GURMÁNSKÁ STEZKA, vydali držitelé certifikátu - Železné hory regionální produkt ®, kteří jsou uvedeni v tomto propagačním materiálu za podpory
MAS Železnohorský region.
kartografické zpracování, DTP a tisk: Pavel Vítek, Josefa Ressla 2279, Pardubice

Dekorace a aranžování z přírodnin
a suchých květin
Blanka Machotová

Železnohorský
ležák
Jaroslav Kutílek

Staročeské koleno a uzené
Penzion a restaurace
Žlebská Lhotka - Libor Hamsa

Masný skot
hovězí maso
Jan Vašíček

Český med
z Licoměřic
Jiří Vašíček

Tácky,
košíčky, vázy
Vlasta Jozífová
1 km
0,5 km
0 km
ekvidistance: 5 m

Aktuální akce od uvedených producentů najdete v měsíčním
kalendáři akcí Železnohorského regionu, který je ke stažení na webu
www.zelenohorsky-region.cz.
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Vítáme vás na železnohorské Gurmánské stezce, která nás provede
západním okrajem tohoto zajímavého regionu. Místní producenti
spojili své síly a nápady, které daly vzniknout zajímavé pomyslné
cestě za dobrým jídlem a pitím po Železných horách. Naše putování kopíruje jak již zavedené cyklostezky, tak pohodlně navazuje na stezky turistické. Stezka má svůj imaginární začátek u malé
vísky Kraskov, kde najdeme černou kovárnu i úrodná pole bratrů
Navrátilových. Z Kraskova se vydáme po zelené turistické stezce
do Třemošnice, kde nás lákají k prohlídce komíny Berlovy vápenkyvzácné technické památky a nad ní v kopci se tyčící rozbořené stěny
hradu Lichnice. My však směřujeme po zvlněném úbočí Železných
hor směrem západním po modré značce směrem do Žlebských
Chvalovic, kde se zastavíme v minipivovaru pana Kutílka. Jen kousek
od něj si můžeme odpočinout i v restauraci Penzionu Žlebská
Lhotka. Od majitele penzionu pana Libora Hamsy zaskočíme do
sousedních Licoměřic podívat se na tradiční rodinnou biofarmu
bratrů Vašíčkových. My však putujeme dál ještě kousek po modré
turistické, která za Licoměřicemi končí u Březinky. Zde navážeme
na žlutou, až dorazíme do Licomělic. Odtud pokračujeme směrem
na Stojice po značkách, které jsou oranžové, kulaté s písmenem GS.
Po nich pak vede cesta až do Choltic. Pod korunami starých zkroucených dubů Choltické obory dojdeme k místnímu zámku, který
ukrývá skvostnou barokní kapli sv. Romedia, vlastivědné muzeum
a expozici černého divadla. V jednom z křídel zámku provozuje svou
restauraci pan Josef Raba. Jeho lahodná zámecká medová žebra
zaujmou konzumenty i neotřelým způsobem servírování. Sladkou
tečkou nakonec- proslavenými kynutými choltickými koláči se vás
pokusíme zlákat k návštěvě této železnohorské zajímavosti, kterou
se jistě Gurmánská stezka po našich horách-nehorách stane.

Sochy vyřezávané
motorovou pilou
Josef Cipryán

Železné hory lákají své návštěvníky nejen čarokrásnou přírodou, ale
i výsledky práce místních obyvatel, spojené mnohdy s mnohaletou
rodinnou řemeslnou tradicí.
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Třemošnické
těstoviny
Karel Kopecký
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Brambory
Josef Navrátil
Kovářské výrobky
Aleš Navrátil

„ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt®“

Zámecká medová žebra - J. Raba
Choltické koláče - J. Raba
Ovoce z Podhůří
Železných hor

Značení regionálních produktů
a výrobků na území Železnohorského regionu
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n Berlova vápenka
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Penzion a restaurace
Žlebská Lhotka

Kovářské výrobky

Pan Navrátil provozuje svoji živnost již od roku 1994 v obci Starý Dvůr,
kde má i svoji kovárnu. Nezabývá se pouze výrobou podkov, kováním
koní a opravami různého ručního nářadí, ale především výrobou
kovaných uměleckých předmětů, jako jsou např. svícny, mříže do
oken, ploty, kované brány či příslušenství ke krbu. V současné době
se také věnuje výrobě historických zbraní, které jsou dodávány do
zámků a hradů. Pan Navrátil se účastní nejrůznějších tradičních akcí
regionu i mimo něj. Vzhledem k tomu, že má i pojízdnou kovářskou
výheň, může přímo na těchto akcích kovat nejrůznější předměty
a ukazovat všem zájemcům, co obnáší práce kováře.
Prodejní místo: Starý Dvůr 48, Třemošnice 538 43
Kontakt: Aleš Navrátil, tel.: 774 702 815, www.Kovarnavratil.wbs.cz

Brambory

Pan Navrátil hospodaří na cca třiačtyřiceti
hektarech zemědělské půdy v okolí obce Kraskov
v Železnohorském regionu. Na svých pozemcích
pěstuje brambory a obilí. Jedná se převážně
o brambory odrůdové salátového varného typu. Pytlované a přebrané
brambory si mohou zájemci zakoupit přímo na malé
rodinné farmě v Kraskově. Jsou prodávány od
15. července až do vyprodání zásob, otevřeno
je každý den od 7 do 20 hodin. Pan Navrátil
je také tradičním prodejcem na Babím létě
v Železných horách v Autokempinku Konopáč,
kde si jeho produkty můžete zakoupit.
Prodejní místo: Starý Dvůr 48, Třemošnice 538 43
Kontakt: Josef Navrátil, tel.: 603 990 477, 602 278 838

Železnohorský ležák
Železnohorský ležák je pivo vyráběné v malém pivovaru
ve Žlebských Chvalovicích. Jde o nefiltrované kvasnicové pivo, které je
vyráběno výhradně z českých surovin.
Pivo není pasterované ani nijak stabilizované a při výrobním procesu nejsou
používány žádné chemické prostředky.
V ařena jsou piva světlá, tmavá a polotmavá od 11° do 17°. Součástí pivovaru
je také pěstitelská palírna. V letních
měsících je zde otevřen stánek pro
občerstvení turistů a cyklistů, protože se
pivovar nachází přímo na cyklistické stezce.

Prodejní místo: Žlebské Chvalovice 68, 538 43 Třemošnice
Otevřeno: od dubna do října - pátek až neděle 9 - 17 hodin.
Občerstvení: pivo, limo, speciality na grilu
Kontakt: Jaroslav Kutílek, tel.: 737 337 555
e-mail: kpalirna@seznam.cz, www.kutilkovapalirna.cz

PENZION A RESTAURACE na kraji obce Žlebská Lhotka, v chráněné krajinné oblasti na úpatí Železných hor. Penzion tvoří tři
samostatné budovy. V prostřední
budově je restaurace, v krajních
budovách jsou pokoje pro ubytování hostů ve dvoulůžkových,
třílůžkových a čtyřlůžkových
pokojích s možností přistýlky.
Do všech budov je bezbariérový
přístup. V areálu je prostor pro
stanování a parkování obytných
přívěsů. Zabezpečujeme úschovu
kol a motocyklů. V prostoru areálu
je 40 parkovacích míst pro osobní
vozidla. U restaurace je možnost
grilování na velkém venkovním
grilu (sele, jehně, kýta...), grilování
na lávovém grilu a opékání
uzenin na otevřeném ohni.
Místní specialitou jsou pečená vepřová kolena, domácí uzená
masa, včetně klobás. V zimním období vepřové a zvěřinové
hody z produktů železnohorského regionu. Výčep točí piva
značky Bernard a Železnohorský ležák z místního pivovaru
Prodejní místo: Žlebská Lhotka 35-37, 538 43 Třemošnice
GPS: N 49°53´50.2˝, E 15°33´7.9˝
Otevírací doba restaurace:
pondělí až neděle
11:00 - 22:00 hod.
Kontakt: Libor Hamsa
tel.: 777 833 991
e-mail: info@zlebskalhotka.cz
www.zlebskalhotka.cz

n Židovské památky
v Heřmanově Městci

Český med z Licoměřic

Med z Licoměřic pochází z CHKO Železné Hory. Je kvalitním
přírodním produktem , pocházejícím z čisté přírody. Pan Vašíček
se zabývá výrobou medu květového (jde o směs nektarů různých
rostlin, ale může být také i jedno druhový – řepkový, akátový,
jetelový, lipový a další) a medu medovicového (pochází z medovice
lesních stromů).
Prodejní místo: Licoměřice 20, Třemošnice 538 43
Kontakt: Jiří Vašíček, tel.: 724 505 217, e-mail: licomerickymed@seznam.cz

Masný skot - hovězí maso

Hovězí maso speciálního francouzského plemene „ BLONDE D AQUITAINE“ je chováno na biofarmě v Licoměřicích. Samotné plemeno je
nejmladším plemenem masného skotu vzniklým v druhé polovině
20. století v jihozápadní Francii v Pyrenejském pohoří. Jeho jedinečnost
spočívá ve velmi malé protučnělosti (maso je dietní).
Více než polovinu života prožijí naše zvířata na pastvinách a loukách
v CHKO Železné hory. Od jara do podzimu je můžete sledovat přímo
z turistických tras a cyklotras na pastvinách
malebného podhůří našich hor.
Prodejní místo:
Licoměřice 20, Třemošnice 538 43
Kontakt: Jan Vašíček, tel.: 724 008 960,
e-mail: janzlicomeric@seznam.cz

Zámecká medová žebra

Zámecká medová žebra se vyrábí v Restauraci Zámek Choltice.
Žebra jsou vyráběna podle originálního receptu za
použití regionálních surovin, podávaná s domácím
chlebem. Stejně originální je
i způsob servírování. Žebra pro
vás připravujeme po celý rok.
Restaurace se nachází přímo
v prostorách barokního zámku.
Zámek je obklopen oborou a soustavou
tří rybníků. V kuchyni každý den
připravujeme: hotová jídla, minutky,
zvěřinu, ryby, těstoviny, krajové i národní
speciality, saláty, zmrzlinové poháry….
V 1. patře je Music Club.

n zřícenina hradu
Lichnice
n Památník
v Lipovci

n rozhledna Licoměřice

Choltické koláče

Choltické koláče se vyrábí v Restauraci Zámek Choltice. Koláče jsou z kynutého těsta, plněné tvarohem nebo povidly vlastní
výroby. Koláče pečeme po celý rok každou
sobotu a neděli, jinak na objednání.
O letních prázdninách denně.
Prodejní místo: Restaurace
Zámek Choltice, Náměstí sv. Trojce 1, 533 61 Choltice,
Otevírací doba:
pondělí - neděle 11 - 24 hodin
Kontakt: Josef Raba, tel.: 777 200 804,
e-mail: krabak.j@seznam.cz, www.zamekcholtice.cz

n zřícenina tvrze
ve Svojšicích

n Zámek Choltice
n letiště Podhořany

