
Pratarme 
„Beata, parasei plonejimo knyg^? Paselai?!" 

Pirmiausia, as tebemanau, kad maistas yra dziaugsmas ir laime. Taip jau yra. Visuomet 
pabreziau, kad gyvename ne tarn, kad vaigytume, o kad valgytume skaniai. Man gera 
ruosti maist^ sau ir kitiems. Nemeluosiu - turiu puiky apetit^, todei tenka su juo 
tartis, jj pamaioninti ir kartais pergudrauti. Zinoma, buna dieny, kai kelyje pasipainioja 
cinamonine bandeie, kuri, nors gardi ir kvapi, man nera geriausia drauge. 

Jei netureciau tarn tikry ziniy ir nep^anuociau savo valgiy, turbut atrodyciau kitaip. 
Nors gal ir ne... Mane visada prajuokina komplimentai: „Beata, kaip jus islaikote kuno 
linijas?" Cha clia, na, neislaikau. Visada buvau linkusi j apvalumus labiau nei j kampus, ir 
tokia esu. 

Man tikrai svarbu, k̂  valgau pati ir kuo maitinu seim^. Esu gana senamadiska, 
nepuolu vaikytis naujausiy mady, man labiau rupi zinios ir patirtis. Maistas seniai yra 
mano aistra ir pomegis. Noredama save isbandyti 2008 metais pradejau rasyti tinklarastj 
www.beatosvirtuve.lt. Pasirode, kad jis iskart patiko mano skaitytojams, o tai mane 
padr^sino imtis pirmosios knygos. 2009 metais isleista knyga „Beatos virtuve" kone per 
kelias dienas tape kulinarijos bestseleriu, nes rasiau paprastai ir nuosirdziai - kaip pati 
supratau, k̂  mokejau ir kuo gyvenau. Parasiusi antr^j^ knyg^ „Metai Beatos virtuveje" 
puoliau j kulinarijos ziniy jur^. Dabar esu diplomuota kulinarijos specialiste, sie 
mokslai paklojo rimt^ pamat^ po mano kojomis virtuveje. Esu jsitikinusi, kad mokytis 
reikia nuolat, - tokia mano gyvenimo taisykle. Taigi apie maist^ zinau daug. Nesu 
fanatike, mananti, kad viskas, kas buvo iki siol, yra klaidinga, nesuderinta, nemaistinga 
ir nesveika. Galbut ir musy mociutes valgj ruose taip pat sveikai, kaip kad dabar daro 
besivadovaujantieji madingomis maisto ruosimo kryptimis. Vis delto vien savarankisko 
domejimosi neuztenka, todel, por^ mety planavusi susisteminti savo zinias, pasisoviau 
baigti taisykiingos mitybos kursus Londono „Leiths" kulinarijos mokykloje. Taip atsirado ir 
si knyga. 

2015 metais kelet^ menesiy skraidziau marsrutu Vilnius-Londonas, Londonas-Vilnius. 
Viena is mano kurso uzduociy buvo paruosti penkiy dieny mitybos plan^ su konkreciais 
receptais pasirinktam zmogui. To zmogaus toll neieskojau, pasirinkau savo seserj 
Odet^, kuri per dienq kalnus nuvercia, yra vadove, mama, drauge, dukra, patareja ir 
tiesiog moteris. Sumaniau sukurti subalansuotos mitybos plan^, uztikrinantj reikiam^ 
baltymy, skaiduly kiekj aktyviai moteriai, o drauge ir apkarpyti kalorijy. Man taip patiko 
kurti, skaiciuoti ir galvoti apie maist^, kuris yra ne tik vertingas, skanus, bet, po galais, 
ir nenuseda ant kluby, kad recepty sukuriau gerokai daugiau, nei reikejo kurso darbui. 
Kolegiy ir draugiy paskatinta pamaniau, o kodel neisleidus knygos - dviejy savaiciy 
mitybos piano? 

Receptus isbandeme su draugemis - visoms labai patiko. Juk norime buti geresnes, 
grazesnes, greitesnes ir kasdien patirti smagiq pilnatv§. Siekiant siy tiksly, mityba tikrai 
neatsiduria demesio paribyje. Taigi si knyga tiks tiems, kurie nori valgyti skaniai, gaminti 
paprastai, jaustis sotus ir kupini energijos, drauge ir padailinti kuno formas. Skamba 
pasakiskai, tiesa? 


