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Vidzemes gardēžu 
tūre nr. 1 

SIA «Latvijas Ķiploks»  
Specializējas ķiploku audzēšanā un 
pārstrādē, radot brīnišķigus produktus 
ar augstu kvalitāti un pievienoto 
vērtību. ROKU DARBS! 

Ekskursija + Degustācija 2,5 EUR 

 

 

«BIRZĪ» bērzu sulu ražotne 
No svaigām sulām radīti mūsdienīgi 
dzirkstošie dzērieni  

Ekskursija + degustācija 5 EUR 



Vidzemes gardēžu tūre 
 nr. 1 

Šokolādes ražotne «R-
COCOLATE» 

Katrs apmeklētājs, uzzinās 
šokolādes gardumu ražošanas 
noslēpumus. Pašu izveidotos 
šokolādes kārumus varēs paņemt 
līdzi, kā arī iegādāties produkciju 
veikaliņā, 

 

 

«Donas» maizes darbnīca 

Īsta, karsta, smaržiga rudzu 
maize, kas cepta pēc sentēvu 
receptēm. Ikvienam ciemiņa 
iespējams izcept savu kukulīti.  

Ekskursija + paša ceptais kukulītis 
līdzņemšani 7 EUR 
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BIO bērzu sulas no Libertu 
ģimenes 
Dosimies bērzu sulu pasaulē! BIO bērzu 
sulas pagraba saimnieks Linards Liberts 
savus ciemiņus iepazīstina ar stāstiem par 
bērzu sululas īpašo spēku un degustācijas 
laikā sniedz iespēju sajust īpašo pavasara 
svaigumu. 

Degustācija tiek sākta ar svaigu bērzu sulu 
un pēc tās iespējams nobaudīt visu, kas 
tiek ražots no bērzu sulām: raudzētas 
sulas, bērzu sulas vīns,šampanietis, sīrups. 

Eksursija + degustācija 5 EUR 

Siera ražotne «Sierštelles» 
Katrā siera ritulītī tiek ielikta meistaru 
pozitīvā enerģija, jo 
“SierStelles”produkcija ir roku darbs. 

Ekskursijas laikā ielūkosimies siera 
ražotnē, nodegustēsism gardos sierus un 
tad jau zināsim lūkoties pēc tiem veikaliņā 
blakus ražotnei. 

Dalības maksa: 5 EUR 
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Skrīveru saldumi 
Iepazīsimies ar Skrīveri saldumi 
“Gotiņas” ražošanas procesu.  
Degustēsim gardos Skrīveru saldumus 
un uz vietas būs iespējama saldumu 
iegāde iegāde 

Eksursija + meistarklase 3 EUR 

 

Ķeipenes piparkūkas 
Redzēsim kā nelielajā ceptuvītē pie 
sirsnīgajām cepējām top īsts tirdziņu 
un gadatirgu lepnums – garšīgās un 
bagātīgi rotātās Ķeipenes piparkūkas. 
Uz vietas paredzēta piparkūku 
degutācija un iepirkšanās. 

Ekskursija 1,5 EUR 
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Noslēgums Viesu namā 
«Eglaines» 
Saimniecībā Apskatāmas Amatas 
Ainavu kraujas.  

Saimniece piedalījusies šovā  

“Īstās latvju saimnieces” 

viņas meistarstiķis “Eglaiņu pufu” un 
sāļais groziņš. Visi ciemiņi tiek 
pacienāti ar tēju vai kafiju. 

Uz vietas iespējama nakšņošana! 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 
KONTAKTI: LĪGA POMMERE 

TEL. 0037129408385 
WWW.BALT-GO.LV 

 


