
Mouka 
špaldová 
celozrnná 
jemně
mletá 
PROBIO

Burger 
z červené 
pšenice 
PROBIO
230 g

Koktejl 
zeleninový  
- tetrapak
JACOBY 
500 ml Matcha Tea 

Harmony 
60 g

Ječmen 
zelený
Neobotanics
150 g

Čirok 
loupaný 
český 
Naše 
Biofarma
500 g

Mouka 
kukuřičná 
hladká 
PROBIO
450 g

Tyčinka Goji 
s agávovým 
sirupem 
Bioharmonie
40 g

Tyčinka Chia 
s agávovým 
sirupem 
Bioharmonie
40 g

Mouka žitná 
celozrnná 
jemně mletá 
PROBIO
1 kg

Adzuki
PROBIO
500 g

Pohanka 
kroupa
PROBIO
500 g

Fazole
červená 
ledvina
PROBIO
500 g

Vločky 
ovesné 
jemné 
bezlepkové
PROBIO
250 g
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Postup:
Červenou řepu omyjte, osušte papíro-
vou utěrkou a několikrát obalte v alobalu. 
Přendejte na plech a vložte do trouby 
předehřáté na 200 °C. Pečte asi 
45 – 50 minut, dokud řepa nezměkne.
Pohanku uvařte v osolené vodě doměkka. 
Řepu nechte zchladnout. Poté ji oloupejte. 
Nakrájejte řepu na menší kusy a vložte do 
mixéru. Přidejte špetku soli, kokosovou 
smetanu, římský kmín a rozmixujte.
Promíchejte pohanku s  rozmixovanou 
řepou a servírujte. Na talíři posypejte ko-
nopným semínkem a najemno pokrájenou 
pažitkou. 
 

spolupráce s vařeniště.cz

Pohankove rizoto 
s cervenou repou

Ingredience: · 150 g pohanky kroupy 
PROBIO · sůl · 2 středně velké bulvy 
červené řepy · 50 g kokosový krém 
ISOLA · 1 lžička římského kmínu  
· konopné semínko apažitku na posypání
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Snídaně je základ. Co si k ní dát, aby nám energie vystačila po celé 
dopoledne? Velmi vhodné jsou obilné vločky v biokvalitě, bez chemie. 
Obsahují velký podíl vlákniny, vitamínů i minerálních látek a díky tomu 
zasytí na dlouhou dobu. Možností přípravy vloček je mnoho. Od pou-
hého zalití vodou, přes noční fermentování až po uvaření kaše třeba 
s mlékem. Doporučujeme fermentaci vloček. Ráno budete mít bez 
práce hotový výživově bohatý pokrm. Stejným způsobem můžete vy-
užít i bezlepkovou pohanku lámanku, která je díky naší šetrné techno-
logii v kvalitě RAW. Pokud snídáte až v práci, připravte si vločky hned 
večer do skleničky. Obiloviny doplňte o jogurt, marmeládu, povidla, 
mák, semínka, oříšky, koření, třeba perníkové. Skleniček si můžete na-
chystat klidně více, pokaždé jinou, v lednici vydrží klidně tři dny. Jezte 
méně, ale o to kvalitněji. Tak neváhejte, už pro ten příjemný pocit,  
že pro sebe něco děláte…  
Tentokrát pro vás máme mixované recepty. 

Postup:
Ovesné vločky necháme po dobu 
alespoň 5 minut změknout v rýžo-
vém nápoji. Poté přidáme banán, 
lesní ovoce, med a vše rozmixujeme.  
Na závěr ozdobíme oblíbenými oříšky, 
semínky či ovocem. 
 

Ingredience: ∙ 220 ml rýžového 
nápoje mandlového ISOLA či mléka 
∙ 8 lžic ovesných vloček jemných  
∙ 1 banán ∙ 130 g sezónního ovoce  
∙ med dle chuti

Postup:
Pohanku zalijte čtyřmi hrnky vody  
a nechte namočenou nejlépe přes noc 
(nejméně však 4 hodiny). Poté ji v 
cedníku dobře propláchněte studenou 
vodou. Smíchejte všechny suroviny  
a tyčovým mixérem rozmixujte na 
hladkou kaši. Podle chuti podávejte 
kaši se sezónním ovocem nebo posy-
panou ořechy či semínky.
 

Ingredience: ∙ 300 g pohanky loupané 
∙ 10 lžic javorového sirupu ∙ 200 ml 
rýžového nápoje mandlového či mléka 
∙ 2 lžíce chia semínek ∙ lžička skořice 
mleté ∙ špetka soli

Novym rokem 
a snidani to zacina

Ovocne 
smoothie 

bowl

Pohankova 
raw
kase 
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