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Your salty delights
Vaše slaná radost

O nás
Kdo jsme? Jsme VEST – největší rodinná firma v oboru slaného pečiva v ČR. Ale stejně jako se preclík sám
neupeče, tak ani my jsme se nestali lídrem na trhu ze dne na den. Na tuto pozici nás během více než 20
let dostala poctivá práce, inovativní přístup a poslání dělat lidem radost prostřednictvím našich produktů.
Pohodlně se usaďte, otevřete si sáček našich slaných křupavých dobrot a přečtěte si příběh značky VEST.
Tyčinková vůně dnes již legendárních Vestek se poprvé linula Bohuslavicemi u Zlína z rodinného domku,
jehož přízemí jsme přestavěli na malou výrobnu s linkou na pečení slaných tyčinek. To se psal rok 1996. Lidé
z širého okolí si pochvalovali „Večerkovy slané tyčinky“, a právě z tohoto sousloví vznikl i název celé značky
VEST.
Klasické solené i sýrové tyčinky časem doplnily preclíky, krekry, mixy, tyčinky silnější i kroucené – zkrátka
slané pečivo různých tvarů a s různými příchutěmi, na jaké si jen vzpomenete. A jelikož naši zákazníci rádi
ochutnávají něco nového, tak i v současnosti pracujeme na vývoji nových výrobků, a to jak ve spolupráci
s americkými technology, tak i s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Držíme také krok se současnými trendy,
nepoužíváme GMO suroviny a naší vizí je vyrábět všechny produkty bez palmového oleje.
Během let jsme se přestěhovali z Bohuslavic do Zlína-Louky a vybudovali zde novou výrobní halu, odkud
naše slané dobroty značky VEST i speciální zakázky pro privátní značky expedujeme nejen po České republice, ale i do zahraničí. Spolupracujeme jak s velkými mezinárodními řetězci, tak i s menšími obchodními
sítěmi.
O bezpečnosti a nezávadnosti námi vyráběných potravin svědčí mezinárodní certifikát IFS Vyšší úrovně.
Výroba má zavedený systém analýzy rizika HACCP a některé z našich výrobků jsou oceněny českou národní
značkou kvality Klasa.
Už máte zalistované slané dobroty značky VEST, které se tradičně těší velké oblibě spotřebitelů?
Neváhejte, ozvěte se nám a upečme to spolu!

About company
Who are we? We are VEST – the biggest family company in the field of salted snacks in the Czech Republic. But similarly like the pretzel is not baked on its own, also we did not became the leader of the market
throughout one night. We got to this position thanks to more than 20 years of thorough work, innovative approach and our mission to make people happy through our products. Sit down comfortably, open
a bag of our salted crunchy snacks and read the whole story of the VEST brand.
The nice aroma of today already legendary sticks „Vestky“ was floating through Bohuslavice u Zlina from
family house where the first floor was rebuilt into a small manufacturing plant with a line for baking of
salted sticks. This was in a year 1996. People from surrounding area loved the “Večerka´s Sticks” so much
that just exactly from this words the name of the whole company VEST arose.
Classical salted and cheese sticks were gradually extended also for pretzels, crackers, mixes, bread sticks and
also twisted sticks – simply salted snacks of different shapes and various flavors. And because our customers love tasting novelties, also nowadays we are working on development of new products – together
with American food technologists as well as the Tomáš Baťa University in Zlín. We also keep up with current
trends, we don‘t use GMO ingredients and our vision is to produce all snacks without palm fat.
During the time we moved from Bohuslavice to the regional city Zlín and in the local district called Zlín
– Louky we constructed new production hall from which we dispatch our salted VEST brand goodies
and also special private label products into Czech Republic as well as into many foreign markets. We
cooperate not only with the big International chains but also with smaller retail stores.
The safety and top quality of our produced foodstuffs is proved by international certificate IFS of higher
level. Our production has fully implemented the system of risk analysis HACCP and some of our products
are awarded with the quality mark Klasa.
Have you already listed our VEST branded salted snacks that are very popular with the consumers? Do not hesitate, contact us and we will bake it together!

Tyčinky
Sticks
Vestky XL solené 90 g
Salted sticks XL
 Bez ztuženého tuku
 Bez chemických kypřidel
LM

PA
REE
OIL F

EAN: 8594014991437

NOVINKA
NEW

Vestky XL kmínové 90 g
Caraway sticks XL
 Bez ztuženého tuku
 Bez chemických kypřidel
LM

PA
REE
OIL F

EAN: 8594014991246

NOVINKA
NEW

Vestky XL sýrové 90 g
Cheese sticks XL

LM

PA
REE
OIL F

 Bez ztuženého tuku
 Bez chemických kypřidel
 Vhodné pro vegetariány
 Bez aromat
EAN: 8594014991628

NOVINKA
NEW

Vestky XL fitness 90 g
Fitness sticks XL

LM

PA
REE
OIL F

NOVINKA
NEW

 Bez ztuženého tuku
 Bez chemických kypřidel
 Obsahuje: chia semínka, goji, lněná semínka,
slunečnicová semínka, dýňová semínka, ovesné
vločky
EAN: 8594014992557

Preclíky
Pretzels

Precle solené 90 g
Salted pretzels
LM

PA
REE
OIL F

 Bez ztuženého tuku
 Zásaditá potravina
EAN: 8594014992724

NOVINKA
NEW

Precle sýrové 90 g
Cheese pretzels
LM

PA
REE
OIL F

NOVINKA
NEW

 Vhodné pro vegetariány
 Bez ztuženého tuku
 Zásaditá potravina
 Bez aromat
EAN: 8594014992731

Precle cibulové 90 g
Onion pretzels
LM

PA
REE
OIL F

NOVINKA
NEW

 Bez ztuženého tuku
 Zásaditá potravina
EAN: 8594014992748

Krekry
Crackers

Grahamky 90 g
Crackers with whole-wheat flour
and chia seeds
LM

PA
REE
OIL F

NOVINKA
NEW

 Bez ztuženého tuku
 Obsahuje: celozrnnou mouku, pšeničné otruby,
chia semínka
 Zdroj vlákniny
EAN: 8594014991840

Makovky 90 g
Crackers with extra poppy seed
LM

PA
REE
OIL F

 Bez ztuženého tuku
 Vhodné pro vegetariány
EAN: 8594014992175

Sýrovky 90 g
Crackers with cheese flavor
 Bez ztuženého tuku
 Vhodné pro vegetariány
LM

PA
REE
OIL F

EAN: 8594014990546

Krekry
Crackers

Pizza Stars 100 g
Crackers with pizza flavor
PALM E
FRE

OIL

 Bez ztuženého tuku
 Vhodné pro vegetariány
EAN: 8594014990782

Zlaťáky solené 70 g
Crackers with salt

LM

PA
REE
OIL F

 Bez ztuženého tuku
 Vhodné pro vegetariány
EAN: 8594014990935

Mini rybky 75 g
Crackers with sesame seeds
 Bez ztuženého tuku
 Vhodné pro vegetariány
LM

PA
REE
OIL F

EAN: 8594014990324

Big fish 125 g
Crackers with sesame seeds
 Bez ztuženého tuku
 Vhodné pro vegetariány
LM

PA
REE
OIL F

EAN: 8594014990973

Twistované tyčinky
Twisted sticks

Mixy
Mix

Prima tyčinky solené 125 g
Prima sticks – Salt
 Nízký obsah cukrů
 Vhodné pro vegetariány
EAN: 8594014991727

Magic mix 200 g
Mix 4 kinds
 Vhodné pro vegetariány
EAN: 8594014990614

Prima tyčinky sýrové 125 g
Prima sticks – Cheese

Quadro mix
200 g
Mix 4 kinds
 Vhodné pro vegetariány
EAN: 8594014990416

 Nízký obsah cukrů
 Vhodné pro vegetariány
EAN: 8594014991741

Quadro mix
mini 100 g
Mix 4 kinds
Prima tyčinky Italia 125 g
Prima sticks - Italia
 Nízký obsah cukrů
 Vhodné pro vegetariány
EAN: 8594014991284

 Vhodné pro vegetariány
EAN: 8594014991543

Preclíky
Pretzels
Preclíky solené 150 g
Pretzels salted
LM

PA
REE
OIL F

EAN: 8594014990539

 Nová receptura – méně surovin, nový tvar preclíků,
rovnoměné propečení
 Zásaditá potravina
 Bez ztuženého tuku
 Bez chemických kypřidel
 Nízký obsah nasycených tuků a cukrů

LM

PA
REE
OIL F

NOVINKA

Preclíky s miličkou 130 g
Pretzels with teff
 Obsahuje: semínka miličky habešské, červenou
pšenici
EAN: 8594014992540

Tyčinky pro děti
Kinder sticks
Tyčinky Kinder 50 g
Kinder sticks
 Zdroj vápníku
 Vysoký obsah vlákniny
 Zasáditá potravina
EAN: 8594014991154

Tyčinky
Sticks
 Nová receptura – méně surovin
 Zásaditá potravina
 Bez ztuženého tuku
 Nízký obsah nasycených tuků a cukrů

Vestky solené 40 g
Salt sticks

Vestky solené 80 g
Salt sticks

EAN: 8594014990188

EAN: 8594014990195

LM

LM

PA
REE
OIL F

PA
REE
OIL F

Vestky solené 200 g
Salt sticks

Vestky solené 250 g
Salt sticks

EAN: 8594014990423

EAN: 8594014990447

LM
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OIL F
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REE
OIL F

Vestky solené 150 g
Salt sticks
EAN: 8594014990034

LM

PA
REE
OIL F

Tyčinky
Sticks

LM

PA
REE
OIL F

Vestky solené 100 g
Salt sticks
 Nová receptura – méně surovin
 Zásaditá potravina
 Bez ztuženého tuku
 Nízký obsah nasycených tuků a cukrů
EAN: 8594014990959

Vestky sýrové 85 g
Cheese sticks
 Vhodné pro vegetariány
EAN: 8594014991000

Vestky bramborové 85 g
Potato sticks
 Vhodné pro vegetariány
EAN: 8594014991062

LM

PA
REE
OIL F

Chilli tyčinky 80 g
Chilli sticks
EAN: 8594014991079

Praha

Czech Republic

VEST spol. s r.o.
Záluští 420
763 02 Zlín – Louky
Czech Republic

Brno

ZLÍN

Tel.: +420 577 219 529
Tel.: +420 777 104 940
Export: +420 777 717 844

info@vestzlin.cz
www.vestzlin.cz

