
 

“ĮKVEPIANTYS VIRTUVĖS ŠEFAI” – 2014 m. LAVAZZA KALENDORIUS 

 „Įkvepiantys Virtuvės Šefai“ - 22-ojo Lavazza kalendoriaus tema, atskleidžianti kompanijos glaudų ryšį su aukštąja virtuve ir 

inovacijomis šioje srityje. Šiais metais kalendorių kūrė garsus portretų fotografas Martin Schoeller, kuris puikiai atskleidė 

kalendoriaus temą – virtuvės šefai, tai žmonės, kurie kuria maisto kultūrą pasaulyje ir įkvepia kitus. 

Francesca Lavazza,  kompanijos įvaizdžio vadovė: „Kalendoriuose mes turėjome tikslą atvaizduoti bent dalį žymiausių pasaulio 

virtuvės šefų darbo, tai nuolatinis naujovių ieškojimas, eksperimentai įvairiausiais produktais ir netgi sėdėjimas prie knygų bei 

maisto istorijos tyrinėjimas“. Kaip ir praėjusiais metais, kalendoriaus kūrybinė dalis buvo patikėta Armando Testa agentūrai. „Mums 

buvo svarbu perteikti Lavazza filosofiją – itališkumą, aistrą ir niekada nesibaigiančią kokybės paiešką“, teigia Michele Mariani, 

Armando Testa kompanijos kūrybos direktorė. 

Puikusis Septynetas 

Ferran Adria, jo brolis Albert, Michel Bras, Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco ir Davide Oldani – šefai 

inovatoriai bendradarbiavę su Lavazza kompanija ir sukūrę originalius receptus su kava. Šie virtuvės genijai ne tik yra sukūrę 

išskirtinius kavos receptus, bet ir pakeitę kavos struktūrą („Kieta kava – espesso“) ar net transformavę gėrimą į substanciją („Kavos 

lęšiai“, „Sferinė kava“ ir kt) – receptai apvertę kavos sąvoką.  

Šių metų Lavazza kalendorius yra unikalus ir tuo, jog fotografijose pozuoja patys 

virtuvės šefai, o ne modeliai. Be to, pastaraisiais metais matomas besikeičiantis 

požiūris į maisto vartojimo kultūrą puikiai atitinka šių metų kalendoriaus filosofiją. 

Jau daugelį metų Lavazza kuriamuose kalendoriuose atsispindi itališkumo tema ir 

tų metų tendencijos maisto bei kavos pasaulyje – visą tai Lavazza kalendorių 

padarė kultu ir modernios fotografijos objektu. Metai iš metų Lavazza kalendoriai 

„kalba“ apie kūrybingumą, aistrą ir kokybę kuriant išskirtinius produktus.  

Be abejo, visose fotografijose centrinis dėmesys nukreiptas į Lavazza espreso 

puodelį bei mėlynąjį logotipą – geriausios itališkos espreso kavos simbolį ir tobulo 

skonio ženklą visame pasaulyje. „Lavazza espreso puodelis yra tikroji fotografijų 

žvaigždė, nes būtent jis yra slaptasis aukštosios virtuvės šefų įkvėpimo 

ingredientas“, teigia Michele Mariani.  

Lavazza ir aukštoji virtuvė 

Lavazza kompanija visada skyrė ypatingą dėmesį kokybės ir inovacijų paieškoms, 

dėl šios priežasties 1979 metais įkurtas „Lavazza Mokymų Centras“ buvo pirmojo 

espreso mokykla pasaulyje, kurioje gimė daugelis kavos gėrimo šedevrų. Kava 

tapo daugiau nei tik ingredientas, Lavazza bendradarbiaudama su aukštosios 



virtuvės šefais pasauliui pristatė tokius išskirtinius kūrinius kaip kavos ikrai, kieta kava, sferinė kava, kava su sultimis „Passion Me“ 

ir daug kitų receptų sukėlusių revoliuciją kavos pasaulyje. Be įvairių kavos receptų Lavazza kompanija kartu su virtuvės šefu 

Davide Oldani sukūrė espoon – šaukštelis su maža skylute per vidurį, skirtas maišyti kavą nepažeidžiant jos tobulos putos, ir kt. 

Kava šiandienos pasaulyje 

Šiandien maisto kultūra yra fenomenas, kuris daugeliui pasaulio žmonių yra didelė varomoji jėga, o neatsiejama maisto kultūros 

dalis, be abejonės, yra ir kava.  Lavazza visada puoselėjo kavos kultūrą – espreso kava tai ne tik gėrimas, tai gurkšnis prabangos, 

tikrosios kokybės, o taip pat įkvėpimo šaltinis. 

 


