DVOJNÁSOBNÝ ÚSPĚCH FIRMY ADÉLKA NA DNECH CHLEBA
UPEKLI JSME „CHLÉB ROKU 2011“
VYROBILI JSME „NEJATRAKTIVNĚJŠÍ CUKRÁŘSKÝ VÝROBEK ROKU“
Vážení pekaři a kolegové,
Byla jsem požádána, abych napsala článek o tom, jak se vyrobí
a upeče ,,ten nejlepší chléb roku“. Troufám si říci, že většina čtenářů ode mne očekává, že odborně přiblížím, jak jsme pro nás
tohoto velkého úspěchu dosáhli.
Myšlenek a reálných dat, které jsem chtěla původně zdůraznit,
bylo tolik, že čím více jsem si zpětně četla své poznámky, tím více
jsem si říkala, že to ,,právě vy“ (pekaři a ostatní odborníci) moc
dobře znáte.
A tak kromě kvalitní receptury, investic do technologií, rozumných myšlenek, je důležitý především dobrý tým a velké srdce pro
pekařinu. Kdo má rád pekařinu, práci s těstem a lidmi, tak „prostě zná“ a není potřeba to zdůrazňovat, popisovat či vysvětlovat.
Snažíme se všichni. A všichni si přejeme být nejlepší. Nikde není
návod na dobrý chléb. Chléb je Boží dar a my v Adélce se snažíme být dobrými hospodáři. Člověk musí mít víru a to je klíč
k úspěchu. Nedá se nalézt recept v kuchařce. Musí se do toho dát
především srdce.
Proto bych chtěla poděkovat svému otci, Láďovi Teislerovi, který
nás v této myšlence vychoval, a dík patří také všem lidem, kteří
se na vývoji chleba podíleli, ať už v poslední době či v předešlých
letech.
Protože nic nevzniká ze dne na den, ale chce to čas. A právě postupem času, zdokonalováním, zkušenostmi, podporou zákazníků se nám podařilo vše sladit – a to je ta největší odměna pro nás
z Adélky.
Markéta Štěpáníková, výrobní ředitelka pekárny
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PODĚKOVÁNÍ CUKRÁŘŮM Z ADÉLKY
V rámci Dnů chleba 2011 a oslav 20 let Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR probíhala
také soutěž o „Nejatraktivnější cukrářský výrobek“ roku 2011.
Naše firma Adélka i přes velký pracovní shon se
chtěla zúčastnit této cukrářské soutěže a zároveň
popřát svazu. A tak právě vznikl námět vítězného
díla – Česká republika s vyznačenými místy sídla
všech členů svazu. Náš tým cukrářů pracoval na
výrobku 56 hodin.
Našeho vítězství si velice vážíme. Zúročili jsme
načerpané zkušenosti zaměstnanců firmy, mj. při
pomoci s pořádáním 10 ročníků soutěže Cukrář roku v Pelhřimově, a také v rámci spolupráce
s agenturou Dobrý den v Pelhřimově, pro kterou
často vyrábíme „obří“ výrobky.

Letos v červnu jsme získali na festivalu Město rekordů Pelhřimov ocenění Rekordman roku za dvacetipatrový dort (byl vyroben již v loňském roce). Zároveň jsme vytvořili „Smajlíka“ z třené hmoty“,
který měl průměr 1 m a během let řadu dalších uměleckých výrobků na cukrářské téma.
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