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Chléb z biomouky 
V pražské pekárně Eska pečou jak sladké, které kyne s droždím, tak i sladké, které kyne z kvasu, třeba rebarborové 
koláče s tvarohem, pro které byste jeli světa kraj. „Chtěli bychom péct více druhů, a protože poptávka tak narůstá, tak 
i více chlebů, ale pec tu jede nonstop a kapacita je naplněná. Jediná skulina je mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní, než 
přijdou cukráři, kteří tu začínají péct korpusy na dorty, buchty, bábovky, koláče,“ vysvětluje J. Kozdělka, místní šéfpekař.

Nás ale v Esce vůbec nejvíc zaujalo 
pečení chleba. Těchto chlebů, které 
se prodávají jak v Karlíně, tak třeba 
na e-shopu Rohlík.cz, se tu denně vy-
robí průměrně pět set kusů – a stejně 
je to málo. V internetovém obchodě 
jsou prakticky k nesehnání, a i v Esce 
se rozkutálí, než byste řekli švec. 

Cesta k výslednému chlebu trvala rok 
a půl

Avšak dříve, než pražská pekárna zača-
la s pečením kvasových chlebů v dneš-
ní podobě, zakusila perné chvíle, než 
dotáhla své receptury ke zdárnému 
finiši. „Původně tu vznikl chleba s ná-
zvem Eska, byl výborný, vzhledově 
úžasný, ale jak vychladl, nedal se jíst. 
Tak jsme se vrhli na testování. Rok, rok 
a půl jsme tu každý týden pekli pět dru-
hů chlebů a ochutnávali a ladili poměry 
různých mouk i receptury. Až jsme si tu 
z bio mouk vypiplali Chleba 33 a Chle-
ba 66,“ vypráví šéfpekař Esky. Na plné 
čáře to u pekařů z Esky vyhrála bio-
mouka, která se mele ve Starém měs-
tě pod Sněžníkem v bio mlýnech Pro-
bio. Získala si je hlavně svojí čistotou.  

A tím dalším důvodem je skutečnost, 
že tahle mouka není jen uniformní bílá 
hmota, která má stále stejné vlastnosti, 
jako mouka, kterou koupíme v každém 
supermarketu. Obsahuje veškerou tu 
pestrost z polí, na kterých se ekologic-
ky hospodaří.

Bio mouka má svá úskalí

Benefity ekologicky pěstované a zpra-
cované mouky jsou obrovské, jak pro 
půdu, tak pro naše tělo, ale pekařům 
taková specifická mouka může přidě-
lat práci. V Esce vlastně tu svoji vypip-
lanou recepturu každý týden maličko 
přizpůsobují dodané mouce. Necho-
vá se totiž stále stejně. „Jednou nám 
chleby vyšly dobré, podruhé už to tak 
dobré nebylo a my jsme stále nevěděli, 
čím to je. Teď jsme s Probio domluveni 
na tom, že mouku dřív, než ji pošlou 
nám, zašlou na velký test. Podle něj já 

už snadno poznám, že dneska nemůžu 
mouku míchat dvacet minut, ale jen 
šestnáct, protože těsto nemá takovou 
soudržnost. A všechno už krásně fun-
guje,“ vysvětluje J. Kozdělka.

Na dva druhy chlebů, které tu pečou, 
Chleba 33 a Chleba 66, v Esce využívají 
jen kvas, bio mouku, vodu, sůl a kmín. 
„Chleby vyrábíme metodou pomalého 
zrání, to znamená, že dnes zaděláme 
na chleby, které se budou péct až zítra. 
Kynou tak dvanáct až šestnáct hodin,“ 
říká šéfpekař Esky o využití třífázového 
vedení kvasu. Správně nakynuté chleby 
pekař propíchá špejlí nebo nařízne – to 
v případě, že by nebyl chléb dokynutý 
(při pečení by se bez zářezu vyboulil 
nebo roztrhl), postříká je slanou vodou 
a pošle je do pece. Ze začátku sázeli 
chleba do pece po jednom, ale než vel-
kou pec po jednom zaplnili, první chle-
ba už byl málem hotový. Proto tu dnes 
sází chleba automatizovanou sazečkou.

Každý chleba jiný, přitom z jedné pece

„Chleby 33 pečeme na dvě stě šedesát 
stupňů, Chleby 66 až na dvě stě sedm-
desát. Po deseti minutách chleby v peci 
ručně otáčíme. To proto, že vepředu 
pece je vyšší teplota než uprostřed, 
chleby musí v peci prorotovat, aby byly 
rovnoměrně propečené. Každý ale oto-
číme trochu jinak, takže žádný chléb 
z naší pece není stejný,“ vysvětluje Ja-
roslav Kozdělka. Přestože chleby v peci 
rotují, je jich tu pár vyšších a světlej-
ších a několik zase nižších a tmavších. 
Na „vině“ je opět velikost pece. Než je 
do ní sazečka nasází, tu největší a nej-
důležitější teplotní ránu dostanou prv-
ní chleby, ty z pravé strany pece – jsou 
proto vyšší; a nejméně vyskočí ty, které 
jsou vlevo, ty, jenž jdou do trouby jako 
poslední. Jsou také ve výsledku tmavší.

Zdroj: Vitalia.cz, 14. 6. 2021
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Karlínské bistro sází na kvalitní pekařinu 
Majitele Etapy Petra a Gábinu možná znáte jako bloggery PG Foodies. Na začátku roku 2020 si v Karlíně otevřeli 
unikátní bistro s pekárnou, které se rychle stalo oblíbeným místem jak místních, tak i lidí ze širokého okolí. Ne-
dlouho po otevření udeřil covid. Celý tým tak musel přijít s odlišným konceptem fungování, díky kterému je Etapa 
stále na vrcholu oblíbenosti zákazníků. 
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V Etapě v době vrcholící epidemie covi-
du denně obsloužili stovky zákazníků, 
a to i přes to, že kvůli vládním opatřením 
téměř od samotného otevření prodávali 
s malými přestávkami výhradně přes vý-
dejní okénko. “Lidé se k nám během nu-
ceného uzavření naučili chodit pro úplně 
běžné věci, jako jsou například vajíčka. 
Z toho, že jsme je nemůžeme tradičně 
obsloužit u stolu, nevěšíme hlavu, ale 
naopak se pro naše zákazníky snažíme 
neustále vymýšlet nové věci, jako jsou 
například brunche do košíku,” říká spolu-
majitel Etapy Petr Ogurčák. 

V Etapě vaří především z farmářských 
produktů, které je možné na místě i za-
koupit. V době, kdy měla většina restau-
rací zavřeno a nikdo přesně nevěděl co 
dál, tým Etapy vymyslel koncept prode-
je surovin a předpřipravených jídel přes 
e-shop. „Měli jsme na skladě spoustu 

surovin, které jsme prostě nechtěli vy-
hodit. Díky silné komunitě, kterou jsme 
kolem bistra stihli vybudovat, jsme vše 

do týdne prodali formou bezkontaktní-
ho výdeje. Nechtěli jsme zpřetrhat silné 
vztahy, které jsme si s našimi dodavateli 
pracně vybudovali.” 

A co je bestseller Etapy? Kromě proslu-
lého cuketového chleba jsou to motance 
a loupáky, na které se u provozovny v Kar-
líně o víkendu doslova stojí fronta jako 
kdysi na pomeranče. Pekařinu tady umí 
opravdu skvěle a to i díky speciální ka-
menné peci, která je od otevření podniku 
v permanentním provozu. A proč zrovna 
řemeslné pečení chleba? „Původně jsem 
pracoval jako UX designér webových apli-
kací, se kterými se pracuje podobně jako 
s chlebem. Změníte jeden poměr ingre-
dience, čekáte a pak se to buď povede, 
nebo ne. Je to nekonečný proces, který 
mě nepřestává fascinovat,” dodává Petr.

Zdroj: Shrtcut.cz, 14. 6. 2021


