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KRANJSKA DOLGA MIZA – zeleni kulinarični dogodek
V Kranju se že nekaj let trudimo, da bi bila destinacija čim bolj trajnostno naravnana. Take prakse poizkušamo
uvesti tudi v kranjsko gastronomijo. V začetku septembra bomo s Kranjsko dolgo mizo pokazali prve rezultate
dobrega, zelenega sodelovanja s področja gastronomskega turizma.

Glavne zvezde Kranjske dolge mize so bili kuharji kranjskih gostiln.

Gastronomska skupnost v
Kranju se krepi
Brez dobrih gostinskih lokalov nobena turistična destinacija ne more
polno zaživeti. Pestro izbiro si želimo

Uroš Gorjanc, Gostilna Krištof

tako obiskovalci kot domačini. Nabor
gostinskih lokalov v kranjski občini je
sicer obsežen, tistih, ki bi izstopali tudi
v slovenskem merilu pa je le peščica.
Mnogi so odlični, vendar ne dovolj
prepoznavni.

Matjaž Sedej, Dom na Joštu

V letošnjem, za gostinske ponudnike
vsekakor negotovem letu, so se želje
po povezovanju kuharskih mojstrov v
Kranju okrepile, kar pozdravljamo in
spodbujamo tudi na Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Skupna iskanja
svežih idej, delovna srečanja, izobraževanja in odmevnejša promocija so
že prinesla prve rezultate. Začenjamo
z izgrajevanjem kranjske gastronomske znamke, katere namen je naprej
povezovanje, iskanje skupnih točk in
različnosti, skupna rast ter boljša prepoznavnost navzven. Ekipa sedmih
kuharskih mojstrov iz sedmih kranjskih
gostinskih lokalov pa je pod okriljem
Mestne občine Kranj in Zavoda za turizem Kranj, skupaj s številnimi drugimi
partnerji v začetku septembra pripravila večji kulinarični dogodek.

V nedeljo, 5. septembra 2021,
na dvorišču gradu Khislstein
Kranjska dolga miza prinaša izvrsten
nabor različnih gastronomskih izku-

Nejc Rekar, Gostilna Rekar
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Tomaž Polenec, restavracija in
kavarna Brioni

šenj, ki jim je skupna posebna pozornost do lokalnih in tradicionalnih
sestavin, pa tudi vnašanje inovativnih pristopov po vzoru modernih kulinaričnih trendov. Dogodek prinaša
nekaj novosti v primerjavi s podobnimi gastronomskimi prireditvami.
Gre za skupno omizje, za katerim
lahko sedi 100 obiskovalcev, ki bodo
deležni 4-hodnega menija z izbrano
vinsko spremljavo vin Monte Rosso.
Jedi bodo pripravljene izključno z
lokalnimi sestavinami, ob večerji pa
bodo obiskovalci lahko prisluhnili kuharskim mojstrom in lokalnih pridelovalcev, pa tudi drugim gostom, ki so
povezani s trajnostno gastronomijo.
Izbrane jedi, ki bodo nastajale pred
očmi pridelovalcev, bodo pripravljali chefi iz Gostilne Krištof, Doma na
Joštu, Gostilne Pr' Matičku, Kmetije odprtih vrat Pr' Končovc, Gostilne
Rekar, Restavracije Brioni in Bistroja
Sonet. Predstavljam si, da za dolgo
mizo sedimo le ob posebnih priložnostih, ki jih zaznamujejo sproščeno
druženje, občutek skupnosti in povezanosti. In si srčno želim, da bo ta naš
prvi skupni dogodek prav tak!

Aleš Kristan, Kmetija odprtih
vrat pr' Končovc

Matjaž Erzar, Gostilna
pr' Matičku

Tudi gastronomija je lahko
trajnostno naravnana

Sedimo skupaj za Kranjsko
dolgo mizo

Omenil sem že naše lokalne chefe,
ki bodo ustvarjali z lokalnimi sestavinami – kratke dobavne verige in
lokalne sestavine so v naši destinaciji
ena izmed pomembnejših trajnostno
naravnanih elementov v destinacijski gastronomiji. Ta dogodek pa bo
poseben tudi zato, ker bomo za celotno prireditev izračunavali ogljični odtis. Tako bodo tudi deleženci
dogodka naprošeni, da svoj prihod
poskušajo urediti kar se da podnebju
prijazno: peš, s kolesom, več udeležencev hkrati v istem vozilu, z javnim
prevozom ipd. Priporočljiva obleka ni
slavnostna, ampak »ekosproščena«.
Ob prijavi na dogodek udeleženci sporočijo, ali želijo mesno-ribje ali
vegansko-vegetarijanske jedi. Najnižji ogljični odtis imajo veganske
jedi iz lokalnih sestavin. Izognili se
bomo plastiki in odvečnim smetem,
30 obrokov bomo namenili socialno ogroženim, hkrati pa poskrbeli za
spremljevalni glasbeni program, da
bo vzdušje res prijetno.

Z nakupom vstopnice, ki stane 60 €,
obiskovalci podpremo naše kuharske mojstre, lokalne pridelovalce in
del tega zneska namenimo tudi za
posebne obroke, ki jih bo prevzel
Center za socialno delo Kranj za
svoje varovance. Z udeležbo na dogodku lahko tudi vi postanete podpornik lokalno pridelane hrane in
trajnostne vizije razvoja naše kulinarike. Vstopnice na volju pri Evetimu.

Mirza Bektašević, Bistro Sonet

