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Iepazīstieties ar Abavas komandas
rūpīgi atlasītiem vietējiem

gardumiem, kas atbilstoši pieskaņoti
dzērieniem un skaisti iesaiņoti

dāvanu komplektos.

Saules pielietā pasaulē dzīvo saulaini cilvēki.
Sasildīt savējos, sen neredzētos, sen 
nesajustos vai vienkārši dāvāt sauli.
Vasaras pilnbriedā izdejot prieku un 
pateikt paldies!



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.

0,75L 5,78 €    0,5L 2,06 € 

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.

0,75L 5,78 €    0,5L 2,06 € 

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.

0,75L 5,78 €    0,5L 2,06 € 

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!

0,75L 4,96 €    0,5L 2,06 € 

CENAS NORĀDĪTAS BEZ PVN |  Par dzērienu saņemšanu / piegādi atsevišķa vienošanās.

0,75 l 8-10°C

Al
k. 

7,5 % tilp.

0,75 l 8-10°C

Al
k. 

7,5 % tilp.

0,75 l 8-10°C

Alk. 5 % tilp.

0,75 l 6-10°C

Al
k. 

8,5 % tilp.



Apiņu takas 
piedzīvojums 

18,87 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Pārsteidzošs ābolu un apiņu draudzības re-   
   zultāts - Abavas dzirkstvīns Ābols apiņos, 
   7,5%, 0,75l, 
• kraukšķīgie zirņu krekeri ar rozmarīnu, 50 g, 
• zeltainais pesto no Latvijas bio burkāniem,  
   kuru dabīgais saldums to atšķir no citiem 
   (sastāvā vēl saules puķu sēklas, kurkuma un 
   rozmarīns), 200 g, 
• kraukšķīgie Jāņu siera gabaliņi (aukstumā  
   žāvēts Jāņu siers), 40 g.

PASŪTĪT >

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

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Lielais 
saulriets

21,25 €Dāvanu komplekts

• Pārsteidzošs ābolu un apiņu 
   draudzības rezultāts - Abavas dzirstvīns 
   Ābols apiņos, 7,5%, 0,75l,  
• siera rituļa formā rapšu vaska svece ar 
   citronzāles un lavandas smaržu, svētku 
   noskaņas radīšanai, kā arī odu 
   aizbaidīšanai,
• ar mīlestību gatavoti siera mēnestiņi ar 
   sezama sēkliņām, 150 g.

BEZ PVN 

PASŪTĪT >

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

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Spokoties, 
jokoties

13,81 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Pārsteidzošs ābolu un apiņu draudzības 
   rezultāts - Abavas dzirkstvīns Ābols 
   apiņos, 7,5%, 0,33l, 
• zāļīšu un pļavas buķete veldzējošā 
  dzērienā - Pļavas sidrs, 5%, 0,33l, 
• ziepes viņam un viņai ar pļavas zālītēm.

PASŪTĪT >

• Brūna dāvanu kaste ar lodziņu, sienu un 
   zaļu atlasa lentu.
• izmēri: 240 x 240 x 800 mm



Mazais 
saulriets

15,74 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Dzēriens plašam cienītāju pulkām - Abavas 
   ābolu sidrs medium, 7,5%, 0,75l, 
• siera rituļa formā rapšu vaska svece ar  
  citronzāles un lavandas smaržu, svētku 
  noskaņas radīšanai, kā arī odu aizbaidīšanai,
• kraukšķīgie zirņu krekeri ar rozmarīnu, 80 g. 

PASŪTĪT >

• Brūna dāvanu kaste ar lodziņu, sienu un 
   zaļu atlasa lentu.
• izmēri: 240 x 240 x 800 mm



Nebeidzamais 
stāsts

23,63 €Dāvanu komplekts

• Dzēriens plašam cienītāju pulkām 
   - Abavas ābolu sidrs medium, 7,5%,    
   0,75l, 
• elegants pelēks lina galdauts ar                                                                  
   mežģīni svētku noskaiņai, 
   410x880mm
• kraukšķīgie Jāņu siera gabaliņi 
   (aukstumā žāvēts Jāņu siers), 40 g.

BEZ PVN 

PASŪTĪT >

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

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Našķoties 
kopā 

12,96 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Dzēriens izmalcinātam baudītājam - Abavas  
   ābolu sidrs premium brut, 8,5%, 0,33l, 
• dzēriens plašam cienītāju pulkām - Abavas 
   ābolu sidrs medium, 7,5%, 0,33l,  
• kraukšķīgie zirņu krekeri ar rozmarīnu, 80g,
• kraukšķīgie Jāņu siera gabaliņi (aukstumā    
   žāvēts Jāņu siers), 40 g.

PASŪTĪT >

• Brūna dāvanu kaste ar lodziņu, sienu un 
   zaļu atlasa lentu.
• izmēri: 240 x 240 x 800 mm



Saules 
pielietas pļavas

16,18 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Zāļīšu un pļavas buķete veldzējošā 
  dzērienā - Pļavas sidrs, 5%, 0,75l, 
•ar mīlestību gatavoti siera mēnestiņi ar  
  sezama sēkliņām, 150 g, 
• sārtais, krēmīgais pesto no Latvijas bio 
  bietēm, valriekstiem un ķimenēm, 200 g.

PASŪTĪT >

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

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Sajūtu 
virspulis

15,47 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Dzēriens izmalcinātam baudītājam - Abavas   
   ābolu sidrs premium brut, 8,5%, 0,75l,
• trīs veidu rapšu vaska sveces ar ēteriskām   
   eļļām noskaņas radīšanai. 

PASŪTĪT >

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

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Krāsu virpulis
14,65 €

BEZ PVN 
Dāvanu komplekts

• Zāļīšu un pļavas buķete veldzējošā 
   dzērienā - Pļavas sidrs, 5%, 0,75l,
• trīs veidu rapšu vaska sveces ar ēteriskām 
   eļļām noskaņas radīšanai. 

PASŪTĪT >

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

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Līgo gurmāna 
sapnis

16,61 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Kvalitatīvs un elegants Abavas ābolu 
  sausais vīns, 12%, 0,75l,
• sirds un roku radīts godalgotais Podnieku 
   amatniecības siers Soira (gatavots no 
   neapstrādāta govs piena, nogatavināts 2-8
   mēneši), 250 g,
• kraukšķīgi veselīgie zirņu krekeri ar 
   rozmarīnu, 50 g.

PASŪTĪT >

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

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Ballīte siena 
kaudzē 

25,82 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Pārsteidzošais un spēcinošais Abavas 
   burkānu destilāts, 40%, 0,5l, 
• kraukšķīgi veselīgie zirņu krekeri ar 
   rozmarīnu, 50 g, 
• zeltainais pesto no Latvijas bio burkāniem, 
   kuru dabīgais saldums to atšķir no citiem 
   (sastāvā vēl saules puķu sēklas, kurkuma 
   un rozmarīns), 200 g, 
• sirds un roku radīts godalgotais Podnieku 
   amatniecības siers Soira (gatavots no 
   neapstrādāta govs piena, nogatavināts 2-8 
   mēneši), 250 g. 

PASŪTĪT >

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

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Pēcpusdienas 
baudījums

16,94 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Abavas sarkanais vermuts, 20%, 0,5l, 
• gaisīgie upeņu zefīri no Liepkalnu ceptuves 
   meistaru darināti, 100 g.

PASŪTĪT >

• Brūna dāvanu kaste ar lodziņu, sienu un 
   zaļu atlasa lentu.
• izmēri: 240 x 240 x 800 mm



Daba mostās

14,81 €
BEZ PVN Dāvanu komplekts

• ABAVAS ābolu vīns ar garšvielām 
   Ābolkūka, 0,75 l, 10%,
• Pīlādži melnajā šokolādē, 150 gr, 
• Gaisīgie cidoniju zefīri no Liepkalnu 
   ceptuves meistaru darināti, 100 g.

PASŪTĪT >

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

• izmēri: 320 x 165 x 830 mm.



Sanākam, 
sadziedam

33,95 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Dzēriens plašam cienītāju pulkām - Abavas 
  ābolu sidrs medium, 7,5%, 0,75l, 
• kraukšķīgie Jāņu siera gabaliņi (aukstumā 
  žāvēts Jāņu siers), 40 g,
• sirds un roku radīts godalgotais Podnieku 
  amatniecības siers Soira (gatavots no 
  neapstrādāta govs piena, nogatavināts 2-8 
  mēneši), 250 g,
• ar mīlestību gatavoti siera mēnestiņi ar 
  sezama sēkliņām, 150 g,
• kraukšķīgi veselīgie zirņu krekeri ar 
  rozmarīnu, 50 g,
• zeltainais pesto no Latvijas BIO burkāniem, 
  kuru dabīgais saldums to atšķir no citiem 
  (sastāvā vēl saules puķu sēklas, kurkuma un 
  rozmarīns), 200 g,
• sārtais, krēmīgais pesto no Latvijas bio 
   bietēm, valriekstiem un ķimenēm, 200 g.

PASŪTĪT >

• Brūna dāvanu kaste ar lodziņu, sienu un 
   zaļu atlasa lentu.
• izmēri: 310 x 310 x 120 mm



Pilnības rags 
un vairāk

41,82 €
BEZ PVN 

Dāvanu komplekts

• Dzēriens plašam cienītāju pulkām - Abavas 
   ābolu sidrs medium, 7,5%, 0,75l, 
• kraukšķīgie Jāņu siera gabaliņi (aukstumā 
   žāvēts Jāņu siers), 40 g,
• kraukšķīgie zirņu krekeri ar rozmarīnu, 
   50 g, 
• zeltainais pesto no Latvijas bio burkāniem,
  kuru dabīgais saldums to atšķir no citiem 
  (sastāvā vēl saules puķu sēklas, kurkuma un 
  rozmarīns), 200 g, 
• sārtais, krēmīgais pesto no Latvijas bio 
   bietēm, valriekstiem un ķimenēm, 200 g, 
• siera rituļa formā rapšu vaska svece ar 
   citronzāles un lavandas smaržu, svētku 
   noskaņas radīšanai, kā arī odu 
   aizbaidīšanai,
• elegants pelēks lina galdauts ar mežģīni 
   svētku noskaiņai, cm x cm.

PASŪTĪT >

• Brūna dāvanu kaste ar lodziņu, sienu un 
   zaļu atlasa lentu.
• izmēri: 310 x 310 x 120 mm



Dāvanu kaste ar 
kādu no Abavas 
sidriem

• Kastes izmērs: 320 x 830 x 830mm

• Kastes cena 2,10 euro bez PVN

7,88 €
BEZ 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! 

personalizācija



Korporatīvo klientu vadītāja
 Santa Vanaga 

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

www.abavas.lv

abavas.vinadaritavaabavas_vini

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

mēs kopā protam!

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

Jo mums patīk laimīgi klienti!


