nebūtinai
sudėtingos. Neretai jos tiesiog yra nematomos. Užsisukę
rutinoje, mes linkę nepastebėti daugelio dalykų. Bergždžiai
kovojame su sunkumais, net nesuprasdami, kas ir kodėl
neveikia. Sulaukus pagalbos iš šalies neretai paaiškėja, jog
sprendimas buvo toks akivaizdus ir paprastas...
Tad kokie gi tie sprendimai?
Neretai aplankiusi įstaigą suprantu, kad joje yra visko,
ko reikia puikioms paslaugoms teikti, tačiau praleidžiamos
svarbios detalės. Todėl siekiu, jog partneriai ar klientai
geriau pažintų savo svečią ir pamatytų situaciją iš jo perspektyvos. Padedu jiems patiems pereiti vadinamąją svečio
kelionę ir atkreipiu dėmesį į nuošalyje paliktus aspektus.
Juk svečio patirtį sudaro daugybė dalykų – ne vienas
ar keli aptarnavimo momentai, o visuma: nuo informacijos,
kuri bus pateikta prieš apsilankant, iki personalo manierų.
Įtakos turės netgi tai, kur padėsime šiukšlių dėžę.
Kokius žingsnius atliekate, dirbdama su klientais?
Konkretūs veiksmai visų pirma priklauso nuo bendradarbiavimo pobūdžio. Jei klientai susidomi dieną ar
dvi trunkančiais kursais, prieš tai su įmonės atstovu diskutuojame būsimomis temomis. Man svarbu suprasti, kodėl
juos patraukė būtent tie kursai, į kokius klausimus tikimasi
atsakymų. Kadangi tai yra trumpalaikis, o ne tęstinis bendradarbiavimas, itin svarbu kuo daugiau sužinoti prieš mokymus. Noriu užtikrinti, kad mano pateikiama medžiaga
būtų ne standartinė, o pritaikyta būtent tai organizacijai.

Apsilankiusi paruošiu tobulinimo planą – detalų pranešimą su visais pastebėjimais,
rekomendacijomis bei veiksmais, kuriuos reikėtų atlikti – teigia Raimonda

O jeigu sutariate dėl ilgalaikio bendradarbiavimo?
Konsultavimo atveju procesas kur kas išsamesnis ir
gilesnis. Įprastai pradedu nuo apsilankymo toje įstaigoje,
siekdama susipažinti, geriau suprasti patį verslą, žmones
ir tikslus. Kitą žingsnį vadinu aptarnavimo meistriškumo
įvertinimu. Jo metu išmėginu teikiamas paslaugas kaip
svečias, analizuoju kokybę ir žvelgiu į svetingumą iš kliento
perspektyvos.
Apsilankiusi paruošiu tobulinimo planą – detalų
pranešimą su visais pastebėjimais, rekomendacijomis bei
veiksmais, kuriuos reikėtų atlikti. Išsiaiškinus, ką ir kaip
reikėtų tobulinti, metas pradėti dirbti su komanda. Tai –
darbuotojų mokymo etapas. Po jo toliau stebiu situaciją ir
padedu tol, kol įgyvendiname tai, ką buvome užsibrėžę.
Nuo ko priklauso rezultatas, kaip pavyks įveikti
sunkumus?
Pirmiausia – nuo to, kaip įstaiga supranta svetingumo
sąvoką, koks jos požiūris į svečią. Puikiausių rezultatų
pasiekiama tuomet, kai kliento laukiama, kai juo tikrai
rūpinamasi – be jokios vaidybos ir visiškai nuoširdžiai. Kai
suprantama, jog elgtis reikėtų ne taip, kaip norisi patiems,
o atsižvelgiant į svečią. Bet kurios idėjos įgyvendinimas
turėtų prasidėti nuo klausimo: „Kaip tai paveiks klientus?“
Antra, labai svarbu noras keistis. Visuomet sakau
partneriams, jog nei aš, nei kiti mano kolegos nesame
burtininkai – negalime papasakoti nieko stebuklingo.
Tiesiog padedame žvilgtelėti į situaciją iš kitos perspektyvos, nukreipiame tinkama linkme ir suteikiame įrankių
tikslams siekti. Tačiau pats siekimas – darbas, kurį įstaigos
vadovybė turi atlikti kartu su komanda.
Per kiek laiko galima tikėtis pokyčių?
Maži pokyčiai juntami jau iškart po kursų – išaugusi
komandos motyvacija, aiškesnis supratimas apie svečią ir
savo vaidmenį įstaigoje, sklandesnė komunikacija. Rimtes-

Anksčiau turizmo pasaulyje užtekdavo
pagrindų – švarios nakvynės, gero maisto,
puikaus aptarnavimo, o dabar keliaujantys
žmonės nori patirti daug daugiau.
niems rezultatams prireikia daugiau laiko – priklausomai
nuo problemos, tai gali trukti nuo kelių savaičių iki mėnesių.
Vėlgi svarbiausia – vadovybės motyvacija ir palaikymas.
Priešingu atveju viskas netrukus grįžta į ankstesnes vėžes.
Ar orientuojatės tik į užsienio klientus, ar turite planų
ir Lietuvoje?
Praeitą pavasarį po ilgesnės pertraukos buvau čia
grįžusi, apsižvalgiau, kaip ir kuo gyvena svetingumo sektorius, tapau Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos
nare. Bendradarbiavome su Vilniaus savivaldybe, kur
vedžiau jų organizuotus mokymus apie sėkmingą karjerą
svetingumo versle. Ateityje Lietuvoje numatyta ir daugiau
bendrų darbų ir projektų, kuriais aš labai džiaugiuosi. Nors
neapsiriboju viena šalimi – daug keliauju, mielai vykstu į
bet kurį pasaulio kampelį, – tačiau prisidėti prie Lietuvos
svetingumo gerinimo man yra ypač malonu. Turbūt natūralu, bet norėčiau, jog svečiams visuomet būtų gera čia grįžti.
Baigdama pokalbį Raimonda sako, kad klientams
mėgsta priminti apie gavimą ir dalijimąsi: „Man regis,
kad mes pernelyg mažai dalijamės patirtimi, žiniomis,
idėjomis. Norint pakelti šios industrijos lygį, stengtis
reikėtų visiems. Juk kartais reikia visai nedaug: vienas
kitas pastebėjimas, konstruktyvios kritikos žodis – tiek ir
užtenka, kad kažkas pasisemtų įkvėpimo ir patobulėtų.“
Daugiau informacijos www.guestbookconsulting.com.
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Nuo šaltyje
džiovintų
uogų iki kefyro:
pasauliniais lyderiais siekiantys
tapti lietuviai nebijo ir
keisčiausių eksperimentų

Gamintojo archyvo nuotr.

Daugelis žmonių jau žino, kaip atrodo šaltyje džiovintos uogos, o ir yra jų
ragavę – braškių, aviečių, mėlynių. Tačiau
tokie produktų pavadinimai kaip „šaltyje
džiovintas kefyras“ ar „šaltyje džiovintas
mėsos vyniotinis“, regis, atkeliavę filmų
apie ateitį. Vis dėlto su futurizmu tai neturi
nieko bendra – įmonė „Geld Baltic“, prekės ženklo „Supergarden“ savininkė, šiuos
produktus yra sėkmingai liofilizavusi (toks
mokslinis džiovinimo šaltyje pavadinimas), o bendrovės vadovė Laura Kaziukonienė pasakoja, jog
kiekvienas netikėtas produktas, kurį tenka džiovinti šaltyje,
tampa gera proga tobulėti ir
galimybe dar labiau praplėsti
turimų ingredientų rinkinį.
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Pasaulinių ambicijų turinti
lietuviška įmonė
Nors lietuviškoms įmonėms neretai būdingas kuklumas, L. Kaziukonienė nė neslepia savo įkurtos UAB „Geld
Baltic“ siekio tapti pasauline šios srities lydere. Jau dabar
įmonės produkcija keliauja į įvairias Europos šalis – nuo
Didžiosios Britanijos ir Skandinavijos iki Italijos, o kitais
metais ketinama žengti į dvi svarbias naujas rinkas – JAV ir
Japoniją. Todėl maloniai stebina, jog, turėdama milžinišką
eksporto potencialą, įmonė siekia neatitrūkti nuo Lietuvos
aktualijų – atliepti vietinių gamintojų poreikius, liofilizuoti
pačius netikėčiausius produktus, kurių prireikia maisto
gamybos įmonėms ar restoranų šefams. „Norime bendradarbiauti ir su vietiniais augintojais, kad kuo daugiau
mūsų naudojamų žaliavų būtų lietuviškos. Mums įdomu
dirbti ir su vietinėmis įmonėmis, lietuviais virtuvės šefais,
nes jie turi gerų kūrybinių idėjų. Taip dirbant ir atsiranda
tikroji sinergija“, – sako L. Kaziukonienė.

Įmonės „Geld Baltic“, valdančios prekės ženklą
„Supergarden“, vadovė Laura Kaziukonienė

Nauji sertifikatai – naujos galimybės
Iki atsirandant įmonei „Geld Baltic“ ir prekės ženklui
„Supergarden“, mūsų šalyje jau buvo sėkmingų bandymų šaltyje džiovinti įvairius produktus, tačiau itin mažais kiekiais ir
moksliniais tikslais. „Geld Baltic“ įvykdė tikrą šio modernaus
konservavimo būdo proveržį – dabar apie taip konservuotas
gėrybes žino ne tik gamintojai, bet ir masiniai pirkėjai, juolab kad būtent nuo pastariesiems skirtų produktų – šaltyje
džiovintų populiarių uogų – ir prasidėjo įmonės istorija.
Kaip pasakoja L. Kaziukonienė, 2016 m. įmonė startavo su 6 produktais, o dabar skaičiuoja net 72 pozicijas,
ir tai ne pabaiga. Per 3 veiklos metus įmonė išaugo net 10
kartų, augimas užprogramuotas ir ateityje, nes neseniai
ji gavo leidimus šaltyje džiovinti ir gyvūninės kilmės
produktus – mėsą, pieno gaminius, taip pat sertifikatus,
leidžiančius gaminti ekologišką produkciją.
Kaip pavyko taip veržliai augti? Kaip sako L. Kaziukonienė, nuo pat pradžių nebuvo jokios baimės eksperimentuoti ir daryti taip, kaip iki tol niekas nedarė. Pavyzdžiui, kai „Supergarden“ žengė į mažmeninę rinką, visi
liofilizuotų produktų gamintojai siūlė uždaras pakuotes,
apsaugančias gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių. „O
mes sukūrėme skaidrią standžią pakuotę su UV filtrais.
Standi – kad trapus produktas nesubyrėtų, skaidri – kad
pirkėjas pamatytų, kas yra viduje“, – pasiteisinusius novatoriškus sprendimus komentuoja pašnekovė.

Kas vyksta liofilizatoriuje?
L. Kaziukonienė šypsosi, kad net pats terminas „liofilizuotas“ jos įmonės iniciatyva buvo „sužmogintas“, tai yra,
pasitarus su kalbininkais, rastas ir įtvirtintas alternatyvus
lietuviškas pavadinimas „džiovintas šaltyje“. Jis trumpai ir
aiškiai apibūdina proceso esmę. Tačiau kaip vis dėlto viskas
vyksta: kaip sultingos uogos virsta spalvos nepraradusiomis
lengvutėmis uogytėmis, o jogurtas ar kefyras – milteliais?
Pats džiovinimo šaltyje metodas prieš kelis dešimtmečius buvo sukurtas JAV, NASA iniciatyva. Šiuo būdu
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konservuojami įvairūs produktai
kosmonautams. Ilgainiui toks gamybos būdas itin išpopuliarėjo ir dabar
taip ruošiama daugybė masinio
vartojimo produktų bei ingredientų.
Nesvarbu, koks produktas
liofilizuojamas, pirmiausia jis yra užšaldomas
iki –80 °C temperatūros,
o tada specialiame aparate, liofilizatoriuje, vakuumu iš jo
ištraukiama drėgmė. Pastaroji proceso fazė gali trukti
nuo 1 iki 3 parų, priklausomai nuo produkto. Paprastai
kalbant, džiovinant šiuo būdu, iš ledo pašalinami garai,
peršokant vandens fazę. Tai ir paaiškina, kodėl liofilizuojant nepakinta nei produkto struktūra, nei spalva, nei
maistinė vertė. Kaip pasakoja L. Kaziukonienė,
džiovinimas šaltyje laikomas pačiu efektyviausiu konservavimo būdu, mat teigiama, kad
produkte išlieka net 98 proc. vitaminų.

Ateities užkandžiai
Liofilizuotų produktų paklausa visame pasaulyje auga
itin sparčiai, o tuo užsiimančios įmonės didina savo pajėgumus, jokia išimtis ir lietuviai. Turint galvoje šiuolaikinį
spartų gyvenimo tempą, tai nestebina, juk šaltyje džiovinti
produktai itin patogūs. Maisto pramonėje jie naudojami
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kaip ingredientai gaminant užpilamus makaronus, košes.
Lengvučiai, gerai išsilaikantys, maistingi produktai
tampa puikiu užkandžiu. Pastarojoje nišoje lietuviai taip pat
itin aktyvūs: neseniai rinkai pristatyti užkandukai, pavadinti „Bites“, pirmiausia skirti skubančiam miestiečiui, kuris
nori pilnaverčio užkandžio, sudaryto iš mėsos ir daržovių.
Šią naujieną įmonei padėjo sukurti Kauno technologijos
universiteto mokslininkas dr. Jonas Damašius. Novatoriškasis užkandis iškart buvo pastebėtas ir įvertintas – lapkričio
viduryje vykusioje parodoje „Eco Life Scandinavia“ „Bites“
nugalėjo kategorijoje „The Best New Snack 2019“.
Kaip sako pašnekovė, nuostabu, kaip mažo svorio ir
tūrio produkte užkonservuojama tokia didelė maistinė
vertė. Tokie užkandžiai aktualūs keliautojams, alpinistams, kariams. Maistingi, gardūs užkandukai reikalingi
ir aktyvumo nestokojantiems vaikams. Jiems lietuviai
gamina kubelių pavidalo skanėstus, kuriuose sujungiamos
geriausios įvairių vertingų uogų ir vaisių savybės.

Nebijo eksperimentų
Maistinė liofilizuotų produktų vertė labai svarbi,
tačiau ne mažiau įdomios ir įvairios galimybės, kurių jie
gali suteikti fantazijos nestokojantiems gamintojams ir
virtuvės šefams. L. Kaziukonienė tikina, kad liofilizuoti
galima iš esmės viską. Štai jau minėtas kefyras džiovinamas šaltyje vienos šokoladą gaminančios lietuvių įmonės
užsakymu, su juo daromi eksportui skirti saldėsiai.

Maistinė liofilizuotų produktų vertė labai svarbi,
tačiau ne mažiau įdomios
ir įvairios galimybės, kurių
jie gali suteikti fantazijos
nestokojantiems gamintojams ir virtuvės šefams

Pašnekovė pasakoja ir apie nedidelę lietuvių įmonę, kuri
pageidavo liofilizuoti mėsos vyniotinius. Mėsos gaminys
buvo supjaustytas riekelėmis ir išdžiovintas šaltyje. Eksperimentas puikiai pavyko. „Kuo keistesnis užsakymas,
tuo mums įdomiau. Nebijome eksperimentuoti, nes tai
būdas mokytis“, – sako L. Kaziukonienė ir priduria, jog
jos vadovaujama įmonė nenori blaškytis, imtis kitų gamybos būdų. Jų siekis – eiti į gylį, tapti pasauliniais savo
nišos lyderiais. Štai ir dabar įmonė turi naujų užsakymų
liofilizuoti krevetes, sūrį. Tokius ir panašius produktus
vienos firmos bei restoranai naudoja maisto gamybai, o
kiti užsako tiesiog dėl įdomumo – dėl eksperimento ar,
pvz., norėdami sukurti netikėtą dovaną.
Dar vienas įdomus šaltyje džiovintų produktų naudojimo variantas, aktualus maisto gamybos įmonėms ir
šefams, – jų milteliai kaip natūralūs dažikliai. „Kartais
liofilizuojame netikėtus dalykus vien tik dėl spalvos, –
aiškina L. Kaziukonienė. – Tai gali būti morkos, agrastai,
dumplainiai, kukurūzai. Galime sudėlioti visą spalvų
paletę.“ Įmonė nevengia gaminti net itin nedidelių kiekių,
kaip tvirtina pašnekovė, galimi užsakymai nuo 10 g iki
15 kg. „Norime populiarinti liofilizaciją, šviesti gamintojus,
šefus, todėl aktyviai atsiliepiame į įvairiausius pasiūlymus“, – teigia L. Kaziukonienė.

Netikėta retų uogų paklausa
Žinoma, įmonė neužsidaro tik siaurų eksperimentų

Džiovinimas šaltyje laikomas pačiu efektyviausiu konservavimo būdu, mat teigiama,
kad produkte lieka net 98 proc. vitaminų.
nišoje – tai tik nedidelė veiklos dalis, mat matomiausi ir
žinomiausi jos produktai tebėra prekės ženklo „Supergarden“ šaltyje džiovintos uogos – braškės, avietės, mėlynės,
gervuogės. Įmonė perka geriausios kokybės šaldytus egzotiškus vaisius ir juos taip pat liofilizuoja.
Nors iki šiol didžiausių pirkėjų simpatijų sulaukia
populiariosios lietuviškos uogos, pačios L. Kaziukonienės,
o ir užsakovų iniciatyva šaltyje džiovinamos netikėčiausios gamtos gėrybės – šermukšniai, šaltalankiai, aronijos,
putinai, svarainiai... Kai kurias uogas ir vaisius lietuviai
džiovina kone vieninteliai pasaulyje. Kartais, rodytųsi,
visai nišinio ingrediento sudžiovinimas virsta tikrų tikriausia sėkmės istorija. Štai, tarkim, lietuviams šaltyje
sudžiovinus šaltalankius, šie nesulaukė jokio tautiečių
dėmesio, tačiau užteko pasirodyti straipsniui apie šaltalankių naudą Didžiosios Britanijos žiniasklaidoje, ir visa
bendrovės pagaminta šio produkto partija buvo šluote
iššluota per vieną internetinės prekybos platformą.
Daugiau informacijos www.supergarden.lt.
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Savitam kokteilių skoniui –
prieskoniai su charakteriu
Margarita Šimkutė

Vieną gražią dieną Afrikoje pasirodė grupelė, ieškanti... aukso. Na, ne to tikrojo. Nors,
žiūrint skonio entuziasto akimis, kiekvienas tinkamas ingredientas yra aukso vertės. Kalbant apie baro pasaulį – kiekviena sudėtinė dalis, šiek tiek pakylėjanti kokteilio gamybą
ir leidžianti papasakoti istoriją. O istorijos dabar juk ant bangos...
Kas nutinka, kai skonių atradėjai į naujų ingredientų paieškas žiūri kaip į rimtą ekspediciją? Sekame paskui sirupų rinkos lyderį „Monin“ ir kokteilių meistrą Alexą Krateną.
Šviežiausias jų partnerystės vaisius – šį spalį Londone pristatyta prabangių augalinių
kordialų linija „Paragon“, išskirtinė ne tik dėl egzotiškų sudedamųjų dalių – pipirų su
charakteriu, bet ir dėl gamybos technologijų, iki šiol naudotų tik parfumerijoje.
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Gamintojų nuotr.

„Monin“ ir barmeno Alexo Kratenos bandymai vyko ne tik tarp
laboratorijos sienų. Tai – ekspedicija su aukštai iškelta skonio iššūkio vėliava

Gilyn į džiungles,
arba Naujų skonių beieškant
Barmeno Alexo Kratenos, jau keletą metų bendradarbiaujančio su „Monin“, sąskaitoje – daugybė apdovanojimų
ir gausi patirtis ne tik prie baro, bet ir kitų žanrų projektuose.
Pasigirdus žiniai, kad ruošiama šis tas nauja, auditorija sukluso, nes žino: kai scenoje pasirodo ši kokteilių žvaigždė,
paprastumo nesitikėk. Ištaręs lakią frazę „Nes patirtis be
patyrimo nėra patirta“ (anglų k. „Because you cannot experience an experience unless you experience it“), jis paaiškina
savo poziciją: „Kai norime sukurti ką nors nebandyta, galime
atsiversti knygą ar paieškoti gugle. Arba... galime keliauti į
nepažintus kraštus, liesti augalus, įkvėpti jų aromato. Rezultatas, paremtas tik teorija, labai skirsis nuo to, kurį žmogus
pasiekia nuvykęs į vietą ir išgyvenęs viską pats.“
Projekto sumanytojai tikrai viską patyrė savo kailiu –
„Monin“ bandymai vyko ne tik tarp laboratorijos sienų.
Tai – ekspedicija su aukštai iškelta skonio iššūkio vėliava.

Kokteilis „Penja N°7“
su KORDIALU „White Penja Pepper“
1 asmeniui
REIKĖS
• 15 ml sirupo „Paragon White Penja Pepper“,
• 35 ml viskio,
• 15 ml akvavito,
• 15 ml chereso,
• 10 ml raudonojo vermuto.
GAMINIMAS
Visus ingredientus supilkite į kokteilių plaktuvę, įdėkite
kubelių ir plakite, iki gėrimas taps vientisas ir atvės. Patiekite
viskio taurėje su ledu.
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Kokteilis „Timur N°3“
su KORDIALU „Paragon Timur Berry“
1 asmeniui
REIKĖS
• 10 ml kordialo „Paragon Timur Berry“,
• kanapių kombučios (pagal skonį),
• 30 ml burbono,
• šlakelio žolelių trauktinės.
GAMINIMAS
Visus ingredientus supilkite į kokteilių plaktuvę, pridėkite kubelių ir plakite, iki gėrimu taps vientisas ir
atvės. Patiekite viskio taurėje su ledu.

Prabangių kordialų linija „Paragon“
išskirtinė ne tik dėl egzotiškų ingredientų,
bet ir dėl gamybos technologijų,
iki šiol naudotų tik parfumerijoje.
Ieškodama retų pipirų, komanda išsiruošė į tolimiausius
žemės kampelius. Vaizdo reportaže iš Afrikos matome,
kaip jos nariai visa galva neria į skonių, kvapų, spalvų ir
tekstūrų paieškas: uodžia prieskonių aromatus turguje,
dalyvauja spalvingose vietinių šventėse, braunasi per
džiungles, bendrauja su ūkininkais.

Netradiciniai ingredientai –
smalsiems barmenams
„Šie kordialai skirti šiuolaikiniams barmenams,
kuriuos masina netradiciniai skoniai. Tiems, kurie nėra
abejingi ingredientų kilmei, ir tiems, kuriuos pirmyn veda
smalsumas tyrinėti“, – sako A. Kratena, apibūdindamas,
regis, pats save.
„Paragon“ kūrėjai teigia, kad tai nėra įprastas produktas: „Mes sukūrėme naujovišką mišinį iš rūgščių,
kurios niekada nebuvo jungtos tarpusavyje, kad gautume
intensyvios skonio atakos efektą, besitęsiantį dar ilgai po
pirmojo gurkšnio.“ Kordialai pagaminti vandens, cukraus
ir rūgšties pagrindu – tai kokteiliui suteikia reikiamą
rūgštumo ir saldumo pusiausvyrą.
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„Monin“ užmojai tiesiog stulbina: ar verta dėl kelių
naujų produktų tiek investuoti? Pasirodo, viskas daug
giliau. Ateityje numatyta ištisa kordialų kolekcija, barmenams pasitarnausianti kaip įdomių ingredientų enciklopedija. Projektas turi ir gamtosaugos potekstę: siekiama
prabilti apie retas augalų rūšis.
Kodėl pirmajai „Paragon“ linijai pasirinkti būtent
pipirų augaliniai ekstraktai? Pasak gamintojo, jų jutiminės
savybės iki šiol buvo nepakankamai tyrinėtos. Komanda,
nuotykį vadinanti kelione link skonio ištakų, ieškojo ingredientų, pasižyminčių netipiniais skonio profiliais. Galiausiai
buvo atrinktos trys ypač įdomios pipirų rūšys: baltieji Penja
iš Kamerūno, Rue Berry iš Etiopijos ir Timur Berry iš Nepalo.

Pasitikite pirmąją kolekciją
Kordialo „Paragon White Penja Pepper“ skonio
profilį sudaro trys pagrindinės natos: arklio karčiai
(kvapas primena arklides su šienu), mentolis ir kamparas.
Sunokę baltieji Penja pipirai renkami Kamerūne, kuriam
būdinga specifinė ekologinė aplinka: vulkaninis dirvožemis ir augalams palankus klimatas, nes metams tenka
daugmaž po lygiai lietingų ir saulėtų dienų. Tai lemia ir
atitinkamą derlių: Penja – labai kompleksiškas prieskonis, pasižymintis plačia palete – nuo sunkesnių, aštrių
iki subtiliai lengvų natų. Kiekviename etape – renkant
derlių, mirkant, plaunant, džiovinant ir rūšiuojant – viską
atlieka žmogaus rankos.
Kordiale „Paragon Rue Berry“ pinasi pasiflorų, jazminų ir šieno aromatai. Drėgnose Etiopijos atogrąžų vietovėse, kur renkamas šio mišinio pagrindas, – siauralapių rūtų
uogos, – pačius augalus įprasta naudoti kaip gydomąsias

Kokteilis „Rue N°9“
su KORDIALU „Paragon Rue Berry“
1 asmeniui
REIKĖS
• 15 ml kordialo „Paragon Rue Berry“,
• 45 ml džino,
• 5 ml Fino chereso.
GAMINIMAS
Visus ingredientus supilkite į kokteilių plaktuvę,
įdėkite kubelių ir plakite, iki gėrimas taps vientisas ir
atvės. Patiekite atšaldytoje plačioje šampano taurėje.

žoleles. Taip pat ir virtuvėje: šio augalo lapai, suderinti su
kavamedžių lapų užpilu, pagyvina sūrio skonį, o uogos yra
viena iš prieskonių mišinio „Berbere“, paplitusio Etiopijoje,
sudėtinių dalių. Krūmo lapai išsiskiria saldžiu aromatingu
kvapu, o uogos – stipraus, aštroko skonio.
Kordialas „Paragon Timur Berry“ – vienintelis trijulėje, kurio prieskonių kelionė driekiasi ne iš Afrikos, o iš
Azijos. Greipfrutų, žolelių ir medienos natomis alsuojantį
skonio profilį kuria Nepale renkami pipirai. Dėl gaivaus
citrusinio aromato šis prieskonis neretai pavadinamas
greipfrutiniu pipiru. Pietų Nepale esančio Terajų regiono
gyventojai mielai juo gardina daugumą patiekalų.

Pažangios technologijos
atkuria skonio esmę
Pirmoji darbo dalis atlikta – įdomiausios pipirų rūšys
atsirinktos, tad pradedame antrąjį etapą. Iš džiunglių –
atgal į laboratoriją.
Gamta moka neįtikėtinai kūrybingai komponuoti
skonius: kiekvienas ingredientas sudarytas iš šimtų aktyvių molekulių, būtent dėl to šios kompozicijos tokios
turtingos. Tačiau kaip išgauti jų skonio esmę ir atkurti ją
kitu pavidalu?
Ekstrakcija – subtilus menas. Šiame projekte susijungia preciziškos kvepalų gamybos technologijos ir „Monin“
patirtis kuriant skonius. Verta prisiminti ir tai, jog projekto
idėjinis vedlys A. Kratena yra baro pasaulio žvaigždė, o ši
profesija reikalauja gebėjimo meistriškai žongliruoti žiniomis apie medžiagų savybes bei technologinius procesus.
Kūrėjams buvo labai svarbu, kad mišiniuose nevyrautų tik vienas aspektas – norėta išskleisti visą augalo

„Paragon“ – ambicingas projektas.
Ateityje bus sukurta sirupų kolekcija,
barmenams pasitarnausianti kaip įdomių,
retesnio skonio ingredientų enciklopedija.
savybių spektrą. Todėl buvo derinti trys esktrakcijos būdai,
padedantys išgauti skirtingus skonio elementus: infuzija,
distiliacija ir superkritinė CO₂ ekstrakcija.
Infuzijos metu žaliava savaitę maišoma su vandeniu
ir alkoholiu. Po to mišinys išfiltruojamas. Distiliavimo
procese hidroalkoholinis mišinys maišomas su žaliava,
tada distiliuojamas. Taip atkuriamos įvairios aromatinės
dalelės, atidžiai kontroliuojant kokybę ir alkoholio kiekį.
O superkritinė CO₂ ekstrakcija leidžia išgauti nepakitusį,
gryną medžiagos aromatą. Labai svarbu pažymėti, kad
perdirbamas CO₂ neteršia aplinkos – technologijos naudojamos vadovaujantis pagarba aplinkai.
Raiškiai ir kiek išdidžiai skambantis žodis „paragon“
anglų kalboje reiškia tobulybės įsikūnijimą. Sąvoka kilusi
iš italų „paragone“ – akmens, pagal kurį buvo sprendžiama
apie aukso kokybę. Kodėl šiai linijai buvo pasirinktas būtent toks vardas? Gal dėl to, kad įsikūnydamas skirtinguose
kokteiliuose, „Paragon“ padeda kaskart sukurti savitą
gėrimą?.. Patikrinkime teoriją praktiškai ir pamėginkime
tris Alexo Kratenos sukurtus receptus.
Daugiau informacijos www.sangaida.lt.
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Tradicinėje rubrikoje „Geras skonis rekomenduoja“ pateikiame keletą pasiūlymų šventiniam
laikotarpiui: čia rasite ne tik patrauklių naujų
pasiūlymų, kur sutikti didžiąsias šventes, bet ir
šilumą bei malonias emocijas žadančių vietų,
praskaidrinsiančių šaltą lietuvišką žiemą.

Viešbučio „Palanga Life Balance SPA Hotel“ archyvo nuotr.

„Geras skonis“ rekomenduoja

Viešbutis „Palanga Life Balance SPA“ kviečia
mėgautis SPA procedūromis ir įvertinti naujos
prancūziškos kosmetikos privalumus. Jus neabejotinai maloniai nustebins į restorano à la
carte meniu sugrąžinta klasika – svečių labiausiai pamėgti ir išsiilgti patiekalai.
Palangoje, Vytauto g., neseniai duris atvėręs
viešbutis „Amsterdam Plaza“ spinduliuoja amsterdamiška dvasia, stebina drąsiais ir netikėtais
interjero sprendimais bei kokybe, matoma net
menkiausiose detalėse. Čia laukiami visi – tiek
turistai, tiek poilsiautojai, tiek konferencijų svečiai, tiek didžiąsias metų ar asmenines šventes
sutikti išskirtinėje aplinkoje norintys lankytojai.
Vilniaus Pavilnio rajone įsikūręs restoranas
„Long Road“ jau tapo mėgstama šeimų ir bičiulių susibūrimų vieta. Čia sau patinkančių patiekalų ras tiek suaugusieji, tiek vaikai, o smagurius
nudžiugins konditerijos cechas, kuriame skanėstų išsirinksite tiek kasdienai, tiek šventėms.
„Harmony Park“ kviečia kartu sutikti Kalėdas.
Šventinės programos čia paruoštos tiek vaikams,
tiek suaugusiesiems. Jūsų lauks ne tik ypatinga
vakarienė, bet ir originali koncertinė programa.

Šviesu, erdvu, solidu – tokias asociacijas sukeliantis
viešbučio fasadas tarsi byloja apie kokybišką bei
nepamirštamą viešnagę, poilsį

O štai tuos, kurie mėgsta žiemos šventes sutikti ar šventiniu laikotarpiu ilsėtis šiltesniuose
kraštuose, kartu su tinklaraštininke Urte Mikelevičiūte kviečiame pakeliauti po Portugaliją.
Šįsyk Urtė pasakoja, kodėl verta apsilankyti šioje
šalyje ir kuo gi didžiuojasi portugalai.
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Viešbučio svečiai kviečiami pasimėgauti
ir pirčių teikiamais malonumais

Laisvalaikis

Atgaivinta
klasika
Palangoje
Kristina Noreikienė

Jau daugiau nei 15 metų poilsiautojai bei Palangos kurorto svečiai puoselėja meilę ir ištikimybę ramioje Birutės alėjoje įsikūrusiam 5 plius
žvaigždučių viešbučiui „Palanga Life Balance
SPA“, į kurį plūsta visi, ištroškę poilsio kūnui ir
sielai, norintys atkurti vidinę harmoniją, atgauti jėgas ir pasisemti įkvėpimo ateities darbams.
Svečių maitinimu besirūpinantis viešbučio
restoranas per savo veiklos metus pelnė ne tik
lankytojų palankumą bei meilę, bet ir profesionalų pripažinimą – nuo 2016-ųjų jis nuolat yra
tarp 30-ies geriausiųjų Lietuvoje.
Šį – šaltąjį – sezoną viešbučio svečių laukia
staigmenos ir naujienos tiek restorane, tiek
SPA zonoje. Kaip teigia „Palanga Life Balance
SPA“ vykdomoji direktorė Lina Poviliūnė, visa
tai susiję su life balance filosofija, kurią čia
siekiama perteikti visur – pradedant nuotaika
ir malonia atostogų nuojauta vos atvykus į
viešbutį, baigiant pusryčiais bei SPA paslaugomis. Visgi vienas laukiamiausių ir maloniausių pasikeitimų – tai atgaivinta klasika – į
restorano meniu sugrąžinti svečių labiausiai
išsiilgti patiekalai. Tad apie viską iš pradžių...
Į meniu sugrąžinti mėgstamiausieji
Viešbučio „Palanga Life Balance SPA“ restoranas
Luxury korpuse atidarytas dar 2003 m. Šiuo metu restorano
virtuvei vadovauja stipri šefų komanda, kurią sudaro du
žinomi savo srities profesionalai, virtuvės meistrai – Gediminas Ciūnys ir Šarūnas Česonis. Būtent jie įkvėpė šio
šaltojo sezono restorano meniu pokyčius. Vis dėlto, anot
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Viešbutyje vyrauja harmonija tarp interjero sprendimų ir supančios gamtos –
pro langus atsiveriantys vaizdai čia tampa dar viena natūralia sezonine puošmena

Restorano salė spinduliuoja elegancija ir nuosaikia prabanga

Viešbučio „Palanga Life Balance SPA“
restorane į à la carte valgiaraštį grąžinti
labiausiai viešbučio ir restorano svečių
išsiilgti, geidžiamiausi patiekalai, kurie
įvardyti šio restorano klasika.
šefų, visi pokyčiai įgyvendinami ir puikūs rezultatai pasiekiami vieningos ir profesionalios, naujovėms imlios ir
nuolat tobulėjančios komandos dėka.
Taigi, kalbant apie pokyčius, pirmiausia – į à la carte
valgiaraštį grąžinti labiausiai viešbučio ir restorano svečių
išsiilgti, geidžiamiausi patiekalai. Tarp jų – mėgstamiausi
užkandžiai: geltonpelekio tuno kapotinis su avokadų
kremu, marinuotais imbierais ir citrusiniais vaisiais; taip
pat totoriškas lietuviškos jautienos kapotinis. Karštųjų pa-
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tiekalų kategorijoje vėl rasite lietuviškos jautienos išpjovos
didkepsnį su rūkytomis mini bulvėmis, sezoninėmis morkomis ir viskio bei medaus padažu. Desertų meniu ir toliau
karaliauja daugiausia svečių simpatijų pelnęs tiramisu. Visi
šie patiekalai įvardyti „Palanga Life Balance SPA“ viešbučio
restorano klasika ir, lankytojų džiaugsmui, prikelti naujam
gyvenimui. Juk taip gera žinoti, kad kai kurie dalykai bėgant metams nesikeičia – restoranas, kaip ir viešbutis, turi
daugybę nuolatinių lankytojų, kurie čia atvyksta pailsėti
jau ne vienus metus. Neretai į šią vietą sugrįžta tie, kurie
prieš penkiolika metų dar buvo vaikai: dabar jie čia užsuka
jau su savo atžalomis. Tad grąžinti į meniu jau klasika tapę
patiekalai, tikime, tikrai padės atgaivinti prisiminimus ir
patirti tą saldų nostalgijos jausmą.

Kiekvieną savaitgalį – naujas meniu
„Norėdami pasiūlyti savo svečiams modernių naujovių, kiekvieną savaitgalį parengiame ypatingą savaitgalio
meniu. Jis kaskart vis kitoks, kintantis atsižvelgiant į
sezoniškumą ir tai, kokių šviežiausių produktų galima
tuo laiku gauti. Naujas meniu kiekvieną savaitgalį – tai ir

Viešbučio „Palanga Life Balance SPA Hotel“ archyvo nuotr.

galimybė atsiskleisti, pademonstruoti savo meistriškumą,
profesionalumą bei kūrybiškumą šefams. Būtent jie ir pasiūlė ne sezono metu turėti siauresnį pagrindinį meniu ir
platesnį – savaitgalio. Taip dažnai į viešbutį atvažiuojantys
nuolatiniai svečiai gali rinktis ne tik iš seniai pamėgtų patiekalų, bet ir kaskart paragauti vis ko nors nauja“, – sako
L. Poviliūnė.

Sveikesni valgiaraščio pasiūlymai
Siekiant dar labiau užtvirtinti life balance filosofiją
restorane ir rūpinantis kiekvienu svečiu, pusryčių meniu
papildytas patiekalais, kurie ruošiami visiškai be cukraus,
laktozės bei glitimo, skonį išgaunant bei sustiprinant kitais būdais, pvz., gaminant plaktus kiaušinius (scrambled
eggs), vietoj pieno naudojama anakardžių grietinėlė ir
pan. Pusryčių valgiaraštyje puikuojasi tokie patiekalai
bei produktai kaip: duona ir beigeliai be glitimo, svirplių
miltų duonelė, fermentuotos anakardžių riešutų užtepėlės
bei brandintas kamambero tipo anakardžių sūris, taip pat
įvairūs humusai, kokoso varškė. Tad čia tinkamų, mėgstamų ir gardžių valgių sau ras kiekvienas.

L. Poviliūnė: „Norėdami pasiūlyti savo
svečiams modernių naujovių, kiekvieną
savaitgalį parengiame ypatingą savaitgalio
meniu. Jis kaskart vis kitoks, kintantis
atsižvelgiant į sezoniškumą.“
Svarbu paminėti, jog atvykstantiems sveikatintis, ypač
pasirinkusiems ilgas programas, verta atkreipti dėmesį į
specialų SPA meniu, kuris čia yra sveikuoliškas ir ruošiamas
į pagalbą pasitelkus dietistus – be jų konsultacijų neapsieita
ir pildant pusryčių meniu. Iš SPA valgiaraščio galėsite užsisakyti ir paskanauti: špinatų ir grikių miltų lapų lietinių,
Edamame pupelių lazanijos, morkų takų (tacos), batatų su
mėtiniais agurkais... Tikime, kad čia tiekiamas maistas
išties padės sustiprinti organizmą, be to, tai bus ne tik sveikatinanti, tačiau ir maloni patirtis atrandant naujus skonius.
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Atvykstantiems sveikatintis, ypač pasirinkusiems ilgas programas, verta atkreipti dėmesį į
specialų SPA meniu, kuris čia yra sveikuoliškas
ir ruošiamas į pagalbą pasitelkus dietologus.
Life balance filosofija:
nuo aplinkos iki skonių
„Palanga Life Balance SPA“ Luxury korpuse įkurtas
restoranas – erdvus ir jaukus. Restorano bei banketinėse
salėse iš viso telpa 120 žmonių. Restorano interjeras dekoruotas natūralia tiko mediena ir egzotiškais augalais,
siekiant sukurti lengvą kurorto atmosferą. Pro panoraminius langus atsiveriantis pušyno grožis suteikia šiai vietai
ypatingo žavesio. Tai kas sezoną besikeičianti ir nepamainoma interjero „puošmena“. Pasak L. Poviliūnės, life balance
filosofija remiasi tuo, jog harmoniją svečias čia turi justi
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visur – tiek kambariuose, kuriuose vyrauja labai kokybiškos
medžiagos, itališki baldai, natūralios spalvos, tiek restorane,
ragaudamas gardžių patiekalų ir mėgaudamasis gamtos
vaizdais už lango, tiek, galiausiai, SPA, besilepindamas
sveikatinančiomis bei jėgas atkuriančiomis procedūromis.

SPA procedūros –
tiek grožiui, tiek sveikatai
Viešbučio svečiai jau seniai pamėgo ir įvertino čia
įrengto neprilygstamo balneoterapijos ir hidroterapijos
komplekso procedūras bei jų naudą organizmui. Na, o
tarp populiariausiųjų yra: detoksikuojanti ir deguonimi
aprūpinanti veido procedūra su „Biologique Recherche“
kosmetika; „Anne Semonin“ kosmetikos linijos „Baltojo
smėlio ritualas“, kurio metu kūnas šveičiamas su „Bora
Bora“ smėliu, atliekant atpalaiduojamąjį masažą. Dar
viena abejingų nepaliekanti procedūra – „Ligne St. Barth“
puoselėjanti ir atpalaiduojanti masažo terapija.
„Siekdami pateisinti klientų lūkesčius bei norus, SPA
zonoje pradėjome naudoti pasaulyje žinomą ir pripažintą
išskirtinę prancūzišką kosmetiką „Biologique Recherche“.

Viešbučio kambariuose vyrauja labai kokybiškos
medžiagos, itališki baldai, ramios spalvos

Viešbučio svečiai kviečiami pasilepinti sveikatinančiomis bei jėgas atkuriančiomis SPA procedūromis

Siekiant atgaivinti Palangos miesto balneoterapijos tradicijas, gydomosioms
procedūroms ir baseinuose naudojamas mineralinis vanduo iš nuosavo gręžinio

Pajūrio regione su šia kosmetika dirba retas SPA centras ar
salonas. Džiugu, kad jau sulaukėme teigiamų svečių atsiliepimų, o viena iš procedūrų, atliekamų su šia kosmetika,
papildė populiariausiųjų sąrašą“, – teigia L. Poviliūnė.
Dar svarbu paminėti, kad, siekiant atgaivinti Palangos miesto balneoterapijos (gydymo mineraliniu vandeniu)
tradicijas ir suteikti svečiams daugiau sveikatinimo galimybių, gydomosioms procedūroms ir baseinuose naudojamas mineralinis vanduo iš nuosavo gręžinio. Šis viešbučio
teritorijoje esantis gręžinys siekia 522 m, o išgaunamo
vandens mineralizacija yra 21,813 g/l. Mineralinio vandens
procedūros nuo seno laikomos vienu veiksmingiausių
būdų įtampai malšinti, kūnui puoselėti ir sveikatai gerinti.
Unikalus viešbučio „Palanga Life Balance SPA“ konceptas ir teikiamų paslaugų kokybė įvertinti ir pasauliniu
mastu – „World Spa and Wellness Awards 2018“ konkurse
šis viešbutis išrinktas geriausiu Rytų Europos SPA viešbučiu.

Kūnui ir sielai
Šaltuoju sezonu, kai rudens rūkais ar žiemos sniegu
apsiklojusi ilsisi gamta, tam, kad vėl pavasarį atgimtų ir

Siekiant pateisinti klientų lūkesčius bei
norus, SPA zonoje pradėta naudoti pasaulyje
žinoma ir pripažinta išskirtinė prancūziška
kosmetika „Biologique Recherche“.
džiugintų mus žaluma ir šiluma, pats metas ilsėtis, mėgautis tingia ramybe ir mums. Palanga tuo metu prisipildo
romantiškos nuotaikos ir patrauklaus paslaptingumo. Kai
nebelieka šurmulio, tegul ir žavaus vasaros laiku, atsiranda daugiau erdvės mintims, lengviau išgirsti savo kūną,
atliepti sielos troškimus. Tad būtent šiuo metu pasisemti
naujų jėgų, teigiamų emocijų ir dvasios ramybės, sveikatinti organizmą ir atkurti vidinę harmoniją kviečiame į
viešbutį „Palanga Life Balance SPA“, sukurtą žmogui, kuris
yra neatsiejama gamtos dalis.
Daugiau informacijos www.palangahotel.lt.
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Roberto Gabrio nuotr.

Amsterdamo salelė
Lietuvos pajūryje
Kristina Noreikienė

Palangoje, Vytauto g. 79, visai šalia palangiškių ir kurorto svečių traukos centru jau
tapusio grojančio fontano, iškilo naujas, įspūdingas butiko tipo viešbutis „Amsterdam
Plaza“. Šis 5-iomis žvaigždutėmis įvertintas vienos šeimos valdomas viešbutis išsiskiria
nuosaikia, harmoningai į aplinką įsiliejančia architektūra, ramia fasado spalva, tačiau
jo viduje netrūksta drąsių, ryškių interjero akcentų, darančių jį nepanašų į kitus, išskirtinį
ir unikalų. Po naująjį, Amsterdamo dvasia alsuojantį viešbutį mus vedžioja ir savo vizija
dalijasi „Amsterdam Plaza“ savininkė p. Jūratė. Kartu su visa šeima jie nutarė padovanoti Lietuvos pajūrio kurortui pilnaverčiam poilsiui ištisus metus pritaikytą itin stilingą
vietą, kuri, kaip ir dera Amsterdamui, kupina kontrastų ir netikėtumų.
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Įgyvendinant projektą, tiek pastato išorėje, tiek viduje stengtasi
laikytis pagrindinės – amsterdamiškosios – stilistikos

Dariaus Gumbrevičiaus nuotr.

Amsterdamui būdinga architektūra
Vytauto g. iškilęs naujasis viešbučio „Amsterdam
Plaza“ pastatas išsyk patraukia akį savo ramiu koloritu,
nuosaikiu architektūros stiliumi, grakštumu, lengvomis,
laikui nepavaldžiomis klasikos detalėmis, kurios, suderintos su moderniais stiklo elementais, kuria į dangų kylančio
statinio iliuziją. Kalbėdama apie architektūrinį sprendimą, p. Jūratė pabrėžia, jog čia bene svarbiausias buvo šis
Amsterdamo architektūrai būdingas pastato suskaidymas:
atrodo, lyg jis būtų sudarytas iš atskirų mažesnių pastatėlių,
ir jie visi tarsi stiebiasi į viršų. Toks pastato išdėstymas,
pasak pašnekovės, dar pačiame pradiniame etape nulėmė
ir patį viešbučio „Amsterdam Plaza“ pavadinimą. Todėl
vėliau, įgyvendinant projektą, tiek pastato išorėje, tiek
viduje stengtasi laikytis pagrindinės – amsterdamiškosios – stilistikos.

Nuo solidžios išorės iki individualaus požiūrio į viešbučio interjerą
„Solidus pastato fasadas įpareigojo nenuleisti kartelės
ir kuriant viešbučio interjerą. Naudodami geriausias medžiagas, originalius Europoje sukurtus interjero elementus
ir kreipdami dėmesį net į menkiausias detales, sukūrėme
viešbutį, kuris, tikime, bus kitoks, nišinis, išsiskiriantis iš
kitų savo jaukumu, patogumu ir dėmesiu svečiui, teikiantis
jam kokybišką poilsį bei ramybę“, – sako p. Jūratė.
Į viešbutį atvykusius svečius prie registratūros įėjimo pasitinka šokantys šampaniniai fontanai. Vos įžengus
į vidų, pajunti, jog viskas čia įrengta tarsi kitaip, ypatingai,
nejučia apninka jausmas, kad toliau laukia dar daugiau
malonių staigmenų... Štai pirmojo aukšto sienas puošia
riešuto medžio dekoro intarpai, suteikiantys šios zonos
interjerui užbaigtumo, šilumos ir, žinoma, prabangos,
kurią sustiprina originali recepcija bei itališki „Driade“
baldai.
Pirmame aukšte įkurdinta konferencijoms bei privatiems pobūviams pritaikyta salė, mini konferencijų salė,
sporto salė, SPA zonos, restoranas. Svečių patogumui po
visu pastatu įtaisyta automobilių aikštelė, užtikrinanti
privatumą bei saugumą. „Įrengti požeminę aikštelę po visu
pastatu buvo nemenkas iššūkis statybų metu, nes vanduo
čia pakilęs labai aukštai, tačiau, išsprendus sudėtingus
technologinius uždavinius, pavyko šį sumanymą įgyvendinti. Tuo pasigirti gali retas viešbutis Palangoje“, – sako
p. Jūratė.

Atriumo grindų piešinys – tarsi Amsterdamo kanalų vanduo.
Erdvę puošia viešbučio meno mecenatų kūriniai

Įspūdingasis
„Amsterdam Plaza“ atriumas
Bene įspūdingiausia viešbučio erdvė – atriumas, kurio
didžioji puošmena – lietuvių meistrų lazeriu raižyta metalo
tvorelė. Pasak p. Jūratės, siekiant užtikrinti maksimaliai
geriausią rezultatą, specialūs metalo lakštai buvo užsakyti ir atgabenti tiesiai iš Italijos. O štai atriumo grindų
piešinys – tarsi Amsterdamo kanalų vanduo. Specialus
raštas ant ypatingai poliruotų ir blizgančių itališkų grindų
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didžioji puošmena – lietuvių meistrų lazeriu raižyta metalo tvorelė

Romantikos ieškančioms porelėms patiks
numeriai su atvirais vonios kambariais

Viršutiniai viešbučio apartamentai išsiskiria erdvėmis, išsidėsčiusiomis per du aukštus. Šiuose – karališkuosiuose – apartamentuose galima mėgautis ir savo privačia SPA
erdve su pirtimis ir sūkurinėmis voniomis

Dariaus Gumbrevičiaus nuotr.

Kiekvienas išskirtinio dizaino numeris
turi savo svetainės ir miegamojo zonas,
taip pat mini virtuvėles

Pasirinktas konceptas turėti erdvius,
patogius numerius, kurie, klasifikuojant
viešbučių segmente, įvardyti kaip liuksai,
VIP klasės ir karališkieji apartamentai.
plytelių padėjo įkūnyti originalią idėją: atspindėdamos iš
viršaus krintančią šviesą, šios plytelės sukuria tyvuliuojančio vandens iliuziją.

Vardai, kuriais didžiuojasi
Marcelio Wanderso kilimų burtai. Kuriant
viešbučio interjerą, siekta, kad šis būtų nepavaldus laikui,
nenorėta vaikytis vienadienių mados tendencijų. Todėl čia
vyrauja moderni klasika, o interjeras – lengvas, gaivus,
šiltas ir jaukus, tačiau... su drąsiomis detalėmis, suteikiančiomis viešbučiui rafinuotumo ir išskirtinumo.
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Vienas didžiausių netikėtumų viešbučio apartamentuose – tai olandų gamintojo „Moooi“ kiliminės dangos,
kurių raštus kūrė vienas garsiausių bei produktyviausių
pasaulio dizainerių – Marcelis Wandersas, unikaliais
savo darbais išplėtęs įprastą kilimų dizaino sąvoką. Jo
kurti kilimų raštai spalvingi ir drąsūs: kai kurie primena
vaizdus, matomus per kaleidoskopą, o štai gėlėtieji atrodo
tarsi nužengę iš baroko laikų paveikslų – aliejiniais dažais
tapytų natiurmortų, pilnų gėlių žiedų. Trijų skirtingų
raštų Marcelio Wanderso kurtos kiliminės dangos kuria drąsią, ekspresyvią nuotaiką erdvėje. „Tikime, kad
M. Wanderso kilimų dangų raštai išspręs ir sezoniškumo
klausimą – mūsų viešbučio apartamentuose gėlės žydi
nuolat. Ištisus metus galime gaudyti musytes, uodus, bites, boružėles, garsaus kūrėjo talentingai nutupdytas ant
ryškiaspalvių žiedų. Na, o vyrai, norintys padovanoti savo
moterims jūrą gėlių, galės išsinuomoti šiuos numerius, kad
jų išrinktoji, kaskart žengdama per žydinčią margaspalvę
dangą, širdyje jaustų ne tik meilę, bet ir vasarą“, – sako
p. Jūratė.
Šviesos magija. Šviesos, jaukumo ir užbaigtumo

Apartamentuose, kaip ir visame viešbutyje, maloniai stebina
iki detalių apgalvoti interjero sumanymai, bylojantys
apie nevienadienį požiūrį, pagarbą svečiui

Jaukiose SPA zonose svečiai ras hamamą, galės
mėgautis turkiška pirtimi, sauna, sūkurinėmis voniomis,
įvairiais kvalifikuotų meistrų atliekamais masažais

Vienas didžiausių netikėtumų viešbučio apartamentuose –
olandų gamintojo „Moooi“ kiliminės dangos, kurių raštus kūrė
vienas garsiausių pasaulio dizainerių – Marcelis Wandersas

viešbučio interjerui suteikia originalūs žymiausių gamintojų bei dizainerių sukurti šviestuvai. „Amsterdam
Plaza“ didžiuojasi ispanų dizainerio Jaime’ės Hayono bei
prancūzų dizainerės Masrie Lise Fery šviestuvai, suteikiančiais erdvėms nuosaikios elegancijos. „Rinkomės stipriausius, labiausiai vertinamus ir pripažintus pasaulyje
gamintojus bei kūrėjus“, – teigia p. Jūratė.
Vonios kambariuose ir SPA zonoje – inovatyvi vokiška įranga. Daug pastangų dėta ir radikalių
sprendimų priimta, siekiant, kad objekte būtų sumontuota išskirtinė vokiečių gamintojo „Dornbracht“ vonios
kambarių įranga, SPA zonose – naujoviškos patentuotos
šio gamintojo dušų sistemos, turinčios šviesos terapijos
funkciją. Pasak p. Jūratės, tai bus pirmas objektas tiek
Rytų Europoje, tiek Skandinavijos regione, kuriame
tiek daug investuota į šio aukščiausio lygio gamintojo
produkciją, teikiančią klientui ypatingą vandens procedūrų pojūtį. Didžiojoje bei mažojoje SPA zonose svečiai
ras hamamą, galės mėgautis turkiška pirtimi, sauna,
sūkurinėmis voniomis, įvairiais kvalifikuotų meistrų
atliekamais masažais.

Vonios kambariuose įspūdingai atrodo onikso
siena, suteikianti prabangos ir išskirtinumo

Vonios kambarių eleganciją kurti padeda trijų metrų
aukščio itališkų sieninių plytelių masyvai, taip pat stilingi
„Alape“ gamintojo veidrodžiai. Romantikos ieškančioms
porelėms patiks numeriai su atvirais vonios kambariais.
Juose įspūdingai atrodo onikso siena, suteikianti prabangos ir išskirtinumo. Kaip įrodymas, jog čia pagalvota apie
viską, vonios kambariuose puikuojasi Roberto Cavalli
kosmetika.

Erdvūs apartamentai –
karališkam poilsiui
„Amsterdam Plaza“ plotas – net 4 000 kv. metrų,
tačiau jis visgi pretenduoja į butiko tipo viešbučių kategoriją. Jame įrengti 29 apartamentai, kurių plotas – nuo
38 kv. metrų. „Pasirinkome konceptą turėti erdvius,
patogius numerius, kurie, klasifikuojant viešbučių segmente, įvardyti kaip liuksai, VIP klasės ir karališkieji
apartamentai. Kiekvienas išskirtinio dizaino numeris
turi savo svetainės ir miegamojo zonas, mini virtuvėles.
Viršutiniai viešbučio apartamentai išsiskiria erdvėmis,
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Viešbučio svečių maitinimu rūpinasi europietiškos virtuvės restoranas, kuriame laukiami
tiek apsistojusieji „Amsterdam Plaza“, tiek
Palangos gyventojai bei kurorto svečiai

Viešbutis ir restoranas yra atviras tiek poilsio ieškantiems turistams, tiek šeimoms su vaikais, tiek verslo klientams ar didesnių
bei mažesnių konferencijų svečiams

Ypatingą nuotaiką ir elegancija dvelkiančią atmosferą
restorane kuria portugalų gamintojų baldai bei įspūdingi
prancūzų dizainerės Masrie Lise Fery šviestuvai

išsidėsčiusiomis per du aukštus. Šiuose – karališkuosiuose – apartamentuose galima mėgautis ir privačia SPA erdve
su pirtimis ir sūkurinėmis voniomis. Taigi karališkieji apartamentai siūlo namų sąlygas ir itin komfortišką ilgalaikį
poilsį. Mums labai svarbu ne vien miegas – siekiame, kad
atvykusieji jaustųsi puikiai ne tik šviečiant saulei, bet ir
norėtų čia likti net ir esant blogam orui“, – sako p. Jūratė.
Visi numeriai viešbutyje ir panašūs, ir, rodos, visiškai
kitokie. Jie skiriasi ne tik drąsesnėmis ar ramesnėmis sienų
spalvomis, harmoningai derančiomis su pribloškiančiais
Marcelio Wanderso talentingai išmargintais kilimais, bet
ir išdėstymu: esama kambarių su atviromis erdvėmis,
kituose miegamojo ar darbo zonos atskirtos, saugančios
privatumą.
Apartamentuose, kaip ir visame viešbutyje, maloniai stebina iki detalių apgalvoti interjero sumanymai,
bylojantys apie nevienadienį požiūrį, pagarbą svečiui: nuo
dėmesio dalykams, užtikrinantiems kokybišką miegą, iki
tarsi nematomų akcentų, kuriančių koncepcijos išbaigtumo įspūdį. Štai kad ir palangės, kurioms pagaminti
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čia pasirinktas ne plastikas ar medžio drožlių plokštė, o
korianas. Koriano paviršiai naudojami ir vonios kambariuose bei numeriuose įrengtose privačiose virtuvėlėse.
Jie ilgaamžiai, atsparūs neigiamam aplinkos poveikiui,
saugūs naudoti, be to, teikia laisvę improvizuoti virtuvėje
ir tiesiog mėgautis poilsiu.

Restoranas – tiek pavieniam turistui,
tiek ypatingoms progoms
Viešbučio svečių maitinimu rūpinasi čia įrengtas
europietiškos virtuvės restoranas, kuriame laukiami
ne tik apsistojusieji „Amsterdam Plaza“, bet ir Palangos
gyventojai bei kurorto svečiai. Ypatingą nuotaiką ir elegancija dvelkiančią atmosferą restorane kuria portugalų
gamintojų baldai bei įspūdingi prancūzų dizainerės Masrie Lise Fery šviestuvai. Restoranas pritaikytas 70–80-iai
lankytojų. Visgi, sujungus restorano ir greta esančios
konferencijų salės, kurioje telpa 70–80 asmenų, erdves
į vieną, čia gali susirinkti iki 150-ies svečių. Restorane

Dariaus Gumbrevičiaus nuotr.

Viešbučio „Amsterdam Plaza“ restorane svečiai turi galimybę leistis į gurmanišką
skonių kelionę, o patiekalai čia žavi ne tik savo skoniu, bet ir estetišku pateikimu

atsisakyta baltų staltiesių, taip parodant, jog čia laukiamas kiekvienas – tiek pakeliui iš paplūdimio užsukęs
poilsiautojas, tiek pasistiprinti stabtelėjęs dviratininkas,
tiek romantiškai vakarienei brangų žmogų pakvietęs
svečias. „Viešbutis ir restoranas yra atviras tiek poilsio
ieškantiems turistams, tiek šeimoms su vaikais, tiek
verslo klientams ar didesnių bei mažesnių konferencijų
svečiams. Tikimės, kad jie iš čia išvyks su pačiomis maloniausiomis emocijomis, gražiausiais prisiminimais,
pakylėti, nešdami tą gerąją žinią ir perduodami ją kitiems“, – viliasi p. Jūratė.

Apie žvaigždes –
už meilę ir atsidavimą prisegamas
Savo veiklą vos pradėjęs viešbutis „Amsterdam
Plaza“ įvertintas 5-iomis žvaigždutėmis. Džiaugdamasi
tuo, jog visos viešbučio koncepciją kūrusios komandos
drąsa bei originalumas neliko nepastebėti, p. Jūratė sako:
„Tikrai padarėme viską, atidavėme šiai vietai visą širdį,

Viešbutis ir restoranas yra atviras
tiek poilsio ieškantiems turistams,
tiek šeimoms su vaikais, tiek verslo
klientams ar didesnių bei mažesnių
konferencijų svečiams.
o įveikę visus sunkumus ir pralaimėjimus, mes kaskart
pakildavome ir drąsiai pasitikdavome naujus iššūkius.
Taip gimė viešbutis, įkūnijęs svajonę ir, tikime, pradėjęs
naują prabangios gyvensenos dizaino ir butiko viešbučių
tendenciją Lietuvos pajūryje.“
Daugiau informacijos www.amsterdamplaza.lt.
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„Long Road“ –

kelias į šviežumą ir kokybę
Asta Navikaitė

Ar tikrai tik centrinės miestų dalys ir senamiesčiai traukia lankytojus? Kartais norisi pasprukti nuo šurmulio ir tiesiog pasimėgauti artimųjų kompanija bei kokybišku maistu
ar šviežutėliu desertu.
Naujas, jaukiai obelų sodų ir liepų alėjų apsuptame Vilniaus Pavilnio rajone įsikūręs
restoranas „Long Road“ jau tapo šeimų ir bičiulių, ieškančių privatumo bei ramybės,
susibūrimo vieta.
Šių metų liepos mėnesį duris atvėrusio restorano neįmanoma nepastebėti iš tolo:
ištaigingas pastatas ir logotipe unikalia ornamentika atskleista restorano filosofija. „Šis
simbolis – tai ilgo produktų kelio ir gamybos proceso, skiriant ypatingą dėmesį lokališkumui, atvaizdavimas. Taip pat ir atidumas aukščiausiai kokybei bei meistriškumui,
kad ilgai išliktų teigiami įspūdžiai ir svečias norėtų sugrįžti. Pavadinimą bei logotipą,
žinoma, galime sieti ir su mūsų adresu – Juodasis kelias 37“, – pasakoja restorano vadovė Kristina Chatkevičienė.
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Anties krūtinėlė su polenta ir vyne virta kriauše

Restoranas „Long Road“

Salotos su krevetėmis ir greipfrutais

Restorano vadovė Kristina Chatkevičienė

Kokybė ir meniu vaikams
Restorano virtuvės komanda ne veltui į meniu įtraukė
ir vaikams skirtų patiekalų. Kristina pastebėjusi, jog neretai šeimoms trūksta vietų, kuriose ir mažieji galėtų rinktis
patiekalus: „Meniu specialiai kūrėme tokį, kad suaugusieji
galėtų ramiai skanauti antieną su polenta ar šviežiai keptą
skumbrę, o vaikai – mėsos kukulaičius ar sveikus mini
mėsainius bei gausybę desertų.“
„Long Road“ restoranui itin svarbi produktų kilmė,
kokybė, šviežumas bei sezoniškumas: vasaros meniu vyravo šviežios daržovės, uogos, žuvies patiekalai, rudenį –
moliūgai, lankytojų pamėgta šilkinė baravykų sriuba.
Žiemos sezonui planuojami sotesni mėsos patiekalai.
K. Chatkevičienė pastebi, kad svečiai mėgsta eksperimentuoti ir drąsiai išbando visas naujienas, tačiau neretai
sulaukiama ir lankytojų, kurie atvyksta tik dėl ėrienos
šonkauliukų ar jau minėtos baravykų sriubos.

Privati pobūvių salė
Jei ieškote vietos, kurioje galėtumėte laisvai ir patogiai
jaustis drauge su savo artimaisiais, mėgautis šviežiai ruoštais patiekalais bei desertais – „Long Road“ restoranas tam
specialiai sukūrė atskirą erdvę antrame aukšte. Pobūvių salė

„Meniu specialiai kūrėme tiek suaugusiesiems, tiek vaikams, kad kiekvienas
svečias galėtų mėgautis patiekalais.“
įrengta taip, kad bet kokia proga būtų lengvai dekoruojama
pagal svečio poreikį, skonį ar šventės temą.
Restorano virtuvės komanda visuomet atsižvelgia į
klientų poreikius ir pasiūlo tinkamiausią sprendimą: „Visus
patiekalus, esančius meniu, galima užsakyti ir privačioms
šventėms – joms esame įkūrę atskirą privačią erdvę. Kone
kasdien sulaukiame klausimų dėl vestuvių, krikštynų, gimtadienių ar įmonių renginių. Kiekvienai šventei teikiame
atskirą pasiūlymą, atitinkantį svečių poreikius, mitybos
ypatumus ar šventės temą. Galime pasiūlyti visą spektrą
paslaugų – nuo įvairių užkandžių, karštųjų patiekalų, desertų ir tortų, gėrimų iki stalų dekoravimo, renginio vedėjo,
fotografo ar muzikantų. Mes padedame klientams taupyti
laiką ir pasirūpiname visomis detalėmis, o svečiams telieka
mėgautis švente“, – džiaugiasi restorano vadovė.
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Vienas iš restorano
išskirtinumų – čia pat įkurtas
konditerijos cechas, kuriam
vadovauja Jolanta Labul.
Abejingų nepaliekantys desertai

Daugiau nei dvidešimt metų desertų
gaminimo srityje dirbanti Jolanta Labul
Ėrienos šonkauliai su
šviežių uogų padažu ir daržovėmis

Kalėdinis džiovintų vaisių ir riešutų pyragas
„Long Road“ pobūvių salė
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Vienas iš restorano išskirtinumų – čia pat įkurtas
konditerijos cechas, kuriam vadovauja Jolanta Labul. Daugiau nei dvidešimt metų desertų gaminimo srityje dirbanti
moteris yra pelniusi aukso medalį 2016-aisiais Baltijos
maisto ir gėrimų parodoje (BAF), LRVKKA inicijuotame
konkurse „Konditeriai, įkvėpti mados“. J. Labul yra įvairių
konkursų prizininkė, dirbo bei patirties sėmėsi restorane
„14Horses Brasserie“, įsikūrusiame viešbutyje „Pacai“.
J. Labul sako, kad desertai, kaip ir visi meniu esantys
patiekalai, privalo kasdien būti švieži, pagaminti iš kokybiškų ir kuo natūralesnių ingredientų, todėl kiekvieną
dieną ji ruošia svečių jau pamėgtus prancūziškus migdolinius orinukus (macarons), panakotą, keksiukus, tortus.
„Nors klientai ir mėgsta itališkus, prancūziškus saldėsius, tačiau vienas dažniausiai užsakomų desertų yra
klasikinis medaus tortas, kurio gamybai naudojame tik
natūralius ingredientus. Vaikams specialiai darome sveikus natūralių vaisių saldainius, visų grūdo dalių avižinius
sausainius. Taip pat svarbu paminėti, jog mes patys kepame
visų grūdo dalių duoną. Jos taip pat galite įsigyti mūsų
restorane arba užsisakyti“, – pasakoja restorano konditerė.
Rodos, jog šiame restorane viskas sukurta svečiui ir
geriausioms jo gastronominėms patirtims: nuo besišypsančių ir maloniai pasitinkančių padavėjų, kruopščiai atrinktų
indų ir patiekalų iki profesionalios konditerės paruoštų desertų, užtvirtinančių gardžių pietų ar vakarienės pabaigą.
„Stengiamės puoselėti aukštą aptarnavimo kultūrą,
sukurti aplinką, į kurią visuomet norisi sugrįžti, ir pasiūlyti
meniu, atspindintį profesionalų „Long Road“ restorano
virtuvės komandos darbą. Kiekvienas svečias yra svarbus
ir laukiamas“, – kviečia vadovė K. Chatkevičienė.
Daugiau informacijos www.longroad.lt.

Pobūvių salė įrengta taip,
kad bet kokia proga būtų
lengvai dekoruojama
pagal svečio poreikį, skonį
ar šventės temą.
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Kodėl visi įsimyli Portugaliją
po pirmo apsilankymo?
Portugalai sulaukė savo sėkmės valandos. Iš lūpų į lūpas sklinda kalbos apie jų restoranus, socialiniai tinklai mirgėte mirga nuostabiais vaizdais ir alkį žadinančiais valgiais. Po
to, kai „Lonely Planet“ įtraukė Portugaliją į labiausiai vertų aplankyti šalių 2018-ųjų topų
10-uką, ne tik lietuviai, bet ir visas pasaulis ėmė plūsti į šią šalį.
Kita svarbi data – 2016-ieji, kai daugiau nei 300 paplūdimių buvo papuošti mėlynomis
vėliavomis („Blue Flag“ programos dalyviai vertina paplūdimį ir suteikia jam statusą
pagal kokybės standartus, apimančius jo paties būklę ir galimybes užsiimti vandens
sporto šakomis).
Kalbant apie gastronomiją, svarbiais laikomi 2017-ieji, kai net 7 nauji restoranai buvo
įvertinti „Michelin“ žvaigždutėmis, o 2019-aisiais jomis pasipuošė jau 26 maitinimo taškai.
Be abejo, ne viskas sukasi apie žvaigždes, nors dviem „Michelin“ žvaigždutėmis pažymėtame restorane „Casa de Cha da Boa Nova“ svečiavausi ir pati, labinausi ir ranką
spaudžiau žymiam Portugalijos šefui Rui Paulai. Bet apie jį vėliau, o dabar apie tai, kuo
didžiuojasi portugalai ir kodėl verta aplankyti šią šalį.
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Kelionės
Įspūdingos bažnyčios
Portugalai save laiko labai religinga tauta. Čia širdį
pavergia neregėto grožio katalikų bažnyčios. Nors mane
labiausiai domina maistas, lankytinų bažnyčių sąrašas
buvo kone tokio pat ilgio kaip ir valgymo vietų. Portugalijoje bažnyčios išties kerinčios: išpuoštos įspūdingomis
freskomis, čia persipynusi gotikinė, barokinė stilistika su
ekstravagantišku rokoko blizgesiu. Kad ir kokios jūsų religinės pažiūros, visada rekomenduoju aplankyti bažnyčias,
nes jos lyg kultūros veidrodis.

Šventasis kelias
Ši šalis gali būti puikiu pavyzdžiui, kaip pritraukti
daugiau turistų, naudojant religinius motyvus. Pavyzdžiui,
garsusis Šv. Jokūbo kelias (Camino de Santiago), kuriuo
piligrimai, ir ne tik jie, keliauja į Santjago de Kompostelos
(Santiago de Compostela) miestą Ispanijoje, prasideda
Portugalijoje. Nors daug kas šį kelią siejo tik su Ispanija,
portugalai nutarė apie jį kalbėti garsiai. Taip jie pritraukė
ne tik daugiau piligrimų, keliaujančių šiuo šventuoju keliu,
bet ir turistų, atvykstančių aplankyti tam tikrų stotelių.

Futbolas
Dar vienas religinis motyvas – futbolas. Ar dėl jo
dar kyla kam nors klausimų? Tikriausiai ne. Futbolas yra
atskira religija, kurios Mozė yra C. Ronaldo.

Miestai ir spalvingos detalės
Porto ir Lisabonos miestų bei Madeiros salos vaizdai atrodo lyg iš atviruko. Ne tik dėl gamtos suformuotų
natiurmortų, bet ir dėl jaukių miestelių. Miestų gatvėse ir
ant namų sienų gausu spalvotų detalių, margų glazūruotų
plytelių, puoštų geometriniais, augaliniais ar siužetiniais
elementais, vadinamųjų azulecho. Jos kuria jausmą, lyg
vaikščiotum muziejuje ar svečiuotumeis pas ką nors namie.
Pastatų sienos drąsiai spalvinamos žalia, raudona, mėlyna,
oranžine, rožine spalvomis ir įvairiausiais jų atspalviais.

Neskubėti ir mėgautis
Klausiate: „Kada?“ Atsakau: „Mañana.“ Manote,
prastas tonas pasakyti, kad padarysiu rytoj? Portugalai,
ispanai, italai ir kiti pietiečiai taip negalvoja. Darbas nėra
pats svarbiausias dalykas gyvenime, tad tai, ką gali padaryti
rytoj, daryk rytoj. Laikas sau, laikas su šeima, su draugais –
labai svarbus. Pietums portugalai tradiciškai skiria dvi
valandas, neatsisako ir taurės vyno ar stiklo alaus. Vakarieniauja vėlai, aštuntą devintą vakaro ir ilgai vakaroja. O savo
virtuve ir gėrimais be galo didžiuojasi, kaip ir įspūdingais
vynuogynais, iš kurių vynuogių gaminamas pastiprintas
portas ir kitas portugališkas vynas.

Kainos
Na, gal portugalai jomis ir nesididžiuoja, bet jomis
džiaugiausi aš, 10 dienų praleidusi Portugalijoje. Savaitei
(7-ioms dienoms) man užteko 606 eurų. Manote, daug?

Urtė Mikelevičiūtė,

restoranų konsultantė, tinklaraštininkė,
nepriklausoma someljė

Bet minusuokite 202 eurus už vakarienę dviem „Michelin“
žvaigždutėmis pažymėtame restorane (kas irgi tokiam
restoranui su 12 patiekalų ir priderintu vynu yra nepadoriai pigu), kelionei iki jo ir atgal – 34 eurai (keliasdešimt
kilometrų už tokią kaina taksi irgi nebrangu) ir dviejų
dienų kelionę traukiniu į kitą miestą – 18 eurų. Lieka 352
eurai, t. y. 50 eurų dienai.
Tik perspėju, kad aš per dieną lankiausi bent trijuose
restoranėliuose ar kavinėse, pirkau skirtingą vyną, važinėjau turistiniu autobusu (19,99 euro), leidau sau visišką
pinigų leidimo prabangą. Per „Airbnb“ platformą rasto
būsto savininkui už vieną naktį mokėjau 42 eurus, bet
mačiau ir pigesnių variantų. Tad viso 92 euriukai parai
su pusryčių kava, pusryčiais, aperityvu, vakariene, vakarojimu mieste ir restoranuose, turais po miestą ir puikiu
butuku miesto centre.

PORTUGALŲ PASIDIDŽIAVIMAS –
VIETINĖ VIRTUVĖ
Portugalai vertina savo šalies virtuvę. Tai lengva
pastebėti net ir būnant turistu. Mat vaikštinėjant kitų šalių
virtuvėms atstovaujančių restoranų reikia gerai paieškoti.
Daugumoje vietų siūlomi vietiniai ir tradiciniai patiekalai.
Net ir trendy vietelėse ar kavinėse kepami portugališki
pyragėliai pastel de nata, o per tas dienas iš užsienietiškų
valgių valgiau tik ryžius (nes juos portugalai mėgsta ir daug
kur naudoja), be to, keliuose patiekaluose radau šiek tiek
itališkos sūrio ir kumpio.

1 001 ir menkė
Portugalai sako, kad jie turi 1 001 būdą, kaip
paruošti menkę. Ši žuvis kepama druskoje, grilyje, jos
dedama į kroketus ar spurgas, troškinius. Dar įdomu ir
linksma – kai tik ateini į kokį nors restoraną, visur tau
sako tą patį: „Portugalai turi 1 001 ir vieną būdą, kaip
paruošti menkę, o mes va ruošiame 1002-uoju būdu.“
Juokas juokais, bet menkė užima labai svarbią dalį
portugalų kultūroje. Bacalhau – įsidėmėkite šį žodį: jis
reiškia „menkė“ bendrąja prasme ir „sūdyta ir džiovinta
menkė“ kulinarine prasme.
Man labiausiai patiko kepta druskoje. Žuvis, paruošta
šiuo būdu, tiesiog tirpsta burnoje. Šlakelis gero alyvuogių
aliejaus šalia ir ryžių su pupomis ar prabangesnis – omarų
(marisco na prasca) garnyras, taurė baltojo portugališko
Alvarinho vynuogių vyno, ir tiek.
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Spalvingas Porto miesto natiurmortas

Sardinės
Mažyčių ir didelių sardinių čia apstu visur. Smulkesnės vadinamos petingas. Sardinių, tiekiamų su tradiciniu
ryžių ir pupelių garnyru, verta ne tik paragauti, bet ir vežti
lauktuvių. Konservų dėžučių rasite kone visur, net ir oro
uoste. Beje, kai kurie restoranai konservuotas sardines
įtraukia ir į savo meniu. Patiekia paprastai – tiesiog dėžutėje.

Jūrų gėrybės ir žuvis
Tradicinis patiekalas – amêijoas à Bulhão Pato – moliuskai su kokybišku aliejumi, žolelėmis ir citrinomis.
Moliuskai čia keliauja ir į troškinius, ir ne tik. Visos jūrų
gėrybės ir žuvys čia mėgstamos ir gausiai vartojamos. Juk
Portugalijos krantus skalauja Atlanto vandenynas, kuris
ir teikia visą šį gėrį. Be minėtų menkių ir sardinių, čia
valgomos skumbrės, dorados, ešeriai.

Caldo verde sriuba
Portugalijos virtuvę apibūdinčiau kaip jaukią, šviežią,
šiltą ir nesusireikšminusią. Ją puikiai atspindi tradicinė kopūstų sriuba caldo verde. Čia svarbiausią vaidmenį vaidina
lapiniai kopūstai Collard, o jiems akompanuoja svogūnai,
česnakai ir bulvės. Sriuba gardinama alyvuogių aliejumi,
krapais ir dažnai chourico (čioriso) arba linguica dešrelėmis.

Kiauliena, vištiena, antiena ir ryžiai
Portugalai valgo ne tik jūrų gėrybes – jie į savo racioną
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Pirmasis speakeasy tipo vyno baras „PDT Speakeasy“

įtraukia ir nemažai mėsos. Ryžiai su vištiena arba antiena,
žirneliais arba pupelėmis ir papildomai dešrelėmis –
tradicinis Šiaurės Portugalijos patiekalas. Restoranuose
ragaukite arroz de pato. Kaip jau supratote, dešrelėmis jie
gardina sriubas ir troškinius, taip pat turi alheira com ovo.
Šį patiekalą pavadinčiau vėlyvųjų pusryčiautojų svajone:
ryžiai, bulvės, salotos, maltos mėsos dešrelės, maišytos
su česnakais ir bulvėmis, o ant viršaus – kiaušinis. Kaip
lietuviams duona prie visko, portugalams – ryžiai.

Sumuštiniai
bifanas, francesinha ir kiti
Portugalai mėgsta sumuštinius – su dešra, mėsa bei
sūriu. Mums artima? O kas sakė, kad nėra mūsų mėgstamų
skanėstų atitikmenų. Yra. Tik, pvz., francesinha sumuštinis
ruošiamas iš kelių sluoksnių mėsos (rūkytų dešrelių, šviežių dešrelių, kumpio ir dar gabalo didkepsnio), su galybe
sūrio ir gausybe padažo.
Kitas sumuštinis, kurio neparagavus net siūloma
neišvykti iš Porto, – bifanas. Tai duonos riekė su vyne
marinuotos kiauliena, česnakais ir kitais prieskoniais. Kai
kas papildomai deda sūrio. Tokie sumuštiniai valgomi ne
tik namie: jie patiekiami aukščiausio lygio restoranuose
arba nedidelėse, užeigas primenančiose vietose.

Aliejus
Portugalai, kaip ir visi pietiečiai, turintys galimybę
auginti alyvmedžius, daro alyvuogių aliejų. Ši tauta spau-

Moliuskai percebes

Atlanto vandenynas

Pastel de nata – garsusis
portugališkas desertas

Moliuskai su aliejumi,
žolelėmis ir citrina

džia tiesiog puikų aliejų. Jo pila ant visų patiekalų, net ir
į sriubas.

Vynas
Portugalija žymi portu (supraskite, yra ne tik Porto
miestas, bet ir porto vynas). Čia gaminamas baltasis ir
raudonasis portas. Vyno eksportas sparčiai auga. Tai vyksta
dėl kelių priežasčių. Portą atranda vis daugiau šalių, kurios
iki to mažai importuodavo šio vyno. Garsūs restoranai jį
įtraukia į savo meniu, o prekės ženklų ambasadoriai dirba
nepriekaištingai ir edukuoja vyno mėgėjus. Šio gėrimo
kainos sparčiai auga, tad žinovai pereina iš vienų regionų
(pvz., Bordo ar Burgundijos) į kitus ir ieško kokybiško
vyno alternatyvų. Viena tokių – Portugalija. Doro (port.
Douro, isp. Duero) slėnio raudonasis vynas keliauja į vertinimo lentelių topus ir gauna aukščiausius balus. Alentežo
regionui prognozuojama šviesi ateitis.

Kava
Portugalai garsėja kaip didžiuliai kavos gėrėjai. Jau
ankstų rytą sutiksi juos vietinėse kavinukėse stovinčius
prie baro su kavos puodeliu rankoje. Kaip ir italai, kavos
jie keliauja į aplinkines vietas, veikiančias galybę metų.
Su šviesios duonos ir sūrio sumuštiniu, pastel de nata ar
kokia kita bandele jie pradeda dieną. Porto mieste kavos
kultūra išgyvena aukso amžių, nes be istorinių taškų vis
daugiau atsidaro madingų kavinių, kurių įkūrėjai patys
skrudina kavą.

Pastel de nata ir kiti desertai
Pastel de nata – žymus portugališkas pyragaitis su geltono pudingo kremu. Ne tik turistai, bet ir portugalai mielai
jį valgo pusryčiams, užkandžiui ar renkasi desertui. Įdomu
tai, jog ir šis, ir galybė kitų desertų ruošiami su kiaušinių
tryniais. Baltymai senovėje buvo naudojami drabužiams
krakmolyti, tad likdavo daug trynių desertams gaminti.
Beje, Porto mieste veikia nemažai eklerinių – jose
didžiulis asortimentas burnoje tirpstančių įvairių skonių
eklerų.

KODĖL IR KĄ VERTA LANKYTI PORTE?
Portugalija ir Doro upės krantuose įsikūręs žavusis
Portas, garsėjantis Eifelio bokšto projektuotojo kurtu tiltu,
spalvotomis namų sienomis bei aluzecho plytelių puošmenomis, – kryptis, kurią verta rinktis. Šis miestas puikiai tinka ir
solo kelionei: vienas pats galite neskubėti, mėgautis, lankyti
įspūdingas bažnyčias, stabtelėti puikios kavos su pastel de
nata ir keliauti degustuoti portveino į Porto lodžijas.
Portugalijoje priskaičiuojama net 300 saulėtų dienų
per metus, o jos krantus skalauja galingas vandenynas.
Būdami Porte taip pat galite nuvykti prie vandenyno –
kelios stotelės autobusu iš centro. Čia gausu restoranėlių,
kuriuose drąsiai išragausite visą Portugalijos virtuvę.
Maistas čia lyg šventė.
Beje, kelios dienos praleistos pas vietinius porto ir
ramiojo vyno gamintojus tą jausmą dar kartą sustiprino
bei pagilino.
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Žavingieji Porto stogai

Garsioji Anthony Bourdaino pamėgta sumuštininė

Unikali jūrų gėrybių ir žuvies gatvė
Porto mieste yra jūrų gėrybių ir žuvies rajonas Matasinhos. Šioje vietoje, visai šalia Atlanto vandenyno, nuo
seno telkiasi žvejai, o šalia jų po truputį kuriasi ir restoranai. Čia žuvį ir jūrų gėrybes perka geriausi restoranai,
be to, čia rasite prabangių ar kasdienių restoranėlių, savo
meniu siūlančių paragauti vietinių vandenyno dovanų ar
tiesiog klasikinio portugalų maisto.

Išragaukite visą Porto virtuvę
restorane „O Gaveto“
Matasinhos rajone išskirčiau šeimos restoranėlį „O
Gaveto“. Vyresnio amžiaus savininką ir valdžią į savo
rankas perėmusį jo sūnų išvysite maloniai besišnekučiuojančius su svečiais. Nors interjeras primena taverną ir
visai neįmantrus (portugalai nelabai ir stengiasi stebinti
interjerais, jiems svarbiau kokybiškas maistas), tik įėjus
pasitinka didžiuliai akvariumai, pilni omarų ir kitų vandenyno gyventojų.
Meniu čia tradicinis, klasikinis. Beje, portugalai labai
didžiuojasi savo virtuve, tad jų maitinimo vietose dominuoja
tradiciniai patiekalai. Pradėjome nuo moliuskų, šviežių krevečių ir percebes, o vakarieniaudami išragavome kone visus
pagrindinius portugališkos virtuvės patiekalus bei desertus.

Klasikinė patirtis
restorane „O Buraco“
Man pasisekė, nes daugelį rekomendacijų gavau iš
gero bičiulio, Porto vyno ambasadoriaus Gustavo Devesas’o. „O Buraco“ įsiminė kaip visiškai autentiška vieta su
labai prieinamomis kainomis (už 3 patiekalus sumokėjau
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10 eurų, tiek pat kainavo ir vyno butelis). Ten skanavau ir
mažų sardinių, ir alheira com ovo.

Geriausios tapos mieste – „Reitoria“
Čia antrame aukšte įsikūręs didkepsnių restoranas, o
apačioje galite jaukiai leisti laiką su draugų kompanija, vynu
ir gardžiais užkandžiais. Apačioje staliukai nerezervuojami,
tad, norint būti pirmaisiais svečiais, reikia ateiti anksčiau
ir luktelėti prie durų. Meniu su itališku prieskoniu, bet jų
kepama fokačija ir su ja daromi sumuštiniai mano atmintyje
išlikę iki šiol. Verta paragauti tradicinį broken eggs patiekalą
su grybais, bulvytėmis, trumų aliejumi ir dešrelėmis.

Dešrainiai, dėl kurių
eina iš proto visas pasaulis
Kai Anthony Bourdainas paskelbė, jog jis nėra ragavęs geresnio dešrainio nei „Gazela Cachorrinhos“, visas
pasaulis ėmė plūsti vien dėl jo į Portą. Mažas bokalas alaus
ir supjaustytas dešrainis su sūriu ir mėsa – tik tai reiktų
užsisakyti šioje užeigėlėje.

Seniausiai veikianti kavinė
„Majestic Café“
Apie vieną seniausių Porto kavinių „Majestic Café“
sakoma, jog ji – viena gražiausių pasaulyje. Be abejo, čia visuomet gausu turistų ir kainos gana nemažos, tačiau verta užsukti puodelio gardžios kavos dėl auros ir įspūdingo interjero.

Madingos kavos vietos
Stilingas interjeras, puiki kava ir konceptualumas. Į

Žymioji Majestic kavinė

savo vizitų sąrašą įtraukiau ir tris madingas kavines. „Bird
of Passage“ – itin hipsteriškas taškas, kuriame ne tik puiki
kava, bet ir modernios maisto interpretacijos. Pavyzdžiui,
čia tradicinis aštuonkojis patiekiamas su korėjietiškais
ryžių blyniukais. „C’alma Café“ bei „Combi Café“ taip pat
dvi jaukios, modernios kavos vietos. Čia galite paskanauti
pastel de nata deserto.

Dviejų „Michelin“ žvaigždučių patirtis
„Casa de Cha da Boa Nova“
„Casa de Cha da Boa Nova“ restoranas įsikūręs
prie vandenyno, už Porto. Pastatą suprojektavo garsus
portugalų architektas Pritzkeris Siza. Šefukas Rui Paula –
paprastas ir linksmas. Tai atsispindi ir jo gaminamas
maiste – pilnatvė ir ilgas nepamirštamas poskonis. Kaip
ir turėtų būti, aptarnavimo lygis toks, jog jautiesi kaip
aukščiausio rango didikas ar tiesiog su karūna ant galvos.
„Kur esam, tą ir valgysim. Pas mus vyrauja žuvis ir jūrų
gėrybės“, – pristato koncepciją. Ir tiesa, lėkštėje buvo labai
gražiai atskleista vietinių gėrybių kokybė.
Startavome nuo pusryčių: ant anglių patiekto
skrundančio skrebučio su jūrų dumblių sviestu ir miežiais. Alaus pavidalu. Toliau – tradicinio portugališko
patiekalo clam a bulhao pato interpretacija ir jūrų ežių
briulė. Tuomet – vietinės krevetės su krevečių ir morkų
koncentratu; druskoje su baltymais, kad išlaikytų formą, kepta atlantinė skumbrė ir dar daug šefo kūrybos.
Patiekalų ir gėrimų deriniai buvo nepriekaištingi, o
vynas – tik portugališkas.
Kai po vakarienės sėdėjau su arbatos puodeliu rankoje, klausydamasi, kaip į uolas trankosi vandenyno bangos,
net susigraudinau. Geras maistas ir aptarnavimo kokybė

išties yra gyvenimo šventė.
Šis malonumas iš 12 patiekalų (plius pasitikimas
ir atsisveikinimas) ir priderinto vyno atsiėjo 202 eurus.
Manote, kad daug? Lietuvoje ir be „Michelin“ žvaigždės, ir
be tokios patirties galite išleisti tiek pat. Tad visada siūlau
keliaujant pasiieškoti tiek autentiško gatvės maisto, tiek
nepamirštamų gastronominių patirčių.

Vizitas pas porto gamintojus
Po 7 dienų solo kelionės, būdama Porto mieste, prisijungiau prie lietuvių someljė grupės. Su vyninės atstovais
dalyvavome degustacijose, lankėmės įspūdingo grožio
Doro slėnyje ir ragavome daug vietinio maisto. Porto –
įdomaus pastiprinto vyno – gamybos procesai be galo
sudėtingi. Jam neužtenka vienų metų vynuogių derliaus
ir vienos veislės vynuogių.
Priskaičiuojama 100 veislių vynuogių, iš kurių daromas portas. Jos tarpusavyje maišomos, siekiant sukurti
unikalaus stiliaus gėrimus. Be to, maišant dalyvauja
net ne vienų metų derliai, panašiai kaip ir gaminant
šampaną. Ar vynas vis dar daromas mindant vynuoges?
Įvairiai. Bet kai kurie gamintojai kuria naujus aparatus:
jie išsprendžia ne tik darbo jėgos trūkumo (mat vynuogių
mindytojai turi būti tam tikro svorio), bet ir higienos
klausimus.
Tiesa, pats Doro regionas išsiskiria dar ir tuo, jog čia
vynuogynai atskirti savitomis akmeninės sienomis, kurias
sudėjus į vieną, pasirodo, būtų galima pastatyti Didžiąją
kinų sieną.
Mano nuotykius ir aprašytas vietas galite rasti ir
instagramo paskyroje @urte_dervynas.
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„Tvarumas – labai plati sąvoka, apimanti veiksmingą išteklių naudojimą, verslo partnerių pasirinkimą, kolektyvo
darbo sąlygas, produktų sunaudojimą, kad kuo mažiau jų patektų į šiukšlių dėžę“, – vardija Sigitas Žemaitis

Tvarumas
restorane:

skambūs lozungai,
taupumas ar
išradingumas?
Jūratė
Sprindžiūnaitė,

gastronomijos žurnalistė

Restoranas, kaip ir bet kuris verslas, aplinkai turi pranešti, koks jis, apie ką jis ir kodėl į
jį verta ateiti. Brangiausia mėsa, atgabenta
iš Argentinos, didkepsniai, šviežios iš Indijos atvežtų mangų sultys. Tokios žinutės
darosi nebeįdomios ir net nemadingos, kai
aplink nuolat kalbama apie aplinkos taršą,
klimato kaitą. Kur kas patrauklesnė tampa
žinia apie zero mile, hyperlocal produktus
arba tvaraus restorano koncepciją.
„Pas mus vis dar svarbu sugalvoti skambų kokio
nors judėjimo pavadinimą, apie jį daug kalbėti, pasikviesti
moderatorių iš užsienio, kad prie jo pavardės būtų galima
nuolatos kartoti, kiek jis uždirbo žvaigždučių, sukviesti
spaudos konferenciją ir paskleisti naujieną visais kanalais.
Bet dažnai pamirštama apie turinį ir jo įgyvendinimą. Gyvenimas, deja, lozungų nemėgsta“, – pokalbį apie tvaraus
restorano idėją Lietuvoje pradėjo Justinas Kapkovičius,
beveik prieš metus dirbęs poilsio komplekso „La Esperanza“ virtuvės šefu.
Kodėl kalbuosi su Justinu? Skaitydama užsienio spaudą
vis dažniau susiduriu su terminu sustainable restaurant. Kai
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Kai kurie „Sweet Root“ žingsniai stulbina paprastumu. Pavyzdžiui, gėlės ant stalų. Čia niekada nepamatysi
rožės ar orchidėjos žiedo. Tik paprasti lauko ir miško augalai, kuriuos surenka patys restorano šeimininkai

pradėjau domėtis, kaip jie veikia, atmintyje iškilo vaizdai iš
poilsio komplekso „Esperanza“ daržų lysvių. Taip ir įsivaizdavau, kaip Justinas ryte prisirauna daržovių, prisiskina
prieskonių, deda į puodą ir per pietus svečius vaišina savo
išaugintų daržovių sriuba. Atrodytų, puiki vieta tvarumui,
darnai su gamta: vienoje pusėje – ežeras, iš kitos – miškas,
ramybė, švarus oras. Tačiau tikrovė pasirodė kitokia.
„Tiek, kiek patys užaugindavome, pakakdavo gal
dviem dešimtims svečių pamaitinti. „La Esperanza“ turi
tris restoranus, todėl žaliavų poreikis gana didelis. Niekada neskelbiau, kad ruošiu maistą tik iš restorano darže
augintų daržovių. Ši idėja gali būti įgyvendinta mažame,
apie dvidešimt vietų turinčiame restorane. Aš mėgstu kokybiškus sezoninius produktus ir man jų reikėdavo daug,
deja, vietiniai augintojai vis dar negali patenkinti didelių
restoranų poreikių.“

Užduotis: surinkti 6 000 kiaušinių
„Pateiksiu pavyzdį iš gyvenimo. Atvažiuoja pas mane
ūkininkas su dailiu mėsos gabalu. Sako: „Pirk.“ Aš atsakau:
„Gerai. Šį savaitgalį pas mus vestuvės, bus 80 svečių. Ar gali
patiekti tiek porcijų mėsos, tinkančios didkepsniams?“ Tyli,
mąsto, atsidūsta ir užbaigia: „Tai, kad pas mane tik 26 jaučiai
bandoje. Tokiam užsakymui turbūt visus reiks išskersti ir tau
parduoti tik kepsniams tinkamą mėsą, o kur dėti kitą?“ Bet
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juk tai – ne mano rūpestis“, – tokių pavyzdžių po pusšeštų
metų darbo prabangiame restorane Justinas gali papasakoti
daug. Jis pabrėžia, kad kol kas vietiniai žaliavų tiekėjai negarantuoja pastovumo ir tolygios kokybės.
Jis prisimena ir istoriją su judėjimu „Laisvi narvai“.
Justinas pasikvietė vaikiną, kovojantį už vištų laisvę. „Sakau jam: „Žiūrėk, mes per savaitę sunaudojame apie 1 500
kiaušinių. Jų reikia pusryčiams, konditerijai. Ar sugebėsi
per mėnesį man gauti 6 000 „laimingų vištų“ kiaušinių?“
Už mane turbūt perpus jaunesnis vaikinas miksi, kad gali
pamėginti, gal ir pavyks. Mums netinka mėginti ir bandyti.
Mūsų svečiai, kaip ir kitų viešbučių, poilsio kompleksų
lankytojai, nori ir turi pusryčius gauti kiekvieną rytą.
Skambėtų keistokai, jei atsisakyčiau svečiui iškepti omletą,
nes šią savaitę „laimingos vištos“ neturėjo nuotaikos dėti
kiaušinių“, – taškus dėlioja Justinas.
Dabar jis nebedirba „La Esperanza“, o paklaustas, ar
svajoja apie savo restoraną, tikslaus atsakymo neištaria.
„Tikrai žinau, kad tikro, visus reikalavimus atitinkančio
tvaraus restorano nekurčiau, – patikina pašnekovas ir užveda
mane ant kelio. – Vienintelis restoranas, kuris nesiafišuoja ir
jau keletą metų tyliai, bet užtikrintai eina link tvarumo, yra
„Sweet Root“. Nors svečiams jis atviras tik keturias dienas per
savaitę, šefo nematome renginiuose, televizijos laidose, nes jis
dirba: fermentuoja, sūdo, raugina, džiovina, kuria derinius.“

Linos Jushkes nuotr.
Augustės Tamulytės nuotr.

Justinas Kapkovičius

Justinas Misius

Restoranas be pipirų
„Sweet Root“ – šeštus metus sostinės Užupio rajone
veikiantis restoranas. Jis siūlo tik degustacinį meniu. Šis
maitinimo taškas dirba tik vakare, o vienu metu gali priimti apie 30 svečių. Bet, kaip sako jo šeimininkas Sigitas
Žemaitis, komfortiškiausia, kai čia svečiuojasi 26 žmonės.
Restorane – vienuolika darbuotojų. Apie tvarumo idėją
ir bandymą ją praktiškai įgyvendinti Lietuvoje su Sigitu
kalbėjome daugiau nei porą valandų, vėliau dar daug ką
aptarėme per tris su puse valandos trukusią vakarienę.
Kiekvienas restoranininko teiginys – ne tuščia teorija, o jo,
Agnės Marcinauskaitės ir visos komandos kasdienė patirtis.
„Mes nesistengėme sukurti restorano pozicionavimo
strategijos, kaip reikėtų daryti pagal šiuolaikinę verslo teoriją. Pas mus restoranas kuriamas praktiškai, o ne teoriškai.
Todėl pradžioje meniu buvo ir ančiuvių, ir čioriso dešros.
Dabar vienintelis atvežtinis produktas yra druska. Mums
net pipirų nereikia. Mūsų virtuvės šefas Justinas Misius
kuria patiekalus taip, kad pipirų juose tiesiog netrūksta“, –
pokalbį pradeda Sigitas.
Lūžis įvyko vieną vasarą, kai Sigitas, važiuodamas į
kaimą, pastebėjo gausiai uogomis apkibusius raudonųjų
serbentų krūmus ir prisiminė, kad dieną keletą jų pakuočių atvežė tiekėjas. Jie tikrai buvo nelietuviški, užaugę
šiltuosiuose kraštuose. Tada pagalvojo: kodėl uogas, kurių

Restoranas „Sweet Root“

pilni Lietuvos sodai, užsisakau iš velniai žino kokio krašto?
Atsakymas buvo paprastas – iš tinginystės. Viskas, kas yra
aplinkui, kainuoja daugiau laiko, pastangų, kantrybės,
deja, ir pinigų. Reikia išdrįsti išeiti iš komforto zonos, nes
tvarumas – tai ne tik šiukšlių rūšiavimas.

Vietinės keramikės puodelis
„Tvarumas – labai plati sąvoka, apimanti veiksmingą
išteklių (vandens, elektros) naudojimą, verslo partnerių
pasirinkimą, darbo sąlygų sudarymą, produktų sunaudojimą, kad kuo mažiau jų patektų į šiukšlių dėžę“, – vardija
pašnekovas ir pabrėžia, jog tikrai nėra šimtu procentų
tvarus restoranas.
Tačiau kai kurie „Sweet Root“ žingsniai stulbina
paprastumu, o jų čia nemažai nužingsniuota. Pavyzdžiui,
gėlės ant stalų. Čia niekada nepamatysi rožės ar orchidėjos
žiedo. Tik paprasti lauko ir miško augalai, kuriuos surenka
patys restorano šeimininkai. Čia nedeginamos žvakės.
Nebent ant šventinio deserto, kai kas nors švenčia gimtadienį. Ir tada naudojamos natūralios, lietuviško vaško
rankų darbo žvakutės.
„Sweet Root“ jau kuris laikas nėra kavos aparato.
Spėju, kad greičiausiai tai vienintelis jo neturintis restoranas Lietuvoje.
„Galvojama, kad po vakarienės būtina išgerti puodelį
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Tvariai gyventi kainuoja, deja,
brangiau nei tiesiog gyventi naudojantis
visais XXI a. teikiamais patogumais.
Tvarumas pasaulio restoranuose
Britas Douglas’as McMasteris, vadovaujantis 2014 m.
įkurtam fine dining restoranui „Silo“, vienas pirmųjų įrodė,
kad galima sukurti ir išlaikyti zero waste maitinimo įstaigą,
neturinčią šiukšlių dėžės. „Zero waste eina koja kojon su
minimalizmu: tai taupo pinigus ir daro jus sveikesnius, nes
žmonės, dirbantys pagal šią filosofiją, naudoja visą, organiškai užaugintą produktą pagal senus, fundamentalius
gaminimo būdus, kurie mūsų fiziologijai yra esminiai“,–
trumpai restorano filosofiją nusakė D. McMasteris.
Paryžiaus restorano „L’Arpège“ šefas Alainas Passard’as
laikomas tvarumo filosofijos pionieriumi. Pagal ją pradėjo
dirbti dar 2001-aisiais, kai niekas pasaulyje apie tai nekalbėjo ir mažai kas galvojo. Po metų už beveik poros šimtų
kilometrų Luaros slėnyje jis įrengė pirmąjį restorano daržą,
dar po penkerių kitas daržas atsirado Normandijoje. Dabar
restoranui priklauso trys daržai, kuriuose dirbama pagal
biodinaminius principus. Per metus į restoraną iškeliauja
apie 50 tonų daržovių. 1996 m. A. Passard’as po dešimties
metų darbo pelnė 3 „Michelin“ žvaigždutes, o šiais metais Geriausių pasaulio restoranų rinkimuose patys šefai
A. Passard’ą išrinko nugalėtoju. Degustacijos pietų meniu
čia kainuoja 175 eurus, vakarienės – nuo 340 iki 420 eurų.
Restorano „Mirazur“ šefas Mauro Colagreco šiuo metu yra
vienas ryškiausių vardų gastronomijos pasaulyje: šiais metais
Geriausių pasaulio restoranų 50-uke „Mirazur“ yra Nr. 1. Tvarumas yra šio Prancūzijos Rivjeroje įkurto gastronominio taško
esmė. Patiekalai kuriami iš restoraną supančių daržų gėrybių,
žuvį tiekia vietiniai žvejai, mėsą – netoliese gyvenantys
ūkininkai. Atkakliai dirbti, iki jį pripažino, M. Colagreco teko
daugiau nei dešimt metų: „Mirazur“ jis atidarė 2006-aisiais.
Peru sostinėje Limoje esančiame restorane „Central“
virtuvės šefas Virgilio Martinezas svečius per 17 patiekalų
degustacijos meniu supažindina su perujietiškais ingredientais, kuriuos renka po visą šalį, bei gaminimo būdais. Taip
jis nori išsaugoti kiekvieno šalies regiono kulinarinį paveldą.
Penkiolika metų Sen Tropeze (Saint-Tropez) esančio
restorano „La Vague d’Or“ šefas Arnaud Donckele ranka
rankon triūsia su vietiniais ūkininkais, žvejais, kaip savo
kiemą pažįsta aplinkinius laukus ir miškus, kur renka
žalumynus savo virtuvei. Taip pat turi didžiulį daržą. Restoranas įvertintas 3 žvaigždutėm. Degustacijos meniu –
295–350 eurų, priklausomai nuo patiekalų kiekio. Tačiau
galima rinktis iš meniu. Brangiausias jūrų gėrybių patiekalas – 147 eurai, ekologiškai auginta ėriena – 125 eurai.
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espreso. Vieną dieną suskaičiavau, kad per vakarą vidutiniškai padarau 5–6 puodelius. Aparatas nuo ryto įjungtas,
šildo vandenį, naudoja elektrą. Neekonomiška. Įsigijau
kavos malūną, „Chemex“ kavinuką, vietoje popierinių
filtrų naudoju daugkartinį lininį.
Turime laisvės ir užsispyrimo neduodi svečiui to, ko
jis gauna bet kuriame kitame restorane. Bet padarome tai
su šypsena. 99 proc. svečių būna daug laimingesni, nei būtų
gavę įprastą espresą ar „Gin Tonic“ kokteilį“, – apie kitokį
požiūrį į svečią pasakoja S. Žemaitis. Beje, kava čia patiekiama keramikės Simonos Kaunaitės keramikos studijoje
„A Chair and a Table“ sukurtuose puodeliuose. Netrukus
ir visi kiti indai bus tik iš vietinės keramikos. Tiesiog reikia
laiko ir lėšų, norint pakeisti anksčiau įsigytus angliškus.
Per naktį negali tapti tvarus.

Teisingi, patikimi ir sąžiningi tiekėjai
Apie vandenį. Pradžioje čia jo buvo keleto rūšių, kelių
gamintojų. Tačiau jų pakuotės, tušti buteliai, kuriuos reikėjo priduoti, vis labiau erzino. Kaip tai galima pakeisti?
Pasirodo, visai paprastai. Dabar „Sweet Root“ yra 20 dailių
stiklo butelių, į kuriuos pilamas lengvai filtruotas vanduo
iš čiaupo. „Esame turtingi giluminio vandens, kam mums
svetimas? Norintiems gazuoto vandens, nupirkome burbuliavimo aparatą. Taip pat buvo ir su sultimis: norėjome
turėti jų kuo daugiau, kad tik visiems įtiktume. Tačiau
užsienietiškas galima pakeisti lietuviškomis obuolių,
morkų, aronijų, juodųjų serbentų, aviečių sultimis“,– toliau
patirtimi dalijasi Sigitas.
Teiraujuosi, ar visos tos sultys, pagaliau daržovės ir
uogos, atkeliauja iš jų ūkio? Pašnekovas vėl prisimena pradžią, kuomet jiedu su Agne turėjo svajonę visko užsiauginti
kuo daugiau, tačiau realybė parodė, kad to daryti tiesiog
neapsimoka. Jie suvokė, jog turi tik dvi rankas, kurios reikalingesnės restorane nei darbams daržų lysvėse. „Daržoves
perkame iš ūkininkų, o patys tą laiką mieliau skiriame rinkdami laukinius augalus: garšvas, dilgėles, laukinius builius,
vandenines melisas, citrinines katžoles, šermukšnius.
Kad surastum patikimų daržovių, vaisių, mėsos
ir kitų produktų tiekėjų, taip pat tenka įdėti nemažai
laiko ir pastangų. Mes nesivaikome eko, bio ir kitokių
ženklių. Kalbame su ūkininkais, važiuojame į jų ūkius,
žiūrime, ragaujame. Jei daržovės per daug gražios, vienodos, greičiausiai kažkas buvo naudota tam pasiekti.
Mums tokių nereikia. Ieškome toliau,– patirtimi dalijasi
restorano šeimininkas. – Per penkerius metus pavyko
rasti teisingų, patikimų ir sąžiningų žmonių, bet tam
reikėjo pastangų. Tikrai kur kas paprasčiau turėti vieną
tiekėją, kuris į restoraną sutartu laiku pristato viską: nuo
tualetinio popieriaus iki mėsos. Tvariai gyventi kainuoja,
deja, brangiau nei tiesiog gyventi naudojantis visais XXI a.
teikiamais patogumais.“

Sumalti, sutrinti, išdžiovinti
Tęsdami tvarumo ideologiją kalbame apie produkto
panaudojimą. „Sweet Root“ jau turi nelaužomą taisyklę:

Linos Jushkes nuotr.

perka visą žuvį, restorane ji valoma, filiuojama, geriausia
dalis dalijama porcijomis, kitos sutrinamos ir ruošiami
putėsiai, iš kaulų verdamas sultinys padažui. Kai perka
mėsą, pvz., kiaulieną, įsigyja pusę paršelio. Iš tam tikrų
dalių verda šaltieną, sūdo lašinius, iš sprando kemša dešras,
odą spragina ir daro gardžius traškučius.
Todėl degustacijos meniu atsiranda 4 subtilūs, nedideli, bet skirtingi patiekalai iš kiaulienos. Šiemet rudenį
meniu dominuoja putpelė. Pernai buvo antis, nes pavyko su
viena ūkininke sutarti, kad priaugintų jų trims mėnesiams
iš eilės ir po truputį jas skerstų, pagal restorano poreikį.
Sugalvoti ir ištobulinti patiekalus užtrunka laiko, todėl jie
meniu būna tris mėnesius, o kartais ir ilgiau.
Apgalvotai elgiamasi ir su daržovėmis. Jei valgiui
naudojami tik prieskoninės žolės lapeliai, tai, pvz., stiebas apdeginamas, sumalamas, sumaišomas su aliejumi
ir taip gaunamas naminio majonezo pagardas. Kai iš
kaliaropių skobiami rutuliukai, iš likusių dalių, kurios
kituose restoranuose keliauja į šiukšliadėžę, daroma piurė. Sudžiovinta ji tampa traškučiais. Taip ta pati daržovė
gali turėti keletą skirtingų formų ir skonių. Tai pavyksta,
kai dirbi su galva.

Vynas – svarbi
degustacijos meniu dalis
„Efektyvus žaliavų naudojimas mažina kaštus, tai
yra vienas kertinių dalykų bet kuriame restorane. Būdų,
kaip visiškai sunaudoti produktą, yra begalės. Pamatai
išmetamą kažkokią produkto dalį ir galvoji, kad tai ne
feng shui. Juk tai yra kažkieno darbas. Kai iki tokio supratimo priaugi, pradedi ieškoti ir kurti“, – pripažįsta
pašnekovas.
Fermentavimas, marinavimas, rauginimas – tai
būdai, leidžiantys žiemą ir pavasarį restoranui turėti daržovių ir uogų. Jos patiekalui suteikia šviežumo, gaivos,
vaisiškumo, žoliškumo.
Su degustacijos meniu restoranui yra gerokai lengviau
būti tvarumo zonoje. Tai palengvina planavimą, ingredientų panaudojimą, sumažina likučius.
Be druskos, iš svečių šalių į „Sweet Root“ atkeliauja
ir vynas. Tai išimtis iš tvarumo filosofijos, nes, pasak
S. Žemaičio, vietinis vynas jų kuriamiems patiekalams
yra per daug sirpus, saldus, labai koncentruoto skonio.
Vynas – neatskiriama degustacinės vakarienės dalis, todėl
jo reikia subtilaus ir gastronomiško. „Nesivaikome etikečių, bet ekologiško ir biodinaminio vyno mūsų vynraštyje
daugėja. Apie trečdalis atkeliauja iš vyninių, kurios, kaip
ir mes, turi aiškią viziją ir jos laikosi. Mums tai artima“, –
pripažįsta restoranininkas.
Kol šifravau pokalbius su restoranų žmonėmis Lietuvoje, nagrinėjau tvarių restoranų meniu, spėjau susirasti
lėktuvo bilietus į Londoną, Paryžių ir į Nicą. Pirmiau į
„Mirazur“ ar į „L’Arpège“? O kaip su CO₂, kurį į atmosferą
išmes mane skraidinantis lėktuvas? Juk tai prieštarauja
tvarumo ideologijai. Kas nugalės: meilė planetai ar smalsumas?
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Efektyvus žaliavų naudojimas mažina kaštus – tai yra vienas kertinių dalykų
bet kuriame restorane. Būdų, kaip visiškai panaudoti produktą, yra begalės.
Restorano „Sweet Root“ patiekalai

Tūras – tarptautinis gastronomijos miestas Luaros slėnyje
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Naujovės maisto ir gėrimų
mokslinių tyrimų srityje

Reportažas iš 17-ojo IEHCA vasaros universiteto, skirto maisto ir gėrimų studijoms Tūre
Tūras – miestas Luaros slėnyje, Prancūzijos Renesanso lopšyje, kuriame prieš 500 metų
mokslo naujoves diegė pats Leonardo da Vinci, jau kuris laikas buvo tarsi užmigęs plačiuose upės vingiuose. Tačiau šiandien Tūras keliasi su naujomis idėjomis ir prisistato pasauliui
kaip „tarptautinis gastronomijos miestas Luaros slėnyje“, čia taip pat veikia Europos maisto
ir gėrimų istorijos bei kultūros institutas (IEHCA), o ateityje planuojama įsteigti ir pirmąjį
Gastronomijos mokslų universitetą Prancūzijoje.
IEHCA – EUROPOS MAISTO IR GĖRIMŲ
ISTORIJOS BEI KULTŪROS INSTITUTAS

Marius Daraškevičius,

architektas, menotyros doktorantas (LKTI)
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Maisto ir gėrimų istorijos ir kultūros tyrimai yra
nauja tarpdisciplininė mokslo šaka. Bene aktyviausiai
šiuo metu veikianti institucija – Europos maisto ir gėrimų
istorijos bei kultūros institutas (Institut Européen d’Histoire
et des Cultures de l’Alimentation, IEHCA), įsteigtas 2001 m.
Prancūzijos švietimo ir tyrimų ministerijos, bendradarbiaujant su Tūro universitetu (Prancūzija) ir Centro
regionu (Centre-Val de Loire).

© IEHCA

Daugiafunkcės
virtuvės, skirtos įvairioms
iniciatyvoms, susijusioms su
jaunimo švietimu ir tęstiniu
mokymu

Originali mokymo sistema,
leidžianti stiprinti ir plėtoti gastronomijos discipliną universitete ir
įgyvendinti Prancūzų gastronomijos mokyklos projektą

„Villa Rabelais“ – gurmanų ir kūrybos erdvė!
Maisto kultūros zona:
restoranas, kavinė – tikra atradimų galerija, pasaulio kulinarinio
paveldo demonstracija

Vaisinga instituto veikla netrukus buvo įvertinta.
2010 m. UNESCO pripažino IEHCA Prancūzijos kulinarinio paveldo puoselėtoju. Šiuo metu, anot IEHCA
valdybos pirmininko prof. dr. Bruno Laurioux, į IEHCA
tinklo veiklą yra įsitraukę virš 400 tyrėjų, išleista 30 žurnalo „Food & History journal“ numerių, o į kasmetinę
konferenciją „Convention on Food History and Cultures“
atvyksta per kelis šimtus tyrėjų iš daugiau nei 30 šalių.
Siekiant sukurti aktyvų bendraminčių tinklą, jau 17 metus
rengiamos IEHCA vasaros universiteto paskaitos. Būtent
apie tai papasakosiu plačiau.

TŪRAS – TARPTAUTINIS GASTRONOMIJOS
MIESTAS LUAROS SLĖNYJE
Vasaros universiteto organizatorius (IEHCA)
įsikūręs Tūro mieste prie Luaros upės. 2015 m. Tūras
tapo ketvirtuoju Prancūzijos miestu ir buvo oficialiai
pavadintas „tarptautiniu gastronomijos miestu Luaros
slėnyje“ (Tours, Cité Internationale de la Gastronomie
en Val de Loire). Į garbingą sąrašą įrašytas Tūras stoja į
kitų gastronomijos centrų – Paryžiaus-Renžiso, Liono ir
Dižono – gretas. Sąrašo senbuviai jau turi aiškų identitetą,
o Tūras šiuo metu uoliai jį formuoja, tad IEHCA veikla
čia tampa ypač svarbi. Viena svarbiausių Tūro, kaip gastronominio miesto, veiklos krypčių – moksliniai maisto
ir gėrimų tyrimai.
Pamatiniu gastronomijos miesto akmeniu tapo Tūro
miesto savivaldybės 2016 m. IEHCA perduota XIX a.

Gurmanų biblioteka, gastronominių naujienų skaitykla, kurių
erdvėse bus rengiamos kultūrinės
programos, konferencijos.

Villa Rabelais erdvė bus paversta
visuomenei skirta kultūrine
platforma. Tai – vieta mokytis,
praktikuotis ir mėgautis.
pabaigoje statyta ištaiginga Villa Rebalais prestižiniame
miesto bulvare (116 Boulevard Béranger). Vilos restauracija
prasidės jau 2019 m. Istoriniame pastate įsikurs administracija, veiks biblioteka, medijų biblioteka, parodų salė,
tyrimų centras, teminis sodas, o vidiniame kieme bus
renovuotas XX. a. pastatas. Jame duris atvers modernios
virtuvės-laboratorijos, skirtos seminarams, tyrimams,
meistriškumo kursams, kultūrinėms programoms. Villa
Rabelais viziją įkvėpė Pompidu centras Paryžiuje. Taigi
siekiama erdvę paversti kultūrine platforma, kurioje kulinarija ir paveldas galėtų būti pristatyti, eksponuojami ir ragaujami. Tai – kultūros erdvė, skirta visuomenei, tai – vieta
mokytis, praktikuotis ir mėgautis. Tačiau tuo neketinama
apsiriboti – ateityje, pasak IEHCA steigėjo ir direktoriaus
Franciso Chevrier, planuojama įsteigti Gastronomijos
mokslų universitetą. Įgyvendinus šiuos projektus, Tūras,
kaip gastronomijos miestas, išties turės stiprų identitetą –
kaip solidus gastronomijos mokslų centras.
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Villa Rebalais po restauracijos taps kultūrine platforma, kurioje galėtų
būti pristatytas, eskponuojamas ir ragaujamas kulinarijos paveldas

Viena iš svarbiausių Tūro, kaip
gastronominio miesto, veiklos krypčių –
moksliniai maisto ir gėrimų tyrimai.
Gastronomijos tyrimų centras neįsivaizduojamas
be solidžios bibliotekos. IEHCA pelnytai didžiuojasi sukaupta daugiau nei 8 000 leidinių (enciklopedijų, knygų,
periodinių spaudinių, mokslo žurnalų, magistro ir daktaro
disertacijų) biblioteka, kuri nuolat sparčiai papildoma. Būtent šioje bibliotekoje 2019 m. IEHCA vasaros universiteto
lankytojai turėjo galimybę dirbti ir ieškoti medžiagos savo
tyrimams. O dabar leiskite papasakoti apie šį renginį šiek
tiek plačiau.

IEHCA VASAROS UNIVERSITETAS –
MAISTO IR GĖRIMŲ ISTORIJOS BEI
KULTŪROS TYRĖJŲ DISKUSIJŲ ERDVĖ
Apie šiuos nuo 2003 m. rengiamus IEHCA vasaros
universiteto užsiėmimus sužinojau iš kolegės doktorantės
Varšuvos gastronomijos konferencijoje 2018 m. Ten susipažinau ir su pačiu organizatoriumi – istoriku prof. dr. B.
Laurioux, kuris yra IEHCA valdybos narys. Tad nekantriai
laukiau, kada paskelbs priėmimo į vasaros universitetą
konkursą. Didžiam savo džiaugsmui, ne tik buvau priimtas,
bet ir tapau vienu iš keturių laimingųjų, kuriems IEHCA
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IEHCA pelnytai didžiuojasi sukaupta
daugiau nei 8 000 leidinių biblioteka.
Ji nuolat sparčiai papildoma

Nuo 2003 m. rengiamas IEHCA vasaros universitetas
tapo platforma, kurioje galima susipažinti su naujausiais
vykdomais maisto ir gėrimų tyrimais

skyrė stipendiją.
IEHCA vasaros universiteto renginiai trunka šešias
dienas. Visi dalyviai savaitę gyvena drauge Tūro istoriniame priemiestyje esančiame dvare Domaine de la Croix
Montoire. Kasdien vyksta garsaus mokslininko, tyrinėjančio maisto, gėrimų istoriją ar kultūrą, paskaita. Paskui
patys studentai (magistrai, doktorantai ir postdoktorantai)
pristato savo vykdomus tyrimus ir, jei lieka laiko, ieško
literatūros IEHCA bibliotekoje. Apie kiekvieną paskaitą
aprašysiu šiek tiek detaliau, jos atskleidžia, kur krypsta
mokslinių tyrimų tendencijos, ir šalia pateiksiu preliminarius vykdomų tyrimų pavadinimus, tyrėjų vardus ir
šalis, kurioms jie atstovauja. Su keliais iš jų jau pavyko
susitarti dėl išskirtinių interviu žurnalo „Gero skonis“
skaitytojams ateityje.

PIRMOJI DIENA. KADA ŠIUOLAIKINĖ
ITALŲ VIRTUVĖ TAPO MADINGA?
Pirmąją dieną Parmos universiteto (Italija) istorikas
dr. Stefano Magagnoli skaitė paskaitą, kurioje kėlė klausimą, kada šiuolaikinė italų virtuvė tapo madinga plačiame
pasaulyje? Mokslininkas paaiškino visą ilgą procesą: kaip,
susiformavus šiuolaikinei Italijos valstybei, įsivyravus
masinei maisto gamybai (kuriai nepaprastai didelę įtaką
darė abu pasauliniai karai), pasitelkus rinkodarą, įsikišus
net politikams (pvz., siekiant tarpukariu ryžius paversti
paklausiais) buvo formuojamas puikios itališkos virtuvės
įvaizdis. Prisipažinsiu – apie tai niekada nebuvau mąstęs
ir po šios paskaitos man visiškai kitaip dėliojasi XX a.
gastronomijos žemėlapis.

Labiausiai pasijutau lyg namuose
užkandžiui gavęs burokėlių salotų!

ANTROJI DIENA. MAISTAS – TAI VAISTAS!
Antrąją dieną pediatras, Tūro universiteto prof.
dr. Régisas Hankard’as dėstė sveikatos, ligų kilmės ir jų
raidos istoriją. Paskaitoje stengtasi atsakyti į klausimą,
kodėl žmonės valgo taip, kaip valgo, nes maistas, anot
profesoriaus, yra fundamentalus dalykas, kuris turi labai
stiprų simbolinį veiksnį, ypač šeimoje. Kiekvienais metais
nuo neužkrečiamųjų ligų miršta apie 70 proc. (40 mln.)
žmonių: nuo diabeto – 2 mln., nuo kraujagyslių ligų –
8 mln., nuo vėžio – 9 mln., o nuo kvėpavimo sistemos
ligų – 4 mln. Medicinos mokslai neišvengiamai įtraukiami į maisto istorijos ir kultūros studijas. Man pačiam
teko tuo įsitikinti pradėjus rengti daktaro disertaciją apie
bajorų valgomojo kultūrą – per trejus metus teko dalyvauti trijose medicinos konferencijose bei kongresuose
Lietuvoje ir užsienyje!

TREČIOJI DIENA. VELSO SIDRAS,
KURIO SKONIS KAIP CRAFT!
Trečią dieną klausėmės paskaitos apie Velso (Jungtinė Karalystė) craft sidrą. Antropologė, Velso universiteto
vyresnioji lektorė dr. Emma-Jayne Abbots pristatė atliktą
tyrimą apie Velso craft sidro gamintojus. Mokslininkė
bandė rasti atsakymą, kas sidrą daro craft sidru. Gamintojai vieningai sutaria, kad tikru craft sidru vadinamas iš
obuolių sulčių (ne koncentrato) pagamintas sidras. Dėl kitų
kriterijų bendros nuomonės nėra, tačiau minimos pirmo
spaudimo sultys, taip pat pabrėžiamas natūralumo aspektas (minimalus įsikišimas į gamtą, angl. managing nature,
guiding nature) ar gamybos procesas (rankų darbas, įranga,

Mariaus Daraškevičiaus nuotr.

Mokslinės diskusijos auditorijoje neužsibaigdavo –
jos persikeldavo prie pietų ir vakarienės stalo

Visas IEHCA gyvenimas sukosi istoriniame Tūro priemiestyje įsikūrusiuose Domaine de la
Croix Montoire rūmuose: čia gyvenome, čia vyko paskaitos ir diskusijos, čia ir valgėme

Karo istorikė teigia, kad,
tyrinėjant karą, su maisto klausimu
tenka ypač dažnai susidurti.
technologijos). Velse craft gamintojais vadinami smulkieji
gamintojai, padarantys iki 7 000 litrų per metus. Šią ribą
aiškiai skiria ir mokesčių lengvata. Tačiau įdomiausia tai,
kad patys Velso craft sidro gamintojai yra tiesiog aistringi
fanatikai, dažniausiai savo veiklą pradėję kaip hobį, išėję į
senatvės pensiją. Apibendrindamas craft terminą, padariau
išvadą, kad juo Velso sidro gamintojai vadina dinamišką
maišymo, ingredientų ir skirtingų epochų įrenginių (pvz.,
naudojami tiek Viktorijos laikų presai, tiek pačios pažangiausios technologijos) maišymo procesą, kuriam svarbu
laikas ir vaizduotė.

KETVIRTOJI DIENA. KARO PRAMONĖS ĮTAKA MAISTO PRODUKTŲ STANDARTIZACIJAI
Picardie universiteto (Prancūzija) vyresnioji lektorė,
istorikė dr. Emmanuelle Cronier ketvirtą dieną skaitė
paskaitą apie mitybą Pirmojo pasaulinio karo metais.
Karo istorikė teigia, kad, tyrinėjant karą, su maisto
klausimu tenka ypač dažnai susidurti. Paprastai tai
maisto stygius ar net badas, taip pat maisto tiekimas į
karo laukus kareiviams. Mokslininkė pateikė įspūdingų
duomenų apie maistą, suvartotą per Didįjį karą, – kiekiai
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Château du Moulin virtuvėje yra išlikęs originalus įrenginys kepamai mėsai
sukti, o patį būgną židinyje suko specialiai treniruotas bėgantis šuo

Sužinojome, koks vynas dabar populiarus Paryžiuje:
degustavome retas Luaros slėnio vynuogių veisles, kurių
užauginama labai nedideli kiekiai, beveik tiek, kiek reikia
smalsių ir visko mačiusių Paryžiečių troškuliui numalšinti

Iš Amerikos atvykęs kalakutas pakeitė didikų
puotose kaip ceremonijų patiekalą naudotą
povą, kuris dėl savo sprangumo, deja,
nebuvo pats skaniausias patiekalas.
iškalbingai byloja apie tragedijos mastą. E. Cronier pabrėžė
karo svarbą maisto pramonės modernizacijai. Būtent karo
metais itin sparčiai plėtojamos technologijos, naudojamos
ir maisto pramonėje. Organizuojant visuomeninį maitinimą karo laukuose, buvo išplėtotas tipinių, standartizuotų
ar konservuotų produktų arsenalas. Nustebino mokslininkės tyrimo išvada, kad visos didžiosios karo dalyvės turėjo
lauko virtuves, o Prancūzijos – pasaulio gastronomijos
sostinės! – kariai – ne! Žinoma, praėjus pirmiesiems kovų
metams, virtuvių atsirado – parsigabeno kaip karo grobį
arba netruko susimeistrauti patys.

PENKTOJI DIENA. TOLIMŲ UŽJŪRIO KRAŠTŲ
GĖRYBĖS IR POVAS SU CAMELINE PADAŽU
Penktadienį Leeds universiteto (Jungtinė Karalystė)
istorikė doc. dr. Iona Mc Cleary skaitė paskaitą apie maisto
vaidmenį XV–XVI a., Europai užimant Vakarų Afriką.
Mokslininkė pati kilusi iš tipinės britų kolonistų šeimos,
gimusi ir augusi tolimose egzotiškose šalyse, puikiai
perteikė temos problematiką. Taip pat atvežė paragauti
įvairių maisto produktų, kilusių iš Vakarų Afrikos, pvz.,
rojinį imbierpipirį (Aframonum melegueta), kuris Europą
buvo pasiekęs gerokai anksčiau nei XV a., – yra žinoma,
kad jau XIV a. rojiniai imbierpipiriai buvo gabenami ne
jūra, o Sacharos dykuma, karavanų keliais. Taigi netiesa,
kad Sacharos dykuma izoliavo Europą nuo Centrinės ir
Vakarų Afrikos, mat per ją driekėsi platus prekybos tinklas.
Po paskaitos užsimezgusios diskusijos metu sužinojau,
kad būtent iš Amerikos atvykęs kalakutas vykusiai pakeitė
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didikų puotose naudotą povą kaip ceremonijų patiekalą.
Deja, efektingas povas nebuvo pats skaniausias patiekalas, tad, kad nebūtų sprangus, buvo gausiai gardinamas
populiariausiu viduramžių padažu – Cameline (jo receptą
nesunkiai rasite panaršę internete).

ŠEŠTOJI DIENA. AR LEONARDO DA VINCI
BUVO VEGETARAS?
Šeštadienis buvo dedikuotas Renesanso kultūrai –
išvykome pasižvalgyti po Luaros slėnį. Ir visai neatsitiktinai, nes Luaros slėnis laikomas Prancūzijos Renesanso
lopšiu, o šiemet kaip tik švenčiamas Šamboro (Château
Chambord) pilies statybų pradžios ir 500-ųjų Leonardo
da Vinci mirties Ambuaze (Amboise) metinių jubiliejus.
Visame regione gausu renginių, skirtų Renesanso kultūrai. Mus, be abejo, domino gastronominiai renginiai.
Visą dieną po Renesanso pasaulį lydėjo Tūro universiteto
istorikas prof. dr. Pascalis Brioist. Su profesoriumi atvykę
į Romoranten (Romorantin) miestą, kurį projektavo pats
Leonardo da Vinci, aplankėme parodą Sologne muziejuje.
Čia demonstruojami naujai sumeistrauti genijaus išradimai, užfiksuoti gausybėje jo eskizų ir aprašuose. Vienas
iš jų – mėsos kepimo įrenginys. Bendradarbiaujant su
IEHCA, buvo atkurti 25 Renesanso epochos receptai ir
sudėti į knygą „Kaip suprasti Renesanso laikų prancūzų
virtuvę“ (Pour comprendre la cuisine française au temps de
la Renaissance). Po pietų aplankėme Château du Moulin,
kurioje mus pasitiko pati savininkė specialiai atvykusi
iš Paryžiaus. Čia buvusioje dvaro virtuvėje pamatėme ir
išlikusį originalų įrenginį mėsai sukti kepimo metu, o patį
būgną židinyje suko... specialiai treniruotas bėgantis šuo
(lot. canis vertigus, angl. turnspit dog)!
Prisipažinsiu – Tūro miestas, naujasis Cité Internationale de la Gastronomie, man buvo malonus siurprizas. Esu
tikras, kad grįšiu čia ne kartą – tiek į IEHCA biblioteką,
tiek į būsimą gastronomijos kultūros centrą Villa Rebalais,
tiek į mokslinius gastronomijos istorijai ir kultūrai skirtus
renginius. Tik dabar jau kaip diplomuotas IEHCA vasaros
universiteto absolventas!

O. Rollin nuotr.
O. Rollin nuotr.

Tūro universiteto prezidentas ir IEHCA valdybos
pirmininkas dokt. M. Daraškevičiui įteikia IEHCA
vasaros universiteto baigimo diplomą

ŠIUO METU PASAULYJE VYKDOMI
MAISTO BEI GĖRIMŲ ISTORIJOS IR
KULTŪROS MOKSLINIAI TYRIMAI
Pristatome 2019 m. IEHC vasaros universiteto dalyvius:
JOSÉ-RICARDO AGUILAR GONZALEZ (Meksika, Jungtinė
Karalystė), tyrimo laukas: maisto istorija ispanų kraštuose
ankstyvaisiais moderniaisiais laikais. Pristatyto tyrimo pavadinimas: „Imperial Policines and Science of the Alimentary
Culture in the Culturally Hybrid XVI Century New Spain“.
SUSAN BOYLE (Airija), tyrimo laukas: craft gėrimai (gamyba, socialinis kontekstas, performansas, autentiškumas,
patirtys), istorija, senovės gėrimai ir archeologija. Pristatyto
tyrimo pavadinimas: „Developing a Narative / Performance
Centred Model as a Method for Beverage Engagements“.
FORTUNATO DA CÂMARA (Portugalija), tyrimų laukas:
Portugalijos gastronomijos istorija. Pristatytas tyrimas:
„Portugalijos maisto istorijos knygos projektas“.
MARIUS DARAŠKEVIČIUS (Lietuva), tyrimų laukas: Rytų
Europos XVIII a. pab.–XX a. pr. dvarų sodybų architektūra,
interjeras, taikomoji ir dekoratyvinė dailė, bajorų valgomojo kultūra. Pristatyto tyrimo pavadinimas: „Decently
Dining: Modernizing Dining Rooms and Related Spaces in
Lithuanian Nobilities Manor Houses in the 19th Century“.
ANA ROSA DOMINGUES DOS SANTOS (Brazilija, Portugalija) tyrimų laukas: materialumo ir maisto produktų, tapusių
„paveldu“, prasmės santykis. Pristatyto darbo pavadinimas:
„Senses of the Food Heritage: the Pastry of / at Coimbra“.

17-ojo IEHCA vasaros universiteto, skirto maisto ir gėrimų studijoms Tūre,
absolventai ir šios vasaros programos vadovai dr. Sara Pennell ir
prof. dr. Pierre’as-Antoine’as Dessaux (pirma eilė, 2 ir 3 iš kairės)

MARCO GINANNESCHI (Italija), tyrimų laukas: maisto
produktų vartojimas, rinkos analizė. Pristatyta rengiama
knyga „A Future Exercise. About Food“.
GRAHAM HARDING (Jungtinė Karalystė), tyrimų laukas:
vyno istorikas. Pristatyto tyrimo pavadinimas: „My Lady
Champagne: Taste and Gender in Victorian Wine-Drinking,
1800–1914“.
MÉLINÉ KASPARIAN (Prancūzija), tyrimų laukas: maisto
vaidmuo literatūroje. Pristatytas tyrimas: Pat Mora autobiografija „House of House“.
CARINA MANSEY (Jungtinė Karalystė), tyrimų laukas:
restoranai Jungtinėje Karalystėje XIX a. Pristatyto tyrimo
pavadinimas: „A Relational Sociological Study of Restaurant
Dining’s Emergence in Great Britain“.
LEYIUN NI (Kinija, Jungtinė Karalystė), tyrimų laukas:
britų ir kinų maisto kultūros mainai, valgymo ir gėrimų
ypatybės Kantone. Pristatyto tyrimo pavadinimas: „Food
Supply for the East India Company Employees in Canton“.
VANESSA QUINTANAR CABELLO (Ispanija), tyrimų laukas:
neeuropietiško maisto reprezentavimas mene moderniaisiais laikais. Pristatyto tyrimo pavadinimas: „The Arrival of
American Products after its Discovery and their Reflection
in the Art of the Modern Age“.
RARES AUGUSTIN CRAIUT (Rumunija, Belgija), tyrimų
laukas: maisto vaidmuo teatro mene 1960–1990 m. Rumunijoje. Pristatyto tyrimo pavadinimas: „Food as a Medium in
Performance Art of the 60s, 70s and 80s Socialist Romania“.
POLA SCHIAVONE (Argentina, Vokietija), tyrimų laukas:
maisto vaidmuo Brolių Grimų pasakose („Joniukas ir Grytutė“, „Brėmeno muzikantai“).

THAGILA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (Brazilija),
tyrimų laukas: maistas ir valgymo etiketas Brazilijoje. Pristatyto tyrimo pavadinimas: „Le Cuisine de la Bohème em
Cidade Alta, Natal, Brèsil“.

SOLÉNE LECOQ-THUAL (Prancūzija), tyrimų laukas:
kakavos istorija. Pristatyto tyrimo pavadinimas: „La Mondialisation du Goût à L’époque Moderne: L’exemple du Cacao“.

BUSRA ESER (Turkija), tyrimų laukas: šiuolaikinė kavos
kultūra Turkijoje (Third Wave Coffee). Pristatyto tyrimo
pavadinimas: „The Story of Speciality Coffee in Istanbul“.

PEARL MICHEL (Prancūzija), tyrimų laukas: maisto
vaidmuo literatūroje. Pristatytas tyrimas apie desertų
vaidmenį XIX a. prancūzų literatūroje.
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Ruduo su

„Gero skonio“ klubu:
tarp dviejų sostinių
Kol šio numerio istorijos viena po kitos dar tik gulė į žurnalo puslapius, kiti pasakojimai tuo tarpu sklandė gyvai –
tradiciniuose „Gero skonio“ klubo susitikimuose, kurie
gimė, siekiant gurmaniškomis patirtimis dalytis ne tik popieriuje, bet ir už žurnalo ribų.
Ruošdami šventinį leidinį, spėjome susirinkti du sykius –
Vilniuje ir Kaune. Baigiantis spaliui, įdomių skonių pojūčių
ieškotojai buvo pakviesti į sostinės viešbučio „Courtyard
by Marriott Vilnius“ restoraną „Solt Dining“. O antrasis,
prieššventinis, susitikimas įvyko lapkričio pabaigoje
Kaune – restorane „Sala“.
Nuogas vynas ir kitos
intrigos „Solt Dining“
vakarienėje
„Solt Dining“ surengtoje vakarienėje svečius pasitiko viešbučio
„Courtyard by Marriott Vilnius“
pardavimo ir rinkodaros direktorė
Asta Abišalienė. Ji paskatino drąsiau
rinktis viešbučio restoraną, užsukti
čia susitikti su verslo partneriais,
ateiti pavakarieniauti su draugais bei
artimaisiais, rengti šeimos šventes.
„Gero skonio“ klubo nariai netruko
įsitikinti, jog tai tikrai dėmesio vertas
pasiūlymas, kai salę pasiekė pirmasis
restorano virtuvės kūrinys – bulvių
kroketo ir vytintos antienos suktinukas, paskanintas aviečių geliu. Vakaro
metu taip pat buvo ragauta jautienos
tartaro su putpelių kiaušinių trynių
confit, juodųjų česnakų kremu bei
kriaušių trapučiu; triušienos užkandžio su baravykų ir morkų kremu bei
marinuotomis kreivabudėmis.
Prieš pat kulminaciją – pagrindinį patiekalą (antienos filė, baravykų
ir voveraičių pyragą, lapinių kopūstų
traškutį, spanguolių padažą su mėlynių pudra) – svečiai turėjo galimybę
išvysti „Solt Dining“ šefą Jevgenijų
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Volkovą. Trumpam išėjęs į restorano
salę, jis prisipažino, kad „Solt Dining“
pirmą kartą ruošia vakarienę tokiam
dideliam būriui. „Šiandien nuo ryto
virtuvėje pluša dvi pamainos. Mums ši
vakarienė svarbi dar ir dėl to, kad jums
pristatome naują meniu. Jei patiks šie
patiekalai, laukiame sugrįžtant, nes
juos rasite mūsų naujajame meniu.
Be to, naujienų bus ir daugiau“, –
intrigavo virtuvės šefas.
Daug diskusijų sukėlė austriškas
vynas, kurio pagrindą sudaro Chardonnay ir Pinot Blanc vynuogės. Jį,
kaip ir kitą to vakaro vyną, prie valgio
priderino someljė Tomas Skunčikas, pažėręs įdomių faktų ir minėtą
austrišką gėrimą pavadinęs nuogu.
Kodėl? Nes jis padarytas pagal biodinaminius principus, nefiltruotas ir
neskaidrintas. Vyne palikti visi gamtos sukurti skoniai. Dar viena įdomi
vakarienės kompozicija – pagrindinio
patiekalo dermė su burgundišku
vynu, pagamintu iš Pinot Noir bei
Gamay vynuogių mišinio. Tai – gana
retas mišinys, tačiau vyninė „Moillard“, kurios vyną parduoda vyno
parduotuvės „Baltas dobilas“, mėgsta
eksperimentuoti, ir jų drąsa patinka
gastronomijos žinovams.

Jevgenijus Volkovas,
„Solt Dining“ restorano virtuvės šefas
Jautienos tartaras

Vakaro svečias mėgaujasi nuogu vynu

Vakaro svečiai varto
žurnalą „Geras skonis“

„Kimbo“ aperityvas svečiams
„Vanilla Espresso Moment“

Kas? Kur? Kada?

Laimėtas „Vilniaus duonos“ prizas

Bulvių kroketo ir vytintos antienos
suktinukas, paskanintas aviečių geliu

Triušienos užkandis su baravykų
ir morkų kremu, marinuotomis
kreivabudėmis

Asta Abišalienė,
„Courtyard Merriott“
pardavimo ir
rinkodaros direktorė

Vakaro viešnios

UAB „Baltas dobilas“
someljė Tomas Skunčikas

Vakaro svečiai

„Kimbo“ kavos atstovai džiaugiasi laimėtu prizu

Dariaus Gumbrevičiaus nuotr.

Įamžinamas patiekalas
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Aplodismentai šefui
Jevgenijui Volkovui
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Prieššventinės
nuotaikos „Saloje“
Belikus vos mėnesiui iki Kalėdų
ir Naujųjų metų, „Gero skonio“ klubas sukvietė pauzei prieš pat šventinį
šurmulį ir narius subūrė šviesioje
maisto harmonijos oazėje – Nemuno
pakrantėje įsikūrusiame „Žalgirio“
arenos restorane „Sala“. Čia buvo galima atitrūkti nuo rudens pilkumos ir
leistis į dar vieną degustacinę kelionę,
kuriai dirigavo „Salos“ virtuvės šefė
Jolanta Gervienė kartu su profesionalia ir kūrybinga komanda.
Nors klubo nariai keliauja per
įvairias Lietuvos erdves, tačiau įsimintinas vietas juk verta aplankyti ne
sykį. Tad į restoraną „Sala“, kviečiantį
pajusti tobulus skonių sąskambius
Kauno vaizdų apsuptyje, maisto entuziastai grįžta jau antrąkart. Juos pasitikusi „Žalgirio“ arenos maitinimo
paslaugų vadovė Daiva Dankšienė atkreipė dėmesį, kad artėjant šventėms
šis stilingas ir romantiškas restoranas
tampa itin mėgstama pobūvių vieta.
Šios vakarienės ašis – patiekalai,
derinami su netikėtais ingredientais
ir kruopščiai parinktu vynu. Svečiai
ragavo rūkytos anties krūtinėlės užkandžių su penkiais įvairiaskoniais
pagardais; obuolių sultyse troškintos triušienos šlaunelės su rūkytos
antienos pašteto įdaru, daržovių
kruopelėmis ir glazūruotų obuolių
piurė. Degustacijos finalui restoranas
„Sala“ patiekė išraiškingą brandintos
jautienos patiekalą – išpjovos medalionus su karštomis Romanesco ir
violetinių žiedinių kopūstų salotomis,
citrinlapiais, rūkytais vynuoginiais
pomidorais, Borretane svogūnėliais
ir parmidžano drožlėmis.
Net ir puikiausiai paruoštų valgių
žavesys nublanktų, jei neskirtume dėmesio patiekalų ir gėrimų derinimui.
Harmoningais deriniais šį vakarą pasirūpino nauja „Gero skonio“ klubo partnerė – UAB „Magazin LT“, kuri jau 7
metus mūsų šaliai ieško nedidelių, bet
ryškiai žibančių gėrimų pasaulio perlų.
Renginyje įmonei atstovavo „Magazin
LT“ HORECA padalinio vadovas Mindaugas Juknelis. Vakarui parinktas
vynas atkeliavo iš Vegalfaro šeimos
vyninės, esančios Rekenos miestelyje
(Valensija). Jai taikoma aukščiausia
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Ispanijoje kategorija „Pago“. Buvo
prasitarta, jog vyninės gaminiai bręsta
kartu su muzika, nes vyndarys Rodolfo
Valiente yra muzikantas.

„Gero skonio“ klubo
partneriai: ištikima
vakarienių palyda
Lapkričio pabaigos vakarienė
buvo tarsi nubarstyta šventiniais
prieskoniais... ir dėl atmosferos, ir
tiesiogine prasme, mat ant staliukų
svečius pasitiko pirmasis artėjančių
Kalėdų ženklas – imbieriniai sausainiai, kuriuos dovanojo „Gero skonio“
klubo partnerė – UAB „Vilniaus
duona“. Duona – reikšmingas dienos
raciono produktas, suteikiantis visapusiškos energijos. Neseniai „Vilniaus
duonos“ linija „Toste“ buvo papildyta
trimis produktais, išsiskiriančiais
nedideliu cukraus kiekiu: kvietinėmis
duonelėmis, kvietinėmis duonelėmis
su grūdais ir kvietinėmis duonelėmis
su avižomis, kurios kepinius papildo
skaidulomis. Kaip ir visa „Toste“
produkcija, šios duonelės puikiai
apskrunda ir yra tobulas pagrindas
sumuštiniams su pamėgtais priedais.
„Gero skonio“ klubo susitikimuose svečius pasitiko aromatingi
kokteiliai su „Kimbo“ kava: spalio
mėnesį buvo ragauta kokteilio „Vanilla
Espresso Moment“, o lapkričio susibūrimas jau dvelkė kalėdinėmis nuotaikomis: čia buvo pasiūlyta kokteilio
„Kimbo Christmas Moment“ su kava
„Kimbo Eletto“, paruošta alternatyviu
būdu, naudojant „Cuccuma destrutturata“ – modernią tradicinio Neapolio
kavos virimo aparato interpretaciją.
„Kimbo“ yra viena didžiausių kavos
skrudintojų Italijoje bei tarptautinėse rinkose, per metus pagaminanti
22 mln. kilogramų skrudintos kavos.
Oficiali „Kimbo“ atstovė Lietuvoje –
UAB „Coffee Address“. Kaip teigė šios
įmonės HORECA projekto vadovas
Kęstutis Krasauskis, „Kimbo“ jau
daugiau nei 50 metų įkūnija tikrą aistrą kavai ir yra laikoma neapolietiškų
tradicijų simboliu. Jau ne pirmąsyk
„Kimbo“ pasirūpina ir saldžiąja dalimi – išragavę visų patiekalų derinių,
svečiai mėgavosi desertu affogato al
caffè, paruoštu naudojant išskirtinį
sertifikuotą kavos pupelių mišinį

„Kimbo Bio Organic Fairtrade“.
Norėdami išjausti net subtiliausius dermių niuansus, turime paruošti
gomurį grynam skoniui. „Gero skonio“ klubo svečiai gaivinasi natūraliu
mineraliniu vandeniu „Borjomi“, ypatingu dėl jame esančių vulkaninės kilmės mineralų. Vanduo – neatsiejama
kiekvieno valgymo ritualo dalis. Ypač
tai atsiskleidžia tokiose vakarienėje
kaip šios, kai degustuojami įvairiausi
skoniai, o jų ragautojams itin svarbu
pajusti skirtumus tarp patiekalų. Pasak „IDS Borjomi Europe“ rinkodaros
vadovės Tatjanos Rudienės, naujasis
„Borjomi“ šūkis „O tu – su charakteriu!“ liudija, jog tai – unikalus vanduo,
įkvepiantis vertinti savitumą.
„Gero skonio“ klubo susibūrimai
nebūtų tokie laukiami, jei ne ištikimi
mūsų partneriai. Abiem šio rudens
vakarienėms aukščiausios kokybės
mėsiškus patiekalų ingredientus tiekė pripažinta įmonė „Baltic Larus“.
Prieššventiniame vakare įmonės rinkodaros vadovė Rūta Burdzilauskaitė
aptarė naujienas, ypač aktualias šiuo
laikotarpiu. Pasirodo, „Baltic Larus“
paruošė originalų pasiūlymą, kaip
pradžiuginti artimuosius skaniomis
staigmenomis: „Jūsų dovanos gavėjas
sulauks margos gardžiausios puokštės,
kurioje – prekės ženklo „KITCHEN
me“ paukštienos, jautienos, triušienos
užkandžiai, pagardinti sezoninėmis
daržovėmis, uogomis, žalumynais.“
Adresatą nustebins ir pateikimas,
nes po užkandžiais galima paslėpti
sveikinimą. Svarbu pažymėti, jog
„KITCHEN me“ komanda pasirūpins
ne tik valgoma kompozicija, bet ir jos
pristatymu gavėjui.
Klubo narius šie vakarai džiugina ne tik talentingiausių Lietuvos šefų
kuriamais skoniais bei stebinančiais
valgių bei vyno deriniais, bet ir galimybe aptarti įspūdžius su bendraminčiais. Koks patyrimas be dalijimosi?..
O kai visa tai gali įvertinti, tampa
dar įdomiau. Todėl gastronomijos,
gėrimų bei vartojimo kultūros temų
portalas skonis.lt tradiciškai kviečia
po degustacijų rinkti įsimintiniausią
patiekalo ir vyno derinį.
Pagrindinė „Gero skonio“ misija –
padėti skleistis kokybiškai maisto bei
gėrimų vartojimo kultūrai Lietuvoje.

Kas? Kur? Kada?

„Baltic Larus“ dovanos vakaro svečiams
„Borjomi“ rinkodaros vadovė
Tatjana Rudienė su svečiais

Penki skonių deriniai su rūkyta anties krūtinėle
„MagazinLT“ atstovas
Mindaugas Juknelis

Brandintos jautienos išpjova

Desertas „Affogato“
„Gero skonio“ partnerių prizai ir dovanos svečiams
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„Baltic Larus“ prizas svečiui

Dariaus Gumbrevičiaus nuotr.

Maitinimo paslaugų vadovė „Žalgirio“ arenoje Daiva Dankšienė ir
restorano „Sala“ virtuvės šefė Jolanta Gervienė su komanda
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WOLL naujiena –

2020-aisiais kviečiame

į vyno pasaulio pažinimo kursus

ĮVADAS Į VYNO PASAULĮ
Sausio 14–vasario 4 dienomis

1 paskaita (01 14) Populiariausios baltosios vynuogių veislės.
Baltojo vyno gamyba. Pasaulinės tendencijos ir mados.
2 paskaita (01 21) Populiariausios raudonosios vynuogių veislės.
Raudonojo vyno gamybos būdai. Tendencijos ir mados.
3 paskaita (01 28) Putojančio vyno gamybos būdai, stiliai.
Istorija ir tendencijos.
4 paskaita (02 04) Saldusis vynas: natūralus ir likerinis.
Gamybos būdai, istorija ir tendencijos.
Paskaitų kaina – 160 eurų asmeniui
Registracija ir detali informacija jsprindziunaite@gmail.com

ŠAMPANO AKADEMIJA
Sausio 22–vasario 26 dienomis

1 paskaita (01 22) Signature Champagne, arba bazinis šampanas.
2 paskaita (01 29) Blanc de Blancs, arba baltasis iš baltųjų.
3 paskaita (02 05) Blanc de Noirs, arba baltasis iš juodųjų.
4 paskaita (02 12) Vintage Champagne,
arba vienų metų derliaus šampanas.
5 paskaita (02 19) Rausvasis šampanas.
6 paskaita (02 26) Prestige Cuvée, arba haute couture.
Paskaitų kaina – 280 eurų asmeniui
Registracija ir detali informacija jsprindziunaite@gmail.com
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tobulam kepsniui paruošti!

WOLL vardas jau 40 metų siejamas su pažangiomis idėjomis, moderniu dizainu ir ilgaamžiais produktais, atitinkančiais aukščiausius
kokybės reikalavimus. Virtuvės indus gaminanti vokiečių bendrovė pasaulinei rinkai kasmet pristato po keletą naujų, išskirtine kokybe
ir puikiomis eksploatacinėmis savybėmis pasižyminčių gaminių. Viena iš tokių naujienų yra
WOLL „Iron“ ketaus indai su specialia emalės
danga iš abiejų indo pusių.
Ši iš pažiūros įprasta grilio tipo keptuvė su groteles
imituojančiu kepimo paviršiumi nėra visai paprasta vien
todėl, kad jos dangtis, savo dydžiu mažesnis už pačią keptuvę, atlieka kepsnio prispaudiklio funkciją. Visoje vidinėje
dangčio pusėje suformuotas grilio groteles imituojantis
paviršius, todėl kepama mėsa iš karto tolygiai kepa ir iš
apačios, ir iš viršaus – tereikia prieš kepant gerai įkaitinti
tuščią keptuvę kartu su į ją įdėtu prispaudimo dangčiu.
Atsargiai pakėlus įkaitusį prispaudimo dangtį ir
kepsnį įdėjus į keptuvę, telieka jį prispausti dangčiu – mėsa
kepa tolygiai ir greitai apskrunda dailiais dryželiais iš abiejų pusių, tarsi būtų ką tik pačirškinta ant grotelių. WOLL
„Iron“ indų su specialia emalės danga priežiūra yra gerokai
paprastesnė ir lengvesnė nei įprasto ketaus indo be emalės
dangos. Dėl tvirtos matinės emalės vidinėje dalyje „Iron“
indai itin atsparūs įbrėžimams ir lengvai valomi, o specialiai sukurtos silikoninės rankenos leidžia saugiai perkelti
įkaitusį indą ar nunešti kulinarinį šedevrą ant stalo.
Visą WOLL indų asortimentą rasite interneto
parduotuvėje www.imperija.lt.

Kas? Kur? Kada?

„Ambiente 2020“:

HORECA akademijos naujienos
2020 m. vasario 7–11 d. Vokietijoje, Frankfurte, vyks kasmetinė tarptautinė paroda
„Ambiente“. Tai – didžiausias pasaulyje
gaminių, susijusių su maisto maitinimo sektoriumi, maisto gaminimu, namų apyvokos
daiktais, baldais ir dekoratyviniais elementais, interjero dizainu, dovanomis, papuošalais ir mados aksesuarais, renginys.
„Ambiente 2020“ ypatingas dėmesys skiriamas
HORECA (viešbučiams, restoranams ir viešojo maitinimo
įstaigoms) sektoriui: vyks diskusijos, pokalbiai, pranešimus
skaitys ir paskaitas ves aukščiausio lygio profesionalai
dr. Francesca Zampollo, Ido Garini ir Jozefas Youssefas.
Pagrindinis renginio pranešėjas ir kuratorius – virtuvės šefas, kūrybos direktorius Jozefas Youssefas. Jis išgarsėjo kaip unikalių restoranų konceptų autorius, gebantis
sujungti mokslą, meną ir gastronomiją. Svečius šefas kvies
į 10 patiekalų vakarienę, paremtą akademine gastrofizikos
disciplina. Valgymo metu bus ne tik patiekiamas maistas,
bet ir įrengtas specialus apšvietimas, projektuojami vaizdai, spalvos, garsai, aromatai ir faktūros. „Ambiente 2020“
Youssefas pristatys naują gastronomijos tyrimą, kurį jis vykdo kartu su Oksfordo universiteto prof. Charlesu Spence’u.
Parodoje Dr. Francesca Zampollo dalysis ilgamete
patirtimi, sukaupta HORECA akademijoje, pateiks lankytojams praktinių patarimų, kaip dirbti restoranų versle,
pasakos apie svetingumą ir maitinimą. Kai dr. Francesca
Zampollo studijavo Turino politechnikos universitete, ją
labiausiai domino skalbyklių, lempų ir avalynės dizainas.
Vėliau itališkas šaknis turinti tyrėja netikėtai pajuto aistrą
magiškam maisto dizaino pasauliui. Dr. Zampollo, be kita
ko, daug dėmesio skyrė patiekalų kūrimui ir patiekimui,
maisto pakavimui ir transportavimui, gaminių dizainui
valgomojo, virtuvės ir namų apyvokos reikmenų srityse.
Trečiasis pranešėjas – Ido Garini – „Studio Appetit“
Amsterdame įkūrėjas ir kūrybos direktorius, garsėjantis netikėtais, netgi šokiruojančiais maisto patiekimo sprendimais.
Ido kuria sofistikuotas maisto kompozicijas, primenančias
meno kūrinius, taip siekdamas perteikti unikalią savo patirtį ir sukelti emocijas. Vienas svarbiausių Garini projektų
elementų – daugiajuslė patirtis ragaujant maistą. Tai ir bus
pagrindinė pranešėjo tema „Ambiente 2020“ parodoje.
HORECA sektoriui ir diskusijų forumui bus skiriama
visa 6-oji salė, kurioje savo įgūdžiais ir patirtimis dalysis
daugiau nei 200 dalyvių. Parodos bilietai – jau prekyboje.
Daugiau informacijos https://ambiente.messefrankfurt.com.
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Dešimtasis vyno
ir desertų derinių
čempionas
3-ios, 1-os ir 2-os vietų nugalėtojai (iš kairės į dešinę)

1 vieta

2 vieta

Publikos simpatija

3 vieta

Šį rudenį vykusiame dešimtajame vyno ir
desertų derinių čempionate „Wine + Dessert“ po atkaklios kovos nugalėjo Justino
Juškos ir Andriaus Pagojaus komanda,
suvienijusi Kaune veikiančio restorano
„Arrivee“ konditerines galias su Vyno klubo
vynu. Talino restoranas „Juur“ užėmė 2-ąją
vietą, o Rygos restorano „Vincents“ konditerės ir someljė pora įvertinta 3-iąja vieta.
Dalyviai kaip visada stebino išradingumu ir netikėtais skonio deriniais. 2-oji tarp Lietuvos dalyvių ir 4-oji
bendroje įskaitoje liko Tomos Pisarskaitės, Dovydo Dokšo
ir Lino Kuklieriaus komanda iš restorano „Amandus“,
beje, šį desertą komisija pripažino ir lietuviškiausiu.
Restorano „Dine“ komanda, kurią sudarė Arminas
Darasevičius, Barbora Čepolionienė ir Donatas Šatkauskas, – 3-ias geriausias Lietuvos vyno ir desertų derinių
kūrėjų kolektyvas.
Publikos simpatijas šiemet pelnė Justino Kapkovičiaus ir Justinos Golumbeckaitės komanda, pristačiusi
desertą „Lietuviškas beržas“.
Čempionato vertinimo komisijoje dirbo: Rasa
Ščeponienė – žurnalo „Geras skonis“ vyriausioji redaktorė; Beatričė Laurinavičienė – „Verslo žinių“ laisvalaikio
priedo „Savaitgalis“ redaktorė; Renata Ničajienė – maisto
tinklaraštininkė ir 7 kulinarinių knygų autorė, renginių
„100 Tortų Lietuvai“ ir „Tortų turnyras“ iniciatorė bei
viena iš organizatorių; Irina Rakevich – žurnalo „Noble
Wine“ (Latvija) vyriausioji redaktorė; Enė Ojaveski – Estijos someljė mokyklos direktorė; Paulius Jurkevičius –
portalo 15min.lt gastronomijos apžvalgininkas, Italijos
„Foreign Press“ asociacijos narys; Alesia Mačiulis – vyno
ir maisto ekspertė, gurmanė, asmens transformacijos
specialistė; Urtė Mikelevičiūtė – tinklaraštininkė, restoranų konsultantė, nepriklausoma someljė; Arūnas
Starkus – „Vyno žurnalo“ redaktorius, Lietuvos someljė
mokyklos studijų vadovas, čempionato sumanytojas ir
komisijos pirmininkas.
Atvirąjį Lietuvos vyno ir desertų derinių čempionatą
organizuoja Lietuvos someljė mokykla, Lietuvos someljė
asociacija, Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija.
Daugiau informacijos www.vynasirdesertai.lt.
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Lietuviškiausias desertas
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„Host Milano“
dėmesio centre –
robotizacija ir vanduo
Ar nuo šiol restoranuose vyraus „keto“ mitybos principus atspindintys patiekalai, ar dar
vis dar pusryčiams valgysime avokadų skrebučius? Ar ateityje gersime įprastą kavą, o gal
atrasime kitokią, vizualiai alų primenančią
nitro brew, prisotintą azoto bei angliarūgštės? „Atsakymų į šiuos klausimus ieškojome
didžiausioje Europos maisto parodoje „Host
Milano“, – įspūdžiais dalijosi gastronomijos
konsultacijų įmonės „Kitchen Rules“ atstovės
Ieva Vaičiūnaitė ir Jurgita Viltrakienė.
„Host Milano“ – kas dvejus metus organizuojamas
HORECA tendencijų renginys – šiemet sulaukė net 200 000
lankytojų. Paroda atspindėjo pasaulines aktualijas: kalbėta
apie ekologiją, energijos taupymą ir klientų aptarnavimą,
pritaikant savitarnos įrenginius.
Parodos temų spektras – labai platus, tačiau buvo galima išskirti keletą ryškesnių akcentų. Vienas jų – vanduo.
Pristatyta nauja technologija, kurią galima diegti ne tik
viešojo maitinimo įstaigose, bet ir namuose, – funkcinis
čiaupas, leidžiantis pasirinkti, kokio vandens norėsite:
gazuoto, šalto ar karšto (skirto, pvz., arbatai ruošti). Novatoriškuose viešojo maitinimo objektuose vis dažniau
naudojami tokie čiaupai tampa ne tik alaus pilstymo inventoriumi. Jie tinka ir vandeniui, gaiviesiems gėrimams,
ir net kavai – šaltai, karštai, gazuotai ar kreminei.
„Kitchen Rules“ atstovėms, konsultuojančioms maisto
industrijos profesionalus, itin aktuali pasirodė dar viena
tema. Ji susijusi su iššūkiais, kurie HORECA sektoriuje
kyla dėl personalo paieškų. Tokio tipo problemas vis dažniau siūloma spręsti taikant savitarnos principus. Vienas
pavyzdžių, matytų Milane, – tai bendrovės „The Egg
Cheff“ sukurtas žaismingas įrenginys, gaminantis plėšytą
kiaušinienę ir verdantis kiaušinius. Buvo parodyta, kaip šis
pusryčių produktas gali tapti sveikais pietumis ir pakeisti
kelionės užkandį.
Konsultantės rekomenduotų šios parodos nepraleisti
visiems HORECA atstovams, nes kiekvienas čia ras sau
aktualių temų: nuo pažangiausių technologijų iki smulkių
stalo atributų, nuo pirminių žaliavų iki paruoštų pusgaminių – „Host Milano“ skiria dėmesio visoms maitinimo
paslaugų sritims.
Daugiau informacijos http://host.fieramilano.it/.
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Gastronomijos savaitės žvaigždė įteikta
dvidešimtmetį švenčiančiam „St. Valentino“
Rudeniui įsibėgėjus įvairiuose šalies miestuose vyko jau septintoji Lietuvos gastronomijos
savaitė, kurios metu restoranai atvėrė duris visiems, norintiems pažinti aukštesnę maisto
kultūrą, gastronomijos tendencijas, restoranų šefų meistrystę. Šios Gastronomijos savaitės
metu degustuoti specialius savo meniu kvietė net 39 restoranai Vilniuje, Vilniaus r., Vidurio Lietuvoje, Pietų Lietuvoje, Palangoje, Šiauliuose. Kaip visuomet, degustacijas lydėjo
edukaciniai gastronominiai renginiai sostinėje, Halės turguje, bei įvairiose Kauno vietose.
Be to, viso festivalio metu skonis.lt svetainėje vyko Gastronomijos savaitės žvaigždės rinkimai. Paragavęs ypatingų Gastronomijos savaitės patiekalų, kiekvienas lankytojas buvo
kviečiamas atiduoti savo balsą už patikusį restoraną bei jo meniu.

„St. Valentino“ komanda

Šįkart Gastronomijos savaitės
svečiai ir vėl pademonstravo didelį
aktyvumą – už restoranus iš viso atiduota net 400 balsų. Daugiausia Gastronomijos savaitės svečių simpatijų
susilaukė Vilniuje, Vilniaus ir Trakų
gatvių sankirtoje įsikūręs itališkas
restoranas „St. Valentino“, vadovaujamas virtuvės šefo Lino Baryso. „St.
Valentino“ restoranas garsėja namine
pasta ir pačių gamintais ravioliais.
Rankų darbo pasta gaminama naudojant aukščiausios kokybės itališkus
miltus. Restorane galima pasimėgauti
įvairiausio skonio ravioliais: su baravykų ir baklažanų, krevečių, kriaušių,
gorgoncolos ar rikotos įdarais.
Uoliai buvo palaikomi ir kiti
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dalyviai: „Žuvinė“ Vilniuje, „Avenue
Brasserie“ Šiauliuose, „Kurhauzas“
Birštone...
Gastronomijos savaitę organizavo Lietuvos viešbučių ir restoranų
asociacija, Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija,
prisidėjo Kauno miesto savivaldybė,
Vilniaus miesto savivaldybė, parodų
rūmai „Litexpo“, žurnalas „Geras skonis“ bei portalas skonis.lt. „Šis festivalis pritraukė didžiausią iki šiol dalyvių
skaičių – net 39. Esame daugiau nei
patenkinti augančiu svečių susidomėjimu bei restoranų įsitraukimu“, –
kalbėjo festivalio organizatoriai.
Lietuvos Gastronomijos savaitės žvaigždę organizatoriai įteikė

laimėtojams lapkričio 11-osios rytą
pačiame „St. Valentino“ restorane.
„Gastronomijos savaitės žvaigždė –
labai maloni staigmena. Ji tarsi vainikavo „St. Valentino“ dvidešimtmetį –
jau tiek metų puoselėjame itališką
virtuvę čia, Vilniaus senamiestyje“, –
kalbėjo restorano savininkė ir vadovė
Justė Kaselienė. – Festivalio metu svečiams ne tik tiekėme degustacijas, bet
ir rinkome vertingą grįžtamąjį ryšį
apie visus patiekalus.“ Specialų Gastronomijos savaitės meniu patiekalus
ragavusieji daugiausia komplimentų
atidavė naminiams „St. Valentino“
ravioliams bei sluoksniuotam maskarponės desertui. Nuo šiol jų galima
rasti ir restorano à la carte meniu.
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