Kungu ielas radošais kvartāls izaicina gardāko
kūku cepējus

2. jūlijā plkst. 10.00–15.00 Zemeņu festivāla ietvaros Kungu ielas radošajā kvartālā
Liepājā pirmo reizi tiek organizēts kūku konkurss, kuram aicināti pieteikties gan
saimnieki, gan saimnieces, kuri ir gatavi sacensties savā konditorejas mākslā, izrādot
un lepojoties ar savām kūku gatavošanas prasmēm. Ja gardēži Jūsu ceptās kūkas un
saldos našķus ir izslavējuši malu malās un kūku cepšana ir Jūsu vaļasprieks, aicinām
pieteikt savu dalību gardāko kūku konkursam, sniedzot iespēju arī citiem uzzināt un
novērtēt Jūsu konditorejas brīnumus. Dalību konkursam var pieteikt līdz 30. jūnijam,
sazinoties ar Kungu ielas radošā kvartāla kontaktpersonu Madaru Pūķi (t. 63421670,
mob. t. 26371671, e‑pasts madara.puke@inbox.lv). Tehnikas, kādā jāgatavo kūku, nav
noteiktas. Galvenais nosacījums, lai pamatsastāvdaļa ir zemenes un izstrādājums ir
vismaz 2 kilogramus smags. No plkst. 12:00 līdz 13:00, Zemeņu festivāla apmeklētāji
varēs aplūkot, nodegustēt un, iespējams, arī uzzināt meistaru kulinārijas šedevru
receptes. Uzvarētājs tiks noteikts pēc žūrijas un apmeklētāju balsojuma, ņemot vērā
tādus kritērijus kā kūkas garšas bagātība, oriģinalitāte un vizuālais noformējums.
Konkursa uzvarētājs, sadarbībā ar tūrisma aģentūru “Ap sauli”, savā īpašumā iegūs
iespēju atklāt jaunas dzīves garšas un nianses tūrisma aģentūras organizētajā “Garšas
karuseļa” ceļojumā profesionāla gida pavadībā uz Zemgali un iespēju apmeklēt izrāžu
apvienības “Panna” izrādi “Saimnieks meklē saimnieci” Liepājā. Kā jau iepriekš tika
ziņots, pasākuma laikā norisināsies arī Zaļais tirdziņš, kurā ikviens varēs iegādāties

dažādus no zemenēm pagatavotus produktus, amatnieku izstrādājumus un, protams,
zemenes, uz dzīvā pavarda gatavosies arī saimnieces Dzintras Betleres zemeņu ķīselis,
kuru nobaudīt varēs ikviens apmeklētājs. Par festivāla noskaņojumu un jestriem deju
soļiem parūpēsies danču grupa “Trejdeviņi” no Rīgas, taču kopā ar restorāna “Upe”
pagatavotajiem svaigajiem zemeņu kokteiļiem un grupu “Trans-cen-den-tā-lē”, blūza
mūzikas ieskautās skaņās, apmeklētāji varēs nesteidzīgi baudīt mierīgu svētku
pēcpusdienu. Neizpaliks arī bērnu radošā darbnīca, kurā mazie svētku apmeklētāji
varēs izlocīt savus pirkstiņus, izgatavojot gan krāsainu briļļu aksesuārus, gan arī
pašdarinātas vēja dzirnaviņas. Tajā pašā laikā Rozenbahu ģimene no Aizputes amatu
darbnīcā pieaugušajiem izrādīs kā pinami klūgu groziņi. Par svaigiem dzērieniem,
zemeņu boli un gardām uzkodām visas dienas garumā rūpēsies kafejnīca “DARBNĪCA”.
Pirmās vasaras ogas - zemenes ir ne tikai garšīgas, bet arī ļoti veselīgas, tāpēc ikviens
tiek aicināts uz Zemeņu festivālu, kurā būs iespēja bagātināt savu uzturu un veidot
vitamīnu uzkrājumus organisma stiprināšanai. Mēs ticam, ka Liepājā un tās apkaimē ir
vēl daudz neatklātas un unikālas kūku receptes, kuras ir pienācis laiks celt gaismā!
Informāciju sagatavoja: Simona Puiga SIA Liepājas Latviešu biedrības nams Kultūras
darba menedžere www.biedribasnams.lv

