
ROMANTISKAIS 
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Romantiskais piekrastes ceļš ir tūristu iecienīts apvidus, kas aptver 250 
km garu piekrastes joslu gar Pērnavas līci, no Varblas kadiķu audzēm 
līdz Igaunijas-Latvijas robežai Iklā. Apvidus garšas veidojušās piekrastes 
zvejnieku tradicionālā dzīvesstila un vietējās vides iespaidā. Līdz ar 
to svarīga vieta uz piekrastes iedzīvotāju galda ir zivīm, galvenokārt 
reņģēm – tieši šajās piekrastēs tiek nozvejota lielākā daļa Igaunijas 
reņģu. Smilšainā piejūras augsne ir ideāli piemērota gurķu audzēšanai, 
kas piekrastes ciematos ieguva īpašu popularitāti padomju laikā. Šīs 
puses gurķi un to konservu ražotāji ir pazīstami un novērtēti visā Igaunijā. 
Piekrastes apvidum specifiskas ir arī pa daļai dabiski izveidojušās 
krastmalas pļavas, kurās no laika gala ganījušies lopi. Attiecīgi savu 
vietu uz vietējā galda ieņem arī aitas un liellopa gaļa. Nevar nepieminēt 
arī piekrastes ceļa ogām un sēnēm bagātos mežus un purvus, kas jau 
izsenis gādājuši par vietējo iedzīvotāju pārtikas krājumiem. Šīspuses 
ēdienu daudzveidību un tradīcijas godā un uztur festivāli: reņģu festivāli 
piekrastē un Kihnu salā, kā arī Pieneņu, Gurķu, Sēņu un Aitkopju festivāli. 
Romantiskais piekrastes ceļš  var lepoties arī ar savu mazo un ekoloģisko 
ražotāju daudzveidību – to pietiek kā Ziemeļu, tā Dienvidu krastam.

Saimniecības un sīkražotāji, 
kas uzņem apmeklētājus 

(iepriekš piesakot)

 Panga saimniecība • Panga saimniecības dārza kolekcijā savu vietu ir 
atradušas senas rozes no aizmirstām lauku mājām, laukmalēm, parkiem 
un senču dārziem. Šeit vienkopus savāktas arī Igaunijas rožu audzētāju 
selekcionētās rozes. Papildus ekskursijām rožu dārzā saimnieki piedāvā arī 
iespēju degustēt pašmāju ziedu vīnu un medu.

+372 5347 8379 Đ Panga Talu Roosid • 58.603889, 24.189722

 Sepa bioloģiskā saimniecība • Sepa bioloģiskajā saimniecībā tiek audzētas 
slaucamās govis un dējējvistas. Mājražojumu klāstā ir bioloģiskais piens un olas, 
siers, grilējamais siers, ķimeņu siers, mājas siers, sviests, biezpiens, krējums un 
saldējums. Apmeklētājiem kopā ar ekskursiju tiek piedāvāta vietējo ražojumu no-
baudīšana, kā arī piknika groziņš. Mazajā pienotavā notiek arī meistardarbnīcas, 
kurās iespējams kopā gatavot piena izstrādājumus.

+372 5665 9135 • sepamahetalu.wordpress.com 
Đ OÜ Sepa mahetalu • 58.580433, 24.179943

Metiku piensaimniecība • Bioloģiskajā 
saimniecībā tiek audzētas slaucamās govis, 
aitas un dējējvistas. Saimniecībā darbojas 
arī maza pienotava, kurā tiek gatavots 
sviests, biezpiens, jogurts un citi garšīgi 
piena produkti. Saimniecība piedāvā 
apmeklētājiem nogaršot un iegādāties šos 
mājražojumus.

+372 5656 9491 Đ Mätiku talumeierei • 58.602881, 23.924774

Rummu saimniecība • Rummu saim-
niecībā audzē mājputnus un iegūst olas. Šai 
lauku sētā mīt dažādu šķirņu vistas, zosis, 
pīles un paipalas. Iecienītas ir saimnieces 
marinētās paipalu olas, kuras līdz ar citiem 
mājražojumiem var iegādāties saimniecības 
veikaliņā. Turpat var iegādāties arī saim-
nieces gatavotos keramikas izstrādājumus 
un rokdarbus. 

+372 5332 2909 Đ Rummu Talu • 58.320264, 24.182968

Kapteiņa saimniecība • Kapteiņa saim-
niecība gatavo Pērnavas apriņķa īpašos ziv-
ju izstrādājumus, ko piedāvā apmeklētājiem 
gan nobaudīt uz vietas, gan iegādāties 
līdzņemšanai. Pie pirmajām saulainajām 
dienām apmeklētājiem durvis ver jūras velšu 
mājas kafejnīca, kas tur cieņā vietējos piek-
rastes ciema zivju ēdienus.

+372 513 4683 Đ Kapteni talu • 58.317022, 24.283958

Tīdo-Tīu saimniecība / Romantiskā piekrastes ceļa “garšu māja” • Tīdo-
Tīu atpūtas vieta piedāvā vietējās garšas no vietējiem lauku, mežu un jūras 
labumiem, kā arī iespēju iemēģināt roku Lindi rokdarbu klētī. Ceļotājiem ir 
iespēja arī pašiem pagatavot maltīti no saimnieces piedāvātajiem vietējiem 
produktiem. Papildus tiek rīkotas vietējo ēdienu gatavošanas un rokdarbu 
meistardarbnīcas, kā arī tiek piedāvāti dažādi mājās gatavoti konservi. Cieņā 
vietējais ēdiens, rokdarbi un garšas!

+372 508 9266 Đ Maitsete Koda • 58.326752, 24.277736
Tamme saimniecības augu dārzs • 
Tamme sētas saimnieces kolekcionēto 
garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu 
dārzā ir interesanti augi no dažādām pasau-
les malām. Dārzā var atrast aizmirstas 
dārzeņu šķirnes un ēdamus krāšņumaugus. 
Sezonas laikā ir atvērta mājīga kafejnīca un 
garšām bagāts mājražojumu veikaliņš. Pa-
pildus tiek plašā klāstā piedāvāti garšaugu, 
aromātisko un ārstniecisko augu stādi.

+372 5625 3075 • www.tammetalu.eu Đ Tamme talu ürdiaed @ Tamme.Talu 
58.446848, 24.317108

 Lēesilma saimniecība • Lēesilma saim-
niecībā tiek audzēti un gatavoti dažādi lauku 
labumi, top roku darinājumi. Saimniecība ir 
aizsākusi arī vienu no lielākajām austersēņu 
audzētavām Igaunijā. Lēesilma saimnieces 
skaisti izkoptais dārzs priecē ar ziediem visu 
vasaru.

+372 5662 4122 Đ Lõosilma Talu 
58.425004, 24.361624

Rīnas konservi • No vietējiem produk-
tiem gatavoti konservi un kulinārijas 
izstrādājumi, kas tiek piedāvāti svētku gal-
dam un pirkšanai. Apmeklētāji tiek pieņemti 
ar iepriekšēju pieteikšanos.

+372 5650 0581 Đ Hoidised Riinalt 
58.206400, 24.486380

Hēdemēstes minerālūdens • Hēdemēstes minerālūdens ražotnes vēsture 
aizsākās 1967. gadā. Minerālūdens, kas tiek smelts no 600 m dziļuma, izceļas 
ar savu augsto minerālvielu koncentrāciju, kas tam piedod gan savu specifisko 
garšu, gan ārstnieciskās īpašības. Ražotnē ir iespēja minerālūdeni nobaudīt, kā 
arī uzzināt vairāk par tā iegūšanu un specifiskajām īpašībām. 

+372 5697 3777 • www.haademeestevesi.ee 
Đ Häädemeeste mineraalvesi • 58.075168, 24.504025

Kabli konditoreja • Piedāvā uz vietas 
ceptas smalkmaizītes, pīrādziņus, kliņģerus 
un cepumus. 

+372 5691 8733 Đ Kabli Pagar
58.007186, 24.445347

Metste saimniecība • Metste saimniecībā tiek audzēti dārzeņi, kurus iespē-
jams iegādāties gan tieši no lauka/siltumnīcas, gan dažādos tirdziņos. Metste 
saimniecības dārzeņiem ir vietējās garšas un kvalitātes zīme “Audzēts Igaunijā”. 
Piparu audzētavā ik sezonu aug ap simt dažādu čili piparu šķirņu. Var iepazīties 
arī ar klajā laukā audzētajām kultūrām. Ar iepriekšēju pasūtījumu apmeklētajiem 
tiek piedāvāti viegli cienasti, kā arī ir atvērts mājražojumu veikaliņš, kurā var ie-
gādāties sezonas dārzeņus, garšaugus, čili pulveri, pašceptu maizi un pašmāju 
konditorejas izstrādājumus. 

+372 512 4698 • www.metstetalu.ee Đ Metste Talu • 58.185516, 25.06746

 

Vietējās virtuves

Cotze virtuve • Vecā kroga ēkā iekārtota mājīga kafejnīca ik dienas piedāvā 
siltu mājas ēdienu. Iespēja vienkārši jaukās noskaņās pie kamīna iemalkot tēju vai 
kafiju un nobaudīt kādu našķi.

+372 5688 7299 Đ Cotze Maja • 58.335832, 23.990884

Janely mājas virtuve • Janely mājas virtu-
ve piedāvā no tīras vietējās produkcijas gata-
votus ēdienus. Janely piedāvā šos ēdienus 
var nobaudīt Testamā atrodošās Sillametsas 
saimniecības garšaugu dārza vasaras kafej-
nīcā, kā arī pēc iepriekšēja pasūtījuma svinī-
bām, dārza svētkiem, piknikiem u.tml.

 +372 5340 6600 • www.janelykoduköök.ee 
58.342105, 23.997972

 “Kumoss un malks” • Vasaras kafejnīcā 
“Kumoss un malks” ceļinieki var nobaudīt 
neticami garšīgas un brangas picas. Šajā 
vasarā papildus picām tiek piedāvātas arī 
vietējās bioloģiskās liellopu gaļas zupas un 
pamatēdieni. Iespējams iegādāties vietējo 
mājražotāju saldējumu, sieru, mājas alu un 
medu.

+372 5354 6644 Đ Pootsi Jahimaja pitsa-
kohvik Amps & Lonks • 58.276144, 24.126236

Marijas saimniecība • Marijas saim-
niecība piedāvā rijas istabā izbaudīt lauku 
labumus un mājas garšas. Lauku ēdienkarte 
veidota vietējās tradīcijās, iespaidojoties no 
gadu gaitā saimniecībā un vietējā apkārtnē 
gatavotajiem ēdieniem.

+372 523 6066 Đ Maria Talu
58.297606, 24.159863

Kapteiņa saimniecības vasaras kafejnīca • Pie pirmajām saulainajām 
dienām apmeklētājiem durvis ver jūras velšu mājas kafejnīca, kas tur cieņā 
vietējos piekrastes ciema zivju ēdienus. Zivis teju vai pašas iepeld kafejnīcā 
un ēdieni ir īpaši svaigi! Ir padomāts arī par veģetāriešiem un saldummīļiem. 
Svaigos produktus mīlošie kafejnīcas saimnieki piedāvā sezonas ogu kok-
teiļus un citus vasaras labumus.

+372 513 4683  Đ Kapteni talu • 58.317668, 24.282868

Fishing Village ostas kafejnīca • Šeit 
tiek piedāvātas pašas svaigākās zivis 
Pērnavas apkārtnē – uz vietas tiek žāvē-
tas un grilētas vietējo zvejnieku nozvejo-
tās zivis. Foreļu zvejā noķertās vara-
vīksnes foreles tiek gatavotas uz vietas 
atbilstoši vēlmēm. Notiek arī zvejas iz-
braukumi ar gidu, pēc kuriem nozvejotās 
zivis māca filēt, savukārt uz ugunskura 
tiek vārīta zivju zupa.

+372 509 7841 • www.fishingvillage.ee • 58.402873, 24.460205

Jēekalda vasaras kafejnīca/ Zelmas konditoreja• Kafejnīcā var izbaudīt uz 
vietas ceptās kūkas un pīrādziņus, kā arī pusdienu piedāvājumus no pašmāju 
dārzā audzētiem dārzeņiem.

+372 5592 0838 Đ Jõekalda kohvik • 58.077112, 24.491632

Lepaninas viesnīcas restorāns Julie • 
Restorānā, kas atrodas pie Igaunijas-Latvi-
jas robežas pašā jūras krastā ar brīnums-
kaistu skatu, tiek piedāvātas no pašmāju la-
bumiem gatavotas delikateses. Vasaras 
mēnešos katru dienu ir atvērts a’la carte 
restorāns un kafejnīca. Iemīļota kāzu un 
svinību rīkošanas vieta – pirms apmeklēju-
ma uzzini, vai restorāns ir atvērts vai rezer-
vēts pasākumam!

+372 446 5024 www.lepanina.ee Đ Lepanina Hotell • 57.991645, 24.417926

Rīdas saimniecības vasaras kafejnīca • Zinātāji runā, ka Manilaiu ostas cie-
matā esošajā Rīdas saimniecībā var dabūt pašu labāko aitas gaļu. Saimniecībā 
audzē aitas un liellopus, un piedāvātais ēdiens – gan dārzeņi, gan gaļa un zivis – 
nāk no pašu dārza, Manijas salas vai no tai apkārt esošās jūras. Apmeklētāji tiek 
cienāti ar vairākiem gardēžu ēdieniem.

+372 505 5340  Đ Manilaid • 58.206493, 24.104909

Brūvētavas, vīna un sidra sētas

Allikukivi vīna muižas apmeklējums 
kopā ar vīna degustāciju un ekskursiju pa 
muižu. • AVēsturiskajā muižas ēkā tiek 
gatavots pašmāju vīns no ogām un 
augļiem. Saimnieki aicina uz lielā muižas 
balkona nobaudīt dažādus dzērienus pēc 
kārtas un iepazīstina gan ar vīna darīšanu, 
gan muižas vēsturi un kultūrogu 
audzēšanu.

+372 525 2800 • www.allikukivi.ee Đ Allikukivi Veinimõis • 58.150994, 25.021142

Ekskursijas gida pavadībā

Pastaiga pa Tamme saimniecības 
garšaugu dārzu saimnieces pavadībā • 
Brīnumainajā garšu un smaržu pasaulē var 
klausīties saimnieces īpašos un 
savdabīgos stāstus un uzzināt par augu 
audzēšanu un izmantošanu. Pastaigas 
gaitā tiek piedāvāta garda zāļu tēja, kurai 
klāt iespējams pasūtīt tieši jums ceptus 
garšaugu pīrādziņus.

+372 5625 3075 • www.tammetalu.eu Đ Tamme talu ürdiaed @ Tamme.Talu 
58.446848, 24.317108

Tirgi, vietējo labumu veikali

Sillametsa augu dārzs • Sillametsa Augu dārzs piedāvā savas saimniecības 
produkciju no pavasara līdz rudenim. Piedāvājumā ir dažādi dārzeņi, ziedi, vietējie 
rokdarbi un apkārt esošo mājražotāju produktu klāsts. Augu dārzā ir arī kafejnīca, 
kurā saimnieko Janely mājas virtuve.

+372 528 0086 • www.sillametsa.eu  Đ Sillametsa Taimeaed & hubane rändkohvik 
Tõstamaal • 58.335658, 23.991848

Īpaši piedzīvojumi
 
Tautiska programma ar vakariņām Ma-
rijas saimniecībā • Sadarbībā ar vietējiem 
medniekiem un makšķerniekiem viesiem 
kopā ar pašu saimniecībā ceptu maizi un 
brūvētu alu piedāvā arī šmorētu medījumu 
gaļu vai žāvētas zivis. Ēdienu iespējams  
baudīt tautiskas programmas vai vienkārši 
atbilstošu noskaņu veidojošas akordeona 
mūzikas pavadījumā. Programma ar vaka-
riņām ilgst trīs stundas.

Maizes cepšanas meistarklase Marijas 
saimniecībā • Marijas saimniecības maiz-
nieks īsumā iepazīstina ar maizes cepšanas 
procesu – kopā tiek izpildīti visi etapi, no ie-
rauga raudzēšanas līdz maizes cepšanai 
krāsnī. Maizes cepšanas meistarklase no-
slēdzas ar svaigi ceptas siltas maizes nogar-
šošanu, klāt iespējams pasūtīt arī pusdienas 
vai vakariņas no saimniecības piedāvātās 
lauku ēdienkartes. Katrs maizes cepšanas 
dalībnieks saņem līdzi maizes recepti un ie-
raugu, lai varētu turpināt cept pats!

Somugru ēdienu meistarklases • Kihlepa viesu namā Somugru ēdienu 
kultūras biedrības vadītāja Ļudmila Rūkele vada Līvzemes pīrāgu, udmurtu 
pelmeņu, Karjalas raušu un daudzu citu radniecīgo tautu tradicionālo ēdienu 
gatavošanas meistarklases.

 +372 502 9793 • 58.396639, 24.240584

 Tahkurannas GURĶIS UN ZIVS • Gur-
ķiem veltītajā meistarklasē lietpratēji atklā-
ti dalās ar savām gurķu receptēm, gurķu 
gatavošanas prasmēm un pieredzi un no 
paaudzes paaudzē nodotajām zināšanām. 
Notiek dažādu Tahkurannas apvidus gurķu 
degustēšana. Zivīm veltītajā meistarklasē 
sabiedriskā organizācija „Baltijas Jūras 
līča zvejnieku kopiena“ (MTÜ Liivi Lahe Ka-
landuskogu) vadītāja Esta Tamme dalās 
savās zināšanās un praktiskajās iemaņās 
no zivju tīrīšanas līdz pat degustācijai.

Maizes cepšanas meistarklase Pādremā ciema centra virtuvē • Pādremā 
ciema maiznieks īsumā iepazīstina ar maizes cepšanas procesu – kopā tiek iz-
pildīti visi etapi, no ierauga raudzēšanas līdz maizes cepšanai krāsnī. Maizes 
cepšanas meistarklase noslēdzas ar svaigi ceptas siltas maizes nogaršošanu, 
klāt tiek piedāvāts sviests ar sezonas vai kaltētiem garšaugiem. Katrs maizes 
cepšanas dalībnieks līdzi saņem Pādremā maizes recepti un ieraugu, lai turp-
māk varētu cept maizi pats!

+372 526 0894 • www.paadrema.ee 
Đ Paadrema Külaselts • 58.510340, 23.842767

 
Krievu saimniecības apmeklējums ar 
tradicionālo ēdienu nogaršošanu un pel-
meņu meistarklasi • Krievu saimniecībā 
var iepazīties ar krievu tradicionālās mājas 
virtuves garšām, ēdiens pamatā tiek gata-
vots no pašmāju dārzā izaudzētā. Krievu 
saimniecības apmeklējumā ietilpst arī tējas 
dzeršana no īsta patvāra kopā ar tradicionā-
lajām uzkodām pie tējas. Papildus var ap-
meklēt muzeja māju un aplūkot saimnieces 
izveidoto ekspozīciju, kas iepazīstina ar 
krievu tautas kultūru un tradīcijām, rokdar-
biem un tautastērpiem. Saimniece Ļuba 
pēc iepriekšēja pasūtījuma organizē pelme-
ņu gatavošanas darbnīcu.

KIHNU SALA www.kihnu.ee

Kihnu salas iedzīvotāju ēdieni arī mūsdienās nedaudz atšķiras no 
ierastajiem. Tā kā dzīve rit jūras vidū, salinieki pārtikā lieto daudz zivju, 
namamātes pašas savās mājās cep maizi un baltmaizi. Nozīmīgu 
papildinājumu Kihnu salas iedzīvotāju ikdienas ēšanas paradumiem 
sniedz jūra, un visdažādākās zivis tiek gatavotas visādos veidos. Ļoti bieži 
ikdienas maltīte sastāv no vārītiem kartupeļiem ar sautētām reņģēm un 
gaļas, kas cepta uz pannas. Svētku galda neatņemama sastāvdaļa ir gaļa 
un kartupeļi, kas vārīti vienā katlā, un noteikti tiek cepti pīrāgi. Kihnu salas 
iedzīvotāju gardums gadiem ilgi ir bijusi roņa gaļa, kura tiek vārīta kopā 
ar kartupeļiem “mundierī”. Mūsdienīgāks ēdiens ir žāvēta roņa gaļa, 
bet tā vairāk garšo cietzemes iemītniekiem nekā pašiem Kihnu salas 
iedzīvotājiem. Pavasaros uzturā tiek izmantotas lielās gauras olas, savas 
tumši dzeltenās nokrāsas dēļ tās ir īpaši piemērotas kūku cepšanai.

Saimniecības un sīkražotāji, 
kas uzņem apmeklētājus 

Roslaiu lauku sēta – Kihnu maize, 
baltmaize un žāvētas zivis • Roslaiu lauku 
sētas saimes ļaudis saviem ciemiņiem 
piedāvā tradicionālo Kihnu maizi, baltmaizi, 
žāvētās zivis un reņģu rolmopšus. Īstas 
Kihnu garšas var izbaudīt uz vietas, vai 
iegādāties līdzi ņemšanai uz cietzemi.

+372 516 4923 Đ Rooslaiu talu Kihnu leib, 
sai ja suitsukala • 58.130542, 24.006806

Vietējās pārtikas piedāvātāji

Kihnu Gurmee gardēži • Kihnu Gurmee piedāvā izjust garšas baudījumu, ko 
rada eleganta, ar īpašu rūpīgumu un interesantā stilā pasniegta maltīte. To var  
izbaudīt uz vietas Kihnu salā, Kastani viensētā, vai pasūtīt kā svētku maltīti sev 
vēlamā vietā. Apciemojot Kihnu Gurmee, uzdāvināsi sev dzīves baudas mirkļus.

+372 5662 8785 • www.kihnugurmee.ee Đ Kihnu Gurmee • 58.143630, 23.969960
 

Tirgi, vietējo labumu veikali

Kihnu ostas tirgus • Kad baltais kuģis, 
kura nosaukums ir Kihnu Virve, nogādā 
ceļotājus uz Kihnu salu, visi atbraucēji vis-
pirms nonāk Suaru ostā, kurā atrodas jauna 
un labiekārtota ostas teritorija ar tirgus ēku, 
bērnu rotaļlaukumu un atpūtas zonu. Tirgū 
var iegādāties vietējo pārtiku, rokdarbus un 
saldējumu. Turpat atrodas āra kafejnīca, 
kur var sarīkot pikniku vai vienkārši jauki pa-
vadīt laiku, izbaudot ostas dzīvi un skatus. 
Lai kurā virzienā tu skatītos, baudas vērts ir 
katrs skats, kas paveras uz jūru!

 

Īpaši piedzīvojumi

Kihnu Küek “Gardi piedzīvojumi, ko sniedz Kihnu pārtika“ • VAtrodi 
laiku, lai baudītu maltīti, un kļūsti par daļu no Kihnu kultūras un dzīves. Savās 
mājās ciemiņiem piedāvāju tādus piedzīvojumus, apkalpošanu, ēdienus un 
dzērienus, kurus pati ļoti cienu, un kurus vēlos piedzīvot arvien no jauna. 
Ēdiena gatavošanā izmantoju iespējami daudz vietējo dārzeņu, ogu, meža 
velšu, un visvairāk – Kihnu zvejnieku ķertās zivis.

+372 5341 2358 • www.kihnukyek.ee • 58.140732, 23.979796

PĒRNAVA www.visitparnu.com

Vietējās pārtikas piedāvātāji 

Pērnavas kafejnīca Kalamajaka • 
Mūsu pieķeršanos svaigām zivīm pirmie 
pamanīja mūsu draugi un paziņas. Mūsu 
lielā vēlme apgādāt ikdienā arī viņus ar 
labāko, ko jūra var sniegt, kļuva par pama-
tu Kalamajakas darbībai – vietai ar labāko 
zivju izvēli. Mūsu aizraušanās ir palikusi tā 
pati, tikai draugu ir kļuvis daudz vairāk. Lai 
kur tu mūs pamani, vari būt drošs, ka maltī-
te būs garda. Laipni sagaidīsim, uzklausī-
sim vēlmes, un labprāt dalīsimies ar savu 
pieredzi labāko zivju izvēlē, tāpat kā paši 
saviem draugiem.

Kafejnīca Mahedik • Vēlamies piedā-
vāt viesiem veselīgu un iespējami sezo-
nālu Igaunijas pārtiku, dodot priekšroku 
vietējām izejvielām, īpaši tām, kuras nāku-
šas no mūsu tuvumā esošajām mazajām 
saimniecībām. Vēlamies pierādīt, ka vese-
līgs var būt garšīgs, un tam arī ir jābūt gar-
šīgam!

+372 5333 8958 • www.mahedik.ee Đ Mahedik-kohvik ökogurmaanile 
@ mahedik • 58.384347, 24.501508

Kafejnīca Piccadilly • Piccadilly ir omulīga, gādīga un ar laimes sajūtu pildīta 
kafejnīca pašā Pērnavas sirdī. Mūsu pārliecība ir tīra pārtika un lielās pārmaiņas, 
ko rada mazs darītājs. Piedāvājam estētisku veģetāru ēdienu, lieliskas kūkas un 
cepumus, rokām gatavotu bioloģisko šokolādi un dabīgus tīrus vīnus. Mēs izman-
tojam tīras un veselīgas izejvielas un sadarbojamies ar vietējiem sīkzemniekiem un 
ražotājiem. 

+372 442 0085 • www.kohvila.com Đ Piccadilly kohvik 
@ kohvikpiccadilly • 58.384450, 24.501180

Kafejnīca-restorāns Hea Maa • Hea Maa 
ir radīts ar mīlestību pret labu, Igaunijā ražotu 
pārtiku. Mūsu šefpavārs ir garšu meklētājs 
Virko Vendla, kurš audzis Somā reģionā. Tieši 
no turienes purviem un mežiem viņš paņēmis 
līdzi to īsto un tīro, ko šodien uzskata par pašu 
svarīgāko virtuvē.

+372 5343 5858 • www.heamaa.ee 
Đ Hea Maa @ heamaa_restoran
58.385516, 24.498942

Pērnavas Apmeklētāju  
centrs  
Uus 4, Pärnu
+372 447 3000
info@visitparnu.com
www.visitparnu.com

Viljandi Tūrisma  
informācijas centrs
Vabaduse plats 6, Viljandi
+372 433 0442
viljandi@visitestonia.com
www.visitviljandi.ee

Villas Ammende restorāns • Villas 
Ammende restorāna komanda ar enerģis-
ko un radošo šefpavāru Mihkelu Heinmet-
su priekšgalā vēsturiskajā jūgendstila 
restorānā piedāvā iepazīt ēdienu pasauli, 
kurā satiekas īstas garšas, iedvesma un 
emocijas. Piedāvājam galvenokārt vieg-
las un tīras garšas, izmantojot svaigas 
dabas veltes un lauku labumus, kas aug 
un tiek ražoti Igaunijā. 

+372 447 3888 • www.ammende.ee Đ Villa Ammende @ villaammende
58.380678, 24.491926

Kafejnīca Kroon • Piedāvājam igauņu 
gaumei ierastus ēdienus mūsdienīgā inter-
pretācijā! Kafejnīcas ēdienkartē var atrast 
gan cūkas cepeti un skābus kāpostus, auksto 
gaļu un kartupeļu salātus, kas bija pagājušā 
gadsimta 20. gadu svinību galda rota, gan arī 
plašu vietējo un populārāko veģetāro ēdienu 
izvēli. Skan igauņu mūzika, un tiek piedāvāta 
īsti igauniska māju sajūta!

+372 5331 0331 kroonkohvik.wixsite.com/koduleht Đ Kohvik Kroon 
@ kohvikkroon • 58.381430, 24.522043 

Tirgi, vietējo labumu veikali

Pērnavas tirgus • Pērnavas pilsētas tirgū 
atradīsi labu un veselīgu pārtiku, kas ir gan 
Igaunijas izcelsmes, gan arī eksotiskāka. Ja 
vēlies pamieloties, vari iegādāties dažādus 
sezonālus augļus, vai arī visu nepieciešamo 
kārtīgām vakariņām. 

+372 5384 2228 • www.parnuturg.ee
 Đ Pärnu Turg • 58.382282, 24.509243

Tirdzniecības centra Pärnu Keskus lauku tirgus • Lauku tirgus veikalā un 
kafejnīcā tiek pārdoti Igaunijā audzēti vietējo lauku saimniecību un uzņēmēju 
produkti. Kafejnīcā var izvēlēties gan saldus, gan sāļus mīklas izstrādājumus: 
pīrāgus, cepumus, kūkas, maizi un daudz ko citu.

+372 5817 1504 • www.taluturg.ee
Đ Pärnu Keskuse Taluturg • 58.386883, 24.501090Vietējās garšas  

no Pērnavas  
līdz Mulgimā

Karksi-Nuijas Tūrisma 
informācijas punkts
Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, Viljandimaa
+372 435 5527
turism@karksi.ee
www.karksi.ee/kulalisele

Tervas Tūrisma informācijas punkts
Valga mnt 1, Tõrva, Valgamaa
+372 766 3300
info@torva.ee

+ 372 517 0517, + 372 5595 8038 
www.venetalu.ee 
Đ Vene talu
58.375957, 24.149333

Izdevējs: BOZ aļās upju zemes kopiena, BPOē rnavas līča partnerība, BO Mulgim Aāttīstības centrs 
Vāka foto: Svens Zaceks, Visit Estonia Foto: Danels Rinaldo, Visit Estonia, Elena Jūrma, Veronika 
Rosimā, Aivars Rūkels, Ille Juka Dizains: Pilv Druka: Pajo • 2018

+372 523 6066 • www.maria.ee 
Đ Maria Talu 
58.297606, 24.15986

tahkurannarahvas@gmail.com

+372 523 6066 • www.maria.ee
 Đ Maria Talu • 58.297606, 24.159863

+372 5685 4800 
kalamajakakohvik.ee 
Đ Pärnu Kalamajaka kohvik 
@ kohvikkalamajakas
58.382086, 24.510299

+372 446 9910 • www.visitkihnu.ee 
Đ Kihnu Sadamaturg 
58.129790, 24.002780
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Mulgimā ēdienu  

festivāli 2018

2.06. Tervas Mājas kafejnīcu diena,  

Tervas pilsēta 

Ikgadējā Tervas Mājas kafejnīcu dienā augstā vērtē tiek celta 

vietējā mazpilsētas kultūra un ēdiens. Vairāku sētu pagalmos 

tiek atvērtas kafejnīcas, kurās var iegādāties pašu labāko 

gan nobaudīšanai uz vietas, gan līdzņemšanai uz mājām. 

Đ  Tõrva kodukohvikute päev

7.-8.09. XI Karksi Medus festivāls,  

Karksi-Nuijas pilsēta 

Medus festivāls visiem apmeklētājiem piedāvā muzikālu un 

garšas baudījumu. Norisinās arī gadatirgus un interesentiem 

tiek piedāvātas vairākas radošās darbnīcas. 

ZAĻĀ UPJU ZEME 

www.joemaa.ee

Zaļās upju zemes kopiena (Rohelise Jõemaa Koostöökogu) aptver 
reģionu, kura centrā ir Somā Nacionālais parks. Somā lielākā bagātība 
ir bezgalīgās dabas veltes – meža ogas, sēnes, zivis, meža zvēri un 
ēdamie augi. Reģions ir pazīstams ar saviem garšīgajiem dabas velšu 
konserviem, dzīvnieku gaļu un ābolu dzērieniem. Labi pazīstamās, lau-
kiem tuvās izejvielas tiek pasniegtas modernā gastronomijā. Kur citur 
Jūs varētu nogaršot “draugus katlā”, purva rozes, ābolu sīrupu, vītināju-
mus vai plikšķinātas ribiņas? Nerunājot nemaz par Igaunijā labāko eko-
loģisko sidru, Somā aitu, zirņu pastēti, rabarberu kečupu, griķu salātiem, 
ābolu un pīlādžu etiķi, un upeņu sinepēm.

Saimniecības un sīkražotāji, 
kas uzņem apmeklētājus 

 
Penka viesu nams • Penka viesu namā 
var iepazīties ar saimniecībā audzētiem lo-
piem un turpat uz vietas izzināt arī to kopša-
nas ikdienu. Saimniecībā ražo ekoloģisko 
aitu un liellopu gaļu, un vistu olas, ko izmanto 
ēdienu pagatavošanai. Šeit tiek audzētas arī 
upenes, no kurām tiek vārīti garšīgi ievārīju-
mi. Piesakoties iepriekš, tiek piedāvāts lie-
lisks garšu piedzīvojums, izbaudot vietējos 
sezonālos, ekoloģiski audzētos produktus.

+372 5623 2270 • www.ponkaland.com Đ Põnka puhketalu/Põnka guesthouse  
58.479354, 24.922313

 
Piesta Kūsikaru saimniecība • Piesta 
Kūsikaru saimniecība, kas atrodas Vendras 
mežā Pērnavas apriņķī, gaida ciemos visus, 
kurus interesē pārtikas ražošana un novada 
vēsture. Senču viensētā, kura ierīkota 1868. 
gadā, darbojas ģimenes uzņēmums, kas ap-
saimnieko ekoloģisko ābeļu dārzu, un uz 
vietas ražo dažādus produktus no āboliem. 
Lauku sētas apmeklējuma laikā saimes ļau-
dis atklāj sīkražošanas aizkulises un iepa-
zīstina ar aizraujošo 150 gadu ilgo viensētas 
vēsturi. Vasarā atvērts lauku sētas veikaliņš.

Mahlametsa • Mahlametsa, kuras no-
saukums tulkojumā nozīmē “sulas mežs”, 
ražo dabīgu un garšīgu sulu, izmantojot ti-
kai Igaunijas izcelsmes izejvielas, no kurām 
80% ir pašu audzētas. Visi produkti no sāku-
ma līdz galam ir viņu pašu gatavoti, jo tikai 
tā var garantēt, ka sula ir gatavota no labā-
kajām izejvielām, labākajā veidā, un nesatur 
neko citu, kā tikai sulu. Mazām grupām tiek 
rīkotas apmācības, kā gatavot dabīgas su-
las, un izstāstītas jaukto sulu gatavošanas 
īpatnības un iespējas.

K. R. Jakobsona lauku mājas-muzejs 
Kurgjā • Kurgjas lauku mājās-muzejā var 
iepazīties ar Igaunijas 19. gadsimta atmodas 
laika dižgara Karla Roberta Jakobsona dzīvi 
un darbu, un viņa radītās lauku sētas sadzīvi. 
Pie lauku muzeja, kas līdz mūsdienām 
nodarbojas ar lopkopību un lauksaimniecību, 
var aplūkot liellopus, aitas un zirgus, kā arī 
atjaunotās senās saimniecības ēkas – lopu 
kūti, klēti, dzirnavas un riju. Ciemiņi var paši 
izmēģināt lauku darbus un iepazīt senās 
paražas. Par tradicionāliem pasākumiem 
muzejā ir kļuvušas lauku darbu dienas, 
rokdarbu dienas utt.

Enerģijas saimniecība • Enerģijas saimniecība ir Igaunijā lielākais uzņēmums, 
kurš nodarbojas ar ekoloģisko ārstniecisko augu audzēšanu un pārstrādi. 

+372 510 6193 • www.energiatalu.ee 
Đ Energia Talu-Ravimtaimekeskus ja Öko-Spa • 58.584350, 25.379408

Olustveres muiža • Olustveres muiža 
ir viena no Igaunijā vispilnīgāk saglabā-
jušām senajām muižām! Muižā atvēr-
tas rokdarbu un vilnas istabas, smēde, 
māla darbnīca, vīna fabrika un maiznīca. 
Maiznīcā atrodas pastāvīgā ekspozīcija, 
kas iepazīstina ar muižas laiku ikdienu, 
sākot ar zemkopību un beidzot ar maizes 
cepšanu. Tiek piedāvāta svaiga maize, 
baltmaize un konditorejas izstrādājumi. 
Maiznīcā pats var izcept maizes plāce-
ni un apmeklēt maizes cepšanas ap-
mācības.

Altpoe lauku saimniecība • Vietējā bioloģiskā dārzkopība. Vietējie ražo-
jumi, kas tiek izmantoti galvenokārt ēdienu gatavošanā Klāras-Manni atpū-
tas un semināru centra apmeklētājiem.

+372 564 1516 • 58.469797, 24.789182

Mesila lauku saimniecība • Vietējā biškopības saimniecība. Dažādu medus 
maisījumu un bišu produktu ražošana. Tiek piedāvāta vaska sveču izgatavošana.

+372 526 8643 • 58.532949, 24.823153

Mennituka lauku saimniecība • Reģionālā piena ražotne, fermā 2 slaukšanas 
roboti, paaugstināta piena vērtība, dējējvistu turēšana.

+372 5348 9965 • 58.349812, 24.669278

Karjamõisa OÜ • Gaļas ražotne, kas no-
darbojas ar liellopu, aitu, kazu un nomedīto 
lielo meža dzīvnieku pārstrādi un gaļas izstrā-
dājumu ražošanu. Preču sortimentā ir gan 
svaiga gaļa, gan arī garšīgi gatavi gaļas izstrā-
dājumi. Iepazīstināšana ar uzņēmumu un iz-
strādājumiem notiek, iepriekš piesakoties.

+372 518 6428 • www.karjamoisa.ee Đ OÜ Karjamõisa • 58.533878, 24.703061
 
Vietējās pārtikas piedāvātāji

Kafejnīca Kuuvarjutus • Uzņēmuma 
koncepcija ir piedāvāt iestiprināšanos un 
dzērienus gan pagasta iedzīvotājiem, gan 
arī ceļotājiem un tūristiem, kas pārvietojas 
pa Rakveres–Paides šoseju. Papildus ēdi-
nāšanai tiek piedāvāta kafejnīcas zāles 
noma dažādu pasākumu rīkošanai. Kafejnī-
cā gatavotos ēdienus un  konditorejas iz-
strādājumus var pasūtīt ar piegādi mājās.

+372 525 6652 • www.kuuvarjutus.eu Đ Kohvik Kuuvarjutus • 58.516700, 
24.817527

Krodziņš Kodukõrts  • Kodukõrts atrodas Somā Nacionālā parka un Tori elles 
alas tuvumā, starp divām upēm. Aiz mājas atrodas āra terase, kā arī iekārtais 
tilts. Nāciet ciemos, izbaudiet skaisto dabu un jūtieties labi! Piedāvājam ēdienus, 
dažādus siltus un aukstus dzērienus nostalģiskajā 1990. gadu stilā.

+372 509 3161 • www.kodukorts.ee Đ Kodukõrts • 58.495041, 24.902006

Kafejnīca Arturi Juures• Firmas ēdieni nosaukti slavenāko Sūre-Jāni novad-
nieku vārdos.

+372 5341 3595 Đ Arturi juures • 58.534829, 25.465970

Kafejnīca Mõisa köök • Omulīga ēstu-
ve gadsimtu vecā Pernu-Jāgupi baznīcas 
muižas ēkā.

+372 5355 5888 • moisakook.weebly.com 
Đ Mõisa Köök • 58.610776, 24.503863
 

K. R. Jakobsona lauku mājas-muzejs 
Kurgjā • Piedāvājam ceļotājiem gan ātro 
zupu, gan arī svinīgas vakariņas jūsu uzņē-
muma vai ģimenes svinībām. K. R. Jakobso-
na lauku mājas-muzejs piedāvā vienkāršus 
mājās gatavotus ēdienus, kuri tiek pasniegti 
muzeja rijas dzīvojamā telpā. Piedāvātajos 
ēdienos iespējami daudz izmantotas pašu 
saimniecībā audzētas izejvielas.

+372 5860 0025 • www.kurgja.ee 
Đ C.R. Jakobsoni Talumuuseum Kurgjal • 58.663566, 25.256163

Brūvētavas, vīna un sidra sētas
 

Tori sidra sēta • Sidra un vīna sētā 
var iepazīties ar ziemeļu vīnogu un ābolu 
audzēšanu un uzzināt laba sidra un vīna 
darināšanas noslēpumus. Degustāci-
jās tiek piedāvāta saimniecībā gatavotā 
produkcija. Šķūņa ēkā ierīkotā kafejnīcā, 
kur var atpūtināt kājas pēc pastaigas pa 
saimniecību, tiek piedāvāti no vietējām 
izejvielām gatavoti grila un BBQ ēdieni un 
uz dzīvas uguns cepti vaļēji pīrāgi (picas). 

+372 5669 1744 • www.siidritalu.ee Đ Tori Siidritalu • 58.491139, 24.909656

Jānihanso sidra fabrika • Jānihanso sid-
ra fabrika ir pirmā ābolu sidra ražotne Igau-
nijā. Sidra fabrikā, kas izveidota neskartas 
dabas viducī, vēsturiskā apmetnes vietā 
blakus vecai saimniecībai, pēc senām me-
todēm no svaigiem Igaunijas āboliem tiek 
ražots ekoloģisks sidrs.

+372 512 0874 • www.jaanihanso.ee 
Đ Jaanihanso @  jaanihanso
58.695504, 24.521321

MULGIMĀ
www.mulgimaa.ee

Mulgimā reģiona iedzīvotāji ir pazīstami kā cilvēki, kas 19. gadsimta 
beigās plaši izpirka saimniecības, kas savukārt veicināja arī Mulgimā 
ēdienu izplatību visā Igaunijā. Ļaudis no Mulgimā atveda sev līdzi 
kartupeļu-putraimu biezputru, biezos kāpostus, biezpienmaizes un 
kamu. Tieši Mulgimā iedzīvotāji bija tie, kas kamas miltos iejauca 
dažādus graudaugus. Šo ēdienu nosaukumiem vēl arvien mēdz 
pievienot vārda sastāvdaļu – mulgi, kas paskaidro ēdiena izcelsmi. 
Igauniete Marie Sapasa uzsāka ēdiena gatavošanas kursus Liplapu 
saimniecības mājsaimniecības skolā, kur līdz ar jauninājumiem godā 
tika turētas arī senās receptes. Ne mazāk svarīga bija arī ēdiena 
pagatavošanas vienkāršība un tā cena.

Saimniecības un sīkražotāji, 
kas uzņem apmeklētājus 

(iepriekš piesakot)

Āviku ogu saimniecība • Āviku ogu saimniecība nodarbojas ar smiltsērkšķu 
audzēšanu un ogu ievārījumu, sulu un sulas dzērienu gatavošanu. Preces ir roku 
darbs un ir apzīmētas ar ekoloģisku marķējumu. 

+372 5689 7287 • www.aavikutalu.ee  Đ Aaviku Marjatalu • 58.224870, 25.921640

Pajumē saimniecība • Pajumē saim-
niecība ir maza lauku saimniecība, kas 
nodarbojas ar piena produktu ražošanu 
Mulgi pagastā. Viss piens uz vietas tiek 
pārstrādāts gardos piena produktos – 
biezpiena krēmos, jogurtos, krējumā un 
sviestā. Ekskursijas laikā apmeklētāji tiek 
iepazīstināti ar saimniecību un tās darbī-
bu, bet noslēgumā interesenti var arī de-
gustēt saimniecībā ražotās preces.

+372 5664 1298 • www.pajumae.ee Đ  Pajumäe talu • 58.098151, 25.301910

Mulgi muižas medus • Ģimenes uzņē-
mums, kas vada saimniecību un rosās 
kopā ar čaklajām bitēm Mulgimā sirdī, kur 
ir ļoti daudzveidīga augu valsts. Apmeklē-
juma mērķis ir piedāvāt interesentiem kva-
litatīvu Mulgimā ievāktu medu un medus 
produktus.

+372 5667 6234 • www. mulgimesi.eu 
Đ  Mulgi-Moisa MESI • 58.093379, 25.181366 

 

Sēdri stādaudzētava • Sēdri stādaudzētavā iespējams iegādāties 
produktus, kas pagatavoti no mazāk zināmām ogām un augļiem (sulas, 
medus, biezeņi, milti).

+372 5345 4102 • www.seedripuukool.ee • 58.115413, 25.551416

Tarvastu Sāriku ekoloģiskā saimniecība • Tarvastu Sāriku ekoloģiskajā 
saimniecībā papildus liellopu audzēšanai tiek audzēti arī dārzeņi, āboli, graudau-
gi, griķi, kā arī ražota ābolu sula un vākts medus.

+372 5663 1983 • saarikutalu@gmail.com • 58.249905, 25.912078

PIP Foods´i • Ar rokām gatavoti salāti 
un mērces. Der klāt gan pastas ēdieniem, 
gan kartupeļiem, gan arī kā piedeva gaļai un 
marinēšanai. Savos produktos cenšamies 
izmantot maksimāli daudz svaigu vietējo un 
ekoloģiski audzēto izejvielu, lai nodrošinātu 
labu garšu, vitamīnus un veselīgumu.

+372 5669 1028 • www.pip.ee Đ  PIP Food

Marjavabrik OÜ • MMulgimā izcelsmes 
ekoloģiskās ogas un dārza veltes.

+372 5566 6693
www.marjavabrik.business.site
Đ Marjavabrik @ marjavabrik
58.186632, 25.728615

Kafejnīcas, restorāni, 
vietējās virtuves piedāvātāji

Mulgi krogs • Mulgi krogā vietējiem iedzīvotājiem un viesiem tiek piedāvāta 
omulīga gaisotne un patīkama apkalpošana. Ēdienkartē tādi Mulgimā ēdieni kā 
skābu kāpostu zupa, kāposti Mulgi gaumē, biezputra ar bekonu Mulgi gaumē, sil-
tie grūbu salāti un grūbu biezputra.

+372 502 2121 • www.mulgikorts.ee  Đ Mulgi Kõrts • 58.126549, 25.353530

Jervevēres atpūtas centrs • Šeit 
piedāvājam visu, ko vien var vēlēties no zivs: 
zušu zupu, zandarta-līdakas cepeti, zivju 
salātus, uzkodas, kūpinātu zuti, kūpinātu 
plaudi, marinētu zušu konservus un daudz 
ko citu. Tas viss top no vietējām zivīm sa-
darbībā ar pašmāju zvejniekiem. Tie, kam 
zivis netīk, var baudīt arī tradicionālos gaļas 
ēdienus.

+372 527 7742 • www.jpk.ee Đ Järveveere Puhkekeskus • 58.363466, 25.964825

Meža veltu kafejnīca • Meža veltu kafejnīca ziemas periodā ietilpina 50 sēd-
vietas, vasarā – vēl tikpat daudz arī pagalmā. Piemērota vieta dzimšanas dienu 
un saietu organizēšanai.

+372 5664 4990 Đ Metsarõõmu Kohvik • 58.237450, 25.598356 

Mustlas kafejnīca • Kafejnīca atrodas uz Mustlas galvenās ielas. Gaidām klien-
tus, kuri no rītiem vēlas iegādāties siltas bulciņas un citus konditorejas izstrādā-
jumus, kā arī tos, kuri pusdienlaikā vēlas ieturēt gardas pusdienas. Konditora 
gatavotie izstrādājumi izceļas ar to, ka tie atgādina tā saukto padomju laiku garšu 
un to gatavošanā tiek izmantotas dabīgas vietējās izcelsmes izejvielas. Pavāru 
gatavotajos pamatēdienos un zupās pēc iespējas tiek izmantoti vietējie pārtikas 
produkti vai vismaz Igaunijā ražotas izejvielas. 

+372 505 1628 • kadri1970@hot.ee • 58.236624, 25.859817

Dzelzs naglas krogs • Lai gan mūsu iecienītā kroga ēka ir vēl gados samērā 
jauna, ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu nodarbojamies jau ilgu laiku. Esam 
lepni par mūsu rokām svaigi gatavoto kebabu. Savu darbu veicam ar prieku un arī 
Jums vēlamies piedāvāt patīkamu garšas baudījumu!

+372 435 8080 • www.raudnael.com Đ Raudnaela kõrts • 58.338302, 25.478868

Melnā runča krogs • Tervas pilsētas centra vēsturiskajā kroga ēkā dar-
bojas Melnā runča krogs, kas katru dienu piedāvā jaunu ēdienkarti – svaigus 
salātus, siltu ēdienu, zupu, kūkas, desertus un, protams, pankūkas!

+372 520 5588 Đ Musta Kõutsi Kõrts • 58.002648, 25.922517

Kafejnīca Latvijas vēstniecība • Šī kafejnīca ir vienīgā, kas šajā apkaimē 
piedāvā plašu picu klāstu, kā arī a la Carte ēdienkarti un gardus kokteiļus. Kafe-
jnīcas mērķis ir piedāvāt mazpilsētas iedzīvotājiem un viesiem profesionālu ap-
kalpošanu, patīkamu gaisotni un kvalitatīvu ēdienu.

+372 764 0050 Đ Läti Saatkond • 58.001913, 25.922324

Centra kafejnīca • Tervas pilsētas centrā uz galvenās ielas esošā kafejnīca 
piedāvā uz vietas svaigi ceptus konditorejas izstrādājumus un kafiju. 

laidi.laas@gmail.com • +372 53473780 • 58.003038, 25.922139

 
Brūvētavas, vīna un sidra sētas

Mulgi alus darītava • Mulgimā, Karksi 
pusē alus ir brūvēts gadu simtiem. Mulgi 
alus darītava šo spirdzinošo tradīciju ar lep-
numu turpina. Šeit gatavotais alus ir nepas-
terizēts un nefiltrēts – īsts un garšu niansēm 
bagāts. Alus darītavas un produkcijas de-
gustēšana iepriekš jāpiesaka! Turpat blakus 
atrodas retro stilā iekārtota zāle, kura ietilpi-
na līdz 40 personām un kurā var baudīt svai-
gi brūvētu izlejamo alu, pieejama arī skaņas 
un prezentāciju tehnika. 

+372 513 3395 • www.mulgipruul.ee Đ  Mulgi Pruulikoda @ mulgipruulikoda  
58.092086, 25.575692

Ennes sēta • Aicinām uz vīna sētu Dienvidigaunijā! Ja apmeklēsiet mūsu ap-
mācības kursus, prezentāciju, semināru vai koncertu, tad kādreizējā ābolu glabā-
tavā varēsiet izbaudīt dažādas nodarbes un šeit gatavoto produkciju – piemēram, 
iesaistīties darbā vīna kalnā un izgaršot lielisku ēdienu un mājas vīnus.

+372 5660 4287 • www.mornamaa.ee  Đ Mornamaa • 58.149930, 25.602855

Tirgi, vietējo labumu veikali

Tervas Mulgi tirgus • Tirgū var iegādāties Mulgi novada sīkražotāju un 
lauku saimniecību produkciju.

+372 5567 5019 Đ Tõrva Mulgi Turg • 58.001739, 25.920108

Īpaši piedzīvojumi

 Igauņu virtuves un nostāstu vakars 
Menniku meža sētā • Kurš gan no mums 
nav pieredzējis, kā kāda stāstītais aizkus-
tina, iedvesmo un vienkārši uzlabo omu. 
Stāstniece Pireta Pēra padalīsies savos 
stāstos ar jums, bet Menniku meža sētas 
saimniece Ene pacienās ar ēdienu, kas 
priecē gan acis, gan vēderu, gan arī dvēse-
li. Kad satiekas labi stāsti un gards ēdiens, 
var piedzimt lielisks piedzīvojums.

+372 5343 2884 • info@metsatalu.ee • 58.298351, 25.589267

Kalmes dzirnavu foreļu dīķi • Kalmes dzirnavu zivju dīķus bagātina cauri 
plūstošie Jeku upes aukstie ūdeņi. Zivi no dīķa varat izmakšķerēt pats vai ļaut, lai 
to kāds izdara Jūsu vietā. Bet noķertā zivs uz grila vai kūpinātavā atbilstoši Jūsu 
vēlmēm pārtaps gardā maltītē. 

+372 516 4450 Đ  Kalme Veski OÜ • 57.980734, 26.001600

 Igaunijas Lauksaimniecības Univer-
sitātes Polli dārzniecības centrs • Šeit 
viesus gaida vietējās ogas un augļi un 
radošās darbnīcas, kas ir ne vien aizrau-
jošas, bet arī paplašinās Jūsu redzesloku.

Darbnīca I: Augu izcelsmes izmantošana 
ēdienā un citur (ievārījumi, sulas, kaltēti 
produkti, funkcionālie produkti, dabīgās 
krāsvielas un konservanti, saldējuma ga-
tavošana, kosmētikas izstrādājumi).

 VILJANDI

Kafejnīcas, restorāni, vietējās virtuves 
piedāvātāji

Kafejnīca Fellin • Kafejnīca-restorāns 
Fellin atrodas Viljandi vecpilsētas centrā un 
apbur gan ar savu mājīgo vienkāršību, gan 
pacilājošo un svinīgo gaisotni. Mūsu virtuve 
piedāvā ar mīlestību un rūpību gatavotus 
ēdienus, kas ietver sevī Viljandi apriņķa 
vietējo lauksaimnieku produkciju un eiro-
peisku piegājienu maltītes tapšanā. 

+372 435 9795 • www.kohvikfellin.ee Đ  Fellin @  kohvik_fellin 
58.363641, 25.596392

Zaļās mājas veikals un kafejnīca • or-
ganiskās kafijas grauzdētava un maiznīca 
omulīgi iekārtojusies Viljandi, vecajā Koidu 
ielas aptiekā. Ikdienas piedāvājumu klāstā 
ir svaigi grauzdēta kafija, siltas bulciņas, 
vietējā sezonas pārtika un lielā izvēlē kon-
ditorejas izstrādājumi no tīrām izejvielām. 
Veikala daļā var iegādāties svaigus lauku 
produktus, sveramo sauso pārtiku, kā arī 
pašmāju un ievesto ekoloģisko produkciju.

+372 434 4307 Đ Rohelise Maja Pood ja Kohvik • 58.364513, 25.602423

Lauku ēdiena sēta • Lauku ēdiena sēta 
atrodas Viljandi pilsētas centrā. Tirgotāji 
piedāvā pašmāju sīkražotāju pārtiku, Igau-
nijā audzētu un no vietējās izcelsmes izej-
vielām ražotu produkciju. 

+372 5618 3033  Đ  Talutoidu Ait
58.365311, 25.596342

+372 5663 5669
 Đ Mahlametsa OÜ  
58.724916, 24.803352

Tirgi, vietējie pārtikas veikali

Seljas pienotavas veikals • Vietējais pārtikas veikals, kas tirgo pašmāju 
ražotāju preces un uz vietas ceptas maizes un bulciņas. 

+372 447 7412 • 58.517074, 24.818693

Īpaši piedzīvojumi

Ēdienu gatavošana no jēra gaļas 
Penkas viesu namā • Iepazīsimies ar 
jēra gaļas ēdienu gatavošanas mākslu un 
kopā taisīsim gardus ēdienus, ko paši arī 
degustēsim.

+372 5623 2270 • www.ponkaland.com 
Đ Põnka puhketalu/Põnka guesthouse
58.479343, 24.922206 

Spēcinošas garšas Enerģijas saimniecībā • Radošā darbnīca, kurā interesen-
ti mācās atpazīt dažādas spēcinošas garšas un ārstniecības augus. No pavasara 
līdz rudenim darbnīcā tiek izmantoti no dārza ievākti svaigi augi un ogas, bet zie-
mas periodā apmācības notiek, izmantojot žāvētus augus. 

+372 510 6193 • www.energiatalu.ee 
Đ Energia Talu-Ravimtaimekeskus ja Öko-Spa • 58.584350, 25.379408

Maizes plāceņa cepšana Olustveres 
muižā • Olustveres muižas ceptuves 
pastāvīgā ekspozīcija iepazīstinās Jūs ar 
zemes apstrādi muižas laikā. Ceptuvē iespē-
jams rīkot pasākumus, pasūtīt ēdināšanu 
vai iegriezties kafejnīcā, kur var nogaršot 
svaigi ceptu karašu vai maizi, vai arī to ie-
gādāties līdzņemšanai. Ja ir interese, roku 
var iemēģināt arī maizes plāceņa cepšanā. 

+372 437 4280 • www.olustveremois.ee Đ Olustvere mõis • 58.554501, 25.562229

Klāras-Manni augļu darbnīca • Limonādes vai smūtija pagatavošanas darb-
nīca, kurā izmantosim no ekoloģiska dārza ievāktus ārstniecības un meža produk-
tus, atklāsim slepenus virtuves trikus no nezāļu valstības. Papildus piedāvāsim arī 
no vietējām izejvielām gatavotas uzkodas. 

Klāras-Manni Paši radām, paši baudām, paši traukus novācam!  • Gatavošana 
kopā ar Klāras-Manni atpūtas un semināra centra saimniecēm. Paši no dobes 
varēsiet ievākt nepieciešamās izejvielas un pagatavot gardu ēdienu.

+372 5645 7745 • www.klaaramanni.ee Đ Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikes-
kus • 58.469797, 24.789182

 Igaunijas ēdienu gada cikls  
K. R. Jakobsona saimniecības muzejā • 
Apmeklējuma mērķis ir iepazīstināt intere-
sentus ar igauņu ēšanas tradīcijām, ar 
izmaiņām, kas gadu gaitā ieviesušās uz 
saimniecību ēdamgaldiem, kā arī ar pašu 
saimniecību un tās iemītniekiem,  
K. R. Jakobsona principiem saistībā ar  
saimniecību un uzturu, un ēdiena ceļu no 
lauka un dārza līdz virtuvei – mūsu galdam. 

+372 5860 0025 • www.kurgja.ee Đ C.R. Jakobsoni Talumuuseum Kurgjal
58.663566, 25.2561630

Ekskursijas gida pavadībā

Pārgājiens pa Enerģijas saimniecības ārstniecības augu takām • 
Enerģijas saimniecībā ir izveidota ārstniecības augu izziņas un veselības 
taka, kurā var iepazīties ar ārstniecības augiem, iegremdēties to lieliskajā 
aromātā, pataustīt un nogaršot, kā arī apbrīnot to skaistumu. Pārgājiens 
beidzas ar ekoloģiskas tējas baudīšanu un gardumu ēšanu.  

+372 510 6193 • www.energiatalu.ee Đ Energia Talu-Ravimtaimekeskus 
ja Öko-Spa • 58.584350, 25.379408

Soomaa.com ogošanas un sēņošanas pārgājieni • SAr Somā Nacionālā par-
ka vietējo gidu dosimies uz viņam zināmiem purviem un mežiem, lai nogaršotu 
un salasītu dažādas ogas un sēnes, kā arī lai iemācītos atpazīt tās sugas, kuras 
nedrīkst lietot uzturā. Dienas beigās no savāktajām ogām vai sēnēm gatavosim 
gardu maltīti. 

+372 506 1896 • www.soomaa.com Đ Soomaa.com

+372 508 9589 • www.kuusikaru.eu 
Đ piesta kuusikaru 
@ piestakuusikaru 
58.573710, 24.997113

(iepriekš piesakot)

+372 5860 0025 • www.kurgja.ee 
Đ C.R. Jakobsoni Talumuuseum 
Kurgjal • 58.663566, 25.256163

Darbnīca II: Polli dārzniecībā audzēto 
ogu, augļu degustēšana, iepazīšanās ar 
dārzniecībā selekcionētajām šķirnēm. 
Dažādu audzēšanas tehnoloģiju ievieša-
na un to ietekme uz produkcijas kvalitāti, 
tostarp vienkāršāko analīžu veikšana (C 
vitamīns, skābes, sausnas saturs utt.).

+372 433 1458 • polli@emu.ee
58.123124, 25.541672



+372 437 4280
www.olustveremois.ee 
Đ Olustvere mõis
58.554465, 25.562271


















 

































































