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Drzna kreacija premium izdelkovDestilarna in čokoladnica
BERRYSHKA 

Prava družinska stvaritev sega že več kot 25 let v preteklost. 
Vrhunska naravna eterična olja blagovne znamke BF, premium žganice in 
čokolade blagovne znamke Berryshka, so paleta edinstvenih izdelkov. 

V svojih božanskih okusih in opojnih vonjavah razkrivajo zgodbe o 
medsebojnem sodelovanju in dolgoletnih izkušnjah. Odsevajo neizmerno 
strast in ljubezen do dela s katerim so bili ustvarjeni.
Odlikujejo se z najkakovostnejšimi izbranimi sestavinami, bogatih naravnih 
arom in okusov.

Za strastne gurmane, drzne pustolovce, ki si znajo vzeti čas in uživati 
trenutek.

                               Strast. Ljubezen. Drznost.BERRYSHKA 

Na Dolenjskem, natančneje v kraju Obrh, v objemu čudovite narave 
kočevskega pragozda - Kočevski Rog, ustvarjamo vrhunske izdelke 

mednarodno priznane kakovosti.

Poleg ustvarjanja naravnih eteričnih olj smo predani k povzdigovanju 
umetnosti okušanja in gurmanskim užitkom. Odkrivanju novih svetov, 

združevanju dveh najbolj pregrešnih sladkosti – ročno izdelanih čokolad in 
žganic različnih dimenzij.

           

                               Elegantna stvaritev božanskih okusov



Destilarna oz. »tovarna« eteričnih olj, kot so jo domačini zaradi kovinskega dimnika 
nekoč poimenovali, piše različne zgodbe iz preteklosti. Ponaša se z bogato zgodovino in s 
tradicijo pridobivanja naravnih eteričnih olj, z destilacijo različnih plodov smreke, jelke in 

bora. Tako destilarna, kot tudi sam kraj Obrh, namreč spadata v kočevsko območje, ki je 
zaradi visoke gozdne poraščenosti, svojevrstne podobe in zanimivega kulturnega razvoja, 

prepoznavno tudi na mednarodnem nivoju.

Destilarna, v prvotnem lastništvu Gozdnega gospodarstva Novo mesto, je v petdesetih 
letih prejšnjega stoletja z dejavnostjo pridelovanja eteričnih olj, več desetletij 

predstavljala možnost dodatnega zaslužka številnim prebivalcem. Dolenjska eterična 
olja so bila kot aromatično vsestransko sredstvo za uporabo v zdravilstvu in v kozmetiki, 

nadvse poznana tako doma, kot v tujini.

Natančneje 30. marca leta 1951, je destilarna pričela poskusno delovati. Kot takšna, 
je bila ustanovljena zaradi potreb po koriščenju gozdnih surovin, s čimer so se izognili 

propadu odpadnega sečnega materiala – zalog bližnjih in okoliških zasebnih gozdov.

Z dejavnostjo pridobivanja naravnih eteričnih olj, je destilarna uspešno obratovala več 
desetletij, zatem pa z nekajkratnimi prekinitvami obratovala le občasno, v odvisnosti od 

razpoložljivosti surovin in povpraševanja. 
Poleg pridobivanja eteričnih olj, je bila zanimiva ne samo za strokovnjake, temveč tudi za 

različne druge obiskovalce, med drugim tudi za namen izobraževanja šolske mladine.
Destilarna je bila od uradne otvoritve leta 1951, pa vse do leta 1989 (tudi kot ena izmed 

zadnjih, še obratujočih v Sloveniji) nespremenjena. 
V letu 1990 destilarno prevzame družina Kenda, ki jo povsem prenovi in sedaj uspešno, poleg 
eteričnih olj pod blagovno znamko Berryshka, proizvaja tudi žgane pijače, likerje in čokoladne 

izdelke.

Danes destilarna in čokoladnica poleg proizvodnje, predstavlja turistično znamenitost, kjer s 
svojo vrhunsko ponudbo zaznamuje zadovoljstvo slehernega obiskovalca.  

Razvojna žilica, entuziazem in medsebojno sodelovanje ter prave spretnosti so tiste, ki 
so destilarni ponovno vdahnile življenje in tako poplačale in oživile ves trud, znoj in solze 

številnih predhodnih generacij skozi zgodovino naše destilarne.

Pogled v preteklost naše destilarne

Destilarna s tradicijo ZGODOVINA NAŠE DESTILARNE
                          od leta 1950

                               Vdahnili smo ji življenje



                               

Popestrite si dan

Privoščite si edinstveno doživetje Neponovljiva avantura. Čista narava.

Iščete nova doživetja, ste željni novih znanj ali pa ste le radovedni in strastni 
gurman?

 

Vabimo vas v našo destilarno in čokoladnico Berryshka, v objem neokrnjene 
narave kočevskega pragozda. 
     

VABILO V 
DESTILARNO in ČOKOLADNICO 

BERRYSHKA
Obiščite nas



Razkrivamo vam proces destilacije 

V družbi mojstra destilacije vas popeljemo v 
prostore naše destilarne.

 Razkrijemo vam način 
ustvarjanja vrhunskih okusov in arom, nekaj  

skrivnosti in znanj, ki se 
prepletajo v naših 

prvovrstnih žganicah in eteričnih oljih.

Poleg bogate zgodovine te starodavne 
destilarne, z vami delimo skrivnostno zgodbo 
o Berryshki.

DESTILARNA
BERRYSHKA

Spoznajte Svet ustvarjanj in se prepustiteTradicionalna in pristna

                                                 Srce naše destilarne - pristni destilacijski kotli Polnjenje steklenic

Brinove jagode 

S sprehodom po prostorih, spoznate 
postopek mletja, destilacije in fermentacije 
surovin, do polnjenja, 
zapiranja in etiketiranja steklenic, kjer vse 
postopke izvajamo ročno.

Obiskovalci v prostoru za destilacijo

Prostor za fermentacijo



ČOKOLADNICA
BERRYSHKA

         Spoznajte čokoladni svet Berryshke  

Vsaka sestavina naših čokolad je skrbno 
izbrana.

Prvovrstni kakav najboljše kakovosti, nizke 
vsebnosti sladkorjev, brez dodanih umetnih 
barvil in aditivov.
Natančna toplotna obdelava, oblikovanje 
čokolade, vlivanje v modele in priprava 
kremnega polnila za praline, so le 
nekateri izmed postopkov, ki so potrebni za 
izdelavo naših premium čokoladnih izdelkov. 

Berryshka čokolade so tako po izgledu, kot po 
okusu, enostavno božanske.

Vonj žlahtne čokolade je tisti, ki vas zapelje v 
našo čokoladnico. Neposredno izpod rok 

čokoladne mojstrice lahko
 opazujete ročno ustvarjene mojstrovine  -  

drzne kreacije naših ročno izdelanih  
čokoladnih izdelkov.

Žlahtni vonj čokolade Ročno izdelane mojstrovine z ljubeznijo



KAVARNA BERRYSHKA
V doživetju okusov

Ob pogledu na roške gozdove in smaragdni 
izvir uživajte na terasi naše kavarne. 

Razvajajte vaše brbončice z izbranimi 
okusi Berryshka čokoladnih izdelkov, žganic in 

domačih sladic.

V butični prodajalni so vam na razpolago vsi 
naši izdelki, kjer lahko ob pomoči izkušenih 

svetovalcev najdete tudi darilo za vsako 
priložnost.

Preverite našo ponudbo tudi na
http://www.berryshka.com/ 

Za obisk in vodeni ogled destilarne in
 čokoladnice Berryshka, je potrebna 

predhodna rezervacija. 

VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

Ostale informacije:                                   

Delovni čas: Pet - Ned, 12.00 - 21.00
            Vodeni ogledi ob 15., 17. in 19. uri

Po dogovoru za večje skupine:
                                          
- Velikost skupine: min 10/max 60 oseb 
   oz. po dogovoru 
- Cena: 5€/osebo
- Trajanje ogleda: 45min

Vstopnina v destilarno in čokoladnico 
Berryshka vključuje:

- Organizacijo, predstavitev in vodeni ogled
- Predstavitev izdelkov, degustacijo žganic,   
   čokolad in ostalih domačih dobrot

Za več informacij nas kontaktirajte:

Berryshka, TOPP d.o.o.
M: +386 41 612 593
E: info@berryshka.com 

Doživetje okusov in zabave s stilomGurmanski užitki, ki vzbudijo domišljijo


