Garšu

ceļojums

SMILTENES NOVADĀ

SIERA UN MAKARONU RAŽOTNE

Ciemiņi tiks cienāti ar dažādiem beramo sieru veidiem, kā
arī veselīgo gī sviestu un pikanto uzkodu - knapsieriņu.
Pašapkalpošanās veikalā ir iespēja iegādāties aromātiskos
sierus, garšā bagātīgo sviestu, Mājas makaronus un
nūdeles.
Parka iela 4a, Rauna
+371 22014583
www.sierarazotne.lv

LIO SUPERFOOD

Vesels dārzenis/auglis vai sauja ogu vienā karotē! LIO
SUPERFOOD piedāvā ieskatu sublimēto dārzeņu un augļu
ražotnē, kā arī iespēju iegādāties ražoto produkciju un
degustācijas.
Pagastnams, Trapene, Trapenes pagasts
+371 26555540

SIDRA DARĪTAVA ''ABULS''
Sidra darītava “Abuls” ir uz saimniecību balstīta mazā sidra
darītava.
Piedāvā apskatīt sidra pagrabu, izzināt sidra darīšanas
procesu un degustēt visus uz doto brīdi pieejamos
dzērienus kā arī iegādāties pieejamo produkciju uz vietas.
"Vecsprenīši", Launkalnes pagasts
+371 29754016
www.abuls.lv

DZINTARFERMA (AMBERFARM)
Apmeklētājiem tiek piedāvātas ekskursijas, kas ir kā
ceļojums pa Dzintarfermas dārziem ar zinošu gidu lekcijām
par smiltsērkšķu audzēšanas, pārstrādes un produkcijas
niansēm un apmeklētāju iesaisti izzinošā procesāmeistarklasēs un degustācijās.
“Liepūdrupi”, Variņu pagasts
+371 20175175
www.amberfarm.lv

LATNATURE ČIPŠU RAŽOTNE

Vislabākais veids, kā iepazīties ar mums un mūsu
produkciju,ir iepazīties ar mums personīgi, redzēt ar savām
acīm kā produkti top un pagaršot produktu tieši ražotnē,
kur vēl gaisā virmo svaiga smarža.
Cēsu iela 10-1, Rauna
+371 29149177
www.latnature.lv

VERY BERRY

Very Berry ir Latvijas uzņēmums, kas nodarbojas ar 100%
dabīgu sulu, sīrupu, morsu, kā arī dažādu našķu ražošanu!
Interesenti var pieteikties ekskursijām „Kalnapurvā” un paši
savām acīm ieraudzīt gan ogu laukus, gan nodegustēt
garšīgos un veselīgos Very Berry produktus.
SIA “Verry Berry”, Dārzciems, Gaujienas pagasts
+371 27338872, +371 26348942
www.veryberry.lv

DZIRKSTOŠO BĒRZU SULU
“BIRZĪ” RAŽOTNE

Apmeklētājiem iespējams doties ekskursijā pa ražotni,
degustēt daudzos dzirkstošo bērzu sulu veidus, kā arī kļavu,
bērzu un ābolu sīrupus. Ekskursijas laikā ir unikāla iespēja
apmeklēt pasaulē pirmo sulu koku parku, kurā šobrīd aug 16
dažādas bērzu, kļavu un valriekstu koku sugas.
“Kainaiži”, Brantu pagasts
+371 29199982
www.birzi.lv

Z/S MEŽNORAS “ZEMENES, AVENES
UN VĪNS RAUNĀ”

No savā dārzā audzētajām ogām (upenes, jāņogas, ķirši,
zemenes u.c.) tiek gatavots mājas vīns. Piedāvā ekskursijas
ar degustāciju un iespēju iegādāties mājas vīnu.
“Mežnoras”, Raunas pagasts
+371 29113619, +371 27814235

LAUKU TORŠU CEPŠANAS DARBNĪCA
Lauku toršu cepšanas darbnīca kopā ar
kliņģeru, pīrāgu un cepumu gatavošanas
Daigu. Piedāvājam izzināt tradicionālas
cepšanas procesu, kā arī aktīvi iesaistīties
procesā.

Jolantu
vai
darbnīca ar
lauku tortes
gatavošanas

“Slīpi”, Smiltenes pagasts
+371 29298709 (Jolanta), +371 26301055 (Daiga)

“PIENA UPE PANKŪKU KRASTOS”
Iespēja izzināt piena garo ceļu no gotiņas līdz pusdienu
galdam, līdzdarboties piena malšanā, sviesta kulšanā,
tāpat arī cept pankūkas un ar paša izvēlētu pildījumu tās
gardi notiesāt.
“Kalbakas”, Smiltenes pagasts
+371 29257467, +371 29465018
http://www.kalbakas.lv/

BRANTU MUIŽA

Iespēja iepazīt Brantu muižas vēsturi, nobaudīt latvisku
maltīti, piedalīties dažādās meistardarbnīcās, kā maizes
darbnīca un degustācija, pirtsslotu un skrubīšu veidošana,
aromarituāls u.c.
Brantu muiža, Brantu pagasts
+371 26425426

MAIZES MUZEJS “KUKABURRA”

Apmeklētāji var redzēt, kā muzeja saimnieks cep rudzu
maizi- kā tiek mīcīta mīkla, veidoti kukulīši un ar lizi iešauti
ar malku kurināmā maizes krāsnī. Kamēr maizīte cepas, ir
iespēja ieturēt gardu maltīti vai nesteidzīgi aplūkot
saimnieka izveidotu etnogrāfisko priekšmetu kolekciju.
“Kukaburra”, Launkalnes pagasts
+371 26188872

KALNAGRĪVAS “DAŽĀDĪBA
LAUKU SĒTĀ”
Saimniecībā no pašu audzētiem augļiem un dārzeņiem top
sukādes, sulas, sīrupi, mājas vīns, kalvadoss. Apmeklētājiem
iespējams pieteikties uz produktu degustāciju, ābeļdārzu,
stādījumu un siltumnīcu, kā arī šķirnes vistiņu apskati.
Kalnagrīvas, Palsmanes pagasts
+371 29473695

”NO ĀBEĻZIEDA LĪDZ GATAVAI
PRODUKCIJAI”

Z/S “Veccepļi” piedāvā ekskursijas grupām pa plašo
ābeļdārzu pavasaros, izbaudot ābeļziedu smaržu un bišu
sanēšanu, un rudeņos, sajūtot neatkārtojamo ābolu
smaržu dārzā un saimniecības telpās. Iespēja vērot ābolu
pārstrādes procesus.
“Veccepļi”, Palsmanes pagasts
+371 29346399,+371 26290785
www.aboli.lv

FIRSTA MADĀMAS KĀRUMU
DEGUSTĀCIJA

Pilsētas viesiem iespējams doties ekskursijā pa Smilteni un
Kalnamuižu kopā ar gidu, to apvienojot ar Smiltenes
tehnikuma audzēkņu gatavoto Firsta madāmas kārumu
degustāciju firsta Līvena zālē, vienā no vēsturiskajām
Smiltenes muižas ēkām.
Kalnamuiža 3, Smiltenes pagasts
+371 25960449 (gide Maija), +371 27887933 (gids Gunārs)

“MEDUS ISTABA” VALDA PAEGĻA
SAIMNIECĪBĀ

Apmeklētājiem piedāvā ekskursiju un stāstījumu par bišu
dzīvi “Kur bites, tur medus”. Iespēja gulēt virs bišu stropiem,
kur var sajust medus un stropu īpašo smaržu, dzirdēt
nomierinošo bišu sanēšanu.
Raiņa iela 69, Smiltene
+371 29975297

ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA
''JAUN-IEVIŅAS''

“Jaun-Ieviņu” saimniecībā ražo cidoniju sukādes, marmelādes,
sīrupus, konfektes, tējas (liepziedu, piparmētru), medu, olas. Šī
visa produkcija tiek piedāvāta arī degustācijai. Saimniecībā ir
arī bioloģisks dējējvistu ganāmpulks.
''''Jaun-ieviņas'' , Raunas pagasts
+371 26463980 ,+371 29495146
www.jaun-ievinas.lv

VIETAS, KUR GARŠĪGI PAĒST
Kafejnīca ''JAUNĀ RAUNA''

Kafejnīca ''KRODZIŅŠ''

Kafejnīca ''PAUZE''

Kafejnīca ''JAUTRAIS ODS''

Bārs ''SILVANS''

Kafejnīca- Bistro''PIE ANNAS''

Rīgas iela 2a, Rauna
Pils iela 6, Smiltene

Silva 16, Launkalnes pagasts

Kebabnīca ''RE KEBABS''
Baznīcas laukums 4, Smiltene

Kafejnīca ''PASĒDNĪCA''
Baznīcas laukums 2, Smiltene

Kafejnīca- bistro ''TRĪS PIPARI
UN KŪKAS''
Baznīcas laukums 5, Smiltene

Alus bārs ''ALUS BŪS"
Baznīcas laukums 16, Smiltene

Papildus informācija:
www.visit.smiltenesnovads.lv

Stacijas iela 1, Ape

''Jautrais ods'', Launkalnes pagasts

''Vilnīši'' , Virešu pagasts

Bistro ''PASĒDNĪCA''
Baznīcas laukums 2, Smiltene 1.stāvs

Ēdnīca ''DRAUGS''
Rīgas iela 16b , Smiltene

Ēdnīca ''KALNAMUIŽA''
Kalnamuiža 5, Smiltenes pagasts

Restorāns-bārs ''BRŪZIS''
Brūža iela 2, Smiltene

Veikals/Kafejnīca
''ZIEMEĻU VĪNS''

Baznīcas laukums 11a, Smiltene

