
magazín sítě cukráren a k aváren delik ana

vydání č.  1 ,  zdarma

vánoce
přicházejí
a my pro vás pečeme
z těch nejlepších  surovin!

v práci
mám ráda
různorodost
rozhovor s vedoucí výroby
andreou hasíkovou

návrat
do minulosti
založení delikany
a její začátky

zima 2018



03 příběh o delikaně 
aneb jak to začalo

jak to bylo na počátku, kdy značka a síť cukráren 
delikana vznikla a začala se dynamicky rozvíjet?

12 hity mezi zákusky
žitné sendviče

věděli jste, že v delikaně patří red velvet 
nebo větrník mezi nejprodávanější?

04 vánoce v delikaně
přicházejí

letošní trendy a co všechno pro vás
připravujeme na vánoční mlsání.

13 mražené dorty
a podzimní speciály

už jste ochutnali podzimní dortíky nebo 
třeba vynikající dýňový klínek?

06 připravujeme
vánoční cukroví

s láskou a poctivě -
jako od babičky.

14 představujeme
naši prodejnu

přijďte si smlsnout
do trnavy.

10 kvalitní smetana 
pro delikanu

seznamte se s firmou bohemilk – naším 
dodavatelem smetany a mléka.

15 snídaně v delikaně
naše zimní nabídka

co takhle dát si vydatnou snídani? 
nebo něco z našich zimních nápojů?

obsah čísl a

16 na práci v delikaně mě 
baví různorodost

v rozhovoru odpovídá andrea
hasíková, vedoucí výroby

18 co je u nás nového
koho podporujeme

mrkněte, kde budeme otevírat nové pobočky
a kde (a jak) jsme se rozhodli pomoci.

magazín sítě cukráren a kaváren delikana
vydání zima 2018

vydavatel delikana, s. r. o.,
stromořadní 3541/1a, Břeclav

Šéfredaktor: zdeněk Potočník
zástupce šéfredaktora: kateřina Fendrichová
editoři: martina gálová, andrea Hasíková
e-mail do redakce: info@synapse5.com
grafická úprava: studio sYnaPse5
Fotografie produktů a výroby: zdeněk Potočník

  www.delikana.cz

uzávěrka vydání 1. 11. 2018
datum vydání 15. 11. 2018
distribuce: síť cukráren a kaváren delikana
tištěno v počtu 3 000 ks.

Údaje jsou platné ke dni uzávěrky. změny uvedených 
údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny.



pohled do historie

Jak to všechno začalo

pokračování v příštím čísle...

delikana byla založena v roce 2003 v břeclavi a prvních pět let fun-
govala jako malá cukrárnička na ulici jungmannova. původně menší 
prodejna se časem rozšířila na větší cukrárnu s bistrem, kam na zmrzlinu 
vlastní výroby a šlehačkové dorty proudila doslova celá břeclav. Fronty 
v letních měsících byly téměř nekonečné. součástí prodejny byly i menší 
výrobní prostory (necelých 20 m2) – právě tam vznikal veškerý sortiment 
zákusků a zmrzliny.

v roce 2008 se firma rozšířila o druhou pobočku – u nákupního centra 
tesco. o rok později se pak původní prodejna přesunula z jungmannovy 
ulice do centra břeclavi. vlastní provozovna vedle billy prošla přestav-
bou, která vedla k rozšíření kapacity výroby i samotné prodejny. tady už 
naplno pracovaly dva zmrzlinové stroje a dva pastery, zařízení k tepel-
nému ošetření – konzervaci mléka.

         mezitím se také začalo sortimentem delikany zavážet ně-  
           kolik cukráren v okolí břeclavi a na slovensku. koncem 
            roku 2012 otvírá další pobočka – v malackách
       v nákupním centru malavia.

z delikany se tak postupně stává frenšízová síť, 
ke které se plynule začínají přidávat další města 
a pobočky (druhá v malackách a brzy na to
i v bratislavském nákupním centru bory).

příběh
  o delikaně
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téma čísl a

Vánoce
          v delikaně
              přicházejí

sortiment našeho tradičního vánočního 
cukroví se odvíjí od chutí a požadavků
zákazníků. přestože víme, že chutě v česku
a na slovensku jsou nepatrně rozdílné,
snažíme se vyjít vstříc oběma stranám.



s námi budou
sladké a voňavé
„zaměřujeme se hlavně na linecké cukroví a vanilkové 
rohlíčky. to je prostě základ, bez toho by to nebylo ono, 
a samozřejmě ořechy,“ říká mistr výroby ondřej kodl. „mu-
síme také zajistit správné ošetření náplní,  aby se cukroví 
nezkazilo a neztvrdlo, musí nějakou chvilku vydržet, všem, 
kteří si ho koupí s předstihem na vánoční stůl.“

to vám bude chutnat!
složení balíčků našeho vánočního cukroví vychází z ohlasů 
našich zákazníků. „konečné slovo má ale náš pan maji-
tel,“ doplňuje s úsměvem andrea hasíková, vedoucí vý-
robního provozu. „vždy chystáme několik vzorků. příprava 
probíhá už v srpnu, následně je testujeme na vybraném 
okruhu našich zákazníků a partnerů. vyslechneme si jejich 
názor a vše pak zohledňujeme při finálním výběru příchutí 
a tvarů.“

věděli jste,
jak pro vás v delikaně

chystáme
vánoční cukroví?

suroviny
minimálně 5000 kg mouky a zhruba 

3000 kg másla spotřebujeme na výrobu 
vánočního čajového pečiva. vajíčky, 

čokoládou, moukou, máslem a ořechy – 
těmito klíčovými surovinami nás

v předvánočním čase dodavatelé
zásobují nejméně čtyřikrát týdně.

10 000 kg
taková je celková váha vánočního cuk-
roví, které pro vás na centrále delikany 

vyrobíme za celou vánoční sezónu.

jedeme naplno
aby se v období největší zátěže všechny 
objednávky cukroví stihly včas, výroba 

každoročně rozšiřuje tým o další
pomocné síly a brigádníky.
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pohled do výroby

jak pro vás v delikaně připravujemevánoční cukroví ?



s láskou
a poctivě
jako doma
od babičky

trendem jsou menší tvary. díky tomu, že 
výroba disponuje velmi kvalitní řezač-
kou na principu vodního paprsku, máme 
možnost dosáhnout u hotových výrob-
ků opravdu přesných tvarů. při balení 
(v nabídce je 1 kg nebo 0,5 kg) musíme 
brát ohled i na skutečnost, že z výrobní 
centrály cestuje cukroví často až stovky 
kilometrů. takže musí držet tvar a nesmí 
se rozvozem na prodejny poškodit. „s tím 
bojujeme hlavně u vanilkových rohlíčků, 
které jsou vzhledem k tradičnímu
a poctivému zpracování dost křehké. 
mohou se tak snadno polámat,“ doplňuje 
andrea hasíková. na ruční výrobu je v de-
likaně kladen mimořádný důraz, přestože 
je třeba zajistit zásobování více než
30 poboček.

vánoční cukroví se v delikaně začíná kaž-
doročně prodávat už začátkem listopadu. 
a jak říká ondra z výroby, první zákazníci 
si tato balení kupují spíše jako ochutnáv-
ku, aby věděli, co přesně si budou letos
na vánoce objednávat.
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knusPi kokosová
kostka

máslová linecká nutelové

kaPr

Perníkové
srdce

marína linecká makronka

vyberte si nebo

letos na vánoce
napečeme cukroví za vás!

objednávejte
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Kvalitní smetana
pro delikanu

už jste někdy přemýšleli, proč vám v delikaně tolik chutná? 
tu nejkvalitnější smetanu a mléko nám totiž dodává výhrad-
ně mlékarna z opočna - společnost bohemilk.

tradice od roku 1936
opočenská mlékárna byla v samém srdci východních čech po-
stavena v roce 1936. zpracovává nejkvalitnější mléko z podhůří 
orlických hor, jedné z nejméně ekologicky znečištěných oblastí.

historie v kostce
provoz mlékárny byl zahájen 15. ledna 1936. v jejím čele tehdy 
stáli předseda václav ornst a správce josef marek. po devíti le-
tech se v roce 1944 přestěhovala do rozsáhlého objektu bývalého 
cukrovaru, kde je dodnes. další důležitý mezník nastal v letech 
1949 až 1951 instalací nového sušárenského zařízení. provoz byl 
rozšířen o výrobu sušené kojenecké a dětské výživy a o výrobu 
sušených zmrzlinových směsí. nejznámějším výrobkem v oblasti 
sušené výživy pro děti bylo sušené mléko sunar, smetanový 
krém bikava, nebo kaše sunarka. v 60. letech se opočenská mlé-
kárna stala jediným výrobcem sušených mlék pro děti Feminar, 
eviko a relakton a sušeného podmáslí lakton.

začátkem šedesátých let se mlékárna také podílela na vývoji, 
který při výrobě a prodeji zmrzliny odstranil hygienická a zdra-
votní rizika. výsledkem byla sušená smetanová zmrzlinová směs 
miXar a později mléčná směs FredomiX. obě značky jsou od 
roku 1967 chráněny mezinárodní ochrannou známkou. 

představujeme dodavatele

původní budova mlékárny do roku 1944

pohled na opočenskou mlékárnu z roku 1967



v dalších letech došlo k rozšiřování sušárenských 
kapacit a byla instalována sušící věž a desková 
odparka, což umožnilo výrobu slazeného kon-
denzovaného mléka. v roce 1969 postihl závod 
nečekaně požár, po němž následovala přestavba. 
v roce 1973 byla uvedena do provozu automatická 
linka na balení sušeného mléka a byla otevřena 
moderní máslárna. v roce 1978 byla dokončena 
výstavba mísírny a zmrzlinových směsí. v krátké 
době byla postavena nová budova.
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současnost
mlékárna bohemilk je od 1. 1. 2007 vlastněna 
ryze českou společností interlacto a společně se 
sesterskými mlékárnami moravialacto jihlava 
a mlékárnou olešnice tvoří silnou mlékárenskou 
skupinu interlacto group, jejímž majitelem je pan 
mvdr. oldřich gojiš. 

dlouhodobě investuje do nejmodernějších techno-
logií a do systému řízení kvality. díky tomu dosa-
huje společnost u všech výrobků špičkové kvality 
a výjimečné chuti. vedení společnosti je přesvěd-
čeno, že úspěch v podnikání je závislý na spoko-
jenosti zákazníka s jakostí dodávaných výrobků. 
z tohoto důvodu koncipovalo svoji politiku jakosti 
a zdravotní nezávadnosti jako součást celkové 
strategie firmy. 

v letech 1991 − 1992 byla uvedena do provozu linka 
na balení uht výrobků – mléko, šlehačky, pudinky
a ochucená mléka. 

v minulosti byla mlékárna ve vlastnictví holand-
ských společností nutricia a poté Friesland.
v červnu 2005 byl úspěšně dokončen prodej mlé-
kárny, která se tímto rokem dostala opět do českých 
rukou pod obchodním jménem bohemilk, a. s..

od roku 2001 je mlékárna držitelem certifikátu kvality 
iso 9001:1994, které v roce 2004 transformovala na   
   certifikát iso 9001:2000. od roku 2004 je držitelem   
        certifikátu systému haccp. v roce 2009 získala 
               certifikát podle standardu brc & iFs.

více než
75 tun
smetany!
tolik jí mlékárna bohemilk
z opočna dodala do delikany
v roce 2018.



tyto jsou vaše nejoblíbenější!

naše produkty

hity mezi        zákusky

red velvet
rozhodně musíte vyzkoušet.

red velvet neboli Červený 
samet. nechte se okouzlit 
jedinečnou červenohnědou 

barvou korpusu, která krásně 
kontrastuje s bílým krémem.

tohle je hit ve všech
našich prodejnách!

míŠa
jaHodový
známý lehký tvarohový 
dortík, který milují děti i 

dospělí, tentokrát doplněný 
o svěží jahody! léta patří 
v našich prodejnách mezi 

nejprodávanější.

Banán
v Čokoládě
tento kousek bude chutnat 

hlavně dětem! spousta 
čokoládové chuti, proložené 
zdravými banány. tak na co 

ještě čekáte?

větrník
nadýchané těsto s jemným 

šlehačkovým krémem a pořád-
nou vrstvou karamelu – aneb 

když hřešit, tak pořádně.
tohle je opravdu tradiční

česká klasika!

v sortimentu je máme jako alternativu ke klasickým
chlebíčkům, jako ideální a zdravější svačinku ke kávě.

žitné pečivo vlastní výroby, kombinace čerstvé zeleniny
s příchutí toskánska, s tuňákem nebo schwarzwaldskou 
šunkou. vyzkoušejte na prodejně nebo si nechejte zabalit
s sebou, pochutnáte si všude.

už jste ochutnali nášžitný sendvič?



podzimní speciály
v Delikaně

a co (si) tak udělat radostmraženým
    dortem

mražená jahoda, mražená malina s jogurtem, mražená
čokoláda nebo mražený nugát? mnoho dalších příchutí
můžete na prodejnách nejen objevit v našich
vitrínách, ale hlavně ochutnat. skvělý dárek
k narozeninám, na oslavy nebo jen tak ke
kávě. náš tajný tip je mražené mango!

klínek s fruktozou

pralinka

caffé latté
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vTrnavě?
navštívili jste   

  už naši slovenskou pobočku

otvírací doba:
Po—ne: 9.00—21.00 hod

/delikanatrnava

/delikanatrnava

Prodejnu najdete na adrese:
oc city arena, kollárova 20, trnava

tel.: +421 948 420 551

tuto pobočku najdete v překrásném novém obchodním centru 
cityarena, jehož součástí je i moderní fotbalový stadion. pokud 
tedy zavítáte na nákupy, fotbalové utkání nebo hudební
koncert, nezapomeňte navštívit také naši útulnou prodejnu!



/delikanatrnava

/delikanatrnava

snídaně v delikaně
připravujeme

opravdu poctivě

nastartujte
den vydatně!
v každodenní nabídce snídaní

máme například míchaná vajíčka, 
hemenex, tousty nebo zdravější 

jogurt s müsli :-)

nezapomeňte na výbornou italskou 
kávu značky l‘anticco praženou 
speciálně pro naši síť prodejen!

horké čaje
z čerstvé máty nebo čerstvého zázvoru

vánoční kávy
latte machiatto / cappuccino

horké nápoje
broskev, lesní směs nebo vanilka

vánoční nealko punč
grog, svařené víno
bombardino

alkoholické
nápoje
černý rybíz, pomeranč, jahoda,
meruňka, jablko, hruška a mnoho dalšího...

jak vás letos v zimě v delikaně   zahřejeme?

49 kč

45 kč
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na práci v delikaně mám ráda

andreo, jak dlouho už v delikaně
pracujete?
do delikany jsem přišla v roce 2011, takže jsem 
tady už sedm let.

co vás do delikany přivedlo a co máte
na své práci nejraději?
když jsem někdy před 10 lety kolem delikany 
procházela s kočárkem, napadlo mě, že by bylo 
fajn pracovat v takové cukrárničce. ale že bych 
tenkrát tušila, že se to stane skutečností a kam až 
se delikana rozroste, to jsem určitě nepředpoklá-
dala. od kamarádky, která tam pracovala, jsem 
dostala informaci, že shánějí někoho na výpomoc 
s účetnictvím. bylo to zpočátku hodně divoké, dě-
lala jsem i spoustu další práce, včetně inventur na 
prodejnách. později mi bylo nabídnuto vedení
celé výroby a provozu a já na to kývla. a co je pro

mě na práci v delikaně nejzajímavější? je to její 
různorodost a kreativita, neustále se něco vymýšlí 
a to mě baví.

jak vnímáte vývoj a současný
stav delikany?
určitě jsem hrdá, kam se delikana za ty roky do-
stala. všechno mělo logicky svůj vývoj a období 
byla různá, proběhlo i několik vlastnických změn. 
delikana je moje srdcová záležitost. i když musím 
přiznat, že veškerý čas a úsilí, které jsem své práci 
věnovala, se promítlo i do našeho rodinného života 
– rozhodně to nebyl úvazek jen na 8 hodin denně. 
bez podpory mého manžela by to v žádném přípa-
dě nebylo možné zvládnout. teď už je to ale jiné, 
hodně jsme toho zvládli a celá firma se obrovskými 
kroky posunuje kupředu. je to určitě i díky kolekti-
vu, který tady máme.

jestli někdo o delikaně ví opravdu hodně, je to bezesporu 
andrea hasíková , vedoucí výroby a provozu na centrále v 
břeclavi. popovídala si s námi u dobré kávy, jak jinak než té 
z delikany :-)

různorodost



rozhovor

kdo přichází s myšlenkami na inovace, 
navrhuje novinky ve výrobě?
s novými nápady a podněty získanými v zahraničí 
přichází zejména pan majitel. od poloviny tohoto 
roku máme i nového ředitele společnosti, který 
svými dlouholetými zkušenostmi v potravinářském 
průmyslu přispívá k rozvoji firmy. na inovacích a 
novinkách se podílí i moje velmi kreativní kolegyně 
martina gálová. no a samozřejmě mistři z výroby – 
hanka a ondra, ti hodně přichází s novými trendy. 

kolik zaměstnanců má nyní
centrála delikany?
aktuálně je to 42 lidí přímo ve výrobě, 5 zaměst-
nanců v administrativě, 6 šoférů, 4 skladníci, uklí-
zečky a management společnosti.

je dnes těžké sehnat kvalitního cukráře?
velmi těžké. bohužel, většina z těch, co ukončí 
školu, tu práci dělat nechce nebo pokračuje na 
nástavbě. měli jsme dokonce smlouvu s učilištěm 
a studenti k nám pravidelně chodili na praxi, ale 
z velkého množství praktikantů s nám nakonec 
zůstal pouze jeden.

jaká nabídka zmrzliny je na vašich
prodejnách v zimním období?
v zimních měsících máme v nabídce výrazně užší 
spektrum příchutí. hlavně ty, které se dají využít 
do pohárů. takže jahoda, čokoláda, vanilka. pro 
zajímavost, přes léto vyrobíme průměrně 500 kg 
zmrzliny denně a třeba zákusků denně vyrobíme 
kolem 4000 ks.

zmrzlinu si děláte vlastní? jak takový 
vývoj a výrobní proces vypadá?
ano, děláme ji od prvopočátků fungování společ-
nosti. v nabídce máme ovocné i smetanové. už teď 
v zimě přemýšlíme, jaké trendy budou příští letní 
sezonu a jaké příchutě budeme připravovat pro 
naše zákazníky. v létě přišel náš majitel s nápadem 
dělat černou zmrzlinu. oslovili jsme tedy dodava-
tele surovin na její výrobu, připravili několik vzorků

a po schválení začali prodávat na všech prodej-
nách v příchutích black mamba, black tropic
a black Forrest. je to zase posun někam dál. 
ochutnat však můžete celoročně i speciální zmrzli-
novou trubičku v několika příchutích. 

jaké jsou trendy a kde čerpá delikana 
inspiraci pro svůj sortiment?
trendem obecně (spíše v jídle, než přímo v zákus-
cích) jsou bezlepkové, bezlaktózové produkty nebo 
ty bez cukru.  kdybychom však měli dodržet všech-
na tato pravidla v naší výrobě, malý klínek dortí-
ku bude stát 100 kč a stane se tak neprodejným 
navíc, pokud půjdu do cukrárny, počítám s tím, že 
si trochu sladce „zahřeším“ a nebudu se omezovat.

připravujete do budoucna nějaké
zajímavosti?
každé roční období má svoje dominantnější suro-
viny, snažíme se využít sezónní věci. podzim, jako 
každoročně, byl a je o dýních, takže to je surovina, 
se kterou teď ve výrobě také pracujeme. vánoce 
pak budou v tónech skořice či punče a podle toho 
se také tvoří část sortimentu ve vitríně. a na jaro 
jako vždy chystáme více ovocných produktů.

jaký je váš oblíbený zákusek, který si 
v delikaně vždycky ráda dáte?
je to rozhodně red velvet, jeden z našich nejlep-
ších kousků. v rodině ale dlouhodobě vyhrávají 
zákusky tiramisu a banán v čokoládě.
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tenisová série

delikana
tour 2018
Finančně i organizačně jsme zaštítili celoroční sérii 
dětských tenisových turnajů (5 + finální masters). 
Účastnily se desítky dětí z měst holíč, skalica
a hodonína. bojovalo se o krásné poháry i diplomy 
a vznikla úžasná bojovná i přátelská atmosféra. 
první ročník se opravdu povedl!

otvíráme nové pobočky

karviná
oc Hypernova
nádražní 1939

otevřeli jsme
v listoPadu

zlín
obchodní dům zlín
náměstí Práce 2523

otevřeli jsme
v listoPadu

kroměříž
nákupní centrum rybalka
velehradská 105

otevíráme
v Prosinci

ve zlíně již naŠe

druHá Prodejna



Česká rePuBlika

Břeclav u BillY
třída 1. máje 3346
tel.: +420 519 322 462

Břeclav u nádraží
stromořadní 3541/1a
tel.: +420 702 181 780

Břeclav u tesca
nc lidická 3362/139
tel.: +420 773 647 465

Frýdek-místek
oc Frýda, na příkopě 3727
tel.: +420 727 886 352

Hodonín
masarykovo náměstí 257/16
tel.: +420 725 914 187

karviná
oc hypernova, nádražní 1939
tel.: +420 607 053 904

kroměříž
velehradská 105
tel.: +420 722 306 450

mikulov
náměstí 1593/19a
tel.: +420 775 382 500

olomouc
oc hana, kafkva 1223/8
tel.: +420 702 118 343

Přerov
oc galerie, čechova 929/26
tel.: +420 702 118 775

uHerské HradiŠtě
zelný trh 1514/01
tel.: +420 725 914 166

valaŠské meziříČí
nádražní 929
tel.: +420 725 908 203

vYŠkov
brněnská 522/9a
tel.: +420 727 880 747

zlín
třída tomáše bati 193
tel.: +420 774 751 234

zlín
náměstí práce 2523
+420 732 460 167

seznam našich prodejen v čr a sr

slovensko

Bánovce
nad BeBravou
svätoplukova 782/12
tel.: +421 903 479 727

Bratislava
BorY
lamačská brána 6780, bory mall
tel.: +421 948 307 506

Podunajské 
BiskuPice
ulica svornosti 58/12998
tel.: +421 948 865 756

malackY
nc malavia,
pezinská 11/a
tel.: +421 948 116 848

Prievidza
nábrežná 11
tel.: +421 915 999 049

senica
hviezdoslavova 310 
tel.: +421 950 418 124

toPolČanY
p.o. hviezdoslavova 4998
tel.: +421 940 137 356

trenČín
hviezdoslavova 142
tel.: +421 948 420 551

trnava
kollárova 20
tel.: +421 948 126 494

žilina
dolný val 37
tel.: +421 915 900 292

žilina
prielohy 1020/1c
tel.: +421 915 900 292
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PŘIPRAVUJEME

VYZKOUŠEJTE WWW.DELIKANA.CZ

OBJEDNÁVKA
POHODLNĚ Z DOMU

e shop¯


