
PRODUKTY DO PRZEPISU

PROMOCJE
Promocje od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r.

DOMOWA GRANOLA

W misce wymieszać składniki sypkie, a następnie dodać syrop i olej. Wszystko 
dokładnie połączyć. Formę wyłożyć papierem do pieczenia, wsypać 
mieszankę i piec do 30 minut w temperaturze 190 st. C. Podczas pieczenia 
mieszankę należy kilka razy przemieszać łyżką, aż nabierze złocistego 
koloru. Gotową granolę wystudzić, wymieszać z żurawiną i przełożyć do 
słoika. Podawać na śniadanie z ciepłym mlekiem lub napojem roślinnym. 
Smacznego.

SKŁADNIKI (NA DUŻY SŁOIK):
• 200 g płatków owsianych OFZ
• 2 łyżki nasion słonecznika OFZ
•  2 łyżki płatków migdałowych 

OFZ

•  0,5 szklanki syropu klonowego
•  2 łyżki ulubionych orzechów
• 100 g suszonej żurawiny OFZ
• 3 łyżki oleju do pieczenia

PRZYGOTOWANIE:

Syrop z agawy jasny 
BIO 
250 ml 
Eko Wital

Syrop z agawy stosowany jest 
jako zamiennik cukru. Dobrze się 
rozpuszcza, może być używany jako 
dodatek do wypieków, deserów, 
naleśników itp.

14,99 zł 
17,90 zł

19%

Płatki owsiane 
błyskawiczne 
BIO, 300 g 
Organic Farma Zdrowia

Ekologiczne płatki owsiane pochodzą 
z pełnego przemiału. Płatki owsiane 
to źródło dużych ilości błonnika 
pokarmowego regulującego pracę 
jelit. Są nieodłącznym składnikiem 
smacznych i zdrowych owsianek oraz 
mieszanek musli. Mogą być również 
wykorzystywane jako składnik ciast, 
mufinek czy omletów.

4,99 zł 
5,99 zł

20%

Olej słonecznikowy  
do smażenia 
BIO, 1l 
Eko Wital

Olej wytłoczony z wysokooleinowej 
odmiany ekologicznych nasion 
słonecznika, dzięki czemu nadaje się 
do smażenia. Nie ma zapachu ani 
dominującego smaku.

22,90 zł 
26,90 zł

17%
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POLECANE

Syrop kokosowy 
BIO 
350 g 
Diet Food

Bio syrop kokosowy, z ekologicznych 
upraw. Pozyskiwany z soku, z pąków 
kwiatów kokosa. Filtrowany. Bez 
dodatków. Bogaty karmelowy 
smak. Polecany jako słodki dodatek 
do lodów, owsianki, musli czy 
naleśników.

22,90 zł 
28,30 zł

24%

Sok jabłkowy demeter 
BIO 
1 l 
Voelkel

Sok bezpośrednio tłoczony, 
z certyfikatem demeter co oznacza, 
że pochodzi z biodynamicznych 
upraw ekologicznych. Posiada także 
certyfikat ekologiczny.

9,90 zł 
11,90 zł

20%

Olej z konopi 
BIO 
250 ml 
Złoto Polskie

Główną zaletą oleju konopnego 
tłoczonego na zimno jest wyjątkowa 
zawartość niezwykle cennych dla 
organizmu kwasów tłuszczowych 
omega 6 i omega 3 w bardzo dobrych 
dla człowieka proporcjach 3:1.

31,90 zł 
39,90 zł

25%

Kurkuma latte z wanilią 
BIO 
60 g 
Sonnentor

Kurkuma latte, nazywana jest także 
„złotym mlekiem”. Przygotowana 
z ciepłym napojem roślinnym jest 
kremowym, delikatnym napojem 
o żółtym kolorze.

24,49 zł 
28,99 zł

18%

Herbata oolong  
„niebieska herbata” 
BIO, 80 g Sonnentor

Herbata Oolung powstaje w procesie 
półfermentacji; jest też dodatkowo 
prażona. Potocznie nazywana jest 
niebieską czy szmaragdową, ale po 
zaparzeniu ma bursztynowy odcień, 
a wg klasyfikacji jest herbatą czarną. 
Wspomaga procesy przemiany materii, 
zwiększa witalność i jest stosowana 
w profilaktyce nadciśnienia tętniczego.

24,99 zł 
29,50 zł

18%

Poduszki owsiane 
z nadzieniem  
czekoladowym  
bezgl. 
BIO, 300 g, Vitabella

Ciekawa propozycja na smaczne
śniadanie lub przekąskę w ciągu
dnia. Produkt koszerny.  Nie zawiera 
soi ani oleju palmowego.

16,90 zł 
19,90 zł

18%

Herbata detox  
(20 saszetek) 
BIO, 40 g 
Pukka

Herbata detox to ekologiczna 
mieszanka, która pozwoli 
Twojemu ciału na pełną odnowę 
i oczyszczenie. W saszetce znajduje 
się garść słodkiego anyżu i kruchego 
kopru, kardamonu i lukrecji, mirtu 
cytrynowego i szczypta trawy 
cytrynowej.

17,49 zł 
21,99 zł

26%

Woda kokosowa 
z ananasem 
BIO, 330 ml 
Coconut

Woda kokosowa to naturalny 
izotonik. Otrzymuje się ją z młodych, 
zielonych owoców palmy. Jest 
nieskazitelnie czysta poprzez 
naturalną filtrację i oczyszczanie 
jeszcze w korzeniu palmy. Polecamy, 
aby pić ją po treningu, w upalne dni 
oraz  stosować jako bazę do koktajli.

5,90 zł 
6,90 zł

17%
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EKOLOGICZNY NABIAŁ

RYBY

WĘDLINY

SER EMMENTALERORGANIC CHEESE EMMENTAL

NL-BIO-01

Wybierając Organic Farma Zdrowia sięgasz po starannie wyselekcjonowane produkty z certy�kowanych hodowli ekologicznych,w których zachowano to co najlepsze. Natura i nic więcej!

150 g 

Ser emmentaler (plastry) 
BIO 
150 g 
Organic Farma Zdrowia

Niezwykle miękki, aksamitny 
delikatny i śmietankowy w smaku. 
Świetnie sprawdza się jako dodatek 
do kanapek, tostów, zapiekanek, czy 
jako składnik deski serów.

12,90 zł 
14,90 zł

16%

Jogurt jagodowy 
ze zbożami 
BIO, 200 g 
Organic Farma Zdrowia

Walory smakowe i odżywcze 
sprawiają, że jogurty z ziarnami 
zbóż mają szerokie zastosowanie: 
doskonałe na śniadanie, jako 
pełnowartościowy posiłek, w formie 
przekąski w ciągu dnia lub deseru.

4,49 zł 
5,19 zł

16%

Makrela w oleju 
słonecznikowym
120 g 
Fish4ever

Makrele w oleju słonecznikowym 
maja subtelny smak i wysoką 
zawartość kwasów tłuszczowych 
omega 3. Pochodzą ze 
zrównoważonych połowów.

13,49 zł 
15,99 zł

19%

Tuńczyk w kawałkach 
w sosie własnym
160 g 
Fish4ever

Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym to 
idealny składnik sałatek, przystawek oraz 
wielu innych potraw. Charakteryzuje się dość 
intensywnym smakiem oraz zapachem, dzięki 
którym potrafi znakomicie podkreślić wiele 
dań. Jest on także bardzo cennym źródłem 
witamin, w tym przede wszystkim witaminy A i D. 
Pochodzi ze zrównoważonych połowów.

11,99 zł 
14,50 zł

21%

Kiełbasa swojska 
wędzona, parzona 
cena za 100 g 
Tradycyjne Jadło

Klasyczna kiełbasa przyprawiona 
i przygotowana wg docenianej 
wielkopolskiej receptury. Została 
uwędzona i sparzona, dzięki czemu 
zniewala smakiem i aromatem.

4,49 zł 
4,99 zł

11%

Kiełbasa z indyka 
cena za 100 g 
Bartlowizna

Produkowana według tradycyjnych 
staropolskich receptur z naturalnymi 
przyprawami, bez sztucznych 
konserwantów i wypełniaczy, 
wędzona drewnem.

4,90 zł 
5,45 zł

11%
Kiełbaski grillowe 
BIO 
250 g 
Organic Farma Zdrowia

Ekologiczne białe kiełbaski, które 
idealnie nadają się na grilla.

15,90 zł 
18,10 zł

14%

Szynka gotowana 
BIO 
80 g 
Organic Farma Zdrowia

Szynka gotowana OFZ powstaje 
według tradycyjnych technik 
wędliniarskich z wysokiej klasy mięsa 
wieprzowego. Jest peklowana, 
parzona, a następnie wędzona dla 
uzyskania najlepszego aromatu.

8,90 zł 
10,80 zł

21%
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EKO NOWOŚCI
Zupa krem z marchwi 
z mlekiem kokosowym 
BIO, 400 g 
Auga

Zupa marchewkowa z mlekiem 
kokosowym to zamiana zwykłej 
marchewki w prawdziwą orientalną 
pyszność. Słodka marchew, łagodne 
mleko kokosowe oraz inne dodatki to 
połączenie smaków, które doskonale 
się równoważą.

9,90 zł

Aminos kokosowy 
BIO 
250 ml 
Eko Wital

Bogaty w składniki odżywcze 
substytut sosu sojowego. Zawiera 
17 aminokwasów, witaminę C 
i sole mineralne. Jest bezglutenowy, 
odpowiedni dla wegan, nie zawiera 
soi i ma niski indeks glikemiczny. 
Stosowany jako dodatek do marynat, 
sushi, zup i sosów.

27,50 zł

Masło klarowane 
BIO 
100 g 
Ghee Easy

Masło klarowane Ghee zostało 
wykonane według tradycyjnej 
receptury ajurwedyjskiej. Ma 
naturalną konsystencję. Wolne od 
białek mleka oraz laktozy.

17,50 zł

Pasta jagoda (słoik) 
BIO 
215 g 
Liqberry

Pasta z jagody czarnej 
leśnej wytwarzana jest za pomocą 
technologii, umożliwiającej przetarcie 
owoców wraz z pestkami.

33,90 zł

Pieczywo chrupkie 
kasztanowe bezgl. 
BIO, 100 g 
Eko Wital

Lekkie i chrupkie pieczywo 
z dodatkiem mąki z kasztanów 
jadalnych. Doskonałe na zdrowe, 
niskokaloryczne kanapki.

5,60 zł

Racuchy z ciecierzycy  
na słodko bezgl. 
BIO, 250 g 
Eko Wital

Mieszanka na ekologiczne, 
bezglutenowe racuchy. Doskonałe 
jako deser, zwłaszcza z lodami, 
świeżymi owocami, kremami, 
czekoladą lub orzechami.

11,50 zł

Cukier z kwiatu drzewa 
palmyra 
BIO, 250 g 
Sugavida

Genialna alternatywa dla cukru. Nie 
tylko osłodzi, ale także doda energii, 
zmniejszy stres,poprawi nastrój oraz 
jakość snu. Świetnie sprawdzi się 
do pieczenia, gotowania czy jako 
dodatek do napojów.

39,90 zł

Napój migdałowy 
niesłodzony z chia 
BIO, 1 l 
Ecomil

 Niesłodzony napój migdałowy 
z chia jest smaczny, lekkostrawny 
oraz niskokaloryczny. Jest dobrym 
źródłem białka, zawiera wszystkie 
niezbędne aminokwasy. Nadaje się 
do prawie wszystkich dań, kawy, 
herbaty, musli, do pieczenia, do 
sosów, etc.

14,50 zł
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PROMOCJE 
Napój soti natural herbata 
jaśminowa + Napój soti 
(dowolny smak) 
2x530 ml Soti

Ta zielona herbata Gyokuro 
zamknięta w butelce nie zawiera 
cukru, chemicznych konserwantów 
ani słodzików.

32%

Baton coconut  
+ baton (dowolny smak) 
BIO, 2x50 g 
Rawbite

W procesie produkcji batonów nie 
jest używana wysoka temperatura, 
co pozwala zachować wszystkie 
wartości odżywcze i energetyczne. 
Batony nie zawierają cukru i są 
bezpieczne dla osób z nietolerancją 
na gluten i laktozę oraz dla wegan. 25%

Sok z mandarynek + Sok 
z czerwonych pomarańczy 
100% 
BIO, 2x750 ml Eko Wital

Ekologiczne soki wyciskane ze świeżych 
owoców: mandarynek i sycylijskich 
czerwonych pomarańczy. Idealne jako 
zdrowe napoje podczas letnich pikników.

26%

Pchełki czekoladowe 
BIO 
2x100 g 
Biominki

Ekologiczne krążki czekoladowe 
w kolorowej polewie. Stanowią 
doskonałą przekąskę zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci.

23%

Ketchup pomidorowy  
+ Sos grill & tex mex bezgl. 
BIO, 500 g + 300 ml 
Eko Wital + Byodo

Ketchup został zrobiony wyłącznie 
z ekologicznych pomidorów. 
Można go z powodzeniem 
dodawać do kanapek, pizzy i wielu 
innych potraw, do podkreślenia 
ich smaku lub do ozdoby. Z kolei 
ekologiczny sos marki Byodo to 
niezastąpiony dodatek do dań 
z grilla, kanapek, mięs. 24%

Olej kokosowy  
virgin 
BIO 
2x200 ml Rish

Olej nierafinowany ma specyficzny 
zapach kokosa i wszechstronne 
zastosowanie. W kuchni można na 
nim smażyć, smarować pieczywo, 
przygotowywać z niego desery.

24%

Smoothie burak-jarmuż-szpinak 
+ Smoothie  
pomarańcz-jarmuż-szpinak 
BIO, 2x250 ml Voelkel

Smoothie to napój na bazie owoców 
i warzyw o delikatnej, kremowej 
konsystencji. Dostarcza wiele 
niezbędnych witamin i uzupełnia 
dzienną dawkę owoców i warzyw.

19%

Kokos w ciemnej 
czekoladzie 
+ Mieszanka  
superfruits bezgl. 
BIO, 2x 40 g Landgarten

Przekąski Landgarten dzięki swoim 
niewielkim opakowaniom idealnie 
nadają się do torebki czy plecaka. 
To mix owoców, który nie tylko doda 
energii, ale i zaspokoi głód.

23%

9,90+9,90 =19,80 zł 

14,99 zł

9,99+9,99 =19,98 zł 

15,99 zł

13,90+13,90 =27,80 zł 

21,99 zł

22,00+10,20 =32,20 zł 

25,99 zł

12,90+12,90 =25,80 zł 

19,99 zł

13,60+10,99 =24,59 zł 

20,99 zł

14,90+14,90=29,80 zł 

23,99 zł

13,50+13,50 =27,00 zł 

21,99 zł
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Masło ekstra  
osełka    
BIO 
170 g
Organic Farma Zdrowia

Mleko świeże 
krowie 3,2%   
BIO 
1 l
Organic Farma Zdrowia

Serek waniliowy 
homogenizowany   
BIO 
120 g
Organic Farma Zdrowia

Mleko świeże  
krowie 2%   
BIO 
0,9 l
Organic Farma Zdrowia

STALE 
w niskiej
C E N I E

9,40 zł 

7,99 zł

5,49 zł 

4,99 zł

5,49 zł 

3,59 zł

4,99 zł 

4,49 zł

Jaja kurze   
BIO 
10 szt.
Organic Farma Zdrowia

Banany na wagę   
BIO 
cena za kg

12,90 zł 

9,99 zł

7,90 zł

-23%

-15%

-9%

-35%

-10%

Zależy nam, aby produkty ekologiczne na stałe 
zagościły na Państwa stołach. Dlatego wspólnie 
z producentami żywności ekologicznej, na całe 
6 miesięcy, istotnie obniżyliśmy ceny 14 produktów 
w ramach oferty „STALE w niskiej CENIE”. Są one 
zdrowsze niż żywność konwencjonalna, bo powstają 
w zgodzie z naturą: bez chemii rolnej, sztucznych 
konserwantów, barwników i polepszaczy smaku czy 
GMO.
Nasza ekologiczna TOP 14 w niskiej cenie to 
produkty używane w codziennym jadłospisie. 
Gwarantujemy, że jeśli będą Państwo korzystać z nich 
stale, ilość nienaturalnych substancji chemicznych 
w Państwa menu ulegnie znaczącej redukcji. Żywność 
taka jak dawniej to przepustka do zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Smacznego i na zdrowie.
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Kasza 
jaglana   
BIO 
500 g
Organic Farma Zdrowia

Mleko kokosowe 
niesłodzone
BIO 
1 l

Ecomil

8,90 zł 

5,90 zł

13,30 zł 

9,99 zł
-34%

-25%

Olej lniany    
BIO 
250 ml
Złoto Polskie

23,20 zł 

14,99 zł
-35%

Chia nasiona szałwi 
hiszpańskiej     
BIO 
200 g
Organic Farma Zdrowia

11,90 zł 

9,99 zł -16%

Makaron pennoni  
rigati  
BIO 
500 g
Granoro

6,10 zł 

4,99 zł -18%

Przecier pomidorowy 
passata    
BIO 
680 g
Organic Farma Zdrowia

9,20 zł 

7,50 zł
-18%

Daktyle bez pestek 
BIO 
150 g
Organic Farma Zdrowia

7,90 zł 

5,99 zł

-24%

Makaron spaghetti 
BIO 
500 g
Granoro

6,10 zł 

4,99 zł
-18%
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Oferta dostępna w obrębie wydzielonego stoiska alkoholowego, zgodnie z art. 131 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. nr 473 poz. 70 z 2007 r. z późniejszymi zmianami). Młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy. Uwaga: alkohol 
stanowi zagrożenie dla zdrowia. Nawet niewielka ilość alkoholu szkodzi zdrowiu kobiet w ciąży oraz jest niebezpieczna dla kierowców.
Organic Farma Zdrowia zastrzega sobie prawo do pomyłek, błędów w druku gazetki oraz zmiany cen w nich widocznych. Zdjęcia produktów widocznych w gazetce nie zawsze oddają rzeczywisty  
ich wygląd. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów. 

OFERTA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

OFERTA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

Mango 
BIO 
100 g 
Organic Farma Zdrowia

Suszony owoc mango to niezwykle 
ciekawa w smaku i pożywna 
przekąska.

10,90 zł 
14,00 zł

28%

Migdały 
BIO 
150 g 
Organic Farma Zdrowia

Migdały blanszowane bio to pozbawione 
skórki migdały pochodzące z upraw 
ekologicznych. Stanowią odżywczą 
przekąskę i są doskonałym urozmaiceniem 
wielu dań.

15,99 zł 
19,99 zł

25%

Piwo bezglutenowe 
bezalkoholowe 
BIO, 330 ml Now

Piwa bezalkoholowe warzone są 
w tradycyjny sposób, ale w ściśle określonym 
momencie fermentacja jest przerywana, 
przez co nie dopuszcza się do wytworzenia 
alkoholu. Pozwala to zachować w piwie 
bezalkoholowym wszystkie pozostałe 
związki, które występują w ich alkoholowych 
odpowiednikach oraz co najważniejsze  
– smak.

8,90 zł 
10,60 zł

Napój musujący bezalk. 
Traubenesecco 
BIO, 750 ml Lilienthal

Wino bezalkoholowe produkuje się tak jak wino 
alkoholowe, czyli w procesie fermentacji soku 
z winogron, ale na końcu procesu wino 
pozbawiane jest alkoholu powstałego na skutek 
fermentacji. Napój doskonale nadaje się dla osób, 
które nie chcą lub nie mogą spożywać alkoholu.

36,90 zł 
45,99 zł

25%

Wino curios xarel.lo białe 
wytrawne 
BIO 
750 ml Albert i Noya

Curiós to wino lekkie, pachnące i soczyste, 
z posmakiem ananasa, grapefruita i delikatną, 
kremową kwasowością. Jest wspaniałym 
kompanem do tapas i innych przekąsek, ale 
również sałatek, dań wegetariańskich, ryb 
i delikatnych białych mięs. Doskonałe również 
samo w sobie.

42,90 zł

Wino z czarnej porzeczki 
BIO 
750 ml 
Vin-Kon

Wino o cudownym smaku i aromacie 
czarnych porzeczek oraz pięknym 
kolorze.

26,90 zł

Wino z dzikiej róży 
BIO 
750 ml 
Vin-Kon

Wino o słodkim smaku i wykwintnym 
aromacie owoców dzikiej róży. 
Owoce dzikiej róży zawierają dużą 
dawkę witaminy C.

27,90 zł

Wino rivaner halbtrocken 
dt.klassiker białe 
półwytrawne 
BIO, 750 ml Vivolovin

Rivaner Halbtrocken Dt. Klassiker to łagodne, 
półwytrawne wino wykonane w 100% 
ze szczepu Rivaner, znanego też jako 
Müller-Thurgau. Intensywne, białe owoce 
z muskatowym bukietem. Doskonałe jako 
aperitif. Pasuje do dań kuchni azjatyckiej,  
dań pikantnych.

31,90 zł

19%

EKO BAKALIE
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