Informācija medijiem
30.01.2019.

Valmiermuižas alus investē 10 000 eiro zeltera garšas radīšanā bērniem
Valmiermuižas alus darītava investējusi 10 tūkstošus eiro jaunas zeltera garšas
izveidē. Tas tapis ar „Gardu muti” zīmolu, kas izceļ tīras Latvijas garšas.
Cidoniju-suņuburkšķu zelteris „Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” ir
veltījums Latvijas simtgades vērienīgākajai animācijas filmai ar šādu pat nosaukumu.
Tas tapis pusgada ilgos garšu meklējumos kopā ar filmu studijas „Atom Art” komandu,
kas vainagojies sociāli izglītojošā projektā, daudzinot Latvijā tapušus tēlus un mūsu
dabas garšas. „Mūsu pašu multfilmu varoņi nāk talkā popularizēt Latvijas garšas. Mums
ir savi animācijas filmu varoņi un mums ir savas garšas, ar kurām varam lepoties šajā
globalizācijas laikmetā. Šādi mēs vēlamies stāstīt par Latvijas garšu unikalitāti un
daudzveidību,” atzīmē Valmiermuižas alus darītavas saimnieks Aigars Ruņģis.
„Gardu muti” cidoniju-suņuburkšķu zelterī „Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”
Valmiermuižas akas smeltajā ūdenī saspēlējas Latvijas bioloģiskā cidonija, gurķis un
garšaugu dārzos izlolotais suņuburkšķis.
Dzēriens pildīts 0,33l pudelēs un ir iegādājams Valmiermuižas tirgotavās – pie
alus darītavas un Rīgā. Galvaspilsētā arī universālveikalā „Stockmann” un „Kino Bize”,
kā arī Valmierā „3D Cinema”. Animācijas filmas pirmizrāde ir 2019. gada 30. janvārī,
savukārt kinoteātros visā Latvijā tā būs skatāma no 1. februāra.
Valmiermuižā jau iepriekš realizēti sociāli izglītojoši kopprojekti. Sagaidot izcilā
dzejnieka un dramaturga Raiņa 150. dzimšanas dienu, filmu studija „Rija” 2014. gadā
izveidoja pilnmetrāžas pasaku filmu „Zelta zirgs”, kas labi zināmo varoņu
piedzīvojumus iezīmēja jaunās krāsās. Par godu filmas pirmizrādei Valmiermuižas alus
darītava radīja īsteni latviska spēka avotu – iesala dzērienu „Zelta zirgs”.
„Gardu muti” ir garškopju kustība, kas godā Latvjas garšas, atminoties bērnību,
jo tieši tur meklējamas vistīrākās garšas! Ar „Gardu muti” zīmolu tapušie dzērieni ir
darīti no Latvijas dabā rodamām veltēm, top Valmiermuižas alus darītavā un
visplašākajā klāstā pieejami tās tirgotavās Valmiermuižā un Rīgā.
„Valmiermuižas alus” ir maza muižas alus darītava pie Valmieras, kuras mērķis ir attīstīt alus
baudīšanas kultūru Latvijā, lai atgrieztu alu uz svinību galda. Alus darītava tirgū ienāca 2009. gada
pavasarī. 100% „Valmiermuižas alus” darītavas kapitāldaļu pieder SIA „Valmiermuižas ieguldījumu fonds”,
kas dibināts ar nolūku attīstīt zīmolu „Valmiermuiža” ilgtermiņā, popularizēt Valmiermuižu, kā gardēžu
tūrisma ceļa mērķi un sekmēt Valmiermuižas alus eksportu. 60% fonda daļu pieder alus darītavas
saimniekam Aigaram Ruņģim, 24% Austrijas ieguldījumu fondam „Industrieliegenschaftenvervaltungs AG”
(ILAG) un 16% Vācijas uzņēmumam „Thinkflink GmbH”.
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