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Lībiešu tradicionālo ēdienu maltītes.
Sena kurzemnieku ēdiena - sklandrauša
meistarklases un degustācijas.
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“Pūpoli” atrodas Rīgas jūras līča krastā
50 m attālumā no jūras. Apmeklētājiem
ir iespēja redzēt, kā tiek sagatavotas
un kūpinātas butes, vimbas, brekši un
asari un citas zivis, iegādāties tās un
degustēt.
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Ģimenes uzņēmums Rojā, kas piedāvā
ieskatu zvejniecības un latviskā dzīvesstila tradīcijās, popularizē vietējos
produktus, kas nākuši no jūras un apkārtnes mežiem.
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Pils iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov. GPS 56.9688; 21.9767
+371 29125228
info@bangerts.lv, www.bangerts.lv
Bangerts

www.flavoursoflivonia.com
Vai nebūtu jauki vienā buru kuģī ar holandiešiem, vāciešiem, angļiem vai zviedriem
kopā ar sāļo jūras vēju iestūrēt Rīgas ostā? Vai arī izbraukt ar precēm piekrautās laivās
viduslaiku ceļu pa Daugavu? Doties zirgu pajūgā no Rīgas uz Rēveli un Tērbatu, pa
ceļam iestiprinoties ceļmalas krogos?
Iespēju pārcelties laikā jums piedāvā kulinārais ceļš “Livonijas garša”. Livonija, valstu
savienība Baltijas jūras krastā, XIII–XVI gadsimtā Igauniju un Latviju vienoja ģeogrāfiski
un ekonomiski, veidojot līdzīgu dzīvesstilu un tradīcijas. Kaut arī Livonijas robežas no
kartēm sen izdzisušas, latviešu un igauņu tradicionālo ēdienkarti vēl joprojām pamatā
sastāda tie paši ēdieni, ar kuriem mielojās mūsu senči. Mēs joprojām paši cepam maizi
un brūvējam alu. Tāpat kā agrāk bagātīgi izmantojam dabas veltes - meža ogas, sēnes,
zivis un medījumu. Izrādās, ka tieši Livonijas laikā pie mums sāka iepazīt piparus,
ingveru, krustnagliņas un kanēli un pēc tā, cik daudz austrumzemju garšvielu bija
ēdienā, noteica Hanzas pilsētu augstmaņu turību. Livonijas virtuve bija daudzveidīga.
Vienlaikus pastāvēja latviešu, līvu un igauņu zemnieku un zvejnieku, klosteru mūku,
pilsētu iedzīvotāju un augstmaņu virtuve. Daļa produktu bija atrodami uz visu sociālo
slāņu iedzīvotāju galdiem. Pārtikā lietoja graudaugus, pākšaugus, piena produktus,
dārzeņus un zaļumus, zivis, mājlopu, putnu un medījuma gaļu, atkarībā no rocības
un sociālā statusa.
Dodoties šinī garšu ceļojumā, jūs izzināsiet Livonijas laika ietekmi mūsdienu latviešu
un igauņu ēdienos un radīsiet atbildes uz jautājumiem, ko ēda laikos, kad kartupelis
vēl nebija šurp atceļojis, no kurienes ieveda sālītās siļķes un kāpēc svētkos cepa safrāna
kliņģerus! No marinētām brētliņām līdz kausam pašbrūvēta alus - visa vēsture tepat
uz galda!
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Dabas veltes PUERTO VV
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Krasta iela 19, Pāvilostas nov., Pāvilosta GPS 56.8837; 21.1981
+371 29488247
puertoviva@inbox.lv
www.puertoviva.blogspot.com

Restorāns atrodas Rojas centrā ar skaistu skatu uz Rojas upi un ostu. Piedāvājumā ēdieni dažādām gaumēm.

Saimniece piedāvā iepazīt savvaļas
augus, eliksīrus, to lietojumu uzturā un
cilvēku veselības stiprināšanā.

Butes fileja saldā krējuma-sīpolu
mērcē, Rojas reņģītes “Mare”gaumē.

Meistarklases savvaļas augu ēdienu
gatavošanā.
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Pilsētas laukums 7A, Kuldīga GPS 56.9689; 21.9617
kuldigaslabumi@kuldiga.lv, www.kuldigaslabumi.lv

Krodziņš RĒDERI
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Ierīkots pagājušā gadsimtā celtā krodziņa ēkā blakus viesnīcai “Rēderi”, kura
atrodas 200m no Kaltenes akmeņainās
pludmales. Viesiem piedāvā Eiropas
virtuves un tradicionālos kurzemnieku
ēdienus, kuri gatavoti no vietējo ražotāju produkcijas, lielākoties zivīm.
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Livonijas
garša
249

krodziņi, restorāni,
nakstmītnes un ražojošas
lauku saimniecības

Sena lauku sēta, kurā saimnieki nodarbojas ar biškopību. Ar izglītojošu programmu pēc pieprasījuma izbrauc uz
skolām un pasākumiem.

“Cīravas Ķēniņi“, Cīravas pag., Aizputes nov. GPS 56.7168; 21.4114
+371 26446701
batiprojekti@gmail.com
Mācību drava
Mācību drava piedāvā ekskursijas visiem interesentiem, kā arī seminārus
un apmācības biškopjiem. Apmeklētāji
var apciemot bites, palīdzēt kopt bišu
saimi, gatavot medu un sveces, un degustēt medus produkciju.

Bišu produkti, medus maisījumi,
mājās cepta maize ar medu, bišu vaska
sveču liešana.

I- XII

F3

21

Kempings BUKDANGAS
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Apmeklētājus pieņem
“no-līdz gada mēnešiem”

Objekta atrašanās vieta kartē
Pārtikas ražotājs, kas piedāvā
produktu degustācijas un
produktu iegādi

Specializācija

Igaunijas tūrisma produktu ekotūrisma
kvalitātes zīme

Ēdinātājs

Pārtikas ražotājs un ēdinātājs

Skaista lauku sēta ar videi draudzīgu
saimniekošanu un ~ 100 bišu saimēm.
Ar biškopību nodarbojas 40 gadus. Apmeklētājiem atvērts veikaliņš.
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Atrodas dažus km no Jūrkalnes no guļbaļķiem celtā ēkā ar latvisku interjeru.
Ēdienkartē latviešu un Eiropas virtuve,
kā arī zivju un medījumu gaļas ēdieni,
kuru pagatavošanā sadarbībā ar vietējiem ražotājiem tiek izmantoti dabiski
vietējie produkti. Piedāvājumā konditorejas izstrādājumi.

Pie katras pieturvietas atradīsiet īsu aprakstu, darba laiku, kontaktinformāciju, ģeogrāfiskās
koordinātas, atrašanās vietu kartē, kā arī specializāciju - piedāvātos īpašos ēdienus vai
ražotos produktus, vai organizētos pasākumus un darbnīcas.

Pilsberģu krogs atrodas vēsturiskā muižas ēkā netālu no Jūrkalnes stāvkrasta.
Gaumīgā interjerā tiek piedāvāti zivju
un kurzemnieku ēdieni, kas aizgūti no
senajām latviešu receptēm.

Kartei pielikumā informatīva brošūra “Livonijas garša. Ēdieni.”. Šeit aprakstītā ēdienu
izlasē būs apkopoti nacionālie ēdieni, kuru gatavošanas vēsture sasaucas ar Livonijas
vēsturisko periodu.

www.flavoursoflivonia.com
www.celotajs.lv/livonia

www.maaturism.ee

www.viahanseatica.info
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RIDEĻU DZIRNAVAS
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“Valgums“ – 2, Smārdes pag., Engures nov. GPS 56.9903; 23.3155
+371 29414022
info@valgumapasaule.lv, www.valgumapasaule.lv
Valguma pasaule

“Rideļu dzirnavas“, Engures pag., Engures nov. GPS 57.1516; 23.1045
+371 22440094
rideludzirnavas@inbox.lv, www.rideludzirnavas.lv
Rideļu dzirnavas, Kafejnīca “Cope“
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Lauku maizes cepšana BĒRZIŅI
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Bērziņu mājās cep kviešu un rudzu
maizi pēc senām dzimtas receptēm.
Īpašo garšu un smaržu maizei piedod
krāsns, kurai ir vairāk nekā 70 gadi. Maizi
var pasūtīt, kā arī pieteikties uz maizes
cepšanas darbnīcu.

Latvijā lielākajā strausu fermā, kas atrodas netālu no Kuldīgas, iespēja iegādāties veselīgus un augstvērtīgus strausa
gaļas produktus un doties ekskursijā
pa strausu un kazu fermu. Piedāvājumā
ēdināšanas pakalpojumi.

Kviešu un rudzu maize; Maizes cepšanas darbnīca.

Produkti un ēdieni no strausa gaļas;
Degustācijas; Radošās darbnīcas.
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Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. GPS 57.5555; 25.4317
+371 20264269
info@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv
valmiermuiza
Maza muižas alusdarītava pie Valmieras,
kur nesteidzīgi brūvē dzīvo alu. Muižas
klētī ierīkota tirgotava un Valmiermuižas
alus virtuve, kurā atklāt alus un ēdiena
saderības stāstu.
Piedāvājumā izzinoša ekskursija alus
darītavā, tās izskaņā nesteidzīga alus
un citu Valmiermuižas brūvējumu baudīšana.

Viesnīca WOLMAR
restorāns AGNESE

64
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KALNMUIŽAS restorāns
I- XII

Kalnmuiža, Kandavas pag., Kandavas nov. GPS 57.0117; 22.6591
+371 26699033
kalnmuizaspils@gmail.com, www.kalnmuizaspils.lv
Kalnmuižas pils
Atrodas Kalnmuižas pilī. Restorāna
ēdienkartes lepnums ir Abavas senlejā
augušie zaļumi, augļi un dārzeņi, medījumi un sēnes no Kurzemes mežiem,
gaļa, vēži, foreles un kazas siers no novada saimniecībām un virtuves krāsnīs
ceptā maize. Ēdienkarte atkarīga no
gadalaika. Piedāvājumā sezonai raksturīgi ēdieni.
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+371 64207304
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Krodziņš KAALI 156

+372 53731818

Kaali, Saaremaa GPS 58.3712; 22.6714
info@kaalitrahter.ee, www.kaalitrahter.ee

Kalakuningad piedāvā kūpinātas zivis
tieši no krāsns, savukārt sezonas laikā
svaigas zivis, kā arī marinētas zivis dažādās mērcēs. Produktus var iegādāties
Pärnu tirgū veikalā Kalakuningad, kā arī
tieši pagatavošanas vietā Lindi ciematā
Pärnumaa.
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Vidrižu pag., Limbažu nov. GPS 57.3812; 24.6848
krodzins@igatespils.lv, www.igatespils.lv

Vīna darītava MATILDE
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“Vecpasts“, Straupes pag., Pārgaujas nov. GPS 57.3251; 24.9186
+371 29464946
info@straupestirdzins.lv, www.straupestirdzins.lv
straupestirgus
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Restorāns atrodas pirmajā ārpus pilsētas esošajā piecu zvaigžņu viesnīcā
Latvijā, skaistā vietā ar stāstu un nākotni – Amatciemā.
Pavāri ēdiena pagatavošanai izmanto
vietējos, dabiski audzētos produktus un
tos pasniedz mūsdienīgā interpretācijā,
uzsvaru liekot uz garšu un kvalitāti.

Tihuse saimniecībā Muhu salā nodarbojas ar zirgu audzēšanu, kur piedāvā
arī autentisku ēdienu, turklāt tiem, kas
cieš no dažādām pārtikas nepanesībām, tiks piedāvāti īpaši ēdieni. Ļoti
iecienītas ir izjādes ar zirgiem, pēc kura
seko pikniks. Kā īpašu gardumu piedāvājam lēcu kūciņas.

Kapteni talu, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnumaa GPS 58.3176; 24.2829
+372 5134683
kapteni.talu@gmail.com
Kapteni talu
Tieši pie jūras, tikai 20 minūšu brauciena attālumā no Pärnu, atrodas Kapteiņa
māja (Kapteni talu), kur kapteiņa svaigi
nozvejotās zivis pārtop gardos zivju
ēdienos, kurus var iegādāties vai nogaršot Kapteiņa vasaras kafejnīcā.
Asara čipsi.

Heltermaa sadam, Hiiumaa GPS 58.8669; 23.0408
+372 5150319
kasitoomaja@gmail.com
heltermaakasitoomaja.voog.com
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Maza saimniecība ar īpašu dzīvesstilu
Saaremaa, kas nodarbojas ar ārstniecības un garšaugu audzēšanu, ražošanu,
pārstrādi un tirdzniecību. Ciemiņi var
pastaigāties dārzā, paši lasīt augus un
piedalīties mācību darbnīcās.

Lauku sēta ELKAS 133
KALNA SAIMNIECĪBA
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Brīvības iela 22, Gulbene GPS 57.1634; 26.7593
+371 28325269
talavassidrs@gmail.com, www.talava.lv
talavassidrs
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Māles-3, Māļi, Skujenes pag., Amatas nov. GPS 57.0833; 25.5899
+371 29475811
elkaskalns@gmail.com, www.elkaskalns.lv
elkaskalnasaimnieciba
Elkas kalna saimniecība atrodas ainaviskajā Elkas kalna virsotnē, vietā, kur sākas
Gauja. Zāļu tējas, bērzu sulas, ievārījumi
un citi veselīgi gardumi no vietējās pļavās ievāktiem un dārzā audzētiem augiem. Piedāvājumā arī dabas darbnīcas,
brīvdabas pikniki.

Atslēgas vārdi Varbla Puhkeküla apzīmē
piekrastes ļaužu ēdienu, zivis un bioloģiski audzētu liellopu gaļu. Ideāli piemērota vieta gan ģimenēm ar bērniem,
gan dabas draugiem, gan romantikas
un privātuma cienītājiem.
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Rīgas iela 71a, Gulbene GPS 57.1781; 26.7560
+371 26329841
gardumsiv@gmail.com
gardumskafejnica

Tradicionāls igauņu ēdiens no bioloģisko saimniecību Saare Ubin un Vatsliku
produktiem.

Netālu no Gulbenes bānīša stacijas atrodas kūku bode – kafejnīca, kuras darbības pamatprincips ir “kā mājās cepts”.
Gardumus gatavo no vietējo vistu olām,
pašu vārīta ievārījuma un, izmantojot
dabīgus produktus.

Iespējams augstākā bišu dravas novietne Baltijā, aptuveni 300 m.v.l. Bioloģiski
biškopības produkti ievākti Gaiziņkalnā
un tā apkārtnē. Piedāvājumā ekskursija
saimniecībā, dravnīcas darbnīcas, biškopības produktu baudīšana.

Īpašie Gulbenes novada našķi –
saldumu izlase “Spārītes našķi”, kūkas
“Baltās pils sapnis” un “Pilskalns”.

Plašā klāstā svaigi ziedputekšņi, kas
paši kūst uz mēles.

Mājas saldējums.

Atpūtas māja Surfhunt atrodas tikai
100 m attālumā no Rīgas jūras līča smilšu pludmales, 70 km no Pärnu. Atpūtas
māja piemērota ģimenēm un draugu
kompānijām, kas vēlas doties dabā vai
aktīvi atpūsties, piemēram, sērfot. Šī vieta īpaša ar to, ka viesi paši var ņemt grozus un doties uz lauka salasīt ražu, no
kuras arī paši var sev pagatavot maltīti.

Pilguse muižā muižkundzes gatavoto
gardumus, kombinējot vietējās tradīcijas ar mūsdienu paņēmieniem.
Guļamistabās viesi baudīs spirdzinošu
miegu, īpaši sastādītā ēdienkarte sagādās patīkamus garšu baudījumus, bet
saunā tos gaidīs spēcinošs gars.

Kihnu salas rupjmaize un baltmaize, reņģu tīteņi.

Mājas restorāns KIHNU KÜEK
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Mätiku talu, Oidrema küla, Lääneranna vald, Pärnumaa GPS 58.6029; 23.9248
+372 56569491
mirjam.pikkmets@gmail.com
Mätiku saimniecība un pienotava nodarbojas ar piena ražošanu un pārstrādi, kā arī dējējvistu un aitu audzēšanu.
Nelielajā pienotavā no pašu govju
piena ražo visdažādākos piena produktus. Iepriekš piesakoties, var apciemot
saimniecību, iepazīties ar tās darbu un
nogaršot produkciju.

Aitas gaļa.

Pärnamäe talu, Linaküla, Kihnu vald, Pärnumaa GPS 58.1445; 23.9721
+372 53408219
heli.nazarov@gmail.com
Pärnamäe talu
Pärnamäe saimniecība Kihnu salā ir
četras reizes ieguvusi skaistākās mājas
titulu. Saimniece gatavo mājas ēdienus,
tradicionālo Kihnu maizi un kūpinātās
zivis, ko var arī iegādāties Kihnu ostas
tirgū. Naktsmītnes izvietotas trīs ērtās
vasaras mājiņās. Ziemā šeit auž unikālos
Kihnu paklājus.

C4
Pilguse mõis, Jõgela küla, Saaremaa GPS 58.2605; 21.9837
+372 5240033
info@pilguse.ee, www.pilguse.ee
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Pienotava MÄTIKU 162
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PÄRNAMÄE saimniecība

D5

Hundi, Rannaküla, Lääneranna vald, Pärnumaa GPS 58.4192; 23.6982
+372 5655606
epp@surfhunt.ee, surfhunt.ee

PILGUSE muiža 148

“Rogas“, Lubeja, Liezēres pag. ,Madonas nov. GPS 56.9406; 25.9614
+371 29174560
kalnumedus

Urga, Linaküla, Kihnu vald Pärnumaa GPS 58.1345; 23.9693
+372 53408625
ellykarjam@gmail.com
Elly Kodumajutus Kihnus
Elly gatavo mājas saldējumu, piedāvā
arī naktsmītni un gardas mājas brokastis.
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Kipi-Koovi Matkakeskus, Kipi küla, Saaremaa GPS 58.2455; 22.0314
+372 5130517
info@kipikoovi.ee, www.kipikoovi.ee

Biškopības saimniecība 134
KALNU MEDUS

G6
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Atpūtas māja SURFHUNT 161
& HUNDIMAJA

Kafejnīca KAPA KANTRI 147

Sāremā pannas maize, raudzēta
maize, cepta bute, deserts hapurokk.
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Naktsmītne ELLY Kihnu salā

Bioloģiski audzētu liellopu gaļa.

Uz uguns vārīta zupa, svaigi plūkti
salāti, grilēta zivs no piemājas dīķa un
tikko cepta maize.

Kūku bode GARDUMS 120

Pootsi jahimaja, Pootsi küla, Pärnu linn, Pärnumaa GPS 58.2761; 24.1263
+372 53546644
pootsi.jahimaja@gmail.com
www.ampsjalonks.ee
Amps & Lonks

Rannaküla, Lääneranna vald, Pärnumaa GPS 58.4344; 23.6819
+372 5061879
varblapu@gmail.com, www.varblapuhkekyla.ee

Tēju un garšaugu maisījumi.
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Tikai 20 minūšu braucienā no Pärnu, vecajā Tõstamaa mežniecības ēkā Amps
& Lonks kafejnīca ceļiniekiem piedāvā
nedaudz atpūsties un iestiprināties ar
picu, kas gatavota no svaigiem vietējiem produktiem. Īpaši iecienīta ir pica
ar pašaudzēto liellopu gaļu un svaigie
salāti. Var arī pasūtīt iepriekš.
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Popi talu, Iide küla, Saaremaa GPS 57.9786; 22.1037
+372 5251896
popi.yrdiaed@gmail.com
Popi ökotalu

Kafejnīca AMPS & LONKS

Atpūtas ciems VARBLA, 160
Motelis RANNA

POPI Ekosaimniecība 146

Skujenes pag., Amatas nov. GPS 57.0912; 25.4960
+371 29 455 715
zsindrani@inbox.lv, www.zsindrani.lv
ZsIndrani

I- XII

Nina talu, Puise küla, Haapsalu, Läänemaa GPS 58.7655; 23.4522
+372 5117246
eidrek@gmail.com, www.puisenina.ee
Puise Nina Guest House

Septiņu zivju zupa, karaša ar sviestu, zvejnieka pusdienas, makšķernieka
svētku ēdiens.

Brīvdienu māja un bioloģiskā 132
saimniecība INDRĀNI

Sidra darītava TĀLAVAS SIDRS 119
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Naktsmītne, kur var baudīt dabu un
ēdienus. Krodziņš Kogre savu vārdu
ieguvis no Septiņu zivju zupas – karūsa
(koger) ir septītā zivs. Saimnieks ir makšķernieks, un abi ar sievu gatavo dažādus ēdienus no saķertajām zivīm.

Plūškoka ogu limonāde.

Bioloģiski sertificētas želejas konfektes.

Rudens, Vasaras un Apiņu sidrs.

C4

Amatu māja Heltermaa ir vietējo Hiiumaa pārtikas ražojumu un rokdarbu
veikals, atvērts vasaras sezonā. Izvēle ir
ļoti plaša, sākot no keramikas traukiem
un beidzot ar Hiiumaa limonādēm.

I -X I I

Viesu mājas PUISE NINA 159
krodziņš KOGRE

V -I X

C4

Ģimenes saimniecība audzē un pārstrādā ekoloģiskus produktus – dārzeņus,
augļus, ievārījumus, sīrupus, sukādes,
kaltētus garšaugus, tējas.

Tālavas sidra ražotnes mājvieta ir Gulbenē – vietā, kas līdz 1224. gadam atradās
seno latgaļu zemē Tālavā.
Sidrs tiek darināts tikai no vietējām izejvielām – rūpīgi novāktiem, Vidzemē
audzētiem āboliem. Ekskursija ražotnē
un degustācija.

Līgatnes vīna darītava ir ģimenes uzņēmums. Tā atrodas Gaujas Nacionālā
parka, kas ir slavens ar unikālajiem smilšakmens atsegumiem, teritorijā. Vienā
no Līgatnes alām ir Līgatnes vīna pagrabiņš, kur iespējams nobaudīt dažādus
ogu un augļu vīnus romantiskā sveču
gaisotnē. Papildus Augšlīgatnē darbojas vīna darītavas un karošu darbnīcas
veikaliņš.

Tihuse, Hellamaa küla, Muhu vald, Saaremaa GPS 58.6111; 23.3117
+372 53914779
tihusetalu@gmail.com, www.tihuse.ee

Amatu māja HELTERMAA 145

I -X I I

Aptuveni stundas braucienā no Rīgas,
vecās Annas muižas teritorijā, atrodas
starptautiski novērtēta dizaina viesnīca
“Annas Hotel”.
Iedvesmojoties no senām latviešu virtuves tradīcijām, šefpavārs ik dienas
rada jaunu ēdienkarti, kas ļauj baudīt
īpašu un neierastu maltīti.

“Ezerputni“, Amatciems, Drabešu pag., Amatas nov. GPS 57.2252; 25.3031
+371 25606066
info@jonathanspahotel.com
www.jonathanspahotel.com
JonathanSPA

Spriņģu iela 3, Līgatne GPS 57.2331; 25.0418
+371 26521467
ligatnesvinadaritava@gmail.com
www.ligatnesvinadaritava.lv
ligatnesvinadaritava

V -I X

D5

Põhja-Tooma, Sääre küla, Hiiumaa GPS 58.9698; 22.9126
+372 5078477
pohjatooma@gmail.com
pohjatooma.wixsite.com/hiiumaa
pohjatooma

Restorāns KANNAS 131

F6

V- XI

KAPTENI saimniecība

I -X I I

C4

Annas, Zaubes pag., Amatas nov. GPS 57.0377; 25.3671
+371 64 180 700
anna@annashotel.com, www.annashotel.com
Annas-Design-Hotel-Spa

I- XII

F7

“Bilderi”, Kocēnu pag., Kocēnu nov. GPS 57.4838; 25.3628
+371 26457057
edbil@inbox.lv
Vīna-darītava-Matilde

C3

Mierīga vieta dabas tuvumā, kur lieliski
atpūsties. Ēdiens gatavots no Hiiumaa
apkārtnē pieejamām izejvielām atbilstoši viesu vēlmēm. Papildus var baudīt
autentisku malkas apkures saunu un
peldi mucā, bērniem iekārtots rotaļu
laukums.

F6

Restorāns JONATHAN 118

LĪGATNES VĪNA DARĪTAVA 106

Zirgaudzētava TIHUSE 158

I -X I I

Diētiska pārtika.

Kalna iela 5, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov. GPS 57.2837; 25.2516
+371 26 300 072
info@veselibaslaboratorija.lv
www.veselibaslaboratorija.lv
Veselibaslaboratorija

Ungurmuiža, Raiskuma pag., Pārgaujas nov. GPS 57.3628; 25.0872
+371 25652388
restorans@ungurmuiza.lv, www.ungurmuiza.lv
Ungurmuiza

Saimniecība atrodas tradicionālajā zvejnieku ciematā, un šeit ir cieņā vietējie
ēdieni un rokdarbi. Viesiem tiek piedāvāts degustēt pašgatavotos produktus,
kā arī šeit rīko ēdiena gatavošanas un
amatniecības meistarklases un iepazīstina ar lauku dzīvi.

Mājas limonāde un sidrs.

Naktsmītne PÕHJA TOOMA 144

Pils iela 6, Mālpils, Mālpils nov. GPS 57.0064; 24.9494
+371 26 666 600
info@malpilsmuiza.lv, www.malpilsmuiza.lv
MalpilsMuiza
Restorāns 2008. gadā atjaunotajā Mālpils muižas ēkā, kas ir19.gs. Klasicisma
arhitektūras piemineklis. Restorāna
ēdienkarte mainās un tiek papildināta
atbilstoši gadalaikam. Smalku garšu salikums kombinācijā ar elegantu muižas
interjeru.

I- XII

I- XII
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Stipro dzērienu darītava 117
VESELĪBAS LABORATORIJA

UNGURMUIŽAS RESTORĀNS 105

F6

Mājas vīna darītava netālu no Valmieras, pa ceļam uz Sietiņiezi. Piedāvājumā
ekskursija vīna darītavā, Latvijas ogu,
augļu, ziedu vīnu un vermutu degustācija un iegāde. Mazākām grupām
piedāvā “Vīnu laboratoriju”, “Vīna un šokolādes garšu saderības meklējumus”.

“Vējdzirnavas”, Drabešu pag., Amatas nov. GPS 57.2481; 25.2708
+371 29238208
vineta.cipe@inbox.lv
AraisuVejdzirnavas

Cēsu pievārtē, Līvu ciematā prasmīgi
meistari gatavo stipros alkoholiskos
dzērienus – degvīnus, uzlējumus, brendijus ar izcilām garšas īpašībām un
skaistu noformējumu, sākta arī viskija
ražošana. Uzlējumiem izmanto tikai Latvijā iegūtus augus un augļus. Piedāvājumā ekskursija ražotnē, stāstījums par
“Veselības laboratorijas” idejas rašanos
un vēsturi, iespēja degustēt dzērienu
garšu daudzveidību.

Restorānā, kas ierīkots bijušās skolas
ēkā, var baudīt gardas maltītes no vietējiem, sezonāliem produktiem, kas
iepirkti no apkārtnes saimniecībām.
Restorāna pavāri iedvesmojušies no
muižas saimnieces Helēnes Juliānes
18.gs. vidū pierakstītās ēdienkartes.
Muižas tējas namiņā iespējams baudīt
muižas liepziedu tēju un plātsmaizi.

No vietējiem produktiem, pēc klasiskas receptes gatavots deserts – Gogelmogela plombīrs – lauku delikatese.

Viesnīca un restorāns 130
MĀLPILS MUIŽA

V- XI

STRAUPES LAUKU LABUMU 104
TIRDZIŅŠ

91

Öun Drinks no Igaunijas ābolu sulas
gatavo atspirdzinošas limonādes un
sidrus. Redzēsiet arī limonādes gatavošanas procesu. To var nogaršot un iegādāties līdzņemšanai.

Tiido-Tiiu talu, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnumaa GPS 58.3273; 24.2718
+372 5089266
maitsetekoda@gmail.com
Maitsete Koda

Zivju produkti, marinēti reņģu tīteņi, ievārījumi.

ĀRAIŠU VĒJDZIRNAVAS 116

F6

Lao, Karja küla Saaremaa GPS 58.5127; 22.6996
+372 53415691
tellimused@oun.ee, www.oun.ee
Öun Drinks

Ābolu un smiltsērkšķu sula.

G5

+371 26 574585
dzirnavukrodzins

I- XII

“Ceplīši“, Stiene, Skultes pag., Limbažu nov. GPS 57.4269; 24.5208
+371 29177990
gogelmogels@gmail.com
gogelmogels
Saimniecība, kurā tiek turētas vairak
nekā 250 vistas un gatavots mājas saldējums. Piedāvājumā ekskursija saimniecībā, saldējuma degustācija, stāstījums
par saldējuma vēsturi.

Pašu audzētu jēru gaļas ēdieni.

I -X I I

D5

Esiküla, Kassari, Hiiumaa GPS 58.8670; 22.8453
+372 5189693
triinusc@gmail.com
triinuounamahl.weebly.com
Patiesi garda ābolu sula. Ābolu un
smiltsērkšķu bioloģiskā saimniecība.
Apmeklētāji var apskatīt saimniecību,
dārzus, ražošanas telpas un iekārtas, kā
arī degustēt un iegādāties sulas.

MAITSETE KODA saimniecība

V -I X

D3

Saimniece Vineta Cipe dzirnavās
piedāvā baudīt “Dzirnavnieka pusdienas” no Āraišu dzirnavās pārstrādātiem
graudiem.

F5

ÖUN DRINKS 157

I

Ceļmalas, Siguldas pag. GPS 57.1535; 24.8991
+371 29747000
info@bucefals.lv
krogsbucefals
Krodziņš, koka guļbūvē, Siguldas pievārtē ļauj sajust latvisko garu interjerā
un baudīt ēdienu latviskā gaumē. Krodziņā ir saglabātas latviska ēdiena pagatavošanas tradīcijas un kvalitāte.

Desmit kilometru attālumā no Cēsīm
un vienu kilometru no Āraišu ezerpils
atrodas vējdzirnavas, kur iespējams izsekot graudu pārtapšanai par miltiem,
pašiem malt graudus, apskatīt dzirnavu
visus četrus stāvus, kā arī iepazīt dzirnavu mehānismus gida pavadībā.

I- XII
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TRIINU Saimniecība 143

I -X I I

Uuetoa, Lindi küla, Pärnu linn, Pärnumaa GPS 58.3278; 24.2538
+372 58040406
info@kalastama.ee, www.kalakuningad.ee
Kalakuningad.ee

Svaigas zivis, kūpinātas zivis, marinēti asari.

C3

Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov. GPS 57.2406; 25.2121
+371 26165298
info@karlamuiza.lv, www.karlamuiza.lv
Karlamuiza

IGATES PILS 103
DZIRNAVU KRODZIŅŠ

89

Krodziņš BUCEFĀLS 129

I- XII
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D5

Krodziņš Kaali jau ilgus gadus saviem
viesiem piedāvā labākos igauņu un
sāremiešu ēdienus un dzērienus no
vietējām izejvielām, kā arī iepazīstina ar
salas kultūru un vēsturi. Kaali meteorīta
krātera un muzeja apmeklētāji šeit var
nobaudīt gardu maltīti.

Kazas piena produkti, aitas gaļas
produkti, dzīvnieku āda un ādas izstrādājumi.

Kalakuningad

I -X I I

D3

Lepaniidi talu, Ristivälja küla, Käina, Hiiumaa GPS 58.8478; 22.7652
+372 56633294
kairevannas@hot.ee
Lepaniidi
Saimniecības veikals Lepaniidi atrodas
tikai 15 minūšu braucienā no Kärdla.
Saimniecībā audzē kazas un aitas, kā arī
dažādus dārzeņus.

F5

Lauči, Skultes pag., Limbažu nov. GPS 57.3671; 24.4025
+371 26350536
info@laucakmens.lv, www.laucakmens.lv
laucakmens

Tirdziņš notiek Straupes Zirgu pastā.
Tas strādā zem prestižās starptautiskās
asociācijas “Slow Food” radītā zīmola
“Earth Markets”, piedāvājot labu un tīru
produkciju, kas tiek audzēta godprātīgi,
domājot par zemes ilgtspēju, vietējo prasmju un tradīciju saglabāšanu.
Tirdziņa laikā darbojas Straupes Zirgu
pasta virtuve ar gardu maltīti latviskās
tradīcijās, kas top no vietējiem produktiem.

GOGELMOGELS
mājas saldējums

Viesnīca KĀRĻAMUIŽA 115

F6

“Stekļi“, Limbaži, Limbažu nov. GPS 57.4868; 24.7106
+371 64023391
lielezers@lielezers.lv, www.lielezers.lv
Lielezers

78

LEPANIIDI Bioloģiskā 142
saimniecība

C3

Allaži, Allažu pag., Siguldas nov. GPS 57.0870; 24.8323
viesu.nams.maurini@inbox.lv, www.maurini.viss.lv
mauriniviesunams

80 veidu ievārījumi.

I- XII
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F5

+371 29208640

Viesu nams atrodas aptuveni 6 km no
Siguldas. “Mauriņi” būvēti tā, ka no katra
loga redzams kāds no sētā augošajiem
senajiem ozoliem.
Piedāvājumā latvisks mājas ēdiens, kas
gatavots no vietējiem produktiem.

“Karlamuiza Country Hotel” atrodas
Gaujas Nacionālajā parkā, Amatas upes
senlejā, senā muižas ēkā. Viesnīcas numuriņos ir mājīgs interjers, to iekārtojums veidots ērtai un netraucētai atpūtai. Ēkas pirmajā stāvā iespējams baudīt
maltīti, kas pagatavota un pasniegta
restorāna līmenī, nezaudējot mājas garšu un atmosfēru. Ēdienu pagatavošanai
šeit izmanto, galvenokārt, vietējās izejvielas, no kurām daļa – dārzeņi, garšvielas un zaļumi audzēti viesnīcas dārzā.

Irdenā miežu putra ar saceptu gaļu,
cepti miežu plāceņi ar bekonu, sīpolu
gredzeniem un skābu krējumu, putraimdesa ar brūkleņu mērci un ceptām
ābolu šķēlītēm, “Dzirnavnieka salikums”.

I- XII
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Krodziņš un konditoreja atrodas Vidzemes šosejas malā, Ieriķos, pie Cecīļu un
Ieriķu dabas takām. Blakus atrodas arī
Tūrisma informācijas centrs.
Piedāvājumā tradicionāli un pēc pašu
receptēm gatavoti ēdieni.

Pils iela 68, Alūksne GPS 57.4237; 27.0505
kafepajumte@inbox.lv, www.pajumte.lv
kafepajumte

Igates pils Dzirnavu krodziņš izveidots
uz seno dzirnavu pamatiem. Tur vēl
joprojām tiek malti miežu graudi un
gatavoti senlatviešu ēdieni. Krodziņā iespējams baudīt gardu maltīti un svinēt
svētkus nelielā draugu un ģimenes lokā.

N.Bomja maiznīca LIELEZERS

Tērbatas iela 16a, Valmiera GPS 57.5434; 25.4307
info@wolmar.lv, www.hotelwolmar.lv
hotelwolmar

Kafejnīca BASTIONS

65

I- XII

Bastiona iela 24, Valmiera GPS 57.5395; 25.4227
+371 64225502
kantineb@gmail.com
Kafejnīca-Bastions

66

I- XII

I- XII

Krodziņš PILS ĶĒĶIS
I- XII

Männi, Linaküla, Kihnu vald, Pärnumaa GPS 58.1406; 23.9800
+372 53412358
info@kihnukyek.ee, www.kihnukyek.ee
Mājas restorāns Kihnu salā, kura saimnieki gatavo bagātīgas maltītes, izmantojot salas vietējās izejvielas, galvenokārt zivis.
Zivju ēdieni, ēdieni no asariem.

Piens, salātu siers.

E6

I- XII

Pilskalna iela 2, Valmiera GPS 57.5384; 25.4282
muzejs@valmiera.lv, muzejs.valmiera.lv

Zāļu tējas, ārstniecības augi, žāvēti
āboli, garšaugi. Doles tēju degustācija
bijušajā Doles muižas saimniecības ēkas
pagalmā kopā ar stāstījumu.

Ārstniecības un garšaugu tēju baudīšana.

IV- X

“Dorītes“, Daugmales pag., Ķekavas nov. GPS 56.8310; 24.4138
+371 29494234
info@daugmalesmedus.lv
Daugmales Jāņa Bišu Medus

Parka iela 4a, Rauna, Raunas pag., Raunas nov. GPS 57.3309; 25.6195
+371 22014583
sierarazotne@gmail.com, www.sierarazotne.lv
sierarazotne
Vienīgie Zaļā siera ražotāji visā Baltijā.
Galveno siera sastāvdaļu – sierāboliņu
audzē pašu dārzā. Ražo vēl divu veidu
beramos sierus – ar garšaugiem un
ar ķiplokiem. Gatavo arī gī sviestu, 15
veidu Mājas makaronus un pikanto
uzkodu – knapsieriņus. Piedāvājumā
degustācijas un ekskursija ražotnē.

Restorāns VECPUISIS
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I- XII

Leona Paegles iela 10, Valmiera GPS 57.5363; 25.4180
+371 26110026
info@vecpuisis.lv, vecpuisis.lv
vecpuisisrestorans

LATVIJAS ĶIPLOKS
I- XII

Cēsu iela 4, Rauna, Raunas pag., Raunas nov. GPS 57.3311; 25.6075
+371 22 471245
Latvijas-Ķiploks
Ķiploku audzēšana un pārstrāde, lauku
labumu veikaliņš. Stāstījums par ķiploku vērtību veselībā un izmantošanu
kulinārijā. Piedāvājumā dažādas, kiploku garšvielas, tējas, marinējumi, našķi,
ķiploku ēdienu baudīšana. Bērniem –
ķiploka gleznošana uz auduma, ķiploku
spēles.
Ķiploku zupa, torte un saldējums,
veselības kokteiļi.

I- XII
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Alus darītava BRENGUĻU ALUS
V- X

E6
Valdemāra iela 121, Ainaži, Salacgrīvas nov. GPS 57.8428; 24.3500
+371 27555755
plavas.hotel@gmail.com, www.plavashotel.lv
PĻAVAS

84
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“Abula“, Brenguļu pag., Beverīnas nov. GPS 57.5485; 25.5478
+371 29268927
brengulualus@brengulualus.lv
brengulualus
Jau kopš 1969. gada Abula upes krastā,
bijušās hidroelektrostacijas telpās, alu
darina Freivaldu ģimene. Labiekārtotā
alus dārzā iespējams baudīt dabīgu,
atvērtā veidā raudzētu Brenguļu gaišo
un tumšo alu. Piedāvājumā arī uzkodas
pie alus.

Kafejnīca un maizes muzejs
KUKABURRA
V- X

Vidzemes šosejas 115 km, Launkalnes pag., Smiltenes nov. GPS 57.3375; 25.8303
+371 26188872
janisk@hotmail.lv
latviesuvirtuve
Kafejnīcā ar latvisku interjeru piedāvājumā mājražotāju un zemnieku produkti.
Maizes muzejs, kurā iespējams iepazīt
maizes cepšanas procesu. Lauku labumu veikaliņš.
Rudzupuķu maize, ābolu siers, čiekuru ievārījums, vīgriežu sīrups.

I- XII

Brīvības iela 18, Gulbene GPS 57.1622; 26.7600
info@vecgulbenesmuiza.lv, www.vecgulbenesmuiza.lv

Orbu talu, Leedriküla, Saaremaa GPS 58.2773; 22.0169
+372 58228772
a.orbu.oy@gmail.com
www.saaremaakadakasiirup.ee

Uie-Matu, Rootsiküla, Kihnu vald, Pärnumaa GPS 58.1311; 24.0070
+372 5071453
mare.matas@gmail.com, www.kihnumare.ee

Kadiķis, kas ir Sāremā salas simbols, ir
arī vērtīga sīrupu izejviela. Viesi uzzinās
daudz ko par kadiķiem. No pavasara
līdz rudenim var baudīt dārza krāšņumu, kā arī ielūkoties senās zemnieku
ēkas iekšienē.

Šajā Kihnu mājā tiek piedāvāti tradicionālie Kihnu salas ēdieni no pašu audzētiem dārzeņiem un pašu ķertām zivīm.
Kihnu salas ēdieni.

Kadiķu sīrups.

MUSTJALA MUSTARD 150

Alus darītava CESVAINES ALUS 136
I -X I I
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C3

Netālu no Cesvaines pils, muižas kompleksa ēkā, pēc sentēvu metodēm brūvē dabīgu dzīvo alu. Šeit atdzīvinātas
150 gadus senas alus darīšanas tradīcijas, kuras 1865. gadā aizsāka pirmais
pilsētas alus brūzis. Piedāvā ekskursiju
alus darītavā un degustāciju.

Sidra fabrika JAANIHANSO 164

Tõnu-Laasi Talu 1, Pahapilli küla, Saaremaa GPS 58.5677; 22.4012
+372 53981133
info@mustjala-mustard.com,
www.mustjala-mustard.com
MustjalaMustard
Mustjala Mustard Saaremaa piedāvā
pašgatavotas sinepes un čatnijus, kurus
jebkurš var nodegustēt un izvēlēties sev
piemērotāko. Šeit notiek arī meistarklases, tā ka pēc tam vienmēr varēsi savu
iemīļotāko piedevu pagatavot pats.

95

Maizes ceptuve un veikals 109
CĒSU MAIZE

F6

I- XII

Vecstāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov. GPS 57.2148; 26.8985
+371 29 460 601
arita.sonate@inbox.lv
Gleznainā vietā starp diviem ezeriem
blakus Stāmerienas pilij vecā akmens
ēkā atrodas plaša un mājīga kafejnīca.

I- XII

Õuna, Kaelase küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa GPS 58.6954; 24.5213
+372 5120874
cider@jaanihanso.ee, www.jaanihanso.ee

Kafejnīca vēsturiskajā Cēsu pilsētas
centrā, Rožu laukumā piedāvā Latvijā
grauzdēto kafiju, gardus desertus un
kūkas, ēdienus no Latvijas lauku labumiem.

I- XII

Zvejnieku iela 22, Carnikava, Carnikavas nov. GPS 57.1320; 24.2710
+371 26378048, 26423383
info.krupis@inbox.lv, www.carnikava.lv
siakrupis
Carnikavā, pie Gaujas ietekas jūrā, jau
izsenis aizsākušās nēģu zvejošanas un
pārstrādes tradīcijas. Ekskursijā iespējams uzzināt par nēģiem un to pārstrādi, kā arī baudīt tos grilētus uz oglēm,
želejā un arī nēģu suši.

Mājražotāju produktu veikals 111
PIE KARLĪNES
I- XII

F5

Rīgas iela 21, Cēsis GPS 57.3114; 25.2717
+371 26587777
info@felisha.lv
PieKarlines

Kūpināta gaļa, kūpinātas zivis, svaigas zivis.

Uz vietas gatavoto zaļo kokteiļu,
ogu smūtiju, dažādu dārzeņu sulu degustācijas.

Sukādes, sukādes šokolādē, pastilas, sīrupi, saldējums, pelmeņi, konditoreja, limonāde.

Restorāns JĀŅOGA 112
I- XII

F6

Restorāns un kulinārija atrodas Cēsīs,
iebraucot no Valmieras puses. Mūsdienīgs interjers, nepiespiesta atmosfēra
un garšīgi ēdieni no vietējo zemnieku
izaudzētiem produktiem. Ēdienkarte ir
bagāta ne tikai ar gaļas un zivju ēdieniem, bet arī ar plašu veģetāro ēdienu
piedāvājumu.

“Bānis” jeb cūkas stilbs, skābu kāpostu zupa, kartupeļu pankūkas, nēģi
un rupjmaizes kārtojums.

Pärna tn. 19, Kuressaare, Saaremaa GPS 58.2522; 22.4895
+372 5060481
veski@saaremaaveski.ee, www.saaremaaveski.ee

G5

V -I X

Roomassaare tee 12, Kuressaare, Saaremaa GPS 58.2321; 22.5052
+372 5537536
rainer.paenurk@gmail.com
Roomassaare kohvik
Kafejnīca Roomassaare atrodas netālu
no Kuressaare, no kuras paveras gleznains skats uz Roomassaare jahtu piestātni. Vasaras sezonā kafejnīcā pārsvarā
gatavo maltītes no vietējiem produktiem, piedāvājot gan saliniekiem, gan
tūristiem vienkāršu un tīru vietējo garšu
kombināciju. Bez zivīm nekādi!

Biškopības saimniecība 140
LIENAS MEDUS
I V -X

“Puteņi“, Lievārdes nov. GPS 56.7069; 24.9038
+371 22338082
info@lienasmedus.lv, www.lienasmedus.lv
lienasmedus

Medus ar garšvielām – baziliku, ingveru, ķimenēm, medus tēja – medus ar
kliņģerītēm, pelašķiem, piparmētrām,
vīgriezēm.

Kafejnīca Pärnamäed atrodas šosejas
Via Baltica malā 10 km uz Rīgas pusi
no Pärnu, tā specializējas konditorejas
izstrādājumu, baltmaizes un rupjmaizes
cepšanā bez konservantiem, piedāvājumā arī dažādu mazo ražotāju preces.
Kafejnīcā iespējams ieturēties arī ar
zupu, otrajiem ēdieniem un desertiem.

LÕOSILMA saimniecība 167

Lõosilma talu, Kadaka tee, Lemmetsa küla, Pärnumaa GPS 58.4249; 24.3616
+372 56624122
lea@serinus.ee
Lõosilma Talu

Tahku Tare külakeskus, Tahkuranna küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa
GPS 58.2216; 24.4891
+372 5342 4309
tahkurannarahvas@gmail.com
www.kurgifestival.ee
kurgifestival

Lõosilma saimniecība atrodas tikai
10 km no Pärnu, tā nodarbojas ar
lauksaimniecības produktu audzēšanu
un pārstrādi. Saimniecības virtuvē no
izaudzētajiem dārzeņiem tiek gatavoti
bagātīgi konservi, no kuriem daudzi ieguvuši nacionālās garšas titulus. Saimniecībā ir kemperu stāvvieta, ko darbina
saules enerģija.

Tahku piekrastes māju saimnieces vada gurķu marinēšanas un skābēšanas
darbnīcas, kurās valda priecīgs gars.
Gurķu festivāls Tahkuranna notiek katru gadu 20. augustā, tur var nopirkt arī
konservētus gurķus, vietējo pārtiku un
rokdarbus, piedalīties meistarklasēs, kā
arī darināt rokdarbus.
Sālīti gurķi, marinēti gurķi.

Soome-ugri maitsed 168

Hoidised Riinalt

I -X I I

D5

Konservi, ievārījumi, zāļu tējas.

I -X I I

D5

I -X I I

Saaremaa salas saimniecībā Epi ražo
augļu un ogu kečupus, dažādus ievārījumus, audzē garšaugus un tējas.
Produkti tiek gatavoti tikai no vietējām – Saaremaa un Muhu salas – izejvielām. Produktus var nopirkt tieši no
saimniecības.

Gurķu festivāls TAHKURANNA

I -X I I
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EPI saimniecība 154
Epi talu, Muratsi küla, Saaremaa GPS 58.2452; 22.5561
+372 53481530
inge.uulits@gmail.com
Epi talu hoidised

I -X I I

Reiva, Reiu küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa GPS 58.2959; 24.6083
+372 59191115
merilin.parnamaed@gmail.com
www.liepkalni.lv
Pärnamäed OÜ

Dažādu garšu konservi, ievārījumi.

D3

Beķereja PÄRNAMÄED

D5

Tamme talu, Malda küla, Pärnumaa GPS 58.4472; 24.3160
+372 56253075
tamme.aiandustalu@gmail.com, www.tammetalu.eu
Tamme talu ürdiaed

Zāļu tējas, garšaugu maisījumi, ievārījumi.

D3
Ausekļa iela 14, Lielvārde, Lielvārdes nov. GPS 56.7179; 24.8096
+371 29437429
kafejnicapanna

V -I X

Kafejnīca ROOMASSAARE 153

I -X I I

Ģimenes uzņēmums, kas rūpējas par
tīru vidi, bioloģisko produkciju un dizainu. Piedāvājumā bišu dravas un saimniecības apskate, degustācijas.

Pärnu Zemnieku tirgū var nopirkt
Pärnumaa un citu reģionu mazo ražotāju dažādu kategoriju preces, arī
uz vietas ceptu maizi un konditorejas
izstrādājumus.

Tamme saimniecībā audzē garšaugus,
ogas, čili piparus un dārzeņus, no kuriem gatavo dažādus produktus. Garšaugu un ārstniecības augu kolekciju,
kā arī dārza kafejnīcu un pārdošanas zonu var apmeklēt no maija līdz oktobrim.

Sāremā zivju produkti.

Ventas iela 1a, Sigulda GPS 57.1415; 24.8445
+371 67972230
aparjods@aparjods.lv, www.aparjods.lv
aparjods
Restorāns “Aparjods” ir viens no vecākajiem Latvijas restorāniem, kas priecē
savus viesus jau vairāk nekā 27 gadus.
Lauku restorāna rustikālā āriene, interjers un atmosfēra lieliski harmonē ar
vienkāršajiem, latviskajiem ēdieniem,
kuru dabisko, tīro garšu bauda jau vairākas pastāvīgo viesu paaudzes.

D5

Kafejnīca PANNA 139

G5

Aida 7, Pärnu GPS 58.3869; 24.5011
lagle@taluturg.ee, www.taluturg.ee
Pärnu Keskuse Taluturg

+372 5130253

TAMME saimniecības 166
garšaugu dārzs

I -X I I

Dzirnavu restorāns Saaremaa ir sāremiešu iecienīto garšu restorāns, kur piedāvā
visu to labāko un svaigāko. Ēdienkartē
atrodama medījumu gaļa no Saaremaa
mežiem, vasarā arī kūpinātas zivis, našķi
no ogām, vietējo ābolu vīns, kā arī labākie Saaremaa salas vīni.

Lielvārdes centrā tikai 5 minūšu gājienā
no Daugavas atrodas ātrās apkalpošanas kafejnīca ar daudzveidīgu ēdienu
piedāvājumu.

F5
Valmieras iela 21a, Cēsis GPS 57.3190; 25.2862
+371 28309298
info@janoga.com
JanogaCesis

Leģendārais restorāns Halinga atrodas
Via Baltica šosejas malā pusstundas
braucienā no Pärnu uz Tallinas pusi.
Restorāns piemērots gan steidzīgajiem
braucējiem, gan pasākumu rīkošanai,
tai skaitā lielām grupām. Izmanto iespējami daudz vietējo izejvielu, un ēdieni
gatavoti pēc vietējām receptēm.

D3

Vīna pagrabs Ikšķilē. Piedāvājumā aizraujošs stāstījums par bērzu sulām, produkcijas degustacija.

I- XII

Loomse küla, Põhja-Pärumaa vald, Pärnumaa GPS 58.5953; 24.5101
+372 56266166
halinga.restoran@mail.ee, www.halingarestoran.ee

Dzirnavu restorāns SAAREMAA 152
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Vīndaru iela 12, Ikšķile, Ikšķiles nov. GPS 56.8204; 24.5176
+371 29297469
info@sula.lv, www.sula.lv

Restorāns APARJODS 126
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Mājas alus.

G5

“Vītiņkalni“, Inčukalna pag., Inčukalna nov. GPS 57.1249; 24.6591
+371 29100280
info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv
ramkalni
Bistro, atrakciju parks, gardumu veikaliņš, konditoreja un restorāns brīvdienu
brančam Gaujas krastā, A3 šosejas malā.
Restorāns ar terases skatu uz Gaujas
senleju. Ēdienu gatavošanai izmanto
labākos vietējo ražotāju produktus.
Veikaliņa piedāvājumā dažādi pašmāju
ražotie gardumi.

Tolli 25a, Kuressaare, Saaremaa GPS 58.2540; 22.4804
+372 5253023
kristel@poidebeer.com, www.poidebeer.com

Zemnieku tirgus PÄRNU KESKUSE
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C5

Saaremaa kopš seniem laikiem ir spēcīgas alus darīšanas tradīcijas. Kuressaare,
ēkā ar Art Deco elementiem, kur kādreiz
ražoja elektrību, šodien darītavā Pöide
rāda alus brūvēšanas mākslu – uzzināsiet vairākus noslēpumus, bet atsevišķā telpā varēsiet nogaršot gatavo
produktu.

Apmeklētājiem dod pagaršot visu
ko var uztaisīt no svaigām bērzu sulām – sīrupu, limonādi, vīnu.

I- XII

Restorāns HALINGA 165

I -X I I

LIBERTU bērzu sulu darītava 138

Resotrāns, bistro un tirgotava 125
RĀMKALNI

Dāvanu veikals Cēsu vecpilsētā pie
Rožu laukuma, kādreizējās viesnīcas
“Baltischer Hof” ēkā. Veikalam dots
viesnīcas bijušās saimnieces Karlīnes
vārds. Iespējams iegādāties dāvanas,
amatnieku izstrādājumus, suvenīrus, kā
arī gardus mājražotāju produktus, mājas
vīnus un kandžu.
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Kazu saimniecība un sierotava atrodas
civilizācijas neskartā dabas nostūrītī
starp Krustkalnu un Teiču dabas rezervātiem. Produkcija- kazas un govs piena
sieri. Piedāvā ekskursiju saimniecībā un
sierotavā, degustāciju.

Alus darītava PÖIDE 151

Suitsutsehhi, Lemsi küla, Kihnu vald, Pärnumaa GPS 58.1415; 24.0112
+372 5137099
info@puhkakihnus.ee, www.puhkakihnus.ee
Kihnu Sadama Öömaja
Ostas naktsmītne Kihnu viesiem ceļ
galdā pārsvarā vietējās izcelsmes ēdienus – ja uz salas kaut kā pietrūkst, tad
katrā ziņā priekšroka tiek dota Igaunijas
ražojumiem. Vietējie ēdieni lielākā vai
mazākā mērā gatavoti no zivīm un pašu
dārzos audzētiem dārzeņiem.

Pudelēs raudzēts un pēc tradicionālajām šampanieša ražošanas metodēm pudelēs raudzēts sidrs.

D3

Lejas Ķunci, Ļaudonas pag., Madonas nov. GPS 56.6463; 26.2408
+371 22188433
burkanciems.laudona@inbox.lv, www.burkanciems.lv

Nēģu pārstrādes saimniecība 124
KRUPIS

F5
Rīgas iela 27, Cēsis GPS 57.3112; 25.2707
+371 27212727
kafepriede@gmail.com
kafepriede

F6

I -X I I

Puscietie sieri, kas nogatavināti vismaz 2 mēnešus. Kamambērs.

F6
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G7

Kafejnīca PRIEDE 110
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I- XII
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Rīgas iela 18, Cēsis GPS 57.3120; 25.2721
+371 26412803
cesu.maize@gmail.com, www.cesumaize.lv
cesu.maize

Kazu siera saimniecība 137
BURKĀNCIEMS

Kafejnīca SONĀTE 123
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Jaanihanso ir Roosimaa ģimenes vēsturiskajā saimniecībā uzbūvēta ražotne,
kur gatavo sidru un ledus sidru no Igaunijas āboliem.

Sinepes, čatniji, grila mērces, apmācības.

KIHNU Sadama Öömaja
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Rūpnīcas iela 1, Cesvaine, Cesvaines nov. GPS 56.9668; 26.3095
+371 28352847
www.cesvaine.lv
CesvainesAlus

+371 25546622
gulbenes.muiza

Gulbenes vēsturiskajā centrā Vecgulbenes muižas atjaunotajā zirgu manēžas
ēkā, kas agrāk bija lielākā slēgtā manēža
Baltijā, atrodas četru zvaigžņu viesnīca
un restorāns. Piedāvajumā plaša sezonālā ēdienkarte un biznesa pusdienas.

Bērzu sulās un priežu sīrupā marinēts cūkgaļas cepetis ar sviestā ceptiem
kartupeļiem, šķovētiem kāpostiem un
buljona mērci.

Ķiploku produktu ražotne
un tirgotava
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Restorāns Valmieras centrā, Vecpuišu
parka vēsturiskajā paviljonā, ir vieta nesteidzīgai maltītei un dzīves svinēšanai.
Restorāns piedāvā baudīt ēdienus mūsdienīgā interpretācijā.

Restorāns PĻAVAS

Neliela, klusa un mājīga viesnīca ar gardēžu iecienītu restorānu Tallinas šosejas malā, Ainažos, kur gaiss smaržo pēc
priedēm un jūras.
Restorāna omulīgajā atmosfērā iespējams baudīt nesteidzīgu gardu maltīti
un sajust dabas tuvumu.

I- XII
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F7

Cēsu vecpilsētā, lai tiktu pie siltas maizes, var sekot ne tikai norādēm, bet arī
kārdinošajai maizes smaržai, kas izved
cauri arkai, aizvedot tieši pie maizes
ceptuves. Maizi cep no Latvijā bioloģiski audzētiem graudiem, tā gatavota
ar dabīgu ieraugu. Maizes degustācija,
stāstījums par veselīgas maizes sastāvu,
raudzēšanu un cepšanu.

Siera un makaronu ražotne
SIERA RAŽOTNE

82

Viesnīca un restorāns 122
VECGULBENES MUIŽA

I- XII
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Ozolkrogs, Bērzaunes pag., Madonas nov. GPS 56.8239; 25.9974
+371 29180251
dace.meldere@inbox.lv
zslivi
Vidzemes augstienē, starp Madonu un
Ērgļiem, atrodas viens no lielākajiem kazu ganāmpulkiem Latvijā (ap 300 kazu).
Saimnieka aizraujošs stāstījums par kazām un piedzīvoto saimniecībā. Saimniecībā ražo 6 veidu mīkstos sierus. Tos
piedāvā baudīšanai degustācijā.

KIHNU MARE saimniecība

163
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Tomātu zupa ar kazas siera bumbiņām, kazas piena saldējums.

Pils laukums 9, Cēsis GPS 57.3132; 25.2714
+371 26576111
pils@cesis.lv, www.cesupils.lv
cesupils

Kainaiži, Brantu pag., Smiltenes nov. GPS 57.3848; 25.7028
+371 29199982
birzi@birzi.lv, www.birzi.lv
birzi.lv

+381 64207635
valmieras.muzejs

E6
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IV- XI

Zaļais siers.

Zemnieku saimniecība DORĪTES

Miera iela 5, Gulbene GPS 57.1811; 26.7525
kanteskrogs@inbox.lv, www.kanteskrogs.lv

ORBU saimniecība

V -X

Teatralizētas programmas ar īstām
viduslaiku dzīrēm.

Ražotne atrodas pusceļā starp Raunu
un Smilteni. Apmeklētājiem iespējams
apskatīt ražošanas telpas ar pagrabu,
kur tiek izgatavotas un glabātas dzirkstošās bērzu sulas, klausīties stāstījumu
par bērzu sulām, kas tiek bagātināts ar
video projekcijām par sulu tecināšanu
pavasarī. Svaigu bērza sulu, dzirkstošo
dzērienu un bērza sulu sīrupa degustācija. Iespējams baudīt arī pieneņu vīnu.
“Birzī” produkcija ir bioloģiski sertificēta.

Valmieras muzeja ārstniecības
un garšaugu dārzs

Dārziņš ierīkots pašā Gaujas krastā pie
Valmieras pilsdrupām. Stāstījums par
augu izmantošanu ēdienu gatavošanā.
Maizes, piparkūku cepšanas, siera gatavošanas programmas.

+371 29441353

Iebraucot Gulbenē skaistā koka ēkā, kurā ir speciāli veidota atmosfēra atpūtai
un labsajūtai, prasmīgi pavāri piedāvā
mājas virtuvi un iespēju baudīt sātīgus
un garšīgus latviešu ēdienus.

Cēsu pils (13.gs.-16.gs.) ir kādreizējā
Livonijas ordeņa mūra pils un mestra
rezidence. Apmeklētāji var izstaigāt pili
un vērot pilsētas panorāmu no Rietumu torņa. Vasarā pils teritorijā darbojas
dažādi amatnieki un aktivitāšu centrs.
Viduslaiku virtuves dārzā iespējams
satikt dārznieku, kurš audzē dārzeņus,
garšvielas un ārstniecības augus.

Dzirkstošo bērza sulu
ražotne BIRZĪ
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Kazas sieru saimniecība LĪVI 135

G6

CĒSU PILS 108
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“Donas“, Blomes pag., Smiltenes nov. GPS 57.4413; 25.7333
+371 26425426
donas@inbox.lv
maizesdarbnica.blogspot.com

F6

Saimniecība piedāvā kvalitatīvu, vietējas izcelsmes produkciju no Doles dabas parkā sastopamajiem un pašu audzētiem augiem. Ģimenes uzņēmums,
kas ciena un glabā tradīcijas.

I- XII
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“Rūķi 1“, Raiskuma pag., Pārgaujas nov. GPS 57.3118; 25.1575
+371 20370370
raiskumietis@raiskumietis.lv
raiskumietis

F6

Bruņinieku iela 4, Valmiera GPS 57.5391; 25.4283
+371 29160457
pilskekis

“Ziediņi“, Salaspils pag., Salaspils nov. GPS 56.8487; 24.2322
+371 25772734
agnese.berzina@latnet.lv
Doles tējas
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Katrs apmeklētājs ar savām rokām
un sirdi izjūt ko nozīmē pa īstam cepta
maize.

Bagātīgas un sātīgas Bruņinieku
brokastis (pēc pieteikuma).

IV- X

Maizes ceptuve DONAS

80

Lauku māja viesu uzņemšanai ,,Donas’’,
kurā ir ierīkota Maizes darbnīca. Apmeklētājiem iespējams piedalīties pašiem
maizes cepšanas procesā, cept kukulīšus uz kļavu lapām īstā maizes krāsnī un
katram ar savu kukuli arī doties mājup.
Uzzināt kas ir īsta maize un ko tā nozīmē
latvietim.

E6
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Darītava atrodas pašā Raiskuma centrā,
kādreizējās muižas klēts ēkā. Piedāvājumā pēc senču tradīcijām un receptēm
darināts alus, cepta maize un kūpināta
gaļa. To īpašā garša tiek iegūta ar malku
kurināmā alus vārāmkatlā un senā lauku maizes krāsnī. Ekskursija darītavā un
degustācija.

F6

Krodziņš Valmieras vecpilsētā, jaukā
namiņā muzeja teritorijā. Gardu ēdienu
baudīšana mājīgā atmosfērā.

Zāļu tēju saimniecība
DOLES TĒJAS

F6

KANTES KROGS 121

Ķiršu alus kokteilis “Raiskumietis”.

Restorāns RĀTES VĀRTI

67

Alus ražotne RAISKUMA 107
LABUMU DARĪTAVA
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“Vīnkalni“, Kauguru pag., Beverīnas nov. GPS 57.4775; 25.4451
+371 29491187
zandazentina@gmail.com, www.vinkalniesi.lv
vinkalniesi

Lāčplēša iela 1, Valmiera GPS 57.5390; 25.4252
+371 64281942
ratesvarti@inbox.lv, www.ratesvarti.lv
rates.varti

“Benūžu – Skauģi”, Babītes pag., Babītes nov. GPS 56.8968; 23.7166
+371 26670597
veikals@laci.lv, www.laci.lv
Lāči
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Lauku mājā, Miegupītes krastā, ierīkota
brīvdabas picērija un atjaunotā zirgu
staļļa mūros iekārtota vieta svinību rīkošanai.
Piedāvājumā arī latviešu ēdieni, tradīcijas un rituāli.

Gardēžu iecienīta vieta Valmierā, kas atrodas pašā pilsētas sirdī, pretī Valmieras
rātslaukumam.
Šeit ikviens viesis var kļūt par gardēdi
un izjust visdažādākās garšu “buķetes”
un gadalaikam atbilstošus produktus,
kas nākuši no vietējām saimniecībām.
Restorāna Vasaras dārzs veidots, izceļot
Valmieru kā viduslaiku tirgotāju savienības – Hanza pilsētu.

Maizes ceptuve un
krodziņš LĀČI
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Brīvdabas picērija/picu cepšanas
skola VĪNKALNI

79
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Ekskursija ar iešanu uz dravu, bišu
glaudīšanu, medus produktu garšošanu
un vaska sveču liešanu.

F3
“Nornieki“, Snēpeles pag., Kuldīgas nov. GPS 56.8440; 21.8895
+371 29123501
anda.simane@gmail.com, www.strausuferma.com
Strausu ferma Nornieki
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Atrodas Daugavas ūdeņu apskalotā
teritorijā Daugmalē. Pateicoties tam,
bites spēj ievākt un atnest augstvērtīgu medu, kas vairākkārt ir ticis atzīts
Latvijas konkursos, un citus biškopības
produktus.

Šokolādes trifeles.

G2
“Bērziņi“, Jūrkalnes pag., Ventspils nov. GPS 56.9944; 21.3907
+371 29471655
jurislastovskis@inbox.lv

I- XII

Muzejā iespēja noklausīties stāstu par
šokolādes vēsturi, iepazīt procesu no
iegūšanas līdz gatavai produkcijai, kā
arī radošajā darbnīcā pašiem sagatavot
un nodegustēt šokolādi. Blakus esošajā
veikaliņā gatavās produkcijas iegāde.

Strausu ferma NORNIEKI

Alus darītava
VALMIERMUIŽAS ALUS

Ieriķi, Drabešu pag., Amatas nov. GPS 57.2089; 25.1701
+371 64170089
cecilutaka@gmail.com
www.ierikudzirnavas.lv, www.cecilutaka.lv

Restorāns LAUČU AKMENS 102
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“Lādes Avotiņi“, Limbažu pag., Limbažu nov. GPS 57.4771; 24.6074
+371 29479172
j.ulmis@inbox.lv

Limbažu pievārtē vairāk nekā 25 gadus
pēc maizniekmeistara Alberta Blumberga atklātās receptes un amata noslēpumiem tiek cepta rudzu maize, kuru
var atpazīt pēc garšas. Katrs kukulītis ar
rokām veidots. Piedāvājumā ražotnes
apmeklējums un degustācija.
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Jaunķemeru ceļš 1, Jaunķemeri, Jūrmala GPS 56.9753; 23.5572
+371 29999319
info@restoransneptuns.lv, www.restoransneptuns.lv
Restaurant Neptūns

Pūre – 9, Pūres pag., Tukuma nov. GPS 57.0358; 22.9036
371 22100042
info@sokoladesmuzejs.lv, www.purechocolate.lv
Pure Chocolate

Muižā pagatavotu saldējumu izla-

I- XII

G5

Pils iela 2, Skrunda GPS 56.6706; 22.0233
+371 63370000, 22113355
office@skrundasmuiza.lv
www.skrundasmuiza.lv
Skrundas muiža
Skrundas muiža atrodas Rīgas – Liepājas autoceļa malā. Restorāns izmanto
Latvijā audzētus un vietējo zemnieku
ražotos produktus. Augsti tiek vērtēts
Latvijas kulinārijas mantojums, to piedāvājot viesiem atbilstošā veidā.

Cepta siļķe; Zirņi ar speķi un koču.

Pūres šokolādes muzejs

41
F3

“Pilsberģi“ Jūrkalnes pag., Ventspils nov. GPS 57.0075; 21.3854
+371 27436888, 29374463
info@pilsbergi.lv, www.pilsbergi.lv
Pilsberģu krogs

Restorāns NEPTŪNS
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“Jāņsēta“, Pūre, Pūres pag., Tukuma nov. GPS 57.0363; 22.9186
+371 29258020, 26432843
sia.elto@inbox.lv
Kafejnīca Pie Jāņa

Ceptas cūkgaļas ribiņas medus ķiploku mērcē.

I- XII

V-VIII/IX

Kafejnīca “Bastions” atrodas Valmieras
vēsturiskajā centrā uz bijušajiem viduslaiku nocietinājumiem. Tā piedāvā
latvisku un plašu ēdienu klāstu gan
brokastīs, gan pusdienās un vakariņās.
Kafejnīca sadarbojas ar vietējiem zemniekiem un lauku labumu ražotājiem.
Vasarās var paēst āra terasē ar skaistu
skatu uz Dzirnavu ezeru.

Brētliņu pagatavošanas meistarkla-

G5

Viena no senākajām kafejnīcām ceļā no
Rīgas uz Ventspili. Atrodas Pūrē. Piedāvājumā latviskie ēdieni.

Restorāns SKRUNDAS MUIŽA

+371 27811511

Tradicionāli pagatavoti vietējo zvejnieku lomi.

V- X
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I -X I I

F5

F6

Restorāns ar vasaras terasi pašā jūras
krastā ar skatu uz pludmali, lielo Lauču akmeni un iepēju baudīt saulrietu.
Restorāns specializējies zivju ēdienugatavošanā.

Latvijas veselības augu
brīvdabas ekspozīcija

“Zilūži“, Bērzaines pag., Kocēnu nov. GPS 57.5953; 25.2422
+371 26670067
info@grasbergs.lv, www.grasbergs.lv
grasbergs

Dzintarkrasti, Lapmežciema pag., Engures nov. GPS 57.0001; 23.5074
+371 29219491
reinazivis@inbox.lv, www.reinazivis.lv
ReinisB

Latvijā un aiz tās robežām populārās
Lāču maizes cepšanas procesā pielieto
no seniem laikiem izkoptās meistaru
zināšanas un prasmes. Iespēja doties
ekskursijā pa ceptuvi, veidot un cept
maizi, iegādāties saražoto produkciju,
ieturēt maltīti krodziņā, kur ēdiena
gatavošanā izmanto “Lāču” produkciju,
kombinējot ar sezonāliem un vietējo
zemnieku produktiem.

Kafejnīca PIE JĀŅA

40

Dabīgi piena produkti GRASBERGS/
zemnieku saimniecība ZILŪŽI

E6

“Kangari“, Cēres pag., Kandavas nov. GPS 57.1362; 22.8175
+371 29416000
antra.gaisa@inbox.lv, www.kangari.lv
Kangari

“Garīkas“, Rudbāržu pag., Skrundas nov. GPS 56.7017; 21.8712
+371 29147778, 29134122
info@garikas.lv, www.garikas.lv
Garīkas’’ Shitake mushrooms

27
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G4

Kaltētas šitaki sēnes un sēņu pulveris; “Imperatora sēņu” mērce un zupa;
Degustācijas.

PILSBERĢU KROGS

REIŅA ZIVIS

51

Senākais restorāns Jūrmalā ar 50 gadu
vēsturi, atrodas jūras kāpu zonā, kur
mierīgi baudīt jūras gaisu un priežu
šalkoņu. Plaša izvēle grila ēdieniem,
kuri tiek gatavoti uz atklātā uguns visu
gadu. Piedāvājumā ēdieni un dzērieni
atbilstoši sezonālajām dabas veltēm.

Zemnieku saimniecība KANGARI

39

F8

“Mežgravas“, Liepupes pag., Salacgrīvas nov. GPS 57.4418; 24.4274
+371 64020232, 29113777
meke@meke.lv, www.meke.lv
krogsviesnica

Pie Jumpravmuižas ezeru virknes –
Auziņezera – atrodas Vidzemē plašākā
ārstniecības augu brīvdabas ekspozīcija. Piedāvājumā iepazīšanās ar veselības
augu ekspozīciju, stāstījums par augu
pielietojumu pārtikā un fitoterapijā,
zaļie kokteiļi.

Restorāns “Agnese” aicina kulinārā ceļojumā pa pasauli. Vietējās dabas veltes un zemnieku gādātie produkti tiek
gatavoti ar mīlestību, izceļot Latvijas
garšu vērtības. Ēdienkartē iekļautas
arī pasaulē atzītas receptes. Restorānā
par mājīgu atmosfēru gādā runājošais
papagailis Čārlijs. Kopā ar gardu maltīti
būs svētku sajūta ikvienam.

G4

F3

Sena lauku muiža Kurzemē 35 km no
Kuldīgas. Saimniecība kā pirmā Latvijā
sāka nodarboties ar šitaki sēņu audzēšanu un dara to vēl aizvien. Piedāvājumā izzinoša ekskursija. Iespēja pasūtīt
maltītes, kuru sastāvā ir šitaki sēnes, kā
arī iegādāties sēņu produktus.

F2

14

Vietējo zivju ēdieni; Zivju degustā-

Našķi, ievārījumi, čatniji, žāvēti augļi; Vīngliemežu degustācija; “Pusdienas
lauku sētā”, kur tiek pasniegts mājās gatavoti ēdieni.

I- XII

I- XII

Ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar
karsti kūpinātu zivju produkcijas ražošanu, procesā izmantojot tikai dabīgu
alkšņu malku. Piedāvājumā ekskursija –
degustācija, kas sniedz iespēju vērot
visu ražošanas procesu savām acīm un
nogaršot uzņēmumā gatavotos produktus.

No pašu izaudzētiem dārzeņiem un
augļiem gatavo garšīgus ievārījumus,
sīrupus, džemus un čatnijus, kā arī žāvē
augļus. Piedāvājumā vīngliemežu fermas apskate un vīngliemežu degustācija, kas sagatavoti burgundiešu gaumē.
Produkcijas degustācija un iegāde.

Viesu māja GARĪKAS

26

Restorāns VALGUMA PASAULE

I- XII
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F6

I- XII
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Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov. GPS 57.5975; 25.1022
+371 64207480
pils@diklupils.lv, www.diklupils.lv
DikliPalaceHotel

E6

Jūras iela 95, Engure GPS 57.1649; 23.2250
+37129179184
inguna.zikmane@inbox.lv
Kafeinīca Būda

“Zvanītāji“, Rucavas pag., Rucavas nov. GPS 56.1616; 21.1617
+371 26814051
sandra.rtkc@inbox.lv

“Jaunarāji“, Jūrkalne Ventspils nov. GPS 57.0329; 21.4152
+371 26133995
zakukrogs@zakukrogs.lv
Zaķu krogs

13

Latvijas un Igaunijas kartē, mērogā 1:1 000 000, ir atliktas visas šeit aprakstītās vietas.

Rucavas tradīciju nams
ZVANĪTĀJI

G2

Šajā kartē iekļautas 249 kulinārā ceļa “Livonijas garša” pieturvietas Latvijā un Igaunijā
- krodziņi, restorāni, nakstmītnes un ražojošas lauku saimniecībās, kurās iegriežoties
izzināsiet Livonijas laika ietekmi mūsdienu ēdienos. Kaut arī Livonijas robežas no kartēm
sen izdzisušas, mūsu ēdienkarti vēl joprojām pamatā sastāda tie paši ēdieni, ar kuriem
mielojās mūsu senči. Visa vēsture tepat uz galda!

I- XII

Cepts līnis; Pankūku kraukšķi ar
saldējumu un zemeņu mērci.

Kukulīši, riezis, pašcepta maize, Rucavas baltais sviests, medus, rupjmaizes
kārtojums, zāļu tēja, skābputra; Kultūrizglītojoša programma “Vakarēšana”,
“Rucavas goda mielasts”; Meistarklases
tradicionālo ēdienu gatavošanā.

ZAĶU KROGS

Kas iekļauts kartē un kā to lietot

Kafejnīca BŪDA

20. gs. 20. gados atjaunotajās ūdensdzirnavās iespēja aplūkot vēsturiskos
mehānismus, kur izveidota moderna
ekspozīcija, un iepazīties ar miltu malšanas procesu, bet kafejnīcā “Cope” nobaudīt pankūkas un vietējās zivis.

Atrodas Rucavas centrā – 19.gs. beigās
celtajā un atjaunotajā koka ēkā. Piedāvājumā kultūras programmas un iespēja nobaudīt tradicionālos Kurzemes
ēdienus.

Dažādziedu medus, ziedputekšņu,
propolisa, bišu maizes, vaska sveču un
suvenīru iegāde, kā arī biškopības produktu degustācija un ekskursija.

Pašu vārīti ievārījumi, cepta maize,
kūpināta zivs.

“Kalējkrāmi“, Slampes pag., Tukuma nov. GPS 56.9083; 23.2181
+371 26630022
info@abavas.lv, www.abavas.lv
Abavas vīna darītava

G4

Tirgus iela 10, Durbe, Durbes nov. GPS 56.5884; 21.3727
+371 29119051
evija@lrp.lv, www.durbesveltes.lv
Durbes Veltes

25
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Krievu nacionālie ēdieni, krievu
ēdienu meistarklases.

Ābolu ledus vīns.

F4

“Bitnieki“ Vārves pag., Ventspils nov. GPS 57.2759; 21.5806
+371 29720288
zsbitnieki@inbox.lv

Ņemiet vērā, ka daļa no vietām nav atvērtas vienmēr, bet gan strādā tikai pēc iepriekšējas
pieteikšanās (sk.simbolu „ Apmeklējums iepriekš jāpiesaka”).

I- XII

H2

12

Kultūras zīme “Latviskais mantojums”
Vides kvalitātes zīme “Zaļais sertifikāts”

I- XII

F2

Ģeogrāfiskās koordinātas
Informācija Facebook

DURBES VELTES

ABAVAS ģimenes vīna
darītava un pagrabs

Krodziņš MEKE

74

F5

62

Mājas alus.

Viesu nams MAURIŅI 128

I- XII

Kafejnīca PAJUMTE 101

87

Viesmīlīga un mājīga kafejnīca pašā
Alūksnes centrā ar daudzveidīgu ēdienu piedāvājumu katra garšas izjūtai.
Papildus tam tiek gatavoti arī Alūksnes
novada īpašie ēdieni – salāti “Tempļa
kalns”, pamatēdiens “101 pakāpiens līdz
baudas mirklim” un deserts “Marienburgas ezera salas”. Ir pieejami biznesa pusdienu un mēneša īpašie piedāvājumi,
kā arī ēdienkarte bērniem.

Bukstiņputra, pelēkie zirņi, maizes
zupa.

I- XII

Ļoti īss piena ceļš līdz tā pārstrādei,
jo produktu ražošana notiek turpat
saimniecībā.

Valguma godu zupa ar zandartu, līņa kroketes.

Kafejnīca – Lielā Ezera iela 2, Alūksne. Garšu bodīte – Tirgotāju iela 10,
+371 26393231
valrito@inbox.lv
Alūksne GPS 57.4234; 27.0495
GustinsAluksne
Gaļas izstrādājumus plašā sortimentā, kā arī īpašus “Gustiņa” konditorejas
izstrādājumus iespējams iegādāties
Alūksnē – garšu bodītē “Gustiņš”. Nobaudīt Alūksnes novadam raksturīgos
malēniešu ēdienus (iepriekš piesakot)
var kafejnīcā “Gustiņš”.

+371 64 020 268
LiepupesMuiza

Šosejas Rīga – Ainaži 51. km atrodas
Latvijā un iespējams arī visā Baltijā
vienīgais ceļmalas krogs, kurš ierīkots
110 gadus vecā guļbūves kūtī. Daudzveidīga, latviska virtuve ar mūsdienīgu
pasniegšanas stilu un garšu.

Viesnīca un restorāns DIKĻU PILS

61

Viduslaiku mielasti, kas ēdami ar
rokām vai koka karotēm.

Kaltētas un kūpinātas vietējās zivis,
zivju kulinārijas produkti, kas gatavoti
pēc dzimtā mantotām vietējām receptēm.

Liepupes pag., Salacgrīvas nov. GPS 57.4631; 24.4717
info@liepupesmuiza.lv, www.liepupesmuiza.lv

“Adzelvieši“, Burtnieku pag., Burtnieku nov. GPS 57.73174; 25.3291
+371 29253507
info@adzelviesi.lv, www.adzelviesi.lv

Ģimenes saimniecība netālu no Valmieras ar plašiem laukiem, tīrumiem un 400
govīm. Krējuma, biezpiena, jogurta, siera, saldējuma u.c. produktu ražošana no
pašu saimniecības gotiņu piena.
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Jaunpils pils celta 1301. g. kā Livonijas
ordeņa cietoksnis, ko no trim pusēm
apņem dzirnavu dīķis. Krodziņa ikdienas ēdienkartē viduslaiku ēdieni mijas
ar tradicionālo latviešu virtuvi.

Atrodas Valguma ezera dienvidu krastā.
Ēdienu pagatavošanai tiek izmantotas
dabīgas garšvielas un lielākoties Latvijas produkti. Piedāvā gan izsmalcinātus
ēdienus stikla zālē, gan uz ugunskura
vārītu zupu.

cija.

Mājas vīni, liķieri, ievārījumi, augļu
un ogu konservi; Vīnu, liķieru degustācijas; Stiprā alkohola gatavošanas meistarklases.

Zemnieku saimniecība BITNIEKI

I- XII

Saimnieki – vietējie zvejnieki, piedāvā
garāmbraucējiem iegādāties dažādi
pagatavotas vietējās zivis. Tūristiem
iespējams piedalīties aktīvā, izklaidējoši
izglītojošā kultūras pasākumā ar sātīgu
zivju ēšanu.

Atrodas Engurē. Ēdienkartē iekļauti dažādi zivju ēdieni. Pieejama degustācija
ar iespēju nodegustēt 8 dažādu veidu
zivis, kas nozvejotas Baltijas jūrā un sagatavotas tradicionāli.

Mazā ražotnē no vietējiem produktiem
un bez konservantiem ražo mājas vīnus,
interesantus liķierus, ievārījumus, augļu
un ogu konservus. Iespējama produkcijas iegāde.

Livonijas Ordeņa dzīru maltīte
“Kupfernams Tasty” maltīte 5 kārtās ar
tradicionālām uzkodām un gardumiem,
Užavas alus darītavas alu.

Viduslaiku krogs JAUNPILS PILĪ
“Pils“ Jaunpils pag., Jaunpils nov. GPS 56.7303; 23.0216
+371 26520233
krogs@jaunpilspils.lv, www.jaunpilspils.lv
Jaunpils pils

“Dieniņas“, Bērzciems, Engures pag., Engures nov. GPS 57.2449; 23.1735
+371 26676283
ivetaunoskars@inbox.lv, www.dieninas.lv
Zvejnieku sēta “Dieniņas“
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1896. gadā celtajā neobaroka pilī, četru
zvaigžņu Superior klases viesnīcā, atrodas izsmalcināts restorāns, kas atzīts
par vienu no labākajiem Latvijā. Tas
piedāvā interpretācijas par Vidzemes
lauku labumiem – tuvākajā apkaimē
briedušiem ķirbjiem un āboliem, gādīgu saimnieku audzētiem trušiem un
pļavu jēriem, turpat pils dīķī vai tuvējā
ezerā ķertām zivīm. Ja pils saimnieks
bijis medībās, ēdienkartē atradīsiet arī
īpaši sagatavotus medījumus.

G4

Friča Brīvzemnieka iela 53, Liepāja GPS 56.5076; 21.0083
+371 29113186
info@pastniekamaja.lv, www.pastniekamaja.lv
Pastnieka māja

Kārļa iela 5, Ventspils GPS 57.3940; 21.5636
info@hotelkupfernams.lv, www.hotelkupfernams.lv
Kupfernams

Atrodas Ventspils centrā – 19. gs. klasicisma stilā celtā koka ēkā, kas piederējusi Kupferu dzimtai un iekļauta Eiropas
kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstā.
Piedāvā Eiropas virtuvi ar Latvijas nacionālo ievirzi.
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IV - XI

F4

G2
+371 63626999

V-I X

I- XII
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Barkānu ģimenes izveidots uzņēmums,
kurš nodarbojas ar kvalitatīvu dzērienu
darīšanu no Latvijā audzētiem augļiem
un ogām. Kurzemē netālu no Sabiles,
Abavas upes ielejas dienvidu nogāzē tiek
kopts un attīstīts viens no lielākajiem vīnogu dārziem Latvijā, savukārt, Ārlavciemā, netālu no Tukuma, ābeļdārzu vidū,
atrodas pati dzērienu darītava un vīna
pagrabs. Iespēja degustēt un iegādāties
dažādus alkoholiskus dzērienus.

Zvejnieku sēta DIENIŅAS

Kaņepju saimniecība ADZELVIEŠI

E6
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Viesnīca un restorāns
LIEPUPES MUIŽA

73
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Krodziņš PIE DZIRNAKMEŅA 114

Sanga-Tõnise talu, Soomra küla, Pärnu linn, Pärnumaa GPS 58.3760; 24.1493
+372 55958038
veronika@venetalu.ee, www.venetalu.ee
Vene talu
Krievu sētas (Vene talu) saimniece gatavo gardus krievu nacionālos ēdienus
pēc savas vecvecmāmiņas receptēm.
Viesus iepazīstina ar paražām un piedāvā bagātīgas degustācijas. Ir arī tējas salons, krievu ēdienu gatavošanas
meistarklases.

Kūciņas burciņā, “Gustiņa” Ziemassvētku piparkūkas, profitroļi – Alūksnes
apkārtnes tradicionālais godu ēdiens.

Viesnīca un restorāns atjaunotā Liepupes
muižas ēkā. Restorāns piedāvā apvienot
garšas baudās mūsdienīgu pilsētas kulinārijas izsmalcinātību ar senām lauku
ēdienu gatavošanas tradīcijām. Maltītes
pamatā ir svaigi sezonāli produkti, kurus
piegādājuši vietējie lauksaimnieki vai
kuri izaudzēti pašas muižas ekoloģiskajā
garšaugu dārzā.

Smalkais un rupjais kaņepju aizdars, svaigas un grauzdētas sēklas, kaņepju kripatiņas, svaigi spiesta kaņepju
eļļa.

G4

ses.

Kafejnīca KUPFERNAMS

10

Naktsmītne

Restorāns PASTNIEKA MĀJA

Atrodas 5 min brauciena attālumā no
jūras, Vecliepājā – vecā restaurētā ēkā,
kurā it kā dzīvojis un savas dienas vadījis
pastnieks Arvīds. Izvietots divos stāvos,
kur piedāvājumā eiropeiska virtuve ar
kurzemniecisku piesitienu. Darījuma
pusdienas, ģimenes svinības, banketi
un semināri.

Cepta asinsdesa ar bekonu, pasniegta ar brūkleņu mērci un vārītiem –
ceptiem kartupeļiem šķēlēs un bekonu;
Dārzeņu sautējums ar mencu, pasniegts ar grauzdētu maizi.

GPS

23

Baznīcas iela 2, Ventspils GPS 57.3956; 21.5673
+371 22015754
ela@pilskrogs.lv
Rātsgalds
Atrodas Ventspils centrā blakus Rātslaukumam. Patīkamā atmosfērā iespējams
baudīt latviešu virtuvei raksturīgus
ēdienus.

e-pasts

Vecā ostmala 29, Liepāja GPS 56.5122; 21.0159
restoranslibava@gmail.com, www.libava.lv
Libava

G2

Karte igaunija | Latvija

Vieta ar konkrētu darba laiku,
kas jānoskaidro iepriekš

+371 63429714

“Saulesvārti“, Naukšēni, Naukšēnu nov. GPS 57.8848; 25.4480
+371 26641461
nauksenuvini@inbox.lv, www.nauksenuvini.lv
nauksenuvini

“Rogas“, Jaunpils pag., Jaunpils nov. GPS 56.7394; 22.8931
+371 29199848
verarogas@gmail.com

48

Tallinas šos. 55. km, Jelgavkrasti, Liepupes pag. GPS 57.4662; 24.4356
+371 29225554
KrogsSidrabini

F5

E6

“Kurzemnieki“ Sukturi, Lībagu pag., Talsu nov. GPS 57.2405; 22.6234
+371 29279461, 26453626
segita@apollo.lv, www.abolucipsi.lv
Ābolu čipsi

36

I- XII

Lauku saimniecībā netālu no Burtnieku
ezera audzē, kaņepes, ilggadīgo zālāju
sēklas, graudus, lielos pelēkos zirņus,
kartupeļus un citus dārzeņus. Piedāvājumā kaņepju aizdara degustācija.

Lauku māja ROGAS

Jõe, Pihtla küla, Saaremaa GPS 58.3037; 22.6907
+372 5204943
andrus.viil@pihtlapruulikoda.ee
www.pihtlapruulikoda.ee
Pihtla Pruulikoda OÜ
Garšu istabā nobaudīsiet labākās alus
ķēķa Pihtla garšas, tradicionālo Saaremaa mājas alu, kā arī Saare sieru, Fresko
saldējumu, ābolu limonādi un citus vietējos labumus.

Hījumā salas ēdieni, ievārījumi.

I -X I I

D5

Pihla talu, Kõpu küla, Hiiumaa GPS 58.9071; 22.2121
+372 56657699
pihlaturism@gmail.com, www.pihlatalu.ee
Pihla Talu
Ģimenes uzņēmums, kurā paši audzē
iespējami daudz izejvielu, zvejo un
medī. Brīnumjauka vieta, kur atpūsties
ar ģimeni.

VENE saimniecība

I -X I I

D3

“Pīlādži“, Siguldas pag., Siguldas nov. GPS 57.1326; 24.8529
+371 26320208
info@piladzi.lv, www.zilver.lv
Zilver.lv
Ģimenes saimniecība Siguldā, kas audzē augļukoku stādus, augļus un no
tiem gatavo dažādus dzērienus. Degustācijās piedāvā ziedu, ogu, augļu
vīnus, bezalkoholisko svētku dzērienu
“Rabarber”, brendiju ar pudelē audzētu
ābolu un vēsturiskam garšu baudījumam Allažu ķimeli.

Alus ķēķis PIHTLA 155

I -X I I

C3

“Krūmiņi“, Liepas pag., Priekuļu nov. GPS 57.3636; 25.3991
+371 26887921
maizesmaja@gmail.com
Maizesmaja
Maizes mājas lauku sēta pie Cēsīm, kur
gūt prieku, spēku un dzīvesprasmes!
Piedāvājumā pīrāgu ballītes un maizes
cepšanas pasākumi; cepēja, kulināra
un pavāra profesiju iepazīšana; dzīves
prasmes un dabas piedzīvojumi; tradīciju un gatskārtu ieražu svētki; svinības
senā klētiņā.

PIHLA Tūrisma saimniecība 141

I -X I I

F5

Garšu bodīte un 100
kafejnīca GUSTIŅŠ

86
F8

Kūpinātas vistas – karstas no ceplīša. No pašu audzētiem āboliem gatavots brandavīns “Āboļlāse”.

E6

Pārslas, Remtes pag., Brocēnu nov. GPS 56.7293; 22.8013
+371 27338854
smukumuiza@inbox.lv, info@smukumuiza.lv
www.smukumuiza.lv
Smuku Muiža

47

I- XII

Krogs ierīkots senā guļbūvē netālu no
Liepupes baznīcas. Blakus krogam vecajā kūtiņā pēc senču receptēm tiek gatavoti gaļas un desu izstrādājumi, kurus
iespējams iegādāties Sidrabiņu galas
un desu bodē. Piedāvājumā ekskursijas
un degustācijas.

Vīna darītava NAUKŠĒNU VĪNI

60

Vīnotava ZILVER 127

I- XII

Apes pag., Apes nov. GPS 57.5266; 26.7754
+371 20379986
guesthousemelderi@gmail.com

Mazsālīta, viegli dūmota, grilēta
Grūbes forele un foreļu zupa.

Krogs SIDRABIŅI

72

“Ķoņu dzirnavas“, Ķonu pag., Naukšēnu nov. GPS 57.9437; 25.3724
+371 26424567
konudzirnavas@inbox.lv, www.konudzirnavas.lv
konudzirnavas

59

Lauku sēta MAIZES MĀJA 113

99
F6

Atrodas Vidzemes šosejas malā, Vaidavas upes krastā pie Grūbes dzirnavām.

F5

E6

G4

F4

Sacepta mencas fileja ar seleriju un
āboliem rīsu mīklas maisiņā, pasniegta
ar dārzeņu strūdeli un mīdiju mērci.

Kafejnīca RĀTSGALDS

9

Tālrunis | + 371, + 372
Latvijas un Igaunijas tālruņa kodi

I- XII

Atrodas ēkā ar bagātīgu vēsturi. Vēsturiski, šeit bijis zivju tirgus, kas ir ietekmējis restorāna darbības virzienu. Restorānā tiek piedāvāts plašs zivju ēdienu un
jūras delikatešu klāsts, kā arī izsmalcināti
gaļas ēdieni. Piedāvājumā arī bērnu un
veģetārie ēdieni.

Usmas ezera zivju ēdienu degustācija – zušu zupa, žāvētas zivis, foreļmaizītes.Iespēja pašam noķert un pagatavot foreli.

V II- X

Žāvēti āboli, čipsi, ievārījumi, sukādes u.c.; Saldās ābolu klimpas.

G1

Atrodas Usmas ezera krastā un piedāvā
daudzveidīgas aktīvās atpūtas iespējas
gan uz ūdens, gan sauszemes, bezmaksas ugunskura vietas, āra kamīnu, kā arī
nodrošina ēdināšanas pakalpojumus.

Lauku saimniecība KURZEMNIEKI

35

Atrodas ļoti ainaviskā vietā – Talsu
pauguraines dabas parkā. Audzē un
pārstrādā ābolus. Viesus gaida izzinoša
ekskursija, produkcijas iegāde un degustācija.

Restorāns LIBAVA

22

I- XII

G3

“Upmaļi“, Rendas pag., Kuldīgas nov. GPS 57.0465; 22.3063
+371 26555532
info@anna-bergmans.eu, www.anna-bergmans.eu
Z/S Upmaļi

“Turaidas“, Dunalkas pag., Durbes nov. GPS 56.6836; 21.3389
+371 29649900
zmanteja@inbox.lv, www.manteja.lv
Mantēja

Bukdangas, Ģibuļu pag., Talsu nov. GPS 57.1892; 22.2099
+371 29256487, 26103315
info@bukdangas.lv, www.bukdangas.lv
Bukdangas

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

I- XII

Zāļu tējas un medus; Izglītojošas
ekskursijas par ārstniecības augiem un
biškopību; Degustācijas.

F3

Piktogrammu skaidrojums

Zāļu tējas un medus TURAIDAS

Saimniecībā no bioloģiski audzētiem
ārstniecības augiem top tējas, bet bišu
dravā- medus. Iespēja iegādāties produkciju.

Usmas ezera zivis – zutis, līnis un
zandarts, apkārtnes mežos nomedīts
briedis. Iespēja iegādāties kūpinātus
zušus un brekšus, piedalīties Usmas
ezera zivju degustācijā. Īpašais ēdiens:
cepts Usmas zutis, Usmas zuša zupa,
brieža gaļas gabaliņi ar brūkleņu mērci.

V-X

F3

“Priežkalni“, Usmas pag., Ventspils nov. GPS 57.2398; 22.1688
+371 26334500
usma@usma.lv, www.usma.lv
Usma SPA

SMUKU MUIŽA

46

Zāļu tējas, dažādi augu produkti un
dabīgā kosmētika.

G2

Atrodas ainaviskā vietā – Usmas ezera
ziemeļu krastā un ir atvērts apmeklētājiem visu gadu.

Vides un veselības saimniecība
UPMAĻI

34

F7

Alūksnes novada īpašā ēdienkarte.

Svaigpiena sieri no govs piena bez
piedevām vai ar garšvielām – dillēm,
ķiplokiem, ķimenēm, sierāboliņu, īstais
“Jāņu siers”.

Bioloģiskajā saimniecībā, līdzīgi kā senos laikos, audzē un ražo visu iztikai un
veselībai nepieciešamo. Upmaļu dārzos
ekskursijas laikā iespēja iepazīt neparasto augu un dabas dziedniecības pasauli,
degustēt retas zāļu tējas, bet Zāļu namā
skatīt kā spiež īpašas augu eļļas un gatavo dabisko kosmētiku, masāžas ziedes.

Bišu produkti; Meistarklases “Sveču
gatavošana”, “Vaska gleznas”, “Gardēdis”,
“Veselība no bišu dravas”, “Jaunais biškopis”.

Restorāns USMA SPA

8

M 1:1 000 000

V - XI

F3

“Bandenieki“, Valdgales pag., Talsu nov. GPS 57.4016; 22.4499
+371 29129832, 29460745
izviedrina@gmail.com
www.bitesbandeniekos.mozello.lv
Sveču darbnīca un medus Bandeniekos

I- XII

Naukšēnu vīna darītavā kopš 2012. gada darina vīnu, sidru un dzirkstošos
vīnus. Augļus un ogas audzē turpat
Naukšēnos, bioloģiski setificētā dārzā –
Paradīzes ābeļdārzā. Piedāvā ekskursiju
ražotnē un degustāciju.

Bioloģiska saimniecība, kas nodarbojas
ar lopkopību, piena pārstrādi un lauku
tūrismu. Šeit iespējams iepazīties ar
sviesta kulšanas, siera siešanas un biezpiena gatavošanas senajām receptēm.
Noslēgumā degustācija.

Uz dzīvas uguns kamīnā gatavoti
70 dažādi ēdieni latviskā izpratnē.

Bišu drava STROPS

20

Viesu nams ĶOŅU DZIRNAVAS

58

Lielā iela 9a, Saldus, Saldus nov. GPS 56.6641; 22.4904
+371 29262541, 63881440
info@saldusgotina.lv, www.saldusgotina.lv
Saldus Gotiņa

Ēdoles iela 40, Kuldīga, Kuldīgas nov. GPS 56.9706; 21.9393
+371 29187988
kludzina@inbox.lv
Kuldīga, Klūdzina
Atrodas rietumos no Kuldīgas pilsētas
centra, netālu no Kuldīgas apvedceļa.
Ēdienu gatavo uz dzīvas (alkšņu malka)
uguns klientu klātbūtnē pēc slow food
principa.

G2

7

I- XII

Rudzu saldskābmaize; Maizes cepšanas darbnīca ar stāstu par maizes nozīmi latvieša dzīvē.

Lauku sēta BANDENIEKI

6

I- XII

G3

“Ievlejas“, Sakas pag., Pāvilostas nov. GPS 56.8487; 21.2086
+371 29124128
ievlejasagita@inbox.lv
Ievleju lauku maize
Maza maiznīca, kurā saimniece cep
lauku rudzu saldskābmaizi pēc dzimtas
īpašumā esošas, ļoti senas receptes.
Maize ir ekoloģisks produkts un tās izjevielas tiek izaudzētas saimniecībā. Apmeklētājiem iespēja piedalīties maizes
cepšanā, degustēt un iegādāties to, kā
arī apskatīt muzeju.

Rojas reņģītes Rēderu gaumē, baltā
zivs ar baravikām “Loms murdā”, bukstiņš (putraimu un kartupeļu biezputra).

Krodziņš KLŪDZIŅA

33
G2

“Rēderi“, Kaltene, Rojas nov. GPS 57.4738; 22.8668
+371 29238929
hotelrederi@inbox.lv, www.hotelrederi.lv
Hotel Rēderi

Kulinārais ceļš

I- XII

I- XII

Maizes cepšanas rituāli un pīrāgu
ballītes.

Bukstiņputra, dzirnavu mazās pankūciņas, dzirnavās cepta maize, plātsmaizes, ūdenskliņģeri.

Atjaunotais 16. gs muižas komplekss
atrodas 20 km attālumā no Saldus,
piedāvā dažāda rakstura ēdināšanas
pakalpojumus romantiskām vakariņām, semināriem un lieliem banketiem,
gatavojot laviešu ēdienus no svaigiem
pašmāju produktiem.

Mājražotāju kooperatīva veikaliņš, kurā
apvienojušies 29 Kuldīgas novada ražotāji un amatnieki. Piedāvājumā plašs un
mainīgs klāsts ar mājās ražotiem, vietējiem produktiem visa gada garumā.

Lauku maizes cepšana IEVLEJAS

Brīvdienu māja MELDERI

85

Škololādes meistardarbnīcas, šokolādes ražošanas noslēpumu izzināšana.

Ziemeļlatvijas gandrīz pašā attālākajā
nostūrī- 7 km attālumā no Rūjienas,
Rūjas upes krastā vairāk nekā 200 gadus
vecās dzirnavās tiek malti graudi un
vērpta vilna.

Pārtikas kombināts
SALDUS GOTIŅA

45

+371 25473680
Kuldīgas labumi

Produktu degustācija; Sklandrausis,
rokām mīcīta un cepta maize u.c.

5

Ģimenes uzņemums Trikātas centrā gatavo daudzveidīgus šokolādes gardumus – trifeles, figūru šokolādes, vasarā
piedāvā saldējumu no vietējo ražotāju
piena un krējuma.

Piena konfektes “Gotiņa”, īrisi, šerberti, marmelādes un konfekšu krēmi;
Konditorejā - tortes, kūciņas, pīrāgi u.c.

Lauku labumu veikaliņš
KULDĪGAS LABUMI

32
G2

Selgas iela 1C, Roja, Rojas nov. GPS 57.5062; 22.8022
+371 29169490
info@hotelmare.lv, www.hotelmare.lv
Hotel & Restaurant-Bar Mare

Jau vairāk nekā 60 gadus vēsturiskajā Rūjienas pienotavas ēkā, kas celta
1912. gadā, top saldējums. Ikviens ir
laipni aicināts ciemos, kur ekskursijas
laikā pastāstīs par Rūjienas saldējumu,
video filmā parādīs ražošanas procesu,
un, protams, visus palutinās ar Rūjienas
saldējumiem.

“Tēviņi”, Zemītes pag., Kandavas nov. GPS 56.9180; 22.8357
+371 29106705
info@tevinumajasvins.lv, www.tevinumajasvins.lv
Tēviņu mājas vīns

Te top piena konfektes “Gotiņa”, īrisi,
šerberti, marmelādes un konfekšu
krēmi no dabīgām izejvielām. Svaigais
piens tiek iegūts no vietējām zemnieku
saimniecībām, bet citas ražošanas procesā nepieciešamās izejvielas – tuvākajā
apkaimē. Katra piena konfekte “Gotiņa”
tiek ietīta ar rokām.

Mazsālīta Pelču forele ar diļļu krēmu un Kuldīgas rupjmaizes tostu; Latvijā audzēts brieža gaļas burgers ar kartupeļu daivām.

18

I- XII

G3

Atrodas Kuldīgas vecpilsētā, Ventas
krastā, ar skatu uz veco tiltu un rumbu.
Ēdiena gatavošanā tiek izmantoti vietējo ražotāju produkti. Paralēli jaunām
metodēm un tendencēm, restorāns lieto arī aizmirstākus produktus un ēdiena
gatavošanas metodes.

Izzinošas meistarklases ‘’Ražots Rojā’’, ‘’Nacionālās virtuves īpatnības’’,
‘’Reņģēdāju dzīres’’, ‘’Dižraušu dzīres’’.
Pasākums grupām “Mielasts zvejnieku
sētā’’. Pārdošanā vietējo pārtikas ražotāju produkcija.

I- XII

Mājas vīna ražotne TĒVIŅI

Saimniecība nodarbojas ar vīnu gatavošanu no pašu dārzā un savvaļā ievāktiem augļiem un ogām. Piedāvājumā
aveņu, ābolu, ērkšķogu, melleņu, zemeņu, brūkleņu, pīlādžu, upeņu, jāņogu, plūškoka, korinšu, aroniju, pieneņu
vīni, bet galvenais produkts ir “Aveņu
dzirkstošais vīns”, kas gatavots izmantojot tradicionālo metodi.

Restorāns BANGERT’S

31

Pils iela 7, Alsunga, Alsungas nov. GPS 56.9812; 21.5597
+371 26179298
slavinski@inbox.lv, www.spelmankrogs.lv
Spēlmaņu krogs
Atrodas Alsungas centrā, kur nobaudāmi tradicionālie suitu ēdieni. Iespēja iegādāties sklandraušus un uz vietas ceptu suitu skābmaizi. Piedāvājumā suitu
ēdienu un sklandraušu meistarklases.

Restorāns MARE

“Zelta Auns“, Trikātas pag., Beverīnas nov. GPS 57.5431; 25.7088
+371 29393881
info@rchocolate.lv, www.rchocolate.lv
RCHOCOLATETrikata

”Aveņu dzirkstošais vīns”; Ābolu
brendijs “Latvadoss”.

IV - X

E6

I- XII

Upes iela 5, Rūjiena, Rūjienas nov. GPS 57.8958; 25.3273
+371 29 403 494
info@rujienassaldejums.lv, www.rujienassaldejums.lv
Rūjienas-Saldējums

E6

Baznīcas iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov. GPS 56.9677; 21.9710
+371 26197813
pagrabins@pagrabins.lv, www.pagrabins.lv
Kafejnīca “Pagrabiņš”

G2

“Otra puse“, Jūras iela 6/8, Roja Rojas nov. GPS 57.5081; 22.7988
+371 29477602
rojahotel@inbox.lv, www.rojahotel.lv
Roja Hotel

44
G3

Šprotu salāti; Podiņš “Zirnītis”; “Kurzemes skābputra”.

G2

4

I- XII

Atrodas Kuldīgas pilsētas centrā, skaistā vietā pie Alekšupītes – vēsturiskajā
Rātsnama koka ēkā ar pagrabu velvēm.
Piedāvājumā latviešu virtuve.

SPĒLMAŅU KROGS

17

“Birznieki“, Vānes pag., Kandavas nov. GPS 56.9428; 22.5293
+371 26491838
rence73@inbox.lv
Z/S Birznieki

I- XII

Šokolādes ražotne un tirgotava
R CHOCOLATE

71

Bumbiņsaldējums, Rūjienas saldējumi vafeļu konusā, saldējuma tortes.

Ēdiens gatavots pēc Livonijas laika
receptēm, izmantojot laikam raksturīgos
produktus un garšvielas, piem. Baltvīnā
gatavots cāļa cepetis (13.gs. recepte).

Restorāns OTRA PUSE

3

Saldējuma ražotne
RŪJIENAS SALDĒJUMS

57
E6

Desmit dažāda veida svaigi un kūpināti kazas sieri.

Kafejnīca PAGRABIŅŠ

30

Pils iela 1, Ēdoles pils, Ēdoles pag., Kuldīgas nov. GPS 57.0175; 21.6964
+371 29184721
pilskrogs@inbox.lv, www.edolespils.lv
Pilskrogs
Pilskrogs atrodas Ēdoles pils Kamīnzālē, pils vissenākajā daļā. Piedāvājumā
augstas kvalitātes latviešu un Eiropas
virtuves ēdieni, kuru pamatā tiek izmantotas izejvielas no vietējiem uzņēmumiem, zemniekiem, sēņu un ogu
lasītājiem sezonas laikā.

Kūpinātas zivis, kas kūpinātas ar dabīgiem materiāliem pēc senas receptes.
Zivju zupas pagatvošana uz dzīvas
uguns.

V- X

Sertificēta bioloģiskā un vides veselības saimniecība, kas specializējas kazu
audzēšanā un kazas siera ražošanā.
Apmeklētāji var iepazīt ganāmpulku,
iegādāties un degustēt sierus.

G2

“Pūpoli“ Kolkas pag., Dundagas nov. GPS 57.7279; 22.5806
+371 29163592
edijux@inbox.lv
“Pūpoli“

Siera ražotne BIRZNIEKI

Produktu un dzērienu degustācijas;
Meistarklases, arī bērniem.

PILSKROGS

16
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“Mazsālijas“, Snēpeles pag., Kuldīgas nov. GPS 56.8823; 21.9373
+371 22003744
vnmazsalijas@inbox.lv, www.mazsalijas.lv
Mazsālijas
Saimniecība izveidota uz 1847. gadā
vācu barona fon Hāna būvētām ūdens
dzirnavām, kuru apkaimē bioloģiski
saimniekojot tiek audzēti dambrieži,
foreles, augļi un dārzeņi. Saimnieks ir
vīndaris, kurš ar izcilu rūpību pieiet ik
vienam darinātajam dzērienam. Piedāvājumā ēdināšanas pakalpojumi, ekskursijas un degustācijas.

Cepta āte un bute; Baraviku zupa ar
sieru; Uz oglēm cepti ņēģi; Žograuši;
Novembra pirmajā sestdienā nēģu zvejas sezonas atklāšanas svētki.

Zivju kūpināšana PŪPOLI
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“Imantas” Labrags, Ventspils nov. GPS 56.9758; 21.3439
+371 26586582
rezervacija@imantas.lv, www.imantas.lv
Cafe Imantas
Atrodas pie Baltijas jūras stāvkrasta. Sezonālajā ēdienkartē galvenais akcents
tiek likts uz vietējām zivīm un nēģiem.
Iespēja nogaršot svaigi ceptus vietējos
žograušus.

Viena no pirmajām mājvietām Kolkā,
1.2 km attālumā no Kolkasraga, kas ir
Kurzemes tālākais ziemeļu punkts un
atdala Baltijas jūru no Rīgas jūras līča.

Viesu nams MAZSĀLIJAS

29
G2

“Ūši”, Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov. GPS 57.7482; 22.5950
+371 29475692
info@kolka.info, www.kolka.info
Kempings un brīvdienu māja “Ūši”

2

Zivju krogs IMANTAS

15
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Kihlepa külamaja, Kihlepa küla, Pärnu linn, Pärnumaa GPS 58.4022; 24.2385
+372 5029793
ljudmila.ruukel@gmail.com
FinnoUgricTastes
Udmurdu un citu somugru nacionālo
ēdienu meistarklašu rīkošana, citu tautu
kultūras apgūšana caur ēdienu.
Udmurdu ēdiens.

Riia 33, Võiste alevik, Pärnumaa GPS 58.1916; 24.4887
+372 56500581
luigepuhketalu@gmail.com
Hoidised Riinalt
Garšīgi, pašgatavoti konservi un citi
kulinārijas izstrādājumi visiem, kuri novērtē vietējos ražojumus. Viesiem tiek
pasniegti vietējie ēdieni, kā arī var iegādāties konservus līdzņemšanai.
Gurķu ievārījums, mājas kečups.

Pakalpojumu un saimniekošanas 193
skola OLUSTVERE
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Šajā saimniecībā tiek turētas Tīringas
šķirnes kazas un gatavots kazas piena
siers, kā arī dažādi našķi. Turklāt šeit
audzē arī garšaugus un ārstniecības
augus, ko izmanto tējām un dabīgajai
kosmētikai.

Pašcepta baltmaize un rupjmaize.
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Vahe, Raadivere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa GPS 58.6787; 26.5501
+372 5068586
olehytt@gmail.com, olemari.weebly.com
OleMari talu

Mõisa allee 12, Olustvere, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa GPS 58.5554; 25.5670
+372 4374280
loss@olustveremois.ee, www.olustveremois.ee
Klēts celta 19. gadsimta otrajā pusē. Ēkā
ir pastāvīga ekspozīcija, kur var apskatīt, kā muižas laikā notikusi gan zemes
apsaimniekošana, gan maizes cepšana.
Maizes cepšana pēc pasūtījuma.

Igaunijas Lauksaimniecības 222
muzejs

OLEMARI saimniecība 208

Pargi 4, Ülenurme, Tartumaa GPS 58.3167; 26.7243
+372 7383810
info@maaelumuuseumid.ee,
www.maaelumuuseumid.ee
Eesti Põllumajandusmuuseum
Muižas kompleksā var iepazīties ar Igaunijas lauksaimniecību un lauku dzīves
attīstību. Apmeklētājus gaida ne tikai
ekspozīcija, bet arī izglītojoša programma par lauksaimniecības dzīvniekiem,
kā arī kulinārijas kursi. Muzeja kafejnīcā
var nobaudīt ēdienus, kas gatavoti no
muzeja dārzā un apkārtējās saimniecībās izaudzētām izejvielām, šeit var arī
pasūtīt dažādus ēdienus svinībām.

Kazas piena siers (cepts siers, kūpināts siers), krējuma īrisi, garšaugi, ārstniecības augi.

Alus darītava JUHUS 209

Krodziņš RAUDNAELA 194
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Teeristi, Raudna küla, Viljandimaa GPS 58.3386; 25.4780
+372 56653333
info@pinskamajutus.net, www.raudnael.com
Raudnaela kõrts
Krodziņš Raudnaela atrodas Pärnu–Tartu šosejas malā, kādreizējā Raudna kroga (1700. g.) vietā, 15 minūšu braucienā
no Viljandi. Viesi varēs nobaudīt garšīgu
mājas ēdienu, šeit tiek organizētas arī
tematiskās vakariņas.

Kafejnīca Ugandi ir mājīga vieta pašā
Otepää sirdī, kur valda silta gaisotne,
patīkamas noskaņas un garšas ir tīras un
tīkamas. Ierodoties tūliņ sajutīsiet kvalitatīvas kafijas un saldu maizīšu smaržu.
Lielā vitrīna ir pilna gardām kūkām – tās
var baudīt gan uz vietas, gan iegādāties
līdzņemšanai.

Osula küla, Sõmerpalu vald, Võrumaa GPS 57.8858; 26.8149
+372 5112610
endelleius@hot.ee
www.palvemajatalu.eu
Trušaudzētava, kas piedāvā šķirnes
trušu gaļu, ādu un tās izstrādājumus.
Panākumu atslēga – kvalitatīva barība,
veterinārā aprūpe un labi trušu turēšanas apstākļi.
Kūpināta un konservēta trušu gaļa,
ādas izstrādājumi.

Restorāns GMP CLUBHOTEL 237
& PÜHAJÄRVE
I -X I I

Pärna talu, Lange küla, Kastre vald, Tartumaa GPS 58.2966; 26.7706
+372 58291798
reetsaag@gmail.com
Pärna talu
Visa čaklā saimnieku ģimene gatavo
kūpinātu šķiņķi un cep maizi. Gaļa
tiek kūpināta pēc vietējām receptēm
pašu gatavotā kūpināšanas krāsnī, kas
gaļai piedod īpašo dūmu garšu, savukārt maize tiek cepta no kvalitatīviem
pilngraudu rudzu miltiem. Maizi un
šķiņķi var iegādāties piektdienās.

Mājas alus, meistarklases, degustācijas.

Tartu mnt 1a, Otepää, Valgamaa GPS 58.0583; 26.4951
+372 6001413
info@ugandikohvik.ee, www.ugandikohvik.ee
Ugandi Kohvik

D7

Tuuliku tn 1a, Tabivere alevik, Tartu vald, Tartumaa GPS 58.5507; 26.6013
+372 56351078
juhus.juhus@gmail.com
Juhus

I -X I I

E7

I -X I I

D7

Kādreizējās Tabivere muižas vējdzirnavās darina dažādu garšu mājas alu.
Dzirnavās iespējams degustēt alu kopā
ar uzkodām, kā arī tiek rīkotas meistarklases.

D7

PÄRNA saimniecība 223
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PALVEMAJA saimniecība
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Vietējo sieru plate, saldais ēdiens
kama.

Pašcepta maize, karaša.

180

Kafejnīca UGANDI 236

Tennisevälja 1, Otepää, Valgamaa GPS 58.0462; 26.4688
+372 5073374
restoran@gmp.ee, www.clubhotel.ee
GMP Clubhotel & Pühajärve restoran
Dienvidigaunijā skaistā Pühajärve ezera
krastā esošajā restorānā varēsiet nobaudīt šefpavāra gatavotos pirmklasīgos
ēdienus. Pārsvarā tiek izmantotas svaigas vietējās izejvielas. Tiek arī organizēti
īpaši kulinārijas pasākumi.

INARA VANAVALGÕ Kohvitarõ
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Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võrumaa GPS 57.9981; 27.5475
+372 5168422
luigasinara@gmail.com
Mīlīga kafejnīca, kas atrodas vecajā
tautas namā, kur gatavo unikālu sieru,
pelmeņus, gaileņu-pupu-grūbu zupu,
vadsas, vīgriežu sīrupa dzērienu.
Setu nacionālie ēdieni.

Vēlās vakariņas.

Kūpināts šķiņķis, pašcepta maize.
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Pinska küla, Viljandi vald, Viljandimaa GPS 58.3506; 25.5214
+372 56653333
info@pinskamajutus.net, www.pinskamajutus.ee
Pinska külalistemaja

Viesu māja Pinska ir ģimenes uzņēmums, kas atrodas uz kādreizējās
Lõpinska lauku muižas zemes. Ēdiens
tiek gatavots no vietējām izejvielām un
atbilstoši vietējām tradīcijām.

Juulavälja, Juula küla, Tartu vald, Tartumaa GPS 58.5498; 26.7091
+372 5257497
juulamois@gmail.com, www.juulamois.ee
Juulamõis

V–IX

C8
Intsu küla, Viljandi vald, Viljandimaa GPS 58.2984; 25.5893
+372 53432884
metsatalu@metsatalu.ee, www.metsatalu.ee

Männiku meža saimniecībā tiek izmantotas vietējās pārtikas izejvielas, īpaši
augu izcelsmes. Pateicoties gadiem
ilgajai augu izcelsmes pārtikas gatavošanas pieredzei, saimniecību apciemo
viesi no visas pasaules, uzņemtas tiek
tikai grupas.

/

Vīna pagrabs MURIMÄE 238

E7
Murimäe, Truuta küla, Otepää vald, Valgamaa GPS 57.9849; 26.5766
+372 5065864
info@murimaevein.ee, www.murimaevein.ee
Murimäe Veinikelder

Pikk 56, Värska, Põlvamaa GPS 57.9433; 27.6507
+372 505 4673
info@setomuuseum.ee
www.setomuuseum.ee/tsaimaja
Seto Tsäimaja
Seto Tsäimaja, kas pieder pie Setu muzeja, var baudīt ēdienus no setu tradīcijās gatavotiem māla traukiem, klausīties
setu dziesmas un instrumentu spēli.
Setu nacionālie ēdieni.

Pašgatavoti ogu un vīnogu vīni, vīna apmācības.

TOOMEMÄE lauku restorāns
MAAGÕKÕNÕ

KUNSTIMÄE saimniecība 239
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Käo küla, Rõngu vald, Tartumaa GPS 58.2202; 58.2202
+372 53415128
katrin@waide.ee, www.waide.ee
Waide motell
Motelis Waide ir kā mazs ciematiņš – to
veido vairākas mājiņas, kas atrodas koku un krūmu ielokā. Vietējā pārtika šeit
vienmēr ir goda vietā, iespēju robežās
tiek izmantotas pašaudzētas izejvielas
(dārzeņi, garšaugi, salāti).
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Vīna pagrabā Murimäe tiek piedāvāts
vīns no Igaunijas labākajām vīnogām.
Saimniecība nodarbojas ar vīnogu, ogu
un augļu vīna ražošanu, notiek arī vīna
degustācijas un apmācības.

D7

SETO TSÄIMAJA

I -X I I

Motelis WAIDE 225

Hirveaia 4, Alatskivi, Tartumaa GPS 58.6024; 27.1322
info@alatskivimaitsed.ee, www.alatskivimaitsed.ee

+372 57400987

/

X–IV

Luke mõis, Luke küla, Nõo vald, Tartumaa GPS 58.2432; 26.5759
+37255689096
info@lukemois.ee, www.lukemois.ee
Luke Mõis

X–IV

Alatskivi muižas vēsturiskajā ledus pagrabā gatavo vīnus, zāļu tējas, pārtikas
suvenīrus, garšvielu etiķus un ievārījumus no apkārtējos mežos un laukos
iegūtās ražas. Mājīgajā veikaliņā var
degustēt un iegādāties gan vīnus, gan
tējas, gan citus vietējos pārtikas suvenīrus. Ja grupa ir lielāka vai vēlaties mūs
apciemot ārpus darba laika, par savu
ierašanos vēlams brīdināt iepriekš.

Augu izcelsmes pārtika.

V–IX

ALATSKIVI muiža 211

I- XII

D6

D7

Skaistajā kafejnīcā Luke, kas ierīkota
muižas parka dārznieka namiņā, vasaras
periodā viesi var pacienāties ar garšīgu
vietējo maltīti. Ikdienā pieejama atturīgāka ikdienas ēdienkarte no vietējām
izejvielām, savukārt īpašā pasūtījuma
ēdienkarte ir plaša, un tur var atrast
piemērotus variantus gan nelielām svinībām grupām, gan bagātīgiem svētku
galdiem.

Kafejnīcas viesus gaida veselīgs, apvidum raksturīgs un ekoloģiski tīrs ēdiens.
Šeit var arī iepazīties ar tautas kultūras
mantojumu, dažādām leģendām, kā
arī iegādāties gardumus un suvenīrus
līdzņemšanai.

MÄNNIKU Meža saimniecība 196

182

Muižas dārznieka namiņa 224
kafejnīca LUKE

Tradicionālā kafejnīca 210
JUULAMÕISA

Viesu māja PINSKA 195

181

Risttee küla, Otepää vald, Valgamaa GPS 57.9617; 26.4007
+372 5058231
info@kunstimae.ee, www.kunstimae.ee
Kustimäe Turismitalu
Saimniecība atrodas skaistā vietā, šeit
var dabūt garšīgu ēdienu, un tai ir
jauki saimnieki. Viesiem tiek piedāvāta
arī naktsmītne un sauna. Saimniecībā
nodarbojas gan ar lauksaimniecības
produktu audzēšanu, gan to tālāko
apstrādi.

Toomemäe, Saabolda küla, Setomaa vald, Võrumaa GPS 57.8766; 27.7711
+372 53418777
toomemaetalu@gmail.com
Toomemäe talu kodurestoran Maagõkõnõ
Viegls ēdiens ar tīru garšu, kas vēl vecmāmiņu laikos bija ikdiena, bet tagad
tiek uzskatīts par gardēžu privilēģiju.
Tiek pasniegti tieši šai pusei senāk raksturīgie ēdieni. Tas, ka izejvielas ir tīras
un no tuvākās apkārtnes, ir pats par sevi
saprotams.

Eļļas kaņepju produkti, medījumu
gaļa, pašcepta maize.

Setu nacionālie ēdieni, sõir siers.

Mājas vīni, Ivan-čai, garšvielu etiķis.
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Pajumäe talu, Abja-Vanamõisa küla, Mulgi vald, Viljandimaa
GPS 58.0981; 25.3019
+372 56641298
info@pajumae.ee, www.pajumae.ee

+372 53032485

Saldi krēmi, jogurti ar piedevām,
skābs krējums, siers, ghee.
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Kesk 10, Elva, Tartumaa GPS 58.2223; 26.4110
+372 5051545
elvapubi@gmail.com, www.pubi11.ee
Pubi ÜksTeist
Omulīgais krodziņš Elvas centrā nodrošinās jums ne tikai pilnu vēderu, bet arī
draudzīgu atmosfēru. Daudzveidīgajā
ēdienkartē sev iemīļotus ēdienus atradīs pat visizvēlīgākie apmeklētāji, tai
skaitā vegāni. Ir iespējams noīrēt telpas,
pasūtīt maltītes. Vasaras sezonā pieejama arī ārējā terase.

TAARKA TARÕ KÖÖGIKÕNÕ
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Lossi 10, Alatskivi, Tartumaa GPS 58.6036; 27.1298
alatskivi@lossirestoran.eu, www.lossirestoran.eu
Alatskivi Lossi Restoran ja Sviidid

Muižas bagātā vēsture saista igauņu
zemnieku kultūru, baltvāciešu kultūru
un muižas arhitektūrā atspoguļoto
skotu kultūru. Restorāna ēdienkartē apvienotas šīs trīs vērtības. Viesi iecienījuši
galvenokārt Peipusa zandartu un cūkgaļas karbonādi, taču bieži tiek slavēts
arī skotu pārsteiguma deserts un vietējais sīpolu ievārījums.

SANGASTE RUKKI MAJA 240
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Pajumäe ir maza, jauka bioloģiskā saimniecība, kas atrodas zaļajā Mulgimaa
un ražo dažādus piena produktus. Varēsiet apskatīt visus piena ražošanas
posmus – no govīm ganībās līdz pat
apstrādei pienotavā.

Krodziņš ÜksTeist 226

Pils restorāns ALATSKIVI 212

PAJUMÄE saimniecība 197
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Valga mnt 11, Sangaste, Otepää vald, Valgamaa GPS 57.9252; 26.3269
+372 5237637
info@rukkimaja.ee, www.rukkimaja.ee
Sangaste Rukki Maja
Sangaste Rukki Maja ir viesmīlīga vieta
Dienvidigaunijā, kur var ērti pārnakšņot,
nobaudīt vietējos ēdienus un kārtīgi
atpūsties. Rudzu restorānā var nogaršot no Sangaste rudziem un vietējiem
Dienvidigaunijas produktiem gatavotus
ēdienus no zupām līdz desertiem.

Obinitsa küla, Setomaa vald, Võrumaa GPS 57.8106; 27.4403
+372 56203374
rieka@taarkatare.com, taarkatare.com
Taarka Tarõ OÜ
Taarka Tarõ Köögikõnõ atrodas tradicionālajā setu zemnieku sētā, kur bez
setu tradicionālajiem ēdieniem piedāvā
arī citu somugru tautu un arī ukraiņu
ēdienu garšas.
Setu nacionālie ēdieni, pašcepta
maize, zāļu tējas, konditorejas izstrādājumi.

Rudzu ēdieni, rudzu produkti.

Sīpolu ievārījums, Peipusa zivis.

Alus darītava MULGI 199
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Kõvaküla, Karksi vald, Viljandimaa GPS 58.0920; 25.5757
+372 5029516
info@mulgipruul.ee, www.mulgipruul.ee
Mulgi Pruulikoda

Mājas alus.

Talvikese küla, Kambja vald, Tartumaa GPS 58.1872; 26.8190
+372 53049809
juust@andrefarm.ee, www.andrefarm.ee
Andre Farm
Siera fermā Andre ražo un pārdod sierus, kas guvuši augstu novērtējumu
visas pasaules mērogā. Fermas apmeklētāji var apciemot un paglaudīt govis,
kā arī pavērot slaukšanas procesu. Mazajā zemnieku saimniecības veikaliņā
var nopirkt gan sierus, gan citu vietējo
mazo ražotāju bioloģiskās lauksaimniecības produktus.

Peipusa zivis, Peipusa apkārtnē audzēti sīpoli.

EESTI PIIMANDUSMUSSEUM 200
(Igaunijas Piensaimniecības muzejs)

185

I- XII

C6

H. Rebase 1, Imavere, Järvamaa GPS 58.7336; 25.7666
+372 5033886
info@piimandusmuuseum.ee
Eesti Piimandusmuuseum
Igaunijas Piensaimniecības muzejs iepazīstina ar piena produktu ražošanu
mājas apstākļos, šeit apskatāmas izstādes un ekspozīcijas par piensaimniecības vēsturi. Muzejs rīko arī saldā sieriņa,
siera, saldējuma un sviesta gatavošanas
darbnīcas.

Galerijas VORONJA 214
dārza kafejnīca
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MEEMEISTRID 201
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Medus meistari iepazīstinās ar savu biškopības saimniecību un biškopja ikdienas pienākumiem. Iespējams nogaršot
un līdzņemšanai iegādāties medu, kā
arī dažādus medus maisījumus, papildus saņemot auksti žāvētas ogas.

Pašcepta baltmaize un rupjmaize.

ÖÖBIKUORU Villa
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Lauküla, Otepää vald, Valgamaa GPS 57.8838; 26.3437
+372 53505056
info@kakulaane.ee, www.kakulaane.eu
Kakulaane turismitalu

Saimniecība atrodas netālu no Sangaste rukkiküla neskartas dabas vidū.
Saimniecībā var pamieloties ar gardiem
ēdieniem, ķert zivis, iet saunā, kā arī
pārnakšņot. Sev piemērotas nodarbes
atradīs gan aktīvās atpūtas cienītāji, gan
vienkārši baudītāji.

Ööbikoru Villa, Tiidu küla, Rõuge vald, Võrumaa, GPS 57.7258; 26.9295
+372 5099666
villa@oruvilla.ee
www.oruvilla.ee
Ööbikuoru Villa kafejnīca-restorāns
Andreas, veidojot ēdienkarti, iedvesmojas no Võrumaa tradīcijām, un šeit goda
vietā ir vietējās izejvielas.
Tiecamies panākt, lai ēdienā viss būtu
ideāli: garša, sastāvdaļas, izskats.

Medījuma gaļa.

Pašcepta rupjmaize.

CANTERVILLA pils 229
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Pikajärve küla, Valgjärve vald, Põlvamaa GPS 58.0701; 26.5925
+372 53011905
info@cantervilla.ee, www.cantervilla.ee
Cantervilla-loss
Netālu no Otepää, brīnumskaistā vietā,
mežu un kalnu ielokā jūs gaida Cantervilla pils. Lieliska vieta atpūtai ar ģimeni.
Bērnus gaida liels rotaļu parks. Restorānā iespējams ieturēt gan romantiskas
maltītes, gan semināru pusdienas.

Melnā pirts MOOSKA
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Piirikivi, Kulli küla, Elva vald, Tartumaa GPS 58.4322; 26.9381
+372 56867902
kaidoluik111@gmail.com
Piirikivi Talu Oü

Marinētas un kūpinātas zivis, mājas
alus, mājas vīns, zemeņu vīns.

UIBO saimniecība 243
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Mazais ražotājs, kas savā saimniecībā
audzē zemenes, kā arī kūpina un marinē zivis igauņu gaumē. Vēl šeit gatavo
medalu un mājas vīnu, kā arī dažādus
gaļas izstrādājumus.

Medus un medus maisījumi.
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Vienīgajās šāda veida līdz šim darbojošās Igaunijas ūdensdzirnavās ir iespējams no sākuma līdz galam izsekot
maizes tapšanas procesam. Vispirms
redzēsiet, kā no graudiem iegūst miltus ar ūdens spēka palīdzību, pēc tam
maizes ceptuvē saimnieces vadībā paši
varēsiet izcept maizi. Ekskursijas un apmācības vispirms jāpiesaka. Var pasūtīt
arī ēdināšanu.

D7

Annavare, Nõmavere küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa GPS 58.6367; 25.8603
+372 53056730
info@meemeistrid.ee
Meemeistrid

Atrodas Obinitsa ciemā, vasarā atvērts
katru dienu, ziemā pēc pasūtījuma.
Baltmaizes un rupjmaizes cepšanas ar
ieraugu mācību darbnīcas. Kafejnīcā
cep klona maizi bez formas, maizi ar
sēklām, dažādas baltmaizes.

KAKULAANE Tūrisma saimniecība 242

Dzirnavu muzejs HELLENURME 228

PIIRIKIVI saimniecība 215
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Obinitsa Külakeskus, Obinitsa, Setomaa vald, Võrumaa GPS 57.8119; 27.4464
+372 54551080
leivavabrik@gmail.com
Iti Leevävabrik ni Küük

Medījumu gaļa, Sibīrijas store.

Hellenurme küla, Elva vald, Tartumaa GPS 58.1368; 26.3866
+372 5205142
mae@veskimuuseum.ee, www.veskimuuseum.ee
Hellenurme Veskimuuseum MTÜ

Sīpolu ievārījums, šokolādes mērce.
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Restorāna a’ la carte ēdienkartē likts uzsvars uz kvalitatīvu medījumu gaļu. Zivju mīļotājiem tiks piedāvātas Sangaste
Loss dīķī tikko ķertas Sibīrijas stores, tādējādi nodrošinot, ka izejvielas vienmēr
ir svaigas. Godā tiek turēti senie ēdienu
gatavošanas paņēmieni, piemēram,
cepšana uz ugunskura dabīgos dūmos.

D7

Kesk 22, Varnja alevik, Tartumaa GPS 58.4960; 27.2374
+372 58844909
peipsiveere@gmail.com, www.voronjagalerii.ee
Voronja sibulamoosid
Galerija Voronja ir mākslas galerija, kurā
tiek piedāvāta starptautiska mākslas
programma un katru vasaru iet cauri Sīpolu ceļš. Galerijā darbojas neliela dārza
kafejnīca, kuras ēdienkarte veidota,
iedvesmojoties no vietējām izejvielām,
bet papildu garšas atnesuši arī pilsētas
vēji. Klientiem tiek piedāvāts arī Voronja
sīpolu ievārījums, šokolādes mērce un
citas sezonai raksturīgas piedevas.

/

ITI Leeväküük

V–IX

Sangaste loss, Lossiküla, Otepää vald, Valgamaa GPS 57.9020; 26.2803
+372 53567451
triin@vidrik.ee, www.sangasteloss.com/vidrik
Restoran Vidrik

Siers, piena produkti.

VI–IX

X–IV
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Lombi talu, Põldmaa küla, Vara vald, Tartumaa GPS 58.4951; 27.2099
+372 53460078
maitseelamuse.koda@gmail.com
MAITSEELAMUSE KODA
Mācību darbnīcas un mājas kafejnīcas
ir izplatītas visā Igaunijā. Darbnīcu laikā
dalībnieki ar vadītāja palīdzību pagatavo 3–4 ēdienus, ko pēc tam kopīgi
nobauda. Uzsvars tiek likts uz Peipsimaa
apkārtnē sastopamajiem produktiem
un vietējām receptēm. Mācību darbnīcas galvenokārt notiek āra apstākļos,
ziemā pat uz Peipusa ezera ledus.

Restorāns VIDRIK 241
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Pašā Mulgimaa sirdī ierīkota ģimenes
alusdarītava, kur ciena vietējos ēdienus
un dzērienus. Apmeklētāji var vērot alus
darīšanas procesu, kā arī nogaršot dažādas Mulgi alus šķirnes.

Siera ferma ANDRE 227

MAITSEELAMUSE KODA 213
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Sooru, Valga vald, Valgamaa GPS 57.8563; 26.1132
+372 5205242
info@uibotalu.ee
Uibo Talu
Uibo saimniecība klientiem piedāvā
ēdienus no svaigas cūkgaļas, kuriem
pievienots iespējami maz konservantu
un piedevu, tas raksturo tradicionālās
Igaunijas garšas.

Mooska talu, Haanja küla, Rõuge vald, Võrumaa, GPS 57.7316; 27.0569
+372 5032341
eda.veeroja@gmail.com, www.mooska.eu
Mooska suitsusaunaliha
Melnā pirts Mooska, kas atrodas
Haanjamaa, aicina saunas cienītājus iepazīties ar Vana-Võrumaa saunas tradīcijām, kas ieņem svarīgu vietu UNESCO
kultūras mantojuma sarakstā. Viesi varēs
izjust dažādu saunu atšķirības, kā arī nobaudīt dūmu saunā kūpināto gaļu un
mājās cepto maizi.

Žāvēta desa ar čili garšu, kūpināts
šķiņķis.

Kūpināta gaļa.

Dabas dziedniecības centrs 216
LOODUS BIOSPA

Maizes ceptuve LEIVAPUU 202

187
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Kannikese tn 19, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgevamaa
+372 55595957
triin.kuus@gmail.com
GPS 58.6619; 25.9669
Leivapuu OÜ

Pirmā maiznieku konkursa uzvarētājs
cep rupjmaizi pēc tradicionālas receptes, izmantojot Sangastes dzirnavās
maltos rupjos rudzu miltus.
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Pašcepta rupjmaize.

D7

Tilga tee, Muri küla, Luunja vald, Tartumaa GPS 58.4077; 26.8250
+372 509 3581
info@loodus.net, www.loodus.net
Loodus BioSpa
Centra ideja ir stiprināt veselību, lietojot
tīru pārtiku, tāpēc šeit piedāvā garšas
baudījumus no viegli apstrādātiem,
vitamīniem bagātiem produktiem. Speciāli izstrādātās kūres sastāv no gardām
dārzeņu zupām un sautējumiem, kā arī
dažādām putrām. Dziednieciskās kūres
paredz ne tikai noteiktu ēdienu, bet arī
procedūras un treniņus, un tās ir jāpasūta iepriekš.

EVE DEMITŠEVA SEPA 230
saimniecība
V -I X

Kazas piena siers, olas.

I- XII

Teearu talu, Kurista küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa GPS 58.7504; 26.3473
+372 55661058
teepuuoy@gmail.com
Kurista Söögitare
Teearu saimniecībā gatavo dažādus
ēdienus no Peipusa ezera zivīm, īpaši
iecienīts ir šeit gatavotais marinētais,
kūpinātais breksis. Iespējams nobaudīt
arī pēc tradicionālām metodēm kūpinātu gaļu. Var pasūtīt arī ēdināšanas
pakalpojumus.
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ÕUNA saimniecība 204
I- XII
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Põlvamaa, vēsturiskā pasta ceļa malā,
atrodas zemnieku virtuve un atpūtas
māja Kopli, kur valda prieks un patīkamas garšas. Zemnieku virtuve Kopli
piedāvā mājīgu kopābūšanu un privātā
restorāna pakalpojumus. Vasaras periodā darbojas kafejnīca. Šeit visu gadu
gatavo dželato tipa saldējumu.

Uz Õuna saimniecību (Õuna puhketalu)
var nokļūt pa Piibe ceļu, aiz vecā zirgu
pasta un kroga. Šeit pieejamas naktsmājas, ēdināšana, kā arī dažādi izklaides
pasākumi. Ēdienkartē ir tikai Igaunijai
raksturīgie ēdieni.

KOLOTSI saimniecība

IV-XII
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Saimniecībā nodarbojas ar kazu audzēšanu un dažādu kazas piena produktu
ieguvi, no svaigām izejvielām ražojot
kazas sieru un citus produktus. Saimniecības tīrumos audzē arī kartupeļus,
sulīgas zemenes un citus produktus. Vasaras nojumē pie galda var sasēsties un
omulīgi parunāties 15–20 cilvēku. Tiek
piedāvāta viegla maltīte, kas gatavota
no 100% saimniecības produktiem.

Mājas saldējums.

Voki küla, Vastseliina vald, Võrumaa GPS 57.7471; 27.1457
+372 53338895
merle@kolotsitalu.ee, www.kolotsitalu.ee
Kolotsi Kitsejuust
Bioloģiskā ģimenes saimniecība Võrumaa, Haanja dabas parkā (Haanja
rahvuspark). Saimniecība nodarbojas ar
kazu audzēšanu un kazas siera ražošanu. Šeit tiek organizētas degustācijas un
ekskursijas, redzēsiet, kā piens no kūts
pārtop siera ritulī.
Kazas piena siers.

Kazas piena produkti.

Viesnīca PESA 232

PEIPSIMAA Maitseelamused 218
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Riia 1, Tartu, Tartumaa GPS 58.3781; 26.7272
+372 58257710
peipsimaine@gmail.com
Peipsimaa Maitseelamused
Vieta Tartu centrā, kur var nobaudīt nelielas un vieglās fish & chips tipa maltītes,
kas tapušas no Peipusa ezera apkārtnes
produktiem. Nelielajā veikaliņā apvienotas Peipusa apkārtnes ēdināšanas
tradīcijas ar moderno virtuvi. Milzīgus
panākumus jau guvis no zandarta filejas
gatavotais fish & chips, sulīgais burgers,
kā arī vraps jeb tītenis.
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+372 56222885
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Uus 5, Põlva, Põlvamaa GPS 58.0534; 27.0472
broneering@kagureis.ee, www.kagureis.ee
Pesa Hotell

Viesnīcas Pesa restorāns atrodas Põlva,
un šeit gatavo ēdienus no vietējām un
svaigām izejvielām, kā arī vietējos mežos lasītām ogām un sēnēm.

Atpūtas māja JÕENIIDU

NAKATU Tūrisma saimniecība 246
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Sepa, Õuna küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa GPS 58.7495; 26.3512
+372 5141768
catalina@hot.ee, www.puhketalu.catalina.ee
Õuna Puhketalu

Ogu un augļu mājas vīni, degustācijas, mācību darbnīcas, ekskursijas.

Kalde talu, Kaagjärve küla, Valga vald, Valgamaa GPS 57.7609; 26.2100
+372 5255 137
martkase@gmail.com, www.metsikelu.ee

Kopli talu, Ihamaru küla, Kanepi vald, Põlvamaa GPS 58.0455; 26.9179
+372 5066568
kairemets@gmail.com, www.koplitalu.ee
Kopli taluköök

Laulupeo pst 15, Tartu, Tartumaa GPS 58.3860; 26.7084
+372 7449713
muuseum@alecoq.ee, www.alecoq.ee/ollemuuseum/muuseum
A. Le Coq Beer Museum

Alus un atspirdzinoši dzērieni.

189

No brīnišķīgajā Võrumaa pakalnu ainavā augušajām ogām un augļiem
saimnieki gatavo vīnu, iepazīstina ar
savu dārzu, vīna gatavošanu, organizē
degustācijas un apmācības.

E7
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Igaunijas vecākais un lielākais dzērienu
ražotājs, alus darītava A. Le Coq, alus
darītavas muzeja apmeklētājus aicina
iepazīt alus gatavošanas vēsturi un alus
kultūru, mūsdienu alus ražošanu, kā arī
to nobaudīt. Aplūkojami vairāk nekā
2000 eksponāti, un muzeja krogā var
degustēt gan alu, gan citas labas lietas.
Alu un ar to saderīgās uzkodas, kā arī
suvenīrus var iegādāties mazajā muzeja
veikaliņā.

Peipusa ezera zivis, marinētas un
kūpinātas, kūpināta gaļa.

Kõivsaare talu, Uue-Saaluse küla, Rõuge vald, Võrumaa GPS 57.7476; 27.1097
+372 5183249
maris.kivistik@gmail.com, www.koduveinid.ee
Uue-Saaluse veinitalu

METSIK ELU saimniecība 245

Zemnieku virtuve KOPLI 231
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Kuperjanovi 63, Valga, Valgamaa GPS 57.7811; 26.0497
+372 766 6050
info@hotellmetsis.com, www.hotellmetsis.com
Hotell Metsis

Medījuma gaļa, ķilavas, mežacūkas
cepetis.

Alus muzejs A. Le Coq 217

TEEARU saimniecība 203
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Restorāns Hotell Metsis atrodas Valgas
centrā, un šeit var lieliski paēst un atpūsties. Restorāna ēdienkartē atradīsiet
gan medījuma gaļas, gan zivju ēdienus,
kas visi pārsvarā gatavoti no vietējām
izejvielām. Restorāna Mednieku zāle
pati par sevi ir apskates vērta, vienlaikus
varēsiet baudīt tās mājīgo gaisotni.

Diētiska pārtika.

188
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Sepa talu, Kaagvere küla, Kanepi vald, Põlvamaa GPS 58.0223; 26.6147
+372 55999513
sepatalumeierei@gmail.com
Sepa talu
Saimniecībā gatavo kazas piena sieru
un citus kazas piena produktus. Šeit
audzē kazas, aitas, trušus un mājputnus.
Produktus var iegādāties, iepriekš pasūtot, vasarā tiek rīkotas arī ekskursijas pa
saimniecību.

UUE-SAALUSE Vīnsaimniecība

Restorāns HOTELL METSIS 244

Ringiste küla, Valga vald, Valgamaa GPS 57.7475; 26.3091
+372 5018761
info@nakatu.ee, www.nakatu.ee
Nakatu Turismitalu
Saimniecība atrodas gleznainajā Karulas Nacionālajā parkā (Karula Rahvuspark). Šeit var gan paēst, gan pārnakšņot. Ēdiens tiek gatavots pārsvarā no
vietējām izejvielām saimniecības virtuvē. Saimniecībā audzē arī gaļas buļļus.

Jõeniidu talu, Trolla küla, Rõuge vald, Võrumaa GPS 57.7219; 27.0851
+372 53047333
joeniidutalu@gmail.com
Jõeniidu Puhkemaja
Jõeniidu ir maza, jauka ģimenes saimniecība, kas piedāvā naktsmītni un maltītes no savā saimniecībā audzētajiem
dārzeņiem un kazas piena.
Kazas piena produkti.

Liellopu gaļa, kūpināta gaļa.

Peipusa zivis.

Viesu māja VESKI 205
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Veski, Kantküla küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa GPS 58.8250; 26.5925
+372 5102527
veski.kulalistemaja@gmail.com
Veski Külalistemaja
Kādreizējās Kantküla ēdnīcas telpās
iekārtota ēdināšanas vieta, kur piedāvā
no svaigām vietējām izejvielām pagatavotu ēdienu. Pusdienas tiek pasniegtas bufetes veidā, vasaras periodā tiek
piedāvāta arī a la carte jeb brīvizvēles
ēdienkarte. Tiek piedāvāta arī nakšņošana un ēdināšanas pakalpojumi.

Mājas kafejnīca un 233
veikaliņš TILLU

Restorāns UMB ROHT 219
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Ülikooli 7, Tartu, Tartumaa GPS 58.3797; 26.7224
+372 7440055
info@umbroht.ee, www.umbroht.ee
Umb Roht
Mājīgs restorāns, kura pavāri iedvesmojas no vietējās augu un dzīvnieku valsts,
piedāvājot aizmirstas garšas jebkurā
gadalaikā. Goda vietā ir gan vietējo,
gan pasaules labāko meistaru produkti.
Sezonu dažādo garšu un vīna brīnišķīgais salikums padara Umb Roht par
restorānu, kas piedāvā dažādus garšu
baudījumus.
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Jaama 52, Põlva, Põlvamaa GPS 58.0692; 27.0907
+372 5206576
talupood@gmail.com
Kodukohvik Tillu
Tillu ir mājas kafejnīca, kas atrodas Põlva
zemnieku saimniecības veikaliņā. Šeit
valda nedaudz eklektiskas, bohēmiskas
noskaņas, taču vienlaikus šī vieta ir silta un omulīga. Katru dienu tiek ceptas
maizītes un pīrādziņi, tāpēc šeit vienmēr jūtamas patīkamas smaržas.

ÖÖBIKU Garšaugu saimniecība 247
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Atpūtas māja 171
PIKLA Linnumaja
I- XII
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Piirumi küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa GPS 58.1852; 24.4614
+372 58876655
pikla.linnumaja@gmail.com
www.pikla.ee
Pikla Linnumaja atrodas Luitemaa dabas aizsardzības teritorijā, tieši jūras
krastā. Šī vieta atzīta par vislabāko putnu vērošanai, un lieliski piemērota tiem,
kam patīk baudīt dabu un mierīgu atpūtu. Ēdiens tiek gatavots no vietējām
izejvielām, iespējams nobaudīt bioloģiski audzētu liellopu gaļu.

Vango Imedemaa 173

TORI Sidra saimniecība 175
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Jõesuu küla, Tori vald, Pärnumaa GPS 58.4883; 24.9102
+372 56691744
siidritalu@gmail.com, www.siidritalu.ee
Tori Siidritalu
Tori sidra saimniecība ir autentiska zemnieku sēta Soomaa, kur audzē ābeles
un vīnkokus un no iegūtās ražas gatavo
vīnu un sidru. Saimniecībā iepazīstina ar
laba sidra un vīna pagatavošanas noslēpumiem, ziemeļu vīnogu kultivēšanas
īpatnībām, kā arī piedāvā ēdināšanu un
organizē degustācijas.

Bioloģiski audzēta liellopu gaļa.

Vīna muiža ALLIKUKIVI 191
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Vango talu, Laiksaare küla, Saarde vald, Pärnumaa GPS 58.1312; 24.7626
+372 5163259
info@vango.ee, www.vango.ee
Bijušajā mežsarga mājā iekārtota Vango
Brīnumzeme (Vango Imedemaa) – īpaša vieta, kur var sastapt lapsas, zaķus,
lūšus un pat rūķus. Runā, ka šeit varot
redzēt arī nāras. Viesiem tiek piedāvāta
veselīga vietējā pārtika.

Rančo RIISA 177
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Riisa küla, Tori vald, Pärnumaa GPS 58.4672; 24.9861
+372 56694270
riisarantso@riisarantso.ee, www.riisarantso.ee
Riisa Rantso

Rančo Riisa atrodas Soomaa Nacionālajā parkā (Soomaa Rahvuspark), kur ir
ļoti daudz dabas velšu, ko izmanto arī
ēdienu gatavošanā. Pēc pastaigas pa
nacionālo parku un spirdzinošas saunas
saimnieki piedāvās maltīti pēc labākajām Soamaa tradīcijām.
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Kooli tee 2, Allikukivi küla, Saarde vald, Pärnumaa GPS 58.1509; 25.0211
+372 5252800
info@allikukivi.ee, www.allikukivi.ee
Allikukivi veinimõis
Vīna ražošana Allikukivi notiek senajā
vadmalas fabrikas direktora ērberģī. Viesi tiek gaidīti uz plašā muižas balkona
degustēt daudzveidīgos dzērienus un
iepazīties ar vīna darīšanas noslēpumiem, muižas vēsturi un ogu stādījumiem. Augļu un ogu vīnu ražošana pēc
igauņu receptēm.

Mājas sidrs.

AVINURME Puiduait 206

Ööbiku talu, Tsirgumäe küla, Valga vald, Valgamaa GPS 57.5956; 26.3160
+372 5295578
inge.podermanniste@gmail.com
www.taimetee.ee
Ööbiku garšaugu saimniecība, kas atrodas ekoloģiski tīrā apvidū, nodarbojas ar
garšaugu, ogu un dārzeņu audzēšanu
pēc bioloģiskām metodēm un to tālāku
apstrādi. Nodarbojas arī ar sakņaugu,
augļu un ogu kaltēšanu.
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Võidu tn 3, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgevamaa GPS 58.9855; 26.8647
+372 5275762
info@puiduait.ee, www.puiduait.ee
Avinurme Puiduait
Avinurme Puiduait ir tūrisma centrs, kur
iespējams iepazīties ar vietējiem koka
izstrādājumiem. Šeit ir arī kafejnīca, kurā
tiek piedāvāti Peipusa apkārtnes ēdieni,
kas tiek pasniegti uz koka izstrādājumiem, turklāt šeit pieejama arī pašcepta
rupjmaize. Veikalā ir plaša koka izstrādājumu izvēle. Iespējams pieteikties grozu
pīšanas, gatavošanas un citām meistardarbnīcām gan lieliem, gan maziem.

Augļu un ogu mājas vīni.
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Ringtee 75, Tartu, Tartumaa GPS 58.3581; 26.6789
+372 55665131
merle@taluturg.ee
www.taluturg.ee/lounakeskuse-taluturg
Lõunakeskuse Taluturg

Zemnieku tirdziņā Lõunakeskus pārdod
Igaunijā audzētus un no vietējām izejvielām gatavotus produktus gan ikdienai, gan svētku galdam. Daudzveidīgie
produkti galvenokārt nāk no Dienvidigaunijas saimniecībām, taču var atrast
arī citu Igaunijas reģionu preces. Darbojas arī omulīga kafejnīca, kur var nobaudīt no tirgū pārdodamajiem svaigajiem
produktiem gatavotas maltītes.
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+372 56537225

Alliku 7, Otepää vald, Valgamaa GPS 58.0522; 26.2226
hendriksonmariliis3@gmail.com, www.estecofood.eu
Tarmere Mahedad Kanepi – ja Tatratooted

Novatoriski un gardi kaņepju un griķu
produkti, kas ir gan garšīgi, gan labi
vēderam.
Kaņepju sēklas, kaņepju eļļa, griķu
produkti.

Plaksi küla, Rõuge vald, Võrumaa GPS 57.7104; 27.0701
+372 56507773
vaskna.talu@mail.ee, www.vaskna.ee
Vaskna turismitalu
Aiz Lielā Munameģa Haanja dabas parkā atrodas Vaskna tūrisma saimniecība,
kur gatavo savas ģimenes tradicionālos
ēdienus. Šeit tiek atzīmētas arī tautas
svētku dienas. Visvairāk viesi iemīļojuši
pēc ģimenes receptes gatavotos “resnos kāpostus” kopā ar kaimiņu saimniecībā audzētajiem dzeltenajiem kartupeļiem, bet no desertiem visiecienītākais ir
Haani neiokõnõ.

Ārstniecības augi, kaltēti augļi.

TARMERE Kaņepju un 234
griķu produkti

Zemnieku tirdziņš LÕUNAKESKUS 220
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Medījumu gaļa, bērzu sulas želeja.
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VASKNA Tūrisma saimniecība

UHTJÄRVE Ürgoru Nõiariik 248
(Burvju valstība)
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Mäe-Suhka küla, Rõuge vald, Võrumaa GPS 57.6833; 27.1167
+372 51938000
suhkatalu@gmail.com, www.suhka.ee

Uhtjärve küla, Antsla vald, Võrumaa GPS 57.8905; 26.5852
+372 53332253
noiariik@gmail.com, www.noiariik.ee
Uhtjärve Ürgoru Nõiariik
Burvja virtuvē piedāvā garšīgus ēdienus
no apkārtnē izaudzētajām izejvielām.
Noteikti jānomēģina nātru zupa, kas
atzīta par labāko Dienvidigaunijas zupu.
Nõiariik ir piemērota aktīvai atpūtai gan
ģimenēm, gan lielākām kompānijām.

SUHKA Tūrisma saimniecība

Suhka saimniecībā ievēro senās tradīcijas un pasniedz vietējo ēdienu. Piedāvā
arī naktsmītni, kas atrodas gleznainā
vietā. Turklāt šeit iespējams uzzināt pārgājienu maršrutus pa vietām, kuras paši
neatradīsiet.

Peipusa ezera zivis, pašcepta maize.

Kafejnīca JÕEKALDA 172
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Kooli 11, Häädemeeste küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa
+372 55920838
kondiiter1@hot.ee
GPS 58.0772; 24.4915
Jõekalda kohvik

www.flavoursoflivonia.com

Atpūtas un semināru centrs 174
KLAARA-MANNI

Ar rokām gatavoti sāļie un saldie cepumi. Vasaras sezonā piedāvājam mājas
ēdienu, kas gatavots no tuvējā apkārtnē
audzētiem dārzeņiem un saķertajām
zivīm.

Randivälja küla, Tori vald, Pärnumaa GPS 58.4700; 24.7894
+372 58032913
info@klaaramanni.ee, www.klaaramanni.ee
Klaara-Manni Puhke-ja Seminarikeksus
Mājīgais atpūtas un semināru centrs
Klaara-Manni ir ģimenes uzņēmums.
Virtuvē tiek turēti godā tradicionālie
ēdieni, daudz izejvielu audzē paši pēc
bioloģiskām metodēm, ciemiņi var apskatīt arī garšaugu dārzu.
Bioloģiski audzēti dārzeņi.

Atpūtas māja PÕNKA 176
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Rätsepa küla, Tori vald, Pärnumaa GPS 58.4793; 24.9222
+372 56232270
info@ponkaland.com, ponkaland.com

Atpūtas mājā Põnka gaida ikvienu, kurš
vēlas baudīt dabu Soomaa Nacionālajā
parkā (Soomaa Rahvuspark). Ēdiena gatavošanā īpaša uzmanība tiek pievērsta
nacionālajiem ēdieniem, kas gatavoti
no vietējām izejvielām. Noorganizēsim jums pikniku skaistajā dārzā vai arī
purvā.

ENERGIA saimniecība 192

PIESTA KUUSIKARU saimniecība 178
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Piesta Kuusikaru talu, Kullimaa küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa
+372 5089589
kylli@kuusikaru.eu
GPS 58.5745; 24.9985
www.kuusikaru.eu
Piesta Kuusikaru talu

Piesta Kuusikaru saimniecība atrodas
Vändra mežā, Pärnumaa. Ciemos tiek
gaidīti visi, kuriem būs interesanti uzklausīt stāstu, kā šī ģimene uzsāka saimniekot laukos un nu ražo brīnumgardus
produktus no āboliem. Saimniecībā var
nogaršot visus produktus un to, kas iegaršojies, nopirkt līdzņemšanai. Šeit var
arī lieliski atpūsties kopā ar ģimeni.
Ābolu sula, ābolu etiķis, izcils ābolu
pīrāgs.

Restorāns ANKUR 207
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Vihi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa GPS 58.5853; 25.3797
+372 5185151
info@energiatalu.ee, www.energiatalu.ee
Energia Talu-Ravimtaimekeskus ja Öko-Spa

Dabīgi audzēti ārstniecības augi, vakari
pie ugunskura, pēc īpaši izvēlētām receptēm gatavots ēdiens. Energia saimniecībā audzē ārstniecības augus, tiek
piedāvātas preces un pakalpojumi, kas
saistīti ar ārstniecības augiem un pozitīvu enerģiju.
Ārstniecības augi, eko spa.

D7

Tartu tn 5, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgevamaa GPS 58.8477; 26.9429
+372 5232069
info@ankur.ee, www.ankur.ee
Restoran Ankur
Restorāns Ankur ir mājīga vieta, kur piedāvā mājas ēdienus, kuru gatavošanā
izmanto pārsvarā vietējos produktus.
Īpaši novērtētas ir Peipusa ezera zivis.
Tajā pašā ēkā ir arī viesnīca.
Peipusa zivis.

SÄÄNIKU saimniecības 221
atpūtas centrs
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Mäeselja küla, Elva vald, Tartumaa GPS 58.3278; 26.3381
+372 55661058
rutt.tuvike@mail.ee, www.ugaraja.ee
Ugaraja puhkemajad
Sääniku saimniecības atpūtas centrs
atrodas Kavilda senlejas krastā un ir
lieliska vieta ģimenes atpūtai, pasākumiem un dabas baudīšanai. Uz vietas
var nobaudīt mājas alu, pašceptu maizi,
kā arī var pasūtīt maltītes.
Mājas alus, pašcepta maize.

Restorāns UGANDI RESTO 235

Alus darītava PÜHAJÕE 249
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Lipuväljak 24, Otepää, Valgamaa GPS 58.0574; 26.4980
+372 58334422
info@ugandiresto.ee, www.ugandiresto.ee
Ugandi Resto

Ugandi Resto ir restorāns ar stilīgu interjeru, garšīgiem ēdieniem un laipnu
apkalpošanu, un tas atrodas Otepää.
Ēdieni pagatavoti no svaigiem, kvalitatīviem vietējiem produktiem.
Karilatsi forele, Liivimaa liellopu gaļa, mājas alus, vīnogu vīns, bērzu sulas
vīns, mājas sidrs.

Atpūtas māja UGARAJA
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Pollaku, Kärgula küla, Võru vald, Võrumaa GPS 57.9224; 26.7278
+372 5056971
humalajook@gmail.com
Pühajõe pruulikoda

Võrumaa pirmā mazā alus darītava ražo
gardu alu, kas īpaši iekarojis Dienvidigaunijas iedzīvotāju sirdis. Ik pa laikam
gatavojam arī Jevgeni ūdeni.
Mājas alus.

Kotkapesa talu, Jeedasküla küla, Võru vald, Võrumaa GPS 57.7234; 27.2787
+372 5208041
info@ugaraja.ee, ugaraja.ee
Ugaraja puhkemajad
Atpūtas māja Ugaraja Kotkapesa ir
omulīga vieta, kur saimnieki viesiem
piedāvā mājas ēdienus pēc pašu izvēles
no apkārtnē izaudzētajām izejvielām.
Atpūtas mājā ir liela zāle un sauna, bet
apkārtne piemērota interesantiem pārgājieniem.

