Gardēžu piedzīvojumu meklētājiem
Uz Lietuvu jādodas nevis kā tūristam, bet kā gaidītam kaimiņam.
Jo kaimiņiem pie galda – goda vieta! Neatklātas garšas, pasākumi,
tirgi – ideju nedēļas nogales ceļojumam vai brīvdienām Lietuvā ir
daudz un dažādas. Atliek vien atstāt savā šķīvī vietu jaunai
pieredzei un gardiem iespaidiem.
Viļņas pikniks
Viļņā ir vieta, kas apvieno
visas galvaspilsētas garšas.
Užupes nomalē, pie paša
Viļneles upes mestā loka,
līdzās Misionāru dārziem,
no kuriem laba vēja laikā
paceļas gaisa baloni, no
maija līdz pat septembrim
katru piektdienu un sestdienu notiek visaizraujošākais
pilsētas pikniks.
Agrāk uz Tīma tirdziņu
ceturtdienās brauca vietējie
lauksaimnieki un pārtikas
ražotāji ar pašu audzētajiem sparģeļiem, gurķiem,
garšaugiem un mājās ceptu
maizi. Bet pirms dažiem
gadiem uztura entuziasti
nolēma apvienot Viļņas labākos restorānus food truck
iniciatīvā Open Kitchen. Jo
ārā garšo labāk!
Tīma tirdziņa vieta
netika izvēlēta nejauši.
Open Kitchen dibinātājs
Jure Glumacs [Jure Glumacas] saka, ka šo vietu viņš
iemīlējis tāpat kā savu
sievu – no pirmā acu
uzmetiena: “Ieraudzīju un
iemīlējos. Tā ir ideāla vieta,
jo atrodies pilsētas vidū, tā
šķiet kā lauku idille. Vari
sēdēt zālītē, vari pabūt pie
upes, vari izvēlēties, ko gribi. Telpa ir atvērta visiem,
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Piektdienas Open Kitchen tirdziņā Viļņā pulcējas gardēži ne tikai no Lietuvas, bet bieži
skan arī latviešu valoda. Tirgus vieno!
taču ļoti svarīgi ir uzvesties
pieklājīgi, ar cieņu.”
Pārtikas tirgū, kuram dots
nosaukums Open Kitchen,
sestdienās skan vinila
plates, notiek meistarklases, izglītojoši pasākumi,
bērniem – cirka priekšnesumi vai ziepju burbuļu šovi.
Visa ģimene var izbaudīt

nesteidzīgas vēlās brokastis.
Food truck ēdienkarte – no
burgeriem līdz vafelēm, no
meksikāņu ēdieniem līdz
Āzijas virtuvei.
Starp citu, te ir spēkā arī
vairāki noteikumi – restorāniem, kas piedalās, noteikts,
lai ēdienu sastāvā vismaz
30% sastāvdaļu būtu no

Noskenējiet šo QR kodu, parādiet šo kuponu mūsu kolēģiem
Viļņas tūrisma informācijas centros un saņemiet 50% atlaidi
jebkura veida Viļņas caurlaides kartei.
Ar Viļņas caurlaidi jūs varēsiet bez maksas apmeklēt muzejus, piedalīties ekskursijās,
ejot kājām vai braucot ar "Hop on – Hop off" autobusu, saņemt atlaidi velosipēda nomai,
izbraucienam ar laivu vai piedalīties ekskursijās uz skrejriteņa vai velosipēda!

vietējām saimniecībām
vai pašu restorānu
dārziem. Open Kitchen
piknikā – nekādas vienreizlietojamās plastmasas,
bet, pārdodot dzērienus,
kuriem 100 ml ir vairāk
nekā 7,5 g cukura,
tiek piemērots “cukura
nodoklis”.

Tirgu daudzveidība
un pārpilnība
Tiem, kuriem patīk gardi
paēst, ir lieliska iespēja apmeklēt daudz dažādu tirgu.
Īstu renesansi piedzīvojis
Viļņas vissenākais Hales
tirgus. Starp citu, tā arkveida konstrukcijas iedvesmojis Eifeļa tornis. Tagad
te izvietotajās ēdamtelpās
iespējams ne tikai nogaršot
beigeļus, gliemežus vai varžu kājiņas, bet arī piedalīties degustāciju ekskursijā
pa tirgu, iepazīstoties ar
vietējiem tirgotājiem un uzzinot noslēpumus – kā gardi
kūpināt gaļu vai iemarinēt
dārzeņus. Uzmanības vērti
tirgi ir Uptown Bazaar,
Benedikta tirgus un Viļņas
centrā nesen durvis vērušais
Downtown Food Hall, kas
savienots ar kinozāli.
“Mazi brīnumi, kuri
atstāj lielu iespaidu,” tā tiek
raksturoti Viļņas šefpavāru
kulinārie eksperimenti gan
modernajos, gan vēsturi un
tradicionālo tautisko virtuvi
propagandējošajos restorānos. Jau zināt tradicionālo
cepelīnu garšu? Varbūt tad
gribētu pamēģināt kvadrātveida cepelīnus ar burkāniem! Vai varbūt melnu
zivs virtuli vai saldējumu
ar sēnēm un kartupeļu
čipsiem? Kafiju kolbā? Vai
esat ēduši augstmaņu namā
balodi? Informācija par
visgardākajām pusdienām
Viļņā – jaunajā izdevumā
47 Flavours of Vilnius, kurš
atrodams mājaslapā
www.vilnius-tourism.lt.
Bet tiem, kuri ir gatavi
meklēt gardēžu piedzīvojumus ārpus Viļņas robežām –
labāko visas Lietuvas restorānu saraksts:
http://30bestrestaurants.lt/

Plāno savu ceļojumu
www.lithuania.travel

Lai labāk iepazītu
gastronomiskās tradīcijas
reģionos, aicinām uz
ikgadējiem garšu svētkiem!

Jūnijs
✔8. Vegfest LT (Viļņa)
Facebook.com/Vegfest-LT
Lietuvā lielākais augu izcelsmes pārtikai veltītais pasākums, kurā piedalās
vairāk nekā 100 vegānu un vegāniem draudzīgu uzņēmumu no Lietuvas
un ārvalstīm. Apmeklētāji var nogaršot dažādas uzkodas, karstos ēdienus,
desertus un dzērienus, iegādāties ekoloģiskus produktus.

Jūlijs
✔19.–21. Žagares Ķiršu festivāls (Žagare)
Tradicionālais Ķiršu festivāla tirgus, oriģinālie putnubiedēkļi, kuri
izgrezno pilsētu visnegaidītākajās vietās, iespaidīga koncertprogramma
ar zināmākajiem Lietuvas izpildītājiem, dažādas sporta sacensības un citi
kultūras un vēstures noskaņu pasākumi.

✔19. Melleņu festivāls (Lekēči, Kauņas raj.)
Tradicionālie Lekēču pilsētiņas svētki, kuros ar cieņu un vispusīgi tiek godā
celta tās puses ogu oga – MELLENE. Bez sporta sacensībām un koncertiem –
amatnieku tirdziņā no mellenēm gatavoti labumi (tēja, maize, pīrāgi,
saldējums, ievārījums, ledenes, dabīgie kosmētikas līdzekļi, ziepes u. c.)

✔26. Burger Fest (Viļņa)
Kad gardēžu burgera vīruss sasniedza Viļņu, tas mainīja pilsētas kulināro
gaumi. Lietuvā kļūst aizvien vairāk vietu, kur šefpavāri burgeru gatavošanā
ieliek radošumu un sirdsdegsmi. Viļņas Burger Fest ir ar rokām veidotu
burgeru, kraftalus, mūzikas un saskarsmes svētki.

Augusts
✔15. Medus svētki (Stripeiķi, Ignalinas raj.)
Medus svētki Biškopības muzejā – tas ir bišu produktu, kulinārā mantojuma
un tautas daiļrades tirdziņš, kurā tiek organizētas amatu darbnīcas, notiek
zāļu tēju, medus sviešanas izglītojošie pasākumi. Ikviens aicināts nobaudīt
svaigu medu un tā produktus, mācīties gatavot medalu.

Rozā
plūdi
Vasarā Lietuvu pārņem rozā
plūdi – gan vietējo iedzīvotāju,
gan ciemiņu no citām valstīm
šķīvji krāsojas košā krāsā.
Neviens nespēj pretoties lietuviešu populārākajai aukstajai
zupai – aukstajam borščam,
kura nosaukums lietuviski
skan “šaltibarščiai”. Starp citu,
savulaik tā tika pasludināta
par estētiskāko auksto zupu
pasaulē! Ja to pagaršojāt un
nepalikāt vienaldzīgi, pagatavojiet mājās:

Vajadzēs
•
•
•
•
•
•

500 g marinētu biešu
1 vārītu olu
200 g svaigu gurķu
Dilles, sīpollokus
1 l kefīra
Sāli

Kā pagatavot
Gurķus sagrieziet nelielos
gabaliņos, sasmalciniet dilles
un sīpollokus. Bietēm nolejiet šķidrumu un ielieciet tās
lielā bļodā. Ieberiet gurķus,
zaļumus, pārlejiet ar kefīru.
Izmaisiet, pievienojiet sāli pēc
garšas. Dekorējiet ar četrās
daļās sagrieztu olu. Pasniedziet auksto zupu ar karstiem
kartupeļiem.

Septembris
✔7. Zivju zupas vārīšanas čempionāts (Šilute)
Ikgadējais tradicionālais gastronomiskais pasākums vilina tūkstošiem
skatītāju. Un tas nav pārsteigums: pastaigājoties pa katlu un podu aleju,
var vērot zivju zupas vārīšanu no paša sākuma līdz pat gatavībai. Pasākums
ir bezmaksas, tāpat kā šķīvis zivju zupas. Čempionātā notiek sacensība par
labāko zivju zupu.

✔Septembra beigas. Sēņu svētki (Varēna)
Sēņu svētki – tradicionāls Dzūkijas pasākums, kura laikā norisinās
sēņošanas čempionāts. Tajā var izbaudīt tirdziņa kņadu, notiek sporta
sacensības, skan tautas mūzika, bet dejas virpulī griezties aicina tautas
deju kolektīvi.

✔21. Ābolu ievārījuma svētki (Anīkšči)
Tradicionālajos ābolu ievārījuma svētkos pilsētā valda tirgus kņada, notiek
koncerts, pilsēta ir ļaužu pilna.

Labu apetīti!

