
PRODUKTY DO PRZEPISU

PROMOCJE
Promocje od 1 do 30 września 2017 r.

SZARLOTKA ORKISZOWA

Wyrobić ciasto z mąki, masła, żółtek i miodu. Podzielić je 
na 2 porcje i włożyć do zamrażalnika na 10 minut. Wyjąć, 
jedną z porcji wyłożyć na formę, piec przez 15 minut 
w 180 st.C. Zetrzeć jabłka na grubych oczkach tarki, dodać 
cynamon, rodzynki, kardamon,  wymieszać i wyłożyć na 
podpieczone ciasto. Posypać cukrem. Zetrzeć na tarce 
na wierzch ciasto z drugiej porcji, posypać płatkami 
migdałowymi. Piec przez 40 minut w 180 st. C.

SKŁADNIKI:

•  2 szklanki mąki orkiszowej
• 200 g masła ghee
• 2 łyżki miodu
• 2 żółtka
• 4 jabłka
• rodzynki

• szczypta kardamonu
• cynamon do smaku
•  1 łyżka cukru z kwiatu drzewa 

palmyra
•  2 łyżki płatków migdałowych

PRZYGOTOWANIE:

Płatki migdałowe  
(migdały cięte)
BIO 
150 g 
Organic Farma Zdrowia

Migdały cięte bio to gotowa do 
zastosowania w kuchni forma 
migdałów pochodzących z upraw 
ekologicznych. Takie płatki 
migdałowe wzbogacą potrawę 
z kaszy, mogą posłużyć do 
przybrania ciast i tortów, bądź mogą 
być ciekawym składnikiem sosów.

18,49 zł
21,99 zł

Cukier z kwiatu 
drzewa palmyra
BIO 
250 g
Sugavida

Doskonała alternatywa dla cukru. 
Nie tylko osłodzi, ale także dodaje 
energii, zmniejsza stres, poprawia 
nastrój oraz jakość snu! Świetnie 
sprawdzi się do pieczenia, gotowania 
lub jako dodatek do napojów.

33,90 zł
39,90 zł 

Mąka orkiszowa  
razowa 
BIO 
500 g
Organic Farma Zdrowia

Orkisz to wysokowartościowy gatunek 
zboża, odporny na niekorzystne warunki 
pogodowe i choroby roślin. Przy przemiale 
razowym do mąki przechodzą wszystkie 
składniki ziarna, które są dobrym źródłem 
białka, żelaza, wapnia i witamin z grupy 
B (zwłaszcza B6), cynku i błonnika 
pokarmowego. Zawiera gluten.

8,49 zł
9,99 zł 

-15%

-16%

-15%
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Olej kokosowy virgin 
BIO 
500 ml
Organic Farma Zdrowia

EKOLOGICZNY NABIAŁ

Bochenek świeży ciemny 
bezglutenowy 
240 g
Bezgluten

PRODUKTY BEZGLUTENOWE

EKO NOWOŚCI

Ser gouda młody 
(plastry) 
BIO 
150 g, Organic Farma Zdrowia

Ser gouda to dobre źródło białka 
zwierzęcego, tłuszczu, fosforu, sodu, 
wapnia, witaminy A oraz beta-
karotenu. Idealnie pasuje do dań na 
ciepło, takich jak: zapiekanki, tosty, 
pizza. Doskonale smakuje z chrupkim 
pieczywem.

12,90 zł
14,90 zł 

15,90 zł
18,50 zł 

-13%

-26%

Serek owczy 
twarogowy 
BIO 
100 g
Bergerie

Ekologiczny owczy serek bez 
dodatków, naturalny. Idealny 
na śniadanie.

11,90 zł
13,70 zł 

-13%

Bochenek świeży bezglutenowy – 
miękki, pachnący, do wyboru w wersji 
jasnej lub ciemnej. Produkowany 
w oparciu o zakwas z mąki ryżowej. 
Naturalnie bezglutenowe składniki. Bez 
skrobi pszennej.

Babeczki jagodowe  
bez laktozy i bezgl.
150 g
Hammer Muhle

Gotowa mieszanka słodkich 
babeczek z liofilizowanymi jagodami. 
Nie zawiera laktozy i glutenu. 

Olej kokosowy jest bardzo wszechstronny. 
Z powodzeniem zastępuje masło i margarynę 
we wszelkich domowych wypiekach. Ponadto, 
można dodawać go do deserów i koktajli. 
Olej kokosowy może być również stosowany 
jako nawilżający krem do ciała i odżywka do 
włosów.

29,90 zł

Czekolada wegańska 
gorzka z olejkiem różanym 
BIO 
70 g
Benjamissimo

Wegańska czekolada, która nie zawiera 
cukrów rafinowanych, lecytyny sojowej, 
mleka. Dodatek olejku różanego przenosi 
w esencjonalną podróż do Bułgarii sprzed 
wieków.

14,99 zł

Zupa warzywna 
minestrone 
BIO 
400 g
Auga

Ekologiczna, tradycyjna włoska zupa 
z kawałkami warzyw o nazwie minestrone. 
Danie jest gotowe do spożycia po 
podgrzaniu. Idealnie sprawdzi się dla osób 
zapracowanych, w podróży czy  
na wakacjach.

9,90 zł

Fasola cannellini w sosie 
pomidorowym
BIO 
400 g
Auga

Ekologiczna  pieczona, biała 
fasolka cannellini w łagodnym sosie 
pomidorowym. Idealna jako dodatek 
do dań obiadowych lub jako baza do 
zup.

7,90 zł

6,49 zł
8,80 zł 

-14%
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MIĘSO I RYBY

Gulasz cielęcy
BIO 
cena za 100 g
Organic Farma Zdrowia

Ekologiczny gulasz cielęcy. Idealnie 
nadaje się do krótkiego smażenia. 

12,99 zł
14,99 zł 

-13%

w  kategorii„Wysoka Jakość Produktu”

COLD-SMOKED / WĘDZONY NA ZIMNO

SLICES • PLASTRY

ŁOSOŚ EKOLOGICZNY

ORGANIC SALMON

Łosoś wędzony na zimno 
plastry 
BIO 
100 g
Limito

Ekologiczny łosoś z eko hodowli w Norwegii. 
Stosowany do wędzenia dym wędzarniczy 
to naturalny dym powstający w tradycyjnym 
procesie wędzenia drewnem bukowym. 
Do wędzenia stosowane są zrębki drewna 
wędzarniczego. Łosoś bio jest wędzony 
w odrębnych piecach w temperaturze 
nieprzekraczającej 30 stopni C.

-15%

16,60 zł
19,60 zł 

PROMOCJE 

9,90+9,90=19,80 zł

14,99 zł

14,70+13,90 =28,60 zł 

21,49 zł

6,90+11,30 = 18,20 zł 

13,99 zł

27,20+28,10=55,30 zł 

39,90 zł

4,90+4,90=9,80 zł 

7,49 zł

Orzechy nerkowca 
w czekoladzie kokosowej 
+ Czekolada biała 
z pistacjami i solą
BIO 70 g+50 g, Cocoa

Ekologiczne orzechy nerkowca, oblane 
surową czekoladą kokosową 65% idealnie 
nadają się do jedzenia jako zdrowa 
przekąska, do deserów, ciast oraz musli. 
Z kolei czekolada biała z pistacjami i solą 
wytworzona została z surowych ziaren 
kakaowca, w której gorycz surowego ziarna 
przenika się z karmelową nutą nektaru 
z kwiatu palmy kokosowej, dzięki czemu 
smakuje jak mleczna czekolada. 

Nachosy naturalne 
+Sos salsa dip 
meksykański 
BIO 125 g +260 g, Acapulco

Nachosy naturalne to ciekawa odmiana
chrupek kukurydzianek, tylko
w ekologicznym wydaniu. Naturalnie
solone, najlepiej smakują z ulubionym
sosem. My, proponujemy nieco ostrzejszą
wersję z sosem meksykańskim.

Makaron 
shirataki noodle  
+ spaghetti 
2x200 g, Diet Food

Woda kokosowa 
naturalna + woda 
kokosowa z mango
BIO 1l + 330 ml, Coconut

Makaron shirataki inaczej nazywany konjac, 
to naturalny 100% pochodzenia roślinnego 
produkt. Ma jedynie 6 kcal/100g  i jest bogaty 
w rozpuszczalny w wodzie błonnik, jest bez 
tłuszczu, cukru, skrobi, białka, bez pszenicy 
i glutenu. Szybki w przyrządzeniu, wystarczy 
wrzucić na patelnię, dodać ulubione dodatki 
i od razu otrzymać smaczny i zdrowy posiłek. 

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 ją pić po 
treningu, w upalne dni oraz stosować jako bazę 
do koktajli.

Miód nektarowy 
wielokwiatowy z lipą 
+ Miód nektarowy 
wielokwiatowy
BIO 2x400 g, Organic Farma Zdrowia

Napój 
gazowany cola  
+ pomarańcza 
BIO 2 x 330 ml, Ecor

Miód nektarowy z lipą uznawany 
jest za jeden z najlepszych rodzajów 
miodu, świetny na przeziębienia, bolące 
gardło, spadek odporności. Miód 
wielokwiatowy znajduje zastosowanie przy 
przeziębieniach i stanach wyczerpania 
fizycznego. Obydwa miody mogą służyć 
jako słodki dodatek do wszelkich dań.

13,90+6,90=20,80 zł

15,90 zł

Napoje gazowane cola oraz pomarańcza 
stworzone zostały na bazie wody 
mineralnej oraz naturalnych aromatów. 
Doskonałe jako orzeźwiające napoje, nie 
tylko w upalne dni.

-25%

-24%

-24% -24%

-23%

-28%
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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.

Organic WRZESIEN 2017 OFZ.indd   4 18.08.2017   11:09:41



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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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

Piwo z dębowej 
beczki jasne 
pasteryzowane 
0,5 l, Konstancin

Jasne piwo o niepowtarzalnym smaku. 
Charakterystyczna goryczka złagodzona została 
podczas leżakowania w kadziach z dodatkiem 
kawałków kory dębu. Wyróżniającym akcentem 
jest kwiatowo-słodowy aromat, nadający temu piwu 
wyjątkowego charakteru.

4,49 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. Nazwa wina wskazuje na sposób jego 
wytwarzania i unikalny ekologiczny charakter. 
Dobrze zbudowane, ujmuje ciepłą, rubinową  barwą, 
intensywnym aromatem wiśni i dojrzałych 
owoców lasu. Na podniebieniu lekko taniczne 
i długie. Doskonale smakuje podawane zarówno 
w towarzystwie przekąsek i serów, jak i potraw 
na bazie makaronów oraz czerwonych mięs. 

31,90 zł

Wino vivolino weisswein 
BIO 0,75 l
Vivolovin

Ogrzane południowym słońcem lekkie 
i świeże blanco ze szczepu Airen 
z dodatkiem gron Moscatel, o przyjemnych 
owocowych aromatach z delikatną nutą traw. 
Pasuje do ryb i lekkich potraw.

15,99 zł Wino vivolino rotwein
BIO 0,75 l, Vivolovin

Soczysty, owocowy kupaż ze szczepów 
Tempranillo i Syrah. Wytrawne, pełne 
hiszpańskiego słońca tinto o jagodowo-
jeżynowych aromatach z lekkim posmakiem 
marcepana. Polecamy do tapasów 
i makaronów.

15,99 zł

POLECANE

Pesto pomidorowe 
BIO 
130 g, La Selva

Sok z buraków
BIO 
700 ml, Voelkel

Pesto rosso – kremowe pesto pomidorowe 
z aromatycznymi suszonymi pomidorami, 
orzeszkami nerkowca oraz piniowymi, 
z dodatkiem oliwy z oliwek. Pyszna 
alternatywa zamiast klasycznych sosów 
pomidorowych, idealne do makaronów, 
zup warzywnych, risotta lub jako dip 
do świeżych warzyw oraz sosów 
sałatkowych.

Sok z buraków demeter to w 100% 
naturalny produkt, który wykazuje szereg 
prozdrowotnych właściwości. W procesie 
produkcji wykorzystywane są jedynie 
składniki najwyższej jakości, pochodzące 
z certyfikowanych upraw ekologicznych. 

13,49 zł
16,00 zł 

11,90 zł
14,50 zł 

-16%

-18%

Smoothie 
z mango i chia 
BIO 
250 ml

Voelkel

Pasta do zębów 
eukaliptusowa 
BIO 
75 ml

Urtekram

Chia w połączeniu z naturalnymi 
sokami owocowymi to idealne drugie 
śniadanie, przekąska oraz wsparcie 
organizmu po intensywnym treningu.

Naturalna pasta do zębów bez fluoru 
z zawartością kredy. Skutecznie usuwa  
płytkę nazębną. Dzięki zawartości olejku 
eukaliptusowego działa odświeżająco, 
antybakteryjnie i pozwala utrzymać świeży 
oddech na długo. Nie zawiera żadnych 
chemicznych dodatków.

9,90 zł
11,90 zł 

15,90 zł
18,50 zł 

-17%

-14%
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