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Velká jarní akce
28 akčních produktů, 4 vynikající recepty
a soutěž o 10 balíčků biopotravin

veg

bio

Akce probíhá od 19. března do 20. dubna 2018.

Jarní toast s pestem
z medvědího česneku

videorecept: www.countrylife.cz/jarni-toast
-s-pestem-z-medvediho-cesneku

Pár ingrediencí, jednoduchá příprava,
použití široké. Pesto je stejně dobré na toastu,
s těstovinami nebo jako ozdoba krémové polévky.
PORCE: 4
příprava: 30 minut
pesto:
• 100 ml olivového oleje
• 70 g čerstvého medvědího česneku
• 30 g piniových oříšků
• 20 g konopných semínek
• 1 lžíce lahůdkového droždí
• 1 lžička himálajské soli
Na toasty:
• 4 hodně čerstvá vejce
• 4 plátky kváskového žitného chleba
• 1 lžíce olivového oleje
TIP: Skvělé jarní pesto připravíte
i ze spařených listů mladé kopřivy.
Přidejte ale navíc stroužek česneku.

52 Kč

42 Kč

1. Medvědí česnek dobře
properte, abyste ho zbavili
nečistot. Osušte v utěrce
nebo odstředivce na salát
a nahrubo nakrájejte.
2. Všechny ingredience na pesto
dejte do mixéru a rozmixujte na
hladké pyré.
3. Do kastrolu dejte asi 10 cm vysokou
vrstvu vody a přiveďte těsně pod bod varu.
Vejce vyklepněte do děrované naběračky
a zbavte tak nejtekutější části bílku. Z naběračky
vejce opatrně vyklopte do vody a nechte uzavřít.
Nechte pošírovat asi 3 až 4 minuty podle velikosti vejce.
Vylovte děravou naběračkou a osušte na papírovém ubrousku.
4. V nepřilnavé pánvi rozehřejte olivový olej. Plátky chleba zatižte např.
pokličkou a opečte z obou stran dozlatova. Upečené plátky potřete připraveným pestem,
přidejte vejce a podávejte. Zbytek pesta uschovejte v lednici, použijte třeba do těstovin.
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Quinoa 250 g BIO
COUNTRY LIFE

Fazole adzuki 500 g
BIO COUNTRY LIFE

Sezam neloupaný
100 g
COUNTRY LIFE

Pekanové ořechy
80 g
COUNTRY LIFE

Kustovnice cizí
sušená - goji 100 g
COUNTRY LIFE

Mouka špaldová
celozrnná jemně
mletá česká 1 kg
BIO COUNTRY LIFE

Lupínky kukuřičnoquinoové 200 g BIO
COUNTRY LIFE

174 Kč

145 Kč

69 Kč

18 Kč

67 Kč

276 Kč

39 Kč

Sirup datlový 900 ml
BIO COUNTRY LIFE

Olej olivový extra
panenský 500 ml
BIO BIO PLANETE

Bujon zeleninový
WÜRZL bez droždí
250 g BIO EDEN

Mořské řasy Snack
pražené Nori 4,8 g
SAHM YOOK

Čaj Zelený
s jasmínem 27 g BIO
SONNENTOR

Čaj Matcha 60 g
(30x2g) BIO
ČAJOVÁ KVĚTINA

Kakao 150 g BIO
COUNTRY LIFE

Jarní quinoa bowl
Miska plná živin a jara. Princip zachovejte, ingredience
můžete různě měnit dle sezony, máte nevyčerpatelnou
inspiraci. Pokud zrovna nemáte chřest a lusky hrášku,
nezoufejte a použijte třeba zelené fazolky.
•
•
•
•
•
•

200 g quinoy
100 g hrášku (může být mražený)
100 g hráškových lusků
1 svazek chřestu
1 svazek ředkviček
2 hrsti aromatických zelených listů
(řeřicha, rukola, bylinky)
• 2 lžíce olivového oleje
• ½ lžičky himálajské soli
• pepř

Hráškové pyré:
• 400 g hrášku (čerstvý/mražený)
• 1 hrst čerstvé máty
• 5 lžic olivového oleje
• 1 lžička javorového sirupu
• ½ lžičky soli
• pepř

porce: 3
příprava: 30 minut
1. Quinou uvařte dle návodu
na obale, nakypřete
vidličkou.
2. Hrášek na pyré dejte do rendlíku,
zalijte vodou, osolte a přiveďte
k varu. Krátce povařte do změknutí,
přebytečnou vodu slijte a nechte stranou.
3. Hrášek, mátu, olivový olej, sirup, sůl a pepř
rozmixujte na hladké pyré. Konzistenci případně upravte tekutinou z vařeného hrášku.
4. Chřest oloupejte, okrájejte konce a nakrájejte na 3cm kousky. Zeleninu očistěte, zelené listy
properte a osušte. Ředkvičky nakrájejte na plátky.
5. Na dno velké pánve dejte lžíci vody a olivový olej, přiveďte k varu. Vmíchejte hrášek, lusky
a chřest. Krátce a prudce povařte. Osolte a opepřete a promíchejte s quinoou.
6. Na dno misek rozdělte vrstvu pyré. Přidejte quinou se zeleninou. Ozdobte listy a ředkvičkami
a zastříkněte trochou citronové šťávy pro osvěžení.
videorecept: www.countrylife.cz/jarni-quinoa-bowl
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Špagety z červené
čočky bezlepkové
250 g BIO
EXPLORE CUISINE

Pomazánka
se smaženou
cibulkou 95 g BIO
COUNTRY LIFE

Krém arašídový
jemný 350 g BIO
JORI

Příkrm jablko, banán,
meruňka 190 g BIO
COUNTRY LIFE

Džem jahoda 250 g
BIO ALLOS

58 Kč

56 Kč

69 Kč

28 Kč

28 Kč

Nápoj sójový
vanilkový 1 l BIO
PROVAMEL

Nápoj sójový
čokoládový 1 l BIO
PROVAMEL

Kombucha meduňka
2l BIO
COUNTRY LIFE

Flapjack ovesný
kešu-kokos
bezlepkový 80 g
WHOLEBAKE

Flapjack ovesný
brusinka bezlepkový
80 g WHOLEBAKE

29 Kč

Cizrna sterilovaná
400 g BIO
BIO IDEA

99 Kč

Sirup agávový
s příchutí malin
250 ml BIO
COUNTRY LIFE

39 Kč 117 Kč

Veganské sójové
nudličky ochucené
200 g GOODY
FOODY

Zubní pasta Sea
Fresh 170 g JASON

Kakaový
velikonoční beránek
Beránek s celozrnnou špaldovou
moukou, datlovým sirupem a mletými mandlemi je krásně vláčný. Toto
těsto můžete použít také na bábovku
kdykoliv během roku.
příprava: 90 minut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g hladké pšeničné mouky
150 g celozrnné špaldové mouky jemně mleté
150 g třtinového cukru
175 g biomásla
125 ml biomléka
50 g mletých mandlí
5 biovajec
30 g kakaa
4 lžíce datlového sirupu
1 kypřicí prášek do pečiva
1 lžička mleté vanilky
½ lžičky nastrouhané citronové kůry z biocitronu
špetka soli
máslo a mouka na vysypání formy

1. Formu na beránka vymažte máslem a vysypte hrubou
moukou (popř. krupicí). Troubu rozehřejte na 160 °C.
2. Máslo rozpusťte a nechte mírně vychladnout.
3. Obě mouky prosejte do mísy a promíchejte
s kypřícím práškem, kakaem, mandlemi, citronovou
kůrou, špetkou soli a vanilkou.
4. Vejce rozšlehejte v míse s cukrem a sirupem,
dokud nezesvětlají. Přidejte mléko a mouky, opatrně
rozmíchejte. Úplně na konec tenkým pramínkem
zašlehejte i rozpuštěné máslo.
5. Připravené těsto vylijte do vymazané formy. Dejte
do trouby a pečte zhruba 60 minut.
videorecept: www.countrylife.cz/kakaovyvelikonocni-beranek

Veganská majonéza
z aquafaby
Znáte aquafabu? Je to nálev z cizrny,
ze kterého jde ušlehat veganský sníh
a vážně to funguje! Připravte si lahodnou
majonézu, použijte na přípravu salátů,
do dresinků.
příprava: 10 minut
•
•
•
•
•
•

3 lžíce nálevu ze sterilované cizrny (aquafaba)
170 ml slunečnicového dezodorizovaného oleje
30 ml olivového oleje
1 lžíce citronové šťávy
2 lžičky dijonské hořčice
1 stroužek česneku (můžete vynechat)

1. Nálev z cizrny, citronovou šťávu, hořčici, nasekaný
stroužek česneku, sůl dejte do nádoby mixéru,
rozmixujte dohladka.
2. Oba oleje smíchejte. Pusťte mixér a tenkým
pramínkem přilévejte a zašlehejte do majonézy.
TIP: Konzistenci majonézy můžete upravit přidáním
vody, citronové šťávy, pokud je majonéza příliš tuhá.
Pokud chcete naopak docílit ještě tužší majonézy,
zašlehejte olej navíc.
videorecept: www.countrylife.cz/veganskamajoneza-z-aquafaby

