Fratava

Trvanlivé masné výrobky

Lobkowiczké zámecké vinařství vyrábí
bez přerušení od roku 1603 vína,
která nechávají vyniknout charakteru
místní vinařské oblasti. Do dnešních
dnů se zachovala řada tradičních
postupů a vysoký podíl ruční práce.
Fratava je nová odrůda révy oficiálně
uznaná v roce 2008 - klon Frankovky
a Svatovavřineckého. Z celkových 7 ha
osázených v ČR touto odrůdou jsou 4 ha
na našich vinicích.

Jsme rodinná firma s dlouhodobou
tradicí v uzenářské výrobě specialit.
Naší předností je neustálá práce na
vývoji uzenářských výrobků. Mezi
certifikované trvanlivé masné výrobky
patří skupina pršut (Karé, Cop, Klášterní
šunka, Panenka, Bresaola, Kachní prsa,
Archivní slanina, Coppa a Jehněčí měšec)
a fermentovaných výrobků (Klobása
Pštrosí krk, Jehněčí klobása, Novobranské
korálky, Čardáš klobása, Babinského
viržínko, Jelení podkova, Varhošť,
Originál Lovečák a Divočák salám).

Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice
nad Labem, s.r.o., Zámek 1, 413 01,
tel.: +420 416 837 234,
e-mail: vinarstvi.roudnice@lobkowicz.cz,
www.vino-lobkowicz.cz

Chovaneček s.r.o.,
Novobranská 87/14, 412 01 Litoměřice,
tel.: +420 776 862 011,
e-mail: chovanecek@prsuterie.cz,
www.prsuterie.cz

Držovické výrobky z kozího
mléka

Podřipské 12° pšeničné,
Světlý ležák 11°

Jsme malá farma v obci Držovice
nacházející se necelé 3 km od městečka
Úštěk. Certifikát jsme získali na výrobky
z kozího mléka (kozí čerstvý sýr, kozí
mléko, kozí baby gouda, kozí kefír,
kozí gouda archiv a kozo/ovčí tvaroh).
Všechny výrobky jsou vyráběny
výhradně z mléka koz a ovcí, které
se volně pasou na pastvinách, které
přiléhají k naší farmě.

Podřipský rodinný minipivovar se
nachází v obci Ctiněves na úpatí hory
Říp. Vaříme piva jak svrchně, tak spodně
kvašená, nefiltrovaná a nepasterizovaná,
jen za pomocí vody, sladu, chmele,
kvasnic a lásky k pivu. Při vaření nových
druhů piv spolupracujeme s několika
špičkovými sládky, proto je výsledkem
vynikající pivo vyvážené barvy,
chutě a vůně. I díky tomu jsme získali
několik ocenění, a to i v mezinárodní
konkurenci.

Jakub Laušman,
411 45 Držovice 23,
tel.: +420 603 189 261,
e-mail: farma@drzovice.info,
www.farma.drzovice.info

Podřipský rodinný minipivovar,
Ctiněves 1, 413 01 Roudnice nad Labem,
tel.: +420 777 320 385,
e-mail: podripske-pivo@seznam.cz,
www.podripske-pivo.cz

Jehněčí maso

Roudnický košt

Jehněčí maso – syrové výsekové maso
určené pro další zpracování pochází
z rodinné farmy Hlinná, která se nachází
na úpatí vrchů Hradiště a Holého vrchu
v I. a II. zóně chráněného území Českého
středohoří. Od roku 2013 se zde věnujeme
chovu kříženců ovcí plemene Suffolk.
Svojí prací se snažíme přispívat i ke
krajinotvorbě a postupně vracíme původní
vzhled zarostlým pastvinám a sadům.

Roudnický košt je
akce konající se na
lobkowiczkém zámku
v Roudnici nad Labem
od roku 2013. Prezentují se zde vinaři
a malovinaři výhradně z vinařské oblasti
Čechy. Při každém ročníku je volen Vinař
koštu, kterého si vybírají sami návštěvníci.
Akce je jednodenní a je pořádána zpravidla
druhou červnovou sobotu. Součástí
doprovodného programu je prezentace
řemeslníků a výrobců Ústeckého kraje.

Chovaneček s.r.o.,
Novobranská 87/14, 412 01 Litoměřice,
tel.: +420 776 862 011,
e-mail: chovanecek@prsuterie.cz,
www.prsuterie.cz

Říp, o.p.s.,
Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem,
tel.: +420 412 871 147,
e-mail: ripops@email.cz,
www.roudnicky-kost.cz

REGIONÁLNÍ ZNAČKA
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®
Těmto výrobkům byla udělena ochranná známka
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.
U výrobků je garantován jejich původ v destinaci
České středohoří, kvalita a šetrnost k životnímu
prostředí.
www.regionalni-znacky.cz

Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Českého středohoří
Regionální značka garantuje, že produkt je vyrobený
místním výrobcem, jedinečný ve vztahu k regionu
(např. místní suroviny, tradiční postupy nebo ruční práce),
kvalitní a nepoškozuje životní prostředí.
Značku původu, ochrannou známku, uděluje výrobkům
a službám nezávislá certifikační komise.
Jedná se především o:
řemeslné výrobky (keramika, šperky, dřevěné výrobky apod.)
potravinářské, zemědělské a přírodní produkty
(ovoce, nápoje, pečivo, uzeniny apod.)
ubytovací a stravovací služby
zážitky

•
•
•
•

Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Agentura pro cestovní ruch
v destinaci České středohoří a Podřipsko, Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice,
telefon: 412 871 140, 412 871 141, e-mail: zajickova@ceskestredohori.info

Med
Svíčky ze včelího vosku
Vyrábíme včelí a bylinné produkty.
Nabízíme přes 200 druhů svíček
ze včelího vosku, ozdoby, dárkové sady
s medovinou a kosmetikou, kreativní
sady a med od vlastních včeliček.
Děláme workshopy výroby svíček
a prohlídky včelnice.
AnnKas s.r.o.,
Dubičná 30, 411 45 Úštěk,
tel: +420 723 933 559, +420 777 987 094,
e-mail: obchod@vceli-svicky.eu,
www.vceli-svicky.eu

Med pochází z lokality příměstských
zahrádkářských kolonií v okolí
Litoměřic. Díky bohaté a druhově velmi
pestré včelí pastvě v sobě uchovává
mnoho zajímavých chutí a vůní.
Postupným odebíráním a vytáčením
zralých medných plástů je získávána
chuťově pestrá škála květových
i medovicových medů. Med je získáván
s respektem k přírodě.

Autorská keramika
pálená v peci
otápěné dřevem
Fascinující - vzít kus hlíny, která
provází každý náš krok, vytvořit
konvičku, hrnek nebo misku.
Doobléknout je glazurou, nechat
slinout ohněm a pak už jen
vychutnávat.
Inspiruje mě příroda a dávnověk.

Včelařství Horákovi,
Dlouhá 194/47, 412 01 Litoměřice,
e-mail: horak.f@gmail.com

Alena Šumová,
Levín 60, 411 45,
tel.: +420 720 489 876,
e-mail: asumo@seznam.cz,
www.keramikasumo.cz

Ruční papír a drobné dárky
z ručního papíru

Ručně tkané oděvní
a bytové originály

Jsme malá rodinná farma z Podřipska
zaměřená na pěstování levandule.
Klademe největší důraz na kvalitu,
o levanduli pečujeme s maximální péčí
v rámci ekologického zemědělství.
V naší nabídce naleznete zejména
čerstvou řezanou levanduli, dále
sušené kytice i samotný květ, rozmanité
levandulové výrobky a vlastní sazenice.

Dílna ručního papíru byla vybudována
s cílem oživit prastaré řemeslo
výroby ručního papíru a umožnit
člověku třetího tisíciletí vyzkoušet
si, že neztratilo nic na své originalitě,
kráse i užitku. Nabízíme archy ručního
papíru různých formátů, tradiční artikl
jako jsou obálky, dopisní papíry, přání
s rozličnými motivy, knihy ad., vždy
originální, neboť u ruční výroby je
prakticky nemožné udělat duplikát.

Originální ručně tkané oděvní
a bytové doplňky: polštáře, koberce,
plédy, šály, kabelky, oděv. Vše je
vyrobeno na ručním tkalcovském
stavu podle vlastních návrhů
za použití tradičních přírodních
i moderních materiálů. Ručně tkané
výrobky přibližují původní textilní
techniku dnešní době, doplňují
oblékání a bydlení kvalitním
a nadčasovým výrobkem.

Levandulová farma Židovice,
Židovice 130, 411 83 Hrobce,
tel.: +420 603 365 040,
e-mail: info@levandulepodripem.cz,
www.levandulepodripem.cz

Dílna ručního papíru, o.s.,
Velká Dominikánská, 412 01 Litoměřice,
tel.: +420 724 092 279,
e-mail: irena.styrandova@seznam.cz,
www.rucnipapir.com

Petra Brázová, Kubínova 438/8, 412 01
Litoměřice, tel.: +420 605 512 066,
e-mail: pebra@atlas.cz, www.artsilk.cz,
www.fler.cz/artsilk

Dortletka

Ležáky Labuť,
Pivní speciály Labuť

Levandule
a levandulové
výrobky

Dortletka je sněhové pečivo slepované
speciálním kávovým krémem,
kterým je zároveň potřené po svém
obvodu a nakonec obsypané směsí
kávy a piškotů. Vše podle původní
rodinné receptury. Cukrárna a kavárna
Dortletka chce svou koncepcí navázat
nejen na rodinný odkaz, ale zejména na
kvalitu vídeňských a prvorepublikových
cukráren a kaváren.

Dortletka - Cukrárna & Kavárna,
Husovo náměstí 48, 413 01 Roudnice
nad Labem, tel.: +420 605 195 923,
e-mail: objednavky@dortletka.cz,
www.dortletka.cz

Minipivovar Labuť najdete v historickém
jádru města Litoměřice, ve sklepích
původního secesního hotelu. Při návštěvě
ochutnáte ležáky plzeňského typu nebo
sezónní vícestupňové speciály. Pro
lepší požitek z chuti jsou piva Labuť
nefiltrovaná a nepasterizovaná. Přijďte
na prohlídku minipivovaru a osvěžit se
dobrým pivem. Denně: 11 - 23 hodin
Minipivovar Labuť s.r.o.,
Zítkova 784/5, 412 01 Litoměřice,
tel.: +420 416 534 837,
e-mail: info@olor.cz,
www.minipivovarlabut.cz,
facebook.com/minipivovarlabut

Štípané ploty
Bezúdržbové štípané
dřevěné ploty,
estetické plotové pole
s fantazií přírodní linky a originální
patinou starého dřeva s nádhernou
kresbou dřevních vláken. Prostor,
kde nám příroda dokazuje, že
štípané dřevěné ploty vytvoří
pro oko přirozenou harmonickou
podívanou a rytmus plotového
pole je díky fantazii přírody
nekonečná podívaná.
Jan Tyle, 411 08 Štětí – Veselí 25,
tel.: +420 736 225 565,
e-mail: admin@stipaneploty.cz,
www.stipaneploty.cz

