
Odneste si aj vy 
to najlepšie z regiónu Liptov.

Search for the label Produkt Liptova 
and discover the brand of Liptov 

region!

www.produktliptova.sk

Produkt Liptova
Liptovské polia a lúky, ktoré chránia okolité majestátne kopce, 
na nich pasúce sa zvieratá pijúce vodu z horských potôčikov 
a skúsené ruky zanietených výrobcov spolu vytvorili to najlep-
šie z regiónu – výrobky Produkt Liptova. Značka regionálnych 
produktov podporuje výnimočné výrobky poctivo vyrobené 
na Liptove. Je tiež zárukou kvality prihliadajúc na lokálnosť, 
udržateľnosť a lásku k tradíciám a prírodnému bohatstvu re-
giónu Liptov.

Hoci značka regionálnych výrobkov vznikla len nedávno, už 
teraz zastrešuje 11 výrobcov, ktorí splnili náročné kritéria ko-
misie. Výrobky slúžia na každodenné použitie a určite si nájdu 
stále miesto vo vašej špajzy.

Značku Produkt Liptova získali Liptovské droby a  šialence, 
včelí med, syry a syrové nite, kravské mlieko a maslo, medov-
níky, bylinkové čaje, a tiež bylinkové mydlá a šampóny, tkané 
koberce a prestierania a ľudové kroje.

Cieľom značky je najmä podpora lokálnych producentov 
a snaha zachovať tradičné výrobné procesy odovzdávané na 
Liptove z generáciu na generáciu.

Odneste si aj vy to najlepšie z regiónu!

Brand of local products
Liptov’s  fertile fields and medow, animals drinking water 
from mountain streams, and the experienced hands of pas‑
sionate producers together create the best of Liptov region. 
The brand of regional products supports exceptional prod‑
ucts made in Liptov. It is also a guarantee of quality, taking 
into account locality, sustainability and love for the tradi‑
tions and natural and cultural wealth of the Liptov region.

The brand was created only recently, it already covers 11 pro‑
ducers who have met demanding criteria of the commission. 
The products are for everyday use and will definitely find 
a  permanent place in your pantry. Liptovske droby, dairy 
products such as cheese, milk and butter; honey and honey
cakes, herbal teas, herbal soaps, woven carpets, table
cloths and folk costumes are definitely must ‑have of the 
region.

The aim of the brand is to support local producers and to 
keep the traditional production processes handed down in 
Liptov from generation to generation.

Shouldn’t have miss that!

The project is implemented with the financial support of the Ministry 
of Transport and Construction of the Slovak Republic.



BYLINKOVÉ ČAJE 
HERBAL TEA

 BIOTATRY
100%-né bio prírodné bylinkové čaje bez 
použitia chémie. Bylinky sú zalievané daž-
ďom, ošľahané horským slnkom a vetrom. 
Sú ručne zbierané, sušené a balené vo Vý-

chodnej pod Tatrami. Čaje si tak zachová-
vajú výnimočnú vôňu, farbu aj chuť. Presne 

tak, ako kedysi.

 biotatry

MED | HONEY
 VČELIE KRÁĽOVSTVO

Ochutnajte medík priamo z  Liptov-
ského Mikuláša, ktorý je výsledkom 
práce mladých včelárov Ľubomí-
ra Sovu a  Nicole Oravcovej. Med 
je kombináciou z  lúčnych kvetov 
a bylín, ovocných stromov, líp ako aj 

drobného ovocia. Nie je tepelne upra-
vovaný ani roztápaný.

 vcelie kralovstvo

LIPTOVSKÉ DROBY A ŠIALENCE
 LIPTOVSKÉ DROBY - GURMÁNSKE
Liptovské droby sú tradičným druhom jater-
níc so zemiakovou náplňou, ktoré sa vyrábajú 
starou remeselnou metódou. Tradícia firmy 
Liptovské droby Gurmánske sa datuje už od 
roku 1965. Zárukou kvality sú poctivo vybrané 
liptovské a slovenské suroviny o čom svedčí aj 

fakt, že výrobca je držiteľom značky kvality SK 
a Chráneného zemepisného označenia.

 liptovske droby gurmanske

BYLINKOVÉ MYDLÁ A ŠAMPÓNY 
HERBAL SOAPS

 KRMEŠÁKY
Krmešáky sú prvé prírodné bylinkové mydlá vyrába-
né remeselným spôsobom na Liptove. Sú vyrábané 
za studena, z výhradné prírodných surovín, v dre-
vených formách, krájané ručne. Nasleduje pomalé 
dozrievanie v drevených roštoch a ručná finalizácia 

mydiel aj obalov. Každý kus je originál, prospešný 
pre ľudskú pokožku a ohľaduplný k prírode.

 krmesaky

ČERSTVÉ SUROVÉ 
MLIEKO 
FRESH MILK

 PD LISKOVÁ – SLIAČE
Čerstvé, chemicky neupra-
vované kravské mlieko s  po-
dielom tuku najmenej 3,6 % si 
môžete zakúpiť v mliekomate 
v  lokálnych potravinách Hýro-
šova špajza v meste Ružombe-
rok. Mlieko má pôvodný obsah 
vitamínov a bielkovín a je z vlastnej 
produkcie družstva v  Liptovských 
Sliačoch.

 hyrosova spajza

SYRY, SYROVÉ NITE 
A MASLO 

CHEESES AND 
BUTTER

 PPS BOBROVEC
Nepremeškajte lahodnú chuť 
syrov vyrábaných na Salaši 
Pastierska. Ocenenie Produkt 
Liptova získal čerstvý a údený 

kravský syr, chutné syrové nite 
a kravské maslo s podielom tuku 

min. 82%. Okrem možnosti nákupu 
si môžete vychutnať syrový tanier aj 

na salaši s výhľadom na Liptovský Miku-
láš a panorámu Nízkych Tatier.

 salas pastierska

MED(VEĎ)OVNÍK 
HONEY ‑CAKES

 ANNA ŠENKERÍKOVÁ
Vdýchnuť medovníkom dušu 
tak, aby pohladili oko obdaro-
vaného a ulahodili svojou chu-
ťou je naozaj umenie. Unikátne 
medovníčky z  Liptovskej Lúž-
nej sú poctivo, ručne vyrábané 
a  nápadito i  tradične zdobené. 
Medveďovníky majú za cieľ premos-
tiť to krásne a tradičné, čo Liptov po-
núka s inovatívnym prístupom mladej vý-
tvarníčky a bez kompromisov v zložení surovín.

 medvedovnik

OCENENÍ PRODUCENTI / CERTIFIED PRODUCERS:

MEDOVNÍKY MEDONA 
HONEY ‑CAKES

 MIROSLAVA CINGELOVÁ
Každý kus je malé umelecké dielo vyrobené s lás-
kou. Medovníkom sa dá vyjadriť láska, náklon-
nosť k  druhej osobe, poďakovanie či úctu, no 
i poprianie zdravia. Ružomberská medovníkarka 
maľuje bielou kornútkovou technikou, používa 
ornamentové vzory, ale aj vzory filetovej čipky.

 MEDONA

MED | HONEY
 IVETA NÁDAŠDYOVÁ

Včelí med je zázrak prírody. Včelári a mi-
lovníci prírody sa rozhodli zveľadovať to, 
čo nám bolo zverené od predkov a ctiť 
si pravé hodnoty života. Svoje úle majú 
zasadené v  lone liptovskej prírody, na 
mieste označovanom ako raj pre včely.

 iveta.nadasdyova@gmail.com

TKANÉ KOBERCE 
A PRESTIERANIA | WOVEN 
CARPETS AND TABLECLOTHS

 MICHAL LORENČÍK
Michal je jedinečný remeselník a  nadše-
nec pre tradičné remeslo tkáčstva. Na-
priek svojmu hendikepu ukazuje svetu, 
že kde je vôľa tam je cesta. Popri tkaní 
kobercov a stolovych prestieraní rád ex-
perimentuje s rôznymi technikami a for-
mami výroby.

 janalore76@gmail.com

ĽUDOVÉ KROJE | FOLK 
COSTUMES

 EMÍLIA ŠIMČEKOVÁ
Máloktorá krajina má tak bohaté a  rozmanité 
spektrum ľudového obliekania ako Slovensko. 
V regióne Liptov sa takýmto bohatstvom môže 
popýšiť aj okolie Liptovských Sliačov. Práve tam 
Emília nadobudla lásku k  remeslu vďaka svojej 
mame, ktorá vyrábala kroje a krojované bábiky. 
Krojárstvo a  ľudové výšivky znamenajú tradíciu 
a kultúrne dedičstvo, ktoré by sme mali zachová-
vať.

 esimcekova@gmail.com


