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Laimes
garša
Felicita
Ir vērtības un lietas, kas nekad neiziet
no modes, tāpat kā cilvēku vēlme būt
laimīgiem, lūk, šādas domas rosās
galvā ienākot Vecrīgas restorānā
Felicita, kur uzreiz jūs sajutīsieties kā
slavenā itāļu mūziķa Al Bano gaidīts
viesis viņa dzīvespriecīgajā ciematā
Apūlijā. Šeit kopā ar ēdienu un vīnu
tiek «servēta» ģimeniska sirsnība un
saulaina noskaņa.
TEKSTS: Ērika Šmeļkova
Foto: Kristīne Krauze-Slucka
Grims: Kristīne Saviča

N

eraugoties uz to, ka restorāns
Felicita ir iekārtots tipiskā Vecrīgas vēsturiskajā celtnē, apmeklētājos uzreiz rodas sajūta it kā būtu nonācis
kādā itāliešu ģimenes mājā, kur interjers
iekārtots ar domu, nevis, lai pārsteigtu ar
dizaina pērlēm, bet gan radītu nepārprotami ģimenisku atmosfēru. Uz gaišajām
sienām Apūlijas ainavu gleznojumi un
foto galerija, kur vienmēr smaidīgais Al
Bano restorānā Felicita redzams kopā ar
tā viesiem - ievērojamiem cilvēkiem un
šovbiznesa slavenībām. «Neraugoties uz
pasaules slavu, Al Bano ir ļoti sirsnīgs
cilvēks, kas gatavs ikvienu pacienāt ar ve-

selīgu, kā mājās gatavotu ēdienu un, protams, ar kādu no paša radītajiem Al Bano
vīniem. Un šis gars valda arī mūsu restorānā ,» tā Felicita popularitātes iemeslu
pašmāju un ārzemju viesu skatījumā atklāj tā īpašniece Viktorija Brovuna. Mēs
jau esam pieraduši, ka Al Bano ar Latviju saista īpašas jūtas, un pie mums viņš
koncertē pat biežāk, nekā citās Eiropas
valstīs. Šeit viņam ir draugi un biznesa
partneri. Viktorija Brovuna par restorāna
Felicita īpašnieci kļuva 2011. gadā un, lai
tas notiktu, bija jābūt ne tikai pārliecinošam biznesa plānam, bet jāsaņem arī kas
līdzīgs Al Bano svētībai. «Jo lai arī viņš

ir ļoti laipns un atvērts cilvēks, tomēr, tos,
kuriem patiesi uzticēties, izvēlas ļoti uzmanīgi un pat intuitīvi. Jūtos pagodināta
un kopā ar komandu savu darbu darām
patiesi no sirds. Es saviem darbiniekiem
ļoti uzticos un atgādinu, ka ēdienu nepiemānīsi - ja tas gatavots ar labām domām,
gaišā noskaņojumā, to klients uzreiz sajutīs. Mūsu restorānā savus apmeklētājus
cenšamies pārsteigt ne jau ar modernajām
pavārmākslas tendencēm un sarežģītām
virtuves tehnoloģijām, bet gan, ar šobrīd
jau reti sastopamo - proti, piedāvājums ir
kā no itāļu mājas virtuves nācis – kvalitatīvi, pēc iespējas tieši no Itālijas piegādāti
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produkti, kurus gatavojot galvenais princips ir saglabāt to dabisko garšu, nenomācot ar garšvielām un termisko apstrādi. Te
ir krāsnī pašu cepta svaiga maize, izcilas
olīveļļas, itāļu sieri, jūras produkti. Gaļu
es katru dienu pati izvēlos mūsu tirgū no
pārbaudītiem piegādātājiem. Restorānu
Felicita ir iecienījušas ģimenes ar bērniem, jo, pirmkārt, viņi šeit jūtās ļoti ērti,
jo te nav jāsatraucas – ka tik kaut ko nesaplēš, tāpat pavāri, iespēju robežās, ēdienu pielāgo bērna prasībām.» Interesanti,
ka Viktorija, kas sekmīgi vada restorānu,
esot sev nosolījusies, ka nekad nenodarbosies ar šādu biznesu. Jo viņas mammai

savulaik Jūrmalā piederējusi kafejnīca un
Viktorija, praktiski esot uzaugusi virtuvē
un zina, cik grūts darbs tas ir. Bet, kā saka
- nekad nesaki nekad, un tagad šī pieredze viņai lieti noder. Bet, lai gūtu iedvesmu jaunām idejām, viņa ar savu ģimeni,
kurā aug divas meitas, no kurām viena ir
Al Bano krustmeita, ik gadu dodas ciemos uz Apūliju, kur dzīve atgādina mūžīgos svētkus. Tā ir mākslinieka izveidota
vide, kur viss iekārtots un atjaunots par
paša līdzekļiem - vīnogulāju lauki un vīna
darītavas, nelielas fermas, te tiek organizēti festivāli un koncerti, un visi dzied un
jūtas kā viena liela ģimene. Patlaban Rīgā

līdzīgu atmosfēru, kas aicina priecāties
par katru šīs dzīves mirkli, vislabāk iespējams sajust restorāna Felicita vasaras
terasē. Senatnīgo mūru ieskautā teritorija,
ir īsta miera un gaismas osta - relaksējoša
noskaņa, ērtie krēsli un dīvāniņi, ļauj ieslīgt romantiskās pārdomās, vai izbaudīt
sarunas un ik pa brīdim neklātienē saskandināt ar pašu Al Bano, (smaidošs foto
pie sienas) kopā ar viņa leģendāro mūža
dziesmu Felicita.
Skārņu 22, Vecrīga, tālr.371 67025428,
e-pasts info.felicita@gmail.com

