
Kvalitní pokrmy 
s rychlou přípravou
Společnost PRO-BIO věnuje velkou pozornost vývoji  
nových, na trhu zatím chybějících biopotravin se snadnou 
a rychlou přípravou. Věříme, že i rychlé životní tempo se  
dá skloubit s ohleduplností vůči vlastnímu zdraví 
a životnímu prostředí. 
 
Naše řada směsí BIOLINIE představuje moderní produkt 
pro všechny, kdo chtějí vyzkoušet méně známé plodiny 
v netradičních pokrmech a přitom dodržovat zásady 
zdravého životního stylu. Všechny tyto originální 
receptury byly vyvinuty přímo u nás ve firmě PRO-BIO. 
Nenajdete v nich žádná umělá dochucovadla, barviva,  
konzervanty ani aromata.

www.probio.cz

 Uvědomujeme si, jak je důležité získat a udržet 
si důvěru našich zákazníků. Proto je u nás transpa-
rentnost výroby a prokazatelnost kvality produktů 
na jednom z prvních míst. Naše výroba podléhá 
pravidelné kontrole nezávislé kontrolní a certifikační 
organizace KEZ. Samotné suroviny, výroba i konečný 
produkt jsou pravidelně kontrolovány a jen po 
splnění přísných legislativních podmínek mohou nést 
ve svém názvu označení BIO.

 Svoji profesionalitu a kvalitu produkce deklaru-
jeme rovněž držením IFS Food certifikátu, který se 
řadí mezi nejvýznamnější mezinárodní standardy, 
řešící požadavky na kvalitu a bezpečnost potravin.
 

Důvěryhodnost

BIOLINIE  
Jahelník

Jahelník je směs pro přípravu zdravého 
moučníku, který s oblibou konzu-
movali naši předkové. Výborný je  
podávaný ještě teplý, ozdobený zaky-
sanou smetanou, čerstvým ovocem 
a javorovým sirupem.

          3 porce                25 - 30 minut

BIOLINIE 
Pohanková polévka

Přirozeně bezlepková směs na 
přípravu polévky z pohankových 
krup, zeleniny a koření. Balení obsa-
huje 2 sáčky, z každého lze připravit 
1 litr polévky.

         2 x 4 porce                20 minut

BIOLINIE  
Špaldová krémová polévka

Lahodná krémová polévka ze špal-
dové mouky, s kousky sušených hub 
shiItake a zeleniny, která Vás zasytí  
a zahřeje.

         2 x 4 porce                10 minut

BIOLINIE 
Bulgur s červenou čočkou

Směs obilniny s luštěninou. Je možné  
z ní připravit novodobou přílohu 
k masu, rychlý pokrm ochucený  
bylinkami či jogurtovou zálivkou 
nebo z ní usmažit vydatné karba- 
nátky. Bulgur i červená čočka jsou  
lehce stravitelné, díky tomu je 
výrobek vhodný i pro děti.

         2 x 3 porce                20 minut

Polotovary od firmy PRO-BIO zakoupíte v prodejnách zdravé výživy, obchodních řetězcích a na www. bioweb.cz

BIOLINIE 
Pohankové palačinky 

Sypká směs, ze které si připravíte  
pohankové  palačinky. Tento lahodný 
pokrm uvítají zejména lidé s bezlep-
kovou dietou. Palačinky lze potřít 
džemem nebo je podávat na slano 
jako lehký oběd nebo večeři.

         10 ks                      30 minut

BIOLINIE 
Ječné lívance s ovesnými 
vločkami

Ječné lívance mohou být vynikající 
snídaní na začátku náročného dne 
nebo vydatným hlavním jídlem. Z po-
lotovaru připravíte až 20 lívanečků.

         20 ks                      30 minut

POLOTOVARY 
BIOLINIE

Navštivte nás na facebooku! 
PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.
www.facebook.com/probio.eu

 Cílem naší společnosti je podporovat české ekologické země- 
dělce a jejich regionální produkci. Mnohé komodity nejsou českými 
farmáři nabízeny v dostatečném množství, které by pokrylo současnou 
poptávku. Plodiny jako je např. proso, rýže či některé druhy 
luštěnin není možné na našem území úspěšně vypěstovat. V těchto 
případech tedy využíváme surovinu zahraniční, abychom byli  
schopni zajistit zákazníkům tak širokou škálu produktů, jakou nabízíme. 
Zahraniční suroviny odebíráme pouze od osvědčených dodavatelů, 
kteří garantují jejich kvalitu. U všech surovin také provádíme pravidelné  
laboratorní analýzy.

Praha

Brno

Olomouc

Staré Město p. Sněžníkem

Kontakt: 

PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.
Lipová 40, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem
T: 583 301 952, E: probio@probio.cz

Evropské logo pro 
označování biopotravin



BIOLINIE 
Pohankový Makovník

Tradiční makový dezert s pohankou. 
Do těsta doporučujeme vymačkat 
šťávu z jednoho citrónu a po upečení 
a vychladnutí můžete potřít ještě  
citronovou polevou. 

 příprava: 5 minut
 pečení do 30 minut

BIOLINIE 
Pohankový Perník

Výraznou vůni a chuť dodává perníku 
tradiční kombinace perníkového 
koření. Ke směsi stačí jen přidat 
vodu, případně vejce nebo nastrou-
hané jablko pro zvláčnění. Perník lze 
po upečení a vychladnutí namazat 
marmeládou či polít čokoládovou 
polevou. 

 příprava: 5 minut
 pečení do 30 minut

BIOLINIE 
Slovanská Pohanka

BIOLINIE Slovanská Pohanka před-
stavuje tradiční pokrm našich předků. 
Jako základ pro tento pokrm jsou 
použity mechanicky loupané pohan-
kové kroupy, které jsou ochuceny 
sušenou zeleninou, kořením, bylinkami  
a pravými hříbky. Pokrm je přirozeně 
bezlepkový, využijí ho i jedinci s celiakií.  

          3 porce                 25 minut

BIOLINIE 
Turecký Tabouleh

BIOLINIE Turecký Tabouleh je typic-
kým pokrmem Středního východu. 
Vychutnejte si exotický pokrm s pří- 
chutí máty. Díky snadné stravitelnosti 
je bulgur vhodný i pro děti. 

          3 porce                15 minut

BIOLINIE  
Italské Risotto

BIOLINIE Italské Risotto si oblíbí 
všichni milovníci italských pokrmů. 
Jeho základ tvoří  kvalitní rýže   
Arborio – příjemně křupavá uvnitř  
a lehce lepivá na povrchu, což je  
typické pro italská risotta. Výraznou 
chuť mu dodávají pravé sušené 
hříbky, sušená zelenina, bylinky 
a koření. Směs je přirozeně bezlep-
ková a a je vhodná i pro celiaky.

          3 porce                 20 minut

BIOLINIE 
Marocký Kuskus

BIOLINIE Marocký kuskus je exotická 
směs kuskusu, předvařené cizrny, 
sušené zeleniny, bylinek a sušeného 
ovoce. Vyzkoušejte příjemnou kom-
binaci lehce pikantní slané chuti  
s nádechem sladkého ananasu, ro-
zinek a meruněk.
 

          3 porce                 25 minut

Biopotraviny od firmy PRO-BIO jsou ověřeny českými vědci v Antarktidě.  Více o spolupráci na: www.probio.cz/o-nas/podporujeme/

BIOLINIE 
Houbové špaldoto

Směs z obilovin (špaldového kernotta), 
zeleniny, hub a koření pro rychlou 
a snadnou přípravu chutného pokrmu. 
Směs stačí zalít vodou a půl hodiny 
povařit. Inspirujte se tipy na různé va-
riace špaldota uvedenými na obale.

          
         2 porce                  25 minut

BIOLINIE 
Zeleninové špaldoto

Směs z obilovin (špaldového kernotta), 
zeleniny a koření pro rychlou a snad-
nou přípravu chutného  pokrmu. 
Směs stačí zalít vodou a půl hodiny 
povařit. Inspirujte se tipy na různé va-
riace špaldota uvedenými na obale.

 
         2 porce                  30 minut

BIOLINIE 
Pohankový dezert

Pohankový dezert je ideální jako  
rychlá výživná snídaně – pohanková 
kaše. Můžete z něj zapečením připra-
vit také ovocný pohankový nákyp či 
pohankový dezert.

              10 minut

BIOLINIE 
Pohanková sekaná

Směs z pohanky lámanky, zeleniny, 
hub a koření pro rychlou a snadnou 
přípravu chutného  pokrmu. Inspiruj-
te se tipy na různé variace pohankové  
sekané uvedenými na obale výrobku.

          2-3 porce                 25 minut


