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L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 

SEMINĀRS 
Kulinārijas tūrisma produkta veidošana

2011.gada 3.novembrī 
Viesu māja „Laumas dabas parks”, Talsu novadā

Ēdiens ir ne tikai lielisks omulības pamats jebkurām viesībām, bet arī neatņemama 
tūrisma sastāvdaļa. Nacionālā kulinārija vai virtuve, reģionālās īpatnības, katras saimnieces 
īpašā  ēdienkarte  un  „firmas  ēdieni”  –  lauku  tūrismam  ir  īpaši  svarīgi,  jo  piešķir  katrai 
konkrētais saimniecībai raksturu un, piemēram ar īpašajām brokastu pankūkām paliek viesiem 
spilgtā  atmiņā un aicina atgriezties  atkal  un atkal.  Kā varam viesiem vienkārši  un garšīgi 
pagatavot ēdienu, ko celt galdā viesiem, kad tie taujā pēc latviešu nacionālās virtuves. 

9:30 Reģistrēšanās un rīta kafija ar uzkodām

10:00 Tūrisma attīstības valsts aģentūras uzruna. 

10.15 Latviešu ēdieni mūsdienu virtuvē. Praktiskas idejas ēdienu pasniegšanai, receptes 
brokastīm un vakariņām. Kādus ēdienus varam pagatavot no kartupeļiem?
Ēriks Dreibants, „Tam labam būs augt”un „Viesistaba Kazarmās” šefpavārs

12:00 Pusdienas. Saimniecības apskate.

13.00 „Gardēžu tūre Kurzemē” – piedāvājums, mārketings, pieprasījums, klientūra, 
secinājumi. Inese Roze, Talsu TIC

13.30 Kā bagātināt ēdienkarti ar reģionā tradicionāliem ēdieniem un dzērieniem?
Kurzemes reģiona tradicionālās kultūras programma „Rucavas goda mielasts” ar  
tradicionālo Kurzemes ēdienu nobaudīšanu, autore Sandra Aigare

14.30  Kafijas pauze un ražotāju prezentācijas sagatavošana

14.45 Kvalitatīvu vietējo produktu izmantošana piedāvājumā - Kurzemes mazo ražotāju 
pārtikas produkti, degustācijas un prezentācijas.
z/s Bērzi kazas siers, Dundagas pienotavas produkcija, Vara Baņģiera mājas vīni,  
Stendes izmēģinājumu stacija ar graudaugu produkciju, Elma Zadiņa ar dižraušiem 
un pūteli, „Ūšu” Dženetas Marinskas sklandrauši; Zāgkalnu zvejnieki.

16:00 Semināra noslēgums.

Semināru organizējam sadarbībā ar TAVA. 

Nokļūšana viesu namā „Laumas dabas parks”: Brauciet pa Rīgas - Ventspils šoseju līdz  
Talsiem. Talsos ceļu turpiniet Dundagas virzienā 16km līdz norādei "Laumu dabas parks 
3.8km". Tālāk sekojiet norādēm Tālr.: 26403240, 29477731, Inga un Roberts Riekstiņi
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