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Trikātas pienotava 

• «Kopš 1896. gada Trikātā darbojas pienotava, 
kur tagad var nogaršot dažādu veidu sierus, 
kāds vien sirdij tīkamāks - mēli var norīt!»  

• Un tiešām - Trikātas pienotavā dienā pārstrādā 
8 - 10 tonnas piena, no kurām top visu veidu 
sieri - cietie, mīkstie un svaigie. Mēnesī 
«Trikātas sierā» tiek izgatavotas 50 - 60 tonnas 
siera  



Baltā Māja 20.gs. sākumā 



Pienotava 20.gs. sākumā 



Pienotavā, 1920-tie gadi 



Spirta brūzis ap 1920. gadu 



Trikātas pienotava un  
spirta tecinātava ap 1930. gadu 



Sierotava, suliņu tanki 20 000 l tilpumā katrs 



Siera vannas (izgatavotas Ungārijā) 



Siera preses (izgatavotas Ungārijā) 



Kompresori, kas nodrošina to režīmu siera 

nogatavināšanas pagrabos 



Seperēšanas cehs 
Piena kannu 
mazgāšana 

20.gs. 50-tie gadi 



Ražotā produkcija (I) 

• Trikātas pienotavas ražotā produkcija bijusi ļoti 
daudzveidīga un tā vairākkārt mainījusies 

• Latvijas brīvvalsts laikā galvenokārt ražoja 
eksportsviestu 

• Pēckara gados ražoja sviestu un dažādu 
pilnpiena produkciju: pienu, kefīru, rjaženku, 
biezpienu, sieru mazāk  

 



Ražotā produkcija (II) 

• Pirmā ražotā siera šķirne – Bakšteina siers, 
vēlāk Latvijas siers; Jaroslavas, Kostromas siers  

• 1962. – jauna šķirne – Valmieras siers 

• Krievijas siers (kopš 1964., sākumā Krievzemes 
siers), siera masa, jēlkazeīns, piena cukurs, 
albumīna piens, krējums 

 



Siera pagrabā Jaroslavas siers, 1964. 



Siera nogatavināšana 



Jānis Vīgants          Vladislavs Čulčs 













 
 
 
 
 
 

Vieglie sieri: 
 
 

Krievijas 
Holandes 

Ražotā produkcija (III) 



Bioloģiskie sieri: 
 
 
 
 
 

Krievijas 
Holandes 

Blue 



Svaigie sieri: 
 

Sniega bumbas 
Brušeta 



Klasiskie puscietie sieri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krievijas: A/s "Trikātas siers" lepnums! 

Holandes 



Puscietie sieri: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vīra prieks 
Sievas prieks 



JAUNUMS – puscietais Šveices tipa 
siers Trikantālers, kam ir lielas acis un 

saldena garša 



Kūpinātais siers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beverīna 



Zilā pelējuma siers: 
 
 
 
 

Trikātas BLUE 



Godalgas 

• Maskavā notikušajā „Prodexpo 2011” izstādē 
Latvijas produkts - Trikātas siera „Sniega 
bumbas ar papriku” ieguvis sudraba medaļu 
starptautiskā konkursā „Labākais produkts 
2011”. Konkursu organizēja Krievijas 
Federācijas Lauksaimniecības ministrija  

 



2010. gada nogalē Piensaimnieku Savienības 
Siera konkursa laureāti:  

• visaugstāko konkursa apbalvojumu Zelta 
medaļu ieguva „Holandes 22%” 

• I vieta - „Sniega bumbas ar papriku” un „Blue”  

• III vieta - „Vīra prieks”  

2008. – piešķirts «Kvalitātes karogs» 

Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības 
rīkotajā konkursā zelta godalga sieram «Vīra 
prieks», bronzas – «Holandes siers»  

…un daudzas citas … 



LAI GARŠO!  


