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L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 

SEMINĀRS 
Kulinārijas tūrisma produkta veidošana

2011.gada 8.novembrī 
Viesu māja „Nītaures dzirnavas”, Amatas 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

10:00 Tūrisma attīstības valsts aģentūras uzruna. 

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

12:00 Pusdienas un saimniecības apskate.

13.00 Reģionālie, nacionālie ēdieni Vidzemē, to pasniegšana, iemesls, pieprasījums, 
receptes.
v/n ``Nītaures Dzirnavu`` un restorāna ``Klidziņa`` šefpavāre - Diāna Meidropa

14.00 „Gardēžu tūres” – piedāvājums, mārketings, pieprasījums, klientūra, secinājumi. 
Igors Ziemelis, „Impro ceļojumi” gids

14.30 Kafijas pauze un ražotāju produkcijas sagatavošana

14.45 Pārtikas produktu mazie ražotāji – produkcijas prezentācija, receptes. 
Lielezera maizes produkcija, Ķeipenes pienotavas produkcija, Džona Brauna mājas 
vīni, „Adzelviešu” kaņepju sviests, „Vaidelotes” cienasts zemgaļu gaumē no pašu 
maltiem, rupjiem miltiem; Brigitas Lūkinas tējas, Vīndaris Jānis no Krimuldas, 
Valmiermuižas alus. 
Produkcijas degustācija

16:00 Semināra noslēgums

Semināru organizējam sadarbībā ar TAVA. 

Nokļūšana viesu namā „Nītaures dzirnavas”: Brauciet pa Rīgas - Veclaicenes šoseju (A2)  
līdz Līgatnei. Līgatnē pie norādes uz Skrīveriem nogriezieties pa labi un brauciet ~17km līdz 
Nītaurei. Nītaurē ceļa kreisajā pusē, Mergupes krastā ir viesu nams.Tālr.: 64164262, 
26665040. 
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