Tu a Terraz. Cestoviny budúcnosti. Myslíme na planétu
a preto naše cestoviny vyrábame len z udržateľných
zdrojov. Ingrediencie v našich cestovinách sú
navyše tej najvyššej kvality, plné proteínov, železa či
antioxidantov. Jedným slovom – superfoody! A keďže
milujeme jedlo, prinášame vám cestoviny,
ktoré očaria aj svojou chuťou a textúrou.
Tak a Terraz – dobrú chuť!

PRODUKTY

Zoznámte sa:
Sú naozaj zázračné – vlastnosťami, chuťou aj
obsahom. Vďaka cvrčkom (áno, čítate správne)
obsahujú množstvo proteínu, aminokyselín, vitamínu
B12, železa a ďalších živín a minerálov. Na rozdiel
od klasického živočíšneho chovu sú neškodné pre
prírodu. Na ďalší level proteínov a živín posúva
cestoviny aj červená šošovica. Kvalitná semolina zas
zanechá textúru, ktorú od cestovín očakávate. Sú
vhodné pre gastro dobrodruhov, ale aj pre všetkých,
ktorým nie je ekológia ukradnutá. Majú jemnú
orieškovú chuť a hodia sa ku krémovým omáčkam.
6 minút a máte hotovo.

Cvrčkové Tagliatelle
s červenou šošovicou

Inšpirujte sa:
Cvrčkové tagliatelle alla norma
INGREDIENCIE

POSTUP

–
–
–
–
–

Baklažán narežeme na väčšie
kocky a dochutíme. Vložíme
do rozohriatej panvice
s olivovým olejom a pečieme
5 až 8 minút pokým nebude
do zlatista upečený. Pridáme
nadrobno nasekaný cesnak,
kapary, chilli a oregano.
Po 2 minútach pridáme
nadrobno nasekané paradajky
a necháme variť 15 minút pod
pokličkou. Pridáme uvarené
cestoviny, dobre zamiešame
a dochutíme. Servírujeme
s olivovým olejom, bazalkou
a parmezánom.

–
–
–
–
–

1 baklažán
2 strúčiky cesnaku
bazalka
oregano
1 čajová lyžička sušeného
drteného chilli
1 polievková lyžica kapari
6 veľkých paradajok
parmezán (voliteľné)
olivový olej, soľ a peper
Terraz cestoviny

Vedeli ste:

Cvrčky sú efektívnym zdrojom proteínov. Na 1 kg proteínu potrebujú
38x menej pôdy, 23x menej vody a 12x menej krmiva ako chov dobytka.
Zároveň produkujú minimálne množstvo skleníkových plynov.

Zoznámte sa:
Vynikajú tmavozelenou farbou, zaujímavou
chuťou a zdraviu prospešnými látkami. Nie je to
žiadna prázdna príloha bez živín. Naše cestoviny
obsahujú vďaka spiruline najlepší zdroj rastlinne
vstrebateľnej vlákniny, antioxidantov a ďalších
minerálov. Vďaka kombinácii s červenou šošovicou
sú plné proteínov a vďaka kvalitnej semoline si
zachovávajú textúru, ktorú od cestovín očakávate.
Najviac ich ocenia vegáni a všetci tí, ktorí sa
zaujímajú o ekológiu a udržateľnosť. Sú hotové za
6 minút a dajú sa použiť ako súčasť jednoduchých
receptov.

Spirulinové Tagliatelle
s červenou šošovicou

Inšpirujte sa:
Kremové spirulina tagliatelle
s avokádom a špenátom
INGREDIENCIE

POSTUP

–
–
–
–
–
–
–
–

Cesnak, avokado, oriešky
a bazalku vložíme do mixéra
a pomixujeme pokým vznikne
jemná omáčka. Omáčku
prelejeme do predhriatej
panvice a na minútu
necháme zohriať. Pridáme
uvarené cestoviny a dobre
premiešame. Pokiaľ je omáčka
hustá, pridáme trochu vody,
najlepšie pridať prevarenú
vodu z cestovín. Cestoviny
dochutíme soľou a peprom,
pokvapkáme šťavou z citróna,
zamiešame a podávame
s olivovým olejom a kúskami
kozieho syru na vrchu.

1 strúčik cesnaku
1 avokádo
hrsť pekanových orieškov
bazalka
štava z polky citróna
kozí syr (voliteľné)
olivový olej, soľ a peper
Terraz cestoviny

Vedeli ste:

Spirulina je sladkovodná modrozelená riasa. Obsahuje až 70 % proteínu
v porovnaní s hovädzím mäsom, ktoré obsahuje iba 22 %.

Zoznámte sa:

Tagliatelle
s červenou šošovicou

Vďaka červenej šošovici majú príjemnú, takmer
ružovú farbu. Sú bohaté na železo, proteíny a ďalšie
živiny. V kombinácii s kvalitnou semolinovou
múkou je ich chuť a štruktúra na nerozoznanie od
klasických cestovín. Obsahujú menej lepku, viac
zasýtia a potešia chuťové poháriky. Milovať ich
budú všetci cestovinoví nadšenci, vegáni a eko
zmýšľajúci ľudia. Zároveň sa hodia k akémukoľvek
vášmu obľúbenému receptu na cestoviny.
Inšpirujte sa:
Šošovicové Tagliatelle
s kôprom a brokolicou
INGREDIENCIE

POSTUP

– polievková lyžica píniových
orieškov
– polievková lyžica cashew
orechov
– 1 veľká brokolica
– 1 strúčik cesnaku
– štava z polky citronu
– 100g sušených húb
– kôpor
– olivový olej, soľ peper
– Terraz cestoviny

Orechy nasypeme do misky,
pridáme soľ a tĺčikom
rozdrtíme na malé kúsky.
Zmes na pár minút opečieme
na panvici a necháme
bokom. Brokolicu povaríme
na 2 minúty vo vode a spolu
s cesnakom, kôprom,
sušenými hubami a kúskom
vody rozmixujeme v mixéri
na menšie kúsky, nesnažíme
sa vytvoriť jemnú omáčku.
Zmes prelejeme do panvice
s olivovým olejom a necháme
variť 1-2 minúty. Pridáme
uvarené cestoviny, šťavu
z citróna a dochutíme soľou
a peprom. Servírujeme
s kôprom a posypanými
upečenými orechami.

Vedeli ste:

Veľa nových jedál sa nazýva superfoodom, no červená šošovica si
nesie tento prívlastok už od nepamäti. Okrem toho, že má skvelé
nutričné vlastnosti, potrebuje len malé množstvo vody a nevyžaduje
chemické posypy.

O NÁS

Prečo ochutnať
práve Terraz?

1

2

Záleží nám na prírode a našej
planéte. Naše cestoviny sú
vyrábané z udržateľných
a inovatívnych ingrediencií,
ktoré nájdete výhradne
v recyklovateľných obaloch.

Prinášame zlepšenia tradičných
receptov cez sociálne siete, našu
kuchárku na internete a rôzne
festivaly. Inšpirujeme a chceme
byť inšpirovaní.

Sme udržateľní

Spájame ľudí

3

Ponúkame jedlo
budúcnosti
Naše cestoviny posúvame na ďalší
level - od prílohy k plnohodnotnému
jedlu, ktoré je plné proteínov, železa,
vápnika, antioxidantov a ďalších
vitamínov a minerálov.

4

Varíme bez starostí
Terraz cestoviny sú jednoduché
a rýchle na prípravu so všetkými
zdraviu prospešnými látkami,
ktoré potrebujete počas vašich
zaneprázdnených dní.

5

Bavia nás superfoody
Základom sú superfoody, ktoré vďaka
nutričným hodnotám a blahodárnym
vlastnostiam dávajú našim cestovinám
ten správny exotický šmrnc, ale pritom
si zachovávajú štruktúru a tvar, ktoré
od nich očakávate.

Vďaka práci v odbore zo zdravými
a udržateľnými potravinami sme sa
k cvrčkom a ostatným udržateľným
superfoodom ako spirulina vrátili.
Chceli sme byť jedny z prvých,
ktorí ukážu ľuďom novú možnosť
vo výžive. Zakomponovali sme
superfoody do jedla, ktoré všetci
milujú, do cestovín. Rozhodli
sme sa predstaviť nový spôsob
jedálnička a z prílohy vytvoriť
plnohodnotné jedlo, plné chuti
a živín.

Kto stojí
za Terraz?
Začiatok príbehu Terraz vznikol v našich hlavách ešte skôr ako
sa cvrčky a ostatné superfoody stali „cool“. Poznáme sa už roky
zo strednej školy a už vtedy nás spájala vášeň pre dobré jedlo.
Keď sme sa presťahovali do Prahy, začali sme experimentovať
a hľadať výživné a zdravé kombinácie chutí.

Celé to začalo záujmom o hmyz,
hlavne o cvrčky, keď sme si pred
rokmi na ekonomickej škole
vypočuli prednášku na tému
“hmyz a ich budúcnosť vo výžive”.
Rozbehli sme sa do zverimexu,
kúpili ich pár na vyskúšanie,
a nakoniec to bola vtipná noc
s niekoľkými cvrčkami skákajúcimi
po dome. Bol to tiež deň, kedy sme
sa zamilovali do cvrčkov a začali
sme si o nich študovať viac.

IVANA
– Oblečenie nakupujem
v sekáčoch.
– Rada fotím.
– Stále niekde lietam.

MARTIN
– Prečítam viac ako
40 kníh ročne.
– Som gurmán.
– Rád sa hrabem
v číslach.

Šetríme svoj aj váš čas pri príprave
zložitých receptov. Spájame rodinu
a kamarátov vďaka chutnému
a zdravému jedlu. Vďaka našim
receptom a zmenou celkového
životného štýlu prinášame ľuďom
inšpiráciu, a to hravou a milou
formou.
Ivana & Martin

DETAIL
PRODUKTOV

Cvrčkové Tagliatelle
s červenou šošovicou

Spirulinové Tagliatelle
s červenou šošovicou

Tagliatelle
s červenou šošovicou

Zloženie: semolinová múka (80 %),
múka z červenej šošovice (15 %),
cvrčková múka (5 %).

Zloženie: semolinová múka (80 %),
múka z červenej šošovice (15 %),
spirulinová múka (5 %).

Zloženie: semolinová múka (60 %),
múka z červenej šošovice (40 %).

EAN kód: 8593085012454
25% proteinu.

EAN kód: 8593085012461
18 % proteinu.

EAN kód: 8593085012478
17% proteinu.

Výživové údaje
Energia
Tuky
Z toho nasýtené
mastné kyseliny
Sacharidy
Z toho cukry
Vláknina
Bielkoviny
Soľ

100 g
1451 kJ – 347
kcal
1,1 g
1,0 g

RI %/ 100 g*
17 %

Výživové údaje
Energia

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 nasýtené
mastné kyseliny
Sacharidy
Z toho cukry
Vláknina
Bielkoviny
Soľ

*Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby

100 g
1455 kJ – 348
kcal
0,9 g
0,4 g

RI %/ 100 g*
17 %

Výživové údaje
Energia

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 nasýtené
mastné kyseliny
Sacharidy
Z toho cukry
Vláknina
Bielkoviny
Soľ

*Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej 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%

*Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby

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

info@terrazpasta.com
+420 608 916 390
Fakturačné 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

