
 

  

 

 

                                                                    Neformaliojo  švietimo organizatorė  Ieva Šiaulytė 

 

 Žvilgsnis 
Žurnalistų būrelio 

laikraštis 

Nr. 1 
2020 m.  

Rugsėjis - lapkritis 

 

 



2 MICHELIN ŽVAIGŽDUTES TURINTIS „VOLLMERS“ RESTORANAS, AUKSO DULKĖS, PINCETAI IR TEPTUKAI? 
TAI - PROFESIJOS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ ŠVEDIJOJE 

 
Profesijos mokytojos Gita Ingrida Stupelienė ir Rita 
Andrijauskienė prieš pirmąjį 2020 m. karantiną dar 
spėjo įkvėpti praktinių žinių Švedijoje be jokių 
apribojimų. Mokytojos įgūdžius tobulino Malmės 
mieste esančiame „Vollmers“ restorane, pagal 
Erasmus+ programos projektą „Tarptautinė patirtis 
pereinant prie modulinės virėjo mokymo 
programos įgyvendinimo (II etapas)“. 
 
„Vollmers“ restorano šefai Ebbe ir Mats Vollmers 
pristatė savo restorano filosofiją. Jie didelį dėmesį 
skiria ingredientams, kurių daugelis užauga šalia 
esančiuose ūkiuose. Jų vizija – natūraliais būdais 
užauginti tobulus ingredientus ir dar labiau 
sustiprinti ryšį tarp virtuvės, šefo, sezonų, 
ingredientų ir vietinės aplinkos.  

 
Šefai taip pat demonstravo kaip gaminama duona, 
daržovių garnyrai, žuvies, jūros gėrybių pirminis 
paruošimas, nacionaliniai desertai, pasakojo apie 
skandinaviškos virtuvės ypatumus, patiekalų 
sezoniškumą, darbo virtuvėje organizavimą, laiko 
vadybą, personalo darbų paskirstymo planavimą. 
Taigi pasidalino darbo patirtimi, patiekalų 
gaminimo subtilybėmis, receptais. 

                  
Servisas – 100 balų, o svarbiausia, kad restorane 
nesijaučia nereikalingos prabangos. Matosi tik 
bendrai dirbanti komanda, kuri myli savo darbą! 
Taigi projekto dalyvės turėjo unikalią galimybę 
stebėti, kaip organizuojamas darbas, gaminami 

patiekalai viename geriausių Skandinavijos 
restoranų.  

 
Pasibaigus karantinui ir rudenį į mokyklą sugūžėjus 
mokiniams bei mokytojams, profesijos mokytojos 
organizavo atvirą pamoką, kurios metu mokiniams 
ir kolegoms pristatė stažuotėje Švedijoje sukauptas 
žinias, patirtis. Virėjo profesijos mokiniai, 
padedami mokytojų, puošė saldainius auksu, o 
pyragą barstė aukso dulkėmis, su pincetu dėliojo 
uogas greta ledo luitų…  
 

                     
 
Atviroje pamokoje dalyvavusieji suprato, kad 2 
žvaigždutes Michelin gide turintys restoranas 
ruošia ir patiekia visai kitokius patiekalus nei 
esame įpratę matyti. 
 

           
  



PATIRTIS SUOMIJOJE IR „ŠIAURIETIŠKI PATIEKALAI“ 
 

2020 m. rugsėjo 13-19 d. Suomijoje, Helsinkyje vyko antroji Erasmus+ 
programos projekto „Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo 
mokymo programos įgyvendinimo (II etapas)“ stažuotė, į kurią šį kartą 
vyko  mokyklos maisto ruošimo technologijos profesijos mokytojos Daiva 
Anužienė ir Vilija Budrikienė.  
 
Mokymosi veiklos buvo organizuotos „Team Kitchen“ kulinarijos studijoje. 
Virtuvės šefė  Janna Wahlberg-Heikonen  pristatė suomiškos virtuvės 
ypatumus, sezoninius patiekalus, darbo virtuvėje organizavimą. Taip pat 
vyko praktiniai užsiėmimai su virtuvės šefais, kurie demonstravo, kaip 
gaminami suomiški žuvies, mėsos, grybų patiekalai, tradiciniai desertai. 
Vizito metu susipažinta su Helsinkio  miesto lankytinomis vietomis, 
patobulintos darbo virtuvėje, bendradarbiavimo bei anglų kalbos 
kompetencijos. 
 

 
Grįžusios projekto dalyvės organizavo atvirą pamoką 
mokykloje – „Šiaurietiški patiekalai“. Jos metu 
mokiniams, kolegoms buvo demonstruojami 
suomiškos gaminimo technologijos ypatumai ir, kartu 
su virėjo profesijos mokiniais, buvo ruošiami šie 
patiekalai: baravykų karpančio, trinta grybų sriuba, 
aviečių pyragas. 

 
 

  
           

Vilija ir Daiva teigia, kad naujos patirtys projektuose keičia mokyklos kultūrą ir galimybes, suvokimą ir 
požiūrį į jaunų žmonių rengimą profesinei veiklai. Kai tobulėja mokytojas – tobulėja ir mokinys. 

 
Projektų vadovė    Jovita Michniovienė



KĄ  ŽINOME APIE LIETUVIŠKAS KALĖDAS? 

1.Ką reiškia žodis Kalėdos? 

                

 

2. Koks Kalėdų senis lankosi Lietuvoje? 

      

 

3. Kokie stebuklai vyksta Kūčių naktį? 

              

 

4. Kokie yra unikalūs lietuviški eglutės žaislai? 

          

 

5. Kiek patiekalų būna ant tradicinio Kūčių stalo? 

       

 

6. Iš ko gaminamas aguonų pienas? 

               

 

7. Kokie atvežtiniai vaisiai primena apie Kalėdas? 

          

 

8. Kas yra adventas? (laikotarpis) 

                   

 

9. Kokia yra viena svarbiausių Kūčių vakaro pramogų? 

      

 

10.Vienas populiariausių burtų- gyvenimo trukmės spėjimas. Kas traukiama iš po staltiesės, pagal kieno ilgį nusprendžiama gyvenimo trukmė? 

       

 

11. Kūčių naktį reikia klausyti, iš kurios pusės loja šunys. Kas ateis iš tos pusės? 

        

 

12. Kas yra mažosios Kūčios? (išvakarės) 

            

 

13. Iki kada trunka Kalėdų laikotarpis? 

             

 

14. Kokie yra Trijų karalių vardai? 
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