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LIETUVOS GASTRONOMINIS
ŽEMĖLAPIS

PAKRUOJIS

DREVERNA - KINTAI
KĖDAINIAI
ŠILINĖ
ŠAKIAI

PUNIA

JASKONYS

GINUČIAI
ANYKŠČIAI

ŠAKOTIS – LIETUVOS VIZITINĖ KORTELĖ
Druskininkų sav.

Jaskonių kaime (4 km nuo Druskininkų) galite išvysti ir
patys išbandyti, kaip kepamas lietuviško švenčių stalo
pasididžiavimas – šakotis, paragauti ką tik iš židinio
ištraukto deserto bei dalyvauti edukacinėse progra mose „Pieno kelias“ ir „Lietuviškų patiekalų gamybos
subtilybės“.
Taip pat jūsų laukia vienintelis Rytų Europoje šakočių
muziejus, kuriame eksponuojamas pasaulio rekordas –
įspūdingas 3,72 m aukščio šakotis!
www.romnesa.lt
www.info.druskininkai.lt
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ŽAVUS VAISIŲ VYNO KRAŠTAS - ANYKŠČIAI

Anykščiai – vaisvynių kraštas, kurio vyndarystės
tradicijos siekia 1926 metus, kviečiantis užuosti,
pamatyti ir, žinoma, paragauti tai, dėl ko kadaise
svaigo visa Europa.
Organizuojamos kelionės Anykščių siauruku „Siauruko
pakelės legenda – Balio Karazijos vyndarystės istorija“
bei originalios degustacijos ne tik vyno gamykloje, bet
ir gražiausiuose Anykščių gamtos ir istorinio paveldo
kampeliuose.
www.siaurukas.eu
www.antour.lt

06

07

PAKRUOJIS – LIETUVIŠKO ALAUS
TRADICIJŲ SOSTINĖ

Taip pat turėsite unikalią galimybę susitikti su alaus
daryklos šeimininku Žaldoku ir paragauti jo verdamo
autentiško alaus (pirmoko, antroko ir trečioko) bei
pasivaišinti originaliais iš šio gėrimo ruošiamais
patiekalais.
Unikali galimybė patirti tikrą Lietuvos dvariškių
gyvenimą: vaidybinė ekskursija po Pakruojo dvaro
erdves bei originali „Gyvojo muziejaus“ programa,
kurios metu pasijusite tarsi laiku nukeliavę į svajinguo sius 1896-uosius – dvaro klestėjimo laikotarpį.
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www.pakruojo-dvaras.lt
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ZANAVYKŲ RAGAUČIUS – MAISTO TRADICIJOS
IŠ ZANAVYKŲ KRAŠTO
Šakiai

Unikali gastronominė bei kultūrinė patirtis laukia
Šakiuose, kur jus pasitiks gaspadinė su mergučėmis,
pavaišins autentiškais Suvalkijos patiekalais: naminiais
lašinukais, duonzupe, abriedukais ir, žinoma, šeimi ninkių pasididžiavimu – kopūsto galva, kepta krosnyje.
Ragaudami gardžiuosius patiekalus klausysitės tarmiš ko pasakojimo apie vietos tradicijas bei papročius.
http://tic.sesupe.lt
www.gulbele.lt
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KULINARINIS KRUIZAS ŽUVIES KELIAS
Klaipėdos r.

PAMARIO ŽUVĖJŲ GILIUKIAI
Šilutės r.

Pamaryje, keturių vandenų krašte, jūsų laukia išskirtinis
maršrutas nuo Drevernos iki Kintų, kurio metu galėsite
ne tik gėrėtis vienais gražiausių Lietuvos gamtovaiz džių (Kuršių mariomis, kanalais, lietuviškąja Venecija),
bet ir paragauti šviežiai sugautos žuvies patiekalų.
Net kelių rūšių skirtingos žuvienės, verdamos ant
laužo, tenykščių žvejų išrūkyti delikatesai, kapitono
buriniame laive troškintas ungurys bei kiti vietinių
kulinarų šedevrai nustebins net išrankiausią gurmaną!

12

13

Taip pat derėtų apsilankyti rudens pradžioje Šilutėje
organizuojamame tarptautiniame žuvienės virimo
čempionate, kurio metu būsite vaišinami gardžiau siomis žuvienėmis, sužinosite, kuo gi skiriasi tikra
žuvienė nuo žuvies sriubos.
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www.klaipedadistrict.lt
www.siluteinfo.lt
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MEDAUS SLĖNIS
Jurbarko r.

Šilinėje įkurta tikra oazė visur skubančiam šiandienos
žmogui. Čia galima ne tik apsistoti įspūdingos gamtos
prieglobstyje (kempingas, įkurtas Panemunėje, miškų
apsuptoje teritorijoje), bet ir paragauti bei įsigyti natū ralaus medaus iš vietinio bitininko ūkio. Jo prižiūrimos
bičių šeimos medų neša iš netoliese esančių miškų ir
pievų.
„Medaus slėnyje“ organizuojamos unikalios eduka cinės programos apie medų bei saldžiosios šio gamtos
turto degustacijos.
www.medaus-slenis.lt
www.jurbarkotic.lt
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DZŪKŲ BANDOS
Alytaus r.

Punios Panemunės dzūko pirkioje jūsų laukia egzotiškos
kulinarinės - edukacinės programos: autentiškas dzū kiškų bulvinių bandų ir razavų blynų kepimas bei
advento ir gavėnios pasninkinių valgių ir papročių
pristatymas.
Tautiniais drabužiais pasidabinusios šeimininkės dzūkų
tarme pasakoja apie tenykštes tradicijas, papročius bei
gyvenimo kasdienybę, vaišina arbata iš vaistažolių,
rinktų ant Punios Margirio piliakalnio.
www.panemunesdzukai.lt
www.alytus-tourism.lt
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ŽUVIENĖ – TAUTINIO PAVELDO PRODUKTAS
IŠ RYTŲ AUKŠTAITIJOS
Ignalinos r.

Ginučiuose, ant Sravinaičio ežero kranto, jūsų laukia
senųjų Lietuvos žvejų istorijos, Rytų Aukštaitijos
legendos ir padavimai bei pagal autentišką senolių
receptą paruošta, garuojanti žuvienė.
Tai vieta, kur vis dar gyvas sakralus Žmogaus ir Gamtos
santykis.
www.gaideliusodyba.lt
www.ignalinatic.lt
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AGURKŲ ŠVENTĖ – GIMUSI IŠ ISTORIJOS
IR TRADICIJOS
Kėdainiai

Kėdainiai – teisėtai gali vadintis Lietuvos agurkų
sostine. Ši daržovė čia masiškai auginama nuo XIX
amžiaus. Šiandieną miesto svečiai gali aplankyti ne tik
istorinį žydų senamiestį, bet ir jau tradicija tapusią, nuo
1997 m. organizuojamą „Agurkų šventę“ (antrąjį
liepos mėnesio šeštadienį), kurioje originaliai prista tomi agurkų auginimo, paruošimo, apdorojimo,
konservavimo bei patiekalų gamybos procesai.
www.kedainiutvic.lt
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APIE PROJEKTĄ
Projektas „Patrauklios Europos turistinės vietovės“ (angl. „European
Destinations of Excellence“ – EDEN) bendrai finansuojamas Valstybinio
turizmo departamento prie Ūkio ministerijos ir Europos Komisijos.
Tai projektas, skatinantis tvarios turizmo plėtros modelius Europos Sąjungoje.
Jis pagrįstas kasmečiais nacionaliniais konkursais, kurių metu kiekvienoje
dalyvaujančioje šalyje išrenkama po vieną „patraukliausią turizmo vietovę“.
2015 m. EDEN tema – turizmas ir vietinė gastronomija.
EDEN PROJEKTO „LIETUVOS TURIZMO TRAUKOS VIETOVĖ 2015.
TURIZMAS IR VIETINĖ GASTRONOMIJA” NUGALĖTOJŲ DEŠIMTUKAS:
I vieta
ŠAKOTIS – LIETUVOS VIZITINĖ KORTELĖ, Druskininkų sav.
II vieta
ŽAVUS VAISIŲ VYNO KRAŠTAS – ANYKŠČIAI
III vieta
PAKRUOJIS – LIETUVIŠKO ALAUS TRADICIJŲ SOSTINĖ
IV vieta
ZANAVYKŲ RAGAUČIUS – MAISTO TRADICIJOS IŠ ZANAVYKŲ KRAŠTO,
Šakiai
V vieta
KULINARINIS KRUIZAS ŽUVIES KELIAS, Klaipėdos r.
VI vieta
PAMARIO ŽUVĖJŲ GILIUKIAI, Šilutės r.
VII vieta
MEDAUS SLĖNIS, Jurbarko r.
VIII vieta
DZŪKŲ BANDOS, Alytaus r.
IX vieta
ŽUVIENĖ – TAUTINIO PAVELDO PRODUKTAS IŠ RYTŲ AUKŠTAITIJOS,
Ignalinos r.
X vieta
AGURKŲ ŠVENTĖ – GIMUSI IŠ ISTORIJOS IR TRADICIJOS, Kėdainiai

