56,-

45,-

52,-

42,-

22,-

40,-

26,-

Jahelný nápoj
ISOLA BIO
1000 ml

Chléb ječno–ovesný
(směs na pečení)
BIOLINIE
500 g

Špaldová mouka
chlebová
BIOHARMONIE
1 kg

Červená čočka
loupaná
BIOHARMONIE
500 g

Slunečnicová semínka
(loupaná)
BIOHARMONIE
250 g

Zeleninový vývar
LIVING SPOON
250 ml

Ovesná mouka
instantní celozrnná
BIOHARMONIE
300 g

Váš pomocník na kaše,
pudinky i krémy bez
laktózy. Vyzkoušejte
s námi i zmrzlinu!

Upečte si domácí
křupavý chléb a dopřejte
tělu dostatek vlákniny.

Chlebová mouka nejen
na chleba, ale i k pečení
všeho, co máte rádi.

Nejlepší luštěnina
i pro malé strávníky,
nenadýmá a je výborně
stravitelná.

Lehce na sucho
opražená slunečnice
chutná výtečně v
jakémkoliv pokrmu.

Živá lžička –
vše nejlepší z přírody.

Jak zajistit těsto křehčí a
vláčnější? Nahraďte část
mouky ovesnou instantní
celozrnnou!

30,-

32,-

38,-

66,-

61,-

21,-

26,-

Mouka ze žlutého
hrachu
BIOHARMONIE
450 g

Tyčinky z dvouzrnky
se lnem BIOLINIE
150 g

Kombucha citron
STEVIKOM
500 ml

Čokoláda mléčná
LIEBHART´S
100 g

Instantní kafe
sladové 100%
BIOLINIE
100 g

Pukance pšeničné
medové
BIOHARMONIE
100 g

Čirok loupaný
BIOHARMONIE
500 g

Zeleninové řízečky na
párty - obalte si v těstíčku
z hrachové mouky svoji
oblíbenou zeleninu.

Nezapomínáme na zapomenuté
plodiny. Upekli jsme tyčinky z
pšenice dvouzrnky bez palmového oleje. Vyzkoušejte!

Kdo holduje kombuše,
sto let světem pokluše!
Vyzkoušejte sami.

Obdarujte své milé
kvalitní čokoládou.

Sladové kafe bez kofeinu
- na ranní posílení,
odpolední relax i večerní
pohodu.

Nejoblíbenější pochoutka
pro děti! Zdravé medové
pukance – jen tak, s
mlékem nebo jogurtem.

Letní osvěžující salát,
který zasytí. Stačí
přidat čirok.

57,-

31,-

28,-

26,-

40,-

140,-

240,-

Kuskus kukuřičný
BIOHARMONIE
375 g

Rýžový krém
na vaření a pečení
ISOLA BIO
200 ml

Vřetena z červené
pšenice celozrnná
BIOHARMONIE
400 g

Goji BIO
NEOBOTANICS
150 g

Bonbony s rakytníkem
a granátovým
jablkem
75 g

Kolínka
špaldovo–pohanková
celozrnná
BIOHARMONIE
300 g

Cuvée Bellus sur–lie
ročník 2015 Válka
- výběr z hroznů
(suché)
750 ml

Udělejte si k hlavnímu
jídlu lehkou přílohu
z kuskusu.

Rýžové krém je dobré
mít stále po ruce.
Výborně nahradí tučnou
smetanu.

Z těstovin z červené
pšenice si připravíte
kuchařské dílo.

Exotické superfood
„goji“ v BIO kvalitě.
Garance nejvyšší kvality
a přírodního původu.

Když bonbóny, tak
z pravého osvěžujícího
ovoce.

Když české těstoviny,
tak přeci kolínka!
Ochutnejte kombinaci
pohanky a špaldy!

Osvěžující kořenité
Cuvée, jehož původ
je příběhem.

Bez lepku,
palmového oleje
a náhražek.
Nečekaně dobré!
Čirok boduje.

44,Čirokové sušenky s oříšky
BIOLINIE
100 g

47,-

103,-

20,-

51,-

Pohankové
palačinky
BIOLINIE
245 g

Sirup z květů
černého bezu
MOŠTÁRNA
HOŠTĚTÍN
500 ml

Sušenky kakao
DOBRÉ ČASY
200 g

Ječná mouka
celozrnná
jemně mletá
BIOHARMONIE
500 g

Děti milují palačinky, naše
pohankové obzvlášť.
A co teprve, když si je
usmaží samy!

Lahodný, tradiční, bezový!
Vyrobený macerací květů
černého bezu v třtinovém
cukru, pasterovaný.

Nikdy nezklamou, bezva
parťák na odpolední
čajový dýchánek.

Vaše děti budou nadšené
z ječných lívanečků.

18,Mouka z červené
pšenice celozrnná
jemně mletá
BIOHARMONIE
450 g

Dotáhněte své pečení k
dokonalosti – mouka z
červené pšenice do buchet,
muffinů i sušenek.

Citronova
zmrzlina

25 let s VAMI
Ingredience:
• 600 ml rýžového krému ISOLA BIO
• 125 ml jahelného nápoje ISOLA BIO
• 6 pol. lžic sirupu z květů černého bezu
MOŠTÁRNA HOSTĚTĚTÍN
• šťáva ze dvou citrónů
• šťáva z rozmačkaných jahod

21. 6. - 21. 7. 2017

Ovocny salat

s loupanym cirokem a goji

Postup:
Do misky nalijeme rýžový krém ISOLA BIO, přidáme jahelný nápoj ISOLA BIO, sirup z květů
černého bezu, citrónovou šťávu a šťávu z jahod.
Vše umixujeme, nalijeme do nanukových tvořítek a necháme zmrazit cca 4 hodiny.

Náš tip: do směsi na zmrzlinu lze přidat snítku
čerstvé máty nebo meduňky. Zmrzlina se
bylinkami krásně provoní.

56,Jahelný nápoj
ISOLA BIO
1000 ml

Tip pro milovníky kávy: přidejte 200 ml
sladového kafe, nanuk získá
61,- instantního
výraznější chuť. Kávu před přidáním do
Instantní kafe
zmrzlinové směsi vychlaďte.
sladové 100%

103,-

31,-Sirup z květů
Rýžový krém
na vaření a pečení
ISOLA BIO
200 ml

černého bezu
MOŠTÁRNA
HOŠTĚTÍN
500 ml

BIOLINIE
100 g

Ingredience:
•
•
•
•

Ingredience:
• 450 g špaldové mouky chlebové 		
BIOHARMONIE
• 2 polévkové lžíce třtinového cukru
BIOHARMONIE
• 2 lžičky kypřícího prášku AMYLON
• ½ lžička soli
• 230 ml rýžového krému
na vaření a pečení ISOLA BIO
• 230 ml mléka / jáhelného nápoje
ISOLA BIO
• 2 vejce
• ovoce
• Mléčná čokoláda LIEBHART´S

Postup:
V míse smícháme postupně dle uvedeného
pořadí všechny suroviny. Vznikne husté těsto o
něco hutnější, než na klasické lívance, které však
není potřeba ředit. Pomocí naběračky nalijeme
přiměřené množství těsta na rozpálenou pánev s
trochou oleje. Smažíme do zlatohněda po obou
stranách. Na závěr dozdobíme ovocem.

31,42,-

Rýžový krém
na vaření a pečení
ISOLA BIO
200 ml

Špaldová mouka
chlebová
BIOHARMONIE
1 kg
Čokoláda mléčná
LIEBHART´S
100 g

66,-

Náš tip: polijte si hotové lívanečky
rozpuštěnou mléčnou čokoládou LIEBHART´S.

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

•
•
•
•
•
•
•
•

150 g loupaného čiroku BIOHARMONIE
50 g goji BIO NEOBOTANICS
10 kostek kandovaného zázvoru BIOHAMONIE
40 g loupaných slunečnicových semínek 		
BIOHARMONIE
5 lžic sezamového oleje BIOLINIE
100 g hroznového vína
100 g jahod
100 g ananasu
Goji BIO
100 g manga
NEOBOTANICS
150 g
1 kiwi
2 plátky limetky na dozdobení
snítka máty nebo meduňky

Postup:
Před úpravou je vhodné čirok namočit alespoň
na 2-3 hodiny, poté jej vaříme v osolené vodě cca
hodinu a půl. Hotový čirok polijeme sezamovým
olejem, promícháme a necháme vychladnout. Přidáme na pánvi opražená slunečnicová semínka,
goji, na drobno pokrájený zázvor a ovoce. Pokud
jste použili konzervované ovoce, můžete zbylou
šťávou prolít směs. Vše promícháme, aby se chutě
spojily a vytvořily výborný osvěžující letní salát.

recepty najdete na
www.probio.cz/recepty

26,-

140,-

Čirok loupaný
BIOHARMONIE
500 g

22,Slunečnicová semena
(loupaná)
BIOHARMONIE
250 g

Náš tip: salát ozdobte kolečky limetky,
snítkou máty, nebo meduňky.

razítko Vaší prodejny:

