
 
 
 

 
 
 
 

 

Goût de France / Good France: 
franču kulinārija augstā godā Latvijā un pasaulē 
 
Pēc pirmās Goût de France / Good France akcijas lielajiem panākumiem 2015. gadā, kuras idejas autori bija Francijas 
Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrija un šefpavārs Alēns Dikass, varam runāt par ikgadēju notikumu, kas veltīts 
Francijas kulinārā mantojuma mūsdienīgumam un izcilībai. Centrālais akcijas notikums ir visā pasaulē Francijas 
vēstnieku rīkotās īpašās vakariņas 21. martā. Francijas vēstniecībā Latvijā tās gatavos 4 atzīti Latvijas šefpavāri.  
1500 šefpavāri, 1500 ēdienkartes un 150 vēstniecības 5 kontinentos liecina par aizrautību ar šo starptautisko, 
kulināro notikumu. Latvijā, priecējot gardēžus, ar garšām piesātinātu un saistošu programmu tas noritēs visu marta 
mēnesi. 
 
 

Īpašas vakariņas 
4 izcilu Latvijas šefpavāru izpildījumā 
Viņa ekselence Francijas vēstnieks Latvijā Stefans Viskonti 
ielūdz savus viesus uz īpašām vakariņām, kuru ēdienu receptes 
iedvesmojusi franču kulinārija un kuras pagatavos 4 ievērojami 
Latvijas šefpavāri: Mārtiņš Rītinš (Vincents), Māris Jansons 
(Bibliotēka №1), Lauris Aleksejevs (36. Line Grill Restaurant) 
un Svetlana Riškova (Elements). Īpaši izstrādātās šefpavāru 
receptes būs pieejamas plašam interesentu lokam. 
 
 

Svinīgs un aizraujošs kulinārais mēnesis 
Goût de France / Good France akcija ir saistīta ar 
neatvairāmajām, dzīvības pilnajām un atvērtajām virtuves 
baudām, kurās piedalīties ir aicināts ikviens. 

� Franču valoda gardēžiem 
Lai iepazīstinātu ar franču gastronomijas daudzveidību un 
Francijas reģioniem, Francijas institūts piedāvā īpašu franču 
valodas kursu. 8 nodarbību programmā ir paredzētas 
degustācijas, interaktīva franču virtuves izzināšana un ar 
garšām saistītā vārdu krājuma apguve. 

� Konkurss „Gatavosim paši!” 
Francijas institūts rīko konkursu, kurā var radoši izpausties 
ikviens pavārmākslas amatieris. Aicinām ievietot Francijas 
institūta Latvijā Facebook vietnē sava īpašā ēdiena 
(priekšēdiens, pamatēdiens vai deserts) attēlu un recepti, kas 
tapusi, iedvesmojoties no franču virtuves. Iespējams, tieši Jūs 
iegūsiet kādu no īpašajām balvām – ielūgumu uz Francijas 
valsts svētku pieņemšanu 14. jūlijā Francijas vēstniecībā, 
bezmaksas franču valodas kursus vai vakariņu karti divām 
personām restorānā „Avalon”.  
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Ēdienkartes „à la française” 13 Latvijas partnerrestorānos   
Marta mēnesī būsiet laipni gaidīti 13 Latvijas partnerrestorānos, lai nobaudītu ēdienus, kurus gatavojot, šefpavāri 
iedvesmojušies no franču virtuves. „A la française” ēdienkarte piedāvās franču tradīcijās gatavotu aperitīvu, vienu aukstu 
un vienu karstu priekšēdienu, zivi vai vēžveidīgos, liellopu vai mājputnu gaļu, franču sieru (vai sieru izlasi), šokolādes 
desertu, vīnus un dižestīvu jeb dzērienu maltītes noslēgumā. Restorāni var brīvi iekļaut ēdienkartē arī savas valsts 
kulinārā mantojuma un kultūras tradīcijas. 
 

 

Tinto 

Šefpavārs: Mārīte Stikāne  

Elizabetes iela 61, Rīga 

29262264 

www.tinto.lv 

36. Line Grill Restaurant 

Šefpavārs: Lauris Aleksejevs 

36. līnija, Jūrmala   

26300900  

http://36line.com 

Bergs 

Šefpavārs: Nauris Jakuško 

Elizabetes iela 83/85, Rīga 

67770957 

www.hotelbergs.lv 

Tinto 

Šefpavārs: Mikaels Kunillera 

Radio iela 8, Liepāja   

63451072 

www.tinto.lv 

Avalon 

Šefpavārs: Egils Grinfelds 

13. janvāra iela 19, Rīga 

67169999 

www.avalon.eu 

La tour de Marie 

Šefpavārs: Bruno Čaperons 

Akadēmijas iela 1, Jelgava  

63081392 

www.bcconsulting.lv 

Benjamins 

Šefpavārs: Valda Medne 

Kr. Barona iela 12, Rīga 

22057055  

www.benjamins.lv 

Neiburgs 

Šefpavārs: Tomass Godiņš 

Jauniela 25/27, Rīga  

26394503 

www.neiburgs.com 

Elements, Tallink Hotel Riga 

Šefpavārs: Svetlana Riškova 

Elizabetes iela 24-1, Rīga  

67099763 

www.tallinkhotels.com 

 

Vincents 

Šefpavārs: Mārtiņš Ritiņš 

Elizabetes iela 19, Rīga  

67332830 

www.restorans.lv 



Kaļķu Varti 

Šefpavārs: Raimonds Zommers  

Kaļķu iela 11b, Rīga 

67224576 

www.kalkuvarti.lv 

Biblioteka N°1 Restorāns 

Šefpavārs: Māris Jansons 

Terbatas iela 2, Rīga 

67169999 

www.restoransbiblioteka.lv 

Dikļu pils 

Šefpavārs: Jānis Siliņš 

Dikļu, Kocēnu novads 

64207480 

http://diklupils.lv/  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kontakti 

Dita Podskočija 
Kultūras projektu koordinatore, 
vadības asistente 
dita.podskocija@institut-francais.lv 
+371 67 20 18 64 
 
Sandra Urtāne 
Starpnozaru projektu koordinatore  
sandra.urtane@institut-francais.lv 
+371 67 20 18 55 
 
Elizabetes iela 59  
Riga, LV-1050  
Latvija 

Partnerrestorānu ēdienkartes : www.goodfrance.com  un restorānu tīmekļa vietnēs 
Pilna Goût de France/Good France programma  : www.institut-francais.lv 

www.institut-francais.lv 

 Institut français de Lettonie 


