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Iepazīstieties ar Abavas komandas 
rūpīgi atlasītiem vietējiem 
gardumiem, kas atbilstoši pieskaņoti 
dzērieniem un skaisti iesaiņoti 
dāvanu komplektos.

Stāsts par Laimi

Ja man būtu pūra spēka, es apietu trejdeviņas zemes, 
līdz atrastu to īsto un vienīgo prieku nesošo brīnumzāli.

Tā smaržotu pēc vasaras, smiekliem, draudzības un 
mazliet laimes. Patiesībā Nē! Tai būtu laimes smarža. 

Tā augtu stalta jo stalta, saules staru apspīdēta, 
maiga vēja appūsta, ūdens oļu apskalota, pilna dzidra 
klusuma.

Tai piemistu netaustāms skaistums, burvestīgs spēks 
un pievilcība, kādu vēl neviens nav sastapis.

Tā cilvēkus darītu laimīgus, dotu tiem brīvestību, 
aizdzītu skumjas. Tā dāvātu cerību.

Es to maigi noplūktu un paņemtu sev līdzi.

Es to pasniegtu tam, kam no sirds vēlos to dāvāt.

Es to pasniegtu Tev.



ĀBOLU SIDRS MEDIUM

Darināts no rūpīgi atlasītu Latvijas 
šķirņu āboliem ar uzsvaru uz 
vieglu un patīkami sabalansētu 
garšu. Pateicoties raudzēšanai un 
gatavināšanai zemā temperatūrā 
astoņu mēnešu garumā, tas ir 
saglabājis svaigu ābolu aromātu 
un burvīgu krāsas dzidrumu.

6,50 €

ĀBOLU SIDRS PREMIUM BRUT

Dzēriens niansētu garšu 
mīļotājiem. Darināts no trīs 
Latvijas šķirņu āboliem ar uzsvaru 
uz nedaudz skābāku akcentu 
garšas balansā. Raudzēts un 
noturēts astoņus mēnešus zemā 
temperatūrā. Lielisks gardēžu 
vakariņu dzēriens.

7,00 €

DZIRKSTVĪNS ĀBOLS APIŅOS

Kad ābols iebrien pagulēt apiņos, 
nenāk ārā divus mēnešus, top 
unikāls raudzēts dzēriens, kas sevī 
apvieno ābolu svaigumu un apiņu 
rūgtumu. Unikāls dzēriens, kas 
darināts izmantojot Latvijas ābolu 
vīnu un piemeklētu Amerikas 
apiņu šķirni.

7,00 €

PĻAVAS SIDRS

Brīnumaina vasaras pastaiga pa 
Abavas ielejas bagātīgajām 
pļavām, trejdeviņu ziedu spēks, 
dzirkstoša draudzība un svētki. 
Tāds ir Pļavas sidra stāsts. Darināts 
no Latvijas āboliem, papildināts ar 
pļavas zālīšu un ziedu ekstraktiem, 
šis dzēriens ir nonācis Jūsu mājās, 
lai dāvātu mirkli prieka! Novērtējiet 
tā svaigo un ziedaino aromātu, 
kuru papildina saldena vasaras 
garša. Baudiet atvēsinātu!

7,00 €

CENAS NORĀDĪTAS AR PVN |  Par dzērienu saņemšanu / piegādi atsevišķa vienošanās.
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8,5 % tilp.

JAUNUMS



Divi draugi
17,40 €Dāvanu komplekts

• Pārsteidzošs ābolu un apiņu
draudzības rezultāts - Abavas 
dzirkstvīns Ābols apiņos,

• dzēriens plašam cienītāju pulkam - 
Abavas ābolu sidrs medium.

AR PVN 

PASŪTĪT >

• Melna dāvanu kaste ar brūnām 
papīra skaidiņām un brūnu 
atlasa lenti,

• izmēri: 350 x 240 x 100 mm.



Siltiem 
vakariem

13,03 €
AR PVN 

Dāvanu komplekts

• Brūna kartona kaste ar lodziņu, 
ar pļavas sienu un zaļu atlasa lenti,

• izmēri: 320 x 165 x 83 mm.

• Pārsteidzošs ābolu un apiņu draudzības
rezultāts - Abavas dzirkstvīns Ābols apiņos,

• kraukšķīgās siera standziņas ar sezama
sēkliņām un ķimenēm, 140 g.

PASŪTĪT >



Kraukšķīgās 
brīvdienas

11,57 €
AR PVN 

Dāvanu komplekts

• Brūna kartona kaste ar lodziņu, 
ar pļavas sienu un zaļu atlasa lenti,

• izmēri: 320 x 165 x 83 mm.

• Dzēriens plašam cienītāju pulkām - 
Abavas ābolu sidrs medium,

• proteīna un šķiedrvielām bagātās
kraukšķīgās pupas, 50 g, 

• hrumm … hrumm ... kraukšķīgs siers, 35 g.

PASŪTĪT >



Vizuļo, kruzuļo mana vasara.

Smaida mana Laime.



Zaļā 
draudzība

20,23 €
AR PVN 

Dāvanu komplekts

• Brūna kartona kaste ar lodziņu,
 ar pļavas sienu un zaļu atlasa lenti,

• izmēri: 320 x 165 x 83 mm.

• Pārsteidzošs ābolu un apiņu draudzības 
rezultāts - Abavas dzirkstvīns Ābols apiņos,

• gardie siera un ķimeņu cepumi, 150 g,

• pārsteidzošais kale pesto, 135 ml.

PASŪTĪT >



Klēpis prieka
27,53 €

AR PVN 
Dāvanu komplekts

• Melna dāvanu kaste ar brūnām 
papīra skaidiņām un brūnu 
atlasa lenti,

• izmēri: 350 x 240 x 100 mm.

• Dzēriens plašam cienītāju pulkām - Abavas
ābolu sidrs medium,

• gardie siera un ķimeņu cepumi, 150 g, 

• pārsteidzošais kale pesto, 135 ml, 

• proteīna un šķiedrvielām bagātās
kraukšķīgās pupas, 50 g, 

• elegantā strausa aknu pastēte, 100 g. 

PASŪTĪT >



Laimīgā zeme
24,57 €

AR PVN 
Dāvanu komplekts

• Melna dāvanu kaste ar brūnām 
papīra skaidiņām un brūnu 
atlasa lenti,

• izmēri: 350 x 240 x 100 mm.

• Kvalitatīvs un elegants Abavas ābolu 
sausais vīns, 

• īpaši atlasīta trifeļu izlase ar ābolu, aveņu
un upeņu garšu, 135 g, 

• unikālu garšu kopums baltā šokolādē
ar siera garšu, ķimenēm, sēklām un rozā
pipariem, 80 g.

PASŪTĪT >



Atveru acis 

un saku Tev paldies.



29,66 €
AR PVN 

Laimes rituāls

Klasisks Latvijas upeņu deserta 
vīns, kurā apburošu upeņu aromātu 
papildina patīkams garšas balanss. 
Dzēriens lieliski raksturo ziemeļu 
upeņu garšu, kurā saldumu 
papildina svaigs skābums. Vīns 
būs brīnišķīgs papildinājums 
tradicionāliem Latvijas desertiem.

Pasniegšanas temperatūra 18-20 grādi.

Dāvanu komplekts

• Melna dāvanu kaste ar brūnām 
papīra skaidiņām un brūnu 
atlasa lenti,

• izmēri: 350 x 240 x 100 mm.

• Pastāvīga un klasiska Latvijas garša -
Abavas upeņu deserta vīns, 

• veselīgās žāvētu augļu un sēkliņu 
trifeles, 9 gab., 

• svece ar Baltijas jūras dzintara gabaliņiem
un Latvijas mežu papardi ieskauta vasaras 
liepziedu aromātā.

PASŪTĪT >



Vasara 
pilnbriedā

Rabarberu dzirkstvīns ir darināts 
no Latvijā audzētiem rabarberiem. 
Jau tradicionāli tas top 6 mēnešu 
garumā no vasaras sākumā vāktiem 
rabarberiem un tiek pildīts pudelēs 
īsi pirms gadumijas. Dzirkstvīnam 
piemīt patīkams rabarberu aromāts 
un svaiga pēcgarša. Izcils aperitīvs 
īpašos dzīves notikumos!

Pasniegšanas temperatūra 8-10 grādi.

26,65 €
AR PVN 

Dāvanu komplekts

• Melna dāvanu kaste ar brūnām 
papīra skaidiņām un brūnu 
atlasa lenti,

• izmēri: 350 x 240 x 100 mm.

• Iecienīts svētku dzēriens - Abavas
rabarberu dzirkstvīns, 

• veselīgās žāvētu augļu un 
sēkliņu trifeles, 20 gab.

PASŪTĪT >



Samtainā 
nakts

Dzēriens, kas iepriecina un 
sasilda. Tajā apvienots saldais 
un intensīvais ziemeļu upeņu 
raksturs kopā ar elegantu ozola 
noti. Tas tapis izmantojot klasisku 
portvīna darināšanas metodi – 
upeņu vīnu stiprinot ar destilētu 
upeņu brandvīnu. Perfekts 
papildinājums gardēžu vakariņām, 
vai nesteidzīgām sarunām tuvu 
draugu lokā.

Pasniegšanas temperatūra 18-20 grādi.

34,21 €
AR PVN 

Dāvanu komplekts

• Melna dāvanu kaste ar brūnām 
papīra skaidiņām un brūnu 
atlasa lentu,

• izmēri: 350 x 240 x 100 mm.

• Noturīgs un elegants dzēriens kā paliekoša
vērtība - Abavas upeņu velvets,

• veselīgās žāvētu augļu un sēkliņu 
trifeles, 9 gab., 

• mandeles tumšajā šokolādē ievīstītas
samtainā ķiršu apvalkā, 100 g.

PASŪTĪT >



Koka kaste ar 
iegravētu īpašu 
sveicienu 
dāvanas 
saņēmējam

• Dzirkstvīns Ābols apiņos koka kastē 
ar īpašu sveicienu 15,23 € bez PVN.

8,24 €
AR PVN 

PASŪTĪT >



Personalizācijas izmaksas atkarīgas no dāvanu apjoma. 

Īpašs novēlējums, sveiciens personalizētā kartiņā 
pie dāvanas vai uz dzēriena etiķetes. 

Nosūtīt personīgu sveicienu kādam, 
kas svarīgs un īpašs, ir vienkārši! 



Dāvanu komplektus iespējams komplektēt arī ar 
kādu citu dzērienu no Abavas dzērienu izlases.



Korporatīvo klientu vadītāja
 Santa Vanaga 

santa.vanaga@abavas.lv 
tālr.:+37129433223

www.abavas.lv

abavas.vinadaritavaabavas_vini

Dāvāt prieku, sildīt sirdis tiem, kas 
tuvu vai tālu, pacelt spārnos - to 

mēs kopā protam!

Mēs palīdzēsim Jūsu kolēģiem, 
sadarbības partneriem vai vienkārši  
labiem cilvēkiem sajusties jo īpaši.  

Jo mums patīk laimīgi klienti!




