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gastronominės mados

Kodėl burgeriai?
Tikiu, kad tarp maisto kultūra besidominčių 

žmonių neatsirastų nė vieno, kuris prieštarautų 
faktui, jog kelerius paskutinius metus pasaulį 
tiesiog apsėdusi burgerių mada. O tarp nė kiek 
maisto kultūra nesidominčių, bet mėgstančių 
skaniai pavalgyti žmonių atsirastų vos vienas 
kitas, kuris atsisakytų sukirsti gerą mėsainį. Jau 
seniai knietėjo padiskutuoti apie tai, kodėl su-
vožtinių atsirado kone kiekvieno restorano, 
kavinės ar užeigos valgiaraštyje, kodėl esti tik 
mėsainiams sukurtų tinklaraščių ir pasišven-
tusiųjų, kurie keliauja po visa pasaulį, ragauja, 
rašo, diskutuoja, kritikuoja ir net organizuoja 
geriausių burgerių rinkimus. Ir kodėl kiekvienais 
metais suvožtinių rūšių tik daugėja? Atsakymas –
genialus mėsainio paprastumas.

Kultas
Ilgai svarsčiau, analizavau ir skaičiau apie 

burgerius. Juk tiek gastronomines, tiek viso-
kias kitas gyvenimo būdo madas diktuo-
jančiose sostinėse, tokiose kaip Londonas, 
Niujorkas, Maskva ar Berlynas, mėsainiai dau-
gybei maisto „start-up’ų“ atvėrė duris į sėkmę, 
aukšto lygio restoranams neleido prarasti nė 
vieno kliento, pripratusio valgiaraštyje maty-
ti šviežias austres, šukutes, langustinus, foie 
gras, omarus, antrekoto kepsnius, sraiges, 
šokoladinius morengus su žaliosios arbatos 
putėsiais, bet vis tik vakarienei mieliau ren-
kasi mėsainį. Žinoma, aukšto lygio restoranų 
suvožtiniai nėra visiems įprasti burgeriai, tai 
tarsi gastronominiai šedevrai. Tik įsprausti 
tarp dviejų bandelių. 

Šiek tiek industrinio stiliaus, madingiems ir 
stilingiems žmonėms skirtos vietos ir pačios 
burgerinės yra dažniausias pasirinkimas ir an-
tradienio vakarą, ir šeštadienio pavakarę, ir se-
kmadienio popietę. Gatvės maisto kioskai jau 
seniai nebesiūlo mėsainių su malta kiauliena, 
sūrio gaminiu, garstyčiomis ir „Helman’s“ ma-
jonezu. Net tarp greitąjį maistą siūlančių ga-
tvės prekeivių užvirusi intensyvi kova: „Kieno 
burgeris labiau nustebins ir privers prie furgo-
nėlio laukti 30 minučių.“

Mados istorija
Ilgai besvarstydama, su kuo būtų galima 

sutapatinti mėsainių sėkmę ir populiarumą, 
išsirinkau džinsus. Tiesą sakant, labai retai dė-

Kas nemėgsta būti madingas? Aš, kaip ir dauguma, visada mėgau būti truputį madinga: į pavasario garderobą 
įtraukdavau sezoniškai madingų spalvų: žydrą, rožinį arba geltoną paltuką, o rudenį lakuodavau nagus tą sezoną 
madinga spalva. Tik niekada nesutikau su tuo, kad reikia aklai sekti madą. Idealiausias variantas – rasti balansą tarp 
mados ir gero skonio. Tad leidausi į gastronominių madų paieškas.

Urtė Mikelevičiūtė 
www.supperlithuania.com

mėsainiai: tarp dviejų 
bandelių įsispraudęs kultas
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valandas, Maskvos centre galima sukrimsti 
suvožtinį su tikrais ikrais, o Berlyno centre – 
burokėlių gratinu ir topiniu bergkäse sūriu gar-
dintą mėsainį, tai jau kažką reiškia, nes vargu ar 
rasite Niujorko aveniu įsikūrusiame restorane 
kebabą. 

Burgerių nori turėti kiekviena maitinimo įstai-
ga ir gaminti juos kuo įmantriau. Šiuo aspektu vėl 
galima juos lyginti su džinsais: juk kone kiekvieno 
garsaus dizainerio butike rasite džinsų ar bent jau 
kažką panašaus į juos. Taip ir burgeriai šiais gas-
tronominiais laikais tampa nepaprasti: tepamas 
šonine gardintas riešutų sviestas ir pomidorų 
džemas. Be abejo, kepamos naminės bandėlės, 
gaminamas naminis majonezas ir viskas patiekia-
ma su čia pat marinuotais agurkėliais.

Apsilankymas kulinarinių 
sostinių burgerinėse 

Gatvės maisto ir kasdienėse burgerinėse mė-
sainių su ikrais gal ir nerasite, bet mėsa ten jau 
seniai nebėra „tiesiog mėsa“ – jūsų visuomet 
pasiteiraus, ar ši turi būti su krauju, ar be kraujo; 
papasakos, kokiame regione gyveno jautukas, 
pomidorų padažas bus pagardintas tai aitrio-
siomis paprikomis, tai rozmarinais ar net trumų 
aliejumi. Paprasti pomidoriukai tapo vytinti, o 

viu džinsus ir labai retai valgau mėsainius, bet 
šį sekmadienį užsitempiau džinsus ir iškeliavau 
ragauti burgerių. 

Kodėl džinsai? Burgerių gimtinė, kaip ir džin-
sų, – Amerika. Istorija byloja, kad mėsainių tėvu 
laikytinas Louis Lunchas, kuris pačioje XX am-
žiaus pradžioje į savo užkandinės, esančios JAV, 
valgiaraštį įtraukė užsiėmusius biurų darbuoto-
jus pasotinančius burgerius. Labai logiška, kam 
valgyti gabalą mėsos, bulvytes ir daržoves, kai 
galima kąsti gabalą mėsos, dar dvi minkštutes 
bandeles, daržoves ir bulvytes kartu? Išalku-
siems greičiausiai šis patiekalas pasirodė kone 
geriausias atradimas. Ir žinia pasklido plačiai. 

Lygiai taip pat su džinsais: kai tik šie atsirado, 
visus apsėdo, o žinia pasklido labai labai plačiai. 
Patogu, gražiai atrodo, madinga – džinsai. Ska-
nu, paprasta, sotu, madinga – burgeris. Ir iškart 
kyla mažytė diskusija: jeigu džinsai jau daugiau 
nei 100 metų madingi, tai gal jie klasika? Madin-
ga klasika, drįsčiau teigti.

Džinsai ir burgeriai
Jeigu burgerių galima rasti prašmatniausia-

me Niujorko 5 aveniu, o Londone prie pra-
bangių mėsainių reikia stovėti eilėje po dvi 

agurkus keičia kepsninėje keptos cukinijos. Atsi-
rado pusryčių mėsainių su kiaušiniais, virtais be 
lukšto (poached), kumpiu ir pupelėmis. 

„Meatliqour“ laikomas vienu sėkmingiausių 
Londono „start-up’ų“. Šeimininkai nepabijojo 
sukurti išskirtinio interjero su intriguojamais gra-
fi čiais, puošiančiais sienas. Pasiūlė puikią pramo-
gą ir maistą festivalių lankytojams gatvės maisto 
susibūrimo vietose ir, žinoma, privačių vakarėlių 
svečiams – galite užsisakyti mėsos furgoną (meat 
wagon). Jų mėsainiai labai giriami ir dėl skonio. 
Beje, ten rezervacijos nepriimamos, o eilėje gali 
tekti pastovėti ir ilgiau nei 10 minučių.

http://www.meatliquor.com

„The Burger Brother“ – itin madingas ir populia-
rus projektas, kuris Maskvoje duris pravėrė ne taip 
ir seniai. Kuo jie įdomūs? Mėsainius pardavinėja 
pro langą, Rusijos sostinėje jie labai visų mylimi ir 
lankomi taip pat dėl itin gerų suvožtinių. Valgia-
raštis ne toks ir platus, bet pas juos galite paragau-
ti burgerio su jautiena ir imbierų bei pomidorų pa-
dažu bei špinatais, ir, žinoma, itin madingo visame 
pasaulyje – su čederio sūriu ir laiškinių svogūnų 
marmeladu. Stebina svečius vaišindami kava iš 
furgonėlio, prikabinto prie dviračio, papildomai 
siūlo ankstyvuosius ir vėlyvuosius pusryčius, vyk-
do smagią viešą komunikaciją.

http://bb.smartomato.ru  

Paprasti pomidoriukai tapo 
vytinti, o agurkus keičia 

kepsninėje keptos cukinijos.

Burgerių gimtinė, kaip ir džinsų, – Amerika.
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 „Indie Bar“ burgerinė siūlo 
         mėsainių kiekvienam skoniui. 

gastronominės mados

„Burger Joint at Le Parker Meridien“ viešbu-
čio burgerinė dėl itin prabangios vietos Niujor-
ko centre laikoma viena geriausių. Įtakingasis 
„The Guardian“, garsūs burgerių tinklaraštininkai 
ir įtakingi mėsainių ragautojai teigia, kad ten 
gaminami pasakiško skonio suvožtiniai. O tai, 
kad šie ruošiami prašmatnioje vietoje, tik pa-
tvirtina jų paplitimą tarp įvairiausio socialinio 
statuso žmonių. Nors pačiai neteko ten būti, 
bet, sprendžiant pagal internete publikuo-
jamas nuotraukas, šioje vietoje palaikomas 
visiškai amerikietiškas paprastas stilius ir jokių 
meno šedevrų iš burgerių nekuriama: garsty-
čios, majonezas, pomidorų padažas ir kiti tra-
diciniai priedai. 

http://www.parkermeridien.com/
eat/burger-joint/ 

Kam dramos?
Kaip ir minėjau, užsitempusi džinsus ir 

krimsdama burgerį rašau apie burgerius. Plana-
vau pradėti nuo kito galo, bet visada mėgau 
dramą, tad ir pradėsiu nuo dramos. 

Kalbinu Martyną Praškevičių, vieną sostinė-
je įsikūrusios burgerinės „Drama Burger“ įkūrė-
jų. Martynas vadovauja restoranui „Stebuklai“ 
ir baro „Briusly“ virtuvei. Atrodo, niekad idėjų, 
ką veikti ir ką atidaryti, nestokojantis virtuvės 
šefas puikiai atspėjo pastaraisiais metais pa-
saulyje vyraujantį stilių. Burgeriai čia – ne grei-
tasis maistas, o gastronominiai kūriniai, paten-
kantys į lėtojo maisto kategoriją. 

„Londone mus labiau suprastų“, – sako Mar-
tynas. Ir jis iš dalies teisus. „Kai tik atidarėme 
„Drama Burger“, gerus du mėnesius žmonės 
stovėjo eilėse, tuomet prasidėjo kritikos ban-
ga, o dabar atėjo mūsų laikas. Patys žinome, 
kad gaminame mėsainius iš aukščiausios ko-
kybės produktų, pas mus atkeliaujanti mėsa 
yra iš aukščiausią kokybę siūlančių ūkininkų, 

bandeles kepame patys, patys vytiname po-
midorus, marinuojame agurkus, svogūnus, 
cukinijas, pomidorų džemą maišome su any-
žiais, o garstyčias siunčiamės pagal specialių 
užsakymą.“

Apkalbėjome daug Londono burgerinių, 
kurias prieš atidarant „Drama Burger“ savinin-
kai lankė. „Kartais nuo mėsainių net pykinda-
vo“, – sako Martynas, kuris su savo partneriu ir 
draugais daug savaičių be perstojo valgė vien 
mėsainius. 

Abejoju, ar Vilniuje dar kas nors sugeba pa-
gaminti tokių burgerių, kokius gamina ši bur-
gerinė – gourmet ir šiltus. Bet šiltus ne tik dėl 
bandelės šiltumo, o dėl pačių šefų požiūrio. 
„Drama Burger“ savo valgiaraštyje klientams 
siūlo paskaityti tokį įvadą: „Prieš atidarydami 
„Dramą“, ilgai keliavome po pasaulį ir ragavo-

 „Drama Burger“ mėsainiai.
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me skirtingais būdais paruoštų burgerių. Val-
gėme juos stovėdami lauke, stumdydamiesi 
pabuose ir net prisėdę už baltų staltiesių. Pa-
prasčiau tariant: yra greitasis mėsainis, kurį 
valgai paryčiais iš bėdos, yra klasikinis baro 
burgeris, kuris visur daugmaž vienodas, ir yra 
gourmet burgeris, kuriam reikia žymiai daugiau 
pastangų. Nusprendėme, kad skaniausia ir įdo-
miausia mums ruošti būtent gourmet arba ki-
taip – dramatiškąjį burgerį“. 

Paragavus jautienos ir čorizo maltinuko, ilgai 
keptų pomidorų, chipotle majonezo ir avo-
kadų padažo, pagardinto pelėsiniu sūriu bei 
marinuotais agurkėliais, pavyko suprasti, ką jie 
norėjo pasakyti. 

Nepriklausomas baras
Kita vieta, į kurią degiau smalsumu nuvykti, – 

visai neseniai sostinės senamiesčio pakraštyje 
atsidariusi burgerinė „Indie Bar“. Su jos įkūrėju 
Arvydu susitikome vėlai vakare ir kalbėjomės 
prie XXL dydžio mėsainio bei vyno. Atviras ir 

nuoširdus pokalbis tik patvirtino, kad bet kuri 
vieta gali gerai veikti tik tuomet, kai ją kuruoja 
tinkamai nusiteikęs žmogus. 

Arvydas ilgą laiką buvo vienas Vilniuje įsikū-
rusios kavinės-baro savininkų, bet nutarė tapti 
nepriklausomas ir atidaryti „Indie“, supraskite 
independent, t. y. nepriklausomą barą. Supra-
tęs, ko reikia žmonėms (neįpareigojamų vaka-
rų, didelių porcijų, kokybiško maisto ir skanių 
kokteilių), surinko spalvingą komandą ir pasi-
davė kūrybai. 

Daug laiko taip pat keliavęs ir ragavęs mė-
sainių pajuto, ko reikia daugumai lietuvių. Lie-
tuviams reikia įvairiapusiško meniu, kur jie ras-
tų ir mėgstamų salotų, ir sriubos, ir užkandžių, 
ir pyragų, ir ledų, ir kokteilių, ir alaus, ir romo, ir 
vyno. Gal todėl „Indie Bar“ neturėtų būti laiko-
mas tikra burgerine: tai labiau neįpareigojamų 
vakarų, ragaujant kokybiškus mėsainius, alų, 
romą (vienas plačiausių romo pasirinkimų) 
bei skanius kokteilius, praleidimo vieta. Šalia 
kurios, beje, taip pat vos pradėjus veiklą buvo 

susidariusios eilės, o šiandien burgerių mėgė-
jai užpildo kone visus staliukus.

Jauni šefai atakuoja 
Tik dar viena detalė, kuri neiškrito iš galvos. 

Tiek „Drama Burger“, tiek „Indie Bar“ pasižy-
mi labai skirtingomis koncepcijomis, bet turi 
didelį sėkmės potencialą: būtent dėl to, kad 
abiejų kavinių virtuvėms vadovauja tikrai labai 
užsidegę, jauni ir perspektyvūs virtuvės šefai. 
„Drama Burger“ virtuvėje pagrindiniu instru-
mentu groja tarp kitko ilgus metus išties mu-
zikavęs talentas – 21 metų Adamas, o „Indie 
Bar“ – labai energingas 30-metis Augustinas. 

Ir abi vietos iš esmės turi didelį sėkmės po-
tencialą, tik labai skirtingai publikai, labai skir-
tinga pasiūla ir labai skirtingų stilių. Bet abi vie-
tos vienareikšmiškai pagrindžia, kad burgerių 
lietuviai nori. O ar tai mada, ar kompleksiškas 
maisto produktų derinys, ar gurmaniškas pa-
tiekalas – spręsti paliekame jums. 

„Meatliqour“ laikomas vienu sėkmingiausių
Londono „start-up’ų“. Šeimininkai nepabijojo
sukurti išskirtinio interjero su intriguojamais 
grafičiais, puošiančiais sienas.


