
Dţeneta Marinska  
brīvdienu māja un kempings “Ūši” 



Mūsu pamatpakalpojumi 
 Telšu laukums un istabiņas no 2000.g. 

 



Tradicionālo ēdienu integrēšana 
tūrisma piedāvājumā 

 Sklandraušu cepšanas demonstrējumi 

  Idejas rašanās 

2002/2003 kā piedāvājums 

  ģimenēm klusajā sezonā 

 

 

 

 

 



Tradicionālo ēdienu integrēšana 
tūrisma piedāvājumā 

 Maltītes tūristu grupām  
 Idejas rašanās  - Eko velotūrisma maršruts Kolkas aplis 2002 (ES Life 

projekts “Zaļais novads 21”)  

 Kas der ekotūristam? 

 

 

 



«Sklandraušu prieki» un pusdienas 
tūristu grupām  

 Sklandraušu idejas un grupu piedāvājuma attīstība 
• Tradicionālo (seno) ēdienu pusdienas  tūristu grupām un sklandraušu 

gatavošanas demonstrējumi  atbilstoši klienta vēlmēm un kabatai 

• Gardēžu tūres  no 2006.g. 



 
«Sklandraušu prieki» nelielām 

grupām 

• Degustācija nelielam draugu pulkam 

vai ģimenēm  



Kā “Sklandraušu prieki”   
atrod pircēju 

 Sadarbība ar Talsu un Dundagas novada TIC un KTA 

 Sadarbība ar asociāciju “Lauku ceļotājs” – Lauku labumi 

 Žurnālistu vizītes 

 

 



Ţurnāla HoReCa akcija 

Šeit piedāvā latviešu nacionālo ēdienu 



 

 



“Sklandraušu prieki” kā dāvana 
www.davanuserviss.lv 



Kā tas top? 
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Sklandrausis  - Latvijas 
tradicionālā ēdiena zīmols 

 Pieteikts Eiropas pārtikas kvalitātes shēmā  

 GARANTĒTAS TRADICIONĀLAS ĪPATNĪBAS (GTĪ) 

 Tiek iekļauti produkti, kas: 

1) tradicionāli lietoti kādā teritorijā  

vismaz 25 gadu garumā;  

2) ir pieejams apliecinājums par receptes  

nodošanu no vienas paaudzes nākamajai; 

3) ēdiena gatavošana tiek praktizēta arī šodien.  

 

 



Iz vēstures 

Senākais ‘sklandrauša’ pieminējums literatūrā – 1914.gads. Rīgas Latviešu 
biedrības Zinību komisijas Rakstu krājumā (Nr.17) J.Heniņa rakstā "Vārdi, kas nav 
sastopami Ulmaņa vārdnīcā"  - "Saimniece cep sklandu raušus." (52.lpp.); 
pierakstīts Dundagā!!!  

Vārds ir saliktenis no skland- un rausis. Rausis   - no ‘raust’ – apbērt. Sklanda ir 
sens vārds no kuršu pirmvalodas un nozīmē ‘žoga kārts, zedeņu žogs’, arī ‘nogāze, 
nokalne’, šajā gadījumā – rauša uzlocītā mala. (K.Karulis. „Latviešu etimoloģijas 
vārdnīca”, II sēj., 1992). 

‘Sklandrausis’ latviešu un lībiešu gadskārtu svētku ēdiens: Pļaujas jeb Jumja svētkos, 
Ziemassvētkos, Lieldienās. 



Lai labi garšo! 


