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Kranjska dolga miza je del bodoče
gastronomske ponudbe destinacije
Intervju s Klemenom Malovrhom, direktorjem Zavoda za turizem in kulturo Kranj o pomenu kulinaričnega dogodka
Kranjska dolga miza za prihodnost kranjskega turizma:« Vsi sodelujoči kranjski gostinci so že potrdili sodelovanje
za prihodnje leto. Skupaj že snujemo nov projekt, in sicer snujemo destinacijsko gastronomsko blagovno znamko.«

Župan Kranja Matjaž Rakovec in Klemen Malovrh, Direktor ZTKK predajata pomoč v višini 2000€ pomočnici direktorja CSD Kranj, ga. Andreji Valant.

Na spletni strani mestne občine Kranj je objavljen
osnutek bodoče Strategije za turizem, ki pravi, da je
gastronomija segment, kjer je potreben največji preskok v kakovosti. Kaj je bilo storjenega v tej smeri v letošnjem letu?
V letošnjem letu se je Kranj vključil v projekt Evropska
gastronomska regija 2021. Aktivnosti, ki so temu sledile,
so bile namenjene povezovanju gostincev v destinaciji
ter neki skupni promociji kulinarične ponudbe v Kranju.
Medtem smo delali tudi na pridobivanju podatkov za
Strategijo turizma in res se je izkazalo, da je na področju

gastronomije potreben razvoj. Sodelovanje s ponudniki,
tak, kot smo ga zastavili, ima potencial za razvoj v segmentu gastronomije.
Prvi koraki pa so narejeni: v projektu LAS – kulinarično popotovanje je nastala brošura Kranjsko na krožniku, dobrote
in okusi podeželja. V nastajanju je tudi brošura o kulinarični
ponudbi mesta. Druženje s ponudniki je prineslo nadaljnjo
smer razvoja v trajnostno naravnano gastronomijo, v zeleno, ekološko in lokalno. Eden izmed bolj odmevnih in uspešnih projektov pa je zagotovo Kranjska dolga miza
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Zakaj menite, da je dogodek Kranjska dolga miza pomemben za bodoči turizem v Kranju?
Drugje po svetu je to že ustaljena praksa, v Sloveniji pa
je bila to PRVA dolga miza. To nam je na dogodku potrdil tudi dr. Janez Bogataj, gastronomski strokovnjak.
To je bil tudi PRVI dogodek v Sloveniji, kjer se je merilo
ogljični odtis. PRVIČ so se med seboj v namen izvedbe
dogodka tudi povezali kranjski gostinci. Zeleno usmerjeni dogodek, v ospredju domači kuharji in natakarji,
lokalni sodelujoči, domače sestavine, strmljenje k zero
waste izvedbi tako v smislu odpadne hrane kot v smislu
odpadnih materialov. Tudi to je trajnostna naravnanost,
da v destinaciji skrbimo za soljudi – dogodek je imel namreč socialno noto. Ter povezovanje! Med gostinci, med
proizvajalci, med podjetniki, med turističnimi ponudniki
destinacije…Vse to prinaša nove, sveže ideje za gastronomsko ponudbo destinacije.
Kranjska dolga miza je torej utrdila sodelovanje med
kranjskimi gostinci. Kakšen je bil odziv kuharjev in sodelujočih na dogodek? Si želijo nadaljnjega sodelovanja?

Vsi sodelujoči kranjski gostinci so že potrdili sodelovanje
za naslednje leto. Skupaj že snujemo nov projekt in sicer
razvijamo destinacijsko gastronomsko blagovno znamko. Iščemo tudi nekaj skupnih kulinaričnih kranjskih specialitet, ki bi jih lahko okušali na izbranih lokacijah. Vsi se
strinjamo tudi, da sodelovanje in povezovanje prinese
bistveno večjo kulinarično prepoznavnost destinacije.
Tokrat smo bili še posebej veseli, se je JGZ Brdo vključil v
projekt. Ob sproščen pogovoru po dogodku se je izkazalo, da so se nekateri sodelujoči kuharji svoje umetnosti
učili prav na Brdu.
Ali je Kranjska dolga miza lahko nov turistični produkt?
Kakor sem že rekel, so v svetu kulinarične dolge mize že
dobro poznane, v Sloveniji smo bili prvi. Ljudje se radi
družimo ob hrani in pijači, obiskovalci mesta pa radi okušajo lokalno kulinariko. Kar se tiče nadgradnje gastronomskih produktov je Kranjska dolga miza zagotovo ta,
ki jo je vredno nadaljevati. Prepričan sem, da se bodo
podobni dogodki začeli pojavljati po Sloveniji. Kranj je
pri tem začrtal novo pot, na kar smo lahko ponosni.

Glavne zvezde Kranjske dolge mize so bili kuharji kranjskih gostiln.

