
 

Narcisova 5, Ba-Ružinov, 

 

    

 

Zásadotvorná ľahko stráviteľná potravina

MorgenStund´® - lahodné raňajky obsahujúce pšeno, pohánku, jablká, 

ananás, tekvicové a

Príprava: 3 polievkové lyžice MorgenStund´® premiešajte s

a krátko povarte. Následne nechajte kašu odstáť, občas premiešajte až 

kým nezhustne. A zdravé raňajky máte hotové.

Rýchla príprava: MorgenStund´® zalejte vriacou vodou

odstáť. 

Kašu si môžete dochutiť rôznymi druhmi ovocia, orieškami, semienkami, 

škoricou, WurzelKraftom (koncentrovanou zmesou bylín), sójovým alebo 

ryžovým mliekom a

Balenie 500 g MorgenStund´®

14 porcií / 10,60 € 

Balenie 2000g MorgenStund´® 

56 porcií / 34,60 € 

 

 

 

"Stolček prestri sa" chutný pokrm s quinou, pšenom a 

zeleninou 

TischleinDeckDich 

mrkvy, cibule, hrachu, červenej papriky,

"Stolček prestri sa" nevyzerá len pestro a rozmanito, ale boduje tiež v 

pestrosti dôležitých vitálnych látok. Ako všetky výrobky 

tiež "Stolček prestri sa" bezlepkový, bez kuchynskej soli a úplne bez 

druhotných látok. 

"Stolček prestri sa" presviedča okrem svojej božskej chuti aj veľmi 

jednoduchou prípravou. V priebehu pár minút sa pripraví plnohodnotný a 

lahodný pokrm pre malých aj veľkých. Je zaujímavý svojimi 

mnohostrannými a kreatívnymi receptami.

Balenie 400 g  - 8 porcií / 10,00 

Balenie 800 g  - 16 porcií / 18,00 

JENTSCHURA

MorgenStund´®

JENTSCHURA

TischleinDeckDich®

 

 
Ružinov, www.centrumrafael.sk, tel: 0917 945 561

Zásadotvorná ľahko stráviteľná potravina 

lahodné raňajky obsahujúce pšeno, pohánku, jablká, 

ananás, tekvicové a slnečnicové semienka, sladké mandle a amarant.

3 polievkové lyžice MorgenStund´® premiešajte s

krátko povarte. Následne nechajte kašu odstáť, občas premiešajte až 

zdravé raňajky máte hotové. 

MorgenStund´® zalejte vriacou vodou a nechajte chvíľu 

Kašu si môžete dochutiť rôznymi druhmi ovocia, orieškami, semienkami, 

škoricou, WurzelKraftom (koncentrovanou zmesou bylín), sójovým alebo 

ryžovým mliekom a pod. 

Balenie 500 g MorgenStund´® 

 

Balenie 2000g MorgenStund´®  

 

"Stolček prestri sa" chutný pokrm s quinou, pšenom a 

TischleinDeckDich - lahodný pokrm z quinoi, pšena, ryže, zemiakov, 

mrkvy, cibule, hrachu, červenej papriky, póru, bylín a korenia. 

"Stolček prestri sa" nevyzerá len pestro a rozmanito, ale boduje tiež v 

pestrosti dôležitých vitálnych látok. Ako všetky výrobky ohto výrobcu je 

tiež "Stolček prestri sa" bezlepkový, bez kuchynskej soli a úplne bez 

 

"Stolček prestri sa" presviedča okrem svojej božskej chuti aj veľmi 

jednoduchou prípravou. V priebehu pár minút sa pripraví plnohodnotný a 

lahodný pokrm pre malých aj veľkých. Je zaujímavý svojimi 

mnohostrannými a kreatívnymi receptami.  

8 porcií / 10,00 € 

16 porcií / 18,00 € 

JENTSCHURA 

MorgenStund´® 

JENTSCHURA 

TischleinDeckDich®  

, tel: 0917 945 561 

lahodné raňajky obsahujúce pšeno, pohánku, jablká, 

amarant. 

3 polievkové lyžice MorgenStund´® premiešajte s vodou 

krátko povarte. Následne nechajte kašu odstáť, občas premiešajte až 

nechajte chvíľu 

Kašu si môžete dochutiť rôznymi druhmi ovocia, orieškami, semienkami, 

škoricou, WurzelKraftom (koncentrovanou zmesou bylín), sójovým alebo 

"Stolček prestri sa" chutný pokrm s quinou, pšenom a 

lahodný pokrm z quinoi, pšena, ryže, zemiakov, 

"Stolček prestri sa" nevyzerá len pestro a rozmanito, ale boduje tiež v 

ohto výrobcu je 

tiež "Stolček prestri sa" bezlepkový, bez kuchynskej soli a úplne bez 

"Stolček prestri sa" presviedča okrem svojej božskej chuti aj veľmi 

jednoduchou prípravou. V priebehu pár minút sa pripraví plnohodnotný a 

lahodný pokrm pre malých aj veľkých. Je zaujímavý svojimi 


