
Bio sušenky DRACHMAS vanilkové a skořicové bio*nebio 130 g
Sušenky DRACHMAS jsou výjimečné tím, že jsou upečeny výhradně z celozrnné 
mouky a místo běžně používaného palmového tuku obsahují extra panenský 
olivový olej. Slazeny jsou přírodním třtinovým cukrem a ochuceny štědrou 
dávkou Bourbon vanilky nebo skořice.

VELKOOBCHOD S KVALITOU

Bio sójová „smetana“ Berief 200 ml
Tento rostlinný krém je výbornou alternativou pro ty, kteří se vyhýbají mléku.  
Při vaření se chová jako smetana, nesráží se a hodí se jak do teplé kuchyně 
(omáček, zeleninových směsí, zapékaných jídel), tak do desertů a zmrzlin.  

Bio asijské omáčky RAPUNZEL 350 ml – 3 druhy 
Tři asijské zeleninové omáčky značky RAPUNZEL (pálivá curry, jemná curry  
a arašídová saté) jsou výborným doplňkem k rýži, indickým plackám, 
dušené zelenině či masu. Bohatou autentickou chuť a vůni jim dodává směs  
exotického koření s kokosovým krémem a zeleninou bez dochucovadel.  
A velkou výhodou je snadná příprava - stačí ohřát a hotovo! 

Zdraví si za peníze nekoupíte, ale zdravé potraviny ANO! 
Uvedené výrobky v akci můžete zakoupit po celý měsíc říjen 
v nezávislých prodejnách zdravé výživy a biopotravin.  
Více na www.bionebio.cz. Akce trvá do vyprodání zásob.

Na Vaši návštěvu se těší: 

Olej z tresčích jater – DOPLNĚK STRAVY 250 ml
Tato novinka v našem sortimentu se získává z jater čerstvých divokých tresek. 
Má typickou avšak ne příliš výraznou chuť rybího tuku a velmi vysoký obsah 
vitaminů D a A, důležitých pro imunitní systém. Zvláště vitamín D (sluneční 
vitamín) může v zimním období tělu chybět. K pokrytí doporučené denní 
dávky stačí pouhá pětina lžičky oleje denně.

Sleva 15 %

Sleva 20 %

Sleva 20 %

Sleva 20 %



DÝŇOVÉ KARI

Recept měsíce:
DÝŇOVÉ KARI S POHANKOU
Dýňová sezóna vrcholí, a tak Vám možná přijde vhod recept na jinou úpravu dýně, než 
tu polévkovou. Navíc výrazné kari koření krásně zamaskuje typickou chuť pohanky, která 
některým lidem úplně nesedí. 

Ingredience:
3 lžíce kokosového oleje*
cca 1 lžička kari koření (dle chuti)
3 stroužky česneku*
3 cm čerstvého kořene zázvoru
2 hrnky dýně hokkaido*
1 střední sladká brambora* (batát)
1 jablko*
hrst rozinek*
mořská sůl, citrónová šťáva* 
sójová smetana*
vařená pohanka* jako příloha

* = bio 

Kořen zázvoru oloupeme a nastrouháme na struhadle. Česnek nakrájíme na kousky, dýni, sladkou 
bramboru a jablko oloupeme a nakrájíme na větší kostičky. Na rozpálený olej nasypeme kari koření, 
přidáme česnek a zázvor a krátce osmažíme. Přidáme dýni, mrkev, jablko a rozinky, podlijeme 
vodou a zvolna dusíme, dokud se vše nespojí a nezměkne (asi 30 minut). Mezitím si připravíme 
pohanku, kterou zalijeme vodou, lehce osolíme, přivedeme k varu, ihned odstavíme a necháme 
v teple dojít. Kari směs dochutíme solí a můžeme lehce okyselit citrónovou šťávou. Podáváme  
s pohankou a sójovou smetanou.

TIP: Nasládlá chuť tohoto pokrmu vyhovuje i dětem, použijeme-li jemné nepálivé kari koření.

Více na www.bionebio.cz.


