Podzimní cizrnový hummus
Tato oblíbená pomazánka se tradičně připravuje z cizrny a ochucuje se sezamovou pastou tahini, olivovým olejem, citronovou
šťávou a solí. My jsme rozmixovali sterilovanou cizrnu i s polovinou nálevu, uvařenou červenou řepu a navíc ochutili ještě
česnekem. Můžete podávat i jako dip se zeleninou nakrájenou na
špalíčky nebo s nachos, tortillou, kváskovým chlebem.

Cizrnové
kari s dýní
Nejrychlejší dezerty na světě
Překvapí vás, jak jednoduché
a zároveň vynikající jsou. Smíchejte 1 mandlovou smetanu,
1 mangový džem a 30 g chia.
Nechte uležet alespoň hodinu, ale klidně přes noc, občas
promíchejte, aby se semínka
rovnoměrně rozmístila.

Na čokoládovou variantu rozpusťte ve vodní lázni 1 hořkou
čokoládu, přidejte 2 mandlové
smetany a 40 g chia, dle chuti
oslaďte agávovým sirupem.
Opět promíchejte a nechte
uležet. Obě varianty můžete
i vrstvit do vyšších skleniček.

Jednodušeji to snad nejde, hlavní jídlo nebo
rychlou večeři máte raz dva. Využijete akční
produkty - sterilovanou cizrnu a zelené
kari. Na olivovém oleji osmahněte
nakrájenou cibuli, dýni a česnek.
Po 10 minutách přidejte kari
pastu, mandlovou smetanu
a nechte chvíli probublávat. Nakonec vmíchejte
slitou cizrnu a nechte
prohřát. Podávejte sypané čerstvým koriandrem
s rýží, chlebem, kuskusem, jáhlami.

POKLAD UKRYTÝ V DÝNI
Dýňová semínka můžete namáčet, opatrně opražit nebo
pojídat jen tak. Přidejte do
snídaňové granoly, kaše,
smoothie, pomazánky
nebo jimi posypte
krémovou polévku
či salát.

Matcha
čaj

VDĚČNÉ JÁHLY
Jsou tak skvělé! Přirozeně bezlepkové, dobře
stravitelné, univerzálně použitelné, snadné na
přípravu. Jsou vynikající jako příloha, můžete
je zapékat, jsou vhodné k přípravě sladkých
i slaných kaší, nákypů, zdravých dezertů nebo
pohárů. Nebo je jednoduše použijte jako zavářku
do zeleninové polévky.

Razítko prodejny:
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Akce probíhá od 1. do 30. září 2016.

Lasagne s fazolemi

Rýžová kaše stracciatella

1. Nejdříve si uvařte fazole podle návodu, sceďte je a rozšťouchejte na hrubší kousky.

porce: 4—5
příprava: 50 minut + namáčení a vaření fazolí

2. Na oleji orestujte na kostky nakrájenou cibuli, cca

porce: 2
příprava: 20 minut

10 minut. Přidejte na kostičky nakrájený lilek,
na plátky nasekaný česnek a nakrájená suše-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g lasagní
100 g strouhaného bioeidamu
150 g fazolí navy
400 g sekaných sterilovaných rajčat
300 g rajčatového protlaku
100 g sušených rajčat — na 30 minut namočených
200—300 g lilku
2 cibule
6 lžic olivového oleje + na vymazání pekáčku
3 stroužky česneku
3 lžíce tamari
2 lžičky sušené bazalky

ná rajčata, za občasného míchání restujte

•
•
•
•
•
•
•
•

5 minut. Přidejte sterilovaná rajčata, protlak, tamari, bazalku a fazole. Směs nechte prohřát a promíchejte.
3. Připravte bešamel: nechte rozehřát máslo, přisypte k němu mouku a na mírném
plameni 5 minut promíchávejte. Postupně přilévejte mléko a metličkou šlehejte
na hladký krém. Bešamel za stálého promíchávání vařte 5 minut na mírném pla-

1. V hrnci smíchejte vločky , vodu, mandlovou

meni. Ochuťte solí a muškátovým oříškem.

smetanu a raráškovo sladké koření. Přiveď-

4. Do olejem vymazaného pekáčku vyskládejte

te k varu a za občasného promíchání vařte 10

1 vrstvu lasagní. Zalijte 1/3 rajčatové směsi, na

18 Kč
Jáhly
COUNTRY LIFE
500 g

41 Kč
Fazole navy BIO
COUNTRY LIFE
500 g

minut.

ni položte další vrstvu lasagní. Tu pokryjte 1/2

BEŠAMEL:
• 600 ml biomléka
• 50 g biomásla
• 50 g pšeničné polohrubé mouky
• špetka strouhaného muškátového oříšku
• sůl podle chuti

2. Mandle zalijte horkou vodou, nechte je ales-

bešamelu, další vrstvou lasagní a takto vrstvy stří-

poň 5 minut namáčet, poté je oloupejte a na-

dejte. Jako poslední přijderajčatová omáčka.

sekejte na plátky

5. Dejte péct na 35 minut do trouby vyhřáté na 200 °C. Poté

sirupem a podávejte. Můžete ozdobit sezon-

chejte do kaše.

ním ovocem.

Dýňová semínka
světlá BIO
COUNTRY LIFE
100 g

Chia semínka
COUNTRY LIFE
300 g

Mandle BIO
COUNTRY LIFE
100 g

67 Kč

148 Kč
Olej sezamový fair
trade BIO
EMILE NOËL
500 ml

Lasagne pšeničné
BIO BIO IDEA
250 g

Cizrna sterilovaná
BIO BIO IDEA
400 g

Rajčata sušená BIO
COUNTRY LIFE
100 g

Kaši vyklopte na talířek, zakápněte agávovým

3. Banánové chipsy nasekejte na malé kousky

minut péct.

65 Kč

32 Kč

vodou. Naplňte ji kaší, kterou uhladíte lžící.

a spolu s mandlemi a kakaovými boby je vmí-

56 Kč

29 Kč

4. Připravte si misku vypláchnutou studenou

lasagne posypte nastrouhaným sýrem a dejte na dalších 15

36 Kč

45 Kč

150 g rýžových vloček
200 ml mandlové smetany
200 ml vody
50 g banánových chipsů
50 g mandlí
1 lžíce drcených kakaových bobů
1 lžička raráškova sladkého koření
agávový sirup dle chuti

Sirup agávový BIO
COUNTRY LIFE
250 ml

29 Kč

29 Kč

39 Kč

Palačinky celozrnné BIO AMYLON
250 g

Čaj Ovocný s černým
rybízem a rakytníkem
BIO MEDIATE
30 g

45 Kč

43 Kč

Bujon chilli WÜRZL
kostky sladkoostré
BIO EDEN
66 g

Pasta - thajské
zelené kari
BIO AMAIZIN
80 g

66 Kč
SOJADE bifidus
švestka BIO
400 g

Vločky rýžové BIO
COUNTRY LIFE
250 g

59 Kč

274 Kč

45 Kč

39 Kč

32 Kč

68 Kč

Čaj Balzám na
nervy BIO
SONNENTOR
27 g

Čaj Matcha
(30x2g) BIO
ČAJOVÁ KVĚTINA
60 g

Kakaové boby nepražené drcené BIO
COUNTRY LIFE
100 g

Dezert sójový
čokoládový BIO
PROVAMEL
525 g

Mandlová alternativa smetany BIO
ECOMIL
200 ml

Čokoláda hořká
lesní směs se stévií
CAVALIER
85 g

59 Kč

84 Kč

27 Kč

17 Kč

Veganská alternativa
uzeného salámu
BIO WHEATY
100 g

Šťáva fitness
BIO EDEN
750 ml

73 Kč

Flapjack ovesný
brusinka bezlepkový
WHOLEBAKE
80 g

69 Kč
Džem mango
BIO ALLOS
250 g

Mořské řasy Snack
pražené Nori
SAHMYOOK
4,8 g

ECOVER
WC čistič Borovice
750 ml

