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z cukrárny delikana
se stává síť

dorty
na zakázku

Kreativní i klasické, vždy čerstvé
a z pocitvých surovin.
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dorty, které
se tolik líbí

V rozhovoru odpovídá Zuzka Vašinová,
z našeho oddělení výroby dortů.

nejlepší káva
u nás v delikaně

Víte, jakou kávu v Delikaně pijete
a jak moc nám záleží na její kvalitě?

historie značky
caffé l‘antico

nápoje a káva
pro lepší den
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vítejte v delikaně
přerov

Navštívili jste už naši krásnou pobočku
v nákupním centru Galerie Přerov?

20

uspokojíme zákazníky
chutí i kvalitou

Minulost a současnost pražírny kávy
z malebného italského města Modena.

Vyzpovídali jsme Daniela Korčáka,
který má v síti prodejen Delikana
na starost obchod.
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novinky
v našem sortimentu

Kterou vyzkoušíte? Višeň v čokoládě,
tvaroháček nebo medovník?

navštívili jsme
veletrh v itálii

Jaké trendy nás čekají jsme zjišťovali
na veletrhu Sigep v italském Rimini.
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2. díl

o Delikaně

Z cukrárny
se stává síť
V průběru roku 2012 bylo součástí sítě cukráren a kaváren
Delikana už více než 6 poboček a tak se z kapacitních

i logistických důvodů stěhuje centrální výroba do samostatných
prostor, v blízkosti břeclavské pobočky u Billy.
Od tohoto momentu začíná Delikana zavážet sortiment
do prodejen každý den vlastními chladícimi dodávkami zákusky, dorty i zmrzlina jsou tak denně absolutně čerstvé.

A ve výrobě se zavádí nově dvousměnný provoz, kdy během dne
pracovalo průměrně 6 lidí a přes noc vždy nejméně 2.
V roce 2013 se do sítě přidala další slovenská pobočka
v Prievidzi a během následujícího roku 2014 to šlo pak rychle
po sobě – přidávají se pobočky Uherské Hradiště, Hodonín, Zlín
a Senica. O rok později se připojila také slovenská Trnava
a Trenčín.
Tento rychlý nárůst poboček a rozšiřování celé sítě způsobilo
další stěhování výroby. Delikana koupila (a zhruba 2 roky
rekonstruovala) několikapatrové prostory u břeclavského
nádraží a v průběhu roku 2015 se tady zabydlela kompletní
výroba. Ta je zde složená z více než 30 zaměstnanců a zároveň
se koncem téhož roku otevírá i nová domovská prodejna.
Jen pro zajímavost - v dnešních dnech zaváží sortiment vlastní
výroby z Břeclavi pro celou síť každý den již 6 našich chladících
dodávek.

ání v příšt
pokračov

ím čísle...
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Dorty
t é m a čí s l a

na

zakázku

plánujete oslavu
narozenin, svatební
hostinu nebo chcete
svého blízkého
obdarovat
originálním
dortem?
U nás v delikaně
si můžete nechat
na zakázku vyrobit
dort prakticky
libovolného
tvaru, chuti
i vizáže.

Vždy čerstvé
a z poctivých surovin
Každý dort v Delikaně připravujeme tak, aby se na váš
stůl dostal naprosto čerstvý. Korpusy i náplně připravujeme v malých dávkách pro každý dort zvlášť. Dekorování
dortu je předem přesně naplánováno a připraveno, aby
doba od naplnění dortu po dodání byla co nejkratší.
V našich dortech si pochutnáte na poctivé smetaně,
delikátní čokoládě, ale samozřejmostí je i čerstvé ovoce.

Kreativní i klasické
V Delikaně se vždy snažíme o to, aby výsledný dort pokud
možno předčil vaše očekávání. A podle reakcí našich
zákazníků se nám to často i daří...
„Jsem šťastná, když zákazník přijde zpátky k nám
a objednává znovu,“ říká Zuzka Vašinová, která stojí
za většinou dortů z naší výroby. „Dostáváme neustále
pochvaly a zákazníci nás doporučují dál. Je to skvělý
pocit tvořit dorty, které se tolik líbí.“
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skvělý pocit

tvořit dorty,

které se tolik líbí...

Naše talentovaná Zuzka Vašinová – právě ona stojí v delikaně za většinou těch nejúžasnějších dortů na zakázku. Žádná
výzva pro ní není nemožná, dorty od „Zuzky“ prostě jedou
a spokojenost zákazníků jen narůstá...
Jak dlouho už v Delikaně pracuješ?
Letos to bude už sedm let.

Prozradíš nám, co je nejdůležitější
na tvorbě dobrého dortu?
Dobrý a kvalitní dort je samozřejmě z kvalitních

Vzpomeneš si, kdy jsi upekla
svůj první dort?

a čerstvých surovin.

Jako malá jsem doma babičce pomáhala péct
trubičky, koláče a různé řezy, druhá babička pekla

Kolik vůbec zvládneš za jeden pracovní
den připravit dortů na zakázku?

klasické dorty, takže to máme vlastně v rodině.

Během jednoho pracovního dne zvládneme

Někdy v osmi letech jsem dostala svou první

ve výrobě každá zhruba 8 až 15 dortů. Samozřejmě

kuchařku a od té doby vlastně peču :) Přihlásila

záleží na složitosti - jednoduché dorty zvládneme

jsem se na cukrářku, ale dorty ve škole jsme se učili

i za 30 minut. Pak jsou ale dorty, kde modelujeme

prakticky jen klasické, zdobené krémem, modelo-

různé figurky, více zdobíme a s tím si hrajeme třeba

vali jsme růžičky, prostě stará škola. Později jsem

i 2 hodiny.

začala více péct až na mateřské, na internetu jsem
se inspirovala různými postupy a zdokonalovala
jsem se.

Co tě přivedlo do Delikany?

Připravuješ raději dorty na zakázku
podle dodané předlohy nebo máš
raději volnou ruku?
Zákazníci si často dodávají obrázek a podle toho

Do Delikany jsem šla s nadšením, že budu konečně

tvoříme. Nejraději mám, když dostanu více

dělat naplno to, co mě baví. A jsem moc vděčná, že

obrázků a z každého si můžu něco vybrat. Já vím,

mi právě Delikana umožnila růst v oboru. Jednou

co se zákazníkovi líbí a dort poskládám tak, abych

bych chtěla trendy nejen sledovat, ale i vytvářet...

byla spokojená i já.

roz h ovo r

Dorty jsme pro ni několikrát
zkoušeli a posílali návrhy, aby

	Jaké jsou aktuální trendy
a kde čerpáš inspiraci?

byla spokojená. Nakonec se to

Trendy a návody samozřejmě neustále sleduji,

úspěch!

povedlo a sklidili jsme opravdu

hlavně na internetu, musíme jít v Delikaně stále
s dobou. Někdo se dívá na televizi nebo hraje fotbal,
já sleduji dorty :-)

Je nějaký dort, který ti utkvěl v paměti
nebo byl něčím opravdu unikátní?
Taky jsme v Delikaně dělali dorty, které měly více

Jaký vzhled a složení dortu je
u zákazníků nejoblíbenější?

jak 130 kg a ty jsem jela seskládat až k zákazníkovi.

Teď je největší zájem o odlehčené dorty. To znamená

mě pochvala vždy udělá radost. I tak ale víme,

mascarpone, tvaroh, šlehačka a samozřejmě ovoce,

že se musíme stále zdokonalovat.

Myslím, že každého potěší kladná odezva - proto

to dodává vždy „šťávu“. Stále vedou dorty (hlavně
roste obliba tzv. „drip cakes“, což jsou dorty potřené

A jaké jsou tvé oblíbené příchutě,
bez kterých si dort sama nevychutnáš?

máslovým krémem nebo ganache, polité nepravi-

Já osobně se sladkému snažím vyhýbat :) Ale když

delně čokoládou, zdobené makronkami, ovocem,

na to přijde, tak za mě nejlepší kombinace - čokolá-

květy nebo ozdobami z čokolády. Velmi oblíbené

dové mascarpone s malinami, zdobené čokoládou

jsou také dorty „nude cakes“, kde máte přiznaný,

a ovocem.

u těch pro děti) potažené marcipánem. Stále více

jen lehce zatřený, korpus, zdobený převážně
ovocem a čerstvými květy.

Dorty jsou mnohdy téměř velkolepá díla.
Musí mít cukrář trošku i uměleckou duši?
Jasně, u dortů musíte mít i velkou fantazii a špetku
uměleckého nadání. Jsou dorty, které maluji a bez
talentu by to asi nešlo.

Připravovali jste v Delikaně dort
na zakázku i pro nějaké známé osobnosti?
Dělali jsme dorty např. pro světoznámou módní
návrhářku Blanku Matragi. To byla asi ta nejnáročnější zákaznice. Byla to rozhodně velká výzva!
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SPUSTILI JSME

OBJEDNÁVEJ
POHODLNĚ Z DOMU

VYZKOUŠEJ

WWW.DELIKANA.CZ

Nabídkpaohárů
OCHUTNEJ TŘEBA JOGURTINU
Jogurtina kiwi
Jogurt, zmrzlina, kiwi, toping, šlehačka, oplatek

Jogurtina lesní ovoce
Jogurt, zmrzlina, lesní ovoce, toping, šlehačka, oplatek

Jogurtina jahoda
Jogurt, zmrzlina, jahody, toping, šlehačka, oplatek

mražené
dorty

v delikaně
denně volně
k prodeji

Nestihli jste si objednat dort?
Máslové krémy se vám zdají těžké?
Pak ochutnejte naše šlehačkové mražené
dorty, které nesmí chybět na žádné oslavě!
V naší každodenní nabídce najdete
vždy volně k prodeji.
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nejlepší káva
u nás v delikaně
věděli jste, že V delikaně si můžete vychutnat výhradně
kávu italské značky caffé l‘antico? Kvalita kávy je
ovlivněna řadou faktorů - Výběrem odrůdy, dobrou
sklizní, šetrným zacházením během přepravy, pražením,
chlazením, skladováním a samozřejmě vlastní přípravou
a servírováním.
Péče a pozornost jsou těmi nejdůležitějšími

Každá káva z pražírny Caffé L´Antico je tvořena

kroky, a proto je v pražírně Caffé L’Antico kladen

5 druhy káv. A to i 100% Arabica, která je namí-

důraz na výběr těch nejlepších zrn z prvotříd-

chána z 5 druhů Arabic. Tak je docíleno plnější,

ních kávových plantáží celého světa. Mnohaleté

harmonicky vyvážené chuti, doplněné vynikající

zkušenosti, rodinná tradice a kontakty po celém

hustou krémou.

světě zaručují milovníkům Caffé L´Antico to, co
očekávají. Je to oblíbený šálek kávy se vždy

Jak říká majitel, pan Dante: „Kávovou směs je

stejnou očekávanou kvalitou. Zde přichází

nutno namíchat před pražením a pražit společně,

ke slovu mistrnná dovednost - použít při míchání

tak jako polévku je nutno vařit se všemi ingredi-

kávových směsí zrna z Ameriky, Asie či Afriky

encemi dohromady.“ Káva je pražena tradičním

a docílit vždy stejného finálního výsledku.

pomalým procesem za neustálé kontroly. Následné
chlazení je prováděno pouze čerstvým vzduchem.

Konečná chuť tak není ovlivněna neúrodou,
živelnou pohromou nebo dopadem politické

Tak jak bývá v Itálii dobrým zvykem, řemeslo

situace v dané zeměpisné oblasti, jak tomu

a tradice se dědí z otce na syna a rodina a její

bývá v případě jednodruhových výběrových káv.

dovednosti jsou pro Italy nadevše. Právě tak je

V případě nedostatku jednoho druhu, je volena

tomu i v rodině Cagliari. Již po čtyři generace

adekvátní náhrada tak, aby zákazník byl vždy

patří rodina mezi přední pražiče nejen v Itálii,

spokojen. Dalším důležitým faktorem je, že

ale také na světovém trhu. Dr. Dante Cagliari,

rodina Cagliari kupuje kávu přímo z plantáží,

současný majitel a představitel společnosti, je

přímo od pěstitelů. Je tak zaručena ta nejvyšší

dnes považován za jednoho z největších

kvalita kávy.

odborníků na kávu a její zpracování.
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historie caffé l‘Antico
V r. 1880 se Ambrogio Cagliari rozhodl zasvětit
svůj život kávě a její přípravě. Nemohl však
čerpat ze zkušeností svých předků, a proto
se rozhodl odejít se svojí rodinou z Itálie
do brazilského Sao Paula. V Brazilíi rodina
strávila 30 let. Během této doby se z Ambrogia
stal skvělý odborník na kávu.
Zástupci brazilské vlády znali jeho cit a vášeň
pro tuto komoditu a proto jej v roce 1909 vyslali
do francouzského Bordeaux na historicky první
veletrh kávy, aby tam Brazílii a brazilskou kávu
reprezentoval.
Ambrogio byl Francií a Bordeaux tak okouzlen, že se tu se svojí rodinou usadil. Už o rok
později, v roce 1910, v Bordeaux založil svou
první pražírnu kávy pod značkou „Sao Paolo“.
Láska k rodné zemi však stále sílila a tak se
rodina Cagliari přestěhovala roku 1912 zpět do
Modeny v Itálii. Tam otevřeli italskou pobočku
pražírny, nyní již „San Paulo“. Smutné období
zažívala pražírna po dobu druhé světové války,
kdy ji zabrali fašisté. Po válce se pražírna opět
vrátila do rukou svého majitele.
Po studiu ekonomie se zaměřením na kávu se
mladý Dante Cagliari vydal do Brazílie. Stejně
jako jeho dědeček, i on chtěl prohloubit svoje
znalosti o kávě.

Zkušenosti, které zde získal, později využil při svých

Tento význam je navíc doplněn i současným

přednáškách na univerzitě v Bologni, jedné

symbolem společnosti – zámečkem Montecuccoli

z nejstarších na světě.

degli Erri, z roku 1490, který leží na předměstí
Modeny. Zámeček je současným sídlem rodiny

Dnes, i když je již Dante v důchodovém věku, stále

Cagliari. Do rodiny Cagliari přišel společně

vede rodinný podnik společně se svými dětmi,

s Danteho manželkou, které byla jeho majitelkou.

Gabriellou a Francescem. Dr. Dante Cagliari je díky

Tak jako Danteho žena stal se i její zámek

svým rozsáhlým zkušenostem znám a obdivován

Montecuccoli každodenní součástí Danteho

po celém světě.

života. Stal se symbolem Caffé L´Antico a je
s námi na každém šálku této vynikající kávy.

V roce 1970 došlo i ke změně názvu pražírny
na I.T.C. s.r.l. - Industria Torrefazione Caffé.

Pražírna stále více rozvíjí své aktivity v zahraničí

V roce 2000 byla registrována obchodní značka

a v současné době má již má své odběratele ve více

„Caffé L’Antico“. Nový název vystihuje podstatu

než 40 zemích světa. V roce 2015 Dr. Dante otevírá

rodinné tradice a staleté zkušenosti. L’Antico totiž

partnerskou pražírnu v Indii pod názvem

znamená ve volném překladu „starověký“

Seven Beans.

či „starodávný“.

Ambrogio Cagliari se svojí rodinou

Zámeček Montecuccoli degli Erri, symbol kávy Caffé L‘Antico

Současný majitel Caffé L‘Antico Dr. Dante Cagliari
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višeň v čokoládě

tvaroháček

medovník

Milujete čokoládu a čerstvé nadýchané dortíky
plné ovoce? Pak višeň v čokoládě čeká právě na
vás - klínek plný višní, kakaového krému a svěžího
čokoládového korpusu. Famózní záležitost!

Další okamžitý hit mezi našimi
novinkami! Zákusek, ve kterém
na tvarohu a čokoládě opravdu
nešetříme. Ochutnejte včas,
protože z vitríny rychle mizí :)

Neodolatelná medově-karamelová
chuť tenkých medových plátů
spojených hustým krémem. Ke kávě
jako stvořený.

chlebíček
a hned je lepší den!

Neobejde se bez něj žádná oslava narozenin ani
firemní večírek. Občas si díky němu zlepšíte den jen
tak. Třeba když jdete kolem a přepadne vás neutišitelná chuť na jeden šunkový. Ano, řeč je o chlebíčku!
U nás v Delikaně máme v nabídce se šunkou a sýrem,
ďábelský, ruský, gurmán, tuňákový, vajíčkový,
ale i klasický šunkový nebo sýrový.

poukazem
udělej radost

Přemýšlíte nad vhodným dárkem?
Máme pro vás skvělý tip!

Dárkový poukaz do Delikany rozhodně nikoho neurazí, naopak vždy potěší! Ať už bude
v hodnotě 100 Kč, 200 Kč nebo třeba 500 Kč. K zakoupení na všech prodejnách.

Delikaňáček
veZlíně
POZOR, POZOR! Přinášíme čerstvou novinku z naší
pobočky ve Zlíně. Pro naše nejmenší návštěvníky
(a nejen pro ně) jsme po krátké rekonstrukci
otevřeli v 1. patře nové dětské centrum „DELIKAŇÁČEK“.
Ideální místo pro maminky a tatínky,
kteří si chtějí dopřát chvíli klidu
a relaxace u naší kávy nebo
dortíku a přitom nechají své děti
hrát si v moderně zařízené
dětské herně.
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nápoje a káva pro

příjemnější den
pro celou síť cukráren delikana je společnost kp trading z brna
dodatelem kávy caffé L‘Antico, horké čokolády a nápojů. právě
díky tomuto sortimentu máte v delikaně záruku, že váš den bude
příjemnější a zářivější :-)
z historie společnosti
Vášeň ke kávě a kavárenskému prostředí sahá v rodině
Praisů do období Rakousko-Uherska, kdy naši předkové
vlastnili kavárnu Café Stiasny na rohu ulice
Arbaitergasse ve Vídni. Provoz kavárny však ukončila
druhá světová válka.
Naše rodina se znovu vrátila do gastronomie v roce 1997
a pod názvem KP Trading působila na jihu Moravy, jako
regionální distributor originálního horkého nápoje
z Kanady – Hot Apple. Podíleli jsme se tak na vytvoření
nového sektoru horkých ovocných nápojů na českém trhu.
Již od počátku bylo každodenní motto naší firmy jasné:
„spokojenost odběratelů i dodavatelů“. Zákonitě se tedy
rozšiřoval sortiment i pole působnosti. Naše portfolio jsme
časem doplnili o nápoje nejen z Kanady, ale také z Izraele,
Cejlonu a Anglie.

V roce 2008 se firma transformovala do společ-

V následujících letech byla firma posílena o oba

nosti s ručením omezeným. Sortiment prodávané-

syny Karla a Tomáše. Návštěvy Itálie byly stále

ho zboží se stále více zaměřoval na Itálii. V tomto

častější, abychom získali potřebné dovednosti

roce jsme se stali výhradním distributorem italské

a zkušenosti k úspěšnému prodeji kávy. Přirozeně

firmy Natfood pro Českou republiku. Vlajkovým

se sortiment rozrostl o výrobce kávovarů, mlýnků,

produktem byla, a stále je, italská horká čokoláda

baristických potřeb, čistících prostředků.

Cioconat. Láska k Itálii se stala každodenní
součástí života naší rodiny.

Začátkem roku 2019 jsme dokončili jednání
s anglickým výrobcem Drink Me Chai o zastoupení

V roce 2011 jsme se na veletrhu v Miláně poprvé

pro Českou republiku. Jeho nejznámější produkt

setkali s Dantem Cagliari, majitelem pražírny

Chai Latté jsme doplnili o novinky Superblend.

Industria Torrefazione Caffe. Tehdy jsme se

Ty nás posunuly blíže zákazníkům vyznávajících

dohodli na spolupráci a reprezentaci pražírny

zdravý životní styl.

a značky Caffè L‘Antico v České republice.
Tím začala další významná etapa KP Trading.

Dnes naše rodinná firma
nabízí ucelený sortiment
kávy, čaje, horké čokolády,
sirupů, toppingů, kávovarů
a baristických potřeb včetně
servisu a celé řady doplňků.
Stále hledáme další cesty
a možnosti, abychom našim
partnerům přinášeli vždy
něco nového.
Na veletrhu v Terstu s majitelem pražírny Caffé L‘Antico
Dantem Cagliari (druhý zleva)
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navštív
už naši ili jste
českou p
obočku

vPřerově?

Prodejnu Delikana najdete v přízemí moderního nákupního
centra GALERIE PŘEROV. To nabízí více než 60 obchodů, módní
butiky, sportovní sortiment, ale i dětskou hernu Človíčkov
a supermarket. Pobočka Delikany s příjemnou atmosférou je
umístněna v přízemí, máme WI-FI zdarma, a v letním období
nabízí příjemné posezení na zahrádce před prodejnou.

Prodejnu najdete na adrese:
OC Galerie, Čechova 929/26, Přerov
Tel.: +420 702 118 775

Otvírací doba:

/delikanaprerov

Po—Ne: 7.30—21.00 hod

/delikana_prerov
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uspokojíme

zákazníky

chutí i kvalitou
Má na starost obchodní část prodejen, je zároveň spolumajitelem většiny z nich a k tomu komunikuje se zájemci
o provozování nové pobočky v rámci franšízy. Daniel Korčák,
Jedna z klíčových osobností celé sítě Delikana.

Pamatujete si, kdy jste o Delikaně
zaslechl poprvé?

majitelem většiny českých i slovenských poboček

O značce Delikana jsem prvně zaslechl asi před

Také mám na starost otvírání nových akvizic.

osmi lety od své rodiny, která začala do Břeclavi

a v těchto pobočkách jsem hlavní šéf prodeje.

jezdit na zmrzlinu. A tehdy jsem si říkal - když je

Musíte být tedy hodně na cestách…

někdo ochoten dojíždět 30 km kvůli zmrzlině, tak

Vpodstatě neustále, v autě trávím opravdu

musí být asi opravdu výborná!

většinu svého času.

Co Vás do Delikany tedy
přivedlo profesně?
interiér i sortiment - všechno mi to dávalo smysl.

Důležitou součástí nabídky každé
prodejny Delikana je samozřejmě káva.
Jakou značku můžeme ochutnat
a jaká je její kvalita?

To byl tehdy první impuls, kdy jsem si řekl, že chci

Celá síť Delikana nabízí kávu italské značky

také já být součástí této značky.

Caffé L‘Antico, kterou díky výhradnímu zastoupení

Už od počátku mě zaujal celkový koncept kavárny,

společnosti KP Trading dovážíme přímo z italské

Popište nám, jaká je přesně náplň Vaší
práce a co máte v Delikaně na starost?

Modeny. Mimochodem majitel této pražírny, pan

Společně s panem Vajayem jsem aktuálně spolu-

v celé Itálii.

Dante Cagliari, patří mezi absolutní špičky

roz h ovo r

My v Delikaně nabízíme tuto kávu v poměru 70%

naprostá jednoduchost, kde vyniká sice krása

Arabica, 30% Robusta. Osobně si myslím, že tento

zákusku jako takového, ale neubírá se z kvality

poměr je tou nejlepší cestou, jak skvěle uspojit

surovin. O tom jsme se přesvědčili letos v lednu,

naše zákazníky – chutí i kvalitou.

kdy jsme absolvovali návštěvu gastro veletrhu
Sigep v italském Rimini.

Delikana je částečně franšízová síť.
Jakým způsobem hledáte nová místa
pro vaše pobočky?

Máte Vy sám nějaký vliv na to, jaký
sortiment má Delikana v nabídce?

Aktuální situace je dost odlišná od prvopočátků

Samozřejmě se o všem společně radíme napříč

budování naší sítě. V dnešní době nás se zájmem

vedením a celé sítě, ale konečné slovo má vždy

oslovují sami developeři nákupních center.

ředitel výroby.

Delikana je koncept, který chce mít každý ve svém
obchodním domě, nabídek máme opravdu hodně
a můžeme si tedy vybírat.

V minulém roce se otevřely nové pobočky
ve Valašském Meziříčí, v Karviné, Kroměříži a dokonce už druhá pobočka ve Zlíně.
Prozradíte nám plány pro letošní rok?

Jaká je Vaše vize, kterou by se měla
značka Delikana ubírat do budoucna?
Je to růst sítě co do počtu poboček
nebo zvyšování kvality výrobků?
Je to určitě půl na půl. Naším cílem je, aby
Delikana byla v každém městě volba číslo
jedna, když si vzpomente, že máte chuť na záku-

Ano, dokonce můžu prozradit už i konkrétní města,

sek. Naše vize je být ve všech hlavních metropolích

která pro letošní rok plánujeme. Je to Vsetín, kde

a větších městech každého kraje. Chtěli bychom se

budeme součástí nově chystané obchodní galerie.

postupně rozvíjet dále na západ ČR a naopak více

Tam to bude podle mého názoru jedna z nejkrás-

na východ Slovenska. To je ale závislé i na dobré

nějších poboček, které zatím máme. Letos také

logistice, což znamená postupný vývoj.

plánujeme otevřít pobočku ve Znojmě v retailovém

A pak je taky zásadní kvalita surovin - aby

parku, následovat by pak postupně měla Jihlava

zákazník odcházel vždy spokojený a my jsme vždy

a další města.

poskytli maximum, co je v našich silách.

Která z poboček se Vám osobně
líbí nejvíce?

A jaký je Váš oblíbený zákusek
ze sortimentu Delikany?

Mně je nejvíc sympatická Delikana v Olomouci.

Pro mě je to jednoznačně větrník. Můj opravdu

I když to byla zpočátku jedna z našich nejsloži-

oblíbený je ale i punčový řez :)

tějších a nejnákladnějších poboček při realizaci,
stala se z ní opravdu krásná a velmi navštěvovaná
prodejna. Líbí se mi ale hodně také Přerov nebo
teď nově otevřená druhá pobočka ve Zlíně.

Je nějaký trend, kterým se budou
pro letošní rok ubírat novinky
v sortimentu zákusků?
Trendy jsou naprosto jednoznačné – určují ho
cukrárenské velmoci jako je Itálie a Francie. Hodně
se u zákusků i dortů začíná používat zrcadlová
lesklá poleva, tzv. „mirror glaze“, převládá opravdu
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navštívili
jsme veletrh

sigep 2019
Koncem ledna náš tým z výroby Delikany
čerpali inspiraci na 40. ročníku
slavného veletrhu Sigep
v italském Rimini.
Viděli jsme spoustu
nových trendů, které
zřejmě pro příští sezóny
určí směr cukrářství, ale
také novinky v segmentu
zmrzliny a kávy.
Rozhovor s Danielem Korčákem
(najdete v tomto magazínu)
částečně odkrývá, co nás zaujalo a jaké
trendy začínají převládat.

zákaznické karty

Slevovou kartu obdržíte IHNED po vaší první zaplacené objednávce dortu na zakázku.
Karta je PŘENOSNÁ, takže ji může využívat kdokoliv z vaší rodiny nebo kamarádi.
Počet karet při uvedení věrnostního programu je limitovaný.

seznam našich prodejen v ČR a SR
Česká republika
Břeclav u billy

karviná

přerov

zlín

Třída 1. máje 3346
tel.: +420 519 322 462

OC Hypernova, Nádražní 1939
Tel.: +420 607 053 904

OC Galerie, Čechova 929/26
Tel.: +420 702 118 775

Třída Tomáše Bati 193
Tel.: +420 774 751 234

Břeclav u Nádraží

kroměříž

uherské hradiště

zlín

Stromořadní 3541/1a
Tel.: +420 702 181 780

Velehradská 105
Tel.: +420 722 306 450

Zelný trh 1514/01
Tel.: +420 725 914 166

Náměstí Práce 2523
+420 732 460 167

frýdek-Místek

mikulov

valašské meziříčí

OC Frýda, Na Příkopě 3727
Tel.: +420 727 886 352

Náměstí 1593/19a
Tel.: +420 775 382 500

Nádražní 929
Tel.: +420 725 908 203

v tomto roce
otvíráme

HOdonín

olomouc

vyškov

Masarykovo náměstí 257/16
Tel.: +420 725 914 187

OC Hana, Kafkva 1223/8
Tel.: +420 702 118 343

vsetín
znojmo

Brněnská 522/9a
Tel.: +420 727 880 747

slovensko
bánovce
nad bebravou
Svätoplukova 782/12
Tel.: +421 903 479 727

podunajské
biskupice

topolčany
P.O. Hviezdoslavova 4998
Tel.: +421 940 137 356

trenčín
Hviezdoslavova 142
Tel.: +421 948 420 551

Ulica Svornosti 58/12998
Tel.: +421 948 865 756

trnava

malacky

Kollárova 20
Tel.: +421 948 126 494

NC Malavia,
Pezinská 11/a
Tel.: +421 948 116 848

Vsetín

Znojmo

prievidza

žilina

Nábrežná 11
Tel.: +421 915 999 049

Dolný val 37
Tel.: +421 915 900 292

senica

žilina

Hviezdoslavova 310
Tel.: +421 950 418 124

Prielohy 1020/1C
Tel.: +421 915 900 292
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MILUJEŠ SLADKÉ, JSI NESPOKOJEN S DOSAVADNÍ PRACÍ
A CHCEŠ PRACOVAT PRO RYCHLE SE ROZVÍJEJÍCÍ FIRMU?

WWW.MYJSMEDELIKANA.CZ

