
BYLI JSTE SPOKOJENI S DODÁVKOU FARMÁŘSKÝCH PRODUKTŮ?
Jedině Váš názor nám pomůže zlepšovat farmářskou nabídku. Vaše připomínky, návrhy 
a nápady uvítáme na e-mailu: marketing@konzumuo.cz nebo na 
www.facebook.com/konzumUO.

VYZKOUŠEJTE DALŠÍ FARMÁŘSKÉ PRODUKTY Z NAŠÍ NABÍDKY:
Farmářský balíček s hovězím masem, Rychnovské pivo, Bohemia mošt jablečný.

Obsah farmářského koše
pro 34. týden 2021 (23. 8. - 29. 8. 2021)

Tento koš Vám připravila firma Tercie s.r.o. Letohrad,
partner projektu “Jsme tu doma”.

KVĚTÁK

Květák obsahuje:
- vitaminy A, B, C, E
- vápník, draslík, sodík,
  hořčík, chrom, ...

Fitness pizza bez mouky

Květák neboli lidově karfiol je oblíbe-
nou košťálovou zeleninou, kterou 
člověk získal vyšlechtěním divoké 
brukve zelné (stejně jako např. 
kedluben, zelí či kapustu). V případě 
květáku využíváme jako zeleninu 

Květák je výborný zdroj vitaminů, 
minerálů a stopových prvků, které 
usměrňují trávicí proces. Působí na 
celý trávicí trakt od žaludku po slepé 
střevo. Díky tomu, že je lépe stravitel-
ný než jiné brukvovité rostliny, 
doporučuje se lidem se žaludečními 
chorobami (gastr i t idou, vředy, 
dyspepsií). Jelikož reguluje průchod-
nost střev, lze jej použít jak při zácpě, 
tak průjmu a též při podráždění nebo 

zdužnatělé květenství.

zánětu tlustého střeva.

- 1 květák 
- špetka soli, špetka pepře 
- 1/2 lžičky sušené bazalky 
- 1/2 lžičky oregana 

- 1/2 lžičky sušeného česneku
- 1/4 hrnku nastrouhaného parmezánu
- 1/4 hrnku mozzarelly
- 1 vejce

Předehřejte troubu na 230° C. Omyjte a osušte květák, rozdělte ho na jednotlivé 
„mozečky“ a asi 30 sekund ho mixujte. Vzniknout by měly 2 – 3 hrnky květákového 
sněhu. Rozmixovaný květák dejte v míse asi na 4 minuty do mikrovlnné trouby, poté ho 
vysypte na čistou utěrku, nebo do cedníku a nechte vychladnout. Vyždímejte do utěrky, 
nebo do cedníku veškerou přebytečnou vodu z květáku, aby hmota nebyla sypká, ale 
byla jednotná jako těsto. Květák dejte do mísy a přidejte k němu parmezán, mozzarellu, 
špetku soli, bazalku, oregáno, sušený česnek a případně červený pepř. Vmíchejte i vejce 
a těsto zpracujte, nejlépe rukama. Těsto rozložte na plech pokrytý pečicím papírem. 
Rovrstvěte rovnoměrně, ať není na některých místech příliš tlusté či tenké.
Plech vložte do rozehřáté trouby a pečte 8 – 11 minut, dokud okraje nezačnou hnědnout. 
Poté vyjměte z trouby. Přidejte sýr, zeleninu a další přísady na vršek pizzy. Vložte zpět 
do trouby a pečte dalších 5 – 7 minut, dokud není sýr rozteklý a nazlátlý.

Nechte 2 minuty vychladnout, nakrájejte na kousky.
Dobrou chuť!
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