
Slané a sladké
Pečivo
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O nás
Jsme malá pekárna v centru Prahy. Nabízíme běžné, jemné a trvanlivé 
sladké i slané pečivo. Naší specialitou jsou chleby zadělávané kvasem 
a čerstvým droždím.

Pečeme s fortelem
Aby chleba pořádně chutnal, potřebujete kvalitní mouku, sůl, vodu… 
a velké srdce. Většinu práce při pečení u nás nedělají stroje, ale lidé.

Vracíme se k tradici
Pšenice obsahuje ze všech obilovin nejvíce lepku, kterému bochníky 
vděčí za svou nadýchanost. Nezapomínáme ani na obiloviny, ze kterých 
se chléb pekl po staletí. Žito má specifické vlastnosti, zajímavou chuť 
i vyšší obsah vlákniny, minerálních a zdraví prospěšných látek.

Pečivo ze všech koutů Evropy
Co země, to jiná pekařina. Máme rádi francouzské bagety, italské ciabatty 
i německý žitný chléb. Na pořádný český bochník ale nedáme dopustit.

Naše postupy
Pro každou z receptur používáme místní mouky i tradiční postupy.

Základem našich kvasových chlebů je kvalitní kvas. Připravujeme si ho 
sami z žitné mouky a vody. Při pečení nepřidáváme žádnou „zlepšovací“ 
chemii, běžnou v průmyslových pekárnách.

Při přípravě chlebů s přídavkem droždí používáme pouze čerstvé droždí.
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O pšenici
Italské ciabatty, francouzské bagety, toustový chléb, croissanty nebo 
české koláče. Ani jedno bychom si dnes nedokázali představit bez pše-
ničné mouky. Za jemnou a velmi pružnou střídu a vyklenuté tvary vděčí 
pšeničné pečivo vysokému podílu lepku. Ten, přesněji pšeničné lepko
tvorné bílkoviny, dokáží vytvářet kynuté pečivo nejlépe ze všech obilovin. 
Pšenice patří mezi nejstarší a dnes nejrozšířenější obilniny na světě. Jen 
v Evropě se dnes pěstují desítky pšenic s různými zpracovatelskými vlast-
nostmi. Mouky se zpravidla míchají z několika odrůd.

O žitě
Než se rozšířilo pěstování pšenice, bylo v našich krajích běžné péct chléb 
ze žita. Protože žitná mouka obsahuje méně kvalitní lepek, je žitné těsto 
lepivější, hůře drží tvar a nevytváří při pečení tak porézní klenbu jako 
pšenice. Často se proto nesází volně do pece, ale peče se ve formách. 
Žitné chleby jsou hutnější a mají menší objem než pšeničné. Své „kosme-
tické vady“ nám ale žitný chléb vynahradí výbornou chutí, větším podí-
lem vlákniny, snadnou stravitelností a množstvím zdraví prospěšných 
antioxidantů.

O kvasinkách
Pro správné nakynutí je třeba, aby v těstu řádně proběhl proces fermen-
tace. Působením kvasinek, které při štěpení cukrů produkují oxid uhličitý 
a řadu dalších aromatických látek, získává pečivo svou intenzivní chuť 
i nadýchanost. Dnes jsou nejčastěji využívány kvasinky obsažené v droždí 
nebo v kvásku.

O droždí
Při výrobě pečiva se dnes nejčastěji setkáte se sušeným, instantním 
nebo čerstvým droždím. Jsou to živé buňky kvasinek druhu Saccharomy-
ces cerevisiae, které produkují oxid uhličitý potřebný pro správné kynutí 
těsta. Chléb s přídavkem droždí je chuťově méně výrazný a snadněji pod-
léhá plesnivění. Čerstvé droždí obsahuje vodu, instantní je často dopl-
něno o emulgátory. U nás používáme pouze čerstvé droždí.

Kvásek
Kvásek se vyrábí smícháním mouky a vody. Chléb zadělávaný kváskem 
výrazněji voní, má nakyslou chlebovou chuť a delší trvanlivost. Kvás-
kové těsto se zpracovává déle než těsto zadělávané droždím, proto není 
jeho používání příliš rozšířeno ve velkých průmyslových pekárnách. Žitné 
kvasy se tradičně připravují v oblasti střední a východní Evropy a někte-
rých pobaltských státech, zatímco pšeničné jsou oblíbené v západní 
Evropě (Francie, Španělsko, Itálie) a ječné kvasy ve skandinávských 
zemích.
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Volně sázený Prodej na kusy — 2 kg, 1 kg, 0,5 kg

Žitná mouka 70 %, pšeničná mouka 30 %
Zadělávaný droždím

Droždím zadělávaný kulatý bochník z žitné a pšeničné 
mouky patří mezi naše nejoblíbenější chleby. Díky většímu 

dílu žita je střídka hutnější, vlhčí a má více vlákniny.

Břevnovský chléb

Volně sázený Prodej na kusy — 900 g

Německý kváskový chléb

Žitná mouka 70 %, pšeničná mouka 30 %
Zadělávaný žitným kváskem

Když dáte kváskovému těstu dostatek času, vytvoří vám 
nadýchané bochníky s nádherně popraskanou kůrkou. Dobře 

upečený kváskový chléb krásně voní a vydrží déle čerstvý.
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Pečený ve formě Prodej na kusy — 600 g 

Tmavý žitný chléb

Žitná mouka 100 %
Zadělávaný žitným kváskem

Voňavý a dobře propečený bochník s vlhkou a vláčnou střídou a pevnou 
kůrkou. Díky kvásku a žitné mouce vydrží měkký déle než týden, díky 
vyššímu obsahu vlákniny je oblíbenou složkou zdravého stravování.

Volně sázený Prodej na kusy — 850 g

Kváskový chléb s řepou

Pšeničná mouka 100 %, červená řepa
Zadělávaný žitným kváskem

Bochník s nasládlou zemitou chutí a červenavě kropenatou barvou 
střídy po čerstvě nastrouhané červené řepě. Je plný vitaminů a vlákniny. 

Skvělá volba s čerstvým kozím sýrem či s medem. 
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Volně sázený Prodej na kusy — 900 g

Francouzský venkovský chléb

Pšeničná mouka 65 %, žitná mouka 10 %, celozrnná žitná 25 %
Zadělávaný žitným kváskem

Krajíc z pořádného voňavého bochníku podávejte se 
sklenkou červeného vína a francouzskými sýry. Dejte si při 

tom na čas, stejně jako si dáváme my při jeho pečení. 

Volně sázený Prodej na váhu — cca 250 g, 400 g, 1 kg

Italský vesnický chléb

Italská pšeničná mouka semolina 100 %
Zadělávaný droždím

Tradiční italský vesnický chléb ze semoliny (Triticum durum) 
s tvrdou, křupavou kůrkou a měkkou provzdušněnou střídou. 
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Volně sázený Prodej na kusy — 500 g

Ořechový chléb

Pšeničná mouka 70 %, žitná mouka 20 %,  
celozrnná směs semínek 10 %, ořechy

Zadělávaný droždím
Chléb s nasekanými vlašskými ořechy vám nikdy 

neztvrdne. Sníte ho totiž určitě dřív. 

Vhodný ke slavnostním příležitostem. 

Pečený v cihlových formách Prodej na váhu — cca 1,2 kg

Toustový chléb 

Pšeničná mouka 100 %
Zadělávaný droždím

Tradiční snídaňový chléb k toustování a výrobě čerstvých sendvičů. 
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Prodej na kusy 160 g

Chlebová bageta

Chlebová pšeničná mouka
Zaděláváno droždím

Když vás omrzí chlebové krajíce, vyzkoušejte bagetu.  
Můžete krájet, lámat, mazat či zapékat. 

Pořádný sendvič s kusem tyrolského špeku. 

Prodej na váhu 250–400 g 

Ciabatta

Italská pšeničná mouka 100 %
Zaděláváno droždím

Čerstvá ciabatta namáčená do olivového oleje nemá chybu, stejně 
jako obložená panini, která se z nich s oblibou připravují. 

K výběru i varianta se sušenými rajčaty nebo s olivami.
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Prodej na kusy cca 120 g, 220 g 

Bageta

Pšeničná mouka 100 % 
Zaděláváno droždím

Oblíbený francouzský dlouhý chléb s pevnou křupavou kůrkou s šikmými 
řezy a nadýchanou střídou s velkými vzduchovými bublinami.

Prodej na kusy cca 70 g

Máslové rohlíky

Pšeničná mouka 100 %, máslo
Zaděláváno droždím

Ručně vyráběné voňavé máslové rohlíky ochucené 
hrubou solí a kmínem nebo mákem.

Výborné ke snídani.
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Prodej na kusy cca 280 g

Quiche

Italská pšeničná mouka 100 %
Tradiční francouzské slané koláče s náplní z vajec, zeleniny a smetany. 

V nabídce ve variantě s francouzskými sýry Camembert 
či Brie de Meaux, nebo s tyrolským špekem.

Prodej na kusy 150 g, 200 g

Foccacia

Italská pšeničná mouka 100 %, olivový olej
Zaděláváno droždím

Nadýchané italské chlebové placky ze světlé pšeničné mouky 
a s trochou extra panenského olivového oleje. Nabízíme je 

také s cibulí a olivami nebo s cibulí a cherry rajčátky. 

Ideální ke steakům a burgerům.
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Prodej na kusy cca 120 g

České buchty

Ručně vyráběné kynuté buchty plněné švestkovými povidly, 
čerstvým plnotučným tvarohem, mákem a švestkami.

Na cestu i k posezení.

Prodej na kusy 120–140 g

Koláče

Ručně vyráběné kynuté koláče plněné tvarohem a ovocem. 
Čerstvé ovoce obměňujeme dle sezóny. Na jaře vyzkoušejte 

rebarboru, v létě třešně, na podzim švestky.
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Prodej na kusy cca 100 g

Bábovka

Nadýchaná voňavá bábovka z italské mouky  
ve variantách čokoláda a pistácie.  

Neděle každý den.

Prodej na kusy cca 200 g 

Jablečný štrůdl

Když se řekne štrůdl, taky si vybavíte rodinný recept po babičce?

Listové těsto, jablka, skořice a sekané vlašské ořechy.
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Prodej na kusy cca 80 g

Croissant

Ručně vyráběné croissanty z kynutého vrstveného těsta. V nabídce 
neplněné nebo s vanilkovou, marmeládovou či lískooříškovou náplní.

Snídaně po francouzsku.

Prodej na kusy cca 800 g, 150 g 

Crostata

Tradiční italské sladké koláče z křehkého lineckého těsta. 

K výběru ovocné, s vanilkovým krémem, s různými 
druhy marmelád, s čokoládou nebo ricottou.  



15

Prodej na kusy 60–80 g

Pečivo z nekynutého těsta

Sladké rohlíčky, šátečky a kapsy z nekynutého těsta plněné sekanými 
vlašskými ořechy, švestkovými povidly či lískooříškovým krémem.

Pečeme i na objednávku. 

Sváteční pečení

O Velikonocích pečeme mazance a beránky, o Vánocích 
zase máslové vánočky, marcipánové štoly a cukroví.   



Kontakty

Pekárna, prodejna delikates, cukrárna, bistro

Bělohorská
Bělohorská 26, Praha 6

belohorska@mojekredenc.cz

+420 724 002 177

Prodejna delikates

Flora Atrium
Vinohradská 2828/151, Praha 3

flora@mojekredenc.cz

+420 255 742 204


