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Jezte dobře, chutně, vyváženě.
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www.bonduelle.cz

•VYVÁŽENÁ KOMBINACE luštěnin, zeleniny a obilnin
•HOTOVÉ JÍDLO, skvělé pro FLEXITARIÁNY i VEGANY
•BEZ umělých DOCHUCOVADEL a KONZERVANTŮ
•STAČÍ 1–2 MINUTY a můžete servírovat 
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Milé čtenářky, milí čtenáři,

chcete se začít stravovat rostlinněji, cítit se lépe, anebo už jste dokonce 
ostřílení v tématu rostlinné stravy? Věříme, že vám všem bude následující 
kuchařka jednoduchou inspirací k tomu, jak ozdravit váš jídelníček. 
V receptech jsme se zaměřili na ty nejzdravější rostlinné potraviny, jako 
jsou luštěniny, celozrnné obiloviny, oříšky, zelenina a houby. 

Začínáte s rostlinnou stravou? 
Nemusíte hned přejít na veganství nebo vegetariánství. Každá změna se počítá. 
Pro zdraví je totiž důležité zvyšování spotřeby rostlinných potravin. Maso 
můžete třebat jen několik dní v týdnu nahradit rostlinnými zdroji bílkovin a snížit 
tak riziko civilizačních onemocnění. Navíc bude mít taková strava pozitivní vliv 
na životní prostředí a ušetří životy zvířat. 

Už se stravujete rostlinně?
Pokud již delší dobu jíte rostlinně, kuchařka pro vás může být dalším krokem 
na cestě ke kvalitnější a zdravější rostlinné stravě. Už je dávno známo, že veganská 
strava nebo strava bez masa se automaticky nerovná zdravá strava. Problémem 
může být velké množství cukru, nezdravých tuků, nebo potravin, které mají nižší 
výživovou hodnotu, jako je např. bílá mouka. 

Chcete se cítit lépe?
Když začnete jíst více rostlinných potravin místo masa, můžete se těšit na příliv 
energie i přirozené hubnutí díky vyššímu obsahu vlákniny. Rostlinná strava navíc 
může být prevencí civilizačních onemocnění. Snižování spotřeby živočišných 
produktů a zpracovaných potravin vede dle světových zdravotnických a výživových 
institucí ke snížení rizika vzniku civilizačních onemocnění, jako jsou například nemoci 
srdce a cév, obezita, vysoký krevní tlak nebo diabetes mellitus 2. typu. 1, 2, 3

1Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. (2009) doi: 10.1016/j.jada.2009.05.027
2American college of cardiology: ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease (2019)
3 Association Between Plant-Based Dietary Patterns and Risk of Type 2 Diabetes, A Systematic Review and Meta-analysis 
(2019) doi: 10.1001/jamainternmed.2019.2195
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Přejeme dobrou chuť.
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Nasycené tuky a cholesterol

Proč se na potravinách uvádí obsah nasycených tuků 
a cholesterolu? 

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč na většině produktů najdete 
v nutriční tabulce navíc kromě celkového tuku také obsah tuku 
nasyceného a cholesterolu? 

Vysoký příjem nasyceného tuku a cholesterolu totiž zvyšuje riziko vzniku 
srdečně cévních onemocnění, jako je vysoký krevní tlak, infarkt myokardu 
či mrtvice. Obrovskou výhodou receptů v tomto e-booku je právě nízký 
obsah nasyceného tuku a cholesterolu. Není náhoda, že nejvíce dlouhověké 
národy na světě mají velmi nízký příjem živočišných tuků. Pokud máte na 
svém talíři denně maso, vejce a mléčné výrobky (především sýry, smetanu, 
plnotučné jogurty a mléko), které jsou významným zdrojem nasycených 
tuků a cholesterolu, můžete výrazně pomoci svému srdci a cévám tím, že 
nahradíte tyto živočišné produkty rostlinnými alternativami a vyzkoušíte 
naše rostlinné recepty. Nemusíte omezit najednou všechna jídla, na která 
jste zvyklí, stačí, když začnete postupně. Doporučujeme například zařadit 
týdně 3–4 rostlinné dny za pomoci receptů z tohoto e-booku.

Děkujeme společnosti 

Bonduelle 
za finanční podporu 

této kuchařky. 
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04 / Snídaňové cizrnové koláčky
05 / Míchaná tofu vajíčka
07 / Pomazánka z červených fazolí
07 / Avokádovo-cizrnová pomazánka
08 / Pomazánka z pečených paprik
09 / Kešu paštika
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s karamelizovanými jablky

Svačiny
14 /  Meruňkový jahelník
15 /  Sendvič s rostlinnou vajíčkovou 

pomazánkou
16 /  Brokolicový quiche s hráškem 

a uzeným tempehem
17 / Ovesné tyčinky s para ořechy
18 /  Tvarohový dezert ve skleničce 

s domácí granolou a ovocem
19 /  Bagel s mrkví à la losos
20 /  Sendvič s lahodným cizrnovým salátem
21 /  Celozrnné tortilly s černou čočkou 

a pikantní tahini omáčkou 
22 /  Banánový chlebíček bez cukru
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25 / Dhal ze žlutého hrachu
26 /  Cizrnové karbanátky s vůní moře
29 /  Sicilská caponata s fazolemi
30 / Čočkový pastýřčin koláč
31 /  Burrito bowl s quinoou
32 / Těstoviny s omáčkou Bolognese
33 / Čočková sekaná s vlašskými ořechy
34 / Paella s uzeným tempehem
35 / Křupavé tofu v teriyaki omáčce
36 / Salát s červeným zelím a soba nudlemi
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SUROVINY
• 1 a ¾ hrnku cizrnové mouky
• ¼ hrnku lahůdkového droždí
• 1 hrnek mraženého hrášku
• 1 červená paprika nakrájená na kostičky
•  hrnku jarní cibulky nakrájené 

na kolečka
• 2 hrnky čerstvého špenátu
• 2 hrnky vody
• 1 lžička kypřícího prášku
• ½ lžičky sušeného oregana
• ½ lžičky sušeného tymiánu
• 1 lžička soli
• olej

SNÍDAŇOVÉ CIZRNOVÉ KOLÁČKY

POSTUP
Troubu si předehřejeme na 180 °C. 
V míse smícháme cizrnovou mouku, 
kypřící prášek, lahůdkové droždí, sůl 
a bylinky. Přidáme vodu a zeleninu 
a důkladně promícháme. Plech na 
muffiny potřeme olejem a připravené 
těsto do něj rovnoměrně rozdělíme. 
Pečeme přibližně 35 minut, necháme 
vychladnout a opatrně vyndáváme. 
Podáváme s čerstvou zeleninou.

MNOŽSTVÍ: 6 PORCÍ    PŘÍPRAVA: 50 MINUT

Snídaně
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MÍCHANÁ TOFU VAJÍČKA

SUROVINY
• 1 menší cibule
• 1 balení tofu natural
• 2 lžíce lahůdkového droždí
• 1 lžička černé soli
• ½ lžičky kurkumy
• rostlinné mléko nebo 

smetana na zjemnění
• sůl, pepř
• olej
• pažitka

POSTUP
V míse rozmačkáme tofu a smícháme ho 
s kurkumou a lahůdkovým droždím. Poté 
na oleji osmažíme nadrobno nakrájenou 
cibuli, přidáme tofu a krátce prohřejeme. 
Na konci přidáme černou i obyčejnou 
sůl, pepř a pažitku. Tofíčka můžeme 
zjemnit rostlinným mlékem či smetanou 
nebo použít hedvábné tofu. Podáváme 
s čerstvým pečivem a zeleninou. 

K tomuto receptu se skvěle hodí tempe-
hová “slanina”. Na pánvičce z obou stran 
opečeme na plátky nakrájený a osolený 
uzený tempeh. Pokud potřebujete zvýšit 
obsah vápníku ve vaší stravě, použijte 
tofu sražené vápenatou solí.

Snídaně

MNOŽSTVÍ: 2 PORCE  PŘÍPRAVA: 15 MINUT
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AVOKÁDOVO-CIZRNOVÁ 
POMAZÁNKA 

POMAZÁNKA Z ČERVENÝCH  
FAZOLÍ

POSTUP
Avokádo a cizrnu rozmačkáme vidličkou 
nebo krátce rozmixujeme. Přimícháme 
jarní cibulku, rozmačkaný česnek, 
sůl, pepř, chilli, nakrájenou bazalku 
a citronovou šťávu. Pomazánka se 
hodí nejen k pečivu, ale i k zelenině 
nakrájené na proužky či jako náplň 
do wrapu. 

SUROVINY
• ½ plechovky cizrny Bonduelle 

či ¾ hrnku uvařené cizrny
• 1 zralé avokádo
• 1 stroužek česneku
• 1 jarní cibulka nakrájená nadrobno 
• šťáva z poloviny citronu
• ½ lžičky soli
• pepř, chilli
• hrst čerstvé bazalky

SUROVINY
• 1 plechovka červených fazolí 

Bonduelle nebo 1 a ¼ hrnku 
uvařených fazolí

• ½ hrnku vlašských ořechů
• 1 stroužek česneku
• 1 lžíce citronové šťávy
• 1 lžička uzené papriky
• ½ lžičky římského kmínu
• 1 lžíce tahini
• sůl, pepř
• hrst čerstvého koriandru

POSTUP
Všechny suroviny kromě koriandru 
rozmixujeme na hladkou pomazánku. 
V případě potřeby dochutíme solí 
či citronovou šťávou a přimícháme 
najemno nakrájený koriandr. Podáváme 
s pečivem nebo jako dip s krekry 
a čerstvou zeleninou.

MNOŽSTVÍ: 4 PORCE  PŘÍPRAVA: 15 MINUT

MNOŽSTVÍ: 5 PORCÍ  PŘÍPRAVA: 15 MINUT
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SUROVINY
• 3 červené papriky
• 1 hrnek vařené cizrny
• 1 hrst vlašských ořechů
• 2 stroužky česneku
• 3 lžíce čerstvé petrželové natě
• 1 lžička uzené papriky
• 2 lžíce citronové šťávy
• sůl, pepř, špetka chilli
• 1 lžička olivového oleje

POMAZÁNKA Z PEČENÝCH PAPRIK

POSTUP
Papriky očistíme, rozpůlíme, dáme na 
plech vystlaný pečícím papírem a jemně 
zakápneme olivovým olejem. Vložíme 
do trouby předehřáté na 220 °C a pečeme 
přibližně 20 minut dokud papriky 
nezačnou černat. Ještě teplé papriky 
oloupeme a vložíme do mísy. Přidáme 
cizrnu, vlašské ořechy, rozmačkaný česnek, 
uzenou papriku, citronovou šťávu, sůl, pepř 
a chilli a rozmixujeme. Nakonec vmícháme 
najemno nakrájenou petrželovou nať. 
Podáváme s celozrnným či žitným chlebem 
a čerstvou zeleninou. 

MNOŽSTVÍ: 4 PORCE  PŘÍPRAVA: 35 MINUT
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SUROVINY
• 150 g kešu ořechů
• 150 g uzeného tofu
• 1 nadrobno nakrájená červená cibule
• 2 lžíce lahůdkového droždí
• 1 lžíce tamari
• ¼–½ hrnku vody
• 1 lžíce olivového oleje
• sůl, pepř
• tymián, sušené brusinky
• 8 plátků žitného chleba 

KEŠU PAŠTIKA

POSTUP
Na rozehřáté pánvi s olejem osmažíme 
cibuli do hněda. Přidáme tamari, 
na kostky nakrájené tofu a kešu ořechy 
a ještě několik minut opékáme. Ochutíme 
solí a pepřem. Směs dáme do mixéru, 
přisypeme lahůdkové droždí a vlijeme 
¼ hrnku vody. Mixujeme do hladka 
a v případě potřeby přilijeme více vody. 
Podáváme s žitným chlebem a ozdobíme 
čerstvým tymiánem a sušenými 
brusinkami.

MNOŽSTVÍ: 4 PORCE  PŘÍPRAVA: 25 MINUT
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OVESNÁ KAŠE PŘES NOC  
S ARAŠÍDOVÝM MÁSLEM 

SUROVINY
• ½ hrnku jemných ovesných vloček
• ½ hrnku sójového mléka
• 2 lžíce arašídového másla
• 1–4 lžíce mletých lněných semínek 

(zdroj omega-3 mastných kyselin)
• 1 lžíce sirupu dle chuti (lze vynechat)
• hrst čerstvého sezónního ovoce 

(případně mražených borůvek, malin, 
jahod...)

POSTUP
V zavařovačce či oblíbené misce s víkem 
smícháme sójové mléko, lněná semínka, 
arašídové máslo a sladidlo dle chuti. 
Přidáme ovesné vločky a promícháme. 
Uzavřeme a necháme přes noc odležet 
v lednici. Ráno ozdobíme ovocem.

MNOŽSTVÍ: 1 PORCE  PŘÍPRAVA: 5 MINUT
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SUROVINY
• 2 plechovky drcených rajčat 

(v sezóně můžeme použít čerstvá 
rajčata)

• 1 středně velká červená paprika
• 1 balení Bonduelle Cannellini fazolí 

či 1 a ½ hrnku uvařených fazolí
• 2 lžíce rajčatového protlaku
• 1 cibule
• 3 stroužky utřeného česneku
• 1 lžička mletého římského kmínu
• 1 lžička sladké papriky
• 1 lžička uzené papriky
• ½ lžičky chilli
• 2 lžíce řepkového oleje
• 1 lžíce javorového sirupu
• sůl, pepř
• 1 balení silken tofu
• 2 lžíce lahůdkového droždí
• 1 lžička černé soli
• špetka kurkumy
• čerstvá petrželová nať

VEGANSKÁ SHAKSHUKA

POSTUP
Na rozehřáté pánvi s olejem krátce 
opražíme nakrájenou cibuli a česnek. 
Vmícháme nadrobno nakrájenou 
červenou papriku a restujeme přibližně 
2 minuty. Přimícháme mletou sladkou 
a uzenou papriku, římský kmín, chilli, 
javorový sirup a mícháme asi půl minuty. 
Přidáme rajčatový protlak, drcená rajčata 
a propláchnuté fazole, osolíme a vaříme 
přibližně 25 minut. Mezitím si rozmačkáme 
silken tofu s lahůdkovým droždím, černou 
solí a špetkou kurkumy. Uvařenou omáčku 
dochutíme dle chuti solí, pepřem, chilli 
a sirupem. Na pánev s omáčkou položíme 
směs z tofu, přikryjeme a na slabém ohni 
vaříme dalších pět minut. Shakshuku 
před podáváním posypeme čerstvou 
petrželovou natí a podáváme s čerstvým 
chlebem.

MNOŽSTVÍ: 4 PORCE  PŘÍPRAVA: 45 MINUT
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SUROVINY
• ½ hrnku cizrnové mouky
•  hrnku vody
• 2 lžíce lahůdkového droždí
• ½ lžičky soli (+ špetka černé soli 

pro vajíčkovou chuť)
• ½ hrnku zeleniny  

(např. žampiony, paprika, hrášek)
• pepř, kurkuma
• olej

POSTUP
V míse připravíme těsto z cizrnové 
mouky, vody, soli, lahůdkového droždí, 
kurkumy a pepře. Zeleninu krátce 
orestujeme na pánvi s trochou oleje 
a poté přimícháme do těsta. Polovinu 
směsi dáme na pánev a opékáme 
z obou stran přibližně 4 minuty 
na mírném plameni. Stejně připravíme 
i druhou omeletu. 

CIZRNOVÁ  
OMELETA
MNOŽSTVÍ: 2 PORCE   
PŘÍPRAVA: 15 MINUT

Kolik vlákniny je moc? 
Není překvapením, že lidé, kteří se dožívají nejvyššího věku, mají ve stravě vysoký 
příjem vlákniny. Právě vyšší příjem vlákniny je jednou z hlavních výhod konzumace 
celistvých potravin. Pokud se zdravou výživou teprve začínáte, doporučujeme 
zařazovat nejprve 1 náš recept denně a vlákninu tak zvyšovat postupně. Tímto 
způsobem si na ni postupně zvykne i vaše střevní mikroflóra.

Pro příjem vlákniny ze stravy není stanoven žádný horní limit, takže ani 40 g či 
dokonce 60 g denně není příliš. Právě ty potraviny, které jsou nejlepším zdrojem 
vlákniny, jsou také nejlepším zdrojem dalších živin, a díky tomu bude váš jídelníček 
celkově bohatší na nejrůznější zdraví prospěšné látky. 
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POHANKOVÉ LÍVANCE 
S KARAMELIZOVANÝMI JABLKY 

SUROVINY
• 1 hrnek pohankové mouky
• 1 hrnek rostlinného mléka
• 1 lžička prášku do pečiva
• 1 lžička skořice
• 2 jablka
• 1 lžíce třtinového cukru  

či agáve sirupu 

POSTUP
V míse smícháme suché ingredience: 
pohankovou mouku, prášek do pečiva, 
skořici a cukr. Přidáme rostlinné mléko 
a vymícháme těsto. Lívance smažíme 
na sucho nejlépe na palačinkovači z obou 
stran asi 3 minuty. Jablka oloupeme 
a hodíme na rozpálenou pánev, podlijeme 
trochou vody, dusíme do změknutí, 
dosladíme agáve sirupem. Lívance 
podáváme s rostlinnou zmrzlinou nebo 
s čímkoliv jiným, co máme rádi.

MNOŽSTVÍ: 2 PORCE  PŘÍPRAVA: 20 MINUT
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MERUŇKOVÝ JAHELNÍK

Svačiny

POSTUP 
Jáhly nejdříve důkladně propláchneme 
a spaříme horkou vodou, scedíme a postup 
opakujeme ještě dvakrát, abychom je 
zbavili hořkosti. Následně si z jáhel 
a mléka uvaříme kaši, kterou dosladíme 
dle chuti datlovým nebo jiným sirupem. 
Vystydlou jáhlovou kaši smícháme 
s jablky, oříšky a rozinkami. Do vymazané 
dortové formy navrstvíme polovinu 
směsi, na ni naklademe rozpůlené 
meruňky a zakryjeme druhou polovinou 
jáhlové kaše. Pečeme přibližně 40 minut 
na 180 °C. Vystydlý dezert posypeme 
moučkovým cukrem.

SUROVINY 
• 2 hrnky jáhel
• 1 litr rostlinného mléka  

(sójové, ovesné)
• 2 středně velká nastrouhaná jablka
• ½ hrnku nasekaných vlašských ořechů
• meruňky (či jiné ovoce dle sezony)
• 5 lžic cukru
• rozinky dle chuti
• rostlinný tuk na vymazání formy
• špetka soli

MNOŽSTVÍ: 10 PORCÍ  PŘÍPRAVA: 1 HODINA
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SUROVINY
• 1 balení tofu natural
• 150 ml rostlinného jogurtu 

či rostlinné zakysané smetany
• 1 lžička hořčice
• 2 lžíce lahůdkového droždí
• špetka kurkumy
• 1 lžička černé soli kala namak
• pepř, sůl
• pažitka dle chuti
• plátky žitného chleba
• oblíbená sezónní zelenina

SENDVIČ S ROSTLINNOU 
VAJÍČKOVOU POMAZÁNKOU

POSTUP
Tofu rozmačkáme vidličkou a smícháme 
s ostatními surovinami. Namažeme 
na plátky chleba, přidáme oblíbenou 
zeleninu a připravíme sendviče.

MNOŽSTVÍ: 2 PORCE  PŘÍPRAVA: 20 MINUT
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SUROVINY
Těsto:
• 250 g hladké špaldové mouky
• 100 ml řepkového nebo olivového oleje
• 100 ml vody
• špetka soli, špetka kurkumy
Náplň:
• 2 ks bílého tofu
• 1 lžíce olivového oleje
• 1 menší cibule
• 1 brokolice
• 150 g mraženého hrášku
• 150 g uzeného tempehu
• 2 lžíce cizrnové mouky
• 1 lžíce lahůdkového droždí
• 3 lžíce rostlinného mléka nebo smetany
• sůl, pepř, černá sůl

BROKOLICOVÝ QUICHE S HRÁŠKEM 
A UZENÝM TEMPEHEM

POSTUP 
Mouku smícháme se solí a kurkumou, 
přidáme vodu a olej a vypracujeme těsto, 
které vmačkáme do koláčové formy. 
Propícháme vidličkou a dáme přibližně 
na 10 minut předpéct. Pro přípravu náplně 
orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli 
dozlatova, přidáme nakrájený uzený tempeh 
a restujeme přibližně 5 minut. Poté přidáme 
hrášek a dochutíme solí a pepřem. Brokolici 
uvaříme na páře. Tofu rozmixujeme 
s mlékem, moukou a lahůdkovým droždím 
na hladkou hmotu. Dochutíme černou 
i obyčejnou solí, pepřem a kurkumou. 
V míse smícháme směs z tofu a tempeh 
se zeleninou. Vylijeme na předpečené 
těsto a pečeme asi 25 minut na 180 °C. 
Před krájením necháme vychladnout.

MNOŽSTVÍ: 8 PORCÍ  PŘÍPRAVA: 50 MINUT
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SUROVINY
• 1 hrnek ovesných vloček
• ½ hrnku mletých vlašských ořechů
• ¼ hrnku nasekaných lískových ořechů
• ¼ hrnku nasekaných para ořechů
• ½ hrnku datlí
• 4 lžíce arašídového másla
• 3 lžíce datlového sirupu

OVESNÉ TYČINKY 
S PARA OŘECHY

POSTUP
Datle namočíme na několik minut do 
horké vody, potom rozmixujeme na pastu. 
Lískové ořechy opražíme na sucho na 
pánvi a poté nasekáme na menší kousky. 
Ovesné vločky také opražíme a přidáme 
k pastě z datlí, přidáme také mleté vlašské 
ořechy, arašídové máslo a na kousky 
nasekané para ořechy a lískové ořechy. 
Směs dosladíme sirupem dle potřeby 
a vypracujeme jednolitou tuhou hmotu, 
kterou namačkáme do pekáčku vyloženého 
pečícím papírem. Pečeme přibližně 
20 minut na 180 °C. Po upečení necháme 
zcela vychladnotu, poté nakrájíme 
na tyčinky.

MNOŽSTVÍ: 3 PORCE  PŘÍPRAVA: 35 MINUT
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TVAROHOVÝ DEZERT VE SKLENIČCE 
S DOMÁCÍ GRANOLOU A OVOCEM 

SUROVINY
• 1 tofu natural
• šťáva z půlky citronu
• 100 ml rostlinného mléka
• ½ vanilkového lusku
• 2–3 lžíce oblíbeného sirupu 
Granola
• ¾ hrnku nasekaných ořechů 

(vlašské, lískové, mandle, pekanové...)
• ½ hrnku ovesných vloček
• ½ lžičky skořice
• 1 lžíce javorového či jiného sirupu
• špetka soli

POSTUP
Tofu, rostlinné mléko, citronovou šťávu, 
vanilku a sirup rozmixujeme na hladký 
krém. Pro přípravu granoly smícháme 
v míse oříšky, vločky, skořici, sirup a sůl. 
Rovnoměrně rozprostřeme na plech 
vyložený pečícím papírem a pečeme 
asi 10 minut. Poté granolu opatrně 
promícháme a dáme péct na dalších 
5 až 10 minut. Necháme vychladnout. 
Do skleniček vrstvíme tofu krém 
s granolou a ozdobíme ovocem.

MNOŽSTVÍ: 2 PORCE  PŘÍPRAVA: 30 MINUT
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SUROVINY
Mrkev à la losos
• 100 g tenkých plátků mrkve
• 2 lžíce sójové omáčky
• 2 lžíce citronové šťávy
• 1 a ¼ hrnku vody
• plátek nori řasy
Krémový sýr
• 1 hrnek kešu  

(namočených 8 hodin ve vodě)
• 1 balení silken tofu
• 2 lžíce citronové šťávy
• ½ lžičky soli
• 1 lžíce lahůdkového droždí
• 4 bagely

POSTUP
Nejprve si připravíme mrkvového 
“lososa”. Plátky mrkve dáme spolu 
s vodou, citronovou šťávou, sójovou 
omáčkou a řasou na pánev, přikryjeme 
a zvolna vaříme přibližně 20 minut. 
Plátky vyndáme z pánve a necháme 
vystydnout. Všechny suroviny 
na krémový rostlinný sýr rozmixujeme 
na hladký krém. Do hotového sýru 
můžeme také přidat čerstvé bylinky. 
Podáváme s bagelem a oblíbenou 
zeleninou, skvěle se hodí i čerstvý kopr.

BAGEL S MRKVÍ À LA LOSOS 
A VEGANSKÝM KRÉMOVÝM SÝREM

MNOŽSTVÍ: 4 PORCE  PŘÍPRAVA: 30 MINUT

19 Svačiny



SUROVINY
• 1 plechovka cizrny či 1 hrnek 

uvařené cizrny
• 150 g rostlinného jogurtu 
• 1 lžíce tahini
• 2 stonky nadrobno nakrájeného 

řapíkatého celeru
• ½ nadrobno nakrájené červené cibule
• 2 středně velké nadrobno nakrájené 

kyselé okurky
• 1 lžíce dijonské hořčice
•  hrnku rozmixovaných předem 

namočených slunečnicových semínek
• šťáva z poloviny citronu
• hrst nasekané pažitky
• sůl, pepř
• chléb
• listový salát
• plátky osmaženého uzeného tempehu

SENDVIČ  
S LAHODNÝM  
CIZRNOVÝM  

SALÁTEM 

POSTUP
Cizrnu důkladně propláchneme 
a rozmačkáme, případně krátce 
rozmixujeme (tak abychom zachovali 
strukturu). Smícháme s ostatními 
surovinami a necháme odležet. 
Z hotového salátu připravíme sendviče, 
do kterých přidáme listy salátu a plátky 
osmaženého tempehu.

MNOŽSTVÍ: 4 PORCE   
PŘÍPRAVA: 25 MINUT
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POSTUP
Černou čočku propláchneme a uvaříme 
s bobkovým listem doměkka. Scedíme, 
vyndáme bobkové listy a smícháme 
s olivovým olejem, římským kmínem, 
kurkumou a osolíme. Pro přípravu omáčky 
smícháme tahini, jogurt, citronovou 
šťávu, česnek, chilli, sůl a pepř. Tortilly 
potřeme tahini omáčkou, přidáme čočku, 
listovou zeleninu, mrkev, zelí a zabalíme. 
Připravené tortilly zapečeme v grilu nebo 
na suché pánvi.

CELOZRNNÉ TORTILLY S ČERNOU 
ČOČKOU A PIKANTNÍ TAHINI OMÁČKOU

SUROVINY
• 1 hrnek černé čočky
• 1 lžička římského kmínu
• ½ lžičky kurkumy
• 3 bobkové listy
• 1 lžíce olivového oleje
• 6 celozrnných tortill
• 2 středně velké mrkve nakrájené 

na tenké plátky
• ¼ hlávky červeného zelí 

nakrájeného na plátky
• oblíbená listová zelenina  

(polníček, špenát či hlávkový salát)
Tahini omáčka
• 3 lžíce tahini
• 2 lžíce rostlinného jogurtu
• 1 a ½ lžíce citronové šťávy
• 1 stroužek rozmačkaného česneku
• 1 lžička chilli omáčky
• ½ lžičky soli
• špetka pepře

MNOŽSTVÍ: 6 PORCÍ  PŘÍPRAVA: 45 MINUT
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BANÁNOVÝ CHLEBÍČEK BEZ CUKRU

SUROVINY
• 4 středně velké zralé banány
• 2 hrnky ovesné mouky 

(nebo najemno namletých 
ovesných vloček)

• ½ hrnku medjool datlí 
či datlové pasty

• ½ hrnku jablečného pyré
• 1 hrnek sójového mléka 

obohaceného o vápník
• ¼ hrnku nasekaných 

vlašských ořechů 
• ¼ hrnku nasekaných 

dýňových semínek
• 1 lžička skořice
• 2 lžičky kypřícího prášku 
• 1 lžička jedlé sody
• ½ lžičky soli
• 1 lžíce oleje na vymazání  

formy

POSTUP
Ovesnou mouku smícháme v míse 
s kypřícím práškem, sodou, skořicí 
a solí. Sójové mléko, zralé banány, datle 
a jablečné pyré rozmixujeme dohladka. 
Suchou a mokrou směs promícháme 
a přidáme vlašské oříšky s dýňovými 
semínky. Vlijeme do formy na banánový 
chlebíček, kterou jsme předtím vymazali 
olejem. Před pečením můžeme na vrch 
položit podélně rozříznutý banán. Pečeme 
přibližně 50 minut v troubě vyhřáté 
na 180 °C. Podáváme s oblíbeným 
ořechovým máslem a marmeládou. 

MNOŽSTVÍ: 5 PORCÍ  PŘÍPRAVA: 60 MINUT
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SUROVINY
• 9 ks kukuřičných tortill 
• 1 avokádo nakrájené na plátky
• 100 g čerstvého špenátu
• svazek koriandru
• nakládané jalapeños papričky dle chuti
• 1 plechovka černých fazolí
• 1 středně velký květák
• 1 šalotka
• 2 lžíce olivového oleje
• 1 lžička římského kmínu
• 1 lžička uzené papriky
• ½ lžičky kurkumy
• ½ lžičky chilli
• 2 lžíce rajčatového pyré
• ½ hrnku rostlinného jogurtu 

obohaceného o vápník
• 1 lžička chilli omáčky
• 1 lžíce tahini
• 1 stroužek česneku
• sůl, pepř

TACOS S PEČENÝM KVĚTÁKEM

POSTUP
Květák očistíme a rozdělíme na růžičky. 
Přendáme na plech vystlaný pečícím 
papírem a smícháme s 1 lžící olivového 
oleje, římským kmínem, uzenou paprikou 
a kurkumou. Pečeme přibližně 20 minut 
v troubě předehřáté na 180 °C. 
Na rozehřáté pánvi se lžící olivového oleje 
orestujeme nadrobno nakrájenou šalotku. 
Přidáme propláchnuté a scezené černé 
fazole, chilli a rajčatové pyré. Dochutíme 
solí a vaříme na mírném ohni asi 
10 minut. Mezitím si připravíme dresink 
z rostlinného jogurtu, tahini, chilli omáčky 
a rozmačkaného česneku. Kukuřičné 
tortilly ohřejeme, naplníme fazolemi, 
pečeným květákem, avokádem, špenátem 
a jalapeños papričkami. Zakápneme 
dresinkem a ozdobíme koriandrem. 

MNOŽSTVÍ: 3 PORCE  PŘÍPRAVA: 45 MINUT
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Hlavní jídla
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Hlavní jídla

SUROVINY
• 1 hrnek žlutého hrachu (předem 

namočeného alespoň na 1 hodinu)
• 3 hrnky kvalitního zeleninového vývaru
• ½ hrnku drcených rajčat
• 1 menší nadrobno nakrájená cibule
• kousek nastrouhaného zázvoru
• 3 stroužky rozmačkaného česneku
• 1 lžička římského kmínu
• 1 kousek celé skořice
• 1 bobkový list
• ½ lžičky mletého hřebíčku
• ½ lžičky mletého chilli 
• ½ lžičky kurkumy
• 1 lžíce oleje
• 150 g čerstvého špenátu
• citronová šťáva

DHAL ZE ŽLUTÉHO  
HRACHU

MNOŽSTVÍ: 4 PORCE   
PŘÍPRAVA: 50 MINUT

POSTUP
Do pánve s rozehřátým olejem dáme 
nadrobno nakrájenou cibuli a orestujeme 
dozlatova. Přidáme zázvor, česnek, 
chilli, kurkumu, hřebíček, skořici, římský 
kmín, bobkový list a restujeme přibližně 
dvě minuty. Vmícháme drcená rajčata 
a scezený hrách, zalijeme vývarem 
a přivedeme k varu. Přikryjeme a zvolna 
vaříme přibližně 40 minut, dokud se 
tekutina nevstřebá. V případě potřeby 
podlijeme vývarem nebo vodou. 
Nakonec přidáme nakrájený špenát, 
osolíme a odstavíme z plotny. Dochutíme 
citronovou šťávou a podáváme s rýží či 
s chlebem naan. Před podáváním můžeme 
ozdobit koriandrem a čerstvým chilli. 
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SUROVINY
• 2 a ½ hrnku vařené cizrny  

či 1 a ½ plechovky cizrny
• 2 plátky nori řasy, nastříhané 

na malé kousky
• 2 lžíce bílé miso pasty
• 3 lžíce rostlinného jogurtu
• 3 lžíce citronové šťávy
• 1 malá mladá cibule
• 2 lžíce petrželové natě
• 3 lžíce panko strouhanky  

+ další na obalování
• ½ lžičky soli
• špetka pepře

CIZRNOVÉ KARBANÁTKY 
S VŮNÍ MOŘE

POSTUP
Cizrnu rozmixujeme nebo pomeleme 
na menší kousky (ne na kaši) a přendáme 
do mísy. Přidáme nastříhanou nori řasu 
a promícháme. V další nádobě smícháme 
miso pastu, jogurt, citronovou šťávu, sůl 
a pepř. Přidáme k cizrně a smícháme. 
Cibuli a petrželovou nať nakrájíme 
nadrobno a přidáme ke směsi. Vmícháme 
3 lžíce strouhanky a důkladně promícháte. 
Tvarujeme karbanátky, které obalujeme 
v panko strouhance. Plech vyložený 
pečícím papírem potřeme olejem a pak 
na něj vyskládáme karbanátky. Pečeme 
přibližně 15–17 minut do zlatova. Podáváme 
s vařeným bramborem a čerstvou zeleninou. 

MNOŽSTVÍ: 4 PORCE  PŘÍPRAVA: 40 MINUT
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Prodlužte dobu namáčení. 
Většina lidí namáčí luštěniny jen 
na pár hodin, maximálně přes noc, 
ale dobu namáčení můžete prodloužit 
až na 24 hodin. Pravidelně měňte vodu 
a luštěniny poté uvařte v čisté vodě.

Luštěniny vařte 
raději pomalu. 
Při rychlém vaření luštěniny často 
tuhnou. Pokud je máte rádi měkké – jako 
z plechovky, využijte tlakový hrnec nebo 
je vařte pomalu alespoň 5 hodin. Pro 
snížení nadýmání odebírejte v začátku 
vaření bílou pěnu, která se tvoří na 
hladině vody. Velmi efektivní je také 
luštěniny přivést k varu a ihned poté 
je scedit a znovu vařit v čisté vodě.

Přidejte koření 
pro dobré zažívání. 
Nadýmání se můžete také vyvarovat 
tím, že přidáte to správné koření, které 
podpoří vaše trávení. Jde např. o kmín, 
merlík, fenykl, zázvor, saturejku nebo 
indické koření asafetida, které je přímo 
určené na luštěniny. Koření můžete 
přidat už při vaření, ale také do finálního 
pokrmu.

Přidejte tuk. 
Pokud při následné úpravě přidáte 
trochu tuku, například fazole či cizrnu 
osmahnete na troše oleje, může 
tento krok také snížit nadýmání. 
Luštěniny jsou nízkotučné potraviny, 
proto by přidání trochy tuku mělo být 
samozřejmé – vyzkoušejte své oblíbené 
ořechy či avokádo.

Bez propláchnutí to nejde. 
V případě, že používáme luštěniny 
z plechovky, je důkladné propláchnutí 
nesmírně důležité. Luštěniny vysypte do 
cedníku a důkladně propláchněte vlažnou 
vodou, dokud se nepřestane tvořit pěna.

Máte strach z nadýmání? 
Vyzkoušejte naše tipy!

Velkou výhodou luštěnin je,  
že mohou být zpracovány 
na mnoho způsobů – můžete 
je přidat do salátů či omáček, 
ale lze z nich připravit 
i nejrůznější pomazánky, 
karbanátky, indický dhal 
i polévky. Nechte se 
inspirovat našimi recepty!
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SUROVINY
• 2 středně velké lilky
• 1 červená nadrobno nakrájená cibule
• 2 lžíce kaparů
• 4 rajčata nakrájená na kostky
• 1 hrnek uvařených bílých fazolí
• ¼ hrnku oliv
• 3 stroužky najemno nakrájeného 

česneku
• 3 lžíce vinného octa
• 1 svazek čerstvé petrželové natě
• 1 lžička oregana
• 2 lžíce olivového oleje
• sůl, pepř
• plátky žitného chleba

SICILSKÁ CAPONATA 
S FAZOLEMI

POSTUP
Lilek nakrájíme na větší kousky (přibližně 
4 cm), osolíme a opékáme na rozehřáté 
pánvi s olivovým olejem přibližně 
10 minut dozlatova. Poté přidáme 
cibuli, česnek a oregano. Vaříme další 
3 minuty a poté přidáme kapary, olivy 
a ocet. Povaříme a vmícháme fazole 
a rajčata. Vaříme přibližně 15 minut 
dokud se tekutina nevstřebá. Ochutíme 
solí a pepřem a dle chuti i octem 
a přimícháme nakrájenou petrželovou 
nať. Podáváme s žitným chlebem.

Při běžné pohybové aktivitě (1–3x týdně) potřebujeme pouze:  
0,9–1 g bílkovin na kg váhy.

Při nabírání svalů se množství lehce zvyšuje přibližně na:  
1,2–1,5 g bílkovin na kg váhy. 

MNOŽSTVÍ: 3 PORCE  PŘÍPRAVA: 35 MINUT

Budu mít na rostlinné stravě dostatek bílkovin? 

Ze studií víme, že vegetariánsky a vegansky se stravující osoby netrpí nedostatkem 
bílkovin a aminokyselin, pokud přijímají dostatečné množství kalorií. Denní příjem tak 
snadno naplníte pestrou stravou, která obsahuje obiloviny, luštěniny a oříšky.

Pokud tedy vážíte například 63 kg a chodíte si párkrát týdně zacvičit, úplně postačí 
příjem 63 g bílkovin denně (pro nabírání svalů 76–95 g bílkovin denně). 
Pokud potřebujete výrazně navýšit příjem bílkovin, stačí do svého jídelníčku zařadit 
častěji tempeh, seitan, nebo některé z dalších alternativ masa, všechny tyto výrobky 
mají přibližně 20 g bílkovin na 100 g.
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SUROVINY
Čočková směs
• 1 a ½ hrnku zelené či hnědé čočky 

(předem namočené alespoň na hodinu)
• 200 g žampionů nakrájených 

na tenké plátky
• 1 středně velká mrkev nakrájená 

na drobné kostičky
• 1 l zeleninového vývaru
• 1 velká cibule nakrájená na kostičky
• 4 stroužky rozmačkaného česneku
• 4 lžíce rajčatového pyré
• ½ hrnku červeného vína
• 2 lžíce oleje
• 1 lžička sušeného tymiánu
• ½ lžičky sušeného rozmarýnu
• 2 bobkové listy
• 2 lžíce tamari
• 1 lžíce lahůdkového droždí
• 1 lžička mleté červené papriky
Bramborová kaše
• 1,5 kg brambor
• sklenice rostlinného mléka
• 2 lžíce veganského másla nebo margarínu

ČOČKOVÝ PASTÝŘČIN KOLÁČ 

POSTUP
Pro přípravu čočkové směsi na oleji 
dozlatova orestujeme nadrobno 
nakrájenou cibuli. Přidáme nakrájenou 
mrkev a žampiony a krátce orestujeme. 
Poté přidáme česnek, sladkou mletou 
papriku, bobkový list, rajčatové pyré, 
rozmarýn, tymián a vaříme přibližně 
dvě minuty. Přilijeme víno a vaříme další 
4 minuty. Přidáme scezenou čočku, 
zalijeme vývarem a vaříme, dokud 
se nevstřebá tekutina. Dochutíme 
tamari omáčkou, lahůdkovým 
droždím, solí a pepřem. Uvařené 
brambory rozmačkáme s rostlinným 
mlékem a margarínem. Vzniklou kaši 
klademe po částech do zapékací 
mísy na čočkovou směs. Vložíme do 
předehřáté trouby na 200 °C, zapékáme 
přibližně 30 minut (do zezlátnutí kaše).

MNOŽSTVÍ: 2 PORCE  PŘÍPRAVA: 30 MINUT

BURRITO BOWL 
S QUINOOU
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SUROVINY
• 1 balení fazolí Bonduelle 

Bon Menu Chilli
• 1 hrnek quinoi
• ¾ plechovky drcených rajčat 
• ¾ hrnku kukuřice nebo 

1 vařená kukuřice
• 1 menší nadrobno nakrájená 

červená cibule
• 1 červená paprika nakrájená 

na kostky
• 1 zelená paprika nakrájená 

na kostky
• 4 stroužky nadrobno 

nakrájeného česneku
• 2 lžičky římského kmínu
• 1 lžička uzené papriky
• ¾ lžičky soli
• 1 kostka kvalitní hořké čokolády
• pepř, chilli dle chuti
• 1 lžíce oleje
• 1 lžíce citronové šťávy
• čerstvý koriandr
• oblíbený listový salát
• 2 menší avokáda nakrájená 

na plátky
• 2 čerstvá rajčata 
• rostlinný jogurt nebo zakysaná 

smetana 
• tortilla chipsy

BURRITO BOWL 
S QUINOOU

POSTUP
Rozehřejeme hlubokou pánev a na lžíci oleje 
orestujeme cibuli s česnekem. Vmícháme 
papriku, fazole, quinou, římský kmín, uzenou 
papriku, pepř, chilli a sůl. Promícháme 
a přidáme drcená rajčata. Vaříme přibližně 
15–20 minut pod pokličkou. Nakonec přidáme 
1 lžíci citronové šťávy, kostku čokolády 
a promícháme. Směs rozdělíme do misek 
a do každé přidáme nakrájené avokádo, 
kukuřici, rajčata, tortilla chipsy, koriandr, lžíci 
jogurtu a dle chuti i plátky čerstvého chilli.

MNOŽSTVÍ: 4 PORCE   
PŘÍPRAVA: 50 MINUT
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POSTUP
Na olivovém oleji osmažíme nadrobno 
nakrájenou cibuli a česnek, přidáme 
najemno nasekanou mrkev, celer 
a žampiony. Restujeme dalších 5 minut, 
poté podlijeme vínem a za občasného 
míchání vaříme asi 10 minut. Přidáme 
čočku, rajčata a hrnek vody nebo 
zeleninového vývaru. Vaříme asi 25 minut 
do změknutí čočky. Dochutíme solí, 
pepřem a bylinkami. 

Místo čočky můžeme použít i rostlinné 
alternativy mletého masa, které dnes 
seženeme v každém větším supermarketu, 
či rozdrobený uzený tempeh.

TĚSTOVINY S OMÁČKOU 
BOLOGNESE

SUROVINY
• 100 g zelené čočky
• 150 g žampionů
• 2 stonky řapíkatého celeru
• 2 středně velké mrkve
• 1 cibule
• 4 stroužky česneku
• 800 g drcených rajčat
• 1 hrnek červeného vína
• tymián, oregano, bazalka
• chilli, sůl, pepř
• olivový olej
• balení celozrnných špaget

MNOŽSTVÍ: 5 PORCÍ  PŘÍPRAVA: 50 MINUT
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SUROVINY
• 2 hrnky uvařené čočky
• 1 menší cibule nakrájená nadrobno
• 2 středně velké nastrouhané mrkve
• 3 stonky nasekaného řapíkatého celeru
• 1 nadrobno nakrájená červená paprika
• ½ uzeného tempehu
• 2 stroužky česneku
• 2 lžíce rajčatového pyré
• 2 hrsti vlašských ořechů
• ½ hrnku jemných ovesných vloček
• ½ hrnku strouhanky
• 1 lžička soli
• ½ lžičky pepře
• petrželová nať

ČOČKOVÁ SEKANÁ 
S VLAŠSKÝMI OŘECHY

POSTUP 
Na oleji orestujeme cibuli, mrkev, papriku, 
celer a tempeh. Přidáme česnek a chvilku 
vaříme. Čočku, vařenou zeleninu, 
vlašské ořechy, petrželovou nať, sůl, 
pepř, strouhanku, vločky a rajčatové pyré 
vložíme do mixéru a lehce promixujeme 
(ne úplně na kaši). Vložíme do olejem 
vymazané formy a pečeme cca 30 min 
na 180 °C. Můžeme potřít hořčicí 
a péct dalších 10 minut. Podáváme 
s bramborovou kaší.

MNOŽSTVÍ: 6 PORCÍ  PŘÍPRAVA: 60 MINUT
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POSTUP 
Pro přípravu paelly budeme potřebovat 
pánev s co nejširším dnem. Do horkého 
vývaru přidáme šafrán a krátce povaříme. 
Na rozehřáté pánvi s dvěma lžícemi 
olivového oleje orestujeme nadrobno 
nakrájenou šalotku s tempehem 
a červenou paprikou. Přidáme žampiony 
nakrájené na plátky, rajče nakrájené 
na kostičky, rozmačkaný česnek, rajčatový 
protlak, sladkou a uzenou mletou červenou 
papriku a krátce orestujeme. Rovnoměrně 
zasypeme rýží, osolíme, opepříme 
a zalijeme vývarem. Od tohoto bodu už 
rýži nemícháme. Vaříme přibližně 2 minuty 
na silném ohni a poté přibližně 20 minut 
na mírném ohni. Rýže postupně vývar 
absorbuje. Jakmile není v pánvi tekutina 
a rýže je uvařená, stáhneme z ohně. 
Zasypeme hráškem, pánev přikryjeme 
alobalem a necháme 10 minut odpočívat. 
Podáváme s plátkem citronu.

PAELLA S UZENÝM TEMPEHEM

SUROVINY 
• 1 a ½ hrnku kulatozrnné rýže
• 1 litr zeleninového vývaru
• 1 lžička šafránu
• 1 červená paprika
• 1 šalotka
• 2 stroužky česneku
• 1 rajče
• 1 lžíce rajčatového protlaku
• 150 g uzeného tempehu, tofu 

nebo veganských klobásek
• 1 lžička sladké mleté papriky
• 1 lžička uzené papriky
• 150 g žampionů
• 1 hrnek mraženého hrášku
• sůl, pepř, olivový olej, citron

MNOŽSTVÍ: 3 PORCE  PŘÍPRAVA: 40 MINUT
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SUROVINY
Tofu
• 2 balení tofu natural
• 2 lžíce kvalitní sójové omáčky
• 1 lžíce oleje
• 1 lžíce kukuřičného škrobu
Teriyaki omáčka
• ¼ hrnku kvalitní sójové omáčky 
• ¼ hrnku vody
• 2 lžíce cukru
• 2 lžíce rýžového octa
• 1 lžička sezamového oleje
• 1 cm čerstvého nastrouhaného zázvoru 
• 1 stroužek rozmačkaného česneku
• 1 lžíce kukuřičného škrobu 

rozmíchaného ve 2 lžících vody
Pro servírování
• rýže či rýžové nudle
• brokolice vařená v páře
• sezamová semínka 

KŘUPAVÉ TOFU V TERIYAKI OMÁČCE

POSTUP
Nejdříve si předehřejeme troubu 
na 180 ºC a plech vysteleme pečícím 
papírem. Tofu zbavíme vody, nakrájíme 
na kostky a smícháme s kukuřičným 
škrobem, sójovou omáčkou a olejem. 
Přendáme na plech a pečeme přibližně 
20-30 minut (v polovině pečení 
obrátíme). Mezitím si připravíme omáčku. 
Vodu, cukr, sójovou omáčku, rýžový ocet, 
sezamový olej, česnek a zázvor dáme 
do rendlíku a vaříme několik minut na 
mírném plameni. Vmícháme kukuřičný 
škrob s vodou a vaříme přibližně minutu. 
Odstavíme a dáme stranou. Upečené 
tofu smícháme s omáčkou a podáváme 
s rýží nebo rýžovými nudlemi a brokolicí 
posypané sezamem.

MNOŽSTVÍ: 4 PORCE  PŘÍPRAVA: 50 MINUT
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SUROVINY
• 140 g soba nudlí
• 1 hrnek najemno nakrájeného 

červeného zelí (200 g) 
• 1 středně velká najemno nakrájená 

mrkev (70 g)
• ½ najemno nakrájené okurky (100 g)
• čerstvý koriandr dle chuti
• 1 lžíce sezamových semínek na sucho 

opražených na pánvi
• ¼ hrnku arašídového másla 
• 2 lžíce citronové šťávy
• ½ lžíce tamari omáčky
• kousek nastrouhaného zázvoru (5 g)
• 2 lžíce vody

SALÁT S ČERVENÝM ZELÍM 
A SOBA NUDLEMI

POSTUP 
Soba nudle uvaříme dle návodu 
a mezitím nakrájíme zeleninu na tenké 
plátky. V misce smícháme arašídové 
máslo, citronovou šťávu, tamari, zázvor 
a vodu. Uvařené a propláchnuté nudle, 
najemno nakrájenou zeleninu a arašídový 
dresink pečlivě promícháme a podáváme 
posypané čerstvým koriandrem 
a sezamovými semínky.

MNOŽSTVÍ: 2 PORCE PŘÍPRAVA: 30 MINUT
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Jezte dobře, chutně, vyváženě.

ŠPALDA
ŠPALDA

•černooké fazole • rajčata • paprika • zelené olivy • hrášek
BULGUR
BULGUR

• černá čočka • lilek • červená paprika • cherry
rajča
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MIX
S QUINOOU

MIX
S BULGUREM

MIX
SE ŠPALDOU

www.bonduelle.cz

•VYVÁŽENÁ KOMBINACE luštěnin, zeleniny a obilnin
•HOTOVÉ JÍDLO, skvělé pro FLEXITARIÁNY i VEGANY
•BEZ umělých DOCHUCOVADEL a KONZERVANTŮ
•STAČÍ 1–2 MINUTY a můžete servírovat 
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ProVeg Česko
 ProVeg International je organizace zvyšující 

povědomí o potravinách s cílem snížit celosvětovou 
spotřebu živočišných produktů o 50 % do roku 2040. 

Naší vizí je svět, kde si každý vybírá lahodné 
a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, 

zvířata a naši planetu.

proveg.com/cz


