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PRODUKTOVÝ 
KATALOG
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Vest je česká rodinná firma,  

která peče trvanlivé slané pečivo už od 

roku 1996. A nejoblíbenějším produktem 

od Vestu jsme pochopitelně my  

– do zlatova pečené makové krekry 

Makovky!

A jelikož jsme česká firma, tak se 
snažíme na výrobu našeho slaného 
křupání používat především české 

suroviny. Děkujeme, že podporujete  
české výrobky!

Společnost sídlí v areálu ve  
Zlíně-Loukách a zaměstnává zhruba  

50 lidí ve výrobě i kancelářích.  
A v oboru trvanlivého slaného pečiva je 

Vest největší rodinnou firmou v ČR.

Naše slané dobroty najdete v téměř všech 

velkých obchodních řetězcích i v menších 

prodejních sítích. Kromě České a Slovenské 

republiky vyvážíme naše produkty také do 

zahraničí. Pro obchodní partnery pečeme 

také privátní výrobky pod jejich značkou.

…dnes už Vest peče kromě tyčinek i krekry, 

preclíky, mixy, tyčinky silnější i zakroucené – 

zkrátka slané pečivo různých tvarů a příchutí, 

na jaké si jen vzpomenete. Třeba i preclíky ve 

tvaru pivních sklenic! Celkem jsou v našem 

portfoliu pod značkou Vest téměř tři desítky 

produktů.

Víte, co znamená zkratka  

Vest? No přece Večerkovy slané 

tyčinky! Úplně prvním produktem 

byly totiž jemné slané tyčinky 

Vestky, které jsme pekli v garáži 

rodinného domu v Bohuslavicích 

u Zlína. To bylo ale ještě  

v minulém století…

O bezpečnosti a nezávadnosti 
vyráběných potravin svědčí 

mezinárodní certifikát IFS Vyšší 
úrovně. Naše výroba má zavedený 

systém analýzy rizika HACCP. 
A většina našich produktů je  
upečena bez palmového tuku.

POHODA. JEZ.
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Drazí přátelé dobrého mlsání,

upřímně jsem si v  roce 1996 nedokázala představit, 

kam až se naše značka Vest vypracuje. Za to patří velký dík 

všem bývalým i současným zaměstnancům a členům naší 

rodiny.

Dodnes jsem vděčná manželovým rodičům, kteří 

nás nechali přestavět přízemí svého rodinného domu 

a následně i zastavět jejich zahradu. Zpětně si toho vážím 

čím dál víc, jak nás při startu podnikání podpořili a věřili 

nám. Začátky byly strastiplné. První Vánoce nás překvapilo 

nečekané množství objednávek. A jelikož jsme nedokázali 

sehnat žádné brigádníky na vánoční svátky, tak jsme sami 

zasedli k  balení tyčinek. K  lince jsme si přinesli malou 

televizi a pohádky jsme sledovali při práci. A paradoxně na 

to ráda vzpomínám.

Jsem hrdá na to, co jsme od roku 1996 dokázali. Pokrok 

je hezky vidět na množství výrobků, které upečeme. To, co 

jsme na začátku podnikání upekli za celý rok, zvládneme nyní za jeden týden. Pro představu, v roce 1996 jsme upekli 

za celý rok zhruba 30 tisíc kusů slaných tyčinek, nyní za jeden týden vyrobíme okolo 350 tisíc kusů nejen tyčinek, ale 

i preclíků, krekrů nebo mixů slaného pečiva.

Věřím, že nás od konkurence odlišuje kvalita, chuť a receptura. Nakupujeme ty nejkvalitnější suroviny a máme 

k  výrobku stále rodinný přístup. Dáváme pořád všem výrobkům stejnou péči jako v  dobách, kdy jsme neměli 

automatickou linku a pekli doma v „garáži“.

V podnikání se naše společnost Vest řídí citátem „Náš zákazník – náš pán“. Tomáš Baťa, který je autorem tohoto 

citátu, je totiž mým velkým vzorem. Věřím, že i nastupující generace naší rodiny bude dál pokračovat v budování 

naší společnosti a  zajistí, aby značka Vest byla stále synonymem poctivosti, kvality, dobré chuti a  provázela lidi 

v pohodových chvílích.
Jana Večerková, jednatelka a zakladatelka společnosti Vest spol. s r.o.

Vedení rodinné  
společnosti Vest (zleva): 
Stanislav, Jana, Kamil  
a Daniela Večerkovi.
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VITEJTE V NASI VYROBE VE ZLINE!
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KR E K RY
VITEJTE V NASI VYROBE VE ZLINE!
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Makové, křupavé a do zlatova pečené! 
Makovky se během let staly doslova 
legendou mezi krekry. Pokud jste ale 
Makovky ještě nikdy neochutnali, máme pro 
vás před nákupem jednu dobrou radu: jeden 
sáček vám rozhodně stačit nebude.

Super sýrová slast! Skočte směr samoobsluha, 
sežeňte sáček Sýrovek, splňte si své sýrové 
sny. Snězte sami, se spolužáky, se strýcem, se 
sestřenkou. Smlsněte si!

Máte rádi italskou kuchyni?  
Tak to si zamilujete krekry Pizza Stars! Křupavé 
krekry ve tvaru hvězdiček, které vás přenesou 
do provoněné italské pizzerie, se skvěle hodí 
k vínu, a to nejen k tomu italskému.  
Buon Appetito!

SYROVKY  90 g

PIZZA STARS   100 g

MAKOVKY 90 g
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V jednoduchosti je síla. A solené krekry 
Dukátky jsou toho důkazem. Pokud neradi 
experimentujete a vyznáváte klasické chutě, 
naše Dukátky si jistě oblíbíte.

Jak ulovit chutnou rybu?  
Stačí si koupit Rybičky a budete jich mít 
hned celé hejno! Že jste ještě neviděli rybu 
se šupinami z máku a sezamu? Honem do 
obchodu pro naše do zlatova upečené krekry 
ve tvaru rybiček!

Oblíbené krekry s příchutí pizzy nebo sýra i v XXL balení. 
Našich křupavých krekrů není nikdy dost! XXL výrobky 
jsou dostupné pouze v limitovaných akcích.

XXL PIZZA STARS 170 g

XXL SYROVKY  170 g

RYBICKY  100 g

DUKATKY  110 g



8

P R E C L I K Y
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PRECLE   90 g

Tenké, křupavé a mimořádné dobré. Precle jsou pečené preclíkové chipsy, které 
jsou skvělou alternativou k mastným smaženým brambůrkům.

Věděli jste, že preclíky patří mezi oblíbené  
slané pečivo už od středověku? Dopřávat si tuto 
slanou pochoutku můžete i dnes, ochutnejte 
naše křehké preclíky posypané hrubou solí.

PRECLIKY   150 g

SYROVE

SOLENE

CIBULOVE
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PIVECKA   80 g

CINK!

CINK!

CINK!

VANOCNI MIX   100 g

Ať už si vychutnáváte svůj oblíbený zlatavý mok v hospodě nebo doma na gauči, křupněte 
si k němu naše speciální preclíčky! Pivečka jsou solené preclíky v originálním tvaru pivních 

sklenic, které určitě potěší nejednoho pivaře. Za jejich kvalitu ručí Mistr pekař Kamil Večerka.

Znáte hit letošních Vánoc? Je to náš Vánoční mix! Stogramové balení obsahuje čtyři typické 
vánoční tvary upečené z těsta, které tradičně používáme na výrobu oblíbených tenkých tyčinek 

a preclíků. Kromě toho, že je Vánoční mix křupavá pochoutka, tak má ještě jedno netradiční 
použití – vánoční tvary slaného pečiva mohou skvěle posloužit jako ozdoby na stromeček!
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CINK!

T Y C I N KY
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VESTKY
Jemné slané tyčinky Vestky patří už léta mezi nejoblíbenější produkty v kategorii 

trvanlivého slaného pečiva. Jeden sáček, spoustu tyčinek a nekonečně zážitků. Na 
párty, do práce, na cesty, do školy nebo jen tak k televizi. Je jen na vás, kdy si křupnete. 

Slané tyčinky nikdy neomrzí!

TIP PRO OBCHODNÍ PARTNERY:
 Jemné solené tyčinky umíme upéct a zabalit v gramážích od 30 g až po 300 g. Pokud máte zájem o privátní výrobek, neváhejte nás kontaktovat na mailu 

obchod@vestzlin.cz!

Jemné solené tyčinky jsou historicky prvním 
produktem, který jsme upekli v roce 1996.  
A tyto tyčinky pečeme dodnes.  
V průběhu let se pouze vyvíjel design obalů tyčinek. 

Pamatujete si na některý z těchto obalů?

 VESTKY 150 g

 1996-2004  1996-2004  1996-2004 2004 2010 2014 2019

 VESTKY 200 g
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KINDER TYCINKY 50 g

Také jste už někdy ze slaných tyčinek sloupávali zrnka soli, abyste je mohli dát bez 
výčitek svým dětem? S Kinder tyčinkami vám tyto starosti odpadají! Kinder tyčinky 

jsou upečeny bez posypu soli, navíc jsou zdrojem vápníku a mají vysoký obsah 
vlákniny. A s hravými barevnými obaly si děti užijí spoustu legrace!
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VESTKY XL 90 g

Potřebujete zahnat hlad nebo vás honí mlsná? Křupněte si solené tyčinky Vestky XL! 
Naše silné poctivé tyčinky se hodí k pivu, vínu nebo skvěle poslouží jako malá svačinka.

MINI VESTKY

Zbožňujete klasické dlouhé silné tyčinky,  
ale nemáte zrovna tak velký hlad a spíše byste 
si jen něco zobli? Pak jsou pro vás ideální MINI 

Vestky! Vyzkoušejte tuto novou lahodnou 
jednohubku se sýrovou příchutí.

Patříte mezi ty, co rádi křupou slané pečivo, 
ale zároveň hledí na složení? Ochutnejte naši 

novinku MINI Vestky fitness! Krátké tyčinky plné 
zdravých dobrot jako chia semínka, goji nebo 

dýňová semínka, jsou zdrojem vlákniny, ale 
hlavně skvěle chutnají.

SE SYREM   110 g FITNESS   90 g

KMINOVE SOLENE SYROVE
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PRIMA TYCINKY 125 g
Tak křehké, tak lahodné, tak jiné než všechny ostatní! Zatočené tyčinky Prima jsou extra 
třídou mezi tyčinkami. Proto jsme hrdí na to, že jsme stále jedinou společností v České 

republice, která vlastní technologii na výrobu těchto křehkých kroucených tyčinek. 
Dopřejte si křupavé luxusní zážitky i vy. Tyto tyčinky jsou prostě prima! 

 ITALIASYROVESOLENE S MASLEM



16

M IXY
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Oblíbili jste si naše slané tyčinky,  
preclíky a krekry a nemůžete se v obchodě 
rozhodnout, po jakém sáčku sáhnout? 
V Quadro mixu najdete od každého trochu!

Žádná pořádná párty se neobejde bez 
dobrého slaného pečiva. Vest Mix obsahuje 
to nejlepší od Vestu, navíc v přehledných 
čtyřech oddělených vaničkách. Každý si 
tak může lehce vybrat, co mu chutná. Jaká 
vanička bude u vás prázdná jako první?

VEST MIX   230 g

QUADRO MIX 200 g

PÁRTY, 
PÁRTY,  

PÁÁÁRTY!

ŘÍKAL TADY 

NĚKDO PÁRTY? POHODA. JEZ.
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2 TIPY NA JEDNODUCHE 
A SKVELE POHOSTENI

Precle s pivní sýrovou omáčkou

Slané tyčinky v karamelu a čokoládě

Suroviny:
Precle (dle chuti solené,  sýrové nebo cibulové)
250 g sýru gouda
2 lžíce másla
1 vrchovatá lžíce hladké mouky
240 ml plnotučného mléka
160 ml piva
1/2 čajové lžičky česneku v prášku
1/4 čajové lžičky červené papriky
1/4 čajové lžičky soli
2 čajové lžičky worcestrové omáčky
1/2 čajové lžičky dijonské hořčice

Suroviny:
Vestky XL solené

200 g cukru krupice

90 g másla

200 ml smetany na šlehání 33 %

100 g čokoláda na vaření

dle chuti drcené loupané mandle

Postup:
Nejprve nahrubo nastrouhejte goudu (ideálně vyzrálou). Poté nechte na pánvi zpěnit máslo, přidejte mouku a důkladně vymíchejte do hladka. Za průběžného míchání přilijte mléko, a poté provařte vzniklý bešamel. Přilijte pivo, přidejte koření a opět promíchejte. Následně přidejte worcestrovou omáčku a dijonskou hořčici. Nakonec do omáčky přisypte nastrouhanou goudu a nechte ji rozpustit, aby měla omáčka správnou konzistenci. Servírujte ihned za tepla, Precle namáčejte do omáčky. Přejeme dobrou chuť!

Postup:
Na pánev nebo do hrnce se silným dnem nasypte 

cukr a pomocí vařečky jej rovnoměrně rozprostřete. 

Na mírném ohni nechte cukr pod stálým dohledem 

rozpustit. Až rozvařený cukr získá zlatohnědou 

barvu, přidejte máslo a promíchejte. Mezitím si 

zahřejte smetanu a přilijte ji do vzniklého máslového 

karamelu. Vše důkladně míchejte, dokud nevznikne 

hladká jemná omáčka. Karamel poté slijte přes 

cedník , abyste docílili skutečné jemnosti. Do horkého 

karamelu namočte slané tyčinky, důkladně je obalte 

a obalené tyčinky nechte vychladnout v ledničce.

Mezitím, co bude karamel tuhnout, si rozpusťte 

čokoládu. Tabulku čokolády na vaření rozlámejte 

na stejně velké kousky a rozpusťte ji ve vodní lázni. 

Slané tyčinky s již zatuhlým karamelem poté polijte 

rozpuštěnou čokoládou. Nakonec tyčinky posypte 

drcenými loupanými mandlemi. A můžete servírovat!

Podívejte se, 

jak se vaří pivní 

sýrová omáčka 

Až se na tohle podíváte, 

tak už nebudete chtít 

nic jiného!
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UPECME TO SPOLU!

VEST SPOL. S R.O.
Záluští 420
763 02 Zlín-Louky
Česká republika

Tel.: +420 577 219 529
info@vestzlin.cz
obchod@vestzlin.cz
IČ: 41324706
DIČ: CZ41324706

ZLIN

SLEDUJTE NAS VYPECENY OBSAH NA 

FACEBOOKU A INSTAGRAMU
Na obou sociálních sítích nás najdete jako @vestzlin
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www.vestzlin.cz 

@vestzlin


