PROMOCJE
Promocje od 1 do 31 stycznia 2018 r.

PRODUKTY DO PRZEPISU
Tofu wędzone
z migdałami
i sezamem
BIO
200 g

14,99 zł
17,99 zł

Taifun

Doskonałe wędzone tofu z migdałami
i sezamem. Idealne do kanapek, sałatek,
dań z makaronu lub ryżu. Doskonałe na ciepło
i na zimno.

-15%

Pomidory suszone
na słońcu w oleju
BIO
180 g

KOTLETY Z TOFU
i suszonych pomidorów

12,99 zł

Eko Wital

14,99 zł

Ekologiczne pomidory suszone na słońcu
w zalewie z oleju słonecznikowego
z dodatkiem kaparów i aromatycznego
oregano. To wyjątkowe włoskie pomidory
z ekologicznych upraw, zbierane w fazie
pełnej dojrzałości i suszone wyłącznie na
słońcu.

Mąka
kukurydziana

Przepis poleca autorka bloga Misa Mocy,
wegetarianka i trenerka zdrowej kuchni.
Więcej przepisów na http://misamocy.pl/

SKŁADNIKI:

-13%

6,99 zł
8,20 zł

BIO
Organic Farma Zdrowia
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100 g ziaren słonecznika
15 kawałków suszonych pomidorów w zalewie
kostka (180-200g) tofu wędzonego z migdałami i sezamem
1 ząbek czosnku
½ czerwonej cebuli
10 sztuk oliwek czarnych lub zielonych
mąka kukurydziana do obtaczania
1 łyżeczka ziół prowansalskich
sól i pieprz do smaku
olej do smażenia

PRZYGOTOWANIE:

500 g
Delikatna mąka z ziaren kukurydzy.
Wspaniała do zagęszczania zup
i sosów, pieczenia babeczek oraz
pieczywa kukurydzianego.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-15%

1.	Słonecznik, tofu, czosnek, pomidory, przyprawy wrzucamy do jednego
naczynia i blendujemy. Masa może mieć grudki.
2.	Dorzucamy pokrojoną w kostkę cebulkę oraz plasterki oliwek i mieszamy.
3.	Z masy formujemy 6 kotletów, obtaczamy w mące kukurydzianej
i smażymy z obu stron.
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EKOLOGICZNY NABIAŁ
Jogurt pitny lassi
mango
BIO

Ser emmentaler
(plastry)
150 g

9,99 zł

Andechser

BIO jogurt pitny lassi mango to produkt
zawierający składniki pochodzące wyłącznie
z gospodarstw ekologicznych. Charakteryzuje
się zawiesistą konsystencją i wyśmienitym
smakiem owocu mango. Nie zawiera żadnych
substancji aromatycznych ani dodatków
smakowych. Zawiera kwas mlekowy (L+),
słodzony jest cukrem raw. Jogurt zawiera
3,5% tłuszczu.

15,99 zł

BIO

7,99 zł

250 g

12,99 zł

Organic Farma Zdrowia linia Every Day
Niezwykle miękki, aksamitny, delikatny
i śmietankowy w smaku. Świetnie
sprawdza się jako dodatek do
kanapek, tostów, zapiekanek czy jako
składnik deski serów.

-20%

-15%

POLECANE
Nasiona guarany
sproszkowane
BIO
100 g
Diet Food

Kaszka jaglana
pełnoziarnista od
5 miesiąca bez glutenu

32,99 zł

BIO

41,00 zł

Sproszkowane bio nasiona guarany dodają
energii i pobudzają wytrzymałość.
Są znakomitą alternatywą dla kawy.

250 g

13,49 zł
15,99 zł

MNIAM/AM-AM

-20%

Kaszka jaglana pełnoziarnista dla niemowląt
i dla małych dzieci. Zgodnie z przepisami prawa
nie zawiera żadnych substancji konserwujących,
barwników i wzmacniaczy smaku.

Sok z owoców dzikiej
róży witamina C
bez cukru

Sok z buraków
demeter

BIO

0,7 l

250 ml

Sos pomidorowy
z warzywami
340 g
La Selva

9,99 zł
12,90 zł

Smaczny sos pomidorowy z dużą ilością
warzyw, który wystarczy podgrzać
i podawać z makaronem.

-23%
Organic 01 2018.indd 2

Voelkel

22,50 zł

Ekologiczny sok z owoców dzikiej róży to
bogactwo naturalnej witaminy C. Owoce do
produkcji soku pochodzą z ekologicznych
plantacji na terenie Polski, są zbierane ręcznie,
aby wybrać jedynie te w pełni dojrzałe, a co za
tym idzie najbardziej wartościowe. Owocowa
witamina C wzmacnia odporność, zwiększa
wchłanianie żelaza, zmniejsza niekorzystne
działanie stresu.

BIO

BIO

17,99 zł

Polska Róża

-16%

-20%

11,99 zł
14,50 zł

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

-17%
Makaron tagiatelle
z mąki z pszenicy
durum
BIO
250 g
La Selva

9,99 zł
11,90 zł

Wyśmienity makaron z ekologicznej mąki
z pszenicy durum z pełnego przemiału.
Wystarczy połączyć go z ulubionym sosem,
a danie jest już gotowe.

-16%
20.12.2017 12:41:06

STALE

Marchew
BIO
cena za 1 kg
EKO WITAL

w niskiej

3,99 zł
Banany
BIO
cena za 1 kg
IMPORT

7,99 zł
Masło ekstra osełka
BIO
170 g
Organic Farma Zdrowia

10,99 zł

8,99 zł

CENIE

Rozszerzamy akcję „STALE w niskiej CENIE”
o kolejne 8 produktów. Mamy ich już w sumie 29!
Do ekologicznej oferty w obniżonej cenie dołączają od
tego miesiąca: kawa fair trade, ser gouda, płatki drożdżowe
nieaktywne, mąka pszenna luksusowa, wafle kukurydziane,
rodzynki, żelki misie oraz bulion warzywny bez drożdży
i oleju palmowego.
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 29 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!

-18%
Ser gouda młody
(plastry)

Jogurt naturalny

BIO

200 g

150 g

Organic Farma Zdrowia
linia Healthy Kids

Organic Farma Zdrowia

BIO

15,99 zł

4,99 zł

11,99 zł

3,99 zł
-20%

-25%
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STALE

w niskiej

Mleko świeże krowie
3,2%

Napój migdałowy
niesłodzony

BIO

BIO

1l

1l

Organic Farma Zdrowia

Ecomil

CENIE

5,49 zł

15,40 zł

4,99 zł

12,99 zł
-16%

-9%
Płatki owsiane
pełnoziarniste

Miód nektarowy
wielokwiatowy z lipą

BIO

BIO

300 g

400 g

Organic Farma Zdrowia

4,90 zł

Organic Farma Zdrowia

28,10 zł

3,99 zł

23,99 zł
-15%

-19%
Pieczywo chrupkie
amarantusowe bez
glutenu

Wafle kukurydziane
z solą bez glutenu

BIO

100 g

100 g

Organic Farma Zdrowia

BIO

5,00 zł

4,50 zł

4,49 zł
-10%

3,99 zł
-11%

Eko Wital

Tofu naturalne
BIO

BIO

200 g
Taifun

8,99 zł

7,49 zł
-17%
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Parówki wiedeńskie
z delikatną cielęciną
200 g
Organic Farma Zdrowia
linia Healthy Kids

18,90 zł

15,99 zł
-15%
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Bulion warzywny
w kostkach bez glutenu,
drożdży i oleju palmowego
BIO

Płatki drożdżowe
nieaktywne

STALE

BIO

w niskiej

100 g
Organic Farma Zdrowia

60 g
Eko Wital

6,50 zł

4,99 zł
-23%
Makaron farfalle
BIO

15,99 zł
-23%

Makaron penne
rigate pełnoziarnisty

500 g

BIO

Granoro

500 g

6,10 zł

4,99 zł
-18%

CENIE

20,90 zł

6,10 zł

Granoro

4,99 zł

-18%

Mąka pszenna
luksusowa typ 550

Przecier pomidorowy
passata

BIO

BIO

1 kg

680 g

Organic Farma Zdrowia

Organic Farma Zdrowia

11,90 zł

9,20 zł

8,99 zł
-24%

7,49 zł
-19%

Kasza gryczana
niepalona

Kasza jaglana

BIO

500 g

500 g

Organic Farma Zdrowia

BIO

Organic Farma Zdrowia

10,80 zł

8,99 zł
-17%
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7,49 zł

5,99 zł
-20%
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STALE

w niskiej

Kawa mielona 100%
arabica fair trade

Czekolada gorzka 72%
z migdałami

BIO

BIO

250 g

100 g

Ecor

CENIE

Cachet

26,99 zł

13,70 zł

21,99 zł
-19%

10,99 zł
-20%

Daktyle bez pestek

Rodzynki sułtanki

BIO

BIO

150 g

250 g

Organic Farma Zdrowia

Organic Farma Zdrowia

7,90 zł

9,90 zł

5,99 zł
-24%

7,99 zł
-19%
Krem z migdałów
raw

Żelki (misie)
bez żelatyny

BIO

BIO

180 g

100 g

Damiano

Organic Farma Zdrowia
linia Healthy Kids

11,90 zł

8,99 zł
-24%
Olej kokosowy virgin
BIO

25,90 zł

19,99 zł
-23%
Olej lniany
BIO
250 ml

500 ml

Złoto Polskie

Organic Farma Zdrowia

29,90 zł

23,20 zł

25,99 zł
-13%

15,99 zł
-31%
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EKO NOWOŚCI
Moringa tabletki
500 mg

Herbata supreme
matcha green
BIO
(20x1,5 g) 30 g
Pukka

21,99 zł

BIO
125 g

69,90 zł

Diet Food

Matcha Green Tea Pukka to zielona
herbata o wyjątkowych właściwościach
i znakomitym smaku. Jej charakterystyczny,
wykwintny smak sprawia, że matcha jest
znana i ceniona w Azji już od ponad
tysiąca lat.

Pozyskany z liści Moringi proszek zawiera blisko
20 aminokwasów, prawie 50 typów różnych
przeciwutleniaczy oraz blisko 40 związków
przeciwzapalnych. Jest też bogatym źródłem
dobrze przyswajalnego wysokowartościowego
białka oraz błonnika.

Miód nektarowy
malina leśna

Sok z kurkumy

BIO

200 ml

BIO

31,90 zł

400 g
Organic Farma Zdrowia

Ekologiczny miód nektarowy – malina
leśna. Łagodny i delikatny w smaku
o lekkim zapachu malin.

Jogurt sojowy
z owocami leśnymi
BIO
500 g

19,90 zł

Provamel

Voelkel

44,99 zł

Sok z kurkumy jest bogatym w składniki
odżywcze naturalnym sokiem, którego
skład w znacznym stopniu odpowiada
składowi świeżych kłączy kurkumy. Sok
ten charakteryzuje się odświeżającym,
stymulującym oraz pikantnym smakiem.

Chleb żytni na
zakwasie, bez
drożdży
BIO
450 g

7,50 zł

Eko Wital
Jogurt sojowy z owocami leśnymi to
przepyszna alternatywa dla produktów
zawierających mleko krowie. Zawarte
w jogurcie bakterie korzystnie wpływają
na pracę przewodu pokarmowego.
Polecane dla wegetarian oraz dla osób
z nietolerancją laktozy i glutenu.

Naturalny, ekologiczny chleb na
zakwasie, nie zawiera drożdży.
Czysto żytni, pół na pół z mąki jasnej
i razowej. Idealnie nadaje się do
pełnowartościowego śniadania.

WĘDLINY
Pasztet z królika
na wagę
cena za 100 g

3,19 zł
3,79 zł

Produkty Klasztorne
Szlachetny pasztet z królika idealnie
nadaje się na kolację lub obiad.
Perfekcyjnie łączy się z czerwonym,
wytrawnym winem.

-16%
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Szynka z liściem
na wagę
cena za 100 g
Produkty Klasztorne

5,49 zł
6,45 zł

Szynka marynowana z liściem
laurowym, z dodatkiem soli
peklującej, miodu, naturalnych
przypraw i ziół. Wędzona delikatnie
zimnym dymem olchowo – bukowym
i pieczona. Bardzo delikatna,
naturalnie soczysta.

-15%
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PROMOCJE
Baton raw brownie +
baton (dowolny smak)
bez glutenu
BIO, 2x30 g, Quin Bite

6,19+6,19 = 12,38 zł

9,49 zł

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.

BIO, 2x125g, Acapulco

6,99+6,99 = 13,98 zł

10,99 zł

Nachosy naturalne to ciekawa odmiana
chrupek kukurydzianych w ekologicznym
wydaniu. Naturalnie solone, najlepiej
smakują z ulubionym sosem. Dostępne także
w innych smakach.

BIO, 2x400g, Auga
Gotowe do spożycia zupy krem.
Wyprodukowane z ekologicznych
warzyw z dodatkiem ziół.
Wegańskie, bez dodatku sztucznych
konserwantów i polepszaczy smaku.
Można je podgrzewać tradycyjnie lub
w mikrofali.

-24%

Orzechy nerkowca oblane organiczną
czekoladą Cocoa wytworzoną z ziarna
kakaowca najszlachetniejszego gatunku
Criollo z dodatkiem cukru kokosowego,
wody kokosowej i wanilii. Czekolada
RAW wytworzona 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.

Mieszanka studencka
z żurawiną
BIO, 2x150g, Organic Farma Zdrowia

-21%

Zupa krem
z pomidorów
+ dowolna zupa

15,50+13,90 = 29,40 zł

22,99 zł

BIO, 70g+50g, Cocoa

-23%
Nachosy naturalne
+ nachosy
(dowolny smak)

Orzechy nerkowca
w czekoladzie
kokosowej
+ Czekolada biała
z pistacją i solą

9,99+9,99 = 19,98 zł

14,99 zł

-22%
17,50+17,50 = 35,00 zł

26,99 zł

Ekologiczna mieszanka studencka jest
oryginalną przekąską skomponowaną
na bazie orzechów i suszonych owoców.
Doskonała do ciast, wypieków oraz do
bezpośredniego spożycia.

-23%

Napój ryżowy

9,90+9,90 = 19,80 zł

BIO, 2x1l, Natumi

14,99 zł

Napój ryżowy Natumi można pić
bezpośrednio lub jako dodatek do koktajli.
Napój ryżowy Natumi to idealny zamiennik
mleka krowiego w kuchni.

-25%

OFERTA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Wino camino
blanco
BIO
0,75 l
Irjimpa

21,49 zł

Białe hiszpańskie wino wytrawne,
wyprodukowane z ekologicznej
odmiany Airen. Idealne do przekąsek,
potraw mięsnych i ryb.

Wino camino tinto
BIO
0,75 l
Irjimpa

21,49 zł

Czerwone hiszpańskie wino wytrawne,
wyprodukowane z ekologicznej
odmiany Tempranillo. Idealne do
przekąsek i potraw mięsnych.

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.
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