Regionální výrobky
V našem převážně hornatém kraji se nedařilo zemědělství, a i proto se v minulosti stala hlavním zdrojem obživy zdejších lidí řemesla. Liberecký kraj je historicky spjat zejména se sklářstvím, šperkařstvím, bižuterní a textilní výrobou.
Dodnes můžete v okolí Železného Brodu,
Semil, Turnova, Jablonce nad Nisou, Poniklé či
Frýdlantu absolvovat prohlídku sklářských dílen, ve kterých vznikají skleněné figurky, korálky nebo vánoční ozdoby. Nový Bor a Kamenický
Šenov jsou města světově proslulá rytým, nebo
broušeným sklem, v minulosti také malovaným.
Duté sklo se také vyrábí v krkonošské sklárně
v Harrachově. Většina skláren nabízí prohlídky
svých provozů s ukázkami výroby a není výjimkou, že si návštěvník může vlastnoručně vyrobit
skleněné dílko, které mu doma bude připomínat
návštěvu u sklářských mistrů.

Dalším tradičním odvětvím typickým pro
Liberecký kraj byl textilní průmysl, kterému
mnohá města, zejména pak Liberec, vděčí za
svůj rozmach, který dosud připomíná velkorysá
architektura sídel textilních průmyslníků z přelomu 19. a 20. století.
Zašlou slávu již neexistujících továren
dokládají četné industriální památky pro Liberecký kraj typické (přehrady, vodárny, továrny,
stroje).
Zdejší kraj vám ovšem nabídne i zajímavé
pokrmy a nápoje. České pivo je světoznámé,
v Libereckém kraji jej vaří například pivovary
Vratislavice, Svijany, nebo Malý Rohozec. Nabízejí se i nealkoholické nápoje (přírodní ovocné
mošty). Na venkově se stále vyrábějí ovčí a kozí
sýry, z Krkonoš se rozšířilo zdejší typické jídlo
bramborák.

České sklo je světový pojem a zůstane zachováno díky sbírkám řady muzeí, z nichž některá jsou na expozice skla specializována. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je
jedinečné rozsahem i kvalitou své sbírky, která
dokládá vývoj sklářství, šperkařství, výroby bižuterie, mincovnictví české i zahraniční provenience, ovšem se zvláštním zřetelem na severočeskou produkční oblast. Muzea v Kamenickém
Šenově a Novém Boru dokumentují a konfrontují sklářské umění minulosti i současnosti.

Všechny regionální produkty a výrobky lze
ochutnat nebo zakoupit při příležitosti různých
slavností (Slavnosti sýra na Frýdlantsku, Valdštejnské slavnosti), jarmarků (Smržovský jarmark) nebo trhů (Turnovské staročeské trhy, velikonoční a vánoční trhy). Mnohé výrobky nabízí např. i specializovaná prodejna v Turnově
a v Liberci. Regionální produkty poznáte podle označení „Krkonoše – originální produkt“,
„Regionální produkt Český ráj“, nebo „Regionální Produkt Jizerské hory“.

Oblast Českého ráje byla a dosud je bohatým nalezištěm drahokamů a polodrahokamů.
Vývoj šperkařství dokumentuje Muzeum Českého ráje v Turnově, které je také pořadatelem
mezinárodních šperkařských sympozií, díky
nimž vlastní toto muzeum jednu z nejvýznamnějších sbírek moderního šperku. V Turnově je
do šperků zpracováván český granát. V mincovně v Jablonci nad Nisou vznikají mezinárodně
známé medaile všeho druhu.

Liberecký kraj vyhlašuje každoročně na dožínkových slavnostech regionální výrobek roku.
Více informací o regionálních produktech
naleznete na stránkách:
http://www.jizerske-vyrobky.cz
http://www.regionalniprodukt.cz/
http://www.krkonose.eu
/index.php?s=vyrobky&lang=1

www.liberecky-kraj.cz

