
PRODUKTY DO PRZEPISU

PROMOCJE
Promocje od 1 do 30 czerwca 2017 r.

KOKOSOWY SERNIK  
z matchą na zimno

spód ciasteczkowy:
1.  Pokruszyć ciastka (można zmiksować 

w malakserze).
2.  Dodać rozpuszczone masło i wiórki 

kokosowe.
3.  Rozprowadzić płaską warstwę masy na 

wyłożoną papierem do pieczenia (tylko 
spód) tortownicę i dokładnie wygładzić.

4.  Schłodzić w lodówce przez 30 min.

masa serowa:
1.  Żelatynę zalać zimną wodą i zostawić 

do napęcznienia 10 min.
2.  Rozpuścić delikatnie żelatynę w kąpieli 

wodnej (nie wolno jej zagotować).
3.  Wymieszać dokładnie cukier puder 

z matchą codzienną.
4.  Podgrzać mleczko kokosowe i dodać do 

niego rozpuszczoną żelatynę oraz cukier 
puder wymieszany z matchą.

5.  W misce dokładnie zmiksować twaróg, 
sok i skórkę z cytryny, a następnie dodać  
herbacianą miksturę, dokładnie wymieszać.

6.  Wylać masę serową do tortownicy ze 
spodem i schłodzić w lodówce do stężenia 
(parę godzin).

dekoracja:
1. Rozpuścić białą czekoladę na parze.
2.  Przesiać przez sitko matchę do płynnej 

czekolady i dokładnie wymieszać.
3.  Schłodzić zieloną czekoladę i jak już 

będzie twardsza poskrobać łyżeczką 
tworząc wiórki.

4.  Udekorować sernik czekoladą oraz 
owocami.

SKŁADNIKI:
na spód ciasteczkowy:
• 120 g ciastek owsianych
•  40 g rozpuszczonego 

masła
•  2 łyżki wiórków 

kokosowych

na masę serową:
•  500 g twarogu tłustego, 

trzykrotnie zmielonego 
• 110 g cukru pudru 
•  250 ml mleczka 

kokosowego 
•  1,5 łyżki stołowej matchy 

codziennej
• otarta skórka z 1 cytryny
•  sok wyciśnięty z jednej 

cytryny
• 20 g żelatyny  
• 60 ml wody

na dekorację:
• 120 g białej czekolady 
•  1 łyżka matchy 

codziennej
•  truskawki lub owoce 

sezonowe 

PRZYGOTOWANIE:

Mleko kokosowe 17% tł. 
BIO 
400 ml 
Rish

Mleczko kokosowe Rish jest 
idealne do sosów curry, deserów, 
napojów i wszystkich przepisów 
z wykorzystaniem mleka 
kokosowego.

7,60 zł
8,90 zł

Ciasteczka orkiszowe 
zwierzaki 
BIO 
100 g
Zemanka

Ekologiczne orkiszowe zwierzaki 
dla dzieci powyżej 1 roku życia. 
Słodzone suszonymi jabłkami 
i syropem ryżowym. Nie zawierają 
składników pochodzenia 
zwierzęcego. Bez tłuszczu 
palmowego.

9,90 zł
11,90 zł 

Czekolada biała 
z ksylitolem  
bez cukru 
100 g
Dla Słodkich

Czekolada biała z ksylitolem bez 
dodatku cukru. Zawiera jedynie 
naturalnie występujące cukry.

11,90 zł
14,50 zł 

-18%

-15%

-17%
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EKO PRODUKTY ZBOŻOWE I BAKALIE

EKO NOWOŚCI

Musli tropikalne 
BIO 
300 g
Eko Wital

Ekologiczne musli zbożowe 
to doskonała propozycja na 
pełnowartościowe śniadanie. Idealnie 
kompouje się z mlekiem lub jogurtem. 
Wkład owocowy wzbogaca posiłek 
w cenne witaminy i egzotyczny smak.

8,50 zł
9,90 zł 

-14%

Migdały 
BIO 
120 g
Eko Wital

Migdały to najszlachetniejsze 
z orzechów. Łagodzą stres i koją 
nerwy, dlatego polecane są jako 
przekąska. Idealnie nadają się 
do dań na słodko oraz mięsnych.

14,90 zł
17,90 zł 

-17%

Przecier jabłko-marchew  
po 6 miesiącu życia 
BIO 
90 g
Ovko

Ekologiczny przecier z jabłek i marchwi, 
przeznaczony dla dzieci już od 
6 miesiąca życia.

4,50 zł

Danie mix warzyw z ryżem 
po 6 miesiącu życia 
BIO 
90 g
Ovko

Ekologiczny przecier z marchwi, 
ziemniaka, szpinaku i przecieru 
pomidorowego, idealny do 
rozszerzenia diety dzieci już 
od 6 miesiąca życia.

4,50 zł

Pałeczki z amarantusem 
bezgl. 
BIO 
50 g
Eko Wital

Ekologiczne i bezglutenowe pałeczki 
z amarantusem.

5,20 zł

Chleb tostowy pszenny 
pełnoziarnisty 
BIO 
400 g
Baule Volante

Ekologiczny chleb tostowy, pełnoziarnisty, 
krojony. Idealny na ciepło i na zimno.

15,80 zł

Mieszanka veggie 
BIO 
40 g
Landgarten

Pyszna bezglutenowa przekąska. 
Mieszanka: soi, pestek dyni,  
suszonych pomidorów i cukinii.

10,99 zł

Owoce w mixie  
czekolad  
BIO 
50 g
Landgarten

Słodka przekąska bezglutenowa  
- jagody, maliny i truskawki oblane 
różnymi smakami czekolad. 

13,60 zł
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EKOLOGICZNY NABIAŁ

MIĘSO

Jogurt waniliowy 
bez laktozy 
BIO 
150 g
Berchtesgadener Land

Ekologiczny jogurt waniliowy bez 
laktozy to  zdrowa i pełnowartościowa 
przekąska. Idealny w diecie osób 
unikających laktozy.

4,60 zł
5,40 zł 

-15%

Ser cheddar łagodny 
BIO 
200 g
Lye Cross Farm

Ręcznie wyrabiany ekologiczny cheddar, 
dojrzewający 3-5 miesięcy, do uzyskania 
łagodnego, kremowego smaku.

12,90 zł
14,80 zł 

-13%

Stek wołowy 
BIO 
cena za 100 g
Organic Farma Zdrowia

Produkt naturalny bez sztucznych 
konserwantów, ulepszaczy 
i wzmacniaczy.

6,99 zł
8,39 zł 

-17%

Krupniok gryczany 
cena za 100 g
Produkty Klasztorne

Krupniok gryczany - wyborna, starannie 
przyrządzona wędlina podrobowa 
na bazie kaszy gryczanej. Wspaniale 
smakuje pieczona w piekarniku i na 
grillu. Bez sztucznych konserwantów 
i bez glutenu.

2,19 zł
2,49 zł 

-12%

POLECANE

Hummus z kolendrą 
i cytryną 
BIO 
170 g, Florentin

Klasyczny hummus z dodatkiem kolendry 
i cytryny, wykonany według tradycyjnych 
śródziemnomorskich receptur. Można go jeść  
ze świeżym pieczywem, jako dip polany oliwą  
z oliwek i udekorowany świeżo posiekaną 
kolendrą lub na grzance z plasterkiem 
świeżego pomidora.

13,90 zł
17,20 zł 

-19%

Sok pomidorowy 
BIO 
700 ml
Voelkel

Sok pomidorowy 100% z bezpośredniego 
tłoczenia. Wszystkie składniki pochodzące 
z biodynamicznych upraw ekologicznych 
(DEMETER). Nie zawiera sztucznych 
substancji zapachowych, barwników 
i środków konserwujących.

12,90 zł
15,00 zł 

-14%

Collagen  
220 g 
Nutri Clinic

Codzienna porcja - 5g czystego Collagenu 
w postaci proszku skutecznie odbudowuje włókna 
kolagenowe oraz opóźnia procesy 
starzenia sie skóry. Wystarczy dodać do 
1 łyżeczki eliksiru młodości wodę, sok, koktajl 
lub jogurt, aby dostarczyć do organizmu 
niezbędnych aminokwasów do budowy białek 
tkanki łącznej, a tym samym poprawić nasz wygląd 
i wzmocnić układ ruchu.

159,99 zł
199,99 zł 

-20%

Olej arganowy 
50 ml 
Kropla Zdrowia

100% olej arganowy (ECOCERT) zwany 
inaczej złotem Maroka czy też eliksirem 
młodości. Wytwarzany jest z owoców 
drzewa arganowego. Olej arganowy ma 
właściwości nawilżające, ujędrniające, 
wygładzające i rewitalizujące. Przyśpiesza 
gojenie się ran, blizn, rozstępów, a także 
poparzeń np. słonecznych.

49,90 zł
61,70 zł 

-19%
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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

PROMOCJE 

3,50+3,50=7,00 zł

5,90 zł

6,90+4,99 =11,89zł 

9,90 zł

9,80+9,80=19,60 zł 

14,90 zł

16,80+16,80=33,60 zł 

25,90 zł

Chipsy z batatów  
bezgl. + (dowlny smak) 
BIO 2 x 40 g, Go Pure

Te chipsy mają doskonałą chrupkość, 
wyrafinowany smak i różne faktury. 
Każda torebka chipsów Go Pure 
warzywnych jest przygotowywana na 
ekologicznym oleju słonecznikowym.

Pianki o smaku 
waniliowym 
BIO 2 x 100 g, Biominki

Ekologiczne pianki waniliowe stanowią 
wyśmienitą przekąskę dla dzieci w szkole, 
w domu i na spacerze.

Lemoniada 
BIO 2 x 250 ml, Eko Wital

Lemoniada z sokiem wyciśniętym ze świeżych 
cytryn sycylijskich. Pyszna i orzeźwiająca. 
Produkt pasteryzowany. 

Sok z aceroli 
BIO 2 x 330 ml, Medicura

Sok z aceroli bogaty w witaminę C. 
Stosowany pomocniczo w anemii - 
zwiększa przyswajanie żelaza. Wspiera  
układ odpornościowy i zapobiega 
przeziębieniom.  Dodatkowo: działa 
moczopędnie, wzmacnia naczynia 
krwionośne, jest stosowany w profilaktyce 
przeciwnowotworowej.

Wino flos de pinoso 
białe wytrawne 
BIO 0,75 l, Tim

Doskonałe wino powstałe z połączenia szczepów 
Macabeo i Airen, charakterystycznych dla okręgu 
Pinoso w pobliżu Morza Śródziemnego. Uprawy 
ekologiczne stwarzają tam idealne warunki dla 
dojrzewających winogron, obfitujących w owocowo- 
-kwiatowy aromat i wyważony poziom kwasowości. 
Flos de Pinoso Blanco to wino o delikatnej barwie, 
aromatyczne i orzeźwiające. Dobrze komponuje 
się z sałatami, potrawami na bazie białych mięs, 
daniami wegetariańskimi. 

31,90 zł 

Wino clearly organic 
tempranillo czerwone 
wytrawne 
BIO 0,75 l, Tim

Pełne i temperamentne wino, pochodzące 
z najlepszych upraw ekologicznych regionu 
La Mancha, położonego w sercu słonecznej 
Hiszpanii. Wino dobrze zbudowane, ujmuje ciepłą, 
rubinową barwą, intensywnym aromatem wiśni 
i dojrzałych owoców lasu. Doskonale smakuje 
podawane zarówno w towarzystwie przekąsek 
i serów, jak i potraw na bazie makaronów oraz 
czerwonych mięs. 

32,90 zł

Ciderinn wytrawny
0,75 l
Jrbb

„Cider Inn Wytrawny Smak” to polski 
cydr wytwarzany z polskich jabłek, ze 
stuprocentowego moszczu jabłkowego, 
z dodatkiem drożdży winnych. 
Bez jakichkolwiek innych dodatków. 
Niepasteryzowany, orzeźwiający, wytrawny 
o zawartości alkoholu 4,4%.

12,90 zł

Wino il ponte bianco 
BIO 0,75 l, Vivolovin

Lekkie i eleganckie bianco z Wenecji, 
ze 100% Trebbiano, o aromatach banana 
i kwiatu akacji w połączeniu z orzeźwiającą 
kwasowością i niewielką zawartością 
alkoholu. Pasuje do antipasti i lekkiej kuchni 
włoskiej.

19,90 zł
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Jaja kurze   
BIO 
10 szt.
Organic Farma Zdrowia

Banany na wagę   
BIO 
cena za kg

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

12,90 zł 

9,99 zł

7,90 zł

9,40 zł 

7,99 zł

5,49 zł 

4,99 zł

5,49 zł 

3,59 zł

4,99 zł 

4,49 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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STALE 
w niskiej
C E N I E

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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