
Spolehlivé řešení
     PRO ČERPACÍ STANICE



Kdo jsme
 
Jsme osvědčený výrobce a spolehlivý dodavatel zamraženého pečiva k dopékání. Na 
českém trhu působíme od roku 1998. Nabízíme moderní pekařský koncept založený 
na tradičních hodnotách. V naší nabídce si můžete vybrat jak z klasického slaného, tak 
i  moderního sladkého sortimentu. Samozřejmostí je tradiční i neobvyklé sendvičové 
pečivo typu panini, tortilla nebo hamburgerové či hot dog bulky. Dodáním pečiva to pro 
nás nekončí. Poskytujeme též rozsáhlý servis a podporu. Nevíte si rady s dopékáním? 
Nejste si jistí, které pečivo je to pravé? Naši ochotní regionální obchodní zástupci jsou 
připraveni Vám pomoci.

Vývoj trhu s pečivem

Výdaje za čerstvé pečivo rostou meziročně o cca 2 %, zatímco za pečivo k dopékání 
rostou více než dvojnásobným tempem.

Dopékané pečivo tvořilo v loňském roce 25% podíl. Vývoj trhu s dopekovým pečivem 
kopíruje trend západní a severní evropy, kde činí 37 % na celkovém objemu prodaného 
pečiva.  zdroj: Gira

Specifické potřeby čerpacích stanic
 
Své služby a nabídku tvoříme na míru specifickým potřebám čerpacích stanic a požadavkům 
zákazníků na cestách.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY, KTERÝMI SE SNAŽÍME ŘÍDIT, 
JSOU ZEJMÉNA:

 
•  Hot dog koncept 

•  Plně dopečené výrobky

•  Předbalené výrobky 
v samoobslužné zóně

 
 
•  Sortiment „A“ Basic

•  Top položky z kategorie 
viennoiserie a slaných  
snacků k dopékání

 
 
•  Sortiment „B“ Standard 

•  Širší nabídka z kategorie 
viennoiserie a slaných  
snacků k dopékání

•  Sendviče, panini  

•  Sortiment „C“ standard plus

•  Cukrářské výrobky, dorty

•  Saláty a hotová jídla  

A  
Basic

 B 
Standard

 C 
Standard 

Plus

 D 
Premium

4 Formáty definované  
La Lorraine

 jednoduchost portfolia 

 efektivitivní sortiment 
a minimalizace  
nároků na personál 

 flexibilita při  
obsluze zákazníků

minimalizace odpisů

 

 kvalita a standardizace 
podpory finálních 
produktů na regálech

 

komunikace směrem 
k zákazníkovi  
IN STORE/ OUT STORE 



Hot dog koncept

• Hot dog rohlík 60g / grahamový 65g
• Hot dog párek KLASIK 60g
• Hot dog párek CHILLI 60g
• Hot dog papriková klobása 110g

1-2 položky, které se pouze 
rozmrazí a servírují

• Donut prémium s malinovou náplní 74g 
•  Donut s čokoládovou příchutí 56g (příp. 

alternativa)
• Minikoblížek s nugátovou náplní 25g
• Muffin vanilkový 100g
• Koláč mix 75g

pečivo k rozmrazení 
a podávání v balení po 
1-3 kusech s vlastním  
EAN kódem

Hot dog koncept

2-3 položky, které se pouze 
rozmrazí a servírují doplněné 
o top sortiment slaného  
a sladkého pečiva k dopékání

•  Donut prémium s malinovou náplní 74g
•  Donut s čokoládovou příchutí 25g (příp. 

alternativa)
•  Minikoblížek s nugátovou náplní 25g
•  Muffin vanilkový 100g
•  Koláč mix 75g
•  Croissant s máslem 65g
•  Pekanový pletenec s javorovým sirupem 

100g
•  Maková taštička 100g
•  Mřížka tvaroh borůvky 80g
•  Snack Madeland se šunkou 90g
•  Pizza bageta šunka a sýr 100g
•  Pizza bageta vegetariana 100g
•  Plněný croissant s meruňkovou náplní 

95g

A  
Basic

 B 
Standard

Hot dog koncept

2-3 položky, které se 
pouze rozmrazí a servírují 
doplněné o top sortiment 
slaného a sladkého pečiva 
k dopékání

Vybrané sendviče a panini

Patisserie výběr / Nabídka 
Hamburgerů / Polévky / 
Wrapy / Čerstvé saláty / 
Nabídka snídaní

•  Cheesecake
•  Makový dort
•  Plněné tartletky 
•  Burger 
•  Polévky 
•  Hlavní jídlo 

Hot dog koncept

2-3 položky, které se 
pouze rozmrazí a servírují 
doplněné o top sortiment 
slaného a sladkého pečiva 
k dopékání

Vybrané sendviče a panini

•  Francouzká bageta šunka, sýr 
•  Kornbageta se sýrem a roštěnou
•  Ciabatta salami & sýr
•  Croissant krůtí šunka & sýr
•  Panini caprese
•  Panini šunka & sýr

 D 
Premium+ +

 C 
Standard 

Plus

+

+

+

+

Návod na  
správnou přípravu 

hot dogu

Návod na správnou 
přípravu plněné 

bagety

Návod na správnou 
přípravu hamburgeru



Dodatečná podpora  
od La Lorraine
 
 

• Tým obchodních zástupců v rámci celé ČR a jejich pravidelné návštěvy
• Školení personálu na pečení 
• Lokální ochutnávky novinek se zajištěním vzorků 

PODPORA PŘI VYBAVENÍ TECHNOLOGIEMI  
K DOPEKU A VYSTAVENÍ

• zapůjčení pecí, grilů, rollerů a mrazáků

Zapůjčení technologií (pec, mrazák) při garantovaném smluvním odběru, nastavení 
jednotlivých pečících programů.

ZPRACOVÁVÁNÍ RECEPTUR

•  Na míru připravené receptury spolu s foto manuálem výroby a kalkulacemi
•  Sezónní nabídky (každé 2-3 měsíce)
•  Proškolení personálu v nakládání s pečivem k dopékání,  

seznámení s technologiemi a postupy při přípravě receptur

Trade marketingová podpora
MOŽNOST VYUŽITÍ PRODEJNÍCH NOSIČŮ
Poskytnutí vhodných nosičů na vystavení slaného i sladkého pečiva - atraktivní stojany, 
boxy, koše

 
 

PODPORA PŘI TVORBĚ POS MATERIÁLŮ  
(LCD DISPLAY, POSTERY, WOBLERY,…)  

TVOŘENÁ NA MÍRU 
Spolupráce na promočních akcích a uvádění novinek do sortimentu

Např. Promo „Párek v rohlíku“ Např. „Káva + mini croissant“ 
(sleva 10 % na pečivo) na 3 měsíce

ke kávě...
Vychutnejte si

Croissant

Makový hřeben

Donut

ČokoládovýJahodovýBílý s barevným
posypem

Kč

Kč

Kč

 www.lalorraine.cz



La Lorraine, a.s. 
U kožovy hory 2748 
CZ - 272 01 Kladno 
Česká republika

T + 420 312 687 130 
F + 420 312 666 055 
infoCZ@llbg.com 

Katalogy a inspirace ke stažení: 
www.lalorraine.com/cz-cs 

JEDINEČNÉ BULKY 
NA SENDVIČE 

A HAMBURGERY 

Značka Model
Rozměry 
š/h/v mm

Popis

SAGE 800GR 506/381/159

horní deska rýhovaná, spodní 

deska hladká, nepřilnavý 

povrch, určeno do menšího 

provozu, gril. plocha 380×290, 

příkon 2400 W

REDFOX CW6 460/270/200

celonerezové provedení, 

6 rolen s topnicemi uvnitř, 

délka rolny 350 mm, přepínač 

výkonu, vypínač, pohonu 

rolen, kontrolka zapnutí 

a chodu, příkon 1350 W

ELECTROLUX EC3201AOW 868/1061/668

objem 300 litrů, 3 koše, 

kolečka, zámek, osvětlení, 

ZÁRUKA 2 ROKY (možné též 

skříňové provedení, různé 

velikosti)

HELLMANN’S
Výrobce oblíbených majonéz, dresinků a omáček.

Poctivé a kvalitní ingredience, perfektně vyvážená chuť 

a ideální konzistence jsou hlavní důvody, proč kuchaři i jejich 

hosté považují značku Hellmann‘s dlouhodobě za záruku 

gastronomických zážitků na úrovni. Ať už řešíte omáčky k masu, 

bramborovým přílohám, zelenině, do salátu nebo na obložené 

chleby, v nabídce Hellmann‘s najdete vždy to pravé.

LA LORRAINE
Spolehlivý dodavatel sladkého i slaného pečiva.

Osvědčený výrobce a dodavatel zamraženého pečiva k dopékání 

působí na trhu od roku 1998. V nabídce najdete jak klasický slaný, 

tak i moderní sladký sortiment, včetně speciálního sendvičového 

pečiva jako panini, tortilly nebo hamburgerové či hotdog bulky. 

Svým odběratelům La Lorraine poskytuje vedle kvalitních 

produktů také rozsáhlý servis a další podporu.

STEINEX A.S.
Tradiční český výrobce uzenin a masných specialit 

nejvyšší kvality.

Rodinná společnost Steinex staví především na osvědčené tradici 

řeznického řemesla a kvalitních chlazených surovinách. V jejím 

nejmodernějším závodě v Kuřimi u Brna řemeslnou zkušenost 

předků doplňují moderní systémy sledování výrobních postupů 

a nejvyšší standardy hygieny a kvality výroby. Svoje špičkové 

výrobky dodává do většiny zemí střední Evropy.

Nabídněte svým zákazníkům ty nejlepší hotdogy  

z kvalitních surovin La Lorraine, Steinex a Hellmann’s.  

Příprava je jednoduchá a rychlá, vynikající chuť zaručena!

HELLMANN’S OMÁČKY —  ONE HAND BOTTLES

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

TATARSK Á OMÁČK A 846 G

ČESNEKOVÁ OMÁČK A 860 G

PIK ANTNÍ OMÁČK A 910 G

KEBAB OMÁČK A 842 G

FRIES DELUXE OMÁČK A 850 G

KEČUP 950 G

HOŘČICE 880 G

MAJONÉZA 820 G

BBQ OMÁČK A 950 G
STOJÁNEK  

NA 3 OMÁČK Y

TRADIČNÍ
HOTDOGY
TRADIČNÍ
HOTDOGY

K dopékání
pečiva

NABÍDKA ŘEŠENÍ

PARTNERSKÝ PROGRAM

Dopékání zamraženého pečiva přímo 

v obchodě  je moderním konceptem 

vycházejícím vstříc požadavkům obchodníků 

a zákazníků na křupavé pečivo v kteroukoli 

denní dobu.
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STREET
FOOD INSPIRATION  

by LA LORRAINE
STREET FOOD

STREET
FOOD INSPIRACE  

LA LORRAINE

STREET FOOD

STREET
FOOD INSPIRATION  

by LA LORRAINE
STREET FOOD

INSPIRACE
 Sweet


