PROMOCJE
Promocje od 1 do 28 lutego 2018 r.

PRODUKTY DO PRZEPISU
Woda różana
BIO

7,99 zł

500ml

9,99 zł

Stellar Rose

Woda różana o zbilansowanej
mineralizacji przeznaczona do
bezpośredniego spożycia oraz do
użycia w kosmetyce. Można ją dodawać
do napojów czy dań z orzechami.
Zewnętrznie stosowana w okładach
na zmęczone oczy, jako płukanka do
włosów (nadaje im miękkość, zapach,
odżywia skórę głowy) oraz naturalny
płyn do demakijażu.

-20%

Konfitura
z płatków róży
220g
Polska Róża

14,99 zł
18,99 zł

Konfitura powstała z ręcznie zbieranych
płatków róż z plantacji na terenie Polski.
Są to mięsiste, miękkie płatki pływające
w delikatnym syropie. Całość ma
niesamowity zapach i smak, bez dodatku
żadnych aromatów i ulepszaczy.
Szczególnie polecana do pączków,
wypieków, ale także do osładzania
herbaty.

PĄCZKI Z WODĄ RÓŻANĄ
SKŁADNIKI:

-21%

Mąka pszenna
luksusowa typ 550
BIO
1kg
Organic Farma Zdrowia

8,99 zł
12,49 zł

Mąka uzyskana z przemiału ziaren
pszenicy z ekologicznych upraw,
w których nie stosowano agrochemii:
sztucznych nawozów i środków ochrony
roślin. Doskonała do przyrządzania
naleśników, pierogów i wypieków.
Pszenica zawiera najwięcej białka ze
wszystkich zbóż.

Organic 02 2018.indd 1

•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg mąki
2 opakowania (po 9 g) suchych drożdży
150g cukru
5 żółtek
0,5 l mleka
2 łyżki masła
20 ml wody różanej
nadzienie: konfitura z róży

PRZYGOTOWANIE:

-28%

Drożdże rozpuścić w 250 ml mleka ze szczyptą cukru i 3 łyżkami mąki,
przykryć i odstawić na 10 minut. Żółtka utrzeć z cukrem, dodać mąkę, resztę
mleka i wyrośniętą masę z drożdżami, wyrobić ciasto. Dodać roztopione
masło, wodę różaną, wyrobić chwilę i odstawić do wyrośnięcia – podwojenia
swojej objętości. Formować kulki nadziewając je konfiturą. Odłożyć na deskę
posmarowaną tłuszczem do ponownego wyrośnięcia. Smażyć na głębokim
i gorącym tłuszczu.
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EKOLOGICZNY NABIAŁ
Ser cheddar dojrzały

Deser kokosowy
BIO

BIO

11,49 zł

2x125g

200g

13,49 zł

Naturgreen

12,99 zł

Lye Cross Farm

14,99 zł

Ekologiczny deser na bazie mleka
kokosowego - kremowy, lekki,
z dodatkiem cukru trzcinowego. Bez
glutenu, laktozy, idealny dla wegan
i osób na dietach bezmlecznych.

-15%

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

-13%

POLECANE
Kombucha – napój
BIO
750ml
Voelkel

Maca korzeń
w proszku

13,99 zł

BIO

16,99 zł

150g

Napój Kombucha Voelkel’a to fermentowana
słodzona herbata (zielona, mate i czarna)
wzbogacona dodatkiem ziół o działaniu
poprawiającym trawienie i oczyszczającym.
W procesie fermentacji pod wpływem grzybka
herbacianego (kombucha), dodany cukier
przetwarzany jest w dwutlenek węgla i alkohol
(ok. 0,5%). Napój Kombucha nazywany jest eliksirem
długowieczności lub eliksirem życia, ponieważ
wspiera układ trawienny i wpływa pozytywnie na
wzmocnienie układu odpornościowego.

Bio Planet

-18%

Krówka z miodem
BIO
150g
AMP DG

Diet Food

75g

-19%

21,49 zł
26,30 zł

Organic Farma Zdrowia

-24%

Delikatne, lekko słodkie w smaku.
Pokruszone idealnie nadają się jako
dodatek do deserów i ciast. Wyśmienicie
smakują lekko podprażone lub
obtoczone w czekoladzie.

-18%

Bochenek
6,99 zł
8,50 zł
bezglutenowy
szlachecki ciemny
260g, Bezgluten

9,99 zł
12,50 zł

To idealna przekąska na śniadanie.
5 rodzajów ekologicznych płatków sklejonych
syropem kokosowym z dodatkiem chipsów
kokosowych, cukru koksowego, baobabu,
aronii oraz macy.
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Ekologiczny sproszkowany korzeń maca
od setek lat stanowi podstawowy element
diety w krajach Ameryki Południowej. Swoje
cenne właściwości zawdzięcza m.in. trudnym
warunkom uprawy. Jest rośliną występującą
w najwyższych partiach gór. Ma delikatnie
słodki, korzenny smak. Charakteryzuje się
wysoką zawartością błonnika.

BIO

10,49 zł

Muesli crunchy
z superfoodami
200g

17,99 zł

Orzechy
macadamia

7,99 zł

Krówki BIO z miodem produkowane są
ręcznie, w tradycyjny sposób łącznie
z etapami krojenia, formowania
i zawijania. Zawierają m.in.
nierafinowany cukier trzcinowy, świeże,
ekologiczne masło extra, aromatyczny,
ekologiczny miód oraz wanilię bourbon.

BIO

14,49 zł

-20%

Bochenek szlachecki ciemny bezglutenowy
– produkowany na zakwasie, długo
pozostaje miękki i świeży. Ma wysoką
zawartość błonnika. Jego wyjątkowy smak
docenia wielu konsumentów - chleb ten
zajął I miejsce w konkursie na Najlepsze
Pieczywo Bezglutenowe Roku. Dostępny
jest również w wersji jasnej.

-18%
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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 6 produktów. Mamy ich już w sumie 35!
Do ekologicznej oferty w obniżonej cenie dołączają od tego
miesiąca: ryż biały długoziarnisty, cukier kokosowy, syrop
klonowy, koncentrat pomidorowy, oliwa z oliwek extra virgin
i olej słonecznikowy.
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 35 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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Mleko świeże krowie
3,2%
5,49 zł

STALE

BIO

w niskiej

Napój migdałowy
niesłodzony
BIO

4,99 zł

1l

1l

Organic Farma
Zdrowia

CENIE

Ecomil

12,99 zł
-16%

-9%
Płatki owsiane
pełnoziarniste
BIO
300 g
Organic Farma
Zdrowia

15,40 zł

Miód nektarowy z lipą
BIO

4,99 zł

3,99 zł

400 g

28,99 zł

Organic Farma
Zdrowia

23,99 zł

-17%

-20%
Syrop klonowy

Cukier kokosowy

BIO

BIO

250 ml
Organic Farma
Zdrowia

27,99 zł

300 g

12,59 zł

Eko Wital

9,99 zł

21,99 zł
-21%

-21%

Pieczywo chrupkie
amarantusowe bez
glutenu

Wafle kukurydziane
z solą bez glutenu

BIO

100 g

5,00 zł

4,49 zł
-10%

100 g

Eko Wital

Tofu naturalne
BIO
200 g
Taifun

8,99 zł

7,49 zł

-17%
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BIO

4,50 zł

3,99 zł

Organic Farma
Zdrowia

-11%
Parówki wiedeńskie
z delikatną cielęciną
BIO
200 g
Organic Farma Zdrowia
linia Healthy Kids

-15%

18,90 zł

15,99 zł
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Bulion warzywny
w kostkach bez glutenu,
drożdży i oleju palmowego
BIO
60 g

Płatki drożdżowe
nieaktywne
21,99 zł

4,99 zł
-23%

15,99 zł
-27%

Koncentrat pomidorowy
BIO
200 g

7,89 zł

5,99 zł
-24%

Eko Wital

Makaron farfalle
BIO
500 g

6,10 zł

4,99 zł
-18%

Granoro

w niskiej

100 g, Organic Farma Zdrowia

6,50 zł

Eko Wital

STALE

BIO

CENIE

Przecier pomidorowy
passata
9,69 zł

BIO
680 g
Organic Farma
Zdrowia

7,49 zł

-23%
Makaron penne
rigate pełnoziarnisty
BIO

6,10 zł

500 g
Granoro

-18%

4,99 zł

Mąka pszenna
luksusowa typ 550

Ryż biały długoziarnisty

BIO

500 g

1 kg,

12,49 zł

8,99 zł
-28%

Organic Farma
Zdrowia

BIO
Organic Farma
Zdrowia

9,39 zł

7,49 zł

-20%

Kasza gryczana
niepalona

Kasza jaglana

BIO

500 g

500 g
Organic Farma
Zdrowia

-21%
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11,39 zł

8,99 zł

BIO
Organic Farma
Zdrowia

9,39 zł

5,99 zł

-36%
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STALE

w niskiej

CENIE

Kawa mielona 100%
arabica fair trade

Czekolada gorzka 72%
z migdałami

BIO
250 g
Ecor

BIO
100 g

26,99 zł

Cachet

19,99 zł

13,70 zł

10,99 zł
-20%

-26%
Daktyle bez pestek

Rodzynki sułtanki

BIO

BIO

150 g

7,90 zł

Organic Farma Zdrowia

5,99 zł
-24%
Żelki (misie)
bez żelatyny
BIO
100 g
Organic Farma Zdrowia
linia Healthy Kids

250 g
Organic Farma Zdrowia

7,99 zł
-19%
Krem z migdałów
raw

12,49 zł

8,99 zł

BIO
180 g
Damiano

Olej kokosowy virgin
BIO
500 ml
Organic Farma Zdrowia

29,90 zł

500 ml
Eko Wital

-21%
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19,99 zł

Olej lniany
BIO
250 ml

31,49 zł

24,99 zł

23,20 zł

15,99 zł
-31%

Złoto Polskie

25,99 zł

Oliwa z oliwek extra
virgin
BIO

25,90 zł

-23%

-28%

-13%

9,90 zł

Olej słonecznikowy
do smażenia
BIO
1l

28,49 zł

22,99 zł
-19%

Eko Wital
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PROMOCJE

Chlorella + Spirulina
w tabletkach

59,99 + 45,99 = 105,98 zł

79,99 zł

BIO, 2 x 150 g
Diet Food

6,59 + 6,59 = 13,18 zł

Chipsy z alg
morskich naturalne
seaveg bez glutenu

9,99 zł

BIO, 2 x 5 g

Spirulina i chlorella to mikroalgi bogate w chlorofil,
który działa oczyszczająco i wspiera rozwój korzystnej
flory jelitowej. Chlorella zawiera czynnik wzrostu
chlorelli (CGF), który nie występuje w żadnym innym
pożywieniu zielonym, jest on odpowiedzialny za
wzmocnienie odporności i pobudzanie prawidłowego
wzrostu. Spirulina jest bogata w dobrze przyswajalne
białko, polecana zarówno dla osób aktywnych
fizycznie jak i osób starszych, osłabionych.

Sok z buraków
kiszonych + sok
z kapusty kiszonej

Clearspring

-25%

8,39 + 8,39 = 16,78 zł

12,99 zł

bez cukru
BIO, 2 x 300 ml, Bio Food

Przekąska z prażonych wodorostów
nori o wysokiej zawartości błonnika, nie
zawiera glutenu. Można je chrupać jak
chipsy lub po rozdrobnieniu dodawać
do potraw. Produkt gęsty odżywczo –
w małej ilości znajduje się dużo cennych
składników.

Woda kokosowa
naturalna + woda
kokosowa z mango

-24%
14,69 + 7,39 = 22,08 zł

16,99 zł

BIO, 1 l+ 330 ml, Coconut
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 oraz stosować jako
bazę do koktajli.

Naturalnie mętny sok wytwarza się
poprzez bezpośrednie tłoczenie soku
z buraków ćwikłowych kiszonych
z czosnkiem oraz pasteryzację. Sok
z kiszonej kapusty uzyskuje się poprzez
bezpośrednie tłoczenie soku z kapusty
kiszonej oraz pasteryzację.

-23%

Czekolada ichoc biała
z wanilią + czekolada
gorzka 85%
BIO, 80 g + 100 g, Vivani

-23%

13,10+14,99 = 28,09 zł

21,99 zł

Pierogi ruskie
+ pierogi
(dowolny smak)
BIO
2 x 400 g, Produkty Klasztorne

Czekolada biała z wanilią na bazie napoju
ryżowego to doskonałe w smaku połączenie,
doprawione ekstraktem wanilii Bourbon.
Czekolada gorzka zawiera minimum 85%
masy kakaowej, a pozostałe składniki to tłuszcz
kakaowy i cukier kokosowy. To ekologiczna
propozycja dla wszystkich smakoszy i
miłośników doskonałej ciemnej czekolady.

Ekologiczne pierogi: pyszne,
domowe i robione według
tradycyjnej receptury.
18,90 + 18,90 = 37,80 zł

29,99 zł

-22%

-21%

WĘDLINY
Krupniok gryczany
cena za 100g
Produkty Klasztorne

cena za 100g

2,19 zł

Produkty Klasztorne

2,55 zł

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

-14%

Kiełbaski z delikatnego mięsa króliczego
z dodatkiem mięsa wieprzowego. To
doskonały przysmak dla całej rodziny.
Produkt bezglutenowy.

5,99 zł
6,99 zł

-14%
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EKO NOWOŚCI
Herbatka
z kurkumą

Bio C – mieszanka
soków bogata w żelazo
BIO,

29,90 zł

750ml,

BIO
(25 x 2g) 50g

Voelkel

Dary Natury

Mieszanka soków wzbogacona
przecierem z jabłek, buraków, czarnej
marchwi, aceroli, a wzmocniona
ekstraktem z liści curry. Jest naturalnym
źródłem żelaza. Ma wysoką zawartość
witaminy A, C, K.

Herbatka kurkumowa to zrównoważone
połączenie najwyższej jakości kłącza
kurkumy, słodkiej lukrecji, korzenia mniszka,
delikatnego rumianku i aromatycznych
przypraw. Dodatek czarnego pieprzu
wyostrza subtelny smak herbaty, zwiększając
jednocześnie wyjątkowe właściwości kurkumy.

Serek wegański
do smarowania z soi
z pomidorami suszonymi
BIO

22,99 zł

9,99 zł

Mozzarella wegańska
z ryżu pełnoziarnistego
w plastrach z bazylią
BIO,

140g, Soyana

80g, Risella

Idealna alternatywa kremowego serka
dla osób na dietach bezmlecznych.
Propozycja smacznego zastosowania to
kanapka z żytniego chleba na zakwasie
z plasterkami kiszonego ogórka.

Ser typu mozzarella powstał na bazie
kiełkującego pełnoziarnistego ryżu
w połączeniu z olejem kokosowym.
Świetnie się topi, jest idealny do tostów,
zapiekanek, a także na zimno.

10,99 zł

OFERTA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Wino czerwone
półsłodkie casa leon
tinto
BIO
0,75l, Bodegas

22,99 zł

Wino fizzy musujące
by mureda różowe
półsłodkie
0,75l ,Tim

29,99 zł

Harmonijna kompozycja szczepów
Tempranillo i Garnacha. Łagodne,
z przyjemną owocową słodyczą
i delikatnymi aromatami fiołków i jagód.
Pasuje do jasnych mięs i azjatyckiej
kuchni.

Organiczne wino o intensywnym, naturalnym
aromacie truskawek oraz malin powstałe
z gron szczepu Garnacha Tinta. Jasnoróżowe
z delikatnymi bąbelkami, bardzo orzeźwiające
na podniebieniu. Idealne jako aperitif,
z daniami z makaronu lub deserami.
Serwować schłodzone do temperatury 7-9°C.

Wino musujące
białe wytrawne
airen

Wino musujące
różowe wytrawne
rosado

BIO

BIO

0,75l, Rosa Rosae

33,99 zł

Ekologiczne wino musujące białe
wytrawne o jasnym, słomkowym kolorze
i intensywnym aromacie cytrusów,
typowym dla tej odmiany winogron.
Świeże i przyjemne w smaku.

0,75l, Rosa Rosae

33,99 zł

Ekologiczme wino musujące różowe,
wytrawne. Świeże i przyjemne do picia.
Wyśmienite jako aperitif, ale również do
deserów.

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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