
DISKUSIJA par  Latviešu virtuvi un Nacionālo kulināro ceļu

2014.gada 27. novembrī plkst. 10:00 – 14.00
Zemkopības ministrijas lielajā zālē (2. stāvs)

Aicinām uz diskusiju visus, kam interesē Latviešu virtuve – kas garšo
mums, pašiem latviešiem, un kas - mūsu viesiem. Vai esam gana lepni un
liekam  galdā  Latvijā  ražoto  un  izaudzēto?  Vai  zinām  pastāstīt  par
Latviešu  virtuvi,  kas  ir  mūsu  ēdieni  un  kāpēc?  Aicinām  piedalīties:
uzņēmējus, organizācijas, politikas veidotājus un izpildītājus, medijus un
citus  ieinteresētos.  Diskutēto  iestrādāsim  priekšlikumu  dokumentā
atbildīgajām institūcijām – lauksaimniecības, kultūras un tūrisma nozarēs.

Saņemsiet mūsu jauno Kulināro karti ar 178 krodziņiem, „Latviešu virtuves” grāmatiņu ar 30
latviešu ēdieniem.

Programmā:
10:00 Rīta kafija.

 Ko esam paveikuši projektā, kādi secinājumi, ko saka uzņēmēji un ko – tūristi.  
Projekts „Mārketinga kampaņa lauku tūrisma popularizēšanai un lauku tūrisma produktu izveide visos
Latvijas reģionos" 

 Krodziņi, restorāni, viesu mājas, lauku saimniecības... – mūsu redzētais, apkopojums
un secinājumi.

 Kas ēdina laukos un pilsētās? Ko redzam ēdienkartēs? Kā atrādām „Latviešu virtuvi” katrā no
vietām? Kādi bija atbilstības kritēriji un cik grūti tos izpildīt? 

 Kulinārā kartes prezentācija 
 10 Kulinārie maršruti, Nacionālais kulinārais ceļš

  Atvērtas diskusijas tēmas: 
 Kā  veidot  Latvijas  kulināro  tūrismu  -  vietējo  ražotāju,  ēdinātāju  un  tūrisma  uzņēmēju

sadarbība.
 Vai tematiskas tūristu programmas palīdz izdzīvot lauku restorānam?
 Vai  Latvijā  ir  perspektīva  ārvalstīs  populārajam  principam -  produkts  brauc  pie  pircēja:

Francijā  “siera  busiņš”,  “maizes  busiņš”,  “krepes  busiņš”,  Anglijā  “fish&chips  busiņš”?
Varbūt Latvijā strādātu: “žāvējumu busiņi”, “zivju busiņi”, “piena busiņi”...?

 Vai Latvijā darbojas pasaulē populārais no lauka – uz galda (farm-to-table) princips? 
 Kā  un  vai  notiek  pietiekama  sadarbība  zemniekiem  ar  restorāniem?  Kas  traucē  vai  kas

nepieciešams, lai to uzlabotu? 
 Ko nozīmē gatavot tūristiem maltīti no paša izaudzētā? Cik viegli tas izdarāms no birokrātijas

viedokļa? 

13.00 – 14.00 Diskusiju turpinājums pie Latviešu virtuves degustācijām.

Pieteikties līdz 2014.gada 24. novembrim uz e-pastu: anna@celotajs.lv, vai tālr. 67617600
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