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Hlavní témata

► Trendy vývoje pekárenského oboru v 21. století

► Suroviny, zlepšující přípravky a směsi nové generace

► Moderní výrobní, technické a technologické zařízení a postupy

► Prodej a marketing pekařských výrobků

► Výrobkové, výživové a dietní trendy

► Systémy kvality a bezpečnosti potravin 

► Technologické výpočty pro výuku a pekárenskou praxi

Objednávky 
Pekař a cukrář s.r.o., Drahobejlova 22015/6, tel. 266 199 200, 203 
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Z obsahu

Z lektorského posudku Ing. Anny Kaisrové (Michelské pekárny Premium s.r.o.)

Publikace Pekařská technologie V. – Moderní trendy v pekárenství završuje tématiku předchozích čtyř 
dílů věnovaných pekařské technologii. Z obsahu je zřejmé, že jsou nastupující a také již uplatňované 
trendy pojednány nejen na základě strojně technologického vývoje, ale také z hlediska současných 
výživových trendů, rozvoje surovinové báze a dalších důležitých aspektů. Jednotlivé kapitoly svým 
obsahem a rozsahem přinášejí velmi užitečné informace k pojednávaným tématům, která dosud 
nebyla takto kompletně zpracována. Publikace bude určitě užitečnou pomůckou pro odborné pra-
covníky v pekařské branži. Uplatnění najde i v odborném školství na všech úrovních studia.  

Publikace odborného vydavatelství Svazu pekařů a cukrářů v ČR 
by neměly chybět ve Vaší knihovně!

● Základní legislativní předpisy pro 
výrobu a uvádění potravin na trh 

● Suroviny pro řemeslné a prů-
myslové pekárny, snižování či 
náhrada přídatných látek, nové 
a netradiční suroviny a mouky

● Čerstvost, stárnutí a stabilizace 
pečiva, chlazení a mrazení, nové 
metody pečení, automatizace, 
digitalizace a robotizace v pe-
kárnách, klíčové inovace strojů 
a zařízení

● Balení pekařských výrobků, stro-
je a obalové materiály, značení 
balených výrobků

● Trendy na trhu pekařských 
výrobků, klasické a online formy 
prodeje, marketing a nákupní 
chování spotřebitele, firemní 
weby a sociální sítě, značky kvali-
ty, ochrana spotřebitele

● Výrobkové inovace, výživová 
a zdravotní tvrzení, alternativní smě-
ry ve stravování, retro, bezlepkové 
a biovýrobky, cechovní normy

● Standardy a certifikace kvality 
a bezpečnosti potravin, kontrolní 
orgány státního dozoru, zákaz-
nické audity

● Technologické výpočty pro 
využití základních surovin, výtěž-
nosti, ztrát ve výrobě, přepočet 
receptur, plánování kapacity 
pekařské výroby 


