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Výrobky za výhodné ceny najdete v naší
prodejně označené akčními cenovkami
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Kuskus na sladko

• 1 l rýžového kokosového nápoje ISOLA BIO • vanilkový cukr
• 2 hrnky celozrnného kuskusu BIOHARMONIE • mandle
a dýňová semena BIOHARMONIE • kokos BIOLINIE • rozinky
BIOHARMONIE • ovoce
Rýžový nápoj přivedeme k varu a přidáme do něj vanilkový
cukr. Do vroucího nápoje vysypeme celozrnný kuskus,
promícháme, odstavíme z plotny a necháme 10 minut odstát.
Poté přisypeme nasekané loupané mandle, dýňová semena,
kokos, rozinky a čerstvé nebo kompotované ovoce. Vynikající
je kuskus s broskvemi nebo jahodami.

35,-

37,-

58,-

Celozrnný kuskus
BIOHARMONIE
500 g

Dýňová semena
BIOHARMONIE
100 g

Rýžový kokosový
nápoj ISOLA BIO
1000 ml

Falešná škvarková

pomazánka

z pohanky

Seznam prodejen přihlášených do akce naleznete na: www.probio.cz. Akce platí do vyprodání zásob.

100 g pohankových loupaných krup BIOHARMONIE • mungo BIOHARMONIE
• 2 cibule • 6 velkých stroužků česneku • 2 nakládané okurky • 1 lžíce
hořčice • 1 lžíce lahůdkového droždí • 1 lžička majoránky • sůl • pepř
• rostlinný olej omega-3 BIOLINIE • chléb MESTEMACHER
Pohanku zalijeme dvojnásobným objemem vody a osolíme. Vaříme
3 minuty a necháme 30 minut dojít pod pokličkou. Mezi tím si do zlatova
osmažíme na drobno nakrájenou cibulku a na plátky nakrájený česnek.
Pohanku, cibulku s česnekem, nadrobno nakrájenou okurku, hořčici,
lahůdkové droždí a majoránku smícháme. Vše dochutíme pepřem a solí.
Pomazánku mažeme ve vysoké vrstvě na chléb Mestemacher a zdobíme
naklíčeným mungem.

52,Mungo
BIOHARMONIE
500 g

35,- 90,- 66,Pohanka loupaná
kroupy
BIOHARMONIE
500 g

Rostlinný olej
omega-3 BIOLINIE
500 ml

Variace 3 druhů chlebů
MESTEMACHER
350 g

Čokoládové

sušenky

z červené čočky

• ½ hrnku změklého másla • 1 ½ hrnku mouky z červené čočky
BIOHARMONIE • ¾ hrnku třtinového cukru BIOHARMONIE
• 1 kávová lžička vanilky • ¼ kávové lžičky kypřícího prášku
• 1 /8 kávové lžičky sody na pečení • 1 vejce • špetka soli
• 1 hrnek hořké čokolády 85 % LIEBHART’S

49,Mouka z červené čočky
BIOHARMONIE
450 g

55,Hořká čokoláda 85%
LIEBHART’S
100 g

Předehřejeme si troubu na 175 °C, plech vyložíme pečícím
papírem nebo silikonovou podložkou. Do mixéru vložíme
máslo a cukr a mixujeme, dokud nevznikne pěna, asi 5 minut.
Přidáme vejce a opět chvíli mixujeme, dokud se ingredience
nespojí. Vmícháme vanilku. Přidáme polovinu rozpuštěné,
ale vychladlé čokolády a opět mixujeme. Mouku, kypřící
prášek, sodu a sůl prosejeme a pomalu přimícháme do směsi.
Až bude směs kompaktní, přimícháme zbytek čokolády nasekané na kousky. Nabereme si těsto a vytvoříme z něj kuličku,
kterou mírně stlačíme. Takto připravené sušenky pečeme
8 až 10 minut. Před sundáním sušenek z plechu je necháme
vychladnout.

35,-

35,Pohanka loupaná kroupy
BIOHARMONIE

Česká pohanka loupaná
lámanka NAŠE BIOFARMA

500 g

500 g

400 g

31,-

60,-

34,-

Celozrnný kuskus
BIOHARMONIE

23,-

Špaldová celozrnná jemně
mletá mouka
BIOHARMONIE
1 kg

54,-

22,Žitná celozrnná hrubě
mletá mouka
BIOHARMONIE
1 kg

21,-

52,-

Celozrnná špaldová
krupice BIOHARMONIE

Špaldové vločky
BIOHARMONIE

Medové křupavé
müsli BIOLINIE

Medové pšeničné
pukance BIOHARMONIE

Mungo
BIOHARMONIE

400 g

250 g

350 g

100 g

500 g

68,-

25,-

29,-

37,-

55,-

Pohankový makovník
BIOLINIE

Bílé sterilované fazole
Cannellini BIOLINIE

Banánové plátky
BIOHARMONIE

Dýňová semena
BIOHARMONIE

Hořká čokoláda 85 %
LIEBHART´S

500 g

400 g

150 g

100 g

100 g

70,Bioláda jahoda
KOLDOKOL
230 g

90,Rostlinný olej
omega-3 BIOLINIE
500 ml

49,-

18,-

Mouka z červené čočky
BIOHARMONIE

Kukuřičná hladká mouka
BIOHARMONIE

450 g

450 g

58,Rýžový kokosový
nápoj ISOLA BIO
1000 ml

68,Instantní špaldové kafe
s cikorkou BIOLINIE
100 g

Chlorella BIO PURE
90 g

26,-

34,Chléb šestizrnný
s červenou pšenicí
a dvouzrnkou BIOLINIE
400 g

240,-

Celozrnná pohankovo
špaldová vřetena
BIOHARMONIE
300 g

29,Natural sušenky
DOBRÉ ČASY
100 g

Razítko Vaší prodejny:

347,-

66,Variace 3 druhů chlebů
MESTEMACHER

Zelený ječmen BIO

350 g

150 g

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.
Lipová 40, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem, ČR,
T: +420 583 301 952, E: probio@probio.cz, www.facebook.com/probio.eu

