“Novada Garša” aicina – atnāc, atklāj, iemīli!

Lai mudinātu iedzīvotājus atklāt fantastiskas saimnieces, šefpavārus un to virtuves arī
ārpus lielajām pilsētām, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) radītais
un cilvēku jau iemīļotais zīmols “Novada Garša” ar devīzi “Atnāc. Atklāj. Iemīli!” šogad
ikvienu aicinās apmeklēt piecus aizraujošus garšas svētkus katrā Latvijas novadā, kuri
ar grandiozu pasākumu septembra beigās noslēgsies Rīgā.
Kurzemē Novadu Garša piestās 29.06. vienlaikus ar diviem LLKC pasākumiem
– “Nogaršo Latviju Kurzemē” un www.makskeresanaskarte.lv rīkoto
Makšķerēšanas festivālu ģimenēm!
Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs: “Cilvēku vēlme arvien vairāk
izzināt pārtikas produktu izcelsmi un kvalitāti mudināja LLKC pievērsties jaunai
patērētāju un ražotāju sadarbības tīkla veidošanai. Industrializēto pārtikas produktu
anonimitāte vairs neapmierina daudzus pārtikas produktu patērētājus, rodas
pieprasījums pēc intimitātes: “Tuvums manai dzīves vietai un māju sajūta”! Mēs
palīdzēsim satuvināties patērētājam un ražotājam, ļaujot iepazīt vienam otru un tos
lieliskos produktus, kuri top mūsu Latvijas novados!”
Makšķerēšanas festivālā, ko vadīs zivjumīlis Māris Olte, gaidīs lielus un mazus
copmaņus, kuri varēs sacensties par lielāko noķerto zivi. Padomu teltī zinoši

makšķernieki iepazīstinās ar dažādiem makšķerēšanas veidiem un praktiskiem
padomiem, kā copēt labāk. Savukārt gardēžu zonā pavārs gatavos ēdienu no ezera
zivīm, kuru pēc tam visi kopīgi varēs degustēt.
Savukārt atraktīvais aktieris Normunds Laizāns "Nogaršo Latviju Kurzemē" pasākuma
ietvaros palīdzēs izgaršot pavāru meistarklases, rūpēsies par mazo pavāru skoliņu, un
aicinās balsot par sev tīkamāko novada ražotāju produkciju, konkursā “Tautas garša”.
Šī konkursa uzvarētāji saņems brīvbiļeti uz Novadu Garša Latvija noslēguma festivālu
septembra beigās Rīgā, jaunajā Hanzas peronā.
Un kur nu bez riktīgas andeles ar Kurzemes novada mazajiem ražotājiem! Piedāvājums
solās būs daudzveidīgs un gards, tādēļ atcerieties līdzi paņemt arī skaidru naudu!
Nākamie “Novada Garša” pasākumi plānoti šādos laikos un vietās:
06.07. Ribbes dzirnavu 150 gadu svinību ietvaros Ceraukstē, Bauskas novadā
(Zemgale);
20.07. Krāslavas pilsētas svētku ietvaros (Latgale);
27.09.-28.09. Rīgā, Hanzas peronā.
Pasākuma aktualitātēm seko arī: https://www.facebook.com/NovadaGarsa/

