Terraz! To jsou těstoviny budoucnosti. Naší hlavní
úlohou je nabídnout vám udržitelnou verzi těstovin,
které jsou plné bílkovin, železa, antioxidantů a dalších
prospěšných látek, které naše tělo potřebuje.
Budoucnost jsme my, budoucnost je naše planeta
a tak Terraz vyrábíme pouze z udržitelných zdrojů.
Ingredience, které v našich těstovinách najdete, jsou
té nejvyšší kvality s vysokým nutričním profilem.
Jedním slovem – superfoody! A protože milujeme
jídlo, přinášíme vám těstoviny, které okouzlí svou chutí
i strukturou. Tak a terraz – dobrou chuť!

PRODUKTY

Seznamte se:
Jsou přímo zázračné – vlastnostmi, chutí i obsahem.
Díky cvrčkům (ano, čtete správně) obsahují plno
bílkovin, aminokyselin, vitamínu B12, železa a dalších
živin a minerálů. Na rozdíl od klasického živočišného
chovu jsou pro přírodu neškodní. Na další level
proteinu a živín posouvá těstoviny i červená
čočka. Kvalitní semolina zanechá strukturu, kterou
od těstovin očekáváte. Jsou vhodné pro gastro
dobrodruhy, ale i pro všechny, kterým není ekologie
lhostejná. Mají jemnou oříškovou chuť a hodí se ke
krémovým omáčkám. 6 minut a máte hotovo!

Cvrčkové Tagliatelle
s červenou čočkou

Inspirujte se:
Cvrčkové tagliatelle alla norma
INGREDIENCE

POSTUP

–
–
–
–
–

Lilek nakrájíme na větší kostky
a dochutíme. Vložíme do
rozehřáté pánve s olivovým
olejem a pečeme 5 až 8 minut
dozlatova. Přidáme nadrobno
nasekaný česnek, kapari,
chilli a oregano. Po 2 minutách
vmícháme nadrobno nasekaná
rajčata a necháme vařit pod
pokličkou asi 15 minut. Přidáme
uvařené těstoviny, dobře
promícháme a dochutíme.
Servírujeme s olivovým olejem,
bazalkou a parmezánem.

–
–
–
–
–

lilek
2 stroužky česneku
bazalka
oregano
čajová lžička sušeného
drceného chilli
polévková lžíce kapari
6 velkých rajčat
parmazán
olivový olej, sůl, pepř
Terraz těstoviny

Věděli jste:

Cvrčci jsou efektivním zdrojem bílkovin. Na 1 kg bílkovin potřebují
38x míň půdy, 23x méně vody a 12x méně krmiva než je třeba při chovu
dobytka. Zároveň produkují minimální množství skleníkových plynů.

Seznamte se:
Vynikají tmavě zelenou barvou, zajímavou chutí
a zdraví prospěšnými látkami. Není to žádná
prázdná příloha bez živin. Naše těstoviny obsahují
díky spirulině nejlepší zdroj rostlinné vstřebatelné
vlákniny, antioxidanty a další minerály. Díky
kombinaci s červenou čočkou jsou plné proteinu
a kvalitní semolina zajišťuje strukturu, kterou
od těstovin očekáváte. Nejvíc je ocení vegani
a všichni, kteří se zajímají o ekologii a udržitelnost.
Jsou hotové za 6 minut a výborně se hodí
k jednoduchým receptům!

Spirulinové Tagliatelle
s červenou čočkou

Inspirujte se:
Krémové spirulina tagliatelle
s avokádem a špenátem
INGREDIENCE

POSTUP

–
–
–
–
–
–
–
–

Česnek, avokádo, oříšky
a bazalku vložíme do mixéru
a rozmixujeme na jemnou
omáčku. Omáčku přelijeme do
předehřáté pánve a na minutu
necháme prohřát. Přidáme
uvařené těstoviny a dobře
promícháme. Pokud je omáčka
příliš hustá, přidáme trochu
vody, ideálně převařenou vodu
z těstovin. Těstoviny dochutíme
solí, pepřem a pokapeme
citronovou šťávou. Zamícháme
a podáváme s olivovým olejem
a rozdrobeným kozím sýrem.

1 stroužek česneku
1 avokádo
hrst pekanových ořechů
bazalka
šťáva z půlky citronu
kozí sýr
olivový olej, sůl, pepř
Terraz těstoviny

Věděli jste:

Spirulina je sladkovodní modrozelená řasa. Může obsahovat až 70 %
proteinu ve srovnání s hovězím masem, které obsahuje pouze 22 %.

Seznamte se:

Tagliatelle
s červenou čočkou

Díky červené čočce mají příjemnou, téměř
růžovou barvu. Jsou bohaté na železo, proteiny
a další živiny. V kombinaci s kvalitní semolinovou
moukou je chuť a struktura k nerozpoznání od
klasických těstovin. Obsahují míň lepku, lépe
zasytí a potěší chuťové pohárky. Milovat je budou
všichni nadšenci do těstovin, vegani a ekologicky
smýšlející lidé. Zároveň se hodí k jakémukoliv
vašemu oblíbenému receptu na těstoviny.

Inspirujte se:
Čočkové tagliatelle
s koprem a brokolicí
INGREDIENCE

POSTUP

– polévková lžíce piniových
oříšků
– polévková lžíce kešu ořechů
– 1 velká brokolice
– 1 stroužek česneku
– šťáva z půlky citronu
– 100 g sušených hub
– kopr
– olivový olej, sůl, pepř
– Terraz těstoviny

Ořechy nasypeme do hmoždíře,
přidáme sůl a tloučkem rozdrtíme na malé kousky. Směs
pár minut opečeme na pánvi
a necháme stranou. Brokolici
povaříme 2 minuty ve vodě
společně s česnekem, koprem
a sušenými houbami. Následně směs s trochou vody mírně
rozmixujeme, nesnažíme se
vytvořit jemnou omáčku. Směs
přelijeme do pánve s olivovým
olejem a necháme 2 minuty
povařit. Přidáme uvařené těstoviny, šťávu z citronu a dochutíme solí a pepřem. Servírujeme
posypané praženými ořechy
a koprem.

Věděli jste:

Mnoho nových surovin se označuje jako superfoody, ale červená
čočka si nese tento přívlastek již od nepaměti. Kromě toho, že má
skvělé nutriční vlastnosti, při pěstování potřebuje jen malé množství
vody a nevyžaduje chemické posypy.

O NÁS

Proč ochutnat
právě Terraz?

1

2

Záleží nám na přírodě a na
naší planetě. Naše těstoviny
jsou vyrobené z udržitelných
a inovativních ingrediencí,
které naleznete výhradně
v recyklovatelných obalech.

Zlepšení tradičních receptů
přinášíme přes sociální sítě, naši
kuchařku na internetu a různé
festivaly. Inspirujeme a chceme
být inspirováni.

Jsme udržitelní

Spojujeme lidi

3

Nabízíme jídlo
budoucnosti
Naše těstoviny posouváme na další
level – od přílohy k plnohodnotnému
pokrmu, který je plný proteinu,
železa, vápníku, antioxidantů
a dalších vitamínů a minerálů.

4

Vaříme bez starostí
Terraz těstoviny jsou jednoduché
a rychlé na přípravu se všemi
zdraví prospěšnými látkami,
které potřebujete během vašich
zaneprázdněných dnů.

5

Baví nás superfoody
Základem jsou superfoody, které díky
nutričním hodnotám a blahodárným
vlastnostem dávají našim těstovinám
ten správný exotický šmrnc, ale přitom
si zachovávají strukturu a tvar, který
od nich očekáváte.

Kdo stojí
za Terraz?
Začátek příběhu Terraz se rodil v našich hlavách ještě dřív, než se
cvrčci a ostatní superfoody stali žhavými tématy v gastronomii
a zdravé výživě. Známe se od střední školy a už tehdy nás
spojovala vášeň pro dobré jídlo. Poté, co jsme se přestěhovali
do Prahy, jsme začali experimentovat a hledat výživné a zdravé
kombinace chutí.

Vysokoškolská přednáška na
téma “hmyz a jejich budoucnost
ve výživě” odstartovala náš
zájem o cvrčky. Rozběhli jsme
se do zverimexu a koupili jich
pár na vyzkoušení. Byla z toho
vtipná noc s několika cvrčky
skákajícími po domě. Byl to ale
taky moment, kdy jsme se do
cvrčků zamilovali a chtěli o nich
vědět víc.

IVANA
– Oblečení nakupuju
v sekáčích.
– Rada fotím.
– Pořád někde lítám.

Díky práci v oboru se zdravými
a udržitelnými potravinami
jsme se k cvrčkům a ostatním
udržitelným superfoodům jako
spirulina vrátili. Rozhodli jsme
se být jedni z prvních, kteří
lidem ukážou nové možnosti
ve výživě. Zakomponovali jsme
superfoody do jídla, které všichni
milují. Do těstovin. Chceme
tím představit nový způsob
jídelníčku a z přílohy vytvořit
plnohodnotné jídlo, plné chuti
a živin.

MARTIN
– Přečtu 40 a víc
knih ročně.
– Jsem gurmán.
– Rád se hrabu
v číslech.

Šetříme náš i váš čas při
přípravě složitých receptů.
Chutným a zdravým jídlem
spojujeme rodinu a kamarády.
Našimi recepty a změnou
celkového životního stylu
přinášíme lidem inspiraci,
a to hravou a milou formou.
Ivana & Martin

DETAIL
PRODUKTŮ

Cvrčkové Tagliatelle
s červenou čočkou

Spirulinové Tagliatelle
s červenou čočkou

Tagliatelle
s červenou čočkou

Složení: semolinová mouka (80 %),
mouka z červené čočky (15 %),
cvrčková mouka (5 %).

Složení: semolinová mouka (80 %),
mouka z červené čočky (15 %),
spirulinová mouka (5 %).

Složení: semolinová mouka (60 %),
mouka z červené čočky (40 %).

EAN kód: 8593085012454
25 % proteinu.

EAN kód: 8593085012461
18 % proteinu.

Výživové údaje
Energie
Tuky
Z toho nasycené
mastné kyseliny
Sacharidy
Z toho cukry
Vláknina
Bílkoviny
Sůl

100 g
1451 kJ – 347
kcal
1,1 g
1,0 g

RI %/ 100 g*
17 %

Výživové údaje
Energie

2%
5%

55,7 g
0,1 g
5,4 g
25,0 g
0,1 g

21 %
0,1 %
18 %
50 %
2%

Tuky
Z toho nasycené
mastné kyseliny
Sacharidy
Z toho cukry
Vláknina
Bílkoviny
Sůl

*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby

EAN kód: 8593085012478
17 % proteinu.

100 g
1455 kJ – 348
kcal
0,9 g
0,4 g

RI %/ 100 g*
17 %

Výživové údaje
Energie

1%
2%

64,4 g
0,1 g
4,3 g
18,0 g
0,1 g

25 %
0,1 %
14 %
36 %
2%

Tuky
Z toho nasycené
mastné kyseliny
Sacharidy
Z toho cukry
Vláknina
Bílkoviny
Sůl

*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby

100 g
1431 kJ – 342
kcal
0,8 g
1,0 g

RI %/ 100 g*
17 %

63,2 g
0,1 g
5,9 g
16,6 g
0,1 g

24 %
0,1 %
20 %
33 %
2%

1%
5%

*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby

Stay in touch.
Join Terraz pasta movement and
help us to create new way living.

info@terrazpasta.com
+420 608 916 390
Fakturační údaje
Terraz Food, s.r.o
Korunní 2569/108
101 00 Praha 10
IČ 082 38 332
DIČ CZ082 38 332

Výroba
martin@terrazpasta.com
+421 905 456 362

Obchod a marketing
ivana@terrazpasta.com
+420 608 916 390

Facebook, Instagram
@terrazpasta

Objednávky
orders@terrazpasta.com

Web
www.terrazpasta.com

