
Sladké prvenství  Před 25 lety se Joseph Wilhelm, zaklada-
tel společnosti RAPUNZEL, rozhodl prodávat první bio čokoládu 
na světě. Některé biosuroviny tehdy RAPUNZEL již prodával: 
sušenou třtinovou šťávu z Brazílie, lískové oříšky ze Sicílie  
a mléko přímo z bavorského Allgäu. Kde však vzít bio kakao?

Bio fair trade čokolády RAPUNZEL

Hořká chuť – ne původ!  Joseph cestoval až do Bolívie, kde 
přesvědčil farmáře ze sdružení El Ceibo o výhodách pěstování bio 
kakaa. Zrodilo se partnerství, které vedlo i k fair trade projektu Hand 
in Hand. Všechny RAPUNZEL čokolády nesou logo Hand in Hand. 
Fair trade (spravedlivý obchod) garantuje farmářům z rozvojových 
zemí spravedlivou odměnu a zakazuje otrockou a dětskou práci.

Špičkové suroviny, šetrné zpracování Kakaové boby jsou vykupovány od 
sdružení El Ceibo v Bolívii a Conacado v Dominikánské republice,kde se boby fermen-
tují. Během fermentace získává kakao typickou chuť, která se zvýrazní pražením. 
To probíhá pomalu za nízkých teplot tak, aby došlo k plnému rozvinutí chutí a vůní. 
Čokoláda se vyrábí z jemně namletých složek tradiční metodou pomalého konšování.

I vegani mlsají  Před 25 lety vznikla první bio čokoláda RAPUNZEL. 
Sortiment se rozrůstal tak, jak se měnily chutě zákazníků. Posledním trendem 
jsou „mléčné“ čokolády pro vegany – např. NIRWANA VEGAN s nugátovou  
náplní. Něco však zůstává stále stejné: špičková kvalita surovin od prověřených 
dodavatelů, tradiční zpracování a důraz na ekologický a etický původ! 

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

Na Vaši návštěvu se těší: 

Vánoční sleva 
15 % na vše!



Recept měsíce: 
JAVOROVÉ KULIČKY

Nepečené cukroví z ovesných vloček 
slazené pouze javorovým sirupem.

Ingredience:
10 dkg ovesných vloček*
10 dkg lískových oříšků*
6 dkg másla*
3 lžíce javorového sirupu*
javorový sirup* na obalování
¼ lžičky skořice*
špetka Bourbon vanilky*
brandy (dle chuti)

Ovesné vločky rozmixujeme na jemnou drť, stejně jako lískové oříšky. 
Smícháme vločky, oříšky, skořici a vanilku. Odvážíme 50 g směsi a dáme 
ji stranou. Zbytek smícháme s máslem a 3 lžícemi javorového sirupu  
a vypracujeme těsto. Necháme ztuhnout asi 20 minut v chladu. Do 
misky nalijeme javorový sirup, který můžeme podle chuti smíchat se lžící 
brandy. Z těsta tvoříme malé kuličky, které máčíme v javorovém sirupu  
a obalujeme ve zbytku sypké směsi. Necháme několik dní uležet. 

TIP: Lískové oříšky můžeme předem lehce opražit pro zvýraznění chuti. 
Oříšky pražíme v horkovzdušné troubě při 140 °C asi 15 – 20 minut.  
Ve chvíli, kdy začnou vonět, jsou upražené.

Více na www.bionebio.cz

* = bio 

JAVOROVÉ KULIČKY


