
Akce probíhá od 19. listopadu do 21. prosince 2018. 

28 akčních produktů, recept na 
vánočku a čtyři druhy cukroví, 
soutěž o 10 balíčků biopotravin. 

Vyzkoušejte alespoň  

jeden recept z našeho  

letáku, do 21. prosince vložte  

fotografii receptu na náš  

facebook nebo pošlete  

na marketing@countrylife.cz.  

Deset nej odměníme  

balíčkem v hodnotě 500 Kč.  

Více info na našem webu.

Velká
vánoční akce

veg bio
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•	 245	g	hladké	pšeničné	mouky
•	 135	g	celozrnné	špaldové	mouky	jemně	mleté
•	 180	ml	kokosového	nápoje
•	 80	g	rýžového	sirupu
•	 70	g	slunečnicového	dezodorizovaného	oleje
•	 80	g	nasekaných	datlí
•	 30	g	mandlí	nakrájených	na	plátky
•	 2	lžičky	citronové	kůry
•	 1	lžička	mleté	vanilky
•	 20	g	droždí	|	špetka	soli

1. Promíchejte obě mouky se špetkou soli, ve středu vytvoř-
te důlek. Přidejte polovinu vlažného nápoje, lžičku sirupu 
a rozdrobené droždí. Rozmíchejte a zapracujte část mou-
ky, abyste vytvořili řídké těstíčko. Zakryjte a nechte kvásek 
vzejít 15 až 20 minut. 

2. Přidejte zbylý nápoj a sirup, olej, vanilku a citronovou kůru. 
Hnětejte v robotu 7 minut. Přidejte sekané datle a ještě chvíli 
promíchejte. Těsto by mělo být hezky hladké a mělo by se od-
lepovat od stěny mísy.

3. Těsto nechte kynout zakryté fólií cca 60 minut. Vykynuté těs-
to vyklopte na pracovní desku, rozdělte na 6 stejně velkých 
dílů. Každý díl dlaní stočte do kuličky a nechte chvíli odpoči-
nout. Poté jej dlaněmi rozválejte na pramen dlouhý asi 30 cm.

4. Prameny si rozložte na pracovní desku a postupně pečlivě 
splétejte dle návodu v našem videu. Jakmile máte upleteno, 
oba konce stiskněte a přeložte pod vánočku. Vánočku dejte 
na plech vyložený pečicím papírem, zakryjte a nechte kynout 
alespoň 60 minut, dokud viditelně nezvětší svůj objem. 

5. Troubu předehřejte na 180 °C. Vykynutou vánočku potře-
te trochou vody a posypte mandlemi. Dejte do trouby, sniž-
te teplotu na 160 °C a pečte asi 45 minut. V polovině vánočku 
zkontrolujte a jestli na povrchu příliš rychle zlátne, zakryjte ji 
kouskem alobalu. Upečenou vánočku dejte na mřížku a před 
zakrojením ji nechte úplně vychladnout.

Veganská vánočka
Na Vánoce vánočku! Ochutnejte naši, veganskou! 

•	 300	g	celozrnné	špaldové	
mouky

•	 200	g	másla	(nakrájeného	
na	kostky)

•	 80	g	rýžového	sirupu
•	 20	g	kakaa
•	 citronová	kůra
•	 marmeláda	na	slepování

1. Suroviny na těsto rozdělte na poloviny, kakao přidejte pouze 
do jedné poloviny. Vypracujte pěkné soudržné těsto. Těsto na 
linecké nehněťte zbytečně dlouho, stačí jen tolik, aby byly su-
roviny spojené. Hotová těsta zabalte do fólie a dejte alespoň 
na hodinu odležet do lednice, můžete nechat i přes noc. 

2. Tuhou část kokosového krému dejte do vychlazené misky.  
Přidejte kakao, sirup a utřete na krém. Vmíchejte mleté mand-
le a uchovejte v chladu přes noc.

3. Odleželá těsta nechte chvíli povolit při pokojové teplotě a na 
pomoučeném válu je rozválejte na plát silný 3 až 5 mm. Z ka-
kaového  těsta vykrajujte kolečka, ze světlého srdíčka.  Do po-
loviny z nich pak ještě menším vykrajovátkem vykrojte malé 
kolečko.

4. Vykrojené tvary rozložte na plech, dejte péct do trouby přede-
hřáté na 160 °C. Těsto je tenké, tak je potřeba jej hlídat. Pečte 
do růžova asi 10 až 15 minut.

5. Upečené linecké nechte úplně vychladnout. Srdíčka potře-
te marmeládou, kolečka krémem a slepte. Srdíčka uschovej-
te v krabici vystlané papírovými ubrousky. Kolečka s krémem 
uchovávejte v chladu, aby se krém neroztekl. 

Linecké  
cukroví 
Vánoční klasika. Upečte si s námi srdíčka slepo-
vaná marmeládou a kolečka plněná neodolatel-
ným kakaovým krémem. 

videorecept:  
www.countrylife.cz/linecke-cukrovi

videorecept:  
www.countrylife.cz/veganska-vanocka 

KAKAoVý KRém:
•	 200	ml	kokosového	

krému	
•	 30	g	mletých	mandlí
•	 15	g	kakaa
•	 2	lžíce	javorového	

sirupu

přípRAVA: 40 minut
množstVí: 25–30 kousků cukroví



1. Nakrájené datle zalijte 80 ml horké vody a nechte  
10 minut nabobtnat. Rozmixujte v mixéru na pyré.  
Pyré dejte do misky a ve vodní lázni rozehřejte s máslem. 
Nechte vychladnout.

2. V míse smíchejte mouku, perníkové koření, kakao, mandle, prášek  
do pečiva a promíchejte. Zapracujte vejce, přidejte rozpuštěné máslo  
a datle, důkladně promíchejte. Zakryjte fólií a dejte alespoň  
na 45 minut do lednice. Troubu předehřejte na 170 °C.

3. Do rendlíku dejte 4 lžíce datlového sirupu a 4 lžíce vody. Přidejte  
celé koření, přiveďte k varu a spolu s kořením svařte zpět na sirup.  
Koření vyjměte a nechte vychladnout.

4. Těsto dejte na pomoučněný vál, lehce prohněťte a rozválejte na plát  
silný asi 5 mm. Vykrajujte perníčky a opatrně přeneste na plech. Dejte  
do rozehřáté trouby a pečte 8 minut.

5. Upečené perníčky potírejte tenkou vrstvou kořeněného sirupu. Nechte  
chvíli vsáknout a poté posypte trochou kokosového cukru na ozdobu.

•	 230	g	celozrnné	špaldové	mouky
•	 125	g	datlí
•	 50	g	mletých	mandlí
•	 60	g	másla
•	 2	vejce
•	 2	lžičky	perníkového	koření
•	 2	lžičky	kakaa
•	 ¾	lžičky	prášku	do	pečiva	

	
nA obAlení peRníčKů:

•	 40	g	kokosového	cukru
•	 4	lžíce	datlového	sirupu
•	 4	lžíce	vody
•	 1	badyán	|	3	hřebíčky
•	 1	celá	skořice
•	 1	kardamom	(nemusí	být)

Datlové perníčky

 množstVí: 30–35 perníčků

Vánoce bez perníčků? Vyzkoušejte ty naše. Můžete je péct na poslední chvíli, 
jsou totiž měkké hned po upečení!

videorecept: www.countrylife.cz/ 
datlove-pernicky

Quinoa 500 g bIo 
CoUntRY lIFe

Cizrna 1 kg bIo 
CoUntRY lIFe

mandle 250 g bIo 
CoUntRY lIFe

Kokos strouhaný  
200 g bIo  

CoUntRY lIFe

Datle sušené  
bez pecek 500 g bIo 

CoUntRY lIFe

mouka špaldová 
celozrnná jemně 

mletá česká 1 kg bIo 
CoUntRY lIFe

Kaše lahodná 
bezlepková 300 g 

nomInA

Kakaové boby 
nepražené celé  

100 g bIo  
CoUntRY lIFe

Dezert sójový 
vanilkový 525 g bIo 

pRoVAmel

Dezert sójový 
čokoládový 525 g 
bIo pRoVAmel

Krém kokosový  
200 ml bIo  
AmAIZIn

nápoj z kokosu 
nature 1 l bIo 

eComIl

Dezert ovocný  
s kokosem, mangem 

a tapiokou 100 g 
DAY Up

mošt jablečný 750 
ml bIo moŠtÁRnA 

HostĚtín

89 Kč 83 Kč 107 Kč 36 Kč 99 Kč 48 Kč 49 Kč

44 Kč 43 Kč 42 Kč 38 Kč 54 Kč 19 Kč 46 Kč



těstoviny penne 
celozrnné semolinové 

500 g bIo  
GIRolomonI

pomazánka 
čokoládovo-lísková 

350 g bIo  
JARDIn bIo

sirup rýžový 900 ml 
bIo CoUntRY lIFe

olej slunečnicový 
dezodorizovaný na 
smažení a pečení 1 l 
bIo CoUntRY lIFe

bujon zeleninový 
kostky bezlepkový 

126 g bIo  
CenoVIs

tamari sójová 
omáčka 500 ml bIo 

CoUntRY lIFe

čaj Anděl strážný  
27 g bIo 

sonnentoR

limonáda bio 
párty 750 ml bIo 

HollInGeR

makovník  
s amarantem  

bez lepku 250 g  
nelepeK

sušenky kokosové  
s příchutí citronu  

175 g bIo  
CoUntRY lIFe

Flapjack ovesný 
pekan bezlepkový  

80 g  
WHolebAKe

Flapjack ovesný 
karamel bezlepkový 

80 g  
WHolebAKe

RobI nudličky  
200 g

Zubní pasta simply 
coconut bělicí 119 g 

JAson

32 Kč 102 Kč 147 Kč 89 Kč 44 Kč 172 Kč 63 Kč

79 Kč 48 Kč 56 Kč 28 Kč 28 Kč 33 Kč 123 Kč

1. Quinou propláchněte  
vroucí vodou a vařte 20 minut v jablečném  
moštu se špetkou soli. Nechte pod pokličkou dojít 10 minut.  
Přidejte kokosový tuk a rozmixujte tyčovým mixérem do jemné 
konzistence. 

2. Vmíchejte opláchnuté rozinky, 100 g kokosu, sirup a kardamom. 
Případně doslaďte rýžovým sirupem.

3. Těsto nechte min. 1 hodinu odležet v lednici, ale klidně i přes 
noc. Tvarujte kuličky, do středu vložte kakaový bob.  
Obalte ve zbytku kokosu.

4. Hotové kuličky vydrží v lednici několik dní. Podávejte chlazené.

Chuťově a barev-

ně osvěži
t se kulič-

ky dají str
ouhaným  

zázvorem, citronovou 

nebo pomerančo-

vou kůrou.

tip

videorecept: /www.countrylife.cz/ 
quinoovo-kokosove-kulicky  

•	 100	g	bílé	quinoy
•	 500	ml	jablečného	moštu
•	 100	g	kokosového	oleje
•	 250	g	strouhaného	kokosu
•	 kakaové	boby	30	ks
•	 100	g	rozinek	
•	 100	ml	rýžového	sirupu
•	 špetka	soli	
•	 ½	lžičky	kardamomu

Použít quinou na cukroví? Je to ne-
obvyklé, ale očekávejte chuťově vy-
vážené, opravdu lehké kuličky. 

množstVí: 30 kuliček

Quinoovo- 
-kokosové kuličky


