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Noskaidroti Latvijā iecienītākie restorāni “Wolt
Restorānu balvā 2021”
Tehnoloģiju uzņēmums Wolt pēc atlasītas žūrijas vērtējuma un vairāk nekā
50 tūkstošu iedzīvotāju balsojuma noskaidrojis “Wolt Restorānu balvas
2021” labākos ēdinātājus deviņās dažādās kategorijās. Par savu iemīļotāko
restorānu iedzīvotāji visaktīvāk balsojuši kategorijās “Vegānā/ veģetārā
virtuve” (uzvarētājs “Bhajan Cafe”), “Gada jaunpienācējs” (uzvarētājs
“Oak'A Burgers”) un “Gada konditoreja” (uzvarētājs “Raunas Dārzs”).

Ikviens iedzīvotājs varēja balsot par savu iemīļotāko restorānu vienu reizi dienā visu decembra

mēnesi. Pirms iedzīvotāju balsojuma katrā no augstāk minētajām kategorijām tika atlasīti 20

restorāni pēc restorānu novērtējuma Wolt lietotnē. Savukārt no tiem desmit labākos, kas

izvirzīti iedzīvotāju balsojumam, nominēja īpaši atlasīta žūrija.

Žūrijas locekļi jeb ēdienu eksperti ir vienisprātis, ka šī balva ir apsveicama iniciatīva un Latvijas

ēdināšanas nozarē līdz šim iztrūkstoša. “Latvijā mums šobrīd nav topu, kas palīdzētu atsevišķās

reizēs izvēlēties restorānu vai kafejnīcu, jo nereti vēlamies izmēģināt ko jaunu vai sekot citu

ieteikumiem. To, ka “Wolt” ir uzsācis šādas balvas ieviešanu, noteikti novērtēs daudzi - gan

neizlēmīgie, gan steidzīgie, gan arī ēdienu baudītāji,” apstiprina žūrijas loceklis Dāvis Dāvids

Sakne.

Visaktīvāk iedzīvotāji balsojuši kategorijā “Vegānā/veģetārā virtuve” (kopā šajā kategorijā

saņemti vairāk kā 12 000 balsojumi), pirmajā vietā ierindojot restorānu “Bhajan Cafe”.

Savukārt augstāko novērtējumu kategorijā “Gada jaunpienācējs” saņem “Oak'A Burgers”, un

trešajā balsotākajā kategorijā “Gada konditoreja” labākā titulu ieguvis “Raunas Dārzs”. 

Visaugstāk novērtētie restorāni katrā kategorijā galvenajā balvā no tehnoloģiju uzņēmuma Wolt

saņems nedēļu bezmaksas piegādes visiem sava restorāna pasūtījumiem un tiks īpaši izcelti

Wolt lietotnē. Tāpat visu kategoriju TOP 3 laureāti saņems “Wolt restorānu balvas 2021” uzlīmi,

ko izvietot uz restorāna durvīm kā īpašu atpazīšanās un atzinības zīmi.
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“Wolt restorānu balva 2021” izsludināta, lai sadarbībā ar ēdienu ekspertiem un iedzīvotājiem

izveidotu ceļvedi ar labākajiem restorāniem un kafejnīcām Latvijā: “Mēs vēlējāmies vienkāršot

Wolt aplikācijas lietotāja ikdienu, lai ikviens ērti var atrast sev piemērotāko maltīti. Pateicoties

vairāku desmitu tūkstošu iedzīvotāju balsīm, iegūtais novērtējums noteikti kalpos par orientieri

citiem,” atzīmē Wolt vadītāja Baltijā, Līsa Ristala. 

Kopumā ēdinātāji tika vērtēti deviņās dažādās kategorijās: “Vegānā/veģetārā virtuve”, “Gada

jaunpienācējs”, “Gada konditoreja”, “Ģimenes restorāns”, “Labākā cena & kvalitāte”, “Brokastu

vieta”, “Maltīti “krāpšanās” dienai”, “Īpašiem brīžiem”, “Ceļošanai ar garšu”.

Ar pilnu uzvarētāju sarakstu var iepazīties Wolt restorānu balvas vietnē woltawards.com/lv.
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