
Gourmet Gornitzki

toto slovní spojení je vyjádřením vybrané kvality a původní verze příjmení 
“Gornitzki”.

Společnost Gornicky, s.r.o. je distributorem mléčných a masných výrobků. 
Jak už z názvu vyplývá, naše společnost je rodinným podnikem,  
který před 30 lety založil pan Ludevít Gornický.  
od počátku se snažíme nabízet pochoutky, které ve Vás zanechají příjemný 
pocit. myslíme si,  že Vaše smysly nejde jen tak ošálit, a proto je naší 
příjemnou starostí Vám tyto smysly dennodenně naplňovat zajímavými 
chutěmi.

Výrobky nesoucí název Gourmet Gornitzki, jsou s velikou pečlivostí vybírány 
a jejich kvalita je trvale kontrolována. každoročně uvádíme na trh další 
novinky pod touto značkou a snažíme se je nabídnout do všech koutů  
České republiky.

Jsme velice potěšeni, že právě v tuto chvíli čtete příběh naší značky  
a doufáme, že i Vy se stanete naším spokojeným zákazníkem.
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Trvanlivé klobásy

Trvanlivé salámy

Uherský salám GoUrmet 
Gornitzki  cca 600 g

obsah krt. 11 kg 
záruka 21
teplota sklad. do 20°C
 bezlepkový ano

135 g masa na 100 g hotového výrobku
(130 g vepřového a 5 g hovězího masa) 

204

ČR

zbojníci GG  200 g

obsah krt. 8 ks 
záruka 30
teplota sklad. 0 až +20°C
 bezlepkový ano

vepřové maso 70 %, hovězí maso 13 %

3881

SlovenSko

70% 13%

FrancoUzský kabanos  120 g

obsah krt. 8 ks 
záruka 21 
teplota sklad. +2 až +25°C
 bezlepkový ano

185 g masa na 100 g hotového výrobku

1151

polSko

391GUrmán v sýrU  cca 2,3 kg

obsah krt. 7 kg 
záruka 21 
teplota sklad. +10 až +14°C
 bezlepkový ano

120 g masa na 100 g hotového výrobku

polSko
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Trvanlivé salámy

GUrmán v pepři  cca 2,3 kg

obsah krt. 7 kg 
záruka 21 
teplota sklad. +10 až +14°C
 bezlepkový ano

120 g masa na 100 g hotového výrobku

394

polSko

poličan GoUrmet Gornitzki   
cca 0,6 kg - vakuově baleno
cca 0,8 kg - volně
obsah krt. 9 kg / 13 kg
záruka 21  / 12
teplota sklad. 0 až +20°C
 bezlepkový ano
130 g masa na 100 g hotového výrobku /
101 g masa (96 g vepřového a 5 g hovězího) na 100 g  
hotového výrobku

paprikáš GoUrmet Gornitzki  
cca 0,6 kg - vakuově baleno
cca 0,8 kg - volně
obsah krt. 9 kg / 12 kg
záruka 21  / 12
teplota sklad. 0 až +20°C
 bezlepkový ano
125 g masa na 100 g hotového výrobku /                      
101 g masa (96 g vepřového a 5 g hovězího) na 100 g 
hotového výrobku

385/3851

herkUles GoUrmet Gornitzki  
cca 1,1 kg - vakuově baleno
cca 1,3 kg - volně
obsah krt. 12 kg / 11 kg
záruka 21  / 12
teplota sklad. 0 až +20°C
 bezlepkový ano
120 g masa na 100 g hotového výrobku /
97 g masa (92 g vepřového a 5 g hovězího) na 100 g 
hotového výrobku

386/3861

387/3871

ČR

ČR

ČR
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Tepelně opraCované výrobky

FrancoUzská šUnka  cca 2,5 kg

obsah krt. 5 kg 
záruka 10
teplota sklad. +2 až +6°C
 bezlepkový ne

3056

3055

polSko

šUnka z komína  cca 2,5 kg

obsah krt. 5 kg 
záruka 12 
teplota sklad. +2 až +6°C
 bezlepkový ne

šunka nejvyšší jakosti

polSko

93%

81%

Debrecínská pečeně  cca 2,5 kg

obsah krt. 10 kg 
záruka 12 
teplota sklad. 0 až +7°C
 bezlepkový ano

klaDenská pečeně  cca 1,4 kg

obsah e2 16 kg 
záruka 12 
teplota sklad. +1 až +5°C
 bezlepkový ne

3142

3141

314

cikánská kotleta v koření  
cca 2,2 kg

obsah krt. 22 kg 
záruka 12 
teplota sklad. +2 až +6°C
 bezlepkový ano

polSko

polSko

ČR

63%

71%

86%
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Tepelně opraCované výrobky

440slanina GoUrmet  cca 1,7 kg

obsah krt. e2/18 kg 
záruka 12 
teplota sklad. +1 až +5°C
 bezlepkový ano 70%

ČR

hovězí maso v pepři   
cca 2,3 kg

obsah e2 15 kg 
záruka 12 
teplota sklad. +1 až +5°C
 bezlepkový ano

1643

ČR

85%

Uherský párek GG  cca 1,9 kg

obsah e2 16 kg 
záruka 7 
teplota sklad. 0 až +5°C
 bezlepkový ano

obsah masa 97 %

1654

ČR

97%

osecká klobása se sýrem  
cca 1,8 kg

obsah e2 18 kg 
záruka 7
teplota sklad. 0 až +5°C
 bezlepkový ano

vepřové maso 60 %, sýr 16 %

4342

ČR

60%
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krůtí aspik  cca 2,7 kg

obsah krt. 17 kg 
záruka 12 
teplota sklad. +2 až +8°C
 bezlepkový ne

krůtí maso 72 %

aspik jazykový  cca 3,5 kg

obsah krt. e2/17,5 kg 
záruka 30
teplota sklad. +1 až +5°C
 bezlepkový ano

vepřový jazyk 53 %

šUnkové rolky v aspikU   
cca 1,3 kg

obsah krt. 15 kg 
záruka 12 
teplota sklad. do +5°C
 bezlepkový ano

145

406

438

polSko

72%

ČR

ČR

58%

aspiky

sušená masa

3981schinken speck  cca 1,4 kg

obsah krt. 5,6 kg 
záruka 21 dní 
teplota sklad. +2 až +7°C
 bezlepkový ano

119 g masa na 100 g hotového výrobku 
uzeno studeným kouřem

německo
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aspiky

masový sUlc  cca 2,2 kg

obsah krt. 14 kg 
záruka 12 
teplota sklad. do +5°C
 bezlepkový ano

8411

8410Utopenci v aspikU  cca 2,6 kg

obsah krt. 15,6 kg 
záruka 12 
teplota sklad. do +5°C
 bezlepkový ano

51%

ČR

ČR

zeleninový aspik  cca 3 kg

obsah krt. 17,5 kg 
záruka 12 
teplota sklad. do +5°C
 bezlepkový ano

šUnkový aspik  3,2 kg

obsah krt. 17,5 kg 
záruka 12 
teplota sklad. do +5°C
 bezlepkový ano

8413

8415

8414

ČR

ČR

šUnka plátky v aspikU    
cca 1,5 kg

obsah krt. 19,2 kg 
záruka 12
teplota sklad. +1 až +5°C
 bezlepkový ano

ČR
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sádla, škvarky

škvarková pomazánka GG  
200 g

obsah krt. 10 ks 
záruka 30
teplota sklad. 0 až +12°C
 bezlepkový ano

vepřové škvarky 70 %

sáDlo se škvarky  200 g

obsah krt. 12 ks 
záruka 21
teplota sklad. +2 až +8°C
 bezlepkový ne

vepřové sádlo (95 %), vepřové maso (5 %)

3891

4301

polSko

ČR

škvarky GG  1 kg

obsah krt. 4 kg 
záruka 21 
teplota sklad. 0 až +15°C
 bezlepkový ano

5022

SlovenSko



konTakTní osoby pro regiony

obchodní zástupce pro prahu, středočeský kraj
monika Jeřábová | mobil +420 607 292 094 | jerabova@gornicky.cz

obchodní zástupce pro Ústecký, liberecký, středočeský kraj
pavel Dlugoš | mobil +420 739 685 282 | dlugos@gornicky.cz

obchodní zástupce pro Jihočeský kraj, Západočeský kraj, středočeský kraj
František Čvanda | mobil +420 739 685 297 | cvanda@gornicky.cz

obchodní zástupce pro pardubický kraj, královéhradecký kraj, kraj vysočina 
vlastimil pechan | mobil +420 739 685 284 | pechan@gornicky.cz

obchodní zástupce pro Jihomoravský kraj, olomoucký kraj, Zlínský kraj 
Jan Ivičič | mobil +420 777 272 607 | ivicic@gornicky.cz

obchodní zástupce pro olomoucký kraj, Zlínský kraj 
miroslav chromec | mobil +420 739 685 287 | chromec@gornicky.cz 

obchodní zástupce pro moravskoslezský kraj 
Tomáš bernatský | mobil +420 725 367 307 | bernatsky@gornicky.cz

regionální obchodní zástupce pro maloobchodní sítě (tradiční trh) 
Jiří bednář | mobil +420 607 201 568 | bednar@gornicky.cz

sídla společnosTi:

síDlo společnosti
Harantova 1359
397 01 písek
tel. | +420 382 224 122
email | objednavky@gornicky.cz
www.gornicky.cz

centrální sklaD
Číčenická 1273
389 01 vodňany
tel. | +420 777 272 686
www.gornicky.cz


