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L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 

SEMINĀRS 
Kulinārijas tūrisma produkta veidošana

2010.gada 1.decembrī 
Viesu māja „Meža salas”, Limbažu 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 ārzemju viesiem, kad 
tie taujā pēc latviešu virtuves. Kāda ir labākā saimnieku pieredze kulinārā produkta meklējumos – to 
klausīsimies un paši diskutēsim šajā seminārā. 

9:30 Reģistrēšanās un rīta kafija

10:00 Tūrisma attīstības valsts aģentūras uzruna. 

2010. gada sezonas apkopojums un galvenie secinājumi. Asociācijas paveiktais projektos – 
izveidotie jaunie tūrisma produkti, sadarbība, mārketinga aktivitātes. 
 Asnāte Ziemele, Lauku Ceļotājs

10.30 Kas ir Demokrātiskais restorāns? Vai  ar šo konceptu ir „trāpīts”?  Kas ir restorāna ēdienkartē? 
Cena un ēdiena kvalitātes balanss. Klientu atsauksmes. Latviešu virtuves iespējas stilīgos 
ēdienos.
Jānis Jendzis, restorāna „Ostas skati” īpašnieks.

11.30 Kafijas pauze un saimniecības apskate.

12.00 Pārtikas un Veterinārā dienesta aktualitātes. 
Elita Orniņa, Lauku Ceļotājs

12.15 Latviešu ēdieni mūsdienu virtuvē. Praktiska ēdienu gatavošanas prezentācija (projecējot to uz 
lielā ekrāna).
Ēriks Dreibants, šefpavārs „Annas hotel” un „Kartupeļu ēdāji”

13:15   Saimnieku pieredze ēdiena pasniegšanā, izvēlē, cenas piedāvājumā (v/n „Zaķi, b/m „Pie 
Rāznas”, v/n „Lantus”, v/n „Laumas dabas parks” u.c.)

14.00 Mārketings un produktu virzība tirgū
Brigita Stroda, Tūrisma attīstības valsts aģentūra

15:00 Gastronomiskā tūrisma nepieciešamība un realizēšana lauku tūrisma mītnē. Franču pavārmāk-
slas skolas organizēto kursu pieredze viesu mājas „Meža salas”. Praktiskā diskusija „Kā 
piedāvāt piknika pusdienas/vakariņas” - pusdienas un saimnieku diskusijas viesu nama 
pagalmā.
Linda Bēce, v/n „Meža salas”.

Pasākumam lūdzam pieteikties līdz 26. novembrim pa tālr. 67617600 vai pa e-pastu: 
baiba@celotajs.lv . Semināru organizējam sadarbībā ar TAVA. Dalība seminārā – bezmaksas. 

Nokļūšana viesu namā „Meža salas”: Brauciet pa Rīgas - Tallinas šoseju, krustojumā Tūja -  
Limbaži nogriezieties pa labi un brauciet Limbažu virzienā 7,7km (autobusa pietura Virbotnes) tur  
nogriezieties pa labi uz zeme ceļu un brauciet ~ 4,5 km līdz labajā pusē būs redzams šķērskoks ar  
uzrakstu "Privātīpašums, iekļūšana aizliegta. SIA Limbažu Ceļotājs", pa šo ceļu brauciet iekšā līdz 
mājai. Tālr.: 29122133, Linda
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