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1. ÚVOD A PÉČE O PŘÍRUČKU, POZNÁMKY K JEJÍMU POUŽITÍ 

ÚVOD 

Vážení zákazníci, 

rádi bychom vám poděkovali, že jste se rozhodli pro náš výrobek.  

Naším cílem je spojit technologii s uživatelským komfortem, maximálním výkonem a především 
bezpečností. 

Abyste zajistili optimální provoz výrobku a plně využili jeho kvality a maximální funkčnosti, 
doporučujeme vám, abyste si před prvním použitím pečlivě přečetli tuto příručku. V případě 
pochybností se obraťte na prodejce nebo přímo na naši společnost, která vám zaručí maximální 
spolupráci a dostupnost. 

PÉČE O PŘÍRUČKU A POZNÁMKY K JEJÍMU POUŽITÍ 

 O tuto příručku pečujte a uchovávejte ji na dobře přístupném místě po celou dobu životnosti 
pece. 

 V případě ztráty, poškození nebo špatného stavu si vyžádejte kopii od svého prodejce nebo 
přímo od naší společnosti a uveďte identifikační údaje výrobku. 

 Zvláště důležitý bod nebo bod, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost, je v příručce 
zvýrazněn „tučným písmem“. 

2. SYMBOLY POUŽITÉ V PŘÍRUČCE 

V této příručce jsou nejdůležitější body zvýrazněny následujícími symboly: 

 POKYNY: Pokyny pro správné používání pece a odpovědnost nadřízené osoby. 

 

POZOR: Zde je uvedena obzvláště důležitá informace. 

 

NEBEZPEČÍ: Zde je vysvětleno důležité pravidlo chování, které má zabránit úrazům nebo 
materiálním škodám 

 

3. ÚČEL PŘÍRUČKY A PŘEDPISY ÚRAZOVÉ PREVENCE 

Účelem této příručky je umožnit uživateli přijmout opatření a zajistit veškeré lidské a materiální 
zdroje nezbytné pro správné, bezpečné a trvalé používání. Tato příručka obsahuje všechny potřebné 
informace pro instalaci, používání a údržbu výrobku. 

Důsledné dodržování popsaných bodů zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti a výkonnosti výrobku. 

OBECNÉ POZNÁMKY 

Kromě požadavků uvedených v tomto návodu je používání výrobku podmíněno také dodržováním 
všech bezpečnostních norem stanovených zvláštními právními předpisy země, ve které je výrobek 
instalován. 
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NAŘÍZENÍ K PREVENCI ÚRAZŮ, KTERÁ JSOU A MAJÍ BÝT DODRŽOVÁNA 

1) Směrnice 2006/95/EU: „Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí“. 
2) Směrnice 2004/108/EU: „Harmonizace právních předpisů členských států týkajících se 

elektromagnetické kompatibility“. 
3) Směrnice 89/391/CEE: „Provádění opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci“. 
4) Směrnice 89/106/CEE: „Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 

stavebních výrobků.“ 
5) Směrnice 85/374/CEE: „Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 

odpovědnosti za vady výrobků.“ 

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO PECE NA DŘEVO 

Počátek záruky musí být prokázán účtenkou vystavenou prodejcem. 

1. 2 roky na nosnou konstrukci, izolaci, kvalitu nerezové oceli (změna barvy dozlatova není závada, 
ale normální reakce na teplotu), elektrický systém a lak. 

2. 12 měsíců na motor, objímku žárovky, spínač, prosklená dvířka, teploměr, počítadlo, 
transformátor. 

3. Na šamotový povrch se záruka nevztahuje.  

Vyloučení záruky: 

a) Nedodržení pokynů. 
b) Nedbalost a neopatrnost při používání. 
c) Nesprávná instalace. 
d) Údržba nebo opravy provedené neoprávněnými osobami nebo použití neoriginálních náhradních 

dílů. 
e) Poškození při přepravě, poškození způsobené okolnostmi nebo událostmi způsobenými vyšší 

mocí, které nelze považovat za výrobní vady. 

Jakákoli porucha nebo závada způsobená nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, úpravou, 
vandalismem, neodbornou instalací, nepatřičnou údržbou nebo servisem, neprováděním běžné 
a rutinní údržby, mimo jiné včetně poškození způsobeného hmyzem uvnitř kouřovodů, jak je 
uvedeno v návodu k obsluze. 

Zhoršení funkce nebo poškození v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je krupobití, 
hurikán, zemětřesení nebo tornádo, změna barvy v důsledku přímého působení chemických látek 
nebo jejich výskytem v atmosféře. 

A DÁLE: 

• Škody způsobené použitím chemických přípravků uvnitř pece nebo na jejím povrchu. 
• Záruka se nevztahuje na teploměr poškozený přehřátím. 
• Poškození způsobené používáním chemikálií nebo jejich výskytem v blízkosti pece (např. 

bazénové chemikálie) 
• Koroze nerezové oceli v důsledku kontaktu s brakickým prostředím a v blízkosti moře. 

 



www.pizza-pec-fontanaforni.cz 
 

5 
 

 

UŽIVATEL 

Uživatelem musí být dospělá a zodpovědná osoba, která má potřebné technické znalosti k provádění 
správné údržby mechanických a elektrických součástí. 

Zajistěte, aby se za provozu k výrobku nepřibližovaly děti a nehrály si s ním. 

NÁHRADNÍ DÍLY 

Používejte pouze originální náhradní díly. 

S výměnou komponent nečekejte, až se opotřebují používáním. 

Výměna opotřebované součásti před jejím poškozením pomáhá předcházet nehodám způsobeným 
náhlým poškozením součástí, které mohou způsobit vážné škody na zdraví a majetku. 

Provádějte pravidelnou údržbu podle pokynů v kapitole „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PECE“. 

ZÁKAZNICKÝ SERVIS 

Společnost Fontana Srl dokáže vyřešit jakýkoli technický problém související s používáním a údržbou 
po celou dobu životnosti výrobku. 

Centrála společnosti je vám vždy k dispozici – kontaktujte ji nejlépe telefonicky, nebo se obraťte na 
autorizovaný servis ve svém okolí. 

5. POKYNY A PRAVIDLA PRO INSTALACI 

5.1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
POKYNY PRO MONTÉRA 

• Zkontrolujte, zda požadavky na instalaci výrobku odpovídají místním, národním a evropským 
předpisům. 

• Postupujte podle pokynů v této příručce. 
• Zkontrolujte, zda požadavky na komín a přívod vzduchu odpovídají typu instalace. 
• Neprovádějte provizorní připojení s dočasnými nebo neizolovanými kabely. 
• Zkontrolujte, zda je uzemnění elektrického systému účinné. 
• Vždy používejte osobní ochranné pomůcky a další ochranné prostředky vyžadované 

zákonem. 

POKYNY PRO UŽIVATELE 

Místo pro instalaci pece připravte podle místních, národních a evropských předpisů. 

Pec je ze své podstaty spotřebič, který se zahřívá a zůstává horký ještě dlouho po vypnutí.  

Nedotýkejte se horkých částí a v blízkosti pece nenechávejte žádné předměty, zejména pokud jsou 
hořlavé. 

Při vkládání a vyjímání předmětů z pece se vždy vhodným způsobem chraňte. Dětem by mělo být 
zakázáno přibližovat se za provozu k peci. 
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Nikdy v peci nerozdělávejte oheň pomocí hořlavých kapalin, například benzínem, alkoholem, 
petrolejem a dalšími. 

Během pečení na pec dohlížejte. 

Pokud je pec zahřátá na více než 200 °C, nepřibližujte se k ní obličejem ani rukama při jejím otevírání. 

5.2. NÁVOD K MONTÁŽI 
 
INSTALACE PECE 

Pec na dřevo je bezpochyby velmi přitažlivý objekt, který vyvolává radost a potěšení z vaření a šíří 
vůni chleba a pizzy. Chcete-li ze své domácí pece na dřevo získat co nejvíce, je nutné před jejím 
zakoupením naplánovat místo a prostory, kde bude pec umístěna. Kromě samotné pece je třeba pro 
správnou instalaci ještě zvážit dva základní stavební prvky – komín a izolaci. Komín zajišťuje odvod 
kouře z pece, a pokud má být pec umístěna v domě, musí komín sahat až ke střeše. Izolace se naopak 
skládá ze všech materiálů použitých k izolaci pece od okolního prostředí. Tím se zamezí tepelným 
ztrátám, které mohou být škodlivé pro osoby a předměty, snižují tepelný výkon pece, čímž dochází i 
k plýtvání palivem. 

POKYNY, PŘI JEJICHŽ NEDODRŽENÍ ZANIKÁ ODPOVĚDNOST VÝROBCE  

• Zkontrolujte, zda rozměry komína odpovídají rozměrům instalace a pece. 
• Pec vyžaduje svůj vlastní komín, který se nesmí používat pro jiné spotřebiče. 
• Pokud v domě není žádný komín, doporučujeme instalovat kulatý komín s hladkým vnitřním 

povrchem a vhodnou izolací. 
• Existují dvě možnosti instalace vestavné pece: 

1. může být umístěna na dvou cihlových sloupcích o výšce 60/80 cm a šířce 12/15 cm. 
2. lze ji také postavit na již existující zděnou plochu. Pouze je třeba se vyhnout tomu, 

aby pec stála na cementové omítce. 
• Je velmi důležité, aby mezi zdivem a pecí na zadní straně a po stranách zůstala mezera 

alespoň 5 cm a mezi zdivem a pecí na horní straně pece zůstala mezera 10 cm. 
• Pro údržbu a kontrolu zařízení a odkouření pece ponechte v obestavbě otvor o rozměrech 

nejméně 30 x 40 cm. 
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POZNÁMKA: Pro lepší odvod kouře připojte odkouření pod sklonem alespoň 15°. Jak je patrné z 
výkresu, je třeba se vyvarovat připojení s kolenem 90°. 

  

INSPEKCE 
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6. NÁVOD K ZAPOJENÍ KABELŮ 

ZDE NALEZNETE VEŠKERÉ INFORMACE A POKYNY K ELEKTRICKÉM SYSTÉMU, KTERÉ JE TŘEBA 
RESPEKTOVAT. V PŘÍPADĚ JEJICH NEDODRŽENÍ VÝROBCE ODMÍTÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST. 

• Zkontrolujte, zda je jmenovité napětí vhodné pro provoz pece. 
• Před připojením zkontrolujte funkčnost uzemňovacího systému. Uzemnění je vyžadováno 

zákonem. 
• Veškeré nutné úpravy v této oblasti musí provádět kvalifikovaný pracovník. 
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7. OBECNÝ POPIS VÝROBKU A VLASTNOSTI PECE 

Pec byla vyrobena z upravených ocelových plechů, které lze používat při vysokých teplotách. Pečicí 
komora je vyrobena ze speciální nerezové oceli a od spalovací komory (topeniště) ji dělí tři vrstvy: 

• vrstva z nerezové oceli 
• šamotové cihly 
• šamotová deska 

Teplo se tak rozvádí rovnoměrně po celé ploše pece (nedochází tedy k rozdílným teplotním zónám) a 
je zajištěno rovnoměrné pečení pokrmů. 

Střední část pece, která se skládá ze spalovací komory (topeniště) a pečicí komory, je izolována 
vrstvou minerální vlny, která udržuje konstantní teplotu uvnitř spalovací komory. Zabraňuje tak 
nadměrnému zahřívání vnějšího pláště pece i nadměrným tepelným ztrátám směrem ven, které by 
vedly ke snížení tepelné účinnosti, a tím ke zvýšení spotřeby dřeva. 

Použitý materiál je vysoce kvalitní. Vnější povrch je vyroben z práškově lakovaného, elektrolyticky 
pozinkovaného plechu nebo nerezové oceli (v závislosti na modelu); vnitřní prostor pečicí komory a 
komín jsou u všech modelů vyrobeny z nerezové oceli. Všechny modely jsou vybaveny osvětlením 
(kromě modelu FORNO ITALIA Basic pro vestavbu nebo venkovní použití), teploměrem a praktickým 
časovačem. U všech pecí byla poloha komína pečlivě navržena tak, aby optimalizovala odvádění 
horkého kouře i jeho trasu. Kouř tak rovnoměrně obtéká pečicí komoru (zcela izolovanou od 
spalovací komory) a neprochází „zkratkami“, které by vedly k nadměrnému zahřívání některých částí 
pečicí komory na úkor jiných. 

Tento systém umožňuje dosáhnout maximálního tepla při menší spotřebě dřeva. 

Pro odvod vlhkosti a vysušení pečicí komory je k dispozici speciální výstup pro odvod par. 

Tento výstup nesmí být nijak upravován ani napojován na potrubí. 
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REGULACE PŘÍVODU SPALOVACÍHO VZDUCHU A KOMÍNOVÁ KLAPKA 

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN MINIMÁLNÍ TAH PECE. PŘI ZAVŘENÉ REGULACI 
PŘÍVODU SPALOVACÍHO VZDUCHU JE I NADÁLE ZAJIŠTĚN PŘÍVOD VZDUCHU SKRZ SPODNÍ ČÁST 
DVÍŘEK. TOTO PLATÍ I PRO KOMÍNOVOU KLAPKU. POKUD JE TATO KLAPKA UZAVŘENA, JE I NADÁLE 
ZARUČEN ODVOD KOUŘE TAK, ABY NEDOCHÁZELO K HROMADĚNÍ KOUŘE, A TUDÍŽ ANI CO2. 

 

DOBRÉ SPALOVÁNÍ ZÁVISÍ TAKÉ NA KOMÍNU, KE KTERÉMU JE PEC PŘIPOJENA. 

POKUD JE TAH KOMÍNA PŘÍLIŠ SILNÝ, DOPORUČUJEME KOMÍNOVOU KLAPKU PŘIVŘÍT, ABY SE 
ZPOMALILO ODVÁDĚNÍ KOUŘE. RYCHLÝ ODTAH KOUŘE TOTIŽ ZPŮSOBUJE VELKÉ TEPELNÉ ZTRÁTY, 
NESTABILITU VNITŘNÍ TEPLOTY, A TÍM I VYŠŠÍ SPOTŘEBU DŘEVA. ODTAH SPALIN OVLIVŇUJÍ TAKÉ 
POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY, JAKO VÍTR, KTERÝ MŮŽE MÍT VLIV ZEJMÉNA NA PECE UMÍSTĚNÉ VENKU. 
DOPORUČUJE SE REGULOVAT PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU A NENECHÁVAT KOUŘOVOD ZCELA 
OTEVŘENÝ, ABY TEPLOTY BĚHEM PROVOZU BYLY KONSTANTNĚJŠÍ. 

PROVOZNÍ PODMÍNKY JE TŘEBY VŽDY VYHODNOTIT V KAŽDÉM KONKRÉTNÍM PŘÍPADĚ. 
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8. VÝKRESY PECÍ A VOZÍKŮ VČ. TECHNICKÝCH ÚDAJŮ 

8.1. Řada FORNO ITALIA pro venkovní použití  

 

 

 

 

 

 



www.pizza-pec-fontanaforni.cz 
 

12 
 

8.2. Řada FORNO ITALIA pro vestavbu 
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8.3. Řada FORNOLEGNA pro venkovní použití  
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8.4. Řada FORNOLEGNA pro vestavbu 
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8.5. Řada PLATINO pro venkovní použití  
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8.6. Řada PLATINO pro vestavbu 
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8.7. Řada ORO pro venkovní použití  
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8.8. VOZÍKY 
8.8.1. VOZÍKY PRO ŘADU  FORNO ITALIA 

 

 

8.8.2. VOZÍKY PRO ŘADU  FORNOLEGNA 
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8.8.3. VOZÍKY PRO ŘADU PLATINO 

 

8.8.4. VOZÍKY PRO ŘADU ORO 
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9. POKYNY PRO MANIPULACI S PECÍ A PŘIPEVNĚNÍ K VOZÍKU 

 

MOŽNOST ZAVĚŠENÍ 
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PŘIPEVNĚNÍ PECE NA VOZÍK 
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10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PECE 

Před zahájením čištění počkejte, až spotřebič vychladne. Poté vytáhněte síťovou zástrčku nebo otočte 
hlavním vypínačem, abyste odpojili napájení. 

• Lakované nebo chromované součásti omyjte vlažnou mýdlovou vodou nebo tekutým čisticím 
prostředkem. 

• Na díly z nerezové oceli použijte běžně dostupný přípravek. 
• K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní, žíravé prostředky ani kyseliny. 
• Lakované součásti nebo nerezová ocel se nesmí dostat do kontaktu s kyselinami nebo 

žíravinami. 
• Skleněná dvířka pece čistěte pouze horkou vodou a nikdy nepoužívejte hadříky nebo 

houbičky s abrazivním povrchem. 
• K čištění komínové klapky a skleněného krytu osvětlení se nesmí používat spreje na čištění 

trouby. 
• Po každém použití pec vyčistěte: usnadníte si tak odstraňování zbytků po pečení a zabráníte 

jejich připálení při dalším použití. 
• Prosklená dvířka spalovací a pečicí komory se musí čistit pouze za studena, aby nedošlo k 

nadměrnému tepelnému šoku, který by mohl způsobit prasknutí skla. 
• Připravujete-li grilované maso, vždy pod rošt umístěte plech (pekáč) s trochou vody, aby se 

tuk nemohl připálit a vytvářet kouř a nepříjemný zápach. 
• Pro odstranění nejodolnějších skvrn je třeba pec čas od času zahřát na maximální teplotu 

450  °C, aby se skvrny vypálily. Po vychladnutí lze zbytky prachu odstranit vlhkou houbou. 
• Pro usnadnění čištění vnitřního prostoru lze boční panely vysunout, jak je znázorněno na 

fotografii (modely, u kterých je to možné). 

 

Pro správné skladování a údržbu výrobku doporučujeme: 

• pravidelně čistit a nanášet vnější a vnitřní ochrannou vrstvu vazelíny (odstraní se při prvním 
zatopení naprázdno) 

• vložit sáček s hygroskopickými solemi pro regulaci vnitřní vlhkosti 
• skladovat pod stříškou a přikrýt ochrannou plachtou, která zaručí dobré větrání, aby 

nedocházelo ke kondenzaci. 
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11. DOPORUČENÍ PRO PEČENÍ A VAŘENÍ 

• Abyste se vyhnuli nepříjemnostem během pečení, doporučujeme otevírat dvířka pece co 
nejméně. 

• Při přípravě několika pokrmů najednou dbejte na to, abyste do pece vkládali pokrmy 
s přibližně stejnou teplotou pečení, i když mají různou délku pečení. 

K topení v peci používejte malé kusy suchého dřeva. K dosažení teploty 400 °C je zapotřebí asi 3 kg 
dřeva. Teplota zůstává stabilní po dobu přibližně 2 hodin. Po dosažení požadované teploty nesmí být 
ve spalovací komoře (topeništi) žádný plamen, pouze žhavé uhlíky. Pokud teplota během pečení 
klesne nebo se chystáte připravovat další pokrmy, lze pec zahřát nepatrným množstvím dřeva. 
Chcete-li snížit teplotu v peci, jednoduše otevřete dvířka pečicí komory. S touto pecí lze připravovat 
zdravé pokrmy s nízkými náklady. 

Doba pečení se může lišit v závislosti na druhu pokrmu, způsobu přípravy a jeho množství. Při prvních 
několika pečeních doporučujeme na pec dohlížet a kontrolovat výsledek, abyste při přípravě stejných 
pokrmů za stejných podmínek dosáhli podobných výsledků. 

 

 

11.1. PEČENÍ CHLEBA 
Rozdělejte v peci oheň pomocí papíru a několika kousků dřeva. Jakmile dřevo dobře hoří, položte na 
něj několik větších kusů dřeva. Naše pece jsou velmi účinné, spotřebují málo dřeva a rychle se 
zahřívají. Pečicí komoru zahřejte na teplotu přibližně 300° C. Vložte do pece hrnec s vodou, abyste 
zvýšili vlhkost, protože vzduch v pecích na dřevo bývá velmi suchý. Udržování vlhkosti v pečicí 
komoře zabraňuje předčasnému vytvoření kůrky, která brání správnému propečení chleba uvnitř. 

11.2. PEČENÍ PIZZY 
Pokud chcete péct pizzu na šamotovém kameni, rozpalte pec na teplotu asi 400 °C. Zasuňte šamot do 
spodní přihrádky a nechte jej 30 minut zahřívat. Nyní pizzu rozprostřete a přeneste na dřevěnou 
lopatu, potřete rajčatovou omáčkou, položte kousky mozzarelly, pokapejte trochou oleje, přeneste 
na šamot a pečte 4–5 minut. Bude tak ještě křupavější! 

Pokud dáváte přednost přípravě pizzy na plechu před pečením na šamotovém kameni, změní se čas i 
teplota pečení. V tomto případě zahřejte pec na teplotu přibližně 450 °C a pizzu pečte asi 15–20 
minut. 

11.3. PEČENÍ MASA A RYB 
Pokud chcete péct maso v peci, mělo by vážit alespoň 1 kg, jinak se příliš vysuší. Červené, velmi 
křehké maso, které má být přesně propečené, tj. na povrchu opečené a uvnitř šťavnaté, se musí 
připravovat krátce a při vysoké teplotě 300–350 °C. Doba přípravy takového pokrmu je přibližně 60 
minut, jak je uvedeno pro množství masa v tabulce níže. 
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Bílé maso, drůbež a ryby se připravují při nízkých teplotách: 250°–280°C. V tomto případě je doba 
přípravy drůbeže přibližně 90 minut, přičemž se vždy řiďte množstvím uvedeným v tabulce níže. 
Naproti tomu doba přípravy ryb je kratší, přibližně 45–60 minut. 

Při krátkém pečení se koření přidává do pekáče ihned, při dlouhém pečení se přidává až ke konci. Zda 
je maso propečené, lze zjistit stlačením masa lžící; pokud maso nepovolí, znamená to, že je hotové. U 
hovězí pečeně (roastbeef) a filetů, které by měly uvnitř zůstat růžové, je doba pečení krátká. Maso lze 
vložit do nádoby vhodné k pečení v troubě (pekáč), na plech nebo přímo na rošt, pod který je třeba 
umístit pekáč s trochou vody. Jídlo lze před podáváním udržovat teplé v přihrádce vozíku, která je k 
tomu určená (u venkovních modelů). 

11.4.  PEČENÍ KOLÁČŮ 
Koláče obvykle vyžadují mírnou teplotu mezi 250 °C a 300 °C a pec by se měla předehřívat po dobu 
cca 45–60 minut. Dvířka neotvírejte, dokud neuplynou alespoň 3/4 doby pečení. Šlehaná těsta musí 
být natolik tuhá, aby šla špatně snímat ze lžíce, protože nadměrný obsah tekutiny zbytečně 
prodlužuje dobu pečení. V tomto případě se doba pečení může značně lišit v závislosti na druhu 
pečeného koláče. Doba přípravy se vždy pohybuje mezi 25–40 minutami, přičemž je třeba brát v 
úvahu množství ingrediencí. 

11.5. PEČENÍ S CIRKULUJÍCÍM VZDUCHEM 
Při pečení s cirkulujícím vzduchem se teplo přenáší na připravovaný pokrm pomocí předehřátého 
vzduchu, který je v prostoru pece nuceně cirkulován ventilátorem umístěným v zadní části pece. 

To umožňuje vařit několik pokrmů najednou s využitím více přihrádek pece. 

Myšlenka cirkulujícího vzduchu vznikla z potřeby zajistit dokonalé a rovnoměrné rozložení tepla vůči 
pokrmu. To umožňuje ideální tepelnou úpravu a zachování nutričních hodnot potravin. V běžných 
pecích jsou zdroje tepla soustředěny na několika místech, což ztěžuje regulaci optimální teploty. 
Teplo se totiž přenáší přirozenou konvekcí a sáláním, což vede k nerovnoměrnému rozložení teplot s 
poměrně velkými teplotními rozdíly mezi jednotlivými přihrádkami pece. Instalace ventilátoru na 
spodní stěně pece umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu ve všech úrovních pece, a tím i 
rovnoměrné a konstantní šíření tepla. 
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11.6. TABULKA PŘIBLIŽNÝCH TEPLOT PEČENÍ 
 

 Množství Pokrm Pečení s 
cirkulujícím 
vzduchem 
°C 

Běžné pečení °C 

Pe
či

vo
 

 Měkká těsta 250 290 

 Křehké těsto 250 290 

 Kynuté těsto 250 290 

 Pečivo z bílku 190 230 

 Listové těsto 270 300 

M
as

o 

1 kg Roastbeef 360 360 

1 kg Hovězí pečeně 290 330 

1 kg Jehněčí pečeně 250 290 

D
rů

be
ž 

 Malé pečeně 250 290 

1 kg Krocan 300 330 

2 kg Kachna 300 330 

1 kg Kuře 300 330 

Ry
by

  Pstruh 280 280 

1 kg Treska 250 250 

Rů
zn

é 

 Lasagne 300 300 

 Soufflé 280 300 

 Větrník 300 300 

 Pizza (na 
pečicím 
plechu) 

400 450 

 Chleba 300 330 

 

 


