
 

 



 

 

O NÁS

Naše pekařství založil v roce 1927 Rudolf 

Bayer pod názvem Bayerovy parostrojní 

pekárny Plzeň. 

 Pekařství fungovalo za První republiky i 

během války, ale bohužel krátce po 

komunistickém převratu bylo znárodněno. 

 

Po Sametové revoluci byla pekárna 

navrácena rodině, která na tradici navázala. 

Dnes, 30 letech po návratu rodině, u nás 

pracuje již pátá generace rodiny 

Bayerových.  

  

Stále si zakládáme na rodinné receptuře, na 

kvalitních surovinách a na ruční výrobě, 

díky které je každý náš výrobek jedinečný. I 

díky naší téměř stoleté peci si chléb 

zachovává stále stejnou chuť i kvalitu. 



 

 

- původní rodinná 

receptura 

- ručně válený 

- složení: pšeničná a 

žitná mouka, sůl, 

kmín, voda 

- 1200 g, 600 g 

NAŠE PRODUKTY 

BAYER chléb 



 

 

- pečeme ve formách 

- složení: žitná mouka, 

 sůl, voda 

-600 g 

ŽITNÝ chléb 



 

 

SLUNEČNICOVÝ 
chléb 

- pečeme ve 

formách 

- složení: pšeničná 

a žitná mouka, 

droždí, sůl, len, 

slunečnice, voda 

- 500 g 



 

 

CELOZRNNÝ 
chléb 

- bez mouky, 

droždí a laktózy 

- dlouhá trvanlivost 

- složení: směs 

slunečnice, dýně, 

sezamu a lnu, 

voda 

- 500 g 

 



 

 

ŠPALDOVÝ 
chléb 

- ručně válený 

- složení: špaldová a 

pšeničná mouka, 

kvásek, len, sezam, 

voda 

- 400 g 



 

 

CEREÁLNÍ 
houska 

- ručně válená 

- složení: celozrnná a 

pšeničná mouka, 

droždí, rostlinný 

olej, len, sezam, 

voda 

- 50 g 



 

 

ŠPALDOVÁ 
houska 

- ručně válená 

- složení: špaldová a 

pšeničná mouka, 

kvásek, sůl, voda 

- 80 g 



 

 

CHIA houska 

- ručně pletená 

- složení: celozrnná 

a pšeničná 

mouka, kukuřičná 

mouka, droždí, 

rostlinný olej, 

chia, sezam a len, 

voda 

- 60 g 



 

 

ROHLÍK 

Víte proč je náš rohlík 

zahnutý? 

Aby se nekutálel na 

plechu. :) 

- složení: pšeničná 

mouka, droždí, 

rostlinný olej, 

voda, posyp. sůl, 

kmín, mák 

- 43 g 

 

 

droždí, olej, chia, 

sezam a len,  

voda 

?g 



 

 

HAMBURGER 

- složení: pšeničná 

mouka, droždí, 

rostlinný olej, 

voda,len 

- 80 g 

 

  



 

 

PIVNÍ 

rohlík 
 

- složení: pšeničná 

mouka, pivo, 

sádlo, cukr, 

droždí, rostlinný 

olej, sůl, voda 

- 66 g 



 

 

CEREÁLNÍ 
bageta  
 

- ručně válená 

- složení: celozrnná a 

pšeničná mouka, 

droždí, olej, len, 

sezam, voda 

- 150 g 



 

 

- tradičně ručně 

dělané a zdobené, 

každý je jiný  

- složení: pšeničná 

mouka, droždí, 

cukr, olej, voda 

- zdobení: tvaroh, 

povidla,marmelád

a, ořechy, mák, 

rozinky, mandle 

- 110 g 

KOLÁČE 
 



 

 

- tradičně ručně 

dělané a zdobené, 

každý je jiný  

- složení: pšeničná 

mouka, droždí, 

cukr, olej, voda,  

- zdobení: tvaroh, 

povidla,marmelád

a, ořechy, mák, 

rozinky, mandle 

-550 g 

KOLÁČE 
velké  
 



 

 

SVATEBNÍ 
koláčky 

- tradičně ručně 

dělané a zdobené 

- složení: pšeničná 

mouka, droždí, 

olej, cukr, voda  

- zdobení: tvaroh, 

ořechy, mák, cukr 

- máčené v  másle, 

rumu a cukru 

- 15 g 



 

 

MAKOVEC 

- složení: pšeničná 

mouka, 

droždí,olej, voda, 

cukr, mletý mák 

- 100 g 



 

 

MAZANEC/
VÁNOČKA 

- tradičně ručně 

dělané, nebo 

pletené a zdobené 

- složení: pšeničná 

mouka, droždí, 

olej, rozinky, 

mandle cukr, 

voda 

- zdobení:  rozinky, 

mandle 

- 400 g 



 

 

 

  BUCHTY 

- tradičně ručně 

dělané, pečené po 

čtyřech 

- složení: pšeničná 

mouka, droždí, 

rostlinný olej, 

cukr, voda 

- náplň: mák, 

povidla, nebo 

tvaroh 

- 200 g 



 

 

 

 

Pekařství Bayer s.r.o. 

Slovanská 52 

Plzeň 32600 

www.pekarstvibayer.cz 

info@pekarstvibayer.cz 

KONTAKT 

NAŠE 
PRODEJNY 

PRODEJNY 

Slovanská 52, Plzeň 

Otvírací doba: 

Po-Pá: 8 -13 

           14 -15 (nebo do vyprodání) 

Palackého 12, Plzeň 

Otvírací doba: 

Po-Pá: 7:30 -16 

Martin Štěpánek 739 066 024 

Michaela Svobodová 603 803 278 

Petra Štěpánková 731 167 900 

facebook: Pekařství Bayer 

instagram: Pekařství Bayer 

mailto:info@pekarstvibayer.cz

