
Září je časem sklizně, již tradičně také měsícem biopotravin 
a ekologického zemědělství.  Na toto období jsme pro vás 
připravili pestrou podzimní nabídku biopotravin, 
produktů zdravé stravy a ekologické 
drogerie, které si můžete nakoupit 
za akční ceny.
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Pohankový moučník 
s ovocem
50 minut + 6 hodin na tuhnutí

500 ml mandlového nápoje Ecomil natural (v akci)
150 g kukuřičné krupice jemné
30 g margarínu Provamel
hrst rozinek
2 lžíce ovocného cukru
Druhá vrstva
500 ml mandlového nápoje Ecomil natural (v akci)
100 ml vody 
200 g pohanky lámanky (v akci)
40 g lískových ořechů (v akci)
2 lžíce ovocného cukru
1 jablko 
1lžička skořice
cca 500 g švestek nebo jiného sezónního ovoce
Třetí vrstva
3 lžíce agar-agaru
750 ml vody
2 lžíce švestkového sirupu (v akci)
 šťáva z červené řepy na obarvení

1. Agar zalijte 750 ml studené vody a nechte 1 hodinu 
nabobtnat. 

2. Mandlový nápoj vlijte do hrnce, přidejte rozinky, 
ovocný cukr, margarín a přiveďte k varu. Do vroucího 
postupně za stálého míchání přisypávejte kukuřičnou 
krupici a uvařte hustou kaši.

3. Kaši hned přendejte do dortové formy a povrch uhlaď-
te do hladka lžící namočenou ve studené vodě. 

4. Lámanku uvařte v mandlovém nápoji a vodě, přidejte 
cukr, skořici, nakrájené jablko a lískové ořechy. Vařte, 
dokud pohanka nezměkne, trvá to cca 15 minut. 

5. Uvařenou lámanku dejte do dortové formy na kukuřič-
nou vrstvu. 

6. Vrstvu z lámanky pokryjte pokrájeným sezónním 
ovocem.

7. Namočený agar přiveďte k varu a vařte, dokud se 
všechny kousky nerozpustí. Přidejte švestkový sirup 
a šťávu z červené řepy (malou červenou řepu na-
strouhejte na jemném struhadle a šťávu vymačkejte), 
krásně agar obarví. 

8. Nechte zatuhnout min. 6 hodin, nejlépe přes noc. 

TIP: Tento moučník můžete připravit jen z pohanky 
lámanky nebo také z jáhel. Zkuste použít různé 
druhy ořechů nebo slunečnicová semínka. 
Ovoce podle sezony. 

Wrap s fazolemi
4 porce; 20 minut + 5 hodin na namáčení a 45 minut 
vaření fazolí

125 g fazolí adzuki (v akci)
2 rajčata
1 stroužek česneku
1 lžíce bujonu Würzl (v akci)
3 hrsti čerstvého špenátu nebo mangoldu
4 tortily
2 lžíce olivového oleje
snítka čerstvého tymiánu nebo lžička provensálského 
 koření

1. Fazole adzuki namočte na 5 hodin, propláchněte 
a vařte cca 45 minut do měkka.

2. Polovinu vařených fazolí rozmixujte ručním mixérem.

3. Smíchejte rozmixované fazole, celé fazole, na kostičky 
nakrájená rajčata, olivový olej, utřený česnek, Würzl 
a bylinky. Případně osolte. 

4. Směs dejte na tortily, poklaďte umytým špenátem 
nebo mangoldem, stočte a podávejte. 

TIP: Podávejte se sojanézou Country Life. 

Akce probíhá od 1. do 30. září 2013. 

Recepty na zadní 
straně…

Wrap s fazolemi

Pohankový moučník s ovocem
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Pohanka loupaná 
lámanka BIO
COUNTRY LIFE
Pohanka je bezlepková obilovina, 
lehce stravitelná a nutričně velmi 
hodnotná. Připravíte z ní karbanát-
ky, kaše, zavářku do polévky nebo 
třeba moučník, dle nášeho receptu. 

400 g

Rýže jasmínová natural  
BIO COUNTRY LIFE
Jasmínová rýže má charakteris-
tickou vůni a univerzální použití. 
Hodí se do nákypů, rizot, ale i jako 
příloha, třeba k zeleninovému karí.

500 g

Čočka červená půlená 
BIO COUNTRY LIFE
Červená čočka patří díky své rychlé 
přípravě a univerzálnímu použití 
mezi nejoblíbenější luštěniny. Zkus-
te z ní pomazánku, polévku nebo 
přidat do leča.

500 g

Fazole adzuki BIO 
COUNTRY LIFE
Adzuki využijete v kuchyni během 
celého roku. Můžete z nich připravit 
výživné polévky, přidat do karí, 
umixovat pomazánku nebo připravit 
salát. Vyzkoušejte také náplň 
do wrapu, viz recept na zadní straně 

500 g

Lískové ořechy jádra 
BIO COUNTRY LIFE
Ořechy obsahují zdraví prospěšné 
tuky, do jídelníčku byste je měli zařa-
zovat pravidelně. Můžete je přidávat 
do snídaňových směsí, do kaší, 
pečiva či koktejlů. Před konzumací 
je namočte, budou krásně měkké 
a sladké.

100 g

Falafel orient BIO 
COUNTRY LIFE
Směs, vyrobená podle originální 
arabské receptury, na rychlou 
přípravu cizrnových karbanátků či 
placiček, stačí přidat pouze vodu 
a lžíci oleje. Cizrna je bohatým 
zdrojem kvalitních bílkovin, je 
dobře stravitelná a má příjemnou 
oříškovou chuť. 

200 g

Kakaové řezy BIO 
AMYLON
Ze směsi na kakaové řezy 
připravíte jednoduše a rychle 
vynikající moučník. Zkuste různé 
varianty – do těsta přidejte tvaroh, 
jablka, rybíz nebo perníkové koření. 
Podávejte například s dezertem 
Provamel nebo Sojade.

425 g
Těstoviny vřetena 
semolinová mix BIO 
COUNTRY LIFE
Bezvaječné celozrnné těstoviny 
z tvrdé pšenice semoliny v biokvali-
tě. Jednoduše se připravují a skvěle 
chutnají.

400 g

Sirup švestkový BIO
COUNTRY LIFE 
Švestkový sirup je vynikající 
do ovocných salátů, kaší, dezertů 
nebo nápojů. Je balen do praktické 
lahvičky, ve které se výborně servíru-
je a pohodlně dávkuje.

350 g

Bujón zeleninový Würzl 
sáček BIO
BRUNO FISCHER 
Zeleninový bujon Würzl je bujon 
nejvyšší kvality a nepostradatelný 
pomocník při přípravě polévek, 
zeleninových jídel, pomazánek, 
rizot, atd.

250 g

Čaj Ovocný dobré 
nálady BIO
SONNENTOR
Ovocný čaj pro vaše pohodové chví-
le. Výborný jako teplý do chladných 
dnů nebo jako osvěžující studený. 

54 g

Čaj Zázvorový 
s citronem a mátou 
BIO MEDIATE
Oblíbený zázvorový čaj se svěžím 
nádechem citronu a máty.  

30 g

Nápoj ovesný 
čokoládový BIO 
OATLY 
Vynikající nápoj z ovsa s příchutí 
čokolády, který je určen k přímé 
spotřebě, ale i na přípravu kaší, 
koktejlů a dezertů.

1 l

Šťáva mrkvová BIO 
EDEN
Mrkvová šťáva bez přídavku cukru 
a vody připravená z mrkve v biokva-
litě. Můžete konzumovat čistou 
nebo jako součást koktejlů.

0,75 l

Nápoj ovesný vanilkový  
BIO OATLY 
Skvělý ovesný nápoj s příchutí va-
nilky můžete konzumovat samotný 
nebo ho použít na přípravu kaší, 
dezertů nebo koktejlů. 

1 l

Kulinářská specialita 
z mandlí BIO ECOMIL 
100% rostlinná alternativa smetany 
vyrobená z mandlí. Zjemní vaše kré-
mové polévky a omáčky, můžete ji 
přidat do dezertů, sladkého kuskusu 
nebo kaše.

200 ml

Nápoj ze sladkých 
mandlí natural BIO 
ECOMIL
Mandlový nápoj natural můžete 
použít všude tam, kde byste použili 
mléko. Neobsahuje lepek ani sóju.

1 l

Nápoj rýžovo-kokosový  
BIO PROVAMEL 
Novinka mezi rostlinnými nápoji. 
Kokosová příchuť se hodí na přípra-
vu sladkých jídel, ale překvapí vás, 
jak je skvělý, pokud ho přidáte třeba 
do zeleninového karí nebo indické 
polévky z červené čočky. 

1 l

Šťáva ovocná hruška 
BIO HOLLINGER 
Hruškový mošt smíchaný s vodou 
v malém praktickém 200ml balení 
je skvělým osvěžením na cesty nebo 
jako součást školní svačiny. 

200 ml

Tyčinka s konopným  
WHOLEBAKE 
Vynikající tyčinka je vyrobena 
z celých semen dýně, slunečnice, 
sezamu a máku a obsahuje 3 % 
loupaného konopného semena. 
Slazena je třtinovým cukrem.

50 g

SOJADE bifidus 
švestka BIO 
Zakysaná sójová specialita v biokva-
litě s obsahem živých jogurtových 
kultur,  se švestkami. Ve velkém, 
znovu uzavíratelném balení.

400 g

SOJADE bifidus 
borůvka BIO 
Zakysaná sójová specialita v biokva-
litě s obsahem živých jogurtových 
kultur,  s borůvkami. 

125 g

ECOVER na nádobí 
s heřmánkem 
a měsíčkem
Obsahuje účinné rostlinné a mine-
rální složky, má skvělý mycí účinek, 
je šetrný k pokožce i životnímu 
prostředí. 

500 ml

ECOVER univerzální 
čisticí prostředek 
Vypořádá se i se zašlou špínou 
a mastnotou, má jemný dezinfekční 
účinek. Byl vyvinut zejména pro čiště-
ní podlah, pracovních ploch, dlaždic, 
povrchů z umělé hmoty atd. 

500 ml


