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ĮVADAS 

 

Nė viena šventė neįsivaizduojama be šventinio stalo - ar švęsite ją restorane, sodyboje 

ar savo namuose. Kaip dekoruoti stalą, kad visi džiaugtųsi susirinkę kartu viena ar kita proga? Nors 

šiuolaikinei serviruotei būdingas paprastas, dalykiškas stilius, galioja tam tikros bendros 

serviravimo taisyklės, tačiau skirtingomis progomis stalas serviruojamas šiek tiek kitaip.  

 

Šioje metodinėje medžiagoje pateikiama: 

 Pasiruošimas teminėms šventėms; 

 Šventėms reikalingas inventorius; 

 Pobūviai ir jų tipai; 

 Pobūvių organizavimas ir aptarnavimas; 

 Meniu sudarymas. 

 

PASIRUOŠIMAS TEMINĖMS ŠVENTĖMS 

 

Šventė dviem 

Jei susiruošėte atšvęsti draugystės, sužadėtuvių ar kokią kitą tik jums svarbią datą ir 

norite pasiruošti šventinę vakarienę, nepraleiskite progos pasipuošti vakarienės aplinką taip, kad 

būtų jauku ir malonu praleisti laiką dviese. 

Stalas turi būti nei per didelis nei per mažas, kad būtų jauku prie jo sėdėti. 

Patogiausias staliukas kvadrato formos apie 1m x 1 m arba apskritas, o sėsti reikėtų vienas prieš 

kitą. 

Staltiesės spalva priklausys nuo jūsų švenčiamos šventės. Jei švenčiate meilės dieną, 

puikiai dera raudonos spalvos ar raudonų atspalvių staltiesė. Jei minite kitą ypatingą šventę, galite 

rinktis švelnių pastelinių spalvų staltiesę ir tada prie jos derinti servetėles bei kitus puošybos 

elementus. Ant pagrindinės staltiesės galima papildomai uždėti surauktą audeklo atraižą ar 

staltiesėlę. Tada ant jos galima dėti dekoracijas. Šiuo atveju labiausiai tinka žvakių ir gėlių 

kompozicija. Tarp medžiagos klosčių galite sudėti stiklo rutuliukus, rožių žiedlapius, kriaukles ir kt. 



jums mielus daikčiukus. Madinga ant pagrindinės staltiesės užtiesti  medžiagos takelį. Jį galima 

papuošti žvakėmis stiklo indeliuose, gėlių žiedais ar kitomis detalėmis. Nepamirškite, kad stalo 

dekoras neturi jums trukdyti bendrauti, neperkraukite. Prie pagrindinės dekoracijos turi derėti 

servetėlių spalva. Tokiai progai rinkitės medžiagines servetėles. 

Indai ir įrankiai priklausys nuo to kokius patiekalus jūs paruošite. Šia proga derėtų 

stalą serviruoti taurėmis vandeniui, vynui ir šampanui. Vandens taurė dedama kiekvienoje 

šventinėje ar pietų serviruotėje.  

 

Draugų vakarėlis 

Kartais labai smagu susitikti su senais draugais, bendradarbiais išgerti puodelio kavos, 

suvalgyti pyrago gabalėlį ar surengti netikėtą vakarėlį, kurio metu galima degustuoti pagal naują 

receptą pagamintą kepsnį, o gal net kokios nors šalies valgius ragauti. 

Kaip turėtų atrodyti tokio vakarėlio stalas ir aplinka? 

 Jei nusprendėte smagiai ir linksmai praleisti laiką, vakarėlį galite suruošti ir be  jokių 

griežtų reikalavimų. Tikiu atveju puikiai tiks furšeto tipo vakarėlis. Jo metu visas paruoštas vaišes 

sudėkite ant vieno bendro stalo, svečiai pasiėmę maistą galės laisvai bendrauti su bet kuriuo draugu, 

nes vaišės vyks stovint.  

Ruošiant tokį stalą reikia žinoti, kad toks stalas turi būti aukštesnis nei tas prie kurio 

sėdima. Šiuo atveju staltiesė turi būti iki žemės. Tam galite panaudoti įvairias ilgas staltieses ar 

kitus audeklus. Ant viršaus užtieskite norimos spalvos kitą staltiesę. Staltiesių spalvos gali būti 

skirtingos, tačiau derėti tarpusavyje. Tada puoškite. Šiuo atveju papuošimas gali būti labai aukštas, 

įmantrus, atspindintis jūsų vakarėlio temą. Įspūdingai atrodys aukšta žvakidė, suteiks jaukumo ir 

puošnumo. Jei jūsų stalas bus ilgas, stalo centre dėkite didžiausią papuošimą kaip akcentą, o toliau į 

šonus mažesnius, tačiau turinčius sąsajas su pagrindiniu papuošimu. Papuošus stalą, ant stalo 

dedamos krūvelėmis lėkštutės. Rekomenduoja padėti 1,5 karto daugiau nei bus vakarėlyje svečių. 

Šalia į medžiaginę servetėlę sudedami įrankiai – šakutės ir šaukšteliai. Peilio nereikia, nes tokiam 

pobūviui patiekalai turi būti paruošti mažais gabalėliais, kad svečiui būtų patogu valgyti tik šakute 

ar šaukšteliu. Grupelėmis ar linijomis išdėliojamos taurės. Taurės priklauso nuo vakarėlyje 

vartojamų gėrimų. Vandens taurė privaloma. Krūvelėmis arba tarp lėkščių sudedamos  servetėlės. 

Šiuo atveju puikiai tinka popierinės servetėlės. Kad svečiui būtų patogu valgyti ir nereikėtų laikyti 

taurės rankoje, rekomenduojama naudoti taurių laikiklius. Jie tvirtinami prie lėkštės krašto. Taip pat 

reikalingi pagalbiniai staliukai, kurie išdėstomi keliose vietose prie sienos, kad svečias turėtų kur 

padėti nešvarius indus. Staliukai dengiami staltiesėmis, tačiau dekoracija ant jų nededama. Tokio 

tipo vakarėlis puikiau tinka laisvam bendravimui.  

Gimtadienio šventė 

Vieni iš mūsų mėgsta švęsti gimtadienius triukšmingai – važiuoja į gamtą, eina į 

restoraną. Kiti apskritai stengiasi tokių švenčių nešvęsti, treti jas rengia namuose. Paprastai į 

gimtadienį kviečiami patys artimiausi draugai, giminės. Jei ruošiatės juos sodinti prie stalo, 

atminkite, kad reikėtų laikytis, kai kurių pagrindinių taisyklių. 

Oficialiuose priėmimuose visada pažymima kas kur sėdės. Tai susiję su tradicija ir 

hierarchine tvarka, taip pat tai padeda bendravimui. Sodindami svečius visada atkreipkite dėmesį į 

tai kas su kuo geriau sutaria, kas daug plepa, o kas mieliau tyli. Tačiau nepamirškite, garbingiausias 

svečias sodinamas šeimininkei iš dešinės, garbės viešnia – šeimininkui iš dešinės. Antra garbinga 

vieta yra šeimininkui ar šeimininkei iš kairės. Vyrus ir moteris sodinkite vienus greta kitų. Dama 

sėdi vyrui iš kairės. Tam kad svečiai žinotų kur jo vieta prie stalo, padarykite gražias stalo korteles 

su svečių vardais ir išdėliokite jas virš lėkščių. 



Kiekvienas svečias prie stalo turi jaustis laisvai. Vienam svečiui reikėtų skirti 70–80 cm. Kėdes 

reikia sustatyti taip, kad svečiui būtų patogu pasikelti nuo stalo ir praeiti. Jei norite, kad visi jūsų 

svečiai puikiai jaustųsi, nestatykite kėdžių ties stalo kojomis ar stalo kampu, nes taip sėdėti labai 

nepatogu.  

Staltiesės, servetėlės 

Kokia staltiesė tiktų gimtadieniui? Tai priklausys nuo jūsų noro, pasirinktų kitų 

dekoravimo elementų. Viskas turi derėti tarpusavyje. Baltos spalvos staltiesė suteikia iškilmingumo, 

švaros pojūtį, tačiau galite rinktis ir spalvotas. jei jūs švenčiate teminį gimtadienį, tai staltiesę 

drąsiai galite rinktis tokią, kuri atspindės jūsų temą. Ryškios spalvos tikrai atneš teigiamos 

nuotaikos vakarienės metu. 

Svarbu ne tik staltiesės spalva, bet ir iš kokio audeklo ji pasiūta, kokio dydžio. 

Gimtadieniui tiks lininė, medvilninė, šilkinė ar net nėriniuota staltiesė. Staltiesė turi būti tiesiama 

taip, kad jos galai būtų vienodai nuleisti ir dengtų stalo kojas. Staltiesė neturi siekti kėdės sėdynės, 

kitaip svečiui bus nepatogu, sėsdamas prie stalo jis gali netyčia ją nutempti žemyn.  

Asmeninio naudojimo servetėlės rankoms ir lūpoms nusišluostyti turi būti tokios pat 

medžiagos kaip ir staltiesė. Jei tokių neturite, galite naudoti popierines ar audinį imituojančio 

pluošto. Reikia žinoti, kad lankstomos tik kvadratinės formos servetėlės. Asmeninio naudojimo 

medžiaginės servetėlės turėtų būti 50 x 50 cm dydžio. Popierinės ar audinį imituojančio pluošto 

geriausiai tinka 40 x 40 cm, 45 x 45 cm arba 33 x 33 cm dydžio.  

Labai svarbu servetėlių lankstymo būdas. Servetėlė turi atrodyti estetiškai, tvarkingai, 

nereikia persistengti lankstant įmantriais būdais. Svarbu laikytis higienos reikalavimų ir kuo mažiau 

servetėles liesti rankomis. Restoranuose padavėjai servetėles lanksto mūvėdami baltas pirštinaites. 

Lininės, medvilninės ar medvilninės su sintetiniu pluoštu servetėlės gerai išlaiko 

formą. Jei servetėlių medžiaga per minkšta prieš lygindami ją pastandinkite, o tik po to lankstykite 

norimu būdu. Servetėlės gali būti lankstomos taip, kad įgautų vertikalią arba horizontalią formą. 

Kokia forma sulankstytos servetėlės puoš jūsų stalą, priklausys nuo daugelio dalykų: servetėlės 

audinio rūšies, stalo serviruotės indų ir įrankių, dekoracijų, patiekalų patiekimo ir t. t. Kad 

sulankstyta servetėlė tvirčiau laikytųsi ir atrodytų puošniau, kai kuriems lankstymo būdams 

naudojami servetėlių žiedai. Jie turi derėti prie stalo serviravimo reikmenų. Gali būti įvairiausių – 

sidabrinių, metalinių, medinių, stiklinių ir kitokių medžiagų. Servetėlių žiedus galima pasigaminti ir 

pačioms (pvz., numegzti). Tereikia šiek tiek fantazijos ir pačių paprasčiausių namuose turimų 

priemonių. Servetėlių žiedus galima pakeisti įvairiais kaspinėliais, dekoratyviniais gėlių žiedais ar 

kitais puošybos elementais, derančiais prie stalo serviruotės ir suteikiančiais originalumo. 

 

Stalo dekoras 

Dažniausiai stalas puošiamas gėlių puokštėmis ir žvakėmis. Žvakių šviesa suteikia 

jaukumo, iškilmingumo, šilumos. Serviruojant stalą, žvakių spalva derinama prie servetėlių, o pati 

žvakidė – su serviravimo įrankiais, indais ar servetėlių žiedais. Balto metalo žvakidės dera su balto 

metalo įrankiais. Jei įrankiai iš geltono metalo arba juo dekoruoti, tai ir žvakidės spalva turi būti 

geltono metalo ar juo puoštos. Prie stiklinių indų dera stiklinės žvakidės. Jei stalas serviruojamas 

keliems svečiams, labiausiai tinka vienos, dviejų ar trijų žvakių žvakidės. Jos dažniausiai būna 

žemos. Jei šventėje dalyvauja daug svečių, gražiausiai atrodo daugiašakės aukštos žvakidės. Jas 

galima statyti ne tik ant vaišių stalo, bet ir kitose vietose, pavyzdžiui, ant židinio atbrailos, plačios 

palangės ir pan. Labai gražiai atrodo stalas, papuoštas plaukiojančiomis žvakėmis. 



Jei stalas puošiamas gėlių puokšte, svarbu, kad ji neužgožtų stalo indų ir įrankių. Ji 

turi būti tokio aukščio, kad netrukdytų svečiams bendrauti. Puokštė turi būti žema, iki 30 cm 

aukščio arba aukštesnė kaip 60 cm. 

Gimtadienio stalui dekoruoti geriausiai tiktų gėlių puokštės, žvakės, įvairios 

skulptūrėlės. Puikai galima stalo dekoravimui panaudoti tuo metu gamtoje esančias detales. 

Pavyzdžiui, jei švenčiate gimtadienį rudenį, stalo dekoravimui puikiai tiks kaštonai, spalvoti medžių 

lapai ant net obuoliai. Švenčiant gimtadienį žiemą galima puošti kankorėžiais, džiovintų uogų ir 

šakelių kompozicijomis, pavasarį – spalvingais laukų gėlių žiedais.  

Indai ir įrankiai 

 

Stalui serviruoti jums prireiks lėkščių ir kitų indelių: 

Karštųjų patiekalų lėkščių (apie 26–28 cm skersmens). Jose patiekiami visi karštieji patiekalai ir 

užkandžiai, gali būti patiekiami karšti desertai.  

Užkandžių lėkščių (apie 20–22 cm skersmens). Jose patiekiami visi šaltieji užkandžiai, šaltieji 

garnyrai.  

Duonos lėkštučių (apie 17,5–18 cm skersmens). Jos skirtos duonai, skrebučiams.  

Pyragaičių lėkštučių (apie 15 cm skersmens).. Jos skirtos pyragaičiams, sausainiams.  

Didlėkščių. Ovalios didlėkštės skirtos didesniam kiekiui žuvies patiekalų, apvalios – didesniam 

mėsos, paukštienos, įdarytų daržovių kiekiui patiekti.  

Salotinės. Jos reikalingos, jei  norite patiekti didesnį kiekį salotų ar virtų daržovių mišrainių.  

Silkinės. Silkė patiekiama silkinėse, jose galima patiekti ir rūkytą žuvį.  

Taip pat reikia nepamiršti padažinių, prieskonių indelių.  

Svarbiausia – visi indai turi būti vieno komplekto, tada jūsų vaišių stalas bus 

nepriekaištingas. Baltos spalvos porceliano ar fajanso indai visada atrodo gražiai, tačiau neprasčiau 

atrodys ir spalvoti ar raštuoti indai. Svarbiausia, jie turi derėti prie staltiesės, servetėlių ir kitų 

dekoracijų. 

Nepamirškime, kad neatsiejama stalo serviruotės dalis yra stiklo indai – taurės. 

Kiekvienam gėrimui skiriama atskira taurė. Ant kiekvieno vaišių stalo turi būti vandens ar gaiviųjų 

gėrimų taurė. Ji didžiausia ir visada statoma virš didžiojo peilio. Šiek tiek mažesnė taurė skirta 

raudonajam vynui, dar mažesnė – baltajam vynui. Stipriesiems gėrimams dedamos tos pačios 

firmos ir linijos taurelės. Šampanui naudojamos dviejų formų taurės: aukštos ir plokščios. Jei 

ruošiamasi patiekti sausąjį šampaną, statomos aukštos fleitos formos taurės, jei saldųjį – plokščios. 

Brendžiui ir konjakui naudojamos taurės taip pat gali būti dviejų tipų – lašo ir tulpės ir lašo formos. 

Visos taurės turi būti vienos linijos: negalima dėti dalį taurių su kojelėmis, dalį be kojelių. 

Iškilmingumo ir prabangos įspūdį suteikia krištolo taurės. Šių taurių kokybė yra pati aukščiausia. 

Jos būna įvairių formų, grakštesnės. Taurės turi būti nepriekaištingai išblizgintos. Jos imamos tik už 

kojelės, kad ant taurės neliktų pirštų antspaudų. 

Priklausomai nuo siūlomų patiekalų, kiekvienam svečiui padedami įrankiai. Jie gali 

būti sidabriniai, nerūdijančiojo plieno, paauksuoti ar pasidabruoti. Karštiesiems patiekalams 

reikalingi didieji įrankiai – didysis peilis ir didžioji šakutė. Jais valgomi visi karštieji patiekalai, 

išskyrus žuvies patiekalus. Žuvies valgiams naudojami specialūs įrankiai – žuvies peilis ir žuvies 

šakutė. Žinoma, jei jūs tokių įrankių neturite, nenutiks nieko blogo, jei svečiams bus padėti didieji 

įrankiai. Vaišinant svečius šaltaisiais užkandžiais, ant stalo taip pat turi būti padėti užkandžių 

įrankiai. Patiekdami desertą taip pat nepamirškite įrankių – desertinio peilio, desertinės šakutės 

ir desertinio šaukštelio. Jei sriuba patiekiama gilioje sriubos lėkštėje, turi būti padėti didieji 

sriubos šaukštai, jei patiekiama sultinio puodelyje, – sultinio šaukštai. Labai svarbu, kad visi 



įrankiai būtų vieno komplekto. Taip pat reikia nepamiršti įdėti įrankių į bendrai naudojamas lėkštes 

ir salotines, iš kurių svečiai maisto dėsis į savo lėkštes. Visi įrankiai turi būti nepriekaištingai 

nublizginti, švarūs.  

 

 

 

Vaikų šventės 

Ne paslaptis, kad vis dažniau mamos ar močiutės suka galvas, kaip surengti linksmą ir 

įdomų vaikų gimtadienį namuose. Vieni rūpinasi, kuo užims vaikus, kiti – kuo pamaitins. Ne 

mažiau svarbu ir kuo dekoruoti vaikų šventę. 

Viskas priklauso nuo vaiko amžiaus ir šventėje dalyvaujančių svečių. Kai vaikutis šiek 

tiek ūgtelėjęs, tai dažniausiai vaikams vaišių stalas ruošiamas atskirai, prie kurio sėdi tik jaunieji 

šventės dalyviai. Stalo viduryje, garbingiausioje vietoje, sėdi jubiliatas. Vaikai mėgsta spalvingas 

dekoracijas ir indus, tad drąsiai galite eksperimentuoti ryškiomis staltiesėmis ir margomis 

servetėlės. Vaikučius džiugina vaikiškais piešinėliais dekoruotos lėkštės, įrankiai, puodeliai ar 

stiklinės. Visada atkreipkite dėmesį į vaiko norą ir stalo papuošimą ruoškite kartu, tada mažasis 

dalyvis jausis puikiai. Vaikai dievina balionus, tad jų nepagailėkite, papuoškite ne tik kambarį, bet 

ir jubiliato kėdę. Gražiausia stalo puošmena ne tik gražus gimtadienio tortas, bet vaikiškai 

pagaminti užkandukai. Juos vaikai ne tik mielai valgo, bet jie dar puošia stalą. Kiekvienam 

vaikučiui padėkite jo vietą žyminčią mažą dovanėlę – kaspinėliu perrištus saldainukus, šokoladukus 

virtusius drugeliais ir pan. Paklauskite mažųjų, jų fantazija beribė. Kiekvienam svečiui uždėkite 

gimtadienio kepurę. Stalą dekoruokite tokiomis priemonėmis, kad vaikai nesusižeistų. Puikiai tiks 

nedidelės gėlių puokštelės, įvairios vaikiškos statulėlės ar net maži minkšti žaisliukai. 

Pasigaminkite vaikiškų girliandų, jomis galėsite papuošti ne tik kambarį, bet ir svečių kėdes, 

pakabinti virš stalo. 

 

Didžiosios metų šventės 

Turbūt retas kuris pasakytų, kad Kūčių, Kalėdų ar Velykų šventes praleidžia ne 

namuose. Dažnas ir naujuosius švenčia jaukioje namų aplinkoje. Kuo ypatingos šios šventės? Be 

išskirtinių valgių, gėrimų, šios šventės pasižymi ir puošybos savitumu.   

 

Kūčių vakarienė 

Kūčių vakarienės tradicijos Lietuvoje ypatingos. Jos metu susirenka visa šeima prie 

vieno stalo, ruošiama ne mažiau kaip 12 Kūčių valgių. 

Kadangi tai tik šeimos šventė, tai stalo dydis priklauso nuo žmonių skaičiaus. Svarbu nepamiršti, 

kad ant stalo turi tilpti visi patiekalai. Kiekvienas patiekalas turi savo vietą. Indai sustatomi pagal 

veidrodinį principą. Visi patiekalai sudedami iš karto, kad nereikėtų lakstyti į virtuvę, o apsitarnauti 

reikia pačiam.      

Kūčių stalas apdedamas šienu, dalis dedama ir po stalu. Tada ant šieno tiesiama 

staltiesė. Kūčių stalui tieskite lininę ar baltos spalvos staltiesę, naudokite šiltų, švelnių atspalvių 

servetėles, o jei turite linines servetėles, tai galite papuošti perrišdamos jas lininiu siūlu. Patartina 

vengti ryškių spalvų staltiesių, servetėlių ir kitų stalo dekoracijų. Jei jūsų staltiesė storos medžiagos, 

tai prie jos labiausiai tiks keramikiniai ar moliniai indai, o jei staltiesė plonos medžiagos - dailiau 

atrodys porcelianiniai.  

Labai svarbu iš anksto apgalvoti ir pasirūpinti Kūčių stalo dekoravimu. Tam nereikia 

brangių ar ypatingų aksesuarų, nes Kūčios rami šventė ir jai labiausiai tinka natūralios medžiagos: 



šiaudai, vytelės, eglės šakelės, džiovintos uogos, kankorėžiai, riešutai, cinamono lazdelės. Taip pat 

puikiai tiks natūralus akmuo, keramikos, medžio dirbiniai, natūralūs audiniai. Jaukumo suteikia 

rankų darbo papuošimai. Įvairias dekoracijas galite pasigaminti iš šiaudų, vytelių, lino siūlų 

kamuoliukai turi unikalias spalvas ir puikią tekstūrą. Kūčių stalo puošimui puikiai tinka baltos 

gėlės, kadagio šakelės. Dar vienas labai svarbus Kūčių stalo akcentas – žvakės ar žvakių 

kompozicija. Jos suteikia jaukumo ir iškilmingumo, labiausiai tinka šviesios ar šviesių atspalvių. 

Puošniai atrodys tiek viena žvakė, tiek kelių žvakių sukurtas apšvietimas. Svarbu stalo neperkrauti, 

jis turi spinduliuoti šiluma, jaukumu ir ramybe.   

 

Kiekvienas Lietuvos regionas turi savas Kūčių tradicijas ir patiekalus. Nuo to 

priklausys kokiais indais serviruojamas stalas. Visada dedamos užkandžių lėkštės, užkandžių 

įrankiai. Jei jūsų krašte gaminate aguonų pieną, jam padėkite molinį puodelį ar mažą dubenėlį 

dešinėje pusėje virš peilio. Kisielius gaminamas tirštas ir patiekiamas desertinėse vazelėse, 

valgomas su desertiniu šaukštu. Desertinis šaukštas serviruojamas virš užkandžių lėkštės. Kadangi 

Kūčių vakarienės metu negeriamas joks alkoholinis gėrimas, tai ant stalo taurės nededamos. Kaip 

gaiviam gėrimui gali būti gaminamas spanguolių kisielius, kuris geriamas iš stiklinių.  

Senovėje buvo tikima, kad Kūčių naktį mus aplanko ir prie Kūčių stalo sėdi artimųjų 

ir giminių vėlės, tad visada ant stalo palikdavo maisto, indų bei įrankių.  

 

Kalėdos 

Turbūt vienos laukiamiausių ir daugiausia jaudulio keliančios šventės būna žiemą - tai Šv. 

Kalėdos ir Naujieji metai. Mus supa besišypsantys draugai, kalėdinių dovanų prašantys ir Kalėdų 

stebuklais tikintys vaikai. Namuose jaučiama artėjančių švenčių dvasia. Kai viskas aplink gražu, 

parduotuvių vitrinos bei miesto gatvės išpuoštos, žaliaskarės eglutės padabintos žėrinčiais 

žaisliukais, taip norisi, kad nuostabus jausmas nedingtų ir sėdus prie kalėdinio ar naujametinio 

vaišių stalo.  

Kalėdiniam stalui puikiausiai tiktų raudonos ar žalios spalvos staltiesė. Žmonėms, kurie 

konservatyvūs, toks pasirinkimas gali pasirodyti keistas. Tokiu atveju, prie baltos staltiesės galima 

derinti ryškius akcentus. Svarbu ne tik staltiesės spalva, bet ir kokio audeklo ir kokio dydžio. Tikrai 

įdomiai nustebins raudonos, baltos ir juodos spalvų derinys. Tai jūsų namams sukurs puikią Kalėdų 

nuotaiką. Jei pasiilgote natūralumo, vertinate paprastumą, ramumą ir medžiagas iš gamtos, tai 

puikiai jūsų šventei tiks balta staltiesė, lininės servetėlės, ažūriniais pakraščiais vazonėliai, nertos 

baltos servetėlės, kankorėžiai, eglių šakelės. Puikiai dera medinės pakylos ant kurių gali būti 

dedamos ne tik dekoracijos, bet ir patiekalai. 

Pasirinkite servetėles derančias prie staltiesės ar pagrindinių dekoracijų. Puikiai Kalėdų stalui 

tiks švelniais ir ne akį rėžiančiais raštais margintos servetėles. Atsakingai pasirinkite servetėlių 

lankstymo būdą. Labai gražiai atrodys servetėlės, kurių lankstymui naudosite servetėlių žiedus. Juos 

galite pasigaminti pačios arba dekoruoti mažais kalėdiniais žaisliukais, eglės šakelėmis, džiovintais 

vaisiais ir kt. Servetėlių žiedus galima pakeisti įvairiais kaspinėliais, dekoratyviniais gėlių žiedais ar 

kitais puošybos elementais, derančiais prie stalo serviruotės ir suteikiančiais originalumo. 

Puikiai ir stilingai atrodys jūsų Kalėdų stalas papuoštas gilėmis kankorėžiais, riešutais ar 

cinamono lazdelėmis. Taip pat drąsiai galite puošti stalą eglės šakelėmis, baltais lelijų žiedais ar 

rožių puokštėmis. Labai svarbu nepersistengti ir neperkrauti, saikas, skonis ir spalvų derinimas labai 

svarbu. Kalėdų stalui labiausiai tinka puokštės iš eglės, pušies, kadagio ar kėnio. Jas galima 

komponuoti su sausomis gėlėmis, šakomis su uogomis, džiovintais vaisiais (apelsinų, citrinų  



griežinėliais) naujametiniais žaisliukais, snaigėmis, angeliukais, žvakėmis, kaspinais ir kt. Puokštes 

galima padengti dirbtiniu šerkšnu ar suteikti blizgesį. Jei namuose turite puošnų stiklinį dubenį 

pridėkite į jį kankorėžių, vaisių, šakelių su uogomis, eglės ar pušies šakelių. Jei norite pušies šakeles 

papuoškite šerkšnu. Toks dekoravimas atrodo išties elegantiškai. 

Neatsiejamos Kalėdų stalo dekoracijos yra žvakės. Žvakides žvakėms galite ne tik nusipirkti, 

bet ir pasigaminti namuose. Žvakėms skirtą indą ar dėklą apjuoskite blizgiais, spalvotais 

kaspinėliais, įvairiomis snaigutėmis ar džiovintų vaisių ar šakų su uogomis elementais. Storas 

cilindro formos žvakes rekomenduojama naudoti įvairių aukščių, jas apjuosti kaspinais ir dekoruoti 

kankorėžiais, eglės šakelėmis, džiovintais vaisias, cinamono lazdelėmis. Vienu svarbiausiu 

kalėdinio stalo akcentu gali būti Kalėdų vainikas. Jį tikrai galite pačios pasigaminti namie. 

Nusipynusios vainiką iš eglės ar pušies šakelių, apjuoskite kaspinu, priklijuokite šerkšnu puoštų 

kankorėžių, džiovintų vaisių ar uogų. Viduryje pastatykite vieną ar kelias cilindrines žvakes.  

Stalo serviruotė priklausys nuo jūsų patiekiamų patiekalų, desertų ir gėrimų. Prie raudonos 

staltiesės puikiai tinka balti indai, stilingai atrodo juodų ir baltų indų žaismas. Prabangos suteikia 

krištolinės taurės. Taurių kojeles galima dekoruoti kaspinėliais.  

Naujieji 

 

Jei per Kūčias ir Kalėdas laukiame šeimos, tai Naujuosius dažniausiai sutinkame su draugais. Ši 

šventė neįpareigoja laikytis tam tikrų nusistovėjusių tradicijų, leidžia praleisti laiką linksmai ir 

nerūpestingai. 

Naujametiniam stalui rekomenduojama rinktis baltos arba labai šviesios beveik baltos spalvos 

staltieses, servetėles. Ši spalva siejama su susikaupimu, neutralumu bei vidine harmonija. Žinoma, 

vienos spalvos stalas gali atrodyti niūrokai, tad galima pasirinkti kokią nors spalvą naujametinei 

nuotaikai perteikti. Tam puikiai tiks tamsiai mėlyna, samaninė, sidabrinė ar net auksinė spalvos. 

Aukso, sidabro, bronzos ar vario metaliniai atspalviai suteikia ne tik šventiškumo, bet ir prabangos 

bei lengvumo.  

Būkite kūrybingos ir nustebinkite draugus savo išradingumu. Tikrai nereikia kažko ypatingo, 

šiek tiek fantazijos ir jūsų kepti trikampiai meduoliukai gali tapti puikia naujametine eglute – 

pagrindiniu stalo dekoravimo akcentu. Snaigės, varvekliai, ledo kristalai ar spindinčio sniego 

pusnys sukurs tikrą sniego pasaką. Žvakės, dekoratyvinės snaigės, seniai besmegeniai, sniegu 

dekoruotos girliandos, sidabro siūlai puikiai pagyvins jūsų aplinką. Labai elegantiškai atrodo stalo 

viduryje pastatytas žibintas, kuris suteikia jaukumo ir šilumos jausmą. Žibintą galima papuošti 

karoliukais, riešutais ar blizgančiu šerkšnu. Jei norite ko nors neįprasto, pasirinkite purpurinę ar 

violetinę spalvas – jos sukurs prabangos įspūdį. Pagal spalvos intensyvumą derinkite aukso ir 

sidabro akcentus. Žavingai atrodytų gyvos gėlės padengtos šerkšnu.  

Neatsiejama dalis Naujametinio vakaro dalis – šampanas ar putojantis vynas. Tad puikiai 

stalui puošti tiks šventiškai papuoštas šampano butelis: papuoškite jį vainikėliu, kaspinėliais, 

girliandomis, karoliukais ar varpeliais. Taip pat derindami prie puoštų butelių papuoškite šampano 

taures. 

 

Velykos 

 



Tai visų laukiama didžiausia pavasario šventė, kurios metu vėl susirenka visa šeima. 

Bunda gamta, kyla saulė, skleidžiasi pirmieji žiedai. Visos šios nuotaikos gali įsiveržti ir į jūsų 

namus – reikia tik šiek tiek fantazijos. Velykiniam stalui ruošiamasi iš anksto; kepami pyragai, 

gaminami nekasdieniški patiekalai, marginami kiaušiniai.  

Jei norite tradicijomis kvepiančių Velykų stalo, tai stalą denkite balinta arba natūralios 

spalvos linine staltiese. Staltiesės galai ties stalo galais gali būti nuleisti beveik iki žemės. Keliose 

stalo vietose padėkite želmenų vazonėlius, gėles. Stalo akcentas – centre padėti dažyti kiaušiniai – 

margučiai. Gražiausiai jie atrodo pintuose krepšiuose. Ant stalo išdėliojami visi patiekalai, o 

svečiams stalas serviruojamas įrankiais, lėkštėmis ir taurėmis. Reikia nepamiršti padėti mažą 

lėkštutę kiaušinio lukštams. 

Bet jei jūs nenorite tradicinio Velykų stalo, tai nebijokite eksperimentuoti ir saikingai 

nukrypti nuo normos. Pabandykite ant velykinio stalo pakloti kelias skirtingo dydžio staltieses vieną 

ant kitos. Velykų stalui labiausiai geltonų, žalių atspalvių staltiesės ir servetėlės. Tačiau ne ką 

prasčiau atrodytų švelniai violetinės ar žibučių spalvos staltiesė ar staltiesėlė. Galite užtiesti ant 

baltos staltiesės geltonos ar žalios spalvos takelį. Taip stalas atrodys iškilmingiau. Tačiau 

nepersistenkite – spalvų margumynas neturi rėžti akies. Puiki velykinio stalo dekoracija gali būti 

jūsų pagamintas lizdas su margučiais. Taip pat margučius galite „pasodinti“ žolėje – daigintuose 

kviečiuose. Pavasario pranašai išsprogę kačiukai ar žydintys narcizai kuria šventinę nuotaiką. 

Kiaušinio formos žvakutės suteiks jaukumo ir puikiai derės prie margučių.  

Stalo žaismingumui galite panaudoti kiaušinio formos lėkštes, įrankius gražiai perrišti 

kaspinėliu ar iš medžiaginių servetėlių išlankstyti zuikio ausytes. Išskirtines stalo dekoracijas galite 

pasigaminti pačios. Nuotaikingai atrodytų kiaušinių lukšte pasodintos pavasarinės gėlės – 

snieguolės. Vainikėlis taip pat tiktų kaip velykinė stalo dekoracija, į jo vidurį galėtumėte sudėti 

margučius. Pasigaminkite namų gyvybės medį, kurį galėsite panaudoti kaip pagrindinė stalo 

dekoraciją. Pasigaminkite dailių zuikučių, paukštelių, margučių ar gėlyčių formos pakabinamų 

žaisliukų. Juos galima pasiūti, nunerti, suvelti iš vilnos ar karoliukų. Pamerkite gražias šakas su 

besiskleidžiančiais pumpurais ir ant jų pakabinkite žaisliukus.   

Stalą serviruokite pagal patiekalus, kuriais vaišinsite svečius. Padėkite lėkštes, 

įrankius, taures. Kiekvienam svečiui arba dviem svečiam padėkite lėkštutę sudėti kiaušinių lukštus. 

Jei jūsų margučiai bus minkštai virti – nepamirškite arbatinio šaukštelio. Tokius margučius 

geriausia patiekti kiaušindėtėse – kiaušiniams skirtuose indeliuose. Kiekvieną svečią galite 

nudžiuginti šokoladiniu zuikučiu, ant kurio ausyčių gali būti užrašytas svečio vardas ir taip 

pažymėta jo vieta prie stalo. 

  

Serviravimas 

Stalo serviravimas pradedamas nuo staltiesės tiesimo. Jei norite, kad staltiesė 

neslidinėtų, po ja patieskite minkštą audeklą – moltoną. Tada ant jo patiesta staltiesė neslys. 

Užtiesus staltiesę dedamos dekoracijos, puokštės, žvakės. Papuošus stalą galima pradėti serviruoti. 

Pagal klasikines patiekalų patiekimo taisykles pirmiausia valgomi šaltieji užkandžiai, po to karštieji 

užkandžiai, sriuba, karštieji patiekalai ir desertas. Patiekalai gali būti patiekiami asmeninio ir 

bendrojo naudojimo induose. Jei jūsų svečiams patiekalai bus įdėti kiekvienam ir atnešti svečiams 

jau sėdint prie stalo, tuomet stalą pradėkite serviruoti sulankstytomis asmeninio naudojimo 

servetėlėmis. Jos žymės serviruotės vietą, tada toliau serviruoti bus lengviau. Pažymėjus serviruotės 

vietą, toliau serviruojama įrankiais. Dešinėje pusėje dedamas didysis peilis ašmenimis į kairę, 

sriubos ar sultinio šaukštas, užkandžių peilis. Kairėje pusėje – didžioji šakutė, užkandžių šakutė. 

Viršuje dedami desertiniai įrankiai: desertinė šakutė koteliu į kairę, virš jos desertinis peilis 



ašmenimis žemyn ir koteliu į dešinę, o virš jo – desertinis šaukštelis koteliu į dešinę. Jei visi 

patiekalai patiekiami bendrojo naudojimo induose, t. y. didlėkštėse ir salotinėse, kurie padedami 

stalo viduryje, tuomet serviruoti pradedama nuo lėkščių. Jei dedate dvi lėkštes vienam svečiui vieną 

ant kitos, būtinai tarp jų turi būti servetėlė. Iš anksto ant stalo galima dėti tik užkandžių lėkštes. 

Karštųjų patiekalų lėkštės turėtų būti atnešamos prieš patiekiant karštąjį patiekalą ir šiltos (tam, kad 

karštasis patiekalas greitai neprarastų savo temperatūros). Lėkštės dedamos 1–2 cm nuo stalo 

krašto. Tokiu pat atstumu dedami ir įrankiai. Svarbu laikytis simetrijos – lėkštės ir įrankiai vienoje 

stalo pusėje turi būti simetriški lėkštėms ir įrankiams kitoje stalo pusėje. Šalia šakučių, kairėje 

pusėje, dedamos duonos lėkštutės. Toliau serviruojama taurėmis. Virš didžiojo peilio 0,5 cm 

atstumu statoma didžiausia pagal talpą vandens taurė. Šalia – vyno ar šampano taurės. Vienam 

svečiui gali būti dedama ne daugiau kaip keturios taurės. Taurių išdėstymas gali būti įvairus: 

linijomis – nuo didžiausios iki mažiausios, grupelėmis ar puslankiu. Kai ant stalo mažai vietos, 

taurėmis galima pradėti serviruoti nuo lėkštės vidurio. Išdėliojus taures, galima serviruoti 

sulankstytomis servetėlėmis (jei prieš tai jos nebuvo padėtos). Servetėles galima dėti į užkandžių 

lėkštę, ant duonos lėkštutės. Taip pat jas galima dėti į taurę. Kad nebūtų painiavos atvykus svečiams 

ir jie rastų savo vietą prie stalo, galima padaryti gražias vardines korteles ir jas išdėlioti virš 

desertinių įrankių. Korteles galima pritaikyti konkrečiai šventei. Pavyzdžiui, perrišti kaspinėliais, 

priklijuoti kalėdinių ar naujametinių akcentų, pritvirtinti prie kankorėžio ir pan. Svarbu nepamiršti, 

kad viskas turi derėti tarpusavyje. Baigus serviruoti ir iki šventės pradžios likus pusvalandžiui, ant 

stalo galima pradėti dėti šaltuosius užkandžius, salotas, duoną, kitus šaltuosius patiekalus ir 

gėrimus. Paskutinis akcentas gali būti maža smulki dovanėlė kiekvienam jūsų laukiamam svečiui. Ji 

ne tik gražiai atrodys ant vaišių stalo, bet ir pradžiugins kiekvieną jūsų šventės dalyvį. 

 

Ko reikia, kad stalas atitiktų visus etiketo taisyklių reikalavimus 

Geriausiai, kai staltiesė ir servetėlės yra sniego baltumo ar pastelinių spalvų. Ant tokio 

stalo geriau išryškėja maistas. 

Lėkštės geriau tinka vienspalvės, ne per daug išpuoštos, kad galima būtų estetiškai 

patiekti valgius, nes pirmiausiai apetitą žadina tai, ką matome, o tik po to – ką ragaujame.  

Stiklo dirbiniai privalo būti švarūs ir geriau nespalvoti, kad matytųsi natūrali gėrimo 

spalva. 

Gėlių puokštės neturi užgožti patiekalų, neturi trukdyti bendrauti su svečiais, 

sėdinčiais kitoje stalo pusėje. 

Stalo įrankiai turi būti sudėti pagal taisykles. Dešinėje lėkštės pusėje dedamas 

valgomasis šaukštas ir peilis, ašmenimis pasuktas į lėkštę. Kairėje lėkštės pusėje - šakutė ir 

servetėlė. Virš lėkštės horizontaliai - desertinė šakutė ir desertinis peiliukas arba desertinis 

šaukštelis. 

Taurės dedamos į dešinę nuo lėkštės mažėjančia tvarka: vandeniui, vynui ir galiausiai 

desertiniam vynui. Desertiniam vynui skirta taurė gali būti atnešama kartu su desertu. 

Jei patieksite duoną lėkštėje, ji turi stovėti į kairę nuo šakutės. 

Vaišių pabaigoje visi indai, kurie yra prieš svečią ir jo dešinėje, nurenkami iš dešinės 

pusės, kurie yra kairėje – iš kairės.  

Nepamirškite ant stalo padėti prieskonių (druskos, pipirų). 

 

 

 



POBŪVIAI 

 

Pobūvių rūšys 

Iškilmingi įvykiai dažniausiai pažymimi šventiniais pobūviais: iškilmingais pusryčiais, 

pietumis, vakariene. Suruošti šventinį pobūvį maitinimo įmonei ne tik garbė, bet ir didelis bei 

atsakingas darbas. Pobūviai gali būti oficialūs ir neoficialūs. 

Oficialūs pobūviai rengiami įvairių sutarčių pasirašymo, nacionalinių švenčių, oficialių 

vizitų proga. 

Neoficialius pobūvius rengia organizacijos ar asmenys. Paprastai tai būna iškilmingi 

šventiniai pietūs ar vakarienė. 

 

Pobūvio organizavimas 

 

Organizuojant pobūvį, labai svarbu turėti tikslią informaciją, todėl su užsakovu aptariamos 

visos detalės, padėsiančios sėkmingai organizuoti bet kokios aptarnavimo formos pobūvį. 

 

Užsakymo priėmimo tvarka: 

Užsakymas priimamas vadovaujantis šiais punktais: 

• Pobūvio rūšis 

• Diena, laikas 

• Užsakovo pavardė, titulas. 

• Užsakovo telefono numeris, adresas. 

• Atstovas (kuriam paskirta rūpintis užsakymu). 

• Kam siųsti sąskaitą (jeigu užsakovas ir mokėtojas ne tas pats ). 

• Asmenų skaičius. 

• Patalpos dydis, apipavidalinimas. 

• Stalų formos. 

• Stalų ir salės papuošimas. 

• Valgiaraštis: tekstas, apipavidalinimas. 

• Rūkalai. 

• Patalpų nuoma. 

• Pasižymėti, kokia pinigų suma palikta avansu. Asmens, palikusio avansą, parašas. 

• Informacija virtuvės šefui apie valgiaraštį, reikalingus produktus, personalą. 

• Informacija barui apie pageidaujamus gėrimus. 

• Informacija apie techninius įrengimus: mikrofonas, telefonas, šokių aikštelės 

paruošimos. 

• Ypatingi pageidavimai: muzika, peleninės (reikalingos ant kiekvieno stalo ar ne), kaip 

susodinti svečius. 

 

Pasiruošimas pobūviui 

 

• Perduodama informacija į virtuvę. 

• Perduodama informacija į barą. 

• Numatomas stalų skaičius, forma, ilgis. 

• Parenkamos staltiesės. 



• Parenkamos staltiesės pagalbiniams staliukams. 

• Apskaičiuojama, kiek reikės indų, įrankių stalams serviruoti. 

• Apskaičiuojama, kiek reikės indų patiekalams patiekti. 

• Sudaroma svečių susodinimo schema. 

• Sudaroma svečių aptarnavimo schema. 

• Numatomas padavėjų skaičius. 

• Apskaičiuojama, kiek reikės servetėlių stalams serviruoti. 

• Numatomas servetėlių skaičius svečiams (+ 20 proc). 

• Numatomas servetėlių skaičius padavėjams, aptarnaujantiems pobūvį (po 3 servetėles 

kiekvienam). 

• Numatomas padavėjų rankšluostėlių skaičius (po 4 kiekvienam padavėjui). 

  

Pobūvių staltiesė turi būti 60 -80 cm ilgesnė už stalą. Furšetinio stalo staltiesė turi būti 

nuleista per 5 – 10 cm nuo grindų. Pagalbiniai staliukai užtiesiami analogiškai. Pobūvį 

aptarnaujantys padavėjai turi mūvėti baltas pirštines. 

 

• Patikrinama, ar tvirtai stovi stalai. 

• Stalai uždengiami minkšta danga. 

• Uždengiami staltiese. 

• Sustatomos kėdės viena nuo kitos per 20 – 25 cm. 

• Pirmiausia serviruojamas pavyzdinis stalas, po to serviruojami visi stalai. 

• Serviruojama nuo stalo centro stalo galų link. Priešingoje stalo pusėje lėkštės dedamos 

simetriškai padėtosioms. 

 

Kitas serviravimo būdas – nuo stalo galų centro link. Po to iš abiejų pusių simetriškai 

išdėstomos padėklinės lėkštės stalo šonuose. 

• Padėjus indus ir įrankius, statomi stiklo indai. 

• Prieskonių indeliai dedami į kas antrą vietą, druska – kairėje, pipirai – dešinėje pusėje. 

• Valgiaraštis padedamas virš įrankių arba greta jų. 

• Dešinėje, priešais indus ir įrankius dedamos kortelės su svečio pavarde (jei stalų daug, 

kortelėje nurodomas ir stalo numeris). 

• Stalai numeruojami, jei jų yra daug. Numeriai pastatomi ant stalų. 

• Salėje ant specialaus staliuko padedama stalų išdėstymo ir svečių susodinimo schema. 

• Ant pagalbinių staliukų sudedama indų, Įrankių, stalo užtiesalų pamaina. Lėkštės 

dedamos krūvelėmis, taurės sustatomos grupėmis, surūšiuoti įrankiai taip pat sudedami 

krūvelėmis. 

• Į šildymo aparatą sudedamos seklios lėkštės ir puodeliai. 

• Ant staliuko sudedami iš anksto atnešti buteliai su gėrimais. 

 

Butelių etiketės atsukamos į svečių pusę. 

0,5 valandos prieš atvykstant svečiams turi būti viskas paruošta. Stalai papuošiami 

gėlėmis. Metrdotelis sukviečia padavėjus ir informuoja juos apie pobūvio ypatumus: 

valgių patiekimo tvarką, 

aptarnavimo nuoseklumą, 

primena aptarnavimo techniką, 



paskirsto padavėjams pareigas: vieniems paveda tiekti valgius, kitiems – gėrimus, tretiems 

– aptarnauti svečius kavos salėje, nurinkti indus, taip pat nurodo padavėjams aptarnavimo zonas. 

 

PATIEKALŲ PATIEKIMO METODAI 

 

Kadangi Įvairūs patiekalai įvairiomis progomis negali būti patiekiami vienodai, vargu ar 

rastume restoraną, kuriame būtų naudojamas tik vienas patiekalų patiekimo būdas. Šiuo metu 

plačiai paplitę penki patiekalų patiekimo metodai: 

1) Amerikietiškas 

Visi patiekalai jau virtuvėje išdėliojami į padėklines lėkštes ir nešami lankytojui be 

padėklines lėkštės. Lėkštė su patiekalu nešant gali būti uždengta specialiu dangčiu. Patiekalas 

dedamas ant stalo iš dešinės lankytojo pusės. Aptarnaujant iš dešinės, padavėjas dešine koja žengia į 

priekį, truputį sulenkia ją per kelį – svorio centras perkeliamas ant dešinės kojos. Kairioji ranka 

laikoma sulenkta už nugaros. Padavėjas gali laikyti ją ir priešais save, jei jis ant kairės rankos bus 

užsimetęs rankšluostėli. 

Patiekalai atnešami iš virtuvės didlėkštėje. 

Parodžius patiekalą didlėkštėje lankytojui iš kairės pusės, padavėjas padeda jį ant 

pagalbinio stalelio. 

Pašildytos lėkštės dedamos tarp dviejų prietaisų šilumai palaikyti. 

Ant kairiojo prietaiso dedamas pagrindinis patiekalas, o ant dešiniojo – garnyrai. 

Padavėjas deda patiekalą į lėkštę didžiuoju šaukštu dešine ranka bei didžiąja šakute kaire 

ranka. 

Dedant patiekalą į lėkštę, negalima uždengti jos krašto. Jis skirtas tik lėkštei laikyti (išimtį 

sudaro šparagai). 

Patiekalą su padažu reikėtų patiekti taip: patiekalas-lėkštėje padedamas ant stalo iš dešinės 

lankytojo pusės, o padažas padažinėje – iš kairės. Negalima padažo pilti nei ant patiekalo, nei ant 

garnyro, padažas pilamas tik greta jų. 

Šią taisyklę galima pažeisti, jei lankytojas pats paprašo. 

Rekomenduojama turėti švarią pašildytą lėkštę ir švarius įrankius, jei lankytojas 

pageidautų pakartotinai valgyti. 

Lėkštė keičiama taip: panaudota lėkštė nuimama kaire ranka svečiui iš kairės, o švari 

lėkštė padedama ant stalo svečiui iš dešinės. 

Šis būdas taikomas patiekalus pjaustant porcijomis, nulupant odelę, mėsą atskiriant nuo 

kaulų, marinuojant ir juos galutinai paruošiant prie svečio stalo. 

2) Angliškas 

Patiekalams patiekti šiuo būdu reikia pagalbinio stalelio, dviejų prietaisų šilumai palaikyti, 

įrankių patiekalams įdėti, pašildytų lėkščių. 

3) Prancūziškas 

Yra du prancūziško patiekalų patiekimo metodai: 

a) naujasis, kai padavėjas įdeda svečiui patiekalą tiesiai iš didlėkštės, 

b) senasis, kai padavėjas paduoda padėklą svečiui iš kairės pusės ir pastarasis 

apsitarnauja pats. 

Pašildyta lėkštė padedama priešais lankytoją iš dešinės pusės. 

 



Taikant tiek naująjį, tiek senąjį prancūzišką metodą, didlėkštė su patiekalu paduodama iš 

kairės pusės. 

Priedai taip pat pasiūlomi (jei naudojamas b metodas) arba įdedami lankytojui iš kairės 

pusės (jei naudojamas a metodas). 

Aptarnaujant lankytoją iš kairės pusės, padavėjas kaire koja žengia kiek į priekį stalo 

vidurio link ir sulenkia ją per keli. Svorio centras perkeliamas ant kairės kojos. 

Dedant patiekalą iš didlėkštės į lėkštę reikia stengtis, kad didlėkštės kraštas užeitų ant 

lėkštės krašto. Tokiu būdu padažas neišsilaisto ant stalo. 

Šis patiekalų patiekimo metodas taikomas banketų metu. 

a) Didlėkštė su patiekalu parodoma svečiui iš kairės, o ant stalo dedama iš dešinės svečio 

pusės. 

Garnyras su įrankiais jam įsidėti padedami svečiui iš kairės, įrankių kotais į svečią. 

Lankytojas apsitarnauja pats. 

b) Jei daugiau lankytojų, sėdinčių prie vieno stalo, valgo vienodą patiekalą, iš pradžių jis 

jiems parodomas didlėkštėje, o tik po to dedamas į lėkštes. 

Garnyrai ir įrankiai jiems įsidėti padedami anksčiau, kad svečiai patys galėtų įsidėti tokio 

pageidaujamo garnyro. 

Galima būtų išskirti dar vieną patiekalų patiekimo metodą, taikomą kokteilių vakarėlių 

metu, kai patiekalais bei gėrimais vaišinama nuo padėklo. 

Įsidėmėkite, kad taikant visus šiuos patiekalų patiekimo metodus, reikia laikytis trijų 

lėkštės skyrių principo: 

a) mėsos ir žuvies pagrindiniam patiekalui skiriama apatinė lėkštės dalis, 

b) daržovėms – viršutinė kairioji lėkštės dalis, 

c) pagrindiniam garnyrui (pvz., bulvėms, ryžiams, makaronams) – viršutinė dešinioji 

lėkštės dalis. 

 4) Rusiškas 

Taikant rusišką patiekalų patiekimo metodą, daugiausia dėmesio skiriama stalo dengimui. 

Stalai dideli, apskritimo arba stačiakampio formos. Šventiniai stalai puošiami. Šaltieji patiekalai ir 

gėrimai patiekiami į stalą iš anksto, dar nesusirinkus svečiams. Aptarnaujantis personalas padeda 

svečiams pasiekti arba pakartotinai įsidėti patiekalus. 

Patiekiant karštuosius patiekalus, taikomas angliškas arba prancūziškas patiekalų 

patiekimo metodas. 

 

 

PRANCŪZIŠKA APTARNAVIMO SISTEMA  

(CHEF~DE-RANG) 

 

Ši aptarnavimo forma brangiai kainuoja, todėl dažniausiai taikoma tik aukščiausios ir 

liukso klasės restoranuose bei viešbučiuose. Aptarnaujanti brigada susideda iš didelio būrio 

skirtingos kvalifikacijos padavėjų. Pirmiausia aptarsime vadovaujančius asmenis. 

Restorano direktorius. Jis privalo atlikti visus administracinio pobūdžio darbus, pvz., 

skirstyti darbus, sudaryti darbo bei atostogų grafikus, mokyti personalą, atsiskaityti. Jis yra 

tarnautojas ir turi gauti nuolatini atlyginimą. 

Pirmasis vyriausiasis padavėjas (metrdotelis). Jis vadovauja aptarnavimui ir vykdo 

restorano direktoriaus nurodymus. Taip pat jo pareiga – rezervuoti vietas, priimti svečius ir juos 



išlydėti. Metrdotelis gali perimti ir restorano direktoriaus pareigas, jei to reikalauja susiklosčiusi 

situacija. 

Kiti vyriausieji padavėjai. Kuo didesnė įmonė, tuo daugiau reikia vyr. padavėjų. 

Kiekvienas padavėjas tekioje įmonėje atsako už tam tikrą vietą (kavinę, restoraną, terasą, salę). Jų 

pagrindinis uždavinys – priimti svečius, juos sodinti bei išlydėti, išklausyti klientų pageidavimus ir į 

juos atsižvelgti. 

Šie trys asmenys atlieka vadovaujantį darbą restorane. Į jų veiklos sritį įeina tik 

administravimo bei planavimo darbai. Tikrąjį aptarnavimą vykdo kiti žmonės. 

Vyriausiasis vyno padavėjas (sommelier ckef-de-vhi). Šias pareigas užimantis žmogus 

dirba tik aukščiausios klasės maitinimo įmonėse. Jo rangas prilygsta vyr. padavėjo rangui, tačiau jis 

atsako tik už vyno patiekimą ir pardavimą. Vyriausiasis vyno padavėjas turi gerai išmanyti savo 

darbą, nes dažnai klientas pageidauja, kad jam būtų pasiūlyta viena ar kita vyno rūšis. 

Jaunesnysis vyno padavėjas (commis-de-vin). Jis yra vyr. vyno padavėjo padėjėjas, jo 

pareiga atnešti vynus, taures bei šampano ar vyno šaldiklį. Pagal hierarchiją jis prilygsta pirmajam 

jaunesniajam vyno padavėjui. 

Aukščiausios klasės vyriausiasis padavėjas (chef-de-rang). Jis atsako už kompleksinį 

aptarnavimą. Jo pareiga svečiui pasiūlyti patiekalų bei gėrimų (jei nėra vyr. vyno padavėjo, 

pasiūlyti ir vyno), priimti užsakymus, patiekalus supjaustyti porcijomis; nulupti, odelę ar žievelę, 

mėsą atskirti nuo kaulų; kai kuriuos patiekalus užpilti alkoholiu ir uždegti; marinuoti. Jis taip pat 

turi pateikti svečiui sąskaitą. 

Vyriausiasis padavėjo asistentas, stažuotojas (dėmi chef). Jis yra aukščiausios klasės vyr. 

padavėjo pavaduotojas, todėl jo užduotys visiškai atitinka pastarojo užduotis. Pagal hierarchiją jis 

yra tarp aukščiausios klasės vyr. padavėjo ir jaunesniojo padavėjo. Jei jis vienas aptarnauja skyrių, 

tai jo aptarnaujamas skyrius turi būti mažesnis už aukščiausios klasės vyr. padavėjo aptarnaujamą 

skyrių. 

Vyriausiasis padavėjo arba jo asistento pagalbininkas (commis-de-rang). Jis yra 

aukščiausios klasės vyr. padavėjo bei vyr. padavėjo asistento, stažuotojo padėjėjas. Jei skyriuje yra 

tik vienas vyr. padavėjas ar jo asistento pagalbininkas, pirmiausia turėtų rūpintis padavėjo darbo 

vietos paruošimu, o aptarnaujant jis atsako už patiekalų bei gėrimų atnešimą iš virtuvės ar baro bei 

jų patiekimą. Esant dviems vyr. padavėjams ar jo asistentui, pirmasis yra vadinamas Commis-de-

suiie, o antrasis – Commis – de-barrasseur. Pirmasis yra lyg rišamoji dalis tarp virtuvės ir prekybos 

salės. Antrasis – dažniausiai tai pirmojo ar antrojo kurso mokinys, atsakingas už stalų tvarkymą bei 

padavėjo darbo vietos paruosimą. 

Padavėjo mokinys (Apprcnti gnrson). 

 

AMERIKIETIŠKA APTARNAVIMO SISTEMA 

 

Amerikietiška aptarnavimo sistema dažniausiai taikoma tik maitinimo įmonėms, kurių 

vadovai yra pasirinkę amerikietišką vadovavimo būdą. Amerikietiškam aptarnavimui būdingas itin 

tikslus darbų pasiskirstymas. Pareigų pavadinimai skamba svetimai ir neįprastai. 

Maitre d'hotel. Ji beveik būtų galima sutapatinti su metrdoteliu. Jo užduotis – priimti bei 

pasodinti lankytojus. 

Vyriausiasis padavėjas (Head zoaiter, Capiain). Jis atsakingas už svečių pasodinimą prie 

stalų savo skyriuje. Be to, jis pasiteirauja, ko lankytojas pageidautų aperityvui, atneša valgiarašti, 

supažindina su dienos bei firminiais patiekalais, priima užsakymus. Paprastai jis užsakymus rašosi 



specialioje užrašų knygutėje ir per kalkę, todėl gali paruošti tris užsakymo lapelių egzempliorius. 

Užsakymo originalą gauna baras (arba virtuvė). Pirmoji kopija nunešama į kasą, o antroji įteikiama 

skyriaus padavėjui (Station zoaiter), atsakingam už maisto, deserto, kavos, gėrimų bei vyno (jei 

nėra vyno padavėjo) patiekimą. 

Didesnėse įmonėse yra daugiau vyr. padavėjų (Captains). Kiekvienas jų vykdo griežtai 

apibrėžtas pareigas. 

Vyno padavėjas (Wine builet), kaip ir vyr. vyno padavėjas, rūpinasi gėrimų patiekimu ir 

pardavimu. 

Kiekvienas skyrius padalytas dviem padavėjams (Waiters). Jie rūpinasi patiekalų bei 

gėrimu patiekimu pradedant šaltaisiais užkandžiais, pagrindiniais patiekalais ir baigiant desertais; 

kava bei kitais gėrimais. Kaip tik jiems vyr. padavėjas įteikia antrąją užsakymo lapelio kopiją. 

Bus boy. Jis tvarko padavėjo darbo vietą, prižiūri stalus. 

 

 

RUSIŠKA APTARNAVIMO SISTEMA 

 

Rusiškos aptarnavimo sistemos granai sudaro trys padavėjai: grandininkas, valgių 

padavėjas, vynų padavėjas. 

Rusiškai aptarnavimo sistemai būdinga tai, kad patiekalai patiekiami induose, kuriuose 

telpa daug porcijų. 

 

 

UŽSAKYMŲ PRIĖMIMAS  

POBŪVIAMS IR JŲ ORGANIZAVIMAS 

 

Užsakymo priėmimas: Užsakymą banketams priima įmonės vadovas, gamybos vedėjas, 

administratorius: ar savininko įgaliotas asmuo. 

Įforminant užsakymą su užsakovu suderinama data, svečių skaičius, pobūvio pradžia ir 

pabaiga. Supažindinamas užsakovas su restorano gėrimais ir banketiniais patiekalais – parodomos 

nuotraukos, kai kuriuos patiekalus atneša paragauti. Banketo prabanga priklauso nuo užsakovo 

turimų pinigų. 

Priimant užsakymą iš užsakovo, užsakymai registruojami specialiame žurnale. Jame yra 

šios grafos: 

1. Užsakymo Nr. 

2. Užsakymo priėmimo data 

3. Užsakovo pavardė (organizacijos pavadinimas) adresas ir telefonas 

4. Banketo pravedimo data ir laikas 

5. Svečių skaičius 

6. Kurioje salėje vyks pobūvis 

7.   Avanso suma (pajamų orderio Nr. ir data, pobūvio suma) 

8. Papildoma priemoka ( pajamų orderio Nr. ir data, suma) 

9. Papildomas antkainis už pobūvį 

10. Užsakovo atvykimo data, sustatant sąskaitą- užsakymą 

11. Asmens priėmusio užsakymą pavarde ir parašas 

12. Atžyma apie užsakymo įvykdymą. 



13. Atleista patiekalų suma 

14. Grąžinta grynais pinigais pajamų orderio Nr. 

15. Asmens atsakingo už užsakymo įvykdymą pavardė ir parašas. 

Ne vėliau kaip keturios dienos iki banketo pradžios administratorius kartų su užsakovu 

įformina sąskaitą – užsakymą. 

Užsakovui pageidaujant, vieni patiekalai keičiami kitais. Papildomus užsakymus 

padavėjas apiformina sąskaitoje. Negalima taisyti sąskaitos. 

Užsakovas turi teisę atsisakyti nuo viso užsakymo ne vėliau kaip vieną parą iki banketo 

organizavimo. Jei į banketą susirenka ne visi svečiai, užsakovas apie tai turi informuoti ne vėliau 

kaip prieš keturias valandos. Tada jam grąžinami pinigai už atliekamus patiekalus. 

Tuo atveju, kai apie svečių skaičiaus sumažėjimą pranešama prieš pat banketo pradžią, tai 

užsakovui gali būti grąžinti pinigai už karšius patiekalus, desertus, konditerijos gaminius ir 

alkoholinius gėrimus. 

Jei užsakovas visiškai atsisako banketą tą pačią dieną jis privalo užmokėti už produkciją, 

kurios negalima bus realizuoti. Priimant užsakymą užsakovą reikia perspėti, kad negalima atnešti 

savų patiekalų ir alkoholinių gėrimų. Užsakovas privalo būti iki banketo pabaigos. Jis privalo 

sumokėti už sudužusius ar per banketą prapuolusius indus ar įrankius. 

 

 

Pasiruošimas pobūviui 

 

Ruošiantis banketui pirmiausia sustatomi stalai. Po to stalų paviršius nuvalomas, 

padengiamas minkštu audiniu ir tik tada dengiama staltiesė. Toliau stalas serviruojamas indais, 

įrankiais ir stiklais. Jei žinoma, kad bankete dalyvaus garbingi svečiai, tai jiems lėkštės išdėstomos  

kas 80cm., o kitiems svečiams kas 60cm. Užbaigus serviruoti stalą, iš galo stalo peržiūrima ar 

lėkštės, įrankiai, taurės lygiuoja. Po to ant stalo padedamos gėlių puokštės. Jos turi būti žemos arba 

aukštos, kad nebūtų svečių akių lygio. Dekoravimui naudojami kandeliabrai ir kiti puošybas 

elementai. Sutvarkomos ir išlyginamos kėdės. 

 

Svečių susodinimas 

 

Visuomet garbingose vietose sodinami pobūvio šeimininkė ir šeimininkas. Jie sodinami 

vienas prieš kitą. 

Pati garbingiausia vieta yra laikoma šeimininkės dešinėje pusėje antra – šeimininko 

dešinėje, trečia – šeimininkės kairėje, ketvirta – šeimininko kairėje. Administratorius ir padavėjai 

padeda atsisėsti svečiams tiek kiek jiems įmanoma, jei ateina svečiai su gėlėmis, tai turi padavėjas 

ar jo pagalbininkas paimti gėles, jas pamerkti, o išleidžiant svečius gėles suvynioti ir įteikti 

šeimininkei. 

 

 

BANKETAI DALINIU APTARNAVIMU  

IR JŲ CHARAKTERISTIKA 

 

Banketai daliniu aptarnavimu yra patys populiariausi. Vienas padavėjas šiuose banke tuose 

aptarnauja nuo 16 – 20 svečiu,. 



Visi šalti užkandžiai, gaivinantys gėrimai sudedami ant stalo, likus 15-20 min. prieš 

pobūvio pradžią, iš šaltų patiekalų paskiausia atnešami ikrai bei patiekalai drebučiuose. Jei stalas 

yra siauras, tai pusdubeniai ant stalo sudedami viena eile. Pusdubenius reikia išdėstyti taip, kad visi 

svečiai vienodai galėtų pasiekti visus užkandžius. Įdėjimo įrankiai viename pusdubenyje sudedami į 

vieną pusę, kitame į kitą. Ypatingas dėmesys skiriamas į stalo galus. Jei stalas platus, vidinį 

stengiamasi palikti tuščią. 

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai ant stalų išdėstomi grupelėmis: po trys – penkis 

butelius ir etiketės pasukamos į išorę. Buteliai sudedami uždaryti ir jie atidaromi matant užsakovui, 

Likus 5 min. iki pradžios pobūvio, padavėjas svečių laukia prie servanto ar vestibiulyje. 

Pasirodžius pirmiesiems svečiams – užsakovui, padavėjas pasisveikina, pasitikslina apie 

svečių skaičių. Padavėjas turėtų įpilti gaivinančius gėrimus, įdėti šaltą užkandį, įpilti alkoholinius 

gėrimus. Didžiausią dėmesį padavėjas turi parodyti užsakovui ir garbingiems svečiams. 

Šio banketo metu padavėjas nuolat prieina prie svečių stalo ir užsakovo paklausia ar ko 

netrūksta ir nurenka tuščius pusdubenius. 

Suvalgius šaltus užkandžius, nurenkamos užkandinės lėkštes ir stalas serviruojamas 

pašildytomis antrųjų patiekalų lėkštėmis ir įrankiais. Antrieji patiekalai gali būti pateikiami ir 

pusdubeniuose ar lėkštėse. Jeigu užsakovas pageidauja, antrieji patiekalai gali būti pateikiami 

pirmiausia, o po to, tik šalti. 

Prieš paduodant desertą nuo stalo turėtų būti nurenkami visi naudoti indai, salotinės ir kt., 

ir po to serviruojamas kavos ar arbatos stalas. Dėmesingas padavėjas visada įpils karštus gėrimus. 

Patiekęs desertą padavėjas paklausia dar kartą, užsakovo ar ko dar pageidauja, ir galutinai 

atsiskaito. Padavėjas palydi svečius, išleidžia, atsisveikina. 

 

BANKETAS, KURĮ PILNAI 

APTARNAUJA PADAVĖJAI 

 

Tokie banketai paprastai organizuojami oficialiems asmenims. Kviestiniams svečiams 

dengiamas stalas, kuris serviruojamas polėkšte, užkandine ir duonine lėkštute, įrankiais, taurėmis, 

puošiama gėlėmis žvakidėmis. O pagal meniu numatytus gėrimus, užkandžius ir patiekalus patiekia 

padavėjai. Meniu paprastai sudaro keletas Šaltų užkandžių, karsti užkandžiai, dvi sriubos 

pasirinktinai (jei pietų laikas). 2-3 karšti antrieji patiekalai, desertus, karšti gėrimai. 

Banketų stalai turi būti ne siauresni kaip 1,5 m pločio, o pagal ilgį 80 cm kiekvienam 

svečiui, tačiau visas stalas turi būti ne ilgesnis kaip 10 m, nes ilgus stalus sunkiau aptarnauti. 

Banketo stalą paprastai sudaro keli vienodo aukščio ir pločio stalai. Jie išlyginami, patikrinama ar 

tvirtai stovi ir dengiami minkšta medžiaga, o po to specialia banketine staltiese taip, kad pagal stalo 

ašį eitų stipriai užlygintas vidurys. Iš stalo kraštų staltiesė nuleidžiama 20-30 cm, skersgaliuose 25-

30 cm. Staltiesės kraštai ir kampai turi būti gerai išlyginami. Kai banketinių stalų daugiau negu du, 

vieną jų galima „statyti statmenai raidės „T“, rusišką „II“, „III“ pavidalu. Tokio stalo staltiesė iš 

salės pusės nuleidžiama žemiau 10 cm iki grindų. 

 

Serviravimas 

 

Padengti stalai staltiesėmis, pradedami serviruoti. Visa kas reikalinga, gaunama ir 

paruošiama iš anksto. Kad butų patogiau, indai ir įrankiai sudedami ant specialaus stalo, kuris, 

baigus serviruoti, išnešamas. 



Serviruoti pradedama nuo lėkščių, ant kurių vėliau dedamos kitos. Jos nešamos kairėje 

rankoje po 5-7 iš karto, o dešine ranka dedamos ant stalo. Pirmoji dedama tiksliai pagal centrą 2 cm. 

nuo stalo krašto. Paskui į abi puses pagal numatytą svečių susodinimo planą 80 cm. atstumu viena 

nuo kitos dedamos kitos lėkštės. Priešingoje pusėje lėkštės dedamos simetriškai jau padėtosioms. 

Orientyras polėkščių sudėjimui gali būti iš aukšto vienodais 25 cm. tarpais sudėtos kėdės. 

Lėkštės nededamos virš stalo kojų, nes lai gali trukdyti sėdintiems. 

Ant polėkščių dedamos užkandinės lėkštės. Po to išdėliojami įrankiai: stalo, žuvies ir 

užkandiniai. Jie nešami kairiąja ranka ant padėklo su įklota staltiesėle. Pirmiausia dedami tie, 

kuriais bus valgomi II-ji karsti Patiekalai: iš dešinės pusės dedami peiliai ašmenimis į lėkštę, iš 

kairės – šakutės dantimis į viršų. Visų įrankių koteliai turi būti vienoje linijoje – 2 cm nuo stalo 

krašto. 

Jei į banketo meniu įtraukti pirmieji patiekalai tai iš dešinės tarp peilio užkandžiams ir 

žuviai įduba į viršų dedamas sultininis (desertinis) Šaukštas. Tokių banketų metu pirmieji patiekalai 

(sultiniai ar uždarytos sriubos su smulkiai pjaustytu garnyru) patiekiami sultinio puodukuose, 

Desertiniai įrankiai dedami tuoj už potekstės. Individualus peilis sviestui dedamas ašmenimis į kairę 

ant duoninės lėkštutės krašto lygiagrečiai kitiems įrankiams, mentelė ikrams dešinėje, į dešinę nuo 

peilio užkandžiams, įduba į viršų. 

Kairėje už šakučių dedami indai su prieskoniais: druska ir pipirai kartu – krištolo (stiklo) 

linijoje kas antram svečiui. Druska dedama pipirų kairėje.  

Padėjus indus ir įrankius, statomi stikliniai arba krištoliniai indai -fužerai, taurės. Juos 

atitinkamai sustatyti galima jau ant padėklo: ant jo pradžioje užtiesiama medžiaginė servetėlė, o po 

to pagal rūšis sustatomos taurės (taip, kad būtų patogu paimti); kartais taurės suimami tarp 

kairiosios rankos pirštų taurelėmis žemyn, o dešiniąja ranka sustatomi ant stalo  

Banketui galima paruošti korteles- meniu kiekvienam svečiui. Jos turi būti atspausdintos 

spaustuvėje, nurodant banketo pavadinimą (pusryčiai pietūs ar vakarienė), aptarnavimo ypatumai. 

Banketuose kuriuose dalyvauja svečiai iš įvairių šalių, kortelės – meniu spausdinamos keliomis 

kalbomis. Jos dedamos iš kairės už duoninės lėkštutės. Dešinėje pusėje priešais svečio indų bei 

įrankių komplektą kartais dedamos nedidelės kortelės, kuriose įrašyta svečio pavardė su inicialais 

arba. vardas su pavarde, o kartais ir pareigos. Tai padeda jiems greičiau rasti prie stalo vietą. 

Serviruotė baigiama sudedant medžiagines staltiesėles ant užkandinių lėkštelių. 

Banketo stalas puošiamas gyvomis gėlėmis, kurios statomos vienos nuo kitų vienodu 

atstumu. Naudojamos oazės ar vazos su skylutėmis, išlaikančios gėlės stiebą reikiamoje padėtyje. 

Kartais banketo stalas papuošiamas, išdėstant gėles ant staltiesės pagal stalo centrą. Pagal stalo ašį 

išklojamas žalumynų takas, o į dešinę ir kairę nuo jo simetriškai dedamos gėlės. 

Prieš ateinant svečiams, papuošiami pagalbiniai staliukai, ant kurių sudedamos indų, 

įrankių, stalo aptiesalų atsargos. 

Tokių banketų metu, prieš susėdant svečiams prie stalo, pirmiausia paduodamas 

aperityvas. Padavėjai patiekia ant padėklų spirituotus, pusiau saldžius ir sausus vynus, sultis, 

kokteilius, vasarą vandenį, alų ir kitus gėlimus, Visa tai patiekiama taurėse, kurios iš anksto 

pripildomos pagalbinėse patalpose. Be gėrimų galima patiekti lengvus užkandžius – kanapė, ant 

staliukų galima padėti sūdytų ir saldžių migdolų, riešutų.  

Aperityvą patogiausia patiekti ant nedidelių padėklų. Kad tvirčiau stovėtų, padėklai 

dengiami medžiaginėmis ar popierinėmis, padėklo formos servetėlėmis. 

Pripilama 2/3 taurės ir statoma taip, kad aukštesnės būtų padėklo centre, o žemesnės 

kraštuose. Tarp taurelių turi būti ne mažesnis kaip 3cm tarpas, kad būtų patogiau jas paimti. 



Patiekus aperityvą, susirinkusieji svečiai kviečiami į salę, kurioje padengti stalai. 

Užkandžius, patiekalus ir gėrimus padavėjai ant stalo tiekia poromis: 4-6 svečiams priskiriami du 

padavėjai, vienas padavėjas patiekia patiekalus, kitas gėrimus, Kad butų patogiau dirbti, 

pageidautina, kad padavėjai, nešiojantys patiekalus, butų vidutinio ūgio, o pripilantys gėrimus, 

vynus – aukšti. Kiekvienas padavėjas turi žinoti, kokiame stalo sektoriuje jis dirba, ką aptarnauja, 

kokia tvarka aptarnauti svečius iš kokio patiekti meniu numatytus patiekalus bei gėrimus. 

Kiek tokiam banketui reikia indų, apskaičiuojame pagal svečią, padavėjų skaičių. Visi 

svečiai pradedami aptarnauti drauge ir sinchroniškai, todėl padavėjai turi akylai stebėti, kas dirba, 

priešais juos ir greta jų. Aptarnavimui vadovauja administratorius. 

Visi aptarnavimo etapai pradedami jam davus signalą: kartu eiti prie stalų, paskutinieji, 

išeina tie padavėjai, kurie aptarnauja, salėje arčiausiai išėjimo esantį sektorių, patiekti užkandžius, 

vynus, keisti indus, patiekalus ir vynus prie jų, patiekti desertą, ir t.t. Administratorius iš anksto 

pasako padavėjams, kokia bus aptarnavimo eiga, ir paskiriama vyresnieji (vedantieji) į kuriuos 

lygiuojami visi kiti. 

 

ŠVEDIŠKAS STALAS - BUFETAS 

 

 Švediškas stalas dažniausia ruošiamas restoranuose ir kavinėse pusryčiams, priešpiečiams 

ir pietums. Šiems stalams būdingas gausus patiekalų ir gėrimų asortimentas. 

Svečiai gali pasiimti tai, ko pageidauja ir kiek pageidauja, tačiau jiems tenka apsitarnauti 

patiems. Visi svečiai sumoka vienodai, nepriklausomai nuo suvalgyto maisto kiekio. Tik už 

alkoholinius gėrimus skaičiuojama atskirai. Viešbučių restoranuose tokie pusryčiai organizuojami 

viešbučių gyventojams. Jų kaina įskaičiuojama į nakvynės kainą. 

Švediškam stalui gaminama speciali įranga, kuri salėje pastatoma taip, kad svečiai prieitų 

iš visų pusių. Ją sudaro šaldomos vitrinos šaltiems patiekalams, salotoms, vaisiams, desertams ir 

maisto pašildymo įrengimai karštiems patiekalams. Čia krūvelėmis dedamos užkandines deserto 

lėkštutės, stiklinės sultims, gaiviems gėrimams, puodukai arbatai, kavai. 

Salėje stovi staliukai, uždengti staltiesėmis ir puošiami gėlėmis. Jie gali būti serviruoti 

duonine lėkštute, didžiausiais ar užkandiniais įrankiais, staltiesėlėmis. 

Švediškam stalui ruošiamas labai gausus šaltų patiekalų asortimentas: krabų, silkės, 

įvairios žuvies patiekalai, daržovių salotos ir įvairiausi joms skirti užpilai, Pjaustytos daržovės ir 

vaisiai, šalti mėsos patiekalai. Pietums tinka mėsos kepsniai, virti ir kepti kumpiai, paukštiena ir kt. 

Švediškam stalui patiekiamas pienas (ypač pusryčiams), įvairus sūriai. Paduodama duona 

ir bandelės. 

Prie kiekvieno valgio dedami bendrieji įrankiai. Kai kurie valgiai gali būti patiekiami dalį 

jų supjausčius pvz.: dideli mėsos kepsniai, sūriai. Tuomet prie jų dedami švarūs peiliai. Padažai 

patiekiami padažinėse. 

Svečiai valgius įsideda patys, įsipila šaltų ar karšių gėrimų ir nusineša juos prie staliukų. 

 

 

 

 

 

 



POBŪVIS FURŠETAS 

 

Būna oficialaus pobūdžio: jis rengiamas dalykinių pasitarimų, prekybinių susitarimų 

pasirašymo, jaunimo gimtadienių ir kt. progomis. 

Furšetui budinga tai, kad svečiai, valgo ir geria, stovėdami prie stalų, kur nėra kėdžių. 

Tokio banketo valgiaraštį sudaro šalti, ir karšti užkandžiai, karšti antrieji, patiekalai, konditerija, 

saldūs patiekalai – (desertas), karšti gėrimai, alkoholiniai gėrimai. 

Karšti užkandžiai ir patiekalai pateikiami taip pat mažomis porcijomis, kad būtų galima, 

valgyti tiktai šakutėmis ar specialiu smeigtuku. 

Užkandžiai turi būti pateikiami mažomis porcijomis, kad juos galima būtų valgyti tik, 

šakutėmis, be peilio. Užkandžių asortimentas be galo įvairus. 

Jie ekonomiški: vienodo dydžio salėse bankete furšete galima aptarnauti 4-5 kartus 

daugiau svečių, negu bankete prie stalo. Asignavimai tokiam banketui žymiai mažesni negu 

banketui prie stalo. Kadangi svečiai valgo ir geria stovėdami, banketo furšeto stalai turi būti šiek 

tiek aukštesni, negu paprastai (90-100cm). Stalų plotis turėtų būti l,5m., kad būtų galima sudėti, kuo 

daugiau užkandžių. 

Stalų, ilgis ir skaičius apskaičiuojamas vadovaujantis norma 6-8 žmonės vienam, stalo 

metrui. 

Kad būtų patogiau aptarnauti, stalo ilgis neturi viršyti 10 metrų. 

Jei nėra furšetinių stalų, galima naudotis paprastais stačiakampiais su stumdomu viršumi, 

sustatant po kelis stalus. 

Stalus galima sustatyti. įvairia forma, ją apsprendžia salės plotas ir architektūriniai 

ypatumai. Dažniausiai stalai statomi tokia forma; „T“, „Π“, „Ш“, t.y. visi stalai išskyrus vieną, 

statomi lygiagrečiai. 

Stalas, kuris stovi statmenai kitiems stalams, paprastai, skiriamas garbingiems svečiams. 

Serviruojama tik viena jo pusė. Tarp stalų, o taip pat tarp stalų ir sienų turi būti ne mažesni kaip 

l,5m tarpai, kad svečiai galėtų laisvai vaikščioti.  

Furšetiniai stalai dengiami specialiomis banketinėmis staltiesėmis, kurių kraštai 

nuleidžiami beveik iki žemės (5-7cm virš grindų). Staltiesės kampai skersgaliuose tvarkingai 

įlenkiami į vidų ir susegami segtukais taip, kad, skersgaliui pereinant į šoninę dalį susidarytų status 

kampas. Apatinis staltiesės kraštas abiejuose stalo galuose turi būti vienodai nutolęs nuo žemės. Jei 

staltiesės plačios, bet trumpos, jomis uždengiamas stalo viršus ir abu jo kraštai, pradedant nuo 

tolimiausio nuo įėjimo kampo; jei ilgos, bet siauros, jomis pradžioje dengiami stalo kraštai, o po to 

viršus. 

Be pagrindinių furšetinių stalų, salėje prie sienų statomi pagalbiniai stalai atsarginėms 

lėkštėms, įrankiams, taurėms, staltiesėlėmis. Šie stalai dengiami staltiesėmis. 

Furšetinio stalo serviravimas apsprendžia kai kuriuos aptarnavimo ypatumus. Patirtis 

parodė, kad tokio banketo metu vienam žmogui reikia turėti 2-3 įvairių rūšių taureles, jų tarpe 

vieną.  

Kitų taurelių skaičius priklauso nuo gėrimų asortimento ir svečių sudėties. Kiekvienam 

banketo dalyviui reikia paruošti po 2 užkandines lėkšteles, 0,75 desertinių ar duoninių lėkštelių, 2,0-

1,0 užkandines šakutes, 0,5 desertinių šakučių, 0,5 peilio desertui ir vaisiams. 

Serviruotės reikmenys, gėrimai, vaisiai ir užkandžiai dedami ant stalo iš anksto. Ant 

furšetinio stalo pirmiausia sudedami stikliniai indai Stalas paprastai serviruojamas iš abiejų, pusių 

(dvipusė serviruotė). Išimtį sudaro stalas garbingiems svečiams, kuris serviruojamas iš vienos 



pusės. Stalai, stovintys prie sienų, serviruojami tik iš vienos pusės. Stalo serviruotė paįvairinama 

fužerų, taurių, bokalų įvairiais sustatymo būdais. 

Išdėstant stiklus „Kaspinėliu“ stalo galuose dviem eilėmis po 10-15 vienetų statomi 

fužerai. Sustatyti jie sudaro trikampį, kurio viršūnė nukreipta į stalo skersgalį. Nuo stalo krašto, 

paliekamas 10-15cm laisvas tarpas. Tarp fužerų, kaitaliojant tam tikra tvarka, 10-15cm atstumu 

viena nuo kitos statomos taurės (degtinės, lafitinės, reinveino). Taurių eiles t.b. vienodai nutolusios 

nuo stalo ašies (l0-15cm), tuo pačiu tarp taurių eilių t. b. 20-30cm atstumas. Taurės eilėse 

kaitaliojamos simetriškai. Taurių eilės išlyginamos. Vazos su gėlėmis ir vaisiais, buteliai, su 

gėrimais statomi pagal, stalo ašį tarp taurių eilių. Buteliai su alumi, mineraliniu vandeniu, 

vaisvandeniais, gira greta fužerų grupių. Jei į valgiaraštį įtrauktos sultys, stiklai joms statomi toje 

pačioje eilėje, kaip ir taurelės, kaitaliojant. Buteliai su alkoholiniais gėrimais statomi vienodais 

atstumais, etiketėmis i vieną ar kitą svečių pusę.  

Išdėstant stiklus „Gyvatėle“ pagal stalo ašį grupėmis po 5-7 vienetus 80-l00cm atstumu 

viena grupė nuo kitos statomi fužerai. Nuo fužerų 45 kampu į stalo kraštą vienoje linijoje, 

kaitaliojant po arba po vieną, statomos Mitinės, reinveino, degtinės taurės. Buteliai su gėrimais tuo 

atveju statomi grupėmis kampo, kurį sudaro sustatytos tautės, viduje, o vaisiai it gėlės – pagal ašį 

tarp fužerų grupių. 

Išdėstant stiklus „Eglute“: pagal stalo ašį taip pat grupėmis statomi fužerai, o po to nuo 

kiekvienos grupės neuždaro trikampio pavidalu grupėmis arba po vieną skirstomos įvairios taurės. 

„Eglutę“ galima išdėstyti į vieną pusę ant vieno stalo ir į priešingą ant kito stalo. Jei stalas vienas, 

eglutė dėstoma į priešingas puses nuo centro į stalo skersgalius. Vazos su vaisiais, gėlėmis ir 

buteliai su gėrimais statomi pagal stalo ašį. Butelius galima statyti grupėmis arba po vieną įvairiais 

intervalais. 

Išdėstant stiklus grupėmis: fužerai ir taurės statomi išilgai stalo po 15-18 ir daugiau, 

vienetų 30°-45° kampu į stalo ašį, kaitaliojant juos pagal rūšis. Tarp įvairių taurių grupių atstumas 

t.b. 30-50cm. Tarpuose tarp taurių statomos vazos su gėlėmis ir vaisiais, buteliai su gėrimais. 

Išdėstant stiklus, svarbu žinoti įvairių rūšių taurių, bokalų, fužerų skaičių, kuris 

apskaičiuojamas iš anksto. Reikia prisiminti, kad fužerų visada turi būti daugiau nei kiekvienos 

atskiros rūšies taurių. Todėl stalo skersgaliuose arba pagal ašį išdėstytose fužerų grupėse t.b. iš 

anksto apskaičiuotas vienetų skaičius, atsižvelgiant į nusistovėjusius intervalus. 

Sudėjus stiklus ant furšetinio stalo statomos viena ant kitos užkandinės ir duoninės 

(desertinės) lėkštutės: užkandinės po 6-8vnt. už jų duoninės po 4-6vnt. Viena ant kitos sudėtos 

užkandinės lėkštės statomos 20-25cm nuo stalo krašto ir 1-1,5m nuo skersgalių. Tarpai tarp viena 

ant kitos sudėtų lėkščių t.b. maždaug 1,5-2m. 

Viena ant kitos sudėtos lėkštės iš dviejų pusių statomos simetriškai. Išimtis daroma, tais 

atvejais, kai stiklai serviruojami „gyvatėle“. Tada jos išdėstomos įstrižai. 

Sudėjus lėkštes, stalas serviruojamas įrankiais. Jie išdėstomi grupėmis: šakučių tiek pat 

kiek ir užkandinių lėkščių. 

Šakutes galima dėti ir iš kairės, ir iš dešinės lėkščių. Bet patogiausia dėti iš dešinės, nes 

turint omenyje, kad lėkšte lankytojas laikys kairėje rankoje. 

Pirmiausia ant furšetinio stalo pastatomos gėlės ir vaisiai (gerai nuplauti ir apdžiovinti 

vaisiai, vynuogės, uogos sudedamos į vazas kalneliu). Stambios vynuogių kekės iš anksto 

sukarpomos žirklėmis į smulkesnes. Banano vaiskotis įpjaunamas peiliu, bet ne iki galo, kad būtų 

patogu valyti. 



Serviruojant stalą „kaspinėliu“ vaisiai vazose statomi ant stalo pagal jo ašį tarp taurių eilių; 

serviruojant „eglute“ ir „gyvatėle“ – tarpuose tarp fužerų grupių; serviruojant grupėmis – tarp taurių 

grupių. Jei stalų keli ir jie sustatyti lygiagrečiai, tai ir simetriškai. 

Aptarnaujant furšetinio tipo banketus, kai stalai padengti serviruotės reikmenimis, 

užkandžiais, gėrimais, skintas gėles vazose geriau statyti ant pagalbinių staliukų, bufetų, servantų, o 

jei gėlės krepšeliuose ir didelėse vazose – ant specialių stovų gėlėtos.  

Gėrimų išdėstymo būdai ant furšetinio stalo priklauso, kaip jau buvo sakyta, nuo stiklinių 

indų sustatymo. Visi gėrimai iš anksto atšaldomi. Išimti sudaro raudonieji stalo vynai ir konjakai. 

Jie pateikiami kambario temperatūroje arba šiek tiek pašildyti. 

Natūralias sultis ant stalo galima statyti buteliuose ir ąsočiuose (tik ne pakuotėse), girą, 

alų, min. vandenį uždaruose buteliuose. Jie atidaromi kelios minutės prieš kviečiant svečius į 

banketinę salę. Dalis butelių paliekami uždaryti ir atidaromi, tik kai yra reikalas. Anksčiau atidarytų 

butelių laikini kamščiai išimami, nenuimant butelio nuo stalo, o prilaikant jį ranka. Naujai atidarant 

butelį reikia jį nuimti nuo stalo ir nueiti prie pagalbinio staliuko (tai nemaišys svečiams ir neaplies 

staltiesių). 

Sustačius ant stalo vaisius, gėles ir gėrimus, bet ne anksčiau kaip valandą prieš banketo 

pradžią, sudedami šalti užkandžiai ir patiekalai, padažai prie jų ir duona. 

Pradžioje sudedami tie užkandžiai, kurie, veikiant kambario temperatūrai ir laikui, 

nekeičia skonio savybių ir išvaizdos (žuvies, rūkytos mėsos, gastronomijos, raugintų produktų). 

Paskiausiai, prieš pat ateinant svečiams, dedami ikrai, sviestas, užkandžiai su majonezu, grietine, 

patiekalai drebučiuose. 

Kad teisingai būtu išnaudotas stalo plotas, pirmiausia sustatomi dideli indai, kaitaliojant 

juos pagal rūšis, o likęs stalo plotas skiriamas kitiems, smulkesniems indams su užkandžiais. Didelė 

dalis užkandžių sudedama į ovalo formos pusdubenius. Jie statomi 30°-45° kampu į stalo ašį. 

Užkandžiai vazose, salotinėse statomi arčiau stalo centro, o žemuose induose – arčiau, prie krašto, 

paliekant iki stalo krašto 25-30 cm tarpą, kad svečiai galėtų pasidėti užkandines lėkšteles, taures ir 

t.t. 

Dedant ant stalo užkandžius, reikia prisiminti, kad indai dedami taip, kad pagamintų, 

naminių ir laukinių paukščių, žuvies (supjaustytų ir sudėtų ištisai) galvos būtų nukreiptos į stalo 

kraštą, į svečius. 

Į kiekvieną indą reikia būtinai sudėti įrankius įsidėjimui. Išimtį gali sudaryti vazos ir 

salotinės su natūraliomis daržovėmis (daržoves galima imti rankomis). Stalo šaukštai ir šakutės 

dedamos į užkandžius bei patiekalus su garnyru ir be garnyro, salotas, marinuotus, raugintus 

produktus. Ikrams įsidėti dedama mentelė ikrams, o jei jos nėra – arbatinis šaukštelis, sviestui 

peilis. Padažai dedalui greta atitinkamų patiekalų ir užkandžių. 

Iš prieskonių ant stalo t.b. druska ir pipirai. Jie vienodais tarpais išdėstomi per visą stalą 

toje pačioje linijoje, kaip ir patiekalai. 

Duona ant furšetinio stalo dedama užkandinėse lėkštelėse arba specialiose vazose duonai. 

Juodos ir baltos duonos riekelės t.b. perpus mažesnės, nei paprastai Jos sudedamos plutele į viršų 

taip, kad viena riekelė nepilnai, uždengtų kitą. Juodos duonos eilutė arba krūvelė kaitaliojama su 

baltos duonos eilute. Duoną patogiausia padėti dešinėje nuo viena ant kitos sudėtų užkandinių 

lėkščių, už įrankių ir lėkščių komplekto. 

Baigę ruošti stalą, padavėjai turi dar kartą, atidžiai, patikrinti, ar padėta visa, kas 

reikalinga, ar yra įrankiai įsidėjimui ir t. t. 

Prieš ateinant svečiams, salėje lieka dalis padavėjų, o kiti, metrdoteliui nurodžius, paruošia 

aperityvą, atsarginius indus, servetėles ir t.t. 



Reikia pažymėti, kad organizuojant oficialaus pobūdžio banketus furšetus, salėje kartais 

iškeliamos vėliavos. 

Lietuvos Respublikos – garbingų svečių stalo dešinėje, o šalies, kurios atstovai 

organizuoja, banketą, vėliava – kairėje. 

 

 

KOKTEILIS FURŠETAS  

ARBA BARAS – KOKTEILIS 

 

Kokteilio tipo priėmimuose galima aptarnauti daug svečių nedidelėje patalpoje nereikia 

daug baldų, indų, stalo skalbinių. Kokteilis tęsiasi neilgai. Išlaidos jam organizuoti, žymiai 

mažesnės, negu kitų visų banketų. Svečiai gali ateiti ir išeiti įvairiu metu. 

Priimant užsakymą, patikslinamas svečių skaičius, jų sudėtis, kokteilio trukmė, išrenkama 

patalpa, išsiaiškinama ar reikalingas baras- bufetas, su užsakovu suderinamas valgiaraštis. 

Aptarnavimui iš anksto reikia paruošti vazas, samčius kriušonams bei gaivinantiems 

gėrimams gaminti, replės valgomajam ledui, padėklus, vazeles, stovelius servetėlėms, medinius ar 

plastmasinius smeigtukus. 

Reikalingas indų kiekis priklauso nuo kokteilio dalyvių skaičiaus, užkandžių ir gėrimų 

asortimento, aptarnaujančio personalo skaičiaus, patalpos ir t.t. 

Kokteilio metu nevartojamos nei lėkštės, nei įrankiai. Vietoj šakučių dedami plastmasiniai, 

ar mediniai smeigtukai, kurie įkišami į sumuštinius, užkandžius. Jie gaminami tokio dydžio, kad 

būtų galima iš karto visą įsidėti į burną. 

Dažniausiai, per kokteilius pateikiami sumuštiniai – kanapė arba sumutniai, suraikyti 

rombelių, kvadratų, apskritimų ir t.t. forma, o taip pat valovanai su žuvies, mėsos, paukštienos 

salotomis, pašteto arba ikrais įdaryti įvairiais įdarais kiaušiniai. 

Karštiems užkandžiams tinka, patiekti mažus kotletus, mažytes dešreles. 

Desertui – pyragaičių asorti, sluoksnių tešlos žagarėliai, obuoliai tešloje, sausainiai.  

Vaisiai patiekiami iš anksto nuvalyti, suskirstyti skiltelėmis su smeigtukais. 

Gėrimai kokteiliams gali būti patys įvairiausi: degtinė, trauktinės, konjakai, likeriai, 

natūralūs, spirituoti ir desertiniai vynai, sultys, mineralinis vanduo, vaisvandeniai, kokteiliai, alus, 

šampanas. Gėrimų norma vienam svečiui maždaug tokia: 100g degtinės ar konjako (patartina 

žiemos metu). 300-350g vynas, tame tarpe 100g desertinio. 

Pradžioje svečiai gauna, bealkoholinius gėrimus: sultis, vaisvandenius, 0,5 mineralinių 

vandenų, alaus. Po 10-15min. patiekiami stiprūs gėrimai: degtinė, viskis, konjakas. Po to vėl 

siūlomi bealkoholiniai ir gaivinantys gėrimai, o prieš išeidami svečiai, gali išgerti taurę stipraus 

vyno. 

Visus užkandžius padavėjai siūlo svečiams pusdubeniuose, o gėrimus – taurėse ar 

bokaluose ant padėklų. 

 

KOKTEILIS FURŠETAS 

 

Ši aptarnavimo rūšis yra mišraus banketo rūšis – aptarnaujant naudojimąsi metodais, 

būdingais kelioms banketų rūšims. 

Organizuojant kokteilį furšetą naudojamos dvi salės: viena svečiams susirinkti ir sutikti 

(joje patiekiami gėrimai), o antroje dengiamas vienas ar keli furšetinio tipo stalai užkandžiams 



patiekti. Vieną ant kitos sudėtas lėkštes ir įrankius ant furšetinio stalo galima sudėti iš anksto, 

kartais padavėjai paduoda lėkštes drauge su įrankiais tuo metu, kai svečiai prieina prie stalo. 

Gėrimai pateikiami nuo padėklo. Stalo centre statomos vazos su vaisiais, o arčiau, krašto – 

pusdubeniuose didelis šaltų, karštų, patiekalų ir užkandžių asortimentas. 

Gėrimams išduoti įrengiamas baras pačioje salėje ar pagalbinėje patalpoje. Svečiai renkasi 

pirmoje salėje. Padavėjai apnešioja jiems gėrimus, į padėklus sudėtus užkandžius, pateikia juos, 

kaip ir kokteilio metu. Po 30-45 min. svečiai pereina į antrą salę, kuri iki to laiko turi būti puikiai 

paruošta. Paskui vienas padavėjas apnešioja svečiams bare paruoštus gėrimus, kiti paduoda lėkštes 

su įrankiais, jei jie nepadėti ant stalo. Padeda, paimti nuo stalo užkandžius ir išdėlioja į lėkštes. 

Tada nurenka naudotus indus ir įrankius, padeda ant stalo naujų švarių indų, papildomai 

įdeda į pusdubenius užkandžius. 

Pabaigoje kartais patiekiama kava. 

Kokteilį furšetą galima organizuoti ir vienoje salėje. Joje tuo pat metu paruošiamas 

furšetinis stalas su užkandžiais ir baras gėrimams išduoti. Svečiams pradžioje apnešiojami gėrimai, 

o po to jie kviečiami prie stalo. 

 

KAVOS IR ARBATOS STALO YPATUMAI 

 

Kavos ar arbatos gėrimas nėra per daug oficialus, bet gana svetingas, jaukus svečių 

priėmimas ir vaišinimas. 

Kavai ar arbatai kviesti priimta tarp 16 -18 val. Šios vaišės trunka apie dvi valandas. Kavai 

nereikia didelės salės. Stalas dengiamas spalvota staltiese ar spalvotomis staltiesėlėmis. Galima 

stalą dengti balta staltiese. 

Valgiaraštyje gali būti maži – lengvi sumuštiniai, pyragaičiai, sausainiai, tortai, saldainiai, 

vaisiai, riešutai. 

Prieš kiekvieną svečią dedama deserto lėkštutė, dešinėje torto šakutė ar deserto šaukštas. 

Kavos ar arbatos puodukas su lėkštele dedamas dešinėje pusėje toliau nuo krašto ąselė dešinėje 

pusėje (ties 16val. rodykle), šaukštelis už puoduko koteliu dešinėje pusėje. 

Kai svečiai susėda, padavėjai atneša kavos ar arbatos. Kavinukas su kava statomas arčiau 

šeimininkės, tačiau kavą gali pilstyti ir padavėjas. Ant stalo sudedamos vazos su pyragaičiais. 

sausainiais, saldainiais (jei saldainiai dėžutėse, juose ir pateikiama). Jei valgių asortimentas platus, 

dalį patiekalų galima sudėti ant pagalbinio stalelio ir vėliau stalą papildyti. 

Kava pilama iš dešinės pusės dešine ranka, prilaikant dangtelį. Nereikia pripilti pilno 

puoduko, nes pripylus nepilną, kava ar arbata greičiau ataušta. 

Iš alkoholinių gėrimų prie kavos tinka desertiniai – likeriniai vynai, likeriai, konjakas, 

saldžiosios trauktinės, kremai. Taurelės statomos prieš deserto lėkštutę. Gėrimus, kavą ar arbatą 

reikia pilti tada, kai indai visai tušti. Jei kava atšalo, geriau pakeisti nauju puoduku su lėkštute ir 

įpilti karštos kavos. 

 

 

VAIKŲ VAIŠIŲ STALAS 

 

Vaikų šventė ruošiama vaikų džiaugsmui, todėl turi būti pagal amžių vaikiška. 

Stalas aptiesiamas ryškių spalvų staltiese, prie jos priderinamos staltiesėlės. Labai 

patraukliai atrodo staltiesė su kišenėmis, į kurias galima įdėti dovanėles ar staltiesėles. Stalas 



serviruojamas tik reikalingiausiais įrankiais ir indais. Indai parenkami spalvingi ir lengvi. 

Dažniausia gėlių puokštė sukomponuojama iš smulkiųjų gėlių. 

Vizitinės kortelės padaromos kiekvienam svečiui ir pastatomos už užkandinės lėkštutės. 

Patartina turėti vizitinių kortelių įvairių pasakų herojais: žvėrelių, gėlių ar kitokiais piešiniais. Tai 

pagyvina stalą, suteikiama linksma atmosfera. Prie kiekvienos lėkštutės galima padėti po mažą 

žaisliuką o jubiliatui dovanėlę. 

Valgiai ir gėrimai turi būti vaikiški, spalvingi, keliantys nuotaiką ir norą juos valgyti. 

Mėgiami vaikų. 

Gražiai atrodo salotos pateiktos kokteilinėse taurėse, kąsnio dydžio sumuštinius – 

vėrinukus galima susmeigti į obuolį ar apelsiną Pateikiami spalvingi gėrimai: sultys, kokteiliai, 

gaivieji gėrimai (limonadas, gira, min. vanduo). 

Antrąjį patiekalą reikia gaminti iš minkštos mėsos ar žuvies, kurie mažai teptų. Naudoti 

įvairių daržovių. Nerekomenduojama vaikų vaišių stalui ruošti patiekalus iš grybų, aštrių rūkytų 

mėsos gaminių, žuvies su kaulais.  

Jubiliejinis tortas įnešamas vaišių pabaigoje ir statomas ant stalo su uždegtomis 

žvakutėmis. Po to tortą pjausto padavėjas, o jei susitarta iš anksto, jubiliato mama ar sesuo. 

 

 

OFICIALIŲ DELEGACIJŲ, VYRIAUSYBĖS NARIŲ,  

AUKŠTŲ UŽSIENIO SVEČIŲ BEI VISUOMENĖS VEIKĖJŲ 

PRIĖMIMAS IR APTARNAVIMAS 

  

Pažymint Valstybės sukaktis, jubiliejines datas, pasirašant valstybinio lygio sutartis ir 

susitarimus, organizuojami diplomatiniai priėmimai. 

Tai viena iš tarptautinio bendradarbiavimo formų, nes diplomatiniai priėmimai vertinami 

kaip dėmesio ir pagarbos ženklas Vyriausybės nariams, kitų valstybių vadovams ir delegacijoms. 

Šiuos priėmimus organizuoja ir pirmos kategorijos restoranų administratoriai, padavėjai ir 

jie privalo žinoti pagrindinius tarptautinio svečių aptarnavimo protokolo reikalavimus (ypatumus). 

 Protokolas – tai svečių priėmimo ir aptarnavimo taisyklės, kurias pripažįsta ir kurių 

laikosi visų šalių Vyriausybės, diplomatinės atstovybės ir oficialūs asmenys bendradarbiaudami 

tarptautiniu lygiu. 

Tokį protokolą XIXa. sudarė ir patvirtino Vienos tarptautinis kongresas. Nuo tada šis 

protokolas buvo tobulinamas, išleisti keli jo leidiniai. 

Kiekviena valstybė, laikydamasi pagrindinių protokolo reikalavimų, atsižvelgdama į šalies 

socialinę struktūrą, nacionalinius papročius ir tradicijas, gali jį (protokolą) pataisyti bei papildyti. 

Protokole numatytų svečių priėmimo taisyklių nesilaikymas gali pakenkti šalių prestižui ir 

tuo pačiu apsunkinti tarpvalstybinius santykius. 

Oficialūs priėmimai – tai tokie priėmimai, kuriuose dalyvauja kviestieji asmenys pagal jų 

užimamą vietą toje šalyje. Į priėmimą pakviestų svečių oficialiuose kvietimuose nurodytos 

pareigos, nenurodoma nei jo, nei žmonos pavardė. 

Kvietimas pusryčiams ar pietums adresuojamas asmeniui, o ne pareigybei, kurią jis užima. 

Kadangi svečių susėdimą prie stalo sąlygoja kviestų asmenų rangas, todėl negalima į oficialius 

kviestinius pusryčius ar pietus vietoje savęs pasiųsti kito asmens. 

Pakviestas asmuo laišku ar atviruku tuoj pat turi pranešti ar priima kvietimą, ar dėl kokių 

priežasčių atsisako. 



Jei pusryčių ar pietų metu dalyvauja organizatoriaus žmona, tada paprastai kviečiamos 

visų dalyvaujančių žmonos. 

Administratorius ir padavėjai turi žinoti svečių susėdimo prie stalo taisykles, kurių būtina 

laikytis ypatingai garbingų svečių oficialiuose ar diplomatiniuose priėmimuose. 

Jei priėmime dalyvauja visa diplomatinė atstovybė, tada kiekvienos pasiuntinybės nariai 

sėdasi greta pasiuntinybės vadovo. 

Garbingiausia vieta yra stalo viduryje, priėmimo organizatoriaus arba jo žmonos dešinėje, 

o toliau – organizatoriaus kairėje. Aukšto rango svečias sodinamas prieš priėmimo organizatorių. 

Pirmiausia prie stalų kviečiamos moterys, o vyrai padeda joms atsisėsti. Moterys neturėtų 

sėdėti stalų galuose, jos sodinamos tarp vyrų. 

Jei priėmimas organizuojamas prezidentiniu arba vyriausybiniu lygiu, tai aptarnavimas 

turi būti pradedamas tuo pačiu metu nuo stalo vidurio į kairę ir dešinę pusę. Priėmimo 

organizatorius aptarnaujamas paskutinis. 

Pasibaigus aptarnavimui, pirmiausiai nuo stalo pakyla moterys. 

Jei pastato fasadas, kuriame vyksta priėmimas, papuoštas svečių nacionalinėmis 

vėliavomis, tai ant vaišių stalo vėliavos nededamos. Jei ne – vėliavėlės turi būti ant stalų ir 

nuimamos tuoj pat po to, kai tik svečiai susėda už stalų, ir pastatomos ant specialaus staliuko salėje 

gerai matomoje vietoje. 

Vestibiulyje arba svečių kambaryje, į kurį prieš priėmimą renkasi svečiai, turėtų būti 

iškabintas stalo planas su nurodytomis svečių vietomis. Tai patogu netik svečiams, kurie lengvai 

randa savo vietą prie stalo, bet ir aptarnaujančiam personalui. Toks planas arba kortelė kartais 

siunčiama svečiams kartu su pakvietimu į priėmimą. Ant serviruoto stalo, netoli įrankių, dedama 

kortelė su svečio pavarde ir inicialais. Ties kiekvieno svečio vieta gali būti padėtas atspausdintas 

priėmimo meniu. 

Priėmimo organizatoriui kortelė nededama, jį iki vietos palydi administratorius arba vyr. 

padavėjas. 

Kas antram svečiui netoli įrankių, stiklo linijoje, dedami prieskoniai. 

Kai giedamas himnas, padavėjai atsistoja prie sienos į vieną eilę ir pasisuka veidu į 

garbingų svečių stalą. Aptarnavimo metu ir prie svečių padavėjai vienas į kitą kreipiasi pavarde 

arba žodeliu „Jūs“. Taip kreipiasi ir svečiai, nors jie asmeniškai pažintų padavėjus. 

Įvairių organizacijų arba pavienių asmenų garbei ruošiamuose priėmimuose turi būti 

šventiškai draugiška atmosfera, o jai padeda sudaryti tinkama stalo serviruotė, gėlės, žvakės, 

padavėjų, elgesys, muzika. 

Gėlės dažniausiai merkiamos į neaukštas vazas, kad neužstotų priekyje sėdinčių veidų, 

netrukdytų pokalbiui. Būtina kad gėlės neturėtų aštraus specifinio kvapo. Gėlių puokštės taip pat 

gali būti nuleidžiamos nuo stalo kraštų. Jei priėmimas vyksta vakare, stalą labai puoš žvakės 

metalinėse, porceliano, keramikinėse žvakidėse. 

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai pateikiami griežtai laikantis patiekimo 

temperatūros, pilstomi tik į tiems gėrimams skirtas taures. Nežiūrint į metų laiką, padavėjai privalo 

svečiams pasiūlyti maistinio ledo, kad norintieji galėtų patys gėrimus atsišaldyti. 

Organizuodamas dideliam svečių skaičiui priėmimą su pilnu aptarnavimu, 

administratorius sudaro stalų išdėstymo planą, suskirsto juos į atskirus sektorius, paskiria 

kvalifikuotiems padavėjams aptarnauti. Administratorius iš anksto su jais aptaria visą svečių 

aptarnavimo procesą, gerai išnagrinėja valgiaraštį, nurodo kurie padavėjai tieks svečiams 

užkandžius, karštus patiekalus, garnyrus, padažus, pilstys gėrimus, nurinks indus. Taip pat 



numatomi padavėjai, kurie pasiūlys aperityvus, kavą. Alkoholinius gėrimus patiekti dažniausiai 

pavedama aukštiems jauniems vyrams (jokiu būdu ne moterims). 

Visą aptarnavimo laiką administratorius stebi ir reguliuoja padavėjų darbą. Nurodo kada 

reikia įeiti į salę, kada pateikti patiekalus. Padavėjų įėjimas į salę griežtai nustatytas; pirmieji įeina 

tie, kurie aptarnauja tolimiausią sektorių. Ypatingą dėmesį administratorius turi atkreipti į tai kad į 

salę vienu metu ir sinchroniškai įeitų padavėjai patiekiantys vyną (gėrimus) ir patiekalus. 

Administratoriui davus ženklą, padavėjai išeina į salę, kiekvienas prie savo sektoriaus ir 

atsistoja veidu į stalą, per 2 – 3 žingsnius už nugaros svečio, kurį jis turi pirmiausia aptarnauti. Tik 

po administratoriaus ženklo, padavėjai pradeda aptarnavimą, griežtai laikydamiesi patiekalų 

pateikimo eiliškumo. Kai skelbiami tostai svečiai neaptarnaujami.  

Pradžioje pateikiami žuvų užkandžiai: ikrai, lašiša, sviestas ir šviežios daržovės, vėliau 

užkandžiai iš mėsos, paukštienos. Po šaltų žuvies užkandžių, padavėjai pakeičia lėkštes ir įrankius 

švariais, kad butų galima patiekti šaltus mėsos užkandžius. 

Po šaltų mėsos užkandžių, galima patiekti karštus užkandžius, vėliau pirmą patiekalą 

(sriubą), karštą patiekalą ir t. t. 

Indai pradedami nurinkti tik tada, kai garbingas (kurio garbei paruoštas priėmimas) baigia 

valgyti sudėdamas įrankius lėkštėje lygiagrečiai vieną su kitu. Tai reiškia, kad jis nevalgys (sriubos 

nekartojamos). Tada administratorius duos ženklą ir indų nurinkimas pradedamas vienu metu 

visuose sektoriuose.  

Kava dažniausiai patiekiama po deserto kitoje salėje prie atskirų staliukų. Staliukai 

užtiesiami staltiesėmis, ant jų statomos vazos su vaisiais, vienoje krūvelėje sudedamos desertinės 

lėkštutės, šalia įrankiai vaisiams. Ant tokių staliukų tinka saldainiai, sausainiai, pyragaičiai, riešutai. 

Ant staliukų taip pat išdėliojami indai kavai bei taurelės konjakui arba likeriui. 

Priėjęs prie staliuko vienas padavėjas pirmiausiai įpils kavą, o antrasis pagal pageidavimą 

– konjaką ar likerį. 

Vienas iš svarbiausių tinkamo aptarnavimo reikalavimų – tylus, ramus tikslus padavėjų 

darbas. Padavėjas iš anksto turi žinoti aptarnavimo schemą ir patiekalų, gėrimų pateikimo 

eiliškumą. 

Griežtai laikytis stalų serviravimo ar svečių aptarnavimo taisyklių. 

Labai iškilminguose priėmimuose padavėjai turi dirbti su baltomis pirštinėmis, dažnai jas 

keičiant. 

Šiek tiek kitaip organizuojamas svečių priėmimas su daliniu aptarnavimu. Šiuo atveju šalti 

užkandžiai, šalti patiekalai ir gėrimai iš anksto dedami ant stalo, o padavėjai patiekia tik karštus 

patiekalus. Taip organizuojami priėmimai, kada padavėjas neturi darbo įgūdžių ir jų kvalifikacija 

nėra pakankamai aukšta. Šiuo būdu vienas padavėjas gali aptarnauti 10 -14 svečių. 

Tokio tipo priėmimo charakteringas bruožas: platus šaltų užkandžių, patiekalų, salotų ir 

daržovių asortimentas. Be šaltų patiekalų ir užkandžių pageidautina svečiams patiekti vieną karštą 

užkandį, karštą patiekalą, desertą, vaisius. 

Kaip ir priėmimas su visišku aptarnavimu, taip ir šis pasibaigia kavos patiekimu. 

 

PRIĖMIMAI 

 

Visi prestižiniai priėmimai, nesvarbu, kokia renginio rūšis ir paskirtis, turi išskirtinį 

pobūdį, kadangi juose susitinka užsienio šalių delegacijos ir garbingi šeimininkų atstovai. 

Priėmimai yra viena pagrindinių įvairių organizacijų bei oficialių asmenų ir užsieniečių ryšių 



plėtojimo priemonė. Jie organizuojami parodant didžią pagarbą atskiriems asmenims ar atvykusiai į 

šalį delegacijai. 

 

Priėmimų rūšys ir ypatumai 

 

Taurė šampano (Coupe de champagne) arba taurė vyno (Vin d'Honneur). Ši priėmimų 

rūšis labiausiai paplitusi diplomatinėje praktikoje. Priėmimas dažniausiai vyksta nuo 12 iki 13 

valandos šalies nacionalinės šventės, delegacijos garbei, išvykstant pasiuntiniui ir kitais atvejais. 

Tokio priėmimo metu paprastai paduodamas ne tik šampanas – galima užsisakyti ir 

degtinės, viskio ar vyno. Užkandžiai nebūtini, tačiau nebus klaidos, jei bus pasiūlyta sumuštinių, 

mažų pyragaičių, vaisių, riešutų. Svečiai vaišinami stovint. Ši priėmimo rūšis patogi tuo, kad užima 

mažai laiko ir nereikia sudėtingo pasiruošimo. Tačiau toks priėmimas laikomas mažiau pagarbiu. 

Vyrų apranga – kostiumas, moterų drabužis – kostiumėlis arba suknelė. 

Kviestiniai pusryčiai (Lunch). Rengiami dieną – tarp 12 ir 15 valandos ir trunka apie 1,5 

valandos. Labiausiai paplitęs pusryčių laikas nuo 12 iki 18 valandos. (Beje, apie vidurdienį 

Lietuvoje rengiami dalykiniai pietūs. Jų trukmė taip pat apie 1,5 val. Dalykinių pietų kviečiama 

norint ramioje aplinkoje aptarti verslo reikalus. Tada galima pasikalbėti su vadovaujančiais įmonės 

darbuotojais, svečiais ir verslo partneriais.) 

Arbata (Tea). Toks priėmimas organizuojamas dažniausiai tiktai moterims nuo 16 iki 18 

valandos. Pavyzdžiui, užsienio reikalų ministro žmona rengia arbatą diplomatinių atstovybių 

vadovų žmonoms, ambasadoriaus žmona – kitų pasiuntinių žmonoms ir t.t. Tačiau yra šalių, kur 

toks priėmimas laikomas oficialiu ir į jį kviečiami vyrai. Pavyzdžiui, Turkijoje šis priėmimas 

rengiamas vadovaujančių veikėjų vardu aukštų svečių garbei. 

Arbatai dengiami vienas ar keli stalai (priklauso nuo pakviestų asmenų skaičiaus), 

paduodami konditerijos ir kt. gaminiai, vaisiai, desertiniai ar sausi vynai, sultys bei mineralinis 

vanduo. Užkandžiai (sumuštiniai su ikrais, žuvimi, sūriu) prie arbatos paduodami retai arba jų būna 

labai mažai. Šis renginys užtrunka 1 – 1,5 valandos, apranga – kaip ir per pusryčius. 

Žurfiksas (Jour fix). Šį priėmimą rengia užsienio reikalų ministro žmona arba kito 

tolygaus vadovo arba ambasadoriaus žmona vieną kartą per savaitę. Paprastai renginys vyksta 

tradiciškai tą pačią dieną ir tą pačią valandą visą rudens ir žiemos sezoną arba nuo pavasario iki 

vasaros. Kvietimai į tokius priėmimus išdalijami vieną kartą, sezono pradžioje ir galioja iki sezono 

pabaigos (jeigu negaunamas specialus pranešimas apie laikiną pertrauką). Gavusieji kvietimą į 

žurfiksą gali eiti į jį be papildomo pakvietimo. Laiko trukme vaišėms ir apsirengimo forma šis 

priėmimas nesiskiria nuo arbatos priėmimo. Kartais tokie priėmimai sutampa su muzikos ar 

literatūros vakarais. Į žurfiksą kviečiamos moterys bei vyrai. 

Kiti priėmimai. Prie jų priskiriami kino seansai, muzikos ir literatūros vakarai, spaudos 

konferencijos, draugystės vakarai, susitikimai žaisti šachmatais, kitokius sportinius žaidimus ir kt. 

Vaišės būna lengvos. 

 

Meniu sudarymas 

 

Sudarant meniu, reikia atsižvelgti į svečių skonį, jų nacionalines ir religinės tradicijas, bei 

kitus ypatumus. Pavyzdžiui, būtų klaida į meniu įtraukti medžiojamą paukštieną svečiui, kai 

medžioklė jo šalyje uždrausta, arba kiaulieną kai svečiuose yra musulmonų bei žydų. Indams 

nederėtų siūlyti jautienos, nes jų šalyje karvės laikomos šventomis.  



Meniu paprastai pradedamas sudaryti nuo pagrindinio karšio patiekalo. Į meniu įtraukiami 

tik tarpusavyje derantys patiekalai. Ne patiekalų skaičius, o suderinimas yra svarbiausia. Per pietus 

negali būti paduoti vien sunkūs ar lengvi patiekalai. Į meniu reikia įtraukti kuo įvairesnius 

produktus, iš kurių bus gaminamai patiekalai. Geriau, kad patiekalai butų paruošti skirtingais 

būdais: virta, kepta, troškinta ir t.t. 

Posakio „Valgome akimis“ nereikėtų ignoruoti, nes svarbu ir patiekalų kaloringumas. 

Estetiškai atrodantis patiekalas skatina apetitą, atskleidžia šeimininkų gerą skonį. 

Prieš sudarant meniu reikia viską gerai apgalvoti. Čia įtakos turi oras ir metų laikas. 

Vasarą per karščius, paduodami lengvi patiekalai, žiemą – sunkesni, sotesni. 

Kai kurie svečiai pas tuos pačius šeimininkus yra kviečiami kelis kartus per metus, todėl 

jie dažniausiai prisimena, ką valgė praėjusį kartą. Šeimininkai turėtų stengtis, kad patiekalai 

nesikartotų. Šios situacijos galima išvengti, jei bus vedami užrašai, kur nurodoma įvykusių pietų 

data ir meniu. Svečiai gana keistai jaučiasi, kai skirtingose šalies vietose vaišinami tais pačiais 

nacionaliniais patiekalais. 

Jau iš pirmo žvilgsnio į stalą galima atspėti, kokie valgiai ir gėrimai bus atnešti. Tai 

išduoda peilių, šakučių, geriamųjų stiklinių indų išdėstymas. 

Reiktų įsidėmėti, kad gražiai patiektas valgis žadina apetitą ir yra organizmo lengviau 

pasisavinamas. Todėl valgio puošybos elementai derinami spalva, forma ir skoniu, visi jie turi būti 

valgomi, vengiama puošti stalą pernelyg įmantriai, o patiekalai bei jų puošimo elementai neturėtų 

„išeiti“ už lėkštės kraštų. 

 


