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NA NÁKUPY

PODZIMNÍ KUCHYNĚ BY MĚLA 
POTĚŠIT NEJEN NAŠE CHUŤOVÉ 
BUŇKY, ALE TŘEBA NÁS 
I PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPIT NEBO 
ZAHŘÁT. ZVEME VÁS NA MALÝ 
NÁKUP NOVINEK, KTERÉ STOJÍ 
ZA VYZKOUŠENÍ.

PIKANTNÍ CHVÍLE
Bezlepkové bio chilli tyčinky 

Crispins z teff u dobře chutnají 
k různým pomazánkám, jako 
chuťovka k zelenině, anebo 

si je můžete zabalit do plátku 
uzené šunky. 

Balení 50 g pořídíte 
za 24,90 Kč.

BIO VÍNO
Dáte si teď na podzim rádi sklenku bílého nebo červeného 
vína? Zkuste bio víno z ekologických vinic, kde spolu s ví-
nem rostou i byliny a v zelených pásech žije hmyz, třeba 
včely, motýli nebo kobylky. Hrozny se zpracovávají bez vy-
užití kvasinek, které vyrostly za použití technologie GMO 
(geneticky modifi kované organizmy), enzymů a stabilizač-
ních látek a vzniká tak přírodní produkt. Při nákupu se ori-

entujte podle nápisu „víno vyrobené z ekologicky vypěstovaných hroznů“ na lahvi. 
U loga biozebry by měl být uveden také kód jedné ze čtyř kontrolních organizací (KEZ 
o.p.s., ABCert, Bureau Veritas, Biokont), které bio původ a proces výroby prověřují.

ZELENÉ ZDRAVÍ
Připravte si okurkový sirup 
z 1 l okurkové šťávy, 500 g 
třtinového cukru a šťávy 
z půlky citronu. Směs za-
hřívejte, až se cukr rozpus-
tí, pak nechte přejít varem 
a nakonec přelijte do lah-
ve. Čerstvé okurky po celý 
rok pěstuje u nás ve skle-
nících farma Bezdínek. 

PRO HEZČÍ ÚSMĚV
Žvýkačky Orbit jsou bez 
cukru a pomůžou vykouzlit 
úsměv na tváři nejen vám, 
ale také dětem z SOS vesni-
ček, kterým o trošku zlepší 
startovací životní pozici. 
Více informací najdete 
na pomaham.orbitklub.cz

DOBROTA 
Z CHLADNIČKY
Svým dětem 
můžete zpříjem-
nit školu třeba 
malou svačin-
kou od Kinder – 
novou tyčinkou 
Pingui Cherry 

z měkkého piškotu, mléč-
ného krému, třešní a křu-
pavé čokoládové polevy. 
Za 14,90 Kč.

ULOVENO Z MOŘE
Mořská kanadská štika se 
loví v severských mořích 
u Aljašky a maso se zpracu-
je a zmrazí přímo na moři. 
Není v ní žád-
ná přidaná vo-
da ani konzer-
vanty. 
Balení 400 g 
se prodává 
za 119,90 
Kč.

PĚSTOVÁNO 
S RESPEKTEM
Značka 
Nescafé 
představuje 
kávu, za kte-
rou stojí 
práce farmářských komu-
nit, které kávovníky pěs-
tují s respektem k přírodě 
a lidské práci.  
Balení 200 g za 
209,90 Kč.

SLADKÁ BUDOUCNOST
V limitované edici křupa-
vých tyčinek Kinder Bueno 
s mléčnou a lískooříško-
vou náplní najdete taro-
tové karty. Až posbíráte 
dvaadvacet ilustrovaných 
karet, bude čas dozvědět 
se, co vás čeká.

ENERGIE 
V LÁHVI
Hambur-
ská vegan-
ská Fritz-co-
la vám dodá 
novou život-
ní energii. Obsahu-
je extrakt z kolových ořechů a 25 mg kofeinu 
ve 100 ml nápoje. 
Lahev 0,33 l k dostání za 33 Kč na 1er.cz
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