
OSLAĎTE SI ŽIVOT BEZ CUKRU

BIO MOUKY Z PRO-BIO O MOUKÁCH

CELOZRNNÉ 
VÁNOČNÍ 
BIO PEČENÍ

Biorecepty pro zpestření vaší kuchyně

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

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

Naším cílem je nabídnout českému zákazníkovi co nej-
širší výběr kvalitních biopotravin. Podporujeme moderní
hospodaření založené na přirozených a osvědčených  
postupech našich předků, které nezatěžuje životní  
prostředí.

Obnovujeme pěstování původních plodin – pšenice 
špaldy, jednozrnky, dvouzrnky, červené pšenice, žita, 
ječmene, pohanky, čiroku nebo prosa – které zpracová-
váme ve vlastních mlýnech.

Naše výrobky najdete pod značkami BIOLINIE, 
BIOHARMONIE a NAŠE BIOFARMA v prodejnách zdravé 
výživy a  na e-shopu www.bioweb.cz

www.probio.cz

Kontakt: 

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

JAVOROVÝ SIRUP BIOLINIE
Sirup stupně A lahodné chuti je získávaný z kanadských javorů. Je vynikající 
a daleko zdravější alternativou k běžnému cukru. Můžete jím sladit veškerá  
těsta k přípravě pečených sladkých moučníků a sušenek. Výborný je při pří- 
pravě nepečených dezertů, na slazení nápojů, mohou se jím polévat palačinky,  
lívance, vdolky, zvýrazní chuť koláčů.

CELOZRNNÉ MOUKY:
Pšeničná mouka celozrnná jemně mletá BIOHARMONIE
Pšeničná mouka celozrnná hrubě mletá BIOHARMONIE
Špaldová mouka celozrnná jemně mletá BIOHARMONIE
Špaldová mouka celozrnná hrubě mletá BIOHARMONIE
Žitná mouka celozrnná jemně mletá BIOHARMONIE
Žitná mouka celozrnná hrubě mletá BIOHARMONIE
Ječná mouka celozrnná jemně mletá BIOHARMONIE
Ovesná mouka celozrnná instantní BIOHARMONIE
Celozrnná mouka z červené pšenice a dvouzrnky (jemně mletá) 
BIOHARMONIE

BÍLÉ MOUKY:
Pšeničná mouka bílá hladká BIOHARMONIE
Pšeničná mouka bílá polohrubá BIOHARMONIE
Pšeničná mouka bílá hrubá BIOHARMONIE
Špaldová mouka bílá hladká BIOHARMONIE
Špaldová mouka bílá polohrubá BIOHARMONIE
Špaldová mouka bílá hrubá BIOHARMONIE
Žitná mouka výražková BIOHARMONIE

CHLEBOVÉ MOUKY:
Pšeničná mouka chlebová BIOHARMONIE
Špaldová mouka chlebová BIOHARMONIE
Žitná mouka chlebová BIOHARMONIE

BEZLEPKOVÉ MOUKY:
Pohanková mouka hladká BIOHARMONIE
Kukuřičná mouka hladká BIOHARMONIE
Rýžová mouka celozrnná BIOHARMONIE
Česká čiroková mouka NAŠE BIOFARMA
Mouka z červené čočky BIOHARMONIE

AGÁVOVÝ SIRUP BIOLINIE
Vynikající sirup získávaný z listů rostliny agáve. 
Sirup se vyznačuje neutrální chutí a vysokou sla-
divostí, a proto se používá v polovičním množ-
ství oproti medu nebo cukru. Jeho použití je 
srovnatelné s javorovým sirupem. Je poměrně 
řídký a lze ho použít do těst, cukrovinek, nápo-
jů, kaší, marmelád nebo k oslazení čaje či kávy.

Pojďme se tedy společně pustit do pečení  
voňavého vánočního cukroví!

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

PROČ PÉCT Z CELOZRNNÉ 
MOUKY BIOHARMONIE?

Dodavatele surovin pro naše mouky pečlivě vybíráme a volíme  
především ty z řad malých a středních ekologických zemědělců. 
Nejdůležitější je pro nás kvalita, transparentnost a dlouhodobá  
spolupráce, která nám a následně našim zákazníkům zaručí stálou  
vysokou hodnotu výrobků. 

Celozrnné mouky mají ze všech druhů mouk nejvyšší obsah  
vlákniny, minerálních látek, enzymů i tuků. Mají hrubší granulaci 
a podobají se spíše moukám polohrubým. Z dietetického hlediska 
jsou tyto mouky nejhodnotnější. Pokud nemáte s celozrnnou  
moukou zkušenosti, tak ji zpočátku doporučujeme při pečení  
zařazovat asi z 1/3 k mouce bílé, aby změna nebyla příliš velká. 

PRO-BIO, s.r.o. se od počátku svého vzniku soustředí na pěstování 
a zpracování starých odrůd obilovin, které se dříve běžně  objevovaly v jídel-
níčku našich předků. 

V naší nabídce proto najdete nejen pšeničné a žitné mouky, ale i mouky  
z tradičních starých plodin, jako je pohanka, špalda, ječmen či  
dvouzrnka. Ty vynikají kvalitnějšími nutričními hodnotami než nově šlech- 
těné plodiny a jsou pro náš organizmus lépe stravitelné. Navíc suroviny 
zpracované v naší společnosti jsou v bio kvalitě.

Vlastní mlýny s vhodným technologickým vybavením nám umožňují šetrné 
zpracovávání téměř všech druhů obilovin. Jelikož chceme zákazníkům vždy 
zaručit čerstvé, vysoce chutné a nutričně bohaté produkty, nemeleme mouky 
do zásoby a dlouhodobě je neskladujeme. Naopak se snažíme, aby se k vám 
naše mouka po namletí dostala co nejrychleji, a vy jste tak získali kvalitní  
čerstvý produkt.

V letech 2013 - 2014 se nám postupně podařilo v rámci našeho bezlepkového 
projektu otevřít bezlepkovou balírnu a mlýn na bezlepkové plodiny. Všechny 
bezlepkové suroviny a výrobky v sortimentu sami kontrolujeme. Naším  
cílem je možnost nabídnout naše hodnotné biopotraviny i lidem s celiakií, 
kteří si je do té doby nemohli dopřát.

Více informací o moukách a další recepty můžete nalézt v našem receptáři Mouky
BIOHARMONIE nebo na našich webových stránkách www.probio.cz/recepty.



OVESNÉ KULIČKY
150 g másla nebo rostlinného tuku, 100-120 g cukru, 1 vanilkový lusk, 
150 g ovesných vloček BIOHARMONIE, 3 lžíce kakaa, kokos strouhaný 
BIOLINIE, sezam BIOHARMONIE

Všechny uvedené ingredience smícháme, dobře vypracujeme v dlaních 
a tvoříme malé kuličky. Jednu polovinu kuliček obalujeme v kokosu, 
druhou v sezamu nebo v mletých vlašských ořechách. Klademe je do 
papírových košíčků a necháme v chladu ztuhnout.

ŠPALDOVO OVESNÉ KOLÁČKY
autorkou receptu je Zdeňka Kolláriková

100 g másla, 100 g ovesných vloček BIOHARMONIE, 80 g celozrnné špal- 
dové mouky hladké BIOHARMONIE, 80 g třtinového cukru BIOHARMONIE,  
1 vejce, 1 lžička prášku do pečiva nebo vinný kámen, 1/2 lžičky skořice,  
3 i více lžic ořechů a semínek (nasekané lískové ořechy BIOHARMONIE, 
kešu ořechy BIOHARMONIE, vlašské ořechy, semínka slunečnicová BIO-
HARMONIE a sezamová BIOHARMONIE),  3 lžíce rozkrájených rozinek 
BIOHARMONIE (případně další sušené ovoce), džem bez konzervačních látek 

LINECKÉ 
Z POHANKOVÉ 
A ŠPALDOVÉ MOUKY 
200 g pohankové mouky  BIOHARMO-
NIE, 300 g celozrnné špaldové mouky 
BIOHARMONIE, 100 g javorového siru- 
pu BIOLINIE, 270 g másla, džem

Pohankovou mouku, špaldovou mou-
ku, máslo a javorový sirup zpracujeme 
v těsto a uložíme aspoň na 1 hodinu 
do chladu. Odležené těsto vyválíme 
na 3 mm silný plát a vykrajujeme různé 
tvary. Ve vyhřáté troubě pečeme 
cca na 150 °C asi 20 min. Necháme  
vychladnout a poté natřeme džemem 
a slepíme. Cukroví je po dvou dnech 
měkké.

MEDOVÉ PERNÍČKY
860 g žitné mouky výražkové  
BIOHARMONIE, 4 vejce, 4 velké lžíce 
medu, 350 g třtinového cukru  
BIOHARMONIE, 1 polévková lžíce 
perníkového koření, citrónová kůra 
z bio citrónu, 250 g sádla nebo másla, 
1 bio prášek do pečiva nebo vinný  
kámen

V míse rukama zpracujeme máslo 
s cukrem, vejce, skořici, vločky, mouku 
s vinným kamenem, ořechy a ovoce. 
Podle potřeby dosypeme mouku. 
Lžičkou odebíráme těsto a formu-
jeme kuličky, které na plechu (vylo-
ženém pečícím papírem) stlačíme 
a tvarujeme koláčky. Pečeme při  
teplotě asi 150 °C. Po 10 minutách 
středy sušenek ozdobíme džemem 
a pečeme ještě dalších 10 minut.

Rychlý a snadný recept, do kterého 
se rády zapojí i vaše děti.

Všechny ingredience smícháme  
a vypracujeme těsto. Pokud je příliš 
řídké, přidáme mouku. Hotové těsto 
necháme nejlépe 12 hodin odležet. 
Těsto vyválíme na 3 mm silný plát  
a vykrajujeme libovolné tvary, které 
pak rovnoměrně rozprostřeme na 
vymazaný nebo pečícím papírem  
vyložený plech. Pečeme na 170 °C asi 
8 minut do zlatova.

VÁNOČNÍ ŠTOLA
autorkou receptu je Zdeňka Kolláriková

350 g hladké špaldové mouky BIOHARMONIE,  150 g hrubé špaldové  
mouky BIOHARMONIE,  250 g tvarohu, 180 g másla, 150 g třtinového 
cukru BIOHARMONIE, 100 g pomletých mandlí BIOHARMONIE, vanil-
kový cukr, citrónová kůra, 3 lžičky vinného kamene, 2 vejce, syrovátka 
Amálka, rozinky BIOHARMONIE namočené v rumu, třešně, brusinky, 
meruňky, švestky, nasekané lískové ořechy BIOHARMONIE, nasekané 
mandle BIOHARMONIE, kandovaný pomeranč a citrónová kůra, kando-
vaný zázvor BIOHARMONIE, 200 g másla na potírání

RAW KULIČKY S MATCHA TEA 
A KONOPNÝM SEMÍNKEM
1 hrnek mandlí BIOHARMONIE , ½ hrnku kešu ořechů BIOHARMONIE, 
½ hrnku rozinek Thompson BIOHARMONIE nebo datlí , 1 polévková lžíce 
agávového nebo javorového sirupu BIOLINIE , ½ lžičky vanilkového  
extraktu , kokos strouhaný BIOLINIE, Matcha tea, konopné semínko 
loupané BIOHARMONIE

Mandle a kešu namočíme na 12 hodin do vody, rozinky nebo datle sta-
čí namočit na 1 hodinu. Namočené mandle, kešu a rozinky rozmixujeme 
na hladkou kaši, přidáme agávový sirup, vanilku a zahustíme kokosem 
tak, abychom mohli tvarovat kuličky. Ty pak obalíme v Matcha tea nebo 
konopném semínku.

Na vále smícháme mouku s vinným kamenem a cukrem. Přidáme všechny 
ostatní ingredience, promícháme a vypracujeme těsto. Rukama ho roz-
tlačíme na podlouhlou placku (můžeme si pomoct válečkem). Podélně  
přeložíme jednu půlku na druhou, přeneseme na plech vyložený papírem  
na pečení a potřeme rozpuštěným máslem. Vložíme do trouby vyhřáté  
na 175 °C a pomalu pečeme cca 45 minut. Během pečení každých 10 minut 
znovu potřeme rozpuštěným máslem. Upečenou štolu hned po vytažení 
z trouby potřeme máslem a hustě posypeme vanilkovou syrovátkou.
Po vychladnutí můžeme nakrájet a pochutnávat si nebo dobře zabalit  
a uložit do chladu.


