
Vedeli ste, že ...?
...  na Slovensku najobľúbenejšie LUNTER 

NATURÁLNE TOFU vzniká tradičným, 
dvetisíc rokov starým poctivým výrob-
ným postupom. Prvá písomná zmienka 
o výrobe TOFU pochádza z obdobia 
starovekej Číny z rokov 25 - 220 n.l.

...  takto vyrobená pochúťka má preu-
kázateľne priaznivé účinky na ľudské 
zdravie. Obsahuje dôležité proteíny, 
vápnik a iné zdraviu prospešné látky

...  je to TOFU s najvyšším obsahom vápni-
ka na trhu (ocenený českou vegánskou 
spoločnosťou)

...  vyrába sa zo sóje dopestovanej na Slo-
vensku

2 porcie / príprava: 5 min

SUROVINY:
●  180 g LUNTER  

Tofu na gril  
Sweet Chilli

●  kukuričná  
strúhanka

●  sezam
●  olej na vyprážanie

POSTUP: 
Tofu Sweet Chilli nakrájame 
a obalíme zo všetkých strán 
v kukuričnej strúhanke, ktorú 
sme zmiešali so sezamom. 
Vložíme do rozpáleného oleja 
a vyprážame cca 2 minúty 
z každej strany. Podávame na 
ryžových rezancoch s baby 
špenátom.

2 porcie / príprava: 5 min

Vyprážané LUNTER Tofu na gril Sweet 
Chilli v sezamovej strúhanke

SUROVINY:
●  180 g LUNTER Tofu  

na gril Sweet Chilli

●  rôzne druhy šalátu

●  cherry paradajky

●  chilli papričky

●  olivový olej

● soľ

POSTUP: 
Tofu rozkrojíme na dve 
trojuholníkové časti  
a vložíme na rozpálený 
gril. Medzitým zmiešame 
listy šalátu s cherry 
paradajkami a nakrájanými 
chilli papričkami. 
Zalejeme olivovým olejom 
a dochutíme soľou.

LUNTER Tofu na gril Sweet Chilli 
s trhaným šalátom

RECEPTÁR
rýchlovky s tofu

Náš chutný tip na rýchle a zdravé rodinné grilovanie

 - NOVINKA LUNTER TOFU NA GRIL
Stačí naozaj málo – za dve minúty máte na stole plnohodnotný 
obed s vyváženou chuťou tymianu alebo ostrejšieho sweet chi-
lli. Servírovať môžete s ľubovoľnou prílohou podľa chuti. Uspokojí 
chute aj tých najnáročnejších gurmánov.

LUNTER tofu na gril spríjemní každú grilovačku. Je vhodné ako 
hlavné jedlo alebo na spestrenie klasických mäsitých pokrmov, 
pripravovaných na grile. Navyše, konzumáciou našich rastlinných 
výrobkov v tej najvyššej kvalite, prispievate k svojmu zdravšiemu 
a vyvážanejšiemu jedálničku.

 
VYSOKÝ
OBSAH 
BIELKOVÍN

BEZ 
KONZERVAČNÝCH
LÁTOK

BEZ 
CHOLESTEROLU
A GMO

ZDROJ
VÁPNIKA

BEZ
LEPKU

200 °C
2 MINÚTY



LUNTER Tofu na gril Tymián 
s grilovanou zeleninou

SUROVINY:
●  180 g LUNTER Tofu 

na gril Tymián

●  paradajka  ●  paprika

●  cuketa  

●  bazalka

●  mleté korenie

●  olivový olej  ● soľ

POSTUP: 
Tofu pokrájame priečne 
na pásiky a vložíme na 
rozpálený gril spoločne 
so zeleninou. Bazalku 
rozmixujeme s olivovým 
olejom, soľou a mletým 
korením. Touto zmesou 
potierame zeleninu 
a grilujeme do mäkka.

1 porcia / príprava: 10 min2 porcie / príprava: 10 min 2 porcie / príprava: 35 min 2 porcie / príprava: 35 min

Batáty plnené 
LUNTER Tofu 
na gril Tymián

SUROVINY:
●  180 g LUNTER Tofu 

na gril Tymián
●  2 batáty
●  korenie
●  listový šalát
●  soľ

POSTUP: 
Očistené a na polovice 
rozdelené batáty 
pokvapkáme olejom, osolíme, 
okoreníme a vložíme na 15 
minút do rúry predhriatej na 
180 ºC. Po upečení batáty 
vydlabeme, zmiešame 
s rozdrveným tymiánovým 
tofu a takto získanou zmesou 
batáty opäť naplníme. 
Následne pečieme v rúre 
ďalších 15 minút pri teplote 
200 ºC.

Restované LUNTER Tofu Naturálne 
so zelenými fazuľkami a šampiňónmi
SUROVINY:
●  180 g LUNTER  

Tofu Naturálne 
●  zelené fazuľky
●  šampiňóny
●  sójová omáčka
●  červená cibuľa
●  mleté korenie
●  olivový olej ● soľ

POSTUP: 
Fazuľky s červenou cibuľkou 
vložíme na rozpálenú panvicu 
a krátko restujeme. Pridáme 
na kocky nakrájané tofu. Po 
krátkom restovaní pridáme 
šampiňóny, osolíme, okoreníme 
a pokvapkáme sójovou 
omáčkou. Podávame  
so zemiakovou kašou.

SUROVINY:
●   180 g LUNTER  

Tofu Naturálne
●  ryža  ●  biele víno
●  hrášok ●  cibuľa
●  zeleninový vývar
●  olivový olej  ● soľ

Hráškové rizoto 
s LUNTER Tofu
Naturálne

POSTUP: 
Na olivovom oleji krátko 
orestujeme nakrájanú cibuľu. 
Pridáme ryžu a opäť restujeme. 
Po chvíľke pridáme biele víno 
a zeleninový vývar. Vedľa v miske 
do hladka rozmixujeme hrášok 
zmiešaný so zeleninovým výva-
rom. Potom ho dochutíme soľou 
a mletým korením. Hráškovú 
zmes vmiešame do ryže, ktorá 
sa medzitým uvarila. Na záver 
pridáme nakrájané tofu a krátko 
spolu prehrejeme.


