Notika apmācību seminārs “Kulinārā mantojuma ēdieni, receptes, ēdienu noformējuma un
pasniegšana” projekta BELLA CUISINE ietvaros
2013. gada 29.novembrī viesu mājā “Mežinieku mājas” Aglonas novadā, Latvijas - Lietuvas Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLB-2-266 "Kulināro pakalpojumu
uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju"
(BELLA CUISINE) ietvaros notika seminārs “Kulinārā mantojuma ēdieni, receptes, ēdienu
noformējuma un pasniegšana”. Apmācību laikā projekta mērķauditorija, Latgales kulinārā mantojuma
tīkla darbībā iesaistījušies dalībnieki – esošie un jaunie uzņēmēji (restorāni, kafejnīcas, viesu mājas, lauku
mājas, mājražotāji) noklausījās „Mežinieku mājas” saimnieces Marijas - Lilijas Mežinieces lekciju par
Latgales kulinārā mantojuma ēdieniem un to receptēm. Tālāk klātesošie piedalījās maizes cepšanas
procesā „Maizes namiņā”, kur katram semināra dalībniekam bija iespēja izveidot savu mazo maizes
kukulīti un vēlāk, kad maizīte tika izcepta, paņemt to līdzi uz mājam un pacienāt ar to savus radus un
draugus.
Apmācību semināra dalībnieki iepazinās ar Aukštaitijas reģiona (Lietuva) kulinārā mantojuma
tīkla darbību Eiropas kulinārā mantojuma tīklā. Viņiem tika piedāvāta vienreizēja iespēja pamēģināt sevi
karvingā, tas ir praktiski piedaloties no augļiem un dārzeņiem dekorējumu veidošanā. Šo praktisko
iemaņu pasniedzēja bija Aukštaitijas reģiona kulinārā mantojuma tīkla koordinatore un Utenas augstākās
mācību iestādes tūrisma un viesmīlības vadības katedras vadītāja, docente Anastasija Vasiļjeva, kura
atraktīvi un interesanti dalījās savā teorētiskajā pieredzē un daudz radīja praktiski kā tiek veidoti
visdažādākie dekorējumi no augļiem un dārzeņiem.
Kopumā apmācību seminārā piedalījās 38 dalībnieki no Latgales novadu kafejnīcām, viesu
mājām, lauku mājām, kā arī mājražotāji. No Ludzas novada piedalījās pārstāvji no kafejnīcām „Eglīte” un
„Kristīne”, Ludzas Amatnieku centra, lauku mājas „Aizupmājas”, mājražotāja Mārīte Lipska, kā arī
projekta koordinatore Ludzas novadā Anita Mortuzāne.
Apmācības notika projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos,
pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” ietvaros. Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% –
434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas atbalsts.

Culinary Service Improvement in
Latgale and Vitebsk regions,
based on Culinary Heritage
concept

Ludza municipality
Raiņa Street 16,
Ludza, LV-5701
Tel.: +371 657 07400
dome@ludzaspils.lv
www.ludza.lv

This project is funded
by the European Union

Joint Managing Authority of the
programme Ministry of the Interior
of the Republic of Lithuania
Joint Technical Secretariat
Konstitucijos av. 7,
LT-09308 Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 261 0477
Fax: +370 5 261 0498
info@enpi-cbc.eu
www.enpi-cbc.eu

The European Union is made up of 27 Member States who have decided to
gradually link together their know-how, resources and destinies. Together,
during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of
stability, democracy and sustainable development whilst maintaining
cultural diversity, tolerance and individual freedoms.
The European Union is committed to sharing its achievements and its values
with countries and peoples beyond its borders.
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