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 Innowacyjna

żywność BIO 
• dla wegan, wegetarian i witarian   
  (RAW Food)
• dla alergików 
• dla sportowców

4 min

zielona fasola mung -
siemię lniane

6

 

Energia przez cały dzień dzięki proteinom i Omega 3  Pesto do makaronu

Nowe makarony penne

 

ciecierzyca -
siemię lniane

5
 
min

czerwona soczewica - 
łubin - kurkuma

5 min

komosa biała (Quinoa) -
siemię lniane5 min

gryka - 
siemię lniane

3 min

ulepszona
receptura

czerwona soczewica - 
siemię lniane

3 min

ulepszona
receptura

z siemieniem 
lnianym!

Teraz

Omega 3 i lepsza 
konsystencja

z siemieniem 
lnianym!

Teraz

Omega 3 i lepsza 
konsystencja

makaron świderki
Doskonały wybór dla wegan, sportowców 
i wszystkich, którzy unikają pszenicy
 wegańskie
 wysokobiałkowe
 bez glutenu

makaron penne
Doskonały wybór dla wegan, sportowców 
i wszystkich, którzy unikają pszenicy
 wegańskie
 wysokobiałkowe
 bez glutenu

Wysokobiałkowe makarony bez dodatku mąki pszennej

min

ciecierzyca - 
siemię lniane

gryka - świeży burak soczewica - świeża marchewka

5
 
min 5

 
min

 wegańskie
 bezglutenowe
 ze skiełkowanymi
    nasionami
 RAW

Wyśmienity dodatek do makaronu Goodel 
Dzięki obecności w składzie skiełkowanych nasion 
ogromnie wzrasta zawartość witamin i minerałów. 
Pesto pozwala na przyrządzenie pysznego dania 
z makaronem w kilka chwil, zastępując sos do makaronu. 
Wyjątkowe w smaku Pesto Goodel marki Govinda  
nadaje się także świetnie do smarowania chleba. 
Dzięki odpowiednim składnikom ma długą trwałość.

Głównym składnikiem makaronów Goodel są rośliny strączkowe.
Rośliny te odgrywają ważną rolę w żywieniu przy diecie wegańskiej 
jako źródło cennego białka. 
Życie nie jest możliwe bez białka. Białko składa się z aminokwasów, 
z których niektóre nie mogą być wytwarzane przez organizm 
człowieka. Oznacza to, że musimy polegać na aminokwasach 
w naszym codziennym żywieniu. 
W odróżnieniu od białka zwierzęcego białko roślinne zawiera mniej 
puryn i jest łatwo przyswajalne. 
Rośliny strączkowe są bardzo pożywne,
dają poczucie przyjemnego nasycenia 
i energię na dłuższy czas.

FRUIT

Govinda wykorzystuje owoce drzewa bochenkowego
Jackfruit pochodzące z południowych Indii, 
z gospodarstw rodzinnych, certy�kowanych
 zgodnie z unijnymi normami ekologicznymi. 

Jackfruit?
Jackfruits, czyli owoce drzewa bochenkowego 
to  największe owoce na świecie rosnące na drzewie. 
Największe osiągają nawet 50 kg!
Miąższ dojrzałych owoców jest soczysty i słodki, 
Natomiast owoce zbierane niedojrzałe są prawie 
bezsmakowe, a ich konsystencja przypomina mięso. 
Takie młode owoce zawierają dużo błonnika 
i są praktycznie wolne od tłuszczu. 
Miąższ młodych owoców wymaga doprawienia według 
upodobania, a zastosowanie zależy od naszej inwencji:
od burgerów, przez makaron, pizzę, szaszłyki, nadziewane 
warzywa i pieczarki, zupy i zapiekanki, aż po sałatki.

Jack’s® Sos barbecue 
Idealny na grilla dla wegan. Niepowtarzalny 
smak, który współgra ze smakiem potraw z owocu 
Jackfruit. Łączy w sobie owocowy aromat czarnej 
porzeczki z łagodną ostrością chili i dymnym 
aromatem wędzonego w specjalnym procesie 
surowego cukru trzcinowego. Jest wegański, 
bez laktozy i bez glutenu.
Smak: owocowy, dymny, pikantny.

Jackfruit od Govindy 
•  do wyboru: w kostce i rozdrobniony
•  produkt wegański
•  bogaty w błonnik
•  bez soi
•  bez glutenu
•  bez tłuszczu
W połączeniu 
z wysokobiałkowymi 
makaronami Goodel 
stanowi idealny 
roślinny zamiennik 
mięsa.

Nowoczesne produkty powstające w oparciu
 o tradycje żywieniowe z różnych zakątków świata.
Zaangażowanie społeczne, produkcja zgodnie 
z zasadami fair. Troska o najwyższą, ekologiczną 
jakość.

• zdrowe przekąski bez dodatku cukru
• bezglutenowe makarony
• pesto do makaronów
• żywność inspirowana Ajurwedą
• alternatywne rodzaje mąki i olejów
• dodatki do smoothies
• produkty z migdałów ziemnych Chufa
• Jackfruit, owoc drzewa bochenkowego

Przemysłowo wytwarzane makarony suszy się 
w temperaturze 130°C. Natomiast makarony GOODEL 
suszone są w temperaturze do 42°C, co pozwala zachować 
wartości odżywcze składników.

Pesto konopne 
z pomidorami

Pesto konopne 
z bazylią



             Boski owoc 
      Owoc mango pochodzi z Indii, gdzie 

  jest nazywane również "boskim owocem" 

lub "królową owoców". Mango zasługuje na te   

  określenia - to jeden z najzdrowszych i najsmacz-

    niejszych owoców świata o głębokim aromacie, 

         cudownej pomarańczowo - żółtej barwie

                      i naturalnej słodyczy.

Producent:
Govinda Natur GmbH
Dieselstr. 13 A
67141 Neuhofen
Niemcy
www.govindanatur.de

pyszne kremy do smarowania pieczywa, 
do deserów, jogurtów, 
ciast, wyśmienite 
do naleśników i gofrów

Syrop z kwiatu kokosa
do kawy, deserów, lodów, ciast 

Składniki: syrop 
z kwiatów kokosa*

Składniki: mleko kokoswe*, 
syrop z kwiatu kokosa*, kakao*

Składniki: mleko kokoswe*, 
syrop z kwiatu kokosa*

Cocoletta® 100% Kokos Cocoletta® Schoko

Nowoczesne wykorzystanie 
tradycyjnych składników 
z różnych stron świata

30 lat doświadczenia 
w produkcji naturalnej żywności
o jakości BIO, VEGAN, RAW

Kaszki Chufli
z migdałów ziemnych

· bezglutenowe

· słodkie z natury 
(bez dodatku cukru)

· bogate w błonnik

· przyjemnie sycące

· dziecinnie proste   
  przygotowanie 
  bez gotowania

· gotowe w 2 minuty

· bogate w błonnik

· zmieniasz smak  
  dodając owoce, 
  orzechy lub inne 
  ulubione dodatki

 

 
 

MAN!GO
bomba witaminowa,
skarbnica wartości,
bogaty, naturalnie
słodki smak i aromat

Słodkie bulwy trawy cibora jadalna 
(Cyperus esculentus L.) znane są pod 
kilkoma nazwami: 

• migdały ziemne (nie należy ich mylić 
  z orzechami ziemnymi) 

• orzechy tygrysie (często używany jest 
  angielski odpowiednik: Tiger Nuts)

• Chufa 

Chufa
jadalne bulwy trawy Cyperus esculentus 

naturalnie słodkie 
i pełne wartości 

Suszone migdały ziemne zawierają około 30% węglowodanów, 

z czego około 1/3 stanowią cukry, stąd ich naturalnie słodkawy 

smak. Zawierają też 25% tłuszczu, który składa się głównie 

z nienasyconych kwasów tłuszczowych. Blisko 25% zawartości 

błonnika daje po spożyciu uczucie długotrwałej sytości 

i wpływa pozytywnie na trawienie. Chufa są także źródłem łatwo 

przyswajalnego białka roślinnego, które stanowi około 7% ich 

składu. Dodatkowe korzyści dla zdrowia zapewniają witaminy C, 

E (tokoferol), H (biotyna) i P (bio�awonoid – rutyna). Biotyna 

i tokoferol przyczyniają się do ochrony komórek organizmu 

w walce z wolnymi rodnikami, a rutyna wzmacnia naczynia 

krwionośne i tkanki. Ponadto migdały chufa są bogate 

w minerały takie jak potas, wapń, magnez, żelazo, miedź, cynk, 

mangan i fosfor.

› bezglutenowe
› wegańskie
› naturalnie słodkie
› smaczne

Migdały ziemne Chufa
całe

płatki

› lekko orzechowy smak
› do wielu zastosowań
› wysoka zawartość 
  błonnika
› bez glutenu
› drobno mielona

Mąka z migdałów 
ziemnych Chufa

› produkt wegański
› bez glutenu
› bez laktozy
› bez dodatku cukru

Krem z migdałów 
ziemnych Chufa 
z wanilią

Przecier z mango Govinda

100% mango Alphonso*, 
bez dodatku cukru                 

*z upraw ekologicznych  

Wyśmienity do
• koktajli, smoothies
• sosów
• deserów 
• lodów 
• odświeżających napojów Mango Lassi 
Pyszny na naleśnikach i jako dodatek do kaszki,
na przykład jaglanej, na energetyczne śniadanie!

A na deser 
wykwintne, 
czekoladowe 
tru�e 
bez dodatku 
cukru! 
Naturalnie 
słodkie i mocno 
czekoladowe!

z wanilią
z orzechami

z imbirem

Dystrybutor: 
PRO-ECO 
ul. Przemyska 18
54-030 Wrocław
Tel: 698 655 610
biuro@pro-eco.com.pl
www.govindanatur.pl      
www.pro-eco.com.pl

Słuchamy głosu natury

Na śniadanie...
...i na podwieczorek

cynamonowa

z dodatkiem Chia

kokosowa 


