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CESTA řemesel

Rukodělné brašnářské
výrobky z hovězí kůže

řemesel

Českého středohoří

Skleněná vitráž Ateliér skla Tašov

Českého středohoří

11.

2.

3.

Místní krajina nenabízí jen řadu
pěších tras a výlety za památkami,
ale také zážitky spojené s návštěvou
lokálních výrobců a producentů.

Autorská keramika pálená
v peci otápěné dřevem

Jak vypadá tradiční
řemeslo, jak vznikají
ručně dělané výrobky
nebo jak chutnají a voní
lokální potraviny,
to vše se dozvíte
na CESTĚ ŘEMEL
a CESTĚ CHUTÍ
A VŮNÍ ČESKÉHO
STŘEDOHOŘÍ.

Mydlárna Bohemikus
Hedvika Vychytilová

12.

4.

Svíčky ze včelího vosku
AnnKas

SLAVNOSTI PASTVIN

5.
6.

Ruční papír a drobné
dárky z ručního papíru
Ručně tkané oděvní
a bytové originály

Vydejte se do dílen
a obchodů regionálních
výrobců.
U většiny z nich stačí
jen zaklepat na dveře,
někde je lepší si dopředu
zavolat.

Štípané ploty

7.

Zažijte atmosféru
Českého středohoří na vlastní kůži!
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
Ing. Radana Kubíčková
telefon: +420 412 871 140, rz@ceskestredohori.info

10.

9.

Levandulové slavnosti
v Levandulové zahradě Klapý

Podřipská
paličkovaná krajka

8.

Výrobky z kukuřičného šustí
+ Kurzy lidové tvorby
Asociace regionálních značek, z. s.
www.regionalni-znacky.cz

CESTA

1.

2.

3.

Rukodělné brašnářské výrobky
z hovězí kůže

Skleněná vitráž - Ateliér skla
Tašov

Autorská keramika pálená v peci
otápěné dřevem

Ručně vyráběné výrobky z hovězí kůže
jako opasky, pouzdra na nože, kapsy
na opasky, klíčenky, peněženky nebo
ozdoby na ruku. Všechny výrobky jsou
ručně zdobené, včetně přírodních
motivů a barvené převážně přírodními
barvami. K výrobě používá paní
Valešová provorepublikové sedlářské
šicí stroje a náčiní.

V ateliéru skla v Tašově Lucie a Jaroslav
Houšťovi od roku 2017 realizují
a propojují sklo do všech směrů tohoto
řemesla. Pro výrobu používaji techniku
tiffany, fusing (spékání skla), mozaiku,
recycling a vintage.

Práce s hlínou byla pro Alenu Šumovou
vždy fascinující, vzít kus hlíny a vytvořit
hrnek, misku nebo konvičku. Každý
její výrobek je oblečen v nádherné
glazuře, v přírodních i jasných barvách
a vypálen v peci otápěné dřevem.
Inspiraci hledá keramička v dávnověku
a v přírodě. Ateliér se nachází
v malebném koutu Českého středohoří.

Brašnářství Valešová
Chuderov 71
tel.: +420 774 690 236
www.brasnarstvi-valesova.cz

Ateliér skla Tašov
Lucie HS a Jaroslav Houšť, Tašov 51
tel.: +420 731 469 086
www.luciehoust.cz

7.

Štípané ploty
Bezúdržbové štípané dřevěné ploty
vytvářejí estetické plotové pole.
Vše s fantazií přírodní linky
a originální patinou starého dřeva.
V každém kousku plotu jsou vidět
kresby dřevních vláken. Štípané
ploty vytvářejí oku harmonickou,
přirozenou a díky fantazii i
nekonečnou podívanou.

Jan Tyle
Veselí 25
tel.: +420 736 225 565
www.stipaneploty.cz

V obchůdku můžete sklo zakoupit,
stejně jako vintage nábytek, domluvit si
kurz či konzultaci.

8.

VÝROBKY Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
A KURZY LIDOVÉ TVORBY
V domě paní Šustrové najdete výrobnu
figurek z kukuřičného šustí z vlastní
zahrady nebo z okolních polí a světový
unikát – Podřipský pohyblivý betlém
s více jak 250 figurami a měnícími se
scénami.
Během celého roku tu můžete
zkusit kurz lidové tvorby – pečení
staročeského perníku , vizovického,
kynutého či obřadního pečiva.
Jiřina Šustrová
Bechlín 18
tel.: +420 604 437 050
www.podripskybetlem.cz

Alena Šumová
Levín 60
tel.: +420 720 489 876
www.keramikasumo.cz

9.

Podřipská paličkovaná krajka
V Podřipské minigalerii můžete
obdivovat tradiční umění ručně
paličkované krajky, které je v našich
zemích známé více než 450 let.
K vidění jsou jak drobná dílka jako
náušnice nebo vánoční ozdoby,
tak práce větších formátů.
Během workshopů si tu můžete
vyzkoušet, jaké to je, vzít do ruky
paličky a ocitnout se ve světě jemné
krásy.
Eva Hotovcová - Podřipské krajkářky
Podřipská minigalerie
Prokopova 529, Roudnice nad Labem
tel.: +420 603 215 324
www.facebook.com/podripskaminigalerie

4.

Svíčky ze včelího vosku AnnKas
Společnost AnnKas nabízí ručně
dělané včelí a bylinné produkty.
Vybírat můžete z více než 200
druhů svíček a ozdob nejrůznějších
velikostí a tvarů ze včelího vosku.
V nabídce jsou i dárkové sady
s medovinou nebo medem.
Pro zájemce jsou připraveny
workshopy výroby svíček a prohlídky
včelnice.
AnnKas s.r.o.
Dubičná 30, Úštěk
tel.: +420 723 933 559
www.vceli-svicky.eu

10.

Levandulové slavnosti
v Levandulové zahradě Anette
Levandulové slavnosti jsou vrcholem
sezony kvetení levandule
v Levandulové zahradě Anette v obci
Klapý u Hazmburku. Odehrávají se
na začátku července během víkendu
spojeného zpravidla se dny státních
svátků. Při akci probíhají komentované
prohlídky o pěstování, sklizni a zpracování
levandule. Návštěvníci si mohou zkusit
některý z produktů vyrobit.
Anette florist s.r.o.
Klapý 208
tel.: +420 603 875 307
www.facebook.com/levandulovazahrada
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Ruční papír a drobné dárky
z ručního papíru

Ručně tkané oděvní
a bytové originály

Dílna byla vybudována s cílem oživit
prastaré řemeslo výroby ručního papíru
a umožnit vyzkoušet si, že neztratilo nic
na své originalitě, kráse i užitku. Projdete
si zde interaktivní expozici o vzniku a
současné výrobě papíru, vyzkoušíte
jeho výrobu nebo zakoupíte ruční papír
různého formátu, obálky, přání, knihy.
Všechny výrobky jsou zde originálem.

Polštáře, koberce, plédy, šály, kabelky,
oděv - všechny výrobky paní Brázové
jsou vyrobeny na ručním tkalcovském
stavu a podle vlastních návrhů.
Na výrobu jsou požívány jak tradiční
přírodní, tak moderní materiály. Ručně
tkané výrobky přibližují původní textilní
techniky a doplňují oblékání i bydlení
nadčasovým výrobkem.

Dílna ručního papíru, z. s.
Velká Dominikánská 285/33, Litoměřice
tel.: +420 724 092 279
www.rucnipapir.com

Petra Brázová
Litoměřice
tel.: +420 605 512 066
www.artsilk.cz, www.fler.cz/artsilk

11.

12.

Mydlárna Bohemikus

SLAVNOSTI PASTVIN

Rodinná mydlárna v srdci Českého
středohoří ručně vyrábí rostlinná
mýdla, šampony a drogerii - voňavá i
bez parfemace. Veškeré oleje
a másla, které v mýdlech pečují
o vaší pokožku, jsou v BIO kvalitě
lisované za studena. Obaly jsou
z recyklovaného papíru od české
společnosti s dlouhouletou tradicí PVO Zákupy.

Celodenní akce pro veřejnost konající
se v obci Hlinná u Litoměřic je
zaměřena na osvětu v oblasti ochrany
přírody CHKO České středohoří.
Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet
lidová řemesla a zažít kontakt
s domácími i divokými zvířaty.
Akce se též zaměřuje na propagaci
lokálních výrobců a jejich
produktů, přibližuje práci místních
ekologických a uměleckých spolků.

Mydlárna Bohemikus
- Hedvika Vychytilová
Moravany 31, Řehlovice
tel.: +420 776 161 989
www.bohemikus.cz

Regionální pracoviště
Správa CHKO České středohoří
Michalská 260/14, Litoměřice
tel.: +420 951 424 301
www.life.cz

chutí a vůní
Českého středohoří

1.

CESTA chutí a vůní

Piva z produkce
Pivovaru Na Rychtě

České
středohoří

Českého středohoří

Ústecký
kraj

Držovické výrobky
z kozího mléka
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Sušené ovoce
z Českého středohoří
Džemy z ovoce
z Českého středohoří

Grinor

Ležáky Labuť a pivní
speciály Labuť
Pršuty a fermentované masné výrobky
+ Jehněčí maso, Chovaneček
Pivo Vikář, Děkan
a Štěpán
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Med Včelařství
Horákovi
Výběrová
zrnková káva
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Dortletka

Podřipské
perníčkování

Levandulové sušenky
a kulinářská levandule z Klapého
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Fratava
Roudnický
košt
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Ležáky Labuť a pivní speciály Labuť

Med Včelařství Horákovi

Džemy obsahují vysoký podíl ovoce,
třtinový cukr a citrusový pektin.

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 se osvěžit dobrým pivem
i na prohlídku minipivovaru.

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.

Valdemar Grešík - Natura s.r.o.
Saská 134/60, Děčín X - Bělá
tel.: +420 603 794 522, 412 528 020
www.gresik.cz

Minipivovar Labuť s.r.o.
Zítkova 784/5, Litoměřice
tel.: +420 416 534 837
www.minipivovarlabut.cz

Včelařství Horákovi
Dlouhá 194/47, Litoměřice
tel.: +420 778 038 996

Jedná se o 100% přírodní ovocný džem
se sníženým obsahem cukru
bez přidaných konzervačních látek.
Džem se získává z ručně sbíraného
ovoce ze sadů v Českém středohoří,
kde probíhá i samotné pěstování ovoce.

13.

Mošt jablečný bio
Michal Wagner

Piva z produkce
Pivovaru Na Rychtě

Držovické výrobky
z kozího mléka

Certifikát získal Pivovar Na Rychtě pro
skupinu výrobků - pro vlastní piva.
Vlajkovou lodí mezi pivy je Mazel 12°
- světlý ležák, dále je to Vojtěch 12° jantarový ležák, Brusinka 12° - ochucený
ležák, Rychtovar 14° - světlý speciál,
pšeničné pivo Ústecká rychtářka 11°
( Weizenbier), T.G.M. 11° a ostatní sezónní
piva. Všechna piva jsou nefiltrovaná,
nepasterizovaná a vařená tradiční
metodou.

Malá rodinná farma se nachází
v obci Držovice necelé 3 km od Úštěka.
Všechny certifikované produkty výrobky z kozího mléka jako různé
sýry i typu gouda, kefír nebo tvaroh,
jsou vyráběny z kvalitního mléka
místních ovcí a koz. Zvířata se zde
celoročně volně pasou na pastvinách,
které k farmě přiléhají.

Pivovar Na Rychtě
Klášterní 75/9, Ústí nad Labem
tel.: +420 475 213 138
www.pivovarnarychte.cz

Jakub Laušman
Držovice 23
tel.: +420 603 189 261
www.farma.drzovice.info
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Podřipské 12° pšeničné
a Světlý ležák 11°
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Mošt jablečný bio, Michal Wagner

Zmrzlina Porta Bohemica

Sušené ovoce z Českého středohoří

Domácí a 100% jablečný mošt je
vyrobený z vlastní produkce jablek z jablečného sadu certifikovaného
v režimu ekologického zemědělství.
Chuťově výborná a zdraví prospěšná
přírodní šťáva prochází jemnou
pasterací. Všechna použitá jablka jsou
ručně sbírána.
V sezóně na farmě koupíte i mošt
hruškový.

Zmrzlina Porta Bohemica je ručně
vyráběná řemeslná zmrzlina
z místních regionálních surovin,
kterými jsou především ovoce, byliny
a smetana. Vše výhradně od lokálních
výrobců z Českého středohoří. Zmrzlina se prodává pouze v regionu České
středohoří a je nabízena v jedinečných
chutích jako například malinový sorbet s kopřivami, švestková s likérem,
jahodová se smetanou a mátou.

Jedná se o sušené jablka a hrušky,
pěstované a ručně sbírané ve vlastním
sadu v Českém středohoří. Sady se
rozprostírají mezi Milešovkou
a Lovošem. Ovoce se ručně zpracovává
- krájí a suší při nízkých teplotách.
Je nesířené a není doslazované. Balení
je do celofánových sáčků různých
gramáží.

Ovocná farma Starý Týn
Starý Týn 2, Úštěk
tel.: +420 608 710 572
www.facebook.com/farmaStaryTyn

10.

Prodej:
Food Truck Zimoř u Úštěka
tel.: +420 739 463 296
www.facebook.com/ZmrzlinaPortaBohemica

11.

Valdemar Grešík - Natura s.r.o.
Saská 134/60, Děčín X - Bělá
tel.: +420 603 794 522, 412 528 020
www.gresik.cz

12.

Jehněčí maso Chovaneček

Čokoládové lanýže

Výběrová zrnková káva

Pivo Vikář, Děkan a Štěpán

Chovaneček je rodinná firma s dlouholetou tradicí v uzenářské výrobě specialit.
Hlavní předností je neustálá práce
na vývoji uzenářských výrobků. Vybírat
můžete z pestré nabídky - jak na e-shopu,
tak ve dvou litoměřických obchodech. Jedná se o trvanlivé uzeniny skupiny pršut (Karé,
Panenka, Bresaola a další) a fermentované
výrobky (klobásy, čabáje či viržínka).

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 věnují chovu
kříženců ovcí plemene Suffolk. Svojí
prací farmáři přispívají i ke krajinotvorbě
a postupně vrací původní vzhled
zarostlým pastvinám a sadům.

Čokoládové lanýže jsou ručně vyráběné pralinky francouzského typu.
Na jejich výrobu jsou použity výběrové
suroviny. Část z nich jsou lokální
dle dostupnosti, jako například med
z Českého středohoří. Každá pralinka
je originál a k dostání jsou v různých
příchutích s příměsí bio koření.
Paní Mlenská vyrábí na 30 druhů.
Běžně k dostání je v krámku 10 příchutí.

Pražírna nabízí pouze kávová zrna
nadstandardní kvality s příběhem
a tváří. Vášeň a respekt jsou vnášeny
během celého procesu - od pečlivého
nákupu zelených zrn, přes pražení
až po balení a distribuci. Hlavním
produktem je zrnková, maximálně
čerstvá káva (jednodruhová výběrová
arabika). V podnikové prodejně
můžete koupit kávové nápoje
a příslušenství k její přípravě.

Pivo Vikář 10°, Děkan 11° a Štěpán 12°
patří mezi vlajkové lodě Biskupského
pivovaru U sv. Štěpána. Jsou vařena
tradiční metodou, jsou nefiltrována
a nepasterizována. Vikář 10° je pivo
výčepní s příjemnou chmelovou
hořkostí. Děkan 11° i Štěpán 12° jsou
pivní ležáky s vyšší hořkostí a vysokým
řízem. Jména navazují na historii
objektu pivovaru - diecézní dům
a bývalou teologickou fakultu.

Chovaneček s.r.o.
Novobranská 87/74, Dlouhá 10, Litoměřice
tel.: +420 776 862 011
www.prsuterie.cz

Chovaneček s.r.o.
Novobranská 87/74, Dlouhá 10, Litoměřice
tel.: +420 776 862 011
www.prsuterie.cz

Čokoládová laboratoř - Dana Mlenská
Dlouhá 194/47, Litoměřice
tel.: +412 606 028 228
www.cokolaborator.cz

Pražírna kávy Zoban
Lidická 53/3, Litoměřice
tel.: +420 777 569 684, 777 009 073
www.prazirnazoban.cz

Biskupský pivovar U sv. Štěpána
Komenského 748/4, Litoměřice
tel.: +420 731 402 556
www.biskupskypivovar.cz

Pršuty a fermentované
masné výrobky Chovaneček
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Grinor

Levandule pod Řípem

Dortletka

Fratava

Podřipské perníčkování

Roudnický košt

Grinor je tak zvané řemeslné víno.
Toto naturální víno je cuvée (směs)
odrůd Pinot Gris a Pinot Noir.
Jedná se o naprosto přírodní víno,
vyrobené bez jakékoliv chemie, pouze
s nezbytným minimem oxidu siřičitého nutného ke stabilizaci vína.
Víno je vyráběno a vinice obhospodařována dle Charty autentistů.

Malá rodinná firma z Podřipska
zaměřila všechny své síly na pěstování
levandule. Největší důraz kladou
na kvalitu. O levanduli zde pečují
s láskou a v podmínkách ekologického
zemědělství. Nabízí čerstvé i sušené
svazky, kytice, květ i celou řadu
levandulových výrobků jako
kosmetiku, dekorace či cukrovinky.
Vše najdete na jejich e-shopu.

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

Lobkowiczké zámecké vinařství vyrábí
bez přerušení od roku 1603 vína, která
nechávají vyniknout charakteru místní
vinařské oblasti. 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 vinicích tohoto
vinařství. Můžete ji ochutnat v turistické
sezóně ve Vinném pavilonu u roudnického
zámku nebo při jeho prohlídce.

Markéta Nebeská peče perníčky
dle rodinného receptu. Perníčky
připravuje v nejrůznějších velikostech
a tvarech. Vše ručně zdobí a nebojí se
žádného motivu. K výrobě používá
pouze místní suroviny a vlastní včelí
med. Výroba perníčku jí trvá tři dny.
Každý kousek z jejích rukou je originál.
Perníčky jsou k zakoupení i v kavárně
Nebeská v Roudnici nad Labem.

Roudnický košt je akce konající se
na Lobkowiczkém zámku v Roudnici
nad Labem od roku 2013. Hlavním
cílem je prezentace výhradně českých
vín a vinařství. 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
lokálních výrobců a řemeslníků.

Levandulová farma Židovice
Židovice 130, Hrobce
tel.: +420 603 365 040
www.levandulepodripem.cz

Dortletka - Cukrárna & Kavárna
Husovo náměstí 48, Roudnice nad Labem
tel.: +420 605 195 923
www.dortletka.cz

Lobkowiczké zámecké vinařství
Zámek 1, Roudnice nad Labem
tel.: +420 416 837 234
www.lobkowiczke-vinarstvi-roudnice.cz

Naturální nanovinařství
Charlie-VinumCelebratum, Karel Stejskal
Lovošská 129, Lovosice
tel.: +420 775 517 122
www.vinumcelebratum.cz

2.

13.

19.

Džemy z ovoce
z Českého středohoří

1.

Čokoládové lanýže

Levandule
pod Řípem

6.

2.
3.

4.

Praha

Markéta Nebeská
Dušníky 8 nebo Karla Jeřábka 1428,
Roudnice nad Labem
tel.: +420 739 155 443
www.podripskepernickovani.cz

Říp, o.p.s.
Husovo náměstí 58, Roudnice nad Labem
tel.: +420 412 871 149
www.roudnicky-kost.cz

19.

20.

Levandulové sušenky
a kulinářská levandule z Klapého

Podřipské 12° pšeničné
a Světlý ležák 11°

Máslové sušenky „LAVANDULKY“
jsou vyrobené ruční prací, připravené
a pečené dle tradiční receptury
paní Annou Drobnou (maminkou
majitelky), která pochází z Levandulové
zahrady z Klapého. Pro přípravu se
využívá Levandule lékařská, která je
pěstovaná, sklizená a sušená přímo
v Levandulové zahradě Anette v Klapém.

Podřipský rodinný minipivovar se
nachází v obci Ctiněves na úpatí hory
Říp. Podřipské 12°pšeničné je svrchně
kvašené pivo s vůni zralého banánu
a hřebíčku. Jedná se o pivo bavorského
typu. Světlý ležák 11° je pivo plzeňského typu, do kterého je přidán čerstvý
zelený chmel pro příjemnější chuť
a vůni.

Simona Görtlerová
Klapý 208
tel.: +420 603 875 307
www.facebook.com/levandulovazahrada

Podřipský rodinný minipivovar
Ctiněves 1
tel.: +420 777 320 385
www.podripske-pivo.cz

