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Tyrimo tikslas. Sukurti naujo dizaino kavinių valgiaraštį, kuriame būtų aiškiai ir informatyviai pateikti patiekalų 

sudėties ir produktų, keliančių alergiją aprašai bei kurie padėtų gerinant aptarnavimo kokybę. 

Reikšminiai žodžiai:  alergenai, kavinė, klientai, maisto produktai, meniu dizainas, valgiaraščio reikalavimai, patiekalai 

 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, teorinis tyrimas atrenkant informaciją apie alergiją keliančia 

medžiagas patiekaluose, empirinis tyrimas, pritaikant teorines žinias ir realų tyrimą kavinėse analizuojant meniu 

dizainą, informacijos pateikimo tipus ir būdus bei kuriant naujo – aktualaus dizaino valgiaraščius. 

Rezultatai ir / arba išvados. Tyrimo metu teoriškai pagrįsta kas yra valgiaraštis ir įrodyta jo svarba kavinei. 

Išsiaiškinta kokia informacija privalo būti pateikta valgiaraštyje ir įvardinta kokios problemos kyla, sudarius per 

siaurą, t. y. neišsamų valgiaraštį (1 pav.). Rezultatas pasiektas – sukurtas naujo dizaino kavinių valgiaraštis, 

kuriame novatoriškai pateikti patiekalų aprašai. Naujas meniu yra informatyvesnis, labiau pritaikytas jautresnių 

maistui žmonių grupei ir gerina aptarnavimo greitį ir kokybę.  

Neinformatyvus valgiaraštis yra aktuali problema visoms amžiaus grupėms, ypač jautresnėms maistui. Taip pat, 

kavinių ir restoranų savininkams, norint pakelti darbo operatyvumą ir gerą reputaciją. 

Pasak „Unilever Food Solutions“ iniciatyva atlikto tyrimo kavinių lankytojai nori informatyvių aprašymų 

valgiaraščiuose dėl sveikos mitybos sumetimų. Kavinių lankytojai teigia, jog nori žinoti apie patiekalų sudėti, kad 

būtų lengviau priimti sprendimus dėl sveikos gyvensenos. Tyrimas buvo atliktas apklausiant septynių pasaulio 

šalių gyventojus. Net 89 proc. vakarų valstybių gyventojų mano, jog  produktų maistinės vertės nurodymas, 

paskatintų juos rinktis sveikesnes alternatyvas. Taigi, kavinių lankytojams yra aktuali informacija ne tik apie 

patiekalų garnyrus, alergenus, bet ir jų kaloringumą, maistinę vertę. Tokios informacijos įtraukimas į meniu padėtų 

kavinėms pritraukti platesnį, įvairių grupių klientų ratą. 

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Meniu yra vienas pagrindinių maitinimo įstaigos aspektų, 

kuris įtakoja pardavimus ir įspūdį apie restoraną, todėl jis turėtų būti išsamus, detalizuojant sudedamųjų 

ingredientų bei garnyrų, produktų, galinčių alergizuoti aprašus, aiškiai išskiriant sveikesnius patiekalus ir nurodant 

kiekvieno kaloringumą. Valgiaraštis turėtų atitikti šiuolaikinius reikalavimus ir klientų poreikius. Naujai sukurtas 

valgiaraščio dizainas svarbus visuomenei, nes jame atskleidžiama pilna patiekalų sudėtis.  
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