
PRODUKTY DO PRZEPISU

PROMOCJE
Promocje od 1 do 30 listopada 2017 r.

KLUSKI DYNIOWE  
(WEGAŃSKIE, BEZGLUTENOWE, BEZ CUKRU)

1.  Umyj ziemniaki i dynię, obierz 
je ze skórki i pokrój na mniejsze 
kawałki, włóż do garnka, zalej 
zimną wodą, wsyp 1 łyżeczkę 
soli i gotuj warzywa do 
miękkości, ok. 20 minut.

2.  Ostrożnie je odcedź, odparuj, 
ostudź, utłucz w garnku na 
gładką masę, wyrównaj 
powierzchnię.

3.  Podziel masę dyniowo- 
-ziemniaczaną na 4 równe 
części, odejmij jedną z nich.

4.  Wolne miejsce wypełnij po brzegi 
mąką z tapioki, dodaj pozostałą 
część masy, zagnieć ciasto 
i podziel na dwie równe części.

5.  Na stolnicy oprószonej tapioką, 
z jednej części ciasta utwórz wałek 
o średnicy 2 cm, odrywaj od 
niego po kawałku ciasta i formuj 
w dłoniach kulkę wielkości kasztana.

6.  Kciukiem zanurzonym w tapioce 
wykonaj w kulce wgłębienie, 

odstaw kluskę na stolnicę, 
z pozostałym ciastem postępuj 
tak samo.

7.  Zagotuj wodę z dodatkiem jednej 
łyżeczki soli, ostrożnie włóż do 
garnka kilka klusek.

8.  Gotuj mniej więcej 3 minuty od 
momentu ich wypłynięcia na 
powierzchnię. 

9.  Kluseczki wyjmij ostrożnie za 
pomocą łyżki cedzakowej, 
odstaw do czystego naczynia, 
posmaruj olejem i oprósz 
tymiankiem, podawaj na ciepło.

Książka Katarzyny Jankowskiej 
„Mama Alergika Gotuje. Z Dziećmi. 
Dania na jesień i zimę.” z tym 
oraz wieloma innymi przepisami 
dostępna jest w wybranych 
delikatesach Organic Farma 
Zdrowia i sklepie on-line  
www.organic24.pl 

MAGICZNE SKŁADNIKI:
• 400 g ziemniaków
• 200 g dyni
•  2 łyżeczki soli himalajskiej 

różowej 
•  mąka z tapioki lub skrobia 

ziemniaczana

Dodatkowo: 
• olej do posmarowania klusek 
• tymianek

PRZYGOTOWANIE:

Olej lniany tłoczony 
na zimno 
BIO 
250 ml, Eko Wital

Olej lniany ekologiczny stosujemy tylko na 
zimno, nie podgrzewamy i nie smażymy 
na nim potraw. Jest idealny jako dodatek 
do: kasz, ziemniaków, past kanapkowych, 
sałatek, surówek. Doskonałe nadaje się do 
przygotowania: dressingów, majonezów 
domowych oraz sosów sałatkowych. Można 
używać go również profilaktycznie w celu 
uzupełnienia kwasów tłuszczowych omega-3 
(1 łyżkę dziennie w trakcie posiłków). 

16,99 zł
19,90 zł

-15%

Tapioka 
(skrobia z manioku) 
BIO 
400 g, Bio Planet

Ekologiczna tapioka pozyskiwana jest 
z bulw korzeniowych manioku. Nie posiada 
charakterystycznego smaku i zapachu, 
w związku z czym nie zmienia smaku potraw. 
Polecamy do wypieku placków, chleba, 
ciast, ciasteczek. Można ją dodać do kisielu, 
budyniu, puddingu, przetworów mlecznych 
i owocowych. Doskonała również jako 
zagęszczacz do zup, sosów, musów.

6,49 zł
8,20 zł

-21%

Sól himalajska 
gruboziarnista 
500g
Dietwital

Sól himalajską stosuje się w kuchni jako 
zamiennik soli spożywczej, ale również 
jako składnik solanek do zabiegów 
i kuracji medycznych, kosmetycznych 
i relaksacyjnych. Może być wykorzystywana 
w celu zwalczania podrażnień skóry, 
problemów ze stawami oraz dla regeneracji 
i poprawy napięcia skóry.

4,49 zł
5,50 zł

-18%
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EKOLOGICZNY NABIAŁ

Jogurt naturalny typu 
greckiego 
BIO 
200g
Organic Farma Zdrowia

To gęsty jogurt typu greckiego - wyśmienity 
na śniadanie lub jako przekąska w ciągu 
dnia. Doskonale nadaje się do zup, sałatek, 
sosów, a nawet wypieków.

4,49 zł
5,19 zł

-13%

Ser kozi naturalny  
do smarowania i sałatek 
BIO, 100 g
Dutch Organic Foods

Świeże serki kozie do smarowania (bez laktozy 
i glutenu) są wyprodukowane z ekologicznego 
mleka koziego. Poza tym wyróżniają się lekką, 
puszystą konsystencją, a przez swój delikatny 
smak i zapach stały się produktem uwielbianym 
przez dzieci. Doskonale nadają się do kanapek 
i sałatek.  Świetnie łączą się z wszelkimi 
warzywami, ziołami, konfiturami, orzechami 
bądź miodem. Nie zawierają sztucznych 
konserwantów.

9,99 zł
11,90 zł

-16%

POLECANE

Miód gryczany 
380g
Nikończuk

Miód gryczany należy do miodów 
najpóźniejszych, zbierany jest dopiero pod 
koniec lipca. W swojej pierwotnej postaci - 
płynnej patoki, ma kolor ciemno-brązowy, 
do brunatnego oraz posiada bardzo silny 
aromat kwiatów gryki, a smak ostry, lekko 
piekący.

28,90 zł
33,90 zł

-15%

Orzechy włoskie 
BIO 
100g
Organic Farma Zdrowia

To wysokoenergetyczna przekąska i dodatek 
do potraw. Białko tego orzecha sprzyja 
wzrostowi mięśni i daje siłę fizyczną. 
Orzechy są bogate w kwasy tłuszczowe 
omega–3. Uprażone na suchej patelni 
wzbogacą owsiankę, zupę, potrawy z kasz 
i makaronów oraz desery.

11,49 zł
13,50 zł

-15%

Smoothie pomarańcz- 
-jarmuż-szpinak 
BIO 
250ml
Voelkel

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

10,90 zł
12,90 zł

-16%

Puree pomidorowe 
BIO 
425 g, La Selva

Puree pomidorowe najbardziej nadaje się do 
sosów i potraw mięsnych, które muszą być 
dłużej gotowane. Jest bardzo popularne jako 
sos do pizzy lub baza do zupy pomidorowej.

9,90 zł
12,90 zł

-23%

Oliwki zielone w zalewie 
BIO 
310g
La Selva

Oliwki są pyszne jako przekąska, jako 
aperitif i jako dodatek do mięs, serów 
i wędlin.

10,49 zł
13,30 zł

-21%

Śródziemnomorskie ballini 
BIO 
250g
Soto

Śródziemnomorskie kulki na bazie sera, 
warzyw, ryżu oraz ziaren to wyśmienita 
przekąska w ciągu dnia lub składnik obiadu. 

13,99 zł
16,90 zł

-17%
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STALE 
w niskiej
C E N I E

Rozszerzamy akcję „STALE w niskiej CENIE” do 22 
produktów! Do ekologicznej oferty w obniżonej cenie 
dołączają od tego miesiąca m.in. marchew, olej 
kokosowy, miód, kasza gryczana, parówki wiedeńskie 
z delikatną cielęciną, tofu, czekolada gorzka 
z migdałami i pieczywo amarantusowe.  W akcji 
pozostaną natomiast ekologiczne mleko, masło, 
włoskie makarony, passata pomidorowa czy jajka. 
Wszystkie te produkty są zdrowsze niż żywność 
konwencjonalna, bo powstają w zgodzie z naturą:  
bez chemii rolnej, sztucznych konserwantów, 
barwników i polepszaczy smaku czy GMO. 
Nasze ekologiczne TOP 22 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.

Banany  
BIO 
cena za 1 kg
IMPORT

7,99 zł

Marchew 
BIO 
cena za 1 kg
EKO WITAL

3,99 zł

Jaja kurze  
BIO 
10 szt.
Organic Farma Zdrowia

12,90 zł

10,99 zł

-15%

Masło ekstra osełka  
BIO 
170 g
Organic Farma Zdrowia

10,99 zł

8,99 zł

-18%
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STALE 
w niskiej
C E N I E

Napój migdałowy 
niesłodzony  
BIO 
1 l
Ecomil

15,40 zł

12,99 zł

-16%

Jogurt naturalny  
BIO 
200 g
Organic Farma Zdrowia

4,99 zł

3,99 zł

-20%
Pieczywo chrupkie 
amarantusowe bez 
glutenu  
BIO 
100 g
Eko Wital

5,00 zł

4,49 zł

-10%

Parówki wiedeńskie 
z delikatną cielęciną  
BIO 
200 g
Organic Farma Zdrowia

18,90 zł

15,99 zł

-15%

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

5,49 zł

4,99 zł

-9%

Płatki owsiane 
pełnoziarniste  
BIO 
300 g
Organic Farma Zdrowia

4,90 zł

3,99 zł

-19%
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STALE 
w niskiej
C E N I E

Tofu naturalne  
BIO 
200 g
Taifun

8,99 zł

7,49 zł

-17%

Przecier pomidorowy 
passata  
BIO 
680 g
Organic Farma Zdrowia

9,20 zł

7,49 zł

-19%

Makaron farfalle  
BIO 
500 g
Granoro

6,10 zł

4,99 zł

-18%

Makaron penne 
rigate pełnoziarnisty  
BIO 
500 g
Granoro

6,10 zł

4,99 zł

-18%

Kasza jaglana  
BIO 
500 g
Organic Farma Zdrowia

7,49 zł

5,99 zł

-20%

Kasza gryczana 
niepalona  
BIO 
500 g
Organic Farma Zdrowia

10,80 zł

8,99 zł

-17%
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Czekolada gorzka 72% 
z migdałami  
BIO 
100 g
Cachet

13,70 zł

10,99 zł

-20%

Krem z migdałów raw  
BIO 
180 g
Damiano

25,90 zł

19,99 zł

-23%

Olej kokosowy virgin  
BIO 
500 ml
Organic Farma Zdrowia

29,90 zł

25,99 zł

-13%

Olej lniany  
BIO 
250 ml
Złoto Polskie

23,20 zł

15,99 zł

-31%

STALE 
w niskiej
C E N I E

Daktyle bez pestek  
BIO 
150 g
Organic Farma Zdrowia

7,90 zł

5,99 zł

-24%

Miód nektarowy 
wielokwiatowy z lipą  
BIO 
400 g
Organic Farma Zdrowia

28,10 zł

23,99 zł

-15%
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WĘDLINY

EKO NOWOŚCI

Polędwica tradycyjna 
cena za 100g
Bartlowizna

Surowce z czystych ekologicznie 
gospodarstw oraz tradycyjne 
staropolskie receptury nadają 
niepowtarzalny charakter i smak 
wędlinie. Wyczuwalny zapach 
polskich ziół oraz ciemne wędzenie 
przywodzą na myśl smak wędlin 
wyrabianych dawniej domowym 
sposobem.

4,99 zł
6,19 zł

-19%

Kiełbasa myśliwska 
na wagę 
cena za 100g
Produkty Klasztorne

Kiełbasa myśliwska średnio rozdrobniona 
wieprzowa wędzona, parzona i podsuszona; 
w osłonce jadalnej wieprzowej.

4,49 zł
5,19 zł

-13%

Syrop figowy 
BIO 
250ml
Eko Wital

Syrop otrzymuje się z owoców drzewa 
figowego. Ma głęboki, owocowy smak. 
Świetnie nadaje się do jogurtu, ale również 
do deserów i wypieków. Można podawać 
go z wodą gazowaną lub białym winem. 
Polecany także jako dodatek do sałatek 
z serem kozim.

29,90 zł

Sok z imbiru 
BIO 
200ml
Voelkel

Sok cechuje się przepięknym, głębokim 
aromatem i niezwykłą intensywnością. 
Doskonały do urozmaicania napojów – kawy, 
herbaty, piwa czy wina. Pozwala się rozgrzać. 
Idealny w profilaktyce i wspomaganiu leczenia 
przeziębień, nudności, migreny, choroby 
lokomocyjnej itd. Pobudza krążenie, przyspiesza 
spalanie tkanki tłuszczowej.

19,90 zł

Czekolada wegańska 
biała z matchą i cytryną 
bez glutenu 
BIO 
70g, Happy Benjamino

Wegańska, biała czekolada na bazie białka 
migdałowego, doprawiona do smaku matchą 
i cytryną. Niezwykle ciekawa przekąska 
w zaskakującym, zielonym kolorze. 

14,90 zł

Wafle kukurydziane 
z solą bez glutenu
BIO 
110g, Eko Wital

Wafle kukurydziane stanowią doskonałe 
źródło energii oraz witamin i soli mineralnych. 
Wafle wyróżniają się kukurydzianym 
smakiem i nie zawierają cukru – dlatego 
można je chrupać do woli!

4,50 zł

Krem do gotowania 
z migdałów indyjskich 
BIO 
200ml
Ecomil

Indyjską śmietankę kulinarną bio możemy 
używać do gotowania i pieczenia. Stosowana 
do makaronów, zup, ryżu, warzyw czy 
ulubionego deseru doda potrawom 
niepowtarzalnego smaku i aromatu. Doskonale 
kremowa konsystencja, pyszny smak. Gotowa 
do spożycia od razu po otworzeniu kartonika. 

8,50 zł

Makaron maccheroncini 
pełnoziarnisty 
BIO 
500g
Granoro

Makaron pełnoziarnisty maccheroncini to 
produkt, który doskonale sprawdzi się do 
przygotowywania dań z sosami. Może być 
stosowany zarówno przy sporządzaniu dań 
kuchni polskiej, ale najlepiej będzie pasował 
jako dodatek do sosów włoskich.

6,90 zł
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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 
Owsianka z suszonymi 
owocami + owsianka 
z jabłkami i migdałami 
BIO, 2x50 g, Rosengarten

Smaczne płatki owsiane z dodatkiem 
owoców oraz z dodatkiem jabłek, migdałów 
i przypraw zamknięte w praktycznym 
pudełku. Wystarczy zalać mlekiem/wodą 
i gotowe! -23%

7,80+7,80 = 15,60 zł 

11,99 zł

Baton cacao  
+ baton (dowolny smak) 
BIO, 2x50g, Rawbite

W procesie produkcji batonów stosuje się 
niskie temperatury, co pozwala zachować 
wszystkie wartości odżywcze i energetyczne. 
Batony nie zawierają cukru i są odpowiednie 
dla osób z nietolerancją na gluten i laktozę 
oraz dla wegan. 

-20%

8,49+8,49=16,98 zł 

12,99 zł

Placki ziemniaczane + 
pierogi ruskie 
BIO, 2x400 g, Produkty Klasztorne

Ekologiczne placki ziemniaczane i pierogi 
ruskie: pyszne, domowe i robione według 
tradycyjnej receptury.

-26%

18,90+18,90 = 37,80 zł 

27,99 zł

Napój bombilla 
2x330 ml, Drink2me

Napój na bazie Yerba Mate „Bombilla” to 
lekko gazowany, rześki i całkowicie naturalny 
napój. Napój Bombilla jest słodzony 
owocami. Oznacza to, że nie zawiera 
w sobie dodatkowych cukrów krystalicznych 
ani innych sztucznych substancji słodzących. 
Bombilla nie zawiera również żadnych 
sztucznych konserwantów. 

-24%

8,20+8,20 = 16,40 zł 

12,49 zł

Chipsy warzywne mix + 
(dowolny smak) bez glutenu
BIO, 2x40 g, Go Pure

Te chipsy mają wszystko: doskonałą 
chrupkość, wyrafinowany smak i różne 
faktury. Każda partia jest przygotowywana 
w ekologicznym oleju słonecznikowym. 
Jedyną rzeczą jaką dodajemy jest szczypta 
soli. Promocja dotyczy chipsów warzywnych 
mix, chipsów z batatów i chipsów z koprem 
włoskim 40g, Go Pure.

-22%

5,9+6,90 = 12,80 zł 

9,99 zł Żelki (misie) bez żelatyny 
BIO, 2x100 g,  
Organic Farma Zdrowia 

Misie z lini Healthy Kids to kolorowe 
słodycze, których składniki pochodzą 
z rolnictwa ekologicznego. Dzięki temu 
kolory żelków to naturalne barwy owoców, 
a kwaskowaty smak pochodzi ze składników 
owocowych.

-24%

11,90+11,90 = 23,80 zł 

17,99 zł

Wino tenuta del melo gavi 
BIO 
0,75 l

Przyjemne białe włoskie wino wytrawne 
z aromatem miodu, kandyzowanych cytryn 
i delikatną nutą migdałów. Wyprodukowane 
z ekologicznej odmiany Cortese. Doskonały 
jako aperitif, idealny do przekąsek, serów, 
ryb i warzyw.

39,90 zł

Wino tenuta del melo 
piemonte doc barbera
BIO 
0,75 l

Czerwone włoskie wino wytrawne,  
wyprodukowane z ekologicznej odmiany 
Barbera o rubinowym kolorze. Intensywny 
w zapach róży i gruszki. Idealnie pasuje 
do każdego posiłku, szczególnie do sosów, 
pieczonego i grillowanego mięsa oraz serów.

37,90 zł
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