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28 akčních produktů, 4 vynikající recepty
a soutěž o 10 balíčků biopotravin.

Akce probíhá od 1. do 29. června 2018.
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• 300 g ovoce (jahody, maliny, borůvky,
ostružiny)
• 150 ml sójové smetany Provamel
• 5 lžic rýžového sirupu
(nebo dle sladkosti ovoce)
1. Ovoce očistěte, dejte do mixéru

Ovocné
nanuky
Super jednoduché ovocné nanuky. Tímto postupem docílíte
krásných duhových nanuků. Můžete je ale udělat celé z jedné
směsi, nebo naopak střídat i různé ovocné vrstvy.
Děti vás budou milovat.

spolu se sirupem a rozmixujte na
pyré. Naplňte formičky do ⅓, dejte
na cca 1 hodinu zatuhnout do mrazáku.
2. Do pyré přidejte ½ smetany, rozmixujte a nalijte do formiček do druhé
třetiny. Opět dejte na hodinu ztuhnout do mrazáku. Do zbytku pyré
nalijte zbytek smetany, naplňte formičky po okraj, nechte pořádně
zmrznout, nejlépe přes noc.
3. Aby šly hotové nanuky vyndat, namočte je na chviličku do horké
vody.
videorecept:
www.countrylife.cz/ovocne-nanuky

příprava: 30 minut + mražení | Množství: 6 nanuků
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Rýže dlouhozrnná
natural 500 g BIO
COUNTRY LIFE

Cizrna 1 kg BIO
COUNTRY LIFE

Len zlatý 300 g BIO
COUNTRY LIFE

Chia semínka
300 g BIO
COUNTRY LIFE

Mandle 100 g BIO
COUNTRY LIFE

Datle sušené bez
pecek 500 g BIO
COUNTRY LIFE

Mouka špaldová
celozrnná jemně
mletá česká 1 kg BIO
COUNTRY LIFE

108 Kč

26 Kč

28 Kč

52 Kč

101 Kč

29 Kč

64 Kč

Olej kokosový
200 ml BIO
BIO PLANETE

Bujon zeleninový
WÜRZL kostky 66 g
BIO EDEN

Polévka malá farma
63 g BIO NATUR
COMPAGNIE

Ocet jablečný
500 ml BIO
MOŠTÁRNA
HOSTĚTÍN

Miso shiro
bílá rýže 400 g
MUSO

Sójová alternativa
smetany 250 ml BIO
PROVAMEL

Nápoj ze sladkých
mandlí nature 1 l
BIO ECOMIL

Kuskus s grilovanou zeleninou
Příprava tohoto kuskusu je kvůli grilování zeleniny trochu pracnější, ale
výsledek rozhodně stojí za to! Na letní párty nebo piknik jako dělaný,
skvělý bude i jako oběd do krabičky. Přidat můžete opečené tofu.
Množství: 4 porce
příprava: 60 minut
• 250 g kuskusu
• 500 ml vody
(nebo zeleninového vývaru)
• 300 g cherry rajčat
• 1 cuketa
• 1 lilek
• 2 barevné papriky
• 5 lžic olivového oleje + na
potření pánve při grilování
zeleniny
• 3 lžíce miso pasty
• 3 lžíce jablečného octa
• 50 g piniových oříšků
• 10 datlí
• 1 hrst čerstvé petrželky
• 1 lžička soli (do vody na zalití
kuskusu)

21 Kč

39 Kč

1. Kuskus dejte do širší misky, zalijte osole-

nou vroucí vodou a promíchejte. Zakryjte a nechte nabobtnat 20 minut, poté
nakypřete vidličkou.
2. Cuketu a lilek nakrájejte na plátky, ogrilujte spolu s rajčátky na rozehřátém grilu nebo grilovací pánvi potřené trochou
oleje. Nasucho ogrilujte papriky ze všech
stran, dokud na nich nevyskočí černé puchýře. Dejte stranou do misky, zakryjte a nechte
zapařit.
3. Z papriky nožem seškrábejte slupku a odstraňte
vnitřek, nakrájejte na kousky. Lilek a cuketu také nakrájejte na menší kousky. Petrželku očistěte a nahrubo nasekejte.
4. Ve větší míse smíchejte miso, olej a ocet. Do tekuté směsi zamíchejte
piniové oříšky a nadrobno pokrájené datle. Přidejte kuskus a opět promíchejte. Nakonec
zlehka vmíchejte zeleninu a petrželku. Před podáváním nechte chvíli odležet.
videorecept:
www.countrylife.cz/kuskus-s-grilovanou-zeleninou
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46 Kč

Vločky špaldové
250 g BIO
COUNTRY LIFE

Kaše šestizrnná
300 g BIO
COUNTRY LIFE

Kuskus celozrnný
500 g BIO
COUNTRY LIFE

Pomazánka
provensálská 95 g
BIO COUNTRY LIFE

Cizrna marocká
sterilovaná 560 g
BIO EDEN

Sirup javorový
Grade A 250 ml BIO
COUNTRY LIFE

27 Kč

69 Kč

25 Kč

28 Kč

26 Kč

44 Kč

Nápoj Aloe Vera
500 ml BIO
OKF

Kombucha zelená
2 l BIO
COUNTRY LIFE

Limonáda s příchutí
levandule 500 ml
BIO HOLLINGER

Flapjack ovesný
pekan bezlepkový
80 g WHOLEBAKE

Chipsy kukuřičné
75 g BIO
AMAIZIN

Čevapčiči veganské
180 g VETO ECO

Sirup rýžový
900 ml BIO
COUNTRY LIFE

Přípravek na mytí
nádobí s pomerančem 500 ml
ECOGENIC

Jahodový krambl
s mandlovou drobenkou
Krambl je ideální moučník - výborný, zdravý,
jednoduchý na přípravu, můžete do nekonečna obměňovat. Připravte z jakéhokoliv ovoce dle sezony, i mraženého, přidejte například
sušené brusinky nebo rozinky. Drobenku můžete obohatit semínky, ořechy, přidat skořici.
Fantazii se meze nekladou.
příprava: 40 minut | Množství: 4–6 porcí
•
•
•
•
•
•
•

500 g jahod
8 lžic javorového sirupu
125 g špaldových vloček
50 g kokosového oleje (plus olej na vymazání formy)
100 g mandlí
¼ lžičky mleté vanilky
špetka soli

Hummus se semínky
a salátem
Hummus nikdy neomrzí. Připravte
ho tentokrát se zeleninovým salátkem, ten dodá letní svěžest. Posypte
semínky, jimi humus obohatíte
o zdraví prospěšné látky.
příprava: 40 minut | Množství: 4 porcE
•
•
•
•
•
•
•

2 plechovky sterilované cizrny
2 lžíce zlatého lnu
50 g tahini
40 ml olivového oleje
2 stroužky česneku
2 lžíce citronové šťávy
sůl, pepř dle chuti

1. Připravte si hummus: cizrnu sceď1. Jahody omyjte, okrájejte stopky, nakrájejte na

kousky a promíchejte s 2 lžícemi javorového sirupu.
2. Mandle rozmixujte v mixéru. V misce smíchejte
špaldové vločky, mandle, mletou vanilku a špetku
soli. Zalijte javorovým sirupem, rozpuštěným kokosovým olejem a znovu promíchejte.
3. Zapékací misku vymažte kokosovým olejem. Rozprostřete ovoce a zasypte připravenou drobenkou.
Dejte do trouby rozehřáté na 180 °C a zapečte dozlatova (asi 25 minut).

Razítko prodejny:

videorecept: www.countrylife.cz/jahodovykrambl-s-mandlovou-drobenkou

Na salát:
• 300 g cherry rajčat
• 1 malá salátová okurka
• ½ červené cibule
• hrst baby špenátu nebo malých
salátových lístků
• svazek petržele
• 1 lžíce zlatého lnu
• 3 lžíce olivového oleje
• 1 lžíce citronové šťávy
• sůl, pepř dle chuti

te a nálev uschovejte. Všechno
lněné semínko pomelte v mlýnku
nebo v mixéru. Cizrnu, česnek,
⅔ lnu, tahini, olivový olej a 2 lžíce nálevu dejte do mixéru a rozmixujte na hladké pyré. Konzistenci případně upravte dalším nálevem z cizrny. Dochuťte citronovou šťávou, solí a pepřem.
2. Připravte si salát: okurku oloupejte a zbavte středu se semínky, nakrájejte na dílky a dejte do cedníku. Osolte a nechte vykapat, poté
osušte.
3. Do mísy dejte okurky, nakrájená rajčata a cibuli na tenké plátky. Zakápněte olivovým olejem a citronovou šťávou, vmíchejte nasekanou petržel a salátové lístky. Dochuťte solí, pepřem a promíchejte.
4. Na talíře rozdělte hummus, poklaďte salátem, zakápněte olivovým
olejem, ozdobte lněným semínkem.
videorecept:
www.countrylife.cz/hummus-se-seminky-a-salatem

