
PRO-BIO, s.r.o. ze Starého Města pod Sněžníkem je 
1. český zpracovatel a výrobce biopotravin. 

Naší snahou je nabídnout českému zákazníkovi co nej-
širší výběr kvalitních biopotravin. Podporujeme moderní 
hospodaření založené na přirozených a osvědčených 
postupech našich předků, které nezatěžuje životní pro-
středí. Snažíme se obnovit pěstování původních plodin 
– špaldy, pohanky, dvouzrnky – které zpracováváme 
ve vlastním mlýně. 

Naše výrobky najdete pod značkami BIOLINIE  
a BIOHARMONIE  v prodejnách zdravé výživy a na 
webových stránkách www.bioweb.cz

Proč mouky z PRO-BIO
Už více než 15 let meleme v našem BIO mlýně mouky vysoké  
kvality. Šetrně opracované zrno meleme na celozrnné a bílé mouky 
různé granulace, od hrubých po ty nejjemnější. 
Naše celozrnné mouky mají skvělé nutriční i pečící vlastnosti.  
Zakládáme si především na důkladné čistotě zrna, která zaručí, že 
se do mouky nedostanou zbytky slupek ani travin. Mouky BIO-
HARMONIE meleme v malých výrobních šaržích tak, aby se do 
prodeje dostaly vždy co nejčerstvější.

Celozrnné vánoční 
BIO pečení 

Pod značkou BIOHARMONIE nabízíme široký  sortiment 
celozrnných a bílých mouk v té nejvyšší biokvalitě. 

CELOZRNNÉ MOUKY BIOHARMONIE OSLAĎTE SI ŽIVOT BEZ CUKRU 

Kontakt: 
PRO-BIO s.r.o., Lipová 40, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem
tel.: 583 301 951, e-mail: probio@probio.cz

více na www.probio.cz nebo na www.biolinie.cz

BIORECEPTY 
pro zpestření vaší kuchyně

JAVOROVÝ  SIRUP BIOLINIE 
Jemný BIO javorový sirup stupně C lahodné 
chuti získávaný z kanadských javorů. Je vynika-
jící a daleko zdravější alternativou k běžnému 
cukru. Můžete jím sladit veškerá těsta k pří-
pravě pečených sladkých moučníků a sušenek. 
Výborný je při přípravě nepečených dezertů, 
na slazení nápojů, mohou se jím polévat pala-
činky, lívance, vdolky, zvýrazní chuť koláčů. 

KVĚTOVÝ  MED BIOLINIE
je další zdravější alternativou slazení nejen 
vánočního pečiva. Tento med splňuje náročné 
požadavky díky kterým získal BIO certifikát: 
stanoviště včelstev musí být v dostatečné  
vzdálenosti od průmyslových oblastí, silnic 
a zemědělských kultur s intenzivním hospoda-
řením. Při léčení včelstev je zakázáno používat 
antibiotika nebo syntetické prostředky. Při při-
krmování včelstev je povolen pouze vlastní med 
nebo cukerný sirup z ekologické produkce.

 
 

CELOZRNNÁ  MOUKA PŠENIČNÁ 
JEMNĚ A HRUBĚ MLETÁ 
Nutričně zajímavější varianta ke klasické mouce bílé. Díky vyso-
kému obsahu kvalitního lepku se hodí pro klasické domácí pečení 
sladkých i slaných pochutin.

CELOZRNNÁ MOUKA ŠPALDOVÁ 
JEMNĚ A HRUBĚ  MLETÁ 
Nutričně, ale i chuťově zajímavější alternativou ke klasické mouce 
bílé. I tato mouka obsahuje kvalitní lepek, a proto se hodí pro ja-
kékoliv vaření či pečení. Oproti pšeničné mouce je mouka špaldová 
zajímavější svojí jemně oříškovou chutí.

CELOZRNNÁ MOUKA ŽITNÁ JEMNĚ MLETÁ
Výživově hodnotná mouka, u nás se používá především k pečení 
chleba, ať už v kombinaci s moukou pšeničnou nebo samostatně. Je 
základem tradičního kvásku pro výrobu celožitného kváskového chleba 
a hlavní surovinou pro výrobu staročeských medových perníčků. 

CELOZRNNÁ MOUKA JEČNÁ JEMNĚ MLETÁ 
Výživově hodnotná mouka s nižším obsahem lepku. Proto není vhodná 
pro klasické pekařské účely, ale je zlehka přidávána do základů těst, 
jelikož zvyšuje jejich svěžest, vláčnost a trvanlivost. Z ječné mouky 
se připravují skvělé lívance a palačinky. 

POHANKOVÁ MOUKA HLADKÁ 
Nutričně ale i chuťově zajímavá mouka, jejíž výživový význam spo-
čívá v absenci lepku, a proto ji s oblibou využívají hlavně lidé trpící 
celiakií. Z pohankové mouky lze připravit skvělé francouzské pa-
lačinky, sladké crepes a slané gallets. Použít ji můžeme ale i pro 
přípravu sladkých sušenek, k zahuštění polévek či omáček. 

BÍLÉ MOUKY BIOHARMONIE 

PŠENIČNÁ MOUKA 
BIOHARMONIE 
hladká, polohrubá a hrubá.

ŠPALDOVÁ MOUKA 
BIOHARMONIE 
hladká, polohrubá a hrubá.

Proč péct z celozrnné BIO mouky?

U celozrnné mouky nejsou odstraněny před mletím zrna obalové vrstvy 
a klíček, které obsahují podstatnou část minerálních látek, vitaminů 
a vlákniny. Proto je celozrnná mouka výživově hodnotnější než mouka 
bílá. U celozrnné mouky z konvenční produkce může slupka obsahovat  
kromě vitamínů a minerálů také zbytky chemických látek (např. postřiků) 
či těžkých kovů. Pečivo z celozrnné mouky má tmavší zabarvení, ale 
chuťově je daleko zajímavější.



Makronky z ovesných vloček  
65  g másla, 150  g ovesných vloček 
BIOHARMONIE, 100  g sušených 
nesířených meruněk BIOHARMO-
NIE, 1 vejce, 50  g třtinového cukru 
BIOHARMONIE, ½ ČL skořice, 
špetka mletého hřebíčku, 1 BIO va-
nilkový cukr, špetka soli, 1 ČL strou-
hané citrónové kůry (z chemicky 
neošetřeného citrónu). 

Na pánvi rozehřejeme máslo a na 
něm za stálého míchání upražíme 
vločky do světležluta. Na velkém 
talíři je necháme vychladnout.  
Meruňky nakrájíme ostrým nožem 
na malé kousky. Vejce s cukrem, 
skořicí, mletým hřebíčkem, vanilko-
vým cukrem a solí ušleháme ponorným mixérem do pěny. Přidáme 
ovesné vločky, meruňky a citrónovou kůru a promícháme. Troubu 
předehřejeme na 180°C. Plechy vyložíme papírem na pečení. Na-
vlhčenou lžičkou uděláme na plechy kopečky o velikosti vlašského 
ořechu v odstupu asi 4 cm. Makronky pečeme v horní polovině 
trouby 10 - 15 minut do světlehněda. Vyjmeme je z trouby, rozlo-
žíme na drátěnou mřížku a necháme vychladnout.

CELOZRNNÉ VÁNOČNÍ BIO PEČENÍ CELOZRNNÉ VÁNOČNÍ BIO PEČENÍ CELOZRNNÉ VÁNOČNÍ BIO PEČENÍ

Pohankové  oříškové rohlíčky
bezlepkové 

250  g pohankové mouky BIOHAR-
MONIE, 210  g másla, 70  g třtinového 
cukru BIOHARMONIE, 1 BIO vanilkový 
cukr, 100  g mletých lískových oříšků, 
třtinový a vanilkový cukr na obalení

Všechny suroviny zpracujeme v těsto, 
které necháme odležet několik hodin 
(ideálně přes noc). Z těsta vytvoříme 
válečky o průměru cca 3 cm, ze kterých 
odkrajujeme 1 cm pásky a z nich for- 
mujeme rohlíčky. Rohlíčky pečeme na 
180°C 15-20 minut. Ještě teplé obalu-
jeme rohlíčky v cukru. Po 3 dnech jsou 
rohlíčky vláčné  a rozplývají se na jazyku.

TIP! Pokud nejste zvyklí na pečení  z celozrnné mouky a bojíte 
se chuti a barvy cukroví, zkuste nejprve půl množství celozrnné 
mouky nahradit moukou bílou. Uvidíte, že vám celozrnné pečení 
zachutná a příště budete již bez obav péct bez bílé mouky.  

TIP! Vyzkoušejte naše meruňky a rozinky BIOHARMONIE! Byly 
sušené velmi šetrným způsobem v celých kusech, aby si zachovaly 
maximum své šťavnatosti. Mají tmavší barvu, jelikož nejsou oproti 
konvenčnímu sušenému ovoci ošetřené oxidem siřičitým, kterého 
se ani po důsledném opláchnutí ovoce horkou vodou zcela nezba-
víte, pouze snížíte jeho koncentraci.  

Voňavé  cukroví
Těsto: 140  g celozrnné  pšeničné mouky  
BIOHARMONIE, 140  g třtinového cukru  
BIOHARMONIE, 100  g másla, 1 vejce, 140  g 
mletých vlašských ořechů, 2 PL BIO kakaa. 
Náplň: 150  g másla, 70  g strouhaného koko-
su, 4 PL třtinového cukru BIOHARMONIE. 

Všechny ingredience na těsto (až na kakao) smícháme dohromady 
a nejméně 5 minut rukama zpracováváme v kompaktní těsto. Poté 
rozdělíme na dva stejné díly a do jednoho z nich ještě zapracujeme 
kakao. Necháme alespoň 3 hodiny odpočinout, nejlépe však přes 
noc. Mezi tím si připravíme náplň smícháním másla, cukru a koko-
su. Poté na pomoučněném válu vyválíme placku asi 3 mm vysokou, 
do které vykrajujeme kolečka. Pečeme v troubě vyhřáté na 180°C 
5-10 minut, dokud nezačnou kolečka na povrchu zlátnout.  Po upe-
čení necháme sušenky vychladnout a poté světlá a tmavá kolečka 
slepujeme dohromady kokosovou náplní. 

Medové  škebličky
Těsto: 280  g celozrnné  špaldové 
mouky BIOHARMONIE, 150  g 
másla,150  g květového medu BIO- 
LINIE, 100  g mletých vlašských 
ořechů, 3 žloutky, 1 BIO vanilkový 
cukr, šťáva z ½ citrónu, ¼ PL jedlé 
sody. Náplň: bílek ze 2 vajec, 2 PL 
moučkového cukru, 200  g mletých 
vlašských ořechů. 

Všechny ingredience na těsto smícháme dohromady a nejméně  
5 minut rukama zpracováváme v kompaktní těsto. Těsto necháme 
alespoň 3 hodiny odpočinout, nejlépe však přes noc. Mezitím si při-
pravíme náplň. Vaječný bílek vyšleháme s moučkovým cukrem do tu-
hého sněhu a poté smícháme s jemně namletými vlašskými ořechy. 
Poté na pomoučněném válu vyválíme placku asi 3 mm vysokou, do 
které vykrajujeme kolečka. Doprostřed kolečka umisťujeme lžičkou 
kupičky náplně velké asi jako vetší lískový oříšek. Poté kolečka pře-
kládáme na půl tak, že vznikají malé škebličky. Po okrajích těsto prsty 
lehce přitlačíme, aby při pečení náplň nevytékala ven. Škebličky pe-
čeme v troubě vyhřáté na 180°C asi 15 minut, dokud nezačnou na 
povrchu zlátnout. 

Medové  perníčky z žitné mouky
400  g žitné celozrnné mouky BIO- 
HARMONIE, 2 vejce, 2 PL květového 
medu BIOLINIE, 200  g třtinového cukru 
BIOHARMONIE, citrónová kůra (z che-
micky neošetřeného citrónu), 200  g más-
la, 1 perníkový prášek do pečiva.                  

Vše smícháme a alespoň 5 minut vy-
pracováváme na pomoučněném válu 
hladké těsto. Poté těsto necháme  
minimálně 3 hodiny odpočinout. Těsto 
vyválíme do 0,5 cm tloušťky a z něj  
vykrajujeme vánoční motivy, které 
klademe na pečící papír. Pečeme 
v troubě vyhřáté na 180°C po dobu asi  
15 minut, dokud perníčky nezačnou na 
povrchu zlátnout.

Marokánky ze sušených meruněk 
200  g nakrájených sušených meruněk 
BIOHARMONIE, 150  g nasekaných lou-
paných mandlí nebo vlašských ořechů,  
2 PL loupaných slunečnicových semínek 
BIOHARMONIE, 1 PL mletého máku,  
2 PL rýžových vloček BIOHARMONIE, 
2 PL sezamových semínek BIOHARMO-
NIE, na špičku nože skořice a mletého 
hřebíčku, 3 PL vody, 80  g květového 
medu BIOLINIE, 250  ml mléka, 60  g 
másla, 40  g dětské krupice. 

Mléko, máslo, med a krupici uvedeme do varu, přidáme meruňky, man-
dle nebo ořechy, koření, semínka, vločky a vodu. Povaříme za stálého 
míchání asi 5 minut. Plech vyložíme pečícím papírem. Na plech  
nanášíme lžící hrudky a z nich tvarujeme menší placičky, které  
pečeme zhruba 15 minut při 170°C. Po upečení sejmeme a necháme 
vychladnout na rovném podkladě, aby se nekroutily. Po vychladnutí 
spodní stranu natíráme rozpuštěnou hořkou čokoládou. 


