
28 akčních produktů a k nim spousta 
jednoduchých, rychlých a zdravých receptů

Kouzelná zima
Akce probíhá od 20. listopadu do 22. prosince 2017. 
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Nové 

vyzkoušené 

recepty uvnitř 

a na zadní 

straně

Soutěž! 
Vyzkoušejte jakýkoliv recept z našeho letáku, fotografii vložte na náš facebook nebo pošlete od 20. listopadu do 22. prosince 2017 na  marketing@countrylife.cz.  Deset nej odměníme balíčkem v hodnotě 500 Kč! Více info  na našem webu.



Zeleninová polévka s jáhlami 

1. Na oleji nechte zesklova-
tět pokrájenou cibuli, při-
dejte nakrájenou mrkev, 
kedlubnu a celer. Společně 
chvilku restujte. 

2. Vložte 100 g dobře propláchnu-
tých jáhel, zalijte 1 l vody, přidejte bu-
jon, sůl a vařte 15 minut. 

3. V troše polévky rozmíchejte miso, vlijte do po-
lévky, již nevařte. 

4. Zjemněte smetanou, přidejte muškátový oříšek, prohřejte, od-
stavte. Můžete částečně promixovat, aby byla polévka krémověj-
ší. Na talíři bohatě ozdobte petrželkou.

•	 1 cibule 
•	 1 mrkev
•	 2 stonky řapíkatého celeru
•	 1 malá kedlubna (150 g)
•	 4 lžíce slunečnicového 

dezodorizovaného oleje
•	 100 g jáhel
•	 1 kostka zeleninového bujonu Natur 

Compagnie
•	 100 ml rostlinné smetany Provamel
•	 1 lžička himálajské soli
•	 ½ lžičky muškátového oříšku
•	 2 lžíce misa shiro
•	 hrst petrželky k podávání

PORCE: 4
PříPRAVA: 40 minut

Báječná jemná polévka, navíc bezlep-
ková a veganská. Můžete ji i rozmixovat 
na krém a podávat s krutony nebo opraže-
nými semínky. 

32 Kč

Jáhly 500 g BIO   
COUNTRY LIFE

48 Kč

Čočka červená 
půlená 500 g BIO   

COUNTRY LIFE

71 Kč

Chia semínka 300 g 
BIO   COUNTRY LIFE

44 Kč

Lískové ořechy 
100 g BIO   

COUNTRY LIFE

69 Kč

Klikva velkoplodá 
proslazená jabl. 

šťávou 100 g BIO   
COUNTRY LIFE

73 Kč

Rozinky Thomson 
500 g BIO   

COUNTRY LIFE

39 Kč

Kaše šestizrnná 
300 g BIO   

COUNTRY LIFE

93 Kč

Olej slunečnicový 
dezodorizovaný na 

smažení a pečení 1 l 
BIO   COUNTRY LIFE

44 Kč

Bujon zelenino-
vý kostky 126 g 

BIO  NATUR 
 COMPAGNIE

96 Kč

Miso shiro bílá rýže 
400 g   MUSO

59 Kč

Čaj Anděl 
strážný 27 g BIO   

SONNENTOR

48 Kč

Dezert sójový 
vanilkový 1 l BIO   

PROVAMEL

36 Kč

Krém kokosový 
200 ml BIO   
AMAIZIN

28 Kč

Sójová alternativa 
smetany 250 ml BIO   

PROVAMEL

veg



•	 300 g rýžových těstovin Lucka
•	 250 ml sójové smetany Provamel
•	 2 lžíce slunečnicového 

dezodorizovaného oleje
•	 2 cibule
•	 3 stroužky česneku
•	 hrst petrželky
•	 1 lžička himálajské soli
•	 podle chuti pepř

1. Těstoviny uvařte podle ná-
vodu a propláchněte stude-
nou vodou.

2. Na oleji osmahněte dozlatova 
cibuli nakrájenou na kostičky a 2 
stroužky česneku na pátky. 

3. Smetanu promíchejte se solí, 1 rozmačkaným 
stroužkem česneku, nasekanou petrželkou. 

4. Promíchejte těstoviny se smetanovou zálivkou, krátce 
prohřejte a podávejte. 

Smetanové těstoviny 
Výborně zde fungují rýžové těstovi-
ny. Tento pokrm si můžete připravit 
kdykoliv, protože těch pár ingredi-
encí, které potřebujete, ve spíži za-
ručeně máte. Za tepla chutnají jako 
těstoviny carbonara, po vystydnu-
tí máte těstovinový salát, který se dá 
doplnit zeleninou. 

PORCE: 3
PříPRAVA: 30 minut

43 Kč

Kakaové řezy 
celozrnné 425 g BIO   

AMYLON

27 Kč

Těstoviny vřetena 
rýžové bezlepkové 

300 g   LUCKA

31 Kč

Pomazánka jemná 
a lahodná 95 g BIO   

COUNTRY LIFE

19 Kč

Tofu hedvábné 
125 g   VETO ECO

31 Kč

Sůl himálajská 
růžová jemná 1 kg   

COUNTRY LIFE

132 Kč

Sirup javorový 
Grade C 250 ml BIO   

COUNTRY LIFE

208 Kč

Sirup agávový 
900 ml BIO   

COUNTRY LIFE

67 Kč

Nápoj rýžovo-
kokosový 

čokoládový 1 l BIO   
PROVAMEL

58 Kč

Nápoj kokosový 
instantní 350 g   

TOPNATUR

51 Kč

Šťáva citronová 
330 ml BIO    

EDEN

84 Kč

Limonáda bio 
párty 750 ml BIO   

HOLLINGER

27 Kč

Flapjack ovesný 
pistácie bezlepkový 
80 g   WHOLEBAKE

27 Kč
Flapjack ovesný 

pekan bezlepkový 
80 g   WHOLEBAKE

172 Kč
Climarome 

inhalant 15 ml BIO   
COSBIONAT

veg



Jáhlový kokosový krém 
Tohoto lahodného krému si připravte víc, pokud ho nezkonzumujete, v lednici bez 
újmy vydrží dva dny. Ve skleničce výborná svačinka pro děti do školy nebo na cesty. 

150 g jáhel propláchněte a uvařte v 500 ml rýžovo-kokosového čokoládového ná-
poje, nechte 15 minut pod pokličkou dojít. Plechovku kokosového krému poko-
jové teploty důkladně protřepejte, přidejte k jáhlám a rozmixujte. Můžete osladit 
podle chuti sirupem, dejte vychladit. 

Oříškové smoothie
Velmi praktická a výživná snídaně v podobě 
smoothie. Obměňovat můžete donekonečna – 
semínka, ořechy, čerstvé ovoce, zelenina i di-
voké byliny. 

V mixéru rozmixujte do hladkého krému 
1 hedvábné tofu, 300 ml rýžovo-kokosového 
čokoládového nápoje, 50 g lehce opražených 
lískových oříšků. Pokud je smoothie příliš 
husté, dořeďte nápojem. 

Chia pudink 
Super jednoduchý a hlavně moc dobrý dezert, 
který má spoustu různých variant a zvládne ho 
opravdu každý. 

Smíchejte 500 ml vanilkového dezertu Provamel 
a 50 g chia semínek. Nechte alespoň hodinu ule-
žet v lednici. 50 g lískových oříšků dejte na chví-
li do trouby, v utěrce promněte, tím je oloupete. 
Nasekejte na hrubší kusy, ozdobte dezert. 

Kakaové řezy 
s citronovým 
krémem
Řezy jsou hotové razdva, stejně tak 
krém. Dohromady tvoří moc dob-
rou kombinaci. 

Těsto na kakaové řezy (od Amylo-
nu) připravte dle návodu, do těs-
ta navíc přimíchejte 1 lžíci chia, 
50 g klikvy (brusinek), 50 g rozi-
nek, upečte. Na krém promíchejte 
2 hedvábné tofu, 3 lžíce agávového 
sirupu, 3 lžíce citronové šťávy, 3 lží-
ce kokosového tuku a 2 lžičky chia. 

Miso shiro 
dresink
Dobře se hodí jak 
do zeleninových salá-
tů tak jako dip k peče-
né zelenině nebo ores-
tovanému tofu. 

Smíchejte do hladké 
konzistence 5 lžic slu-
nečnicového (nebo ji-
ného) oleje, 2 lžíce ci-
tronové šťávy, 1 lžíci 
misa, 2 lžičky agávo-
vého sirupu. 

Bramborovo-jáhlová 
lepenice s kysaným zelím
Skvělá příloha například ke karbanátkům nebo ope-
čenému tofu. 

Uvařte 100 g jáhel, 500 g brambor, osmažte na oleji 1 
velkou cibuli, přidejte 100 g kysaného zelí nebo pic-
kles. Vše rozšťouchejte štouchadlem, případně při-
solte, prohřejte a podávejte. 

Domácí 
karobela 
Pokud si myslíte, že nejlepší dá-
rek je ten, který člověk sám vy-
tvoří, dá se sníst a je neodolatel-
ně dobrý, pusťte se do zdravější 
varianty karobové sladké poma-
zánky. 

Den předem namočte 200 g lís-
kových ořechů, vodu slijte, pro-
pláchněte. Ořechy rozmixujte 
s 60 g kokosového oleje, 80 g agá-

vového sirupu, 15 g karobo-
vého prášku (můžete použít 
i kakaový prášek). Podle li-
bosti můžete přidat datle, ro-
zinky, vanilku…

Karbanátky 
z červené 
čočky
Výborné teplé i studené, se ze-
leninovým salátem, bram-
borovou lepenicí nebo kaší, 
v housce jako burger. 

250 g čočky propláchněte, 
uvařte dle návodu, může být 
rozvařená. Na oleji nechce ze-
sklovatět nakrájenou střed-
ní cibuli a 2 stroužky česne-
ku, přidejte jednu najemno 
nastrouhanou mrkev, hrst 
slunečnicových semínek. 
Smíchejte s čočkou, přidejte 
1 biovejce, 50 g jemných oves-
ných vloček, lžičku citronové 
kůry, osolte. Nechte směs od-
stát 30 minut, pokud je říd-
ká, přidejte strouhanku nebo 
mouku. Tvarujte karbanátky, 
smažte z obou stran na oleji. 
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