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VLASTNÍ PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ MÁME 
V KAŽDÉM HYPERMARKETU

Pečivo pro vás vyrábíme v každém Globusu od 
zadělání těsta – proto je vždy opravdu čerstvé, jak 
má být. Potřebné suroviny odvážíme, vypracujeme 
z nich těsto, které vytvarujeme, necháme nakynout 
a upečeme. To vše podle tradičních postupů.

Abyste si u nás vždy mohli vybrat z různých druhů 
pečiva, každý den začínáme už od půlnoci a pečeme 
pro vás v průběhu celého dne.

Pro výrobu našich chlebů používáme žitný kvas,  
který si ve všech našich pekárnách sami vyrábíme 
tradiční metodou.

PEKAŘSTVÍ

Dorty a zákusky pro vás vyrábíme poctivě  
od základu v zázemí všech hypermarketů. 
Každý den nabízíme nejenom tradiční české 
zákusky, jako jsou větrníky, věnečky a špičky, 
ale také oblíbené šlehačkové a máslové dorty 
a různé druhy originálních řezů a rolád.

Používáme výhradně pravou šlehačku a máslo 
od českého zpracovatele, který mléko  
pro výrobu vykupuje od místních farmářů.

cukrářství

Pekárny Globus
jsou hrdým členem

Svazu pekařů a cukrářů
v České republice

Každý den máme 
v nabídce 10 druhů dortů 

– šlehačkové, máslové 
i ovocné



Zmrzliny Globus

Každý den se tu můžete zastavit na čerstvé zákusky, obložené 
bagety a bulky nebo croissanty z naší vlastní výroby. 
Vychutnat si je můžete společně s vynikající italskou kávou 
ĹAntico, kterou pro vás dovážíme přímo z Modeny. 

V Café Globus si také můžete objednat občerstvení pro vaši oslavu nebo 
večírek. připravíme podle vašeho přání na vámi vybraný čas a den, který si 
sami zvolíte. Obložené pečivo, dorty a zákusky můžete objednávat buď přímo 
u zaměstnanců Café Globus, nebo přes aplikaci Můj Globus.

Naše zmrzliny si můžete koupit buď uvnitř hypermarketu v 800 ml 
balení nebo si na nich můžete pochutnat v našem Café Globus, 
a to v klasickém kornoutku, poháru či shaku.

Během letních měsíců vám nabízíme také točenou zmrzlinu 
v tradičních, ale i méně obvyklých příchutích. 
Základem receptur našich točených zmrzlin je velký podíl 
autentických surovin. Proto jahodová zmrzlina obsahuje 40 % 
ovoce, banánovou připravujeme z čerstvých banánů 
a ve vanilkové nesmí chybět extrakt z pravých vanilkových  
lusků, což ostatně dokazují i drobné tmavé tečky ve zmrzlině.

Od roku 2021 si u nás můžete pochutnat i na točených sorbetech. 
Sorbety vyrábíme je z ovoce dřeně, která obsahuje 70 % ovocné  
složky a pochází od českého zpracovatele z Moravy.

Zmrzliny Globus vyrábíme poctivě a podle 
vlastní receptury. Jsou plné mléka, smetany 
a dalších kvalitních surovin, zato neobsahují 
nic, co do nich nepatří.  

Vyrobená od srdce, nabízená s láskou

z mléka
a kvalitních 

surovin

CAFÉ GLOBUS



PEKAŘSKÉ VÝROBKY

Formový chléb, který vyrábíme ze 100% žitné mouky. 
Obsahuje tradiční žitný kvas. Žitná mouka je ceněná 
pro svůj vyšší obsah vlákniny, vitamínů a minerálních 

látek, jako je vápník, hořčík, železo, fosfor a fluor.

Tento chléb obsahuje 60 % žitné a 40 % pšeničné mouky. 
Podíl dýňového semínka je 12,5 %. 
Navíc obsahuje tradiční žitný kvas.

Typická je pro něj příjemná chuť kmínu a vyvážený podíl 50 % žitné a 50 % pšeničné mouky. Obsahuje tradiční žitný kvas.

Jedná se o plochý chléb rustikálního vzhledu, který obsahuje 
75 % žitné a 25 % pšeničné mouky. Do těsta přidáváme 

slunečnicové, dýňové a lněné semínko a sladové mouky. 
Samozřejmostí je tradiční žitný kvas.

Chléb vyrobený z podílu 60 % žitné a 40 % pšeničné mouky. Jeho vzhled zvýrazňují praskliny, podle kterých získal své jméno Horal. Obsahuje tradiční žitný kvas. 

Chléb žitný | 1000 g

Chléb dýňový | 750 g

Chléb Horal | 1000 g

Chléb kmínový | 500 g

Chléb bavorský | 750 g

2017

2019

Velký řemeslný bochník, který před pečením ručně 

karbujeme, abychom mu dodali mimořádný vzhled. 

Obsahuje tradiční žitný kvas. Nabízíme ho také krájený  

a balený ve variantě 470 g nebo 960 g.

Chléb Královský bochník | 2000 g



PEKAŘSKÉ VÝROBKY

Populární pekařský výrobek, který patří do TOP 5 

našeho sortimentu. Housky nabízíme ve třech variantách 

– bez posypu, s posypem máku nebo se solí a kmínem.

Tradiční české pečivo, které nesmí chybět v sortimentu poctivého 
pekařství. Rohlík vyrábíme v netypické hmotnosti 60 g a můžete si 
ho koupit v hladké verzi, s posypem máku nebo se solí a kmínem.

Vynikající výrobek, který obsahuje navíc semínka 
slunečnice, lnu a pšeničné otruby. 

Vyrábíme výhradně ze 100% žitné mouky. Tento 
výrobek obohacujeme kořením, jako je drcený 

kmín, koriandr a fenykl.

Kaiserka neboli císařská houska má svůj původ v Rakousku a podle tradice má být její hmostnost minimálně 46 g. Kaiserky z našeho pekařství váží ještě více, a to 60 g. 
Houska ražená

HLADKÁ, S MÁKEM NEBO SE SOLÍ) | 60 g

Rohlík Globus
HLADKÝ, S MÁKEM NEBO SE SOLÍ) | 60 g

Kaiserka | 60 g

Kaiserka cereální | 60 g

Rohlík žitný | 65 g
Rohlík celozrnný | 60 g

2021

Opravdový celozrnný výrobek, který obsahuje pšeničné 
otruby, pšeničnou celozrnnou mouku, len, pšeničné vločky 

a klíčky. Navíc je obalený semínky slunečnice.



PEKAŘSKÉ VÝROBKY

Lněné semínko zlaté, kukuřičná krupice, pšeničné klíčky  

a ovesné vločky – to vše je součástí tohoto jedinečného rohlíku.

Tmavá bageta, která je obalená ve směsi máku, 
zlatého a lněného semínka.

Tradiční pekařský výrobek, který je typický posypem kmínu se solí.Rohlík Prémium | 60 g
Dalamánek | 60 g

Párty večka | 250 g Výrobek svačinového typu. Na jeho přípravu používáme 
sýr Eidam od českého výrobce a anglickou slaninu  

z našeho Řeznictví Globus.

Zbojnická placka | 110 g

Jedinečnost tohoto výrobku podtrhuje 20 % podíl 
pražené cibule v těstě.

Bageta cibulová | 400 g

2017

Česká klasika, kterou zná každá domácnost. 
Kromě tradiční jablečné náplně pro vás pečeme i štrúdly 

plněné tvarohem nebo mákem s višněmi.

Štrúdl (různé náplně) | 60 g

Výrobek z edice 
„Česká tradice“



PEKAŘSKÉ VÝROBKY

Při tvorbě receptury bábovek jsme se inspirovali u našich 

babiček. (část, že je umíme vyrobit, bych vynechala).  

Do těsta mramorové přidáváme 30 % šlehačky  

a do tvarohové zase 25 % tvarohu. 

Klasika, kterou každý zná. Denně vám nabízíme tři varianty 
náplní – ovocnou, nugátovou nebo s vaječným likérem. 

Do těsta královských koláčů přidáváme máslo a vyrábíme je s několika různými náplněmi – tvarohovou se švestkami, makovou se švestkami, jablečnou s drobenkou nebo s mixem náplní, kde nesmí chybět tvaroh, mák a povidla. Samozřejmostí je ruční výroba.

Bábovka | 60 g Královský koláč (různé náplně) | 740 g

Koblihy (různé náplně) | 70 g
U tlačených koláčů máte na výběr z několika náplní – 

tvarohové, makové, povidlové, jablečné, vlašsko-ořechové 
a i z mixu náplní. Zapomenout nemůžeme ani na drobenku. 

Pečeme je pro vás 2× denně.

Koláč (různé náplně) | 70 g

Populární toustové chleby si vyrábíme sami a hned ve třech 
druzích. Kromě klasického 430 g balení prodáváme i půlené 

chleby o hmotnosti 210 g. 
Náš tip: Vyzkoušejte netradiční zapečené tousty. Stačí na 

plátek cereálního toustu položit vrstvu nadrobno nakrájených 
jablek, přiložit vrchní plátek a nechat zapéct. Upečený toust 

ještě posypte moučkovým cukrem se skořicí a originální 
snídaně nebo svačina je na světě.

Chléb toustový (světlý, cereální, 
graham) | 430 g

2020

2018

2020

Šáteček (různé náplně) | 100 g
Ručně vázané šátečky z máslového těsta a náplněmi  
a s tvarohovou, makovou nebo povidlovou náplní.

Výrobek z edice 
„Česká tradice“ Výrobek z edice 

„Česká tradice“



2019

CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Dort Sacher | 1300 g | 500 g

Dort Schwarzwald | 1300 g

Dort Harlekýn | 700 g

Dort čokoládový De luxe | 1300 g

Dort ořechový | 1300 g

Máslový korpus, meruňková náplň a čokoládová poleva, 

která je plastická a neláme se. Recepturu tohoto ikonického 

dortu jsme připravovali s vídeňskými odborníky.

Tmavý korpus promazaný višňovou náplní a šlehačkou, 
která obsahuje příjemnou chuť třešňové pálenky.

Tento velmi oblíbený dort, který má vyvážený podíl 

bílé a kakaové šlehačky s typickým zdobením nabízíme 

v netradičním „hranatém“ provedení. 

Oblíbený klasický dort, který je naplněný šlehačkou s mletými lískovými ořechy. Po obvodu i na povrchu ho zdobíme drcenými ořechy.

Speciální dort se zrcadlovou polevou plněný ganáží, kterou připravujeme vařením smetany, do níž jsme rozpustili čokoládu. Po obvodu je ještě ozdoben praženými mandlovými plátky, které dokonale podtrhují jeho čokoládovou chuť.

Sváteční dort plněný máslovým krémem s nugátem. 
Na první pohled zaujme speciální zrcadlovou polevou 

a výrazným zdobením.

Dort nugátový | 1500 g

2021

2018

2017



CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Dort karamelový | 1300 g

Dort ovocný
jahoda – borůvka | 1600 g

Řez šlehačkový čokoládový | 150 g

Řez šlehačkový Tiramisu | 150 g

Dort ovocný malinový | 1600 g

Roláda (různé náplně) | 400 g

Karamelový dort má dvě vrstvy náplně a jeho základ tvoří 

karamel, který jsme obohatili o pražené vlašské ořechy a vrstvu 

karamelové šlehačky. Tuto kombinaci skvěle doplňuje kakaový 

korpus, jenž dodává celému dortu výtečnou chuť. 

Kombinace borůvek a jahod na máslovém krému.

Tento velmi oblíbený dort, který má vyvážený podíl 
bílé a kakaové šlehačky s typickým zdobením, nabízíme 

v netradičním „hranatém“ provedení. 
Jedná se o tradiční italský zákusek, ve kterém se snoubí 

chuť šlehačky, mascarpone a kávy. Na povrchu 
je posypaný kakaovým práškem. 

Rolády naplněné tradiční šlehačkou 
v různých příchutích.

Základem dortu je světlý korpus, máslový krém a vrstva oblíbených malin.



CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Řez ovocný malinový | 160 g

Řez ovocný jahodový | 160 g

Špička s náplní likérovou | 50 g

Věneček | 65 g

Řez šlehačkový Harlekýn | 150 g

Větrník karamelový | 150 g

Svěží řezy vytvořené ze světlého plátu, 

pudinkového krému a malin.

Vyroben ze světlého plátu, pudinkového krému a jahod, 
které patří mezi nejoblíbenější druhy ovoce.

Tento zákusek v naší nabídce nesmí chybět. Základem 
je kakaový krém, piškotový bufler a náplň s příchutí 
vaječného krému; to vše potažené tmavou polevou.

Věneček se skládá z korpusu z odpalovaného těsta, 
vanilkového krému, šlehačky a bílé fondánové polevy.

Světlý krém, karamelová šlehačka a poleva z fondánu s karamelem.

Harlekýn je typický použitím bílé 
a kakaové šlehačky. 



CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Kremrole se šlehačkou | 50 g

Ovocný košíček | 60 g

Šlehačkový pohár
(různé příchutě) | 65 g

Koule Globus | 65 g
Korpus z listového těsta spojený s tradiční šlehačkou.

Linecký košíček naplněný pudinkovým krémem  
a ozdobený různými druhy ovoce.

Tradiční šlehačka s oblíbeným ovocem, jako jsou 
jahody, maliny nebo lesní směs.

Základ je vyroben z mletých dortových plátů, kakaa a másla. Koule obalujeme v kokosu, tmavých, světlých nebo kombinovaných čokoládových hoblinách nebo v drcených ořeších.

Miska s ovocem | 160 g
Tartaletka naplněná krémem s přízdobou několika druhů ovoce.

Zmrzlina (různé druhy) | 800 ml
Zmrzliny, které obsahují skutečný extrakt z vanilkových lusků, 
45 % podíl jahod, 25 % čerstvých banánů nebo 40 % jogurtu? 
Tak přesně takové jsou naše zmrzliny a suroviny, ze kterých 
je vyrábíme. Všechny druhy připravujeme podle vlastních 

receptur, díky kterým vám můžeme zaručit prvotřídní kvalitu.



Ocenění za naši poctivou práci

česká cechovní norma

česká chuťovka

Česká cechovní norma stanovuje kvalitativní 
parametry, podle kterých jsou potraviny hodnoceny 
jako nadstandardní. Výrobky pyšnící se označením 
české cechovní normy tedy zaručují vyšší kvalitu, než 
je vyžadována současně platnou legislativou. 

2019
Soutěž Česká chuťovka probíhá pod záštitou Stálé 
komise Senátu pro rozvoj venkova, ministra zemědělství 
a prezidenta Agrární komory. Tato soutěž pomáhá našim 
zákazníkům objevit kvalitní české potraviny,  

Více na www.globus.cz

Česká cechovní norma například definuje, jaké složky 
musí výrobky obsahovat, které složky jsou naopak 
nepřípustné, jaký je minimální obsah klíčových složek 
a jaké jsou správné výrobní postupy. Určuje také znaky, 
podle kterých lze kvalitu hotových výrobků kontrolovat, 
a stanovuje postupy, jak kontrolu provést.

které je zaujmout svou výbornou chutí. Pekařství 
a Cukrářství Globus se soutěže Česká chuťovka 
účastní každý rok a tuto značku kvality v ní pravidelně 
pro své výrobky také získává.

značení zaručující 
nadstandartní 

kvalitu potravin

VÝROBKY OCENĚNÉ
KOMISÍ NEZÁVISLÝCH ODBORNÍKŮ


