
Akce probíhá od 1. do 30 září 2014

produktů

skvělé ceny! 
27 za

íZářměsíc
biopotravin

U tohoto symbolu hledejte akční produkty

Původní cena

Akční cena

íZářměsíc
biopotra

vin

Původní cena

Akční cena

RECEPTY UVNITŘ



Čaj Pěkné 
odpoledne 
BIO   
SONNENTOR
27 g

200 g lámanky namočte na cca 10 hodin do vody. 
100 g sušených rajčat zalijte vroucí vodou a nechte 
15 min stát. Lámanku i rajčata slijte, spolu s 200 g 
sterilované cizrny rozmixujte do hladka. Ochuťte 
citronovou šťávou, mořskou solí, tahini, stroužkem 
česneku. Podávejte s tortilou, jako wrap, s pečivem.

Zkuste netradiční, ale vynikající 
pohankový hummus

Tofu pomazánka

Pohanka loupaná 
lámanka BIO
400 g

Cizrna sterilovaná 
BIO   BIO IDEA
400 g

28 Kč

29 Kč

51 Kč
Smetana 
sójová BIO   
PROVAMEL
250 mm

27 Kč

Tofu uzené BIO
250 g

54 Kč

Celé uzené tofu nastrouhejte 
na jemném struhadle. 3 větší 
mrkve nastrouhejte na hrubém 
struhadle a poduste krátce na 
2 lžících oleje. Smíchejte tofu 
a mrkev, přidejte 150 ml sójové 
smetany a podávejte se zeleni-
nou a pečivem.

Olej řepkový BIO   
EMILE NOËL
500 ml

99 Kč

200 g lámanky namočte na cca 10 hodin do vody. 
100 g sušených rajčat zalijte vroucí vodou a nechte 
15 min stát. Lámanku i rajčata slijte, spolu s 200 g 
sterilované cizrny rozmixujte do hladka. Ochuťte 
citronovou šťávou, mořskou solí, tahini, stroužkem 
česneku. Podávejte s tortilou, jako wrap, s pečivem.

Tofu pomazánka

Cizrna sterilovaná 
BIO   BIO IDEA

29 Kč

Koncentrát 
červená 
řepa – jablko   
SEVEROFRUKT
750 ml

104 Kč



Čaj Ovocný s černým 
rybízem a rakytníkem 
BIO   MEDIATE
30 g

Rýže basmati BIO
500 g

Čočka červená 
půlená BIO
500 g

Fazole pinto BIO
500 g

Vločky sójové BIO
Sójové vločky jsou výborné jako doplněk ostatních 
vloček, pokrm jimi obohatíte o kvalitní bílkoviny. 
Můžete je také přidat do těsta, do karbanátků 
nebo různých směsí. V pokrmu chutnají jako oříš-
ky. Namočte je na cca 30 minut, propláchněte, 
vařte do změknutí, trvá to asi 15 minut.

250 g

Kaše kukuřičná BIO   
250 g

49 Kč

37 Kč

37 Kč

24 Kč

27 Kč

34 Kč

Nápoj ovesný natural 
s kalciem BIO  OATLY
1 l

52 Kč

SOJADE bifi dus 
borůvka BIO
400 g

62 Kč

Kaše – díky nekonečnému množství kombinací 
vás snídaně ve formě kaše nikdy neomrzí.
Rozmíchejte v poměru 100 ml ovesného nápoje na 3 lžíce kaše, zamíchejte krátce povař-
te, nechte odstát. Zdobte ovocem, ořechy, semínky, navrch lžíci borůvkového nebo jiného 
SOJADE.

Fazole pinto BIO

1 l

Koření WÜRZL na 
brambory rozmarýn 
česnek BIO   EDEN
35 g 19 Kč

Limonáda brusinka 
BIO   HOLLINGER
500 ml

23 Kč

Sušenky špaldové 
natural BIO   
DOBRÉ ČASY
100 g

27 Kč
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Razítko prodejny

Smíchejte 120 g celozrnné pšeničné 
mouky, 30 g kakaových bobů, 30 g 
máku, po 20 g brusinky a rozinky, 
lžičku prášku do pečiva. V druhé misce 
rozmixujte 6 lžic javorového sirupu, 
1 vejce, 3 lžíce margarínu Provamel. Na-
konec vše spojte dohromady, na plechu 
vytvořte 20 placiček a pečte 20 minut 
při 170 °C.

Makovo-kakaové 
sušenky

Mák modrý BIO
250 g

61 Kč

Rozinky � omson 
BIO
500 g

74 Kč

Kakaové boby 
nepražené drcené 
BIO
100 g

39 Kč

Brusinky sušené 
proslazené BIO   
100 g

34 Kč

Sirup javorový 
Grade C BIO
250 g

119 Kč

Flapjack ovesný 
jablko-malina   
WHOLEBAKE
80 g

21 Kč

ECOVER  odstraňovač 
vodního kamene
500 ml

Flapjack Linusprout 
brusinka bezlepkový   
GRANOVITA
70 g

Čokoláda 
hořká lesní 
směs se stévií  
CAVALIER
80 g

34 Kč

65 Kč

98 Kč

Smíchejte 120 g celozrnné pšeničné 
mouky, 30 g kakaových bobů, 30 g 

WHOLEBAKE


