
Složení výrobků
Telefon: 327594193
Mobil : 776016909 po 14.00h sms kdykoli
Email: karelzx9r@seznam.cz
info@pekarstvi-novotny.cz
http://pekarstvi-novotny.cz

Karel Novotný  Pekařství
IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855

O nás
Firma pekařství  Karel Novotný

Začínali jsme v roce 1992 . Z počátku byl sortiment jen chléb , běžné  a 
sladké pečivo. Později jsme rozšířili sortiment i o vícezrnné pečivo a 
zdravou výživu. Jsme firma rodinného typu naší snahou  je vyrábět 
kvalitní chléb a pečivo ze základních surovin (tedy žádné směsi a 
polotovary) ,převážně od ČESKÝCH dodavatelů. Chléb vyrábíme z kvasu.
Do tmavého chleba přidáváme pražený ječný slad (žádné umělé barvivo) 
Snažíme se hlavně o kvalitu a doufáme, že to naši zákazníci ocení.

mailto:karelzx9r@seznam.cz
mailto:info@pekarstvi-novotny.cz


Karel Novotný  Pekařství
IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855

Běžné pečivo pšeničné

Minimální trvanlivost: 24hodin

Gramáž:
Houska                        40g
Rohlík                         40g
Žemle                          40g
Žemle hamburger        60g
Bagetka                       80g
Veka chlebíčková       300g

Složení: 
(Zvýrazněné položky obsahují alergeny)

 mouka pšeničná,voda,tuk rostlinný ,tuk živočišný ,droždí, sůl s jodem ,kypřící 
a zlepšující prostředek.

Posyp: Mák,sůl hrubá,sezam



Karel Novotný  Pekařství
IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855

Běžné pečivo vícezrnné 
„Kornspitz“ „Kornbageta“

Gramáž:
Kornspitz                        
80g
Kornbageta                  
130g

Minimální trvanlivost: 24hodin

Složení:
(Zvýrazněné položky obsahují alergeny)

 mouka pšeničná,voda,grahamová 
mouka,droždí,žitná mouka, ovesné vločky , 
žitné vločky , pšeničné vločky,sůl s jodem, 
slunečnicové a lněné semena,pražený ječný 
slad ,kypřící a zlepšující prostředek
 
Posyp: sezam



Karel Novotný  Pekařství
IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855

Běžné pečivo vícezrnné
„Kukuřice“

Gramáž: 80g
Minimální trvanlivost: 24hodin

Složení:
(Zvýrazněné položky obsahují alergeny)

 Mouka pšeničná, kukuřičná hladká mouka,kukuřičná 
hrubá, kukuřičná polohrubá mouka,  voda, droždí,  
ovesné vločky , žitné vločky , pšeničné vločky,sůl
s jodem, slunečnicové a lněné semeno,kypřící a 
zlepšující prostředek.

Posyp: len



Karel Novotný  Pekařství
IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855
Běžné pečivo vícezrnné 
„Trojhránek“

Trojhránek Gramáž:     70g

Minimální trvanlivost: 24hodin

Složení: (Zvýrazněné položky obsahují alergeny)

 mouka pšeničná,voda,grahamová mouka,droždí,žitná 
mouka, ovesné vločky , žitné vločky , pšeničné 
vločky,sůl s jodem, slunečnicové a lněné 
semena,pražený ječný slad ,kypřící a zlepšující 
prostředek
Posyp: sezam,len,mák



Karel Novotný  Pekařství
IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855

Běžné pečivo
vícezrnné 

„Janovská bulka“

Janovská  bulka       Gramáž:     70g

Minimální trvanlivost: 24hodin

Složení: (Zvýrazněné položky obsahují alergeny)
mouka pšeničná,voda,grahamová mouka,droždí,žitná 
mouka, ovesné vločky , žitné vločky , pšeničné 
vločky,sůl s jodem, slunečnicové a lněné 
semena,pražený ječný slad ,kypřící a zlepšující 
prostředek

Posyp: mák,len



Karel Novotný  Pekařství
IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855

Běžné pečivo vícezrnné

Finské Pečivo

Minimální trvanlivost: 24hodin
Složení:(Zvýrazněné položky obsahují alergeny)

mouka pšeničná,voda,grahamová mouka,droždí,žitná 
mouka, ovesné vločky , žitné vločky , pšeničné 
vločky,sůl s jodem, slunečnicové a lněné 
semena,pražený ječný slad ,kypřící a zlepšující 
prostředek

Gramáž: 65g
Posyp: slunečnice



Karel Novotný  Pekařství
IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855

Běžné pečivo Vícezrnné 
Kornspitz Original

Minimální trvanlivost: 24hodin
Gramáž: 62g

Složení:(Zvýrazněné položky obsahují alergeny)
 mouka pšeničná,voda,grahamová mouka,droždí,žitná 
mouka, ovesné vločky , žitné vločky , pšeničné 
vločky,sůl s jodem, slunečnicové a lněné 
semena,pražený ječný slad ,kypřící a zlepšující 
prostředek

Posyp: Kmín ,hrubozrnná sůl



Karel Novotný  Pekařství
IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855
Janovický kvasový světlý
pšenično žitný

Chléb velký světlý Gramáž:  1200g

Minimální trvanlivost: 48 hodin
Složení: (Zvýrazněné položky obsahují alergeny)

mouka pšeničná chlebová, mouka žitná, mouka 
pšeničná,voda, chlebový kvas, droždí,  sůl s jodem



Karel Novotný  Pekařství
IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855
Chléb světlý
pšenično žitný

Chléb velký světlý Gramáž:  900g

Minimální trvanlivost: 48 hodin

Složení:(Zvýrazněné položky obsahují alergeny)

 mouka pšeničná chlebová, mouka žitná, mouka 
pšeničná,voda, chlebový kvas, droždí,  sůl s jodem



Karel Novotný  Pekařství
IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855
Chléb světlý
pšenično žitný

Chléb světlý Gramáž:  500g
Minimální trvanlivost: 48 hodin

Složení:(Zvýrazněné položky obsahují alergeny)

 mouka pšeničná chlebová, mouka žitná, mouka 
pšeničná,voda, chlebový kvas, droždí,  sůl s jodem
Posyp:mouka žitná
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Chléb světlý
pšenično žitný

Chléb světlý Gramáž:  500g

Minimální trvanlivost: 48 hodin

Složení:(Zvýrazněné položky obsahují alergeny)

 mouka pšeničná chlebová,mouka žitná ,mouka 
pšeničná, chlebový kvas, voda, droždí,  sůl s 
jodem 

Posyp:kmín



Karel Novotný  Pekařství
IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855

Chléb tmavý 
pšenično žitný  

Chléb tmavý Gramáž:    500g

Minimální trvanlivost: 48 hodin

Složení:(Zvýrazněné položky obsahují alergeny)
 mouka pšeničná chlebová,mouka žitná,
mouka pšeničná, voda,chlebový kvas,pražený ječný 
slad,droždí,sůl s jodem 



Karel Novotný  Pekařství
IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855

Chléb tmavý 

„slunečnice“

Slunečnice Gramáž:  700g 

Minimální trvanlivost: 48 hodin

Složení:(Zvýrazněné položky obsahují alergeny) 
mouka pšeničná,mouka pšeničná chlebová, mouka 
žitná, grahamová mouka, voda, chlebový kvas,, 
droždí, pražený ječný slad, sůl s jodem , loupaná 
slunečnice,len, ovesné vločky , žitné vločky , 
pšeničné vločky

Posyp: slunečnice
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IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855

Chléb tmavý 
vícezrnný  

„Hessenský“

Hessenský Gramáž:
700g     

Minimální trvanlivost: 48 hodin

Složení:(Zvýrazněné položky obsahují alergeny)
 mouka pšeničná,mouka pšeničná chlebová, mouka 
žitná, grahamová mouka, voda, chlebový kvas,, 
droždí, pražený ječný slad, sůl s jodem , loupaná 
slunečnice,len, ovesné vločky , žitné vločky , 
pšeničné vločky

Posyp: len ,sezam
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IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855

Chléb světlý 
vícezrnný 

„Šestizrnný“

Gramáž:
500g  

Minimální trvanlivost: 48 hodin

Složení: (Zvýrazněné položky obsahují alergeny)
mouka pšeničná,mouka pšeničná chlebová, mouka 
žitná, grahamová mouka, voda, chlebový kvas, 
droždí, pražený ječný slad, sůl s jodem , loupaná 
slunečnice,len, ovesné vločky , žitné vločky , 
pšeničné vločky
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Běžné pečivo
Chlebánek tmavý 

„slunečnice“

Slunečnice Gramáž:  450g  250g

Minimální trvanlivost: 48 hodin

Složení: (Zvýrazněné položky obsahují alergeny)
mouka pšeničná,mouka pšeničná chlebová, mouka 
žitná, grahamová mouka, voda, chlebový kvas,, 
droždí, pražený ječný slad, sůl s jodem , loupaná 
slunečnice,len, ovesné vločky , žitné vločky , 
pšeničné vločky

Posyp: slunečnice
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IČO: 44704151   DIČ: CZ7112080855

Běžné pečivo
Chlebánek tmavý 
vícezrnný  

„Hessenský“

Hessenský Gramáž:
450g 250g   

Minimální trvanlivost: 48 hodin

Složení:(Zvýrazněné položky obsahují alergeny)
 mouka pšeničná,mouka pšeničná chlebová, mouka 
žitná, grahamová mouka, voda, chlebový kvas,, 
droždí, pražený ječný slad, sůl s jodem , loupaná 
slunečnice,len, ovesné vločky , žitné vločky , 
pšeničné vločky

Posyp: len ,sezam
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Chlébánek světlý 
vícezrnný 

„Šestizrnný“

Gramáž:250g 

Minimální trvanlivost: 48 hodin

Složení: (Zvýrazněné položky obsahují alergeny)
mouka pšeničná,mouka žitná,mouka pšeničná 
chlebová,  grahamová mouka, voda, chlebový kvas,, 
droždí, pražený ječný slad, sůl s jodem , loupaná 
slunečnice,len, ovesné vločky , žitné vločky , 
pšeničné vločky,dýňové semínko.

Posyp: ovesné vločky  



Karel Novotný  Pekařství
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Pšeničné pečivo jemné sladké

Minimální trvanlivost: 24hodin
Složení:(Zvýrazněné položky obsahují alergeny)
 mouka pšeničná, voda, cukr, tuk  živočišný, 
droždí, kypřící a zlepšující prostředek, sůl s 
jodem .

Posyp: Mák ,lískové ořechy

Mašlování : Vejce

           

Gramáž:
Koláč                           60g
šáteček                       60g
Rohlík  sl.                   60g
Hvězdička  sl.            60g
Vánočka                    450g
Mazanec                    450g



Pekařství Karel Novotný

ČERSTVÉ PEČIVO:

Chléb světlý pšenično žitný:  Trvanlivost 48h
           konzumní…………………………………………………………..750g          
           světlý………………………………………………………………900g         
           světlý kmínový…………………………………………………….500g            
           světlý kulatý……………………………………………………….500g       
 Chléb tmavý pšenično žitný:  Trvanlivost 48h
           černý……………………………………………………………….500g  
          slunečnicový……………………………………………………….700g   

Chléb světlý vícezrnný:  Trvanlivost 48h
           šestizrnný..........................……………………….........…………..500g  

Chléb tmavý vícezrnný:  Trvanlivost 48h        
           hessenský…………………………………………………………..700g                      
                                           
Běžné pečivo pšeničné: Trvanlivost 24h
           houska………………………………………………………………40g               
           rohlík………………………………………………………………..40g                                    
           žemle………………………………………………………………..40g                          
           žemle hamburger……………………………………………………60g              
           veka chlebíčková…………………………………………………..300g     

Běžné pečivo vícezrnné: Trvanlivost 24h
           finské pečivo………………………………………………………...70g              
           janovská bulka………………………………………………………70g             
           sýrová bulka…………………………………………………………70g           
           kornbageta………………………………………………………….130g            
           kornspitz originál…………………………………………………....60g             
           kornspitz…………………………………………………………….70g              
           kukuřice dalamánek…………………………………………………80g              
           trojhránek……………………………………………………………70g         
          chlebánek hessenský..………………………………………………450g           
                           …………………..………………………………………250g    
          chlebánek slunečnice .………………………………………………450g           
                            …………………..………………………………………250g    
     
Jemné pečivo: Trvanlivost 24h
           koláč velký………………………………………………………….60g            
           koláč malý…………………………………………………………..35g             
           šáteček………………………………………………………………60g             
           rohlík sladký………………………………………………………...60g              
           hvězdička……………………………………………………………60g             
           vánočka…………………………………………………………….400g            
           mazanec…………………………………………………………….400g           
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