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NAŠE CHLEBY A JEJICH VYJÍMEČNOST
Při výrobě chleba používáme náš vlastní, dvoustupňovou metodou vedený žitný kvas. Při druhém 
stupni kvasu pekařský mistr také mj.šlechtí chuť chleba. 
Chléb vyrábíme řemeslným způsobem z u nás 5 hodin fermentované žitné mouky.

DŮLEŽITÉ POJMY

FERMENTACE
Fermentace (ušlechtilé řízené .kvašení) je biotechnologický proces, při němž se organické látky 
postupně přeměňují za účasti mikrobiálních enzymů (fermentů) na jednodušší, lépe stravitelné látky.
Proces fermentace se využívá již tisíce let a díky němu je chléb chutnější, nutričně hodnotnější a snadno 
stravitelný. Fermentace následně chrání chléb proti procesům nechtěného nekontrolovatelného kvašení 
a zajišťuje vyšší pružnost střídky a stejnou chuť po celou dobu své trvanlivosti.

LEPEK
Lepek neboli gluten – jde o směs dvou bílkovin – gliadin a glutein, které se společně se škrobem nachází 
v semeni některých obilovin, a to nejvíce u pšenice, žita, ječmene. U pšenice je dokonce glutenu až 80 %. 
Vlastnost lepku je pojivost těsta, dává těstu lepivost a gumovost, a proto se hojně využívá v pekařství.

MOUKA PŠENIČNÁ SVĚTLÁ (známe hladkou, polohrubou, hrubou)
Vzniká namletím obroušeného zrna, zbaveného klíčku a obalových částí. Ty ale obsahují nejvíce živin 
a mastných kyselin, proto v bílé podobě mouky nenajdeme výživové hodnoty, které bychom v jídle měli 
mít zastoupeny. Zejména vláknina je v bílém pečivu (a v potravinách z bílé mouky) velmi nízká.
Bílá mouka je oproti celozrnné ochuzena řádově o 60 % vápníku, 76 % železa, 85 % hořčíku, 78 % zinku, 
77 % vitaminu B1, 80 % vitaminu B2, 86 % vitaminu E.

MOUKA  CELOZRNNÁ
Vyrábí ze všech druhu obilovin, včetně pšenice. Vzniká namletím celého zrna, a proto má větší obsah 
vitaminů a vlákniny. Celé zrno obsahuje tzv. polysacharidy neboli složité cukry, které se uvolňují 
do krve pomalu a postupně během celého zažívání.

MOUKA ŠPALDOVÁ
Jde o mouku celozrnnou. Vyrábí se z nešlechtěného druhu pšenice, který je odolný, takže se nemusí 
hnojit a mouka je proto bez chemikálií. Obsahuje řadu cenných látek jako hořčík, vitaminy skupiny B, 
draslík, vápník, zinek a mangan. Z tohotu druhu pšenice se nesemele tolik mouky jakou z běžných klasů, 
proto za ni zaplatíme vyšší cenu.

MOUKA ŽITNÁ 
Je celozrnnou moukou a vyrábí se ze zrn žita. Žitná mouka obsahuje velmi malé množství lepku, a proto 
tedy těsto z žitné mouky obtížně kyne. Obsahuje velké množství vlákniny, ale také vitaminů E, 
B a minerální látky vápník, fosfor, fluor, železo a hořčík. Pozitivně ovlivňuje imunitu.



149 / VENKOVSKÝ CHLÉB

800 g, trvanlivost 4 dny
Pšenično-žitný kvasový chléb

Jeden z nejprodávanějších chlebů je zajímavý chutí smažené 
cibulky, která ale nepřebíjí samotnou chuť pšenice a žita.

Chuť: Chléb chutná a voní po kvalitních obilovinách, smažené 
cibulce a semínkách. Chuť je zvýrazněna procesem 
fermentace a zdlouhavého zrání.

Charakteristika:
-kynutý chléb speciální
-měkká kyprá konzistence
-pružná střídka
-rozpraskaná vypečená kůrka
-stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení:
Mouka pšeničná, mouka žitná, sušená smažená cibule, 
pšeničné zrno, pekařský přípravek, sůl, škrob bramborový, 
slunečnice, lněné semínko, dýňové semínko, kmín

Alergeny: 1



287 / PASTEVECKÝ CELOZRNNÝ CHLÉB

800 g, trvanlivost 4 dny
Pšenično-žitný kvasový chléb

Nutričně velmi hodnotný chléb, protože obsahuje 95% 
celozrnné pšeničné a žitné mouky a díky tomu je cenným 
zdrojem vlákniny.

Chuť: Je ovlivněna procesem dlouhého zrání (24 hodin), 
díky kterému se zvýrazní chuť použitých surovin, především 
žitného kvasu a celozrnných mouk.

Charakteristika: 
-celozrnný chléb
-křupavá, podélně nakrojená kůrka
-vláčná střídka, což je u celozrnného chleba vyjímečné 

Složení:
Mouka pšeničná celozrnná, mouka žitná celozrnná, směs 
(sušený pšeničný kvas, pšeničná mouka, pšeničný lepek, 
sůl, pšeničná sladová mouka, sušený jogurt s mlékem, ječná 
sladová mouka, přírodní aroma, látka zlepšující mouku 
((kyselina askorbová – vitamin C), enzymy), žitný kvas, kmín, 
sůl, droždí 

Alergeny: 1, 7



110 / STAROČESKÝ ŽITNÝ CHLÉB

400 g, trvanlivost 4 dny
Žitný kvasový chléb

Žitná mouka, která je z 95% obsažena v tomto chlebu je 
sama o sobě nutričně velmi hodnotná, jelikož obsahuje řadu 
důležitých živin jako jsou vitaminy, minerální látky a vláknina

Chuť: Chléb chutná a voní po žitě a kvasu, zvýrazněna 
procesem fermentace. Jedinečná a velmi lahodná vysoká 
vypečená rozpraskaná kůrka. 

Charakteristika:
- tmavý žitný chléb
-hutná konzistence
-hodně propečený
-pružná střídka
-vysoká vypečená rozpraskaná kůrka
-stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení: 
Mouka žitná fermentovaná 95%, pekařský přípravek, sůl, 
mouka pšeničná a žitná, zakysaná syrovátka v prášku, 
emulgátory, mouka sladová ječmenná, pšeničná mouka, 
žitný kvas, regulátor kyselosti, přípravek zlepšující mouku, 
droždí, kmín, sůl

Alergeny: 1, 7



137 / BORODINSKÝ CHLÉB

800 g, trvanlivost 3 dny
Žitno-pšeničný kvasový chléb

Speciální „ruský“ chléb, který je výrazný chutí žita, sladu 
a koriandru. Výborně se hodí ke kozím sýrům.

Chuť: Výjimečná chuť sladu, žita a koriandru umocněna 
a zvýrazněna procesem fermentace.

Charakteristika: 
- hutná konzistence
-pružná vláčná střídka
-kůrka je měkčí
-stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka žitná, mouka pšeničná chlebová, cukr, směs 
sladů, sladový extrakt, žitná pražená sladová mouka, 
pšeničný lepek, pšeničná sladová mouka, pšeničné otruby, 
pšeničný špaldový sladový šrot, chmelová silice, enzymy, sůl, 
droždí, koriandr 

Alergeny: 1



66 / NOPÁLOVÝ CHLÉB

500 g trvanlivost 3 dny 
Pšenično-žitný kvasový chléb speciální

Unikátní nopalové mouky (Opuncie fikus indica) obsahuje 
celých 5%. Díky tomu má chléb nižší GI a zasytí vás na delší 
dobu. 
Skvěle chutná třeba jen s máslem nebo tvarohem.

Chuť: Vyvážená chuť pšeničné a žitné mouky s kmínem 
a praženým ječmenem.

Charakteristika:
speciální chléb s moukou z opuncie
-pružná střídka 
-kůrka měkčí ne tolik vypečená s kresbou klasu

Složení: mouka pšeničná chlebová, mouka žitná, nopalová 
mouka (Opuncie fikus indica 100%), sůl, droždí, pekařský 
přípravek, kmín, mouka hladká pšeničná, škrob bramborový, 
pražený ječmen

Alergeny: 1, 7 



1 / CELOŽITNÝ CHLÉB

400 g, trvanlivost 4 dny
Žitný chléb kvasový

Žitná mouka, která je z 95% obsažena v tomto chlebu je 
sama o sobě nutričně velmi hodnotná, jelikož obsahuje řadu 
důležitých živin jako jsou vitaminy, minerální látky
a vláknina.

Chuť: Přirozená chuť žita a kvasu.

Charakteristika:
 -  chléb ve tvaru kostky 
-  tmavá  pružná střídka
-  měkčí kůrka
-  stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka žitná 100%, droždí, sůl, pekařský přípravek, 
kmín, pražený ječmen

Alergeny: 1,3,7



180 / CELOŽITNÝ CHLÉB S CUKETOU

400 g, trvanlivost 4 dny
Žitný chléb kvasový speciální

Žitná mouka, která je z 95% obsažena v tomto chlebu je 
sama o sobě nutričně velmi hodnotná, jelikož obsahuje řadu 
důležitých živin jako jsou vitaminy, minerální látky a 
vláknina. Díky přídavku cukety je chléb velmi vláčný.

Chuť: Přirozená chuť žita a kvasu.

Charakteristika: 
-  chléb ve tvaru kostky 
-  tmavá  pružná střídka
-  měkčí kůrka 
-  stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka žitná 100%, cuketa strouhaná, droždí, sůl, 
pekařský přípravek, kurkuma

Alergeny: 1,3,7



76 / CELOŽITNÝ CHLÉB SE SLUNEČNICÍ

400 g, trvanlivost 4 dny
Žitný chléb kvasový speciální

Žitná mouka, která je z 95% obsažena v tomto chlebu je 
sama o sobě nutričně velmi hodnotná, jelikož obsahuje řadu 
důležitých živin jako jsou vitaminy, minerální látky 
a vláknina. Slunečnicová semínka dodají „křupavý efekt“ 
a tuk v podobě nenasycených MK.

Chuť: Přirozená chuť žita a kvasu.

Charakteristika:
-  chléb ve tvaru kostky 
-  tmavá  pružná střídka
-  měkčí kůrka
-  stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka žitná 100%, slunečnice, droždí, sůl, pekařský 
přípravek, kmín

Alergeny: 1,3,7



46 / TÝDENNÍ PECEN

2600 g, trvanlivost 7 dnů
Pšenično-žitný kvasový chléb

Chléb vhodný pro všestranné použití. Díky dlouhému zrání 
a pečení vydrží až týden měkký.

Chuť: Vyvážená chuť pšenice a žita zvýrazněna vlastním 
kvasem a procesem fermentace.

Charakteristika: 
- hutná konzistence
- pružná střídka
- vysoká glazovaná propečená kůrka
- stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka žitná, mouka pšeničná chlebová, mouka 
pšeničná hladká, kmín, bramborový škrob, sůl, droždí, 
pekařský přípravek, pražený ječmen

Alergeny: 1



139 / VÍKENDOVÝ PECEN

1300 g, trvanlivost 4 dny
Pšenično-žitný kvasový chléb

Chléb vhodný pro všestranné použití.

Chuť: Vyvážená chuť pšenice a žita zvýrazněna vlastním 
kvasem a procesem fermentace

Charakteristika:
- hutná konzistence
- pružná střídka
- lesklá propečená kůrka
- stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka žitná, mouka pšeničná chlebová, mouka 
pšeničná hladká, kmín, bramborový škrob, sůl, droždí, 
pekařský přípravek, pražený ječmen

Alergeny: 1



263 / PASECKÝ CHLÉB

800 g, trvanlivost 3 dny
Pšenično-žitný kvasový chléb

Chléb vhodný pro všestranné použití.

Chuť: Vyvážená chuť pšenice a žita zvýrazněna vlastním 
kvasem a procesem fermentace.

Charakteristika: 
- středně hutná konzistence
- pružná střídka
- měkká hladká kůrka
- stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka žitná, mouka pšeničná chlebová, mouka 
pšeničná hladká, kmín, bramborový škrob, sůl, droždí, 
pekařský přípravek, pražený ječmen

Alergeny: 1



2 / JABLONEČÁK

1300 g, trvanlivost 3 dny
Pšenično-žitný kvasový chléb

Chléb vhodný pro všestranné použití.

Chuť: Vyvážená chuť pšenice a žita zvýrazněna vlastním 
kvasem a procesem fermentace.

Charakteristika:
- středně hutná konzistence
- pružná střídka
- měkká hladká kůrka
- stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka žitná, mouka pšeničná chlebová, mouka 
pšeničná hladká, kmín, bramborový škrob, sůl, droždí,
pekařský přípravek, pražený ječmen

Alergeny: 1



247 / ŠPALDOVÝ CHLÉB

800 g, trvanlivost 3 dny
Pšenično-žitný kvasový chléb speciální

Špalda je druh pšenice, která je považována za vhodnější 
alternativu k novodobě šlechtěné pšenici a vyšším podílem 
minerálních látek a bílkovin. Je vyroben z 95% špaldové 
mouky (z toho 35% celozrnné).

Chuť: Chutná a voní po kvalitní špaldě s její typickou lehce 
oříškovou chutí a v závěru je chuť i vůně podkreslena žitným 
kvasem

Charakteristika :- hutnější konzistence
-tužší střídka
-propečenější kůrka  se třemi naříznutími
 
Složení: mouka špaldová hladká, mouka špaldová 
celozrnná, mouka žitná, sušené droždí, sůl, kmín, lněné 
semínko, slunečnicové semínko, pšeničné zrno celé

Alergeny: 1



94 / STŘEDOMOŘSKÝ CHLÉB

350 g, trvanlivost 4 dny
Pšenično-žitný chléb speciální

Speciální chléb s olivami a sušenými rajčaty skvělý například 
k tapenádám, sýrům a celkově k italsé kuchyni.

Chuť: Chléb italského typu, vyvážená chuť kvalitní pšenice, 
žita, sušených rajčat, černých a zelených oliv.

Charakteristika: 
- složený chléb
- měkká pórovitá střídka
- na řezu viditelné olivy a rajčata
- měkčí, méně propečená kůrka
- stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka pšeničná, pekařská směs, rostlinná 
vláknina, pšeničná sladová mouka, antioxidant, mouka žitná, 
olivy zelené a černé, polosušená italská cherry rajčátka, 
droždí, česnek, oregano, slunečnicový olej, sůl

Alergeny: 1, 7



169 / OLIVOVÝ CHLÉB

350 g, trvanlivost  4 dny
Pšeničný chléb speciální

Ideální bílý chléb k itakským pokrmům, zvláště v kombinaci 
s olivovým olejem.

Chuť: Chléb italského typu, vyvážená chuť kvalitní pšenice 
a černých oliv.

Charakteristika:
- světlý kynutý chléb
- kyprá konzistence
- pružná pórovitá střídka
- rozpraskaná měkčí kůrka
- stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka pšeničná, olivy černé krájené, pekařská 
směs, rostlinná vláknina, pšeničná sladová mouka, 
antioxidant, droždí

Alrgeny: 1,7



290 / OŘECHOVÝ CHLÉB

300 g, trvanlivost 3 dny
Pšenično-žitný kvasový chléb

Výborný chléb k paštikám a k sýrům.

Chuť: Chléb chutná a voní po kvalitní pšenici, žitě, kvasu 
a lašském ořechu. To vše je zvýrazněno vynikajícím vlastním 
kvasem a procesem fermentace. 

Charakteristika: 
- kynutý chléb
- kyprá konzistence
- pružná střídka
- měkčí křupavá kůrka
- stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka pšeničná chlebová, mouka žitná, ořechy 
vlašské, sůl, droždí, pekařský přípravek, sušená syrovátka, 
enzymy, kmín, pražený ječmen

Alergeny: 1, 7,8



113 / ŠKVARKOVÝ CHLÉB

300 g, trvanlivost 3 dny
Pšenično-žitný kvasový chléb

Výborný chléb k paštikám a k sýrům.

Chuť: Chléb chutná a voní po kvalitní pšenici, žitě, kvasu
a škvarkách. To vše je zvýrazněno vynikajícím vlastním 
kvasem a procesem fermentace. 

Charakteristika: 
- kynutý chléb
- kyprá konzistence
- pružná střídka
- měkčí křupavá kůrka
- stejná chuť po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka pšeničná chlebová, mouka žitná, škvarky, sůl, 
droždí, pekařský přípravek, sušená syrovátka, enzymy, kmín, 
pražený ječmen

Alergeny: 1, 7



44 / PODMÁSLOVÝ CHLÉB

500 g, trvanlivost 4 dny
Pšenično-žitný  kynutý chléb

Světlý měkčí chléb vhodný pro každodenní běžnou 
konzumaci.

Chuť: Chléb chutná a voní podmáslím, chuť je umocněna 
pšeničným kvasem a vysokým obsahem podmáslí
 a syrovátky. 

Charakteristika:
- kynutý bílý chléb
- kyprá konzistence
- pružná střídka
- měkká vypečenější kůrka
- chutný po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka pšeničná, mouka žitná, směs podmáslová, 
rostlinný olej palmový, glukózový sirup, směs koření, 
pšeničný lepek, aroma, sušený pšeničný kvas, droždí, sůl

Alergeny: 1, 7



133 / PODMÁSLOVÝ CHLÉB PÁRTY

600 g, trvanlivost 4 dny
Pšenično-žitný kynutý chléb

Chuť: Chléb chutná a voní podmáslím, chuť je umocněna 
pšeničným kvasem a vysokým obsahem podmáslí
a syrovátky. 

Charakteristika:
- kynutý bílý chléb
- kyprá konzistence
- pružná střídka
- měkká vypečenější kůrka
- chutný po celou dobu trvanlivosti

Složení: mouka pšeničná, mouka žitná, směs podmáslová, 
rostlinný olej palmový, glukózový sirup, směs koření, 
pšeničný lepek, aroma, sušený pšeničný kvas, droždí, sůl, 
pražený ječmen

Alergeny: 1, 7



111 / ZRNINOVÝ BOCHNÍK BEZ MOUKY

420 g, trvanlivost 4 dny
Speciální chléb

Chléb složený z čočky a semínek vhodný pro osoby, které se 
snaží omezit lepek ve stravě. Díky vysokému obsahu semen 
a čočky je u chleba vyšší obsah vlákniny, bílkovin
 a nasycených mastných kyselin. 

Chuť: Chléb chutná a voní po semínkách, čočce, sušené 
zelenině, koření a medu.

Charakteristika:
- celozrnný chléb bez přidání mouky
- hutná měkká konzistence
- měkčí zrnitá kůrka
- chléb ve tvaru malého čtvercového bochánku

Složení: směs (ovesné vločky bez lepku, slunečnice, klíčená 
čočka, pufované jáhly, len, rostlinná vláknina, dýně, sušená 
zelenina, sůl, koření, kvasničný extrakt), slunečnice, včelí 
med, olej rostlinný řepkový, sůl



219 / ŘEMESLNÝ BOCHNÍK

420 g, trvanlivost 4 dny
Speciální chléb

Chléb s minimálním obsahem lepku. Vhodný pro osoby, 
které se snaží omezit lepek ve stravě. Díky vysokému 
obsahu semen je u chleba vyšší obsah vlákniny, bílkovin
a nasycených mastných kyselin.

Chuť: Chutná po směsi semen, medu a koření.

Charakteristika:
- celozrnný chléb bez přidání mouky
- hutná měkká konzistence
- měkčí zrnitá kůrka
- chléb ve tvaru malého čtvercového bochánku

Složení: směs řemeslný chléb (slunečnicová semena, ovesné 
vločky, lněné semínko, med, řepkový olej, sušený žitný kvas, 
vláknina, pražená lněná semena, sezam, sůl, dýňová 
semena, koření), slunečnice, med, olej rostlinný řepkový, sůl

Alergeny: 1, 11



173 / BEZLEPKOVÝ CHLÉB ZE SMĚSI

420 g, trvanlivost 4 dny
CHLÉB 3S VÍCEZRNNÝ SE SNÍŽENÝM OBSAHEM LEPKU
Speciální chléb

Vhodný pro osoby, které se snaží omezit lepek ve stravě. 
Díky psylliu má chléb vyšší obsah vlákniny. 

Chuť: Chléb chutná převážně po slunečnicových semenech 
s nádechem karamelu. 

Charakteristika:
- Vyrobeno ze 100% bezlepkové směsi
- spojeno za pomoci rýžového kvasu, karamelu a droždí
- měkká zrnitá kůrka
- chléb ve tvaru kostky

Složení: bezlepková směs (bezlepkový pšeničný škrob, 
slunečnicová semena, lněná semena, semena tykve, sušený 
kvas, cukr, sůl, zahušťovadlo, karamel, psyllium, 
maltodextrin, dextróza), droždí

Vyrobeno za 100% bezlepkové směsi. Vyrobeno v provozu, 
kde se výrobek může kontaminovat surovinou obsahující 
lepek.


