PROMOCJE
Promocje od 1 do 31 października 2017 r.

PRODUKTY DO PRZEPISU
Tahina-masło
12,49 zł
sezamowe
15,00 zł
BIO, 180 g, Bio Food

Ekologiczne masło sezamowe – Tahina
to pasta otrzymana z ziaren sezamu.
Niezbędny składnik hummusu. Tahina
wymieszana z roztartym czosnkiem,
sokiem z cytryny i wodą tworzy pyszny
sos do surowych i gotowanych warzyw.

-17%
Ciecierzyca w zalewie
BIO

4,90 zł

350 ml

6,10 zł

Organic Farma Zdrowia

Ciecierzyca może stanowić dodatek
do zimnych lub ciepłych dań,
doskonała do przyrządzania hummusu.
W przypadku spożycia na ciepło
podgrzać całą zawartość słoiczka,
nie doprowadzając do wrzenia.

-20%

500 ml

24,90 zł
29,90 zł

Eko Wital
Oliwa najwyższej kategorii, tłoczona
na zimno. Zawarte w niej polifenole
zwalczają wolne rodniki dzięki czemu
opóźniają procesy starzenia. Najlepiej
spożywać ją bez obróbki termicznej,
aby nie straciła swoich właściwości.

-17%
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SKŁADNIKI:
•
•
•
•
•

1 kg dyni
1 słoik ciecierzycy w zalewie
3 łyżki tahini
1 główka czosnku
kilka łyżek oliwy

•
•
•
•

sok z 1 cytryny
sól do smaku
kurkuma dla koloru
0,5 szklanki zimnej wody
(z lodówki)

PRZYGOTOWANIE:

Oliwa z oliwek
extra virgin
BIO

HUMMUS
Z PIECZONEJ DYNI

1. Dynię obrać ze skórki, pokroić w grube plastry, posmarować oliwą,
posolić i upiec do miękkości w piekarniku razem z główką czosnku,
w temp. 190 st. C.
2. Zmiksować w blenderze upieczoną dynię, upieczony i wyciśnięty
z ząbków czosnek, odsączoną z zalewy ciecierzycę, tahinii, sok
z cytryny i kurkumę. Gdy uzyskamy gładką konsystencję dodajemy
wodę i jeszcze chwilę miksujemy.
3. Hummus włożyć przed podaniem do lodówki. Można podawać
go z pieczywem lub jako sos do warzyw czy kotlecików falafel.
Przed podaniem można polać oliwą lub olejem lnianym, posypać
pieprzem cayenne, prażonymi ziarnami sezamu i pestkami dyni
oraz kolendrą.
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EKOLOGICZNY NABIAŁ
Serek wiejski
naturalny 20% tł.

7,49 zł

BIO

9,50 zł

Ser cheddar dojrzały,

13,90 zł
16,40 zł

BIO
200 g,
Lye Cross Farm

200 g, Andechser
BIO twarożek ziarnisty naturalny – ser
świeży twarogowy o naturalnym smaku,
zawierający składniki pochodzące wyłącznie
z gospodarstw ekologicznych. Wyśmienicie
smakuje ze świeżym pieczywem.
Produkowany jest z mleka krowiego,
pasteryzowanego.

Ręcznie wyrabiany ekologiczny
cheddar, dojrzewający
9-12 miesięcy, do uzyskania
leko ostrego smaku.

-15%
-21%

EKO NOWOŚCI Krem z pistacji

Owsianka ayurveda
BIO
350 g
Rosengarten

29,99 zł

prażonych i łuskanych
BIO
180 g

52,90 zł

Damiano
Produkt rozgrzewający, nie wymaga
gotowania. Nie zawiera dodanego
cukru. Doskonała na szybkie,
energetyczne śniadanie.

Kombucha - napój
BIO
0,75 l
Voelkel

15,90 zł

Kombucha nazwana została eliksirem
długowieczności lub eliksirem życia. Jej
historia sięga tysięcy lat, jednak dopiero od
niedawna zdobywa miłośników również
w kulturze zachodniej. Napój zawiera
do 0,5% alkoholu.

Krem do gotowania
z migdałów bechamel
BIO
200 ml
Ecomil

8,50 zł

Wegańska alternatywa dla sosu
beszamelowego, czyli zasmażki tradycyjnie
przygotowywanej z masła, mąki
i mleka krowiego. Roślinna wersja sosu
beszamelowego świetnie nadaje się do
różnego typu zapiekanek, np. włoskiej lazanii.
Świetnie pasuje także do zup, sosów i warzyw
gotowanych na parze.
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Krem pistacjowy doskonałe smakuje
rozsmarowany na chlebie lub herbatniku.
Może stanowić również dodatek do deserów
lub nadzienie do ciast takich jak na przykład
parfait lub semifreddo albo nadzienie do
innych słodyczy.

Herbata zielona
darjeeling liściasta
BIO, 50 g, Lebensbaum

27,99 zł

Ekologiczna herbata zielona darjeeling
charakteryzuje się piękną zieloną barwą
i aromatem najwyższej jakości liści zielonej
herbaty. Jest uprawiana na odległych
południowych stokach Himalajów, w sposób
biodynamiczny. Oznacza to, że uprawy
herbaty rosną i dojrzewają bardzo wolno,
w naturalnym tempie. Następnie, tak samo
od wieków, liście są ręcznie zbierane
i starannie suszone.

Tortilla z otrębami
pszennymi
BIO
240 g

9,50 zł

Acapulco
Tortilla może być wypełniona praktycznie
wszystkim: różnymi rodzajami mięs, ryb,
fasolą, sałatkami, tofu, sosami. Sprawdzi
się także do wypełnienia lodami czy bitą
śmietaną jako danie na przyjęcie.
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WĘDLINY I RYBY
16,60 zl
Łosoś wędzony
19,60 zł
na gorąco porcja
BIO

Salami

8,90 zł
10,20 zł

BIO
80g, Organic Farma Zdrowia

Ekologiczne salami wyprodukowane
z najlepszej jakości składników. Wędlina
wzbogacona jest eko przyprawami,
co gwarantuje wyjątkowe walory smakowe.

100 g
Limito
Łosoś norweski wędzony BIO marki Limito
to produkt najwyższej jakości z unijnym
certyfikatem żywności ekologicznej.
Wędzony naturalnie dymem z drewna
bukowego.

-13%

-15%

PROMOCJE

Kawa mielona 100%
arabica fair trade
+ Napój migdałowy
niesłodzony

26,99+15,40 = 42,39 zł

31,90 zł

Kawa 100% Arabica to wspaniały aromat
i smak, najwyższa jakość ziaren. Brak
substancji szkodliwych. W połączeniu
z napojem migdałowym umili nawet
najchłodniejsze jesienne popołudnie.

- 25%
5,99+5,99 = 11,98 zł

8,90 zł

BIO, 30 g+30 g, Quin Bite
Surowe batony Quin Bite to zdrowa
przekąska w postaci batonu
tworzonego w niskiej temperaturze
bez zbędnych dodatków. Idealna
dla dzieci, sportowców i osób
lubiących aktywny tryb życia. Bez
glutenu.

Sos do makaronu
włoskie wariacje +
Makaron farfalle
BIO, 275 g + 500 g,
Manufakturaa, Granoro
Makaron z sosem uratował już
niejedno spotkanie. Proponujemy
zestaw dla lubiących włoską kuchnię,
która zachwyca prostotą i składnikami
najlepszej jakości.

- 23%
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24,90 zł

500 ml+250 ml, Polska Róża

BIO, 250 g + 1 l, Ecor, Ecomil

Baton raw brownie
+ Baton raw kokosczekolada bezgl.

18,90+14,90 = 33,80 zł

Syrop malinowy +
Sok z owoców róży
witamina C
Syrop malinowy jest w pełni naturalny, tłoczony
bezpośrednio z malin. Idealnie nadaje się do
herbaty dla dzieci, jak i dla dorosłych. Sok
z owoców dzikiej róży to natomiast produkt
zwiększający odporność – ma co najmniej
450 mg owocowej witaminy C w 100 ml
soku! Nie zawiera żadnych konserwantów ani
„ulepszaczy”, więc jest bezpieczny dla dzieci.
Polecamy pić po ok. 40 ml soku rano
i wieczorem, by ustrzec się przed chorobami.

Papier truskawkowy
+ Papier czarna
porzeczka

- 26%
11,00+9,50 = 20,50 zł

15,49 zł

BIO, 25 g+25 g, Diet Food

- 26%
21,90+6,10 = 28,00 zł

21,49 zł

Papier owocowy, czyli wysuszona w formie
papieru ekologiczna pulpa owocowa
z truskawki oraz z czarnej porzeczki to
idealna przekąska dla najmłodszych oraz
tych nieco starszych. To 100% owoców
zamknięte w pięknym opakowaniu. Forma
papieru pozwala jeść go prosto z paczki
lub dodać do owocowej sałatki lub jogurtu.

Krem orzechowy +
Pieczywo chrupkie
amarantusowe
wielozbożowe

- 24%
15,50+15,40 = 30,90 zł

24,90 zł

BIO, 250 g+250 g, Terrasana, Allos
Smaczny krem na chrupkim pieczywie to miły
początek dnia i konkretny zastrzyk energii.

- 19%
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Jaja kurze

12,90 zł

BIO

STALE

9,99 zł

10 szt.
Organic Farma Zdrowia

w niskiej

CENIE

-23%
Banany na wagę
BIO
cena za kg

7,90 zł

Masło ekstra
osełka

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.

Serek waniliowy
homogenizowany

BIO

BIO

170 g

120 g

Organic Farma Zdrowia

3,59 zł

Organic Farma Zdrowia

9,40 zł

7,99 zł

5,49 zł

-15%

Mleko świeże
krowie 3,2%

-35%
Mleko świeże
krowie 2%

BIO

BIO

1l

0,9 l

Organic Farma Zdrowia

Organic Farma Zdrowia

4,99 zł

5,49 zł

4,99 zł
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-9%

4,49 zł

-10%
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Mleko kokosowe
niesłodzone

STALE

BIO

w niskiej

1l
Ecomil

CENIE

Kasza
jaglana
BIO

13,30 zł

9,99 zł

8,90 zł

5,90 zł

500 g
Organic Farma Zdrowia

-25%

-34%

Daktyle bez pestek

Chia nasiona szałwi
hiszpańskiej

BIO
150 g
Organic Farma Zdrowia

BIO

7,90 zł

200 g
Organic Farma Zdrowia

5,99 zł

11,90 zł

9,99 zł

-16%

-24%

Olej lniany

Przecier pomidorowy
passata

BIO

BIO

250 ml

680 g

Złoto Polskie

Organic Farma Zdrowia

23,20 zł

9,20 zł

14,99 zł

7,50 zł

-35%

-18%

Makaron pennoni
rigati

Makaron spaghetti

BIO

500 g

BIO

500 g

Granoro

Granoro

6,10 zł

6,10 zł

4,99 zł

4,99 zł
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-18%

-18%
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POLECANE
9,90 zł

Cukier kokosowy

11,50 zł

BIO, 300 g, Eko Wital

-14%

Mleko kokosowe w proszku to idealny
dodatek do kawy, wypieków, deserów czy
smoothie. Niesamowity kokosowy smak oraz
w 100% ekologiczny skład.

-20%

Sok marchwiowy
BIO
700ml

3,90 zł

13,49 zł
16,00 zł

Voelkel

4,50 zł

Eko Wital

31,90 zł

Diet Food

Sok jabłkowo buraczkowy 100%
250ml

BIO

200g

Ekologiczny cukier kokosowy,
nierafinowany, uzyskiwany z pąków
kwiatowych palmy kokosowej. Jest
pozbawiony aromatu kokosa, natomiast
charakteryzuje się lekką nutą karmelu.
Znajduje zastosowanie do wypieków,
deserów oraz słodzenia ciepłych napojów.

BIO

Mleko kokosowe
w proszku
25,49 zł

Sok tłoczony w równych proporcjach
z ekologicznych jabłek oraz z ekologicznych
buraków. Pasteryzowany.

-13%

Sok marchwiowy bezpośrednio
tłoczony. Wszystkie składniki pochodzą
z biodynamicznych upraw ekologicznych
(DEMETER) wysokogatunkowych odmian
marchwi - Rodelika i Rothild.

-16%

EKO BAKALIE I PRODUKTY ZBOŻOWE
Morele
BIO

Quinoa

13,49 zł

BIO

15,90 zł

200g

7,90 zł
9,50 zł

200g

Organic Farma Zdrowia

Organic Farma Zdrowia

Morele suszone powoli na słońcu nabierają
ciemnej barwy i słodkiego smaku. Nie są
konserwowane dlatego nie zachowują
swojego pomarańczowego koloru.
Znakomicie sprawdzą się jako samodzielna
przekąska, czy też dodatek do ciast, deserów
czy mięs.

Ekologiczna quinoa znana również jako
komosa ryżowa. Z powodzeniem zastępuje
tradycyjne kasze lub makarony. Doskonale
sprawdza się jako składnik zup oraz dodatek
do warzyw, sosów, wypieków, a także
deserów. Uzupełnia dietę bezglutenową
w niezbędne aminokwasy.

-15%

-17%

OFERTA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Wino cabernet sauvignon
/carmenere cono sur
czerwone wytr.
BIO, 0,75 l, Tim

40,90 zł

Doskonałe czerwone wino wytworzone
z organicznych upraw winogron. Nosi w sobie
ducha winnic Cono Sur, gdzie zaangażowanie
pracowników winnic w ochronę środowiska
naturalnego jest najważniejsze. Dzięki temu
wino posiada intensywnie rubinowy kolor, zaś
w smaku wyczuwalne są nuty wiśni, malin i śliwek.
Przyjemny aromat wanilii wino to zawdzięcza
leżakowaniu w dębowych beczkach. Doskonałe
na każdą okazję.

Wino solluna
montepulciano d’abruzzo
BIO
0,75l

29,49 zł

Vivolovin
Lekkie Montepulciano z Abruzji o wiśniowopoziomkowych aromatach, z niewielką
ilością garbników, świeżą kwasowością
i subtelną słodyczą. Pasuje do kuchni
śródziemnomorskiej i spaghetti.

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.

Organic PAZDZIERNIK 2017 OFZ.indd 6

21.09.2017 12:37:14

