ZIEMASSVĒTKU
DĀVANU KOLEKCIJA

Ilgstošas biznesa vai draudzības attiecības neveidojas vienā dienā - laika
gaitā tās, rūpīgi koptas, stiprinās un paver jaunus ceļus sadarbībai. Un īpaši
izvēlētas dāvanas sadarbības partneriem, kolēģiem vai draugiem ļaus
patīkami pārsteigt ikvienu, kam vēlaties veltīt īpašu "Paldies!" par 2021.
gadu!
Ticam, ka mazas detaļas rada lielu atšķirību, tādēļ katalogā atradīsit īstas,
siltas ziemas garšas, ko esam rūpīgi atlasījuši - meistarīgi gatavotus, 100%
dabīgus TĀLAVA ābolu karstos dzērienus, kā arī rūpīgi izvēlētus
papildinošus gardumus - no kraukšķīgām piparkūkām, rokām gatavotām
cepumu izlasēm un tepat, Vidzemes pļavās, ievākta medus, līdz īpašām
delikatesēm.
Parūpēsimies, lai Jūsu "Paldies!" ir skaists, košs un patiesi baudāms!

Arnis Sprudzāns
TĀLAVA saimnieks

ĀBOLU KARSTIE DZĒRIENI - NEPARASTA KARSTVĪNA ALTERNATĪVA!
Kad TĀLAVA meistardarbiem roku pieliek vadošie lielpilsētas bārmeņi, top neparasti karstie dzērieni
- ne vien vēsai ziemas novakarei, bet siltai draugu kopābūšanai ik dienas!
Tie apvieno rudens ābolu sulas svaigumu ar ābolu destilāta, dzērveņu, cidoniju, medus un īpaši
izvēlētu garšvielu notīm neparastā garšu piedzīvojumā!
Nojaucam robežas starp Ziemeļvalstīs iecienīto karsto sidru un bāra kokteiļu garšu izsmalcinātību!
3 dzērieni, kuru pamatsastāvdaļa ir svaigi spiesta ābolu sula un kuri jau izpelnījušies neviltotu klientu
sajūsmu - sildoši, aromātiski un lieliski balansēti garšās! Turklāt tiem nav nepieciešams pievienot
papildu garšvielas!

AR DZĒRVENĒM - īsti ziemīgs un sildošs - gatavots no āboliem,
tas atšķirsies no dzērieniem, ko esat baudījuši līdz šim!
Dabīgā, tumši sārtā krāsā, radīts no rudens ābolu sulas, TĀLAVA
ābolu destilāta, pievienojot svaigi spiestu dzērveņu biezsulu,
rudens ziedu medu un ziemīgas garšvielas. Izteiktas ābolu
garšas nianses, ko papildina vieglas dzērveņu notis un ziemīgi,
svētku atmosfēru raisoši garšvielu aromāti.
AR CIDONIJĀM - Latvijas rudens ābolu piesātinātās garšas un
krūmcidoniju sulas atsvaidzinošais skābums, kas papildināts ar
TĀLAVA ābolu destilātu, rudens ziedu medu, piparmētrām,
kanēli un ziemīgām garšvielām. Prasmīgu bārmeņu sabalansētas
garšas un viegls piparmētru aromāts, kas sasildīs un radīs
svētku sajūtu!
AR DZĒRVENĒM, BEZALKOHOLISKS - sildošs un gards ikvienam, kurš izvēlas bezalkoholiskus dzērienus! Latvijas ābolu
dzēriens, kas darināts no svaigi spiestas rudens ābolu sulas,
pievienojot svaigi spiestu dzērveņu sulu, dabīgu medu un
neparastas ziemas garšvielas, kas aicinoši virmo aromātā.
0.75L | alk. 10% tilp. vai 0% tilp.
Baudīt uzsildītu 50-70°C temperatūrā.

PREMIUM ĀBOLU SIDRS, pussauss

Ikviens mūsu sidrs top no rūpīgi atlasītiem, rokām ievāktiem
Vidzemes āboliem, kuru kraukšķīgajā garšā jūtamas gan siltās
vasaras, gan rudens salnas.
Pēc tam, kad rudenī esam izspieduši sulu, to ar šampanieša
raugu 10 mēnešus raudzējam un nogatavinām, lai iegūtu
augstākās kvalitātes dzirkstošo sidru gan ikdienas mirkļu
svinēšanai, gan dāvināšanas priekam!
Vairāku starptautisku konkursu laureāts - TĀLAVA pussausais
ābolu sidrs, kas pildīts šampanieša tipa pudelē un iesaiņots
pārstrādātā Līgatnes papīrfabrikas papīrā.
0.75L | alk. 6% tilp.
Baudīt atvēsinātu 8-10°C temperatūrā.

ROSÉ SIDRS, pussauss

Iedvesmojoties no ābeļziedu skaistuma un izsmalcinātības, esam
radījuši premium Rosé sidru - daudzveidīgas rokām lasītu Latvijas
ābolu garšas nianses, kas papildinātas ar tikko jaušamām ķiršu
notīm. Mākslinieka smalki zīmēta etiķete, bronzas elementi un
šampanieša tipa pudele to padara par īpašu sastāvdaļu kā
svētkos, tā ikdienas notikumos.
Sārtā sidra aromātos jūtamas svaigas augļu un nogatavojušos
rudens ābolu notis. Līdzsvars starp kraukšķīgu skābumu, augļiem
un smalkiem tanīniem sidra pēcgaršā.

0.75L | alk. 4.8% tilp.
Baudīt atvēsinātu 9-11°C temperatūrā.

ĀBOLU BRENDIJS IDUN
7 gadus franču ozolkoka mucās noturēts ābolu brendijs, kas
darīts pēc labākajām kalvadosa gatavošanas metodēm.
Sekojot 300 gadus senām Normandijas tradīcijām, izvēlamies
dažādas ābolu šķirnes un ar savvaļas raugu lēni fermentējam
sidrā. Divkārt destilējot ar rokām kaltos Portugāles vara
destilātoros, dzēriens tiek pildīts un izturēts franču ozolkoka
konjaka mucās. Piecos gados, rūpīgi sekojot nogatavināšanas
procesam, tiek radīts izcils dzēriens nesteidzīgai baudīšanai.
Smaržā smalkas vaniļas un ādas notis, garšu paletē – izturēti
āboli, sviests un žāvētas aprikozes. Pasniegt istabas temperatūrā.
0.5L | alk. 43% tilp.
Pasniegt istabas temperatūrā.

Ābolu karstais dzēriens ar dzērvenēm,
alk. 10% tilp., 0.75l
Spožas šokolādes trifeles ar karameļu
pildījumu, 135g
Kraukšķošas, plānas sviesta piparkūkas
sirds formā, 150g

Melna kartona kaste bez loga (32*16.5*8.3 cm), melns
ieliktnis, melnas papīra skaidiņas, sarkana lente
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13.70 € + PVN

Premium ābolu sidrs, pussauss,
alk. 6% tilp., 0.75l
Sulīgas, saldas mango sukādes, 130g
Gaisīgi bezē cepumi ar mandeļu
skaidiņām, 65g | roku darbs

Melna kartona kaste bez loga (32*16.5*8.3 cm), melns
ieliktnis, melnas papīra skaidiņas, sarkana lente
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15.80 € + PVN

Bezalkoholisks ābolu karstais dzēriens ar
dzērvenēm, 0.75l
Karamelizētas, aromātiskas mandeles ar
kanēli, 130g
Maigi, mutē kūstoši auzu – cidoniju
cepumi ar ķirbju sēklām, 130g | roku darbs

Melna kartona kaste bez loga (32*16.5*8.3 cm), melns
ieliktnis, melnas papīra skaidiņas, sarkana lente
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16.20 € + PVN

Ābolu karstais dzēriens ar dzērvenēm,
alk. 10% tilp., 0.75l
Grauzdētas, blanšētas mandeles ar papriku
un jūras sāli nesteidzīgām uzkodām, 130g
Grauzdētas, blanšētas mandeles ar
rozmarīnu un jūras sāli, 130g

Melna kartona kaste bez loga (32*16.5*8.3 cm), melns
ieliktnis, melnas papīra skaidiņas, sarkana lente
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16.40 € + PVN

Ābolu karstais dzēriens ar cidonijām,
alk. 10% tilp., 0.75l
Mutē kūstoši griķu miltu cepumi ar
dzērvenēm, 110g | roku darbs
Latvijā gatavotas cidoniju - dzērveņu
sukādes, 150g

Melna kartona kaste bez loga (32*16.5*8.3 cm), melns
ieliktnis, melnas papīra skaidiņas, sarkana lente
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17.10 € + PVN

Ābolu karstais dzēriens ar cidonijām,
alk. 10% tilp., 0.75l
Rieksti, sēkliņas un ogas medū, 220g
Kraukšķošas, plānas sviesta piparkūkas sirds
formā, 150g

Melna kartona kaste bez loga (32*16.5*8.3 cm), melns
ieliktnis, melnas papīra skaidiņas, sarkana lente
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17.80 € + PVN

Ābolu karstais dzēriens ar dzērvenēm,
alk. 10% tilp., 0.75l
Patīkams, saldskābs medus ar
smiltsērkšķiem ziemas našķiem, 130g
Sildošs smiltsērkšķu ievārījums, 200ml
Rieksti, sēkliņas un dzērvenes medū, 220g

Melna kartona kaste bez loga (32*16.5*8.3 cm), melns
ieliktnis, melnas papīra skaidiņas, sarkana lente
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23.10 € + PVN

Ābolu karstais dzēriens ar dzērvenēm,
alk. 10% tilp., 0.75l
Mandeles baltajā šokolādē ar vafeļu
kraukšķiem un aveņu pulveri, 150g
Karamelizētas, aromātiskas mandeles ar
kanēli, 130g
Karamelizēti pekanrieksti piena un
tumšajā šokolādē ar vafeļu
kraukšķiem, 120g

Tumši zila kaste ar vāku, magnētu aizdari un lenti
(33*25*11 cm), melnas papīra skaidiņas
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24.50 € + PVN

Bezalkoholisks ābolu karstais dzēriens ar
dzērvenēm, 0.75l
Garda piedeva našķiem - tonkas pupiņu
karameļu krēms, 300ml
Mutē kūstoši, maigi auzu – cidoniju
cepumi ar ķirbju sēklām, 130g | roku darbs

Tumši zila kaste ar vāku, magnētu aizdari un lenti
(33*25*11 cm), melnas papīra skaidiņas
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26.20 € + PVN

Ābolu karstais dzēriens ar dzērvenēm,
alk. 10% tilp., 0.75l
Karamelizēti sīpoli gardēžiem, 200g
Delikanto pīļu aknu pastēte ar kaltētiem
tomātiem, 100g
Sausmaizītes ar tomātiem un baziliku, 130g

Tumši zila kaste ar vāku, magnētu aizdari un lenti
(33*25*11 cm), melnas papīra skaidiņas
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28.20 € + PVN

Ekskluzīvs, 7 gadus ozolkoka mucās
noturēts ābolu brendijs, alk. 43% tilp., 0.5l
Krēmīgs kakao un Amaretto liķiera
deserts, 200g
Dzērienam pieskaņota panforte - itāļu
Ziemassvētku kūka - ar kakao, sukādēm,
citronu un tumšo šokolādi, 350g
Bagātīga panforte ar sukādēm, citrona
miziņām un mandelēm, 350g

Tumši zila kaste ar vāku, magnētu aizdari un lenti
(33*25*11 cm), melnas papīra skaidiņas
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79.20 € + PVN

Piedāvājam iegādāties atsevišķas dzērienu pudeles - jums
būs iespēja tās ievietot savos dāvanu komplektos vai pievienot
kā sildošu papildinājumu jebkuram sveicienam.

Ābolu karstais dzēriens ar dzērvenēm, 10%, 0.75l
Ābolu karstais dzēriens ar cidonijām, 10%, 0.75l
1-60 pudeles..............5.30 € + PVN
61-100 pudeles........5.15 € + PVN
101-300 pudeles.....5.00 € + PVN
300+ pudeles ............4.75 € + PVN

Ābolu karstais dzēriens ar dzērvenēm, bezalkoholisks, 0.75l
1-60 pudeles.............4.50 € + PVN
61-100 pudeles.......4.35 € + PVN
101-300 pudeles.....4.15 € + PVN
300+ pudeles ............4.00 € + PVN
Premium ābolu sidrs vai Rosé sidrs, 0.75l
1-60 pudeles.............5.50 € + PVN
61-100 pudeles........5.30 € + PVN
101-300 pudeles.....5.00 € + PVN
300+ pudeles ............4.95 € + PVN
Ābolu brendijs IDUN, alk. 43% tilp., 0.5L
46 € + PVN / pudele

EKSKURSIJAS UN DEGUSTĀCIJAS TĀLAVAS RAŽOTNĒ
Būsim priecīgi jūs uzņemt ciemos individuāli vai grupās ekskursijās un
dzērienu degustācijās.
Pastāstīsim un parādīsim, kas ir sidrs un kā tas top, un kā tiek nogatavināti
dzērieni. Pēc ekskursijas - kopīgi nogaršosim sidrus, 7 gadus noturētu ābolu
brendiju no ozolkoka mucām un karstos dzērienus. Līdz ar sidra degustāciju
varēsiet baudīt nelielas uzkodas.
Piedāvājam iegādāties arī dāvanu kartes, kuras saņēmējs varēs izmantot gan
apciemojumam, gan produkcijas iegādei.

PAPILDINFORMĀCIJA

IESAIŅOJUMS.
Dāvanu komplekti tiek iesaiņoti svinīgā melnā kartona kastē bez lodziņa ar sarkanu lenti (ar
gumijas stiprinājumu apakšā) vai elegantā tumši zilā kastē ar mirdzumu, ar vāku un magnētu
aizdari, un iestrādātu tumši zilu lenti. Pildviela - melnas papīra skaidiņas.
Lentīti ir iespējams aizstāt ar 8.5cm platu, tumši sarkanu, laminētu uzliku ar uzrakstu
"Priecīgus svētkus!" / "We wish you a Merry Christmas!".
PERSONALIZĀCIJA.
Dāvanu komplektus ir iespējams sagatavot arī citās produktu un dzērienu kombinācijās, ja pasūtāt vismaz 10 vienādus komplektus.
Ja izvēlētajai dāvanai vēlaties pievienot papildus elementu (piemēram, uzņēmuma kartīti, dāvanu lentu), gaidīsim ziņu!
Uzlikai iespējams sagatavot dizainu, kas atbilst jūsu uzņēmuma vizuālajai identitātei. Par izgatavošanu un cenu lūgums sazināties atsevišķi.
Iespējama dzērienu etiķešu un baltā ietinamā papīra personalizācija. Izmaksas un izpildes laiks atkarīgs no dizaina.
IZPILDE.
Pasūtījumi tiek izpildīti 6-7 darba dienu laikā. Dāvanu saņemšana - Rīgā vai Gulbenē. Piegāde Rīgā bez maksas pasūtījumiem virs 200 EUR + PVN,
ārpus Rīgas - pēc vienošanās.
Vēlamies informēt, ka minimālais pasūtījuma apjoms ir 5 komplekti (vienādi vai dažādi).
PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN INFORMĀCIJA.
e-pasts : pasutijumi@talava.lv
tālr. : +371 2646 0764
www.talava.lv

RADĪSIM PĀRSTEIGUMIEM PILNUS
SVĒTKUS KOPĀ!

www.talava.lv

talavas_sidrs

talavassidrs

