
PRODUKTY DO PRZEPISU

PROMOCJE
Promocje od 1 do 30 kwietnia 2018 r.

KULKI MOCY Z ZIELONEJ 
SOCZEWICY Z KAROBEM

1.  Zieloną soczewicę gotujemy do miękkości. Po ugotowaniu odlewamy 
wodę.

2. Wiórki kokosowe prażymy na patelni, aż zbrązowieją.
3. Orzechy oraz wiórki kokosowe mielimy na gruboziarnistą mąkę.
4.  Wszystkie składniki wrzucamy do jednego naczynia i blendujemy na 

bardzo gładką masę.
5.  Formujemy kulki, obtaczamy w karobie i wstawiamy do lodówki na około 

2 godziny. Przechowujemy w lodówce.

Na zdrowie!

• 100 g zielonej soczewicy (suchej)
• 50 g wiórków kokosowych
• 100 g żurawiny namoczonej we wrzątku
• 100 g orzechów włoskich
• 50 g migdałów
• 2 łyżki melasy z chleba świętojańskiego lub syropu daktylowego
• 2 łyżki karobu + 2 łyżki do obtaczania

SKŁADNIKI (30 szt.):

PRZYGOTOWANIE:

Soczewica zielona  
BIO
500g
Organic Farma Zdrowia

Ekologiczna soczewica zielona 
charakteryzuje się bardzo delikatnym 
smakiem. Doskonale nadaje się 
jako dodatek do zup, sałatek, dań 
z warzyw, gulaszu. Idealnie sprawdza 
się w daniach jednogarnkowych. 

12,99 zł
15,79 zł

-18%

Syrop daktylowy 
BIO
350g
Organic Farma Zdrowia

Ekologiczny syrop z daktyli 
jest doskonałą alternatywą dla 
tradycyjnych substancji słodzących. 
Polecamy go do wypieków, deserów, 
jako polewę do lodów, gofrów, czy 
naleśników. Doskonale nadaje się 
również do słodzenia napojów.

14,49 zł
17,99 zł

-19%

Żurawina słodzona 
cukrem trzcinowym  
BIO
75g
Organic Farma Zdrowia

Ekologiczna żurawina słodzona 
cukrem trzcinowym to doskonała 
i pożywna samodzielna przekąska. 
Polecamy również jako dodatek do 
deserów, płatków śniadaniowych, 
ciast, lodów oraz jako składnik 
sosów i potraw mięsnych.

8,99 zł
10,60 zł

-15%

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



POLECANE

WĘDLINY

Herbata zielona 
matcha tradycyjna  
BIO
30 g
Moya Matcha

Ekologiczna japońska zielona herbata 
Matcha jest jednym z najsilniejszych, 
naturalnych przeciwutleniaczy 
eliminujących wolne rodniki. Poprawia 
koncentrację, przyspiesza metabolizm 
i pomaga usunąć toksyny z organizmu. 
Może być również stosowana do 
deserów, ciast i lodów.

49,99 zł
62,99 zł

-21%

Błonnik witalny 
mix  
BIO
270 g
Nat Vita

Produkt jest mieszaniną nasion dwóch 
gatunków roślin: babki płesznik i babki 
jajowatej. Nasiona babki płesznik 
i babki jajowatej dzięki dużej zawartości 
błonnika działają oczyszczająco, 
przeczyszczająco i wspomagająco na 
pracę jelit.

39,99 zł
49,99 zł

-20%

Miód manuka 
MGO 400+  
250 g
Manuka Health

Miód Manuka o zawartości metyloglyoxalu 
min. 400mg/kg. Krzew manuka rośnie 
w Nowej Zelandii. Miód z tego krzewu 
posiada aktywny składnik – methylglyoxal, 
który jest odpowiedzialny za antybakteryjne 
właściwości miodu. Składnik ten jest obecny 
we wszystkich miodach, jednak występuje 
na ogół w ilości 0-10mg/kg. W miodach 
Manuka osiąga natężenie od 100 
do 1000mg/kg!

123,99 zł
154,99 zł

-20%

Sok z aloesu 
BIO
330 ml
Medicura

Sok z aloesu polecamy dla tych, 
którzy chcą długo cieszyć się urodą, 
sprawnością, wysportowaną sylwetką 
i dobrze działającym układem 
odpornościowym. 

13,99 zł
17,69 zł

-21%
Pan Blanco –  
chleb biały  
bez glutenu
250 g
Schar

Pan Blanco świetnie zastępuje typowy 
biały chleb, jest sycący i odżywczy. 
Przypomina pieczywo tostowe, dlatego też 
bardzo dobrze sprawdza się do grzanek, 
zapiekanek i tostów.

6,99 zł
7,99 zł

-13%

Pan Rustico –  
chleb wiejski  
bez glutenu
250 g
Schar

Bezglutenowy chleb wiejski. Opracowany 
specjalnie dla osób nietolerujących 
glutenu. Bez laktozy. 

6,99 zł
8,99 zł

-22%

Kiełbaski łasuszki  
250g, Lech

Łasuszki – zawierają  wyłącznie chude 
mięso indycze, bez skórek i tłuszczu. 
Przy produkcji kiełbasek zrezygnowano 
z dodawania tłuszczu wieprzowego, 
przez co zredukowana została 
zawartość cholesterolu i kwasów 
tłuszczowych nasyconych, zastępując 
go oliwą z oliwek  i olejem lnianym. 
Skład „łasuszków” wzbogacono 
również o prebiotyki.

16,99 zł
20,99 zł

-19%

Kiełbasa szynkowa 
z indyka  
cena za 100g
Bartlowizna

Wyjątkowo wykwintna kiełbasa 
przygotowana z dużych, chudych 
kawałków polędwicy indyczej. 
Przyprawiona, parzona, wędzona 
dymem olchowym.

4,59 zł
5,59 zł

-18%



Banany  
BIO 
cena za 1 kg
IMPORT

7,99 zł

Marchew 
BIO 
cena za 1 kg
EKO WITAL

3,99 zł

Jogurt naturalny  
BIO 
200 g
Organic Farma Zdrowia  

linia Healthy Kids

4,99 zł

3,99 zł
-20%

Rozszerzamy akcję „STALE w niskiej CENIE”  
o kolejne 7 produktów. Mamy ich już w sumie 53! 
Do ekologicznej oferty w obniżonej cenie dołączają 
od tego miesiąca: wegańska margaryna roślinna, ocet 
jabłkowy, lemoniada, sok z pomarańczy, napój cola oraz 
dla dzieci kaszka jaglana pełnoziarnista od 5 miesiąca 
i przecier jabłkowy po 6 miesiącu życia. 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 53 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!

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

Zdrowia

5,49 zł

4,99 zł
-9%

Mleko świeże 
krowie 2%  
BIO 
0,9 l
Organic Farma  

Zdrowia

4,99 zł

3,99 zł
-20%

STALE 
w niskiej
C E N I E



Tofu naturalne  
BIO 
200 g
Taifun

8,99 zł

7,49 zł
-17%

Pieczywo chrupkie 
amarantusowe bez glutenu  
BIO 
100 g
Eko Wital

5,00 zł

4,49 zł
-10%

Wafle kukurydziane 
z solą bez glutenu  
BIO 
100 g
Organic Farma  

Zdrowia

-11%

4,50 zł

3,99 zł

Parówki wiedeńskie 
z delikatną cielęciną  
BIO 
200 g
Organic Farma Zdrowia  

linia Healthy Kids 18,90 zł

15,99 zł
-15%

STALE 
w niskiej
C E N I E

Masło ekstra osełka  
BIO 
170 g
Organic Farma Zdrowia

10,99 zł

8,99 zł

-18%

Wegańska margaryna 
roślinna do smarowania 
pieczywa 
BIO
225 g
Naturli

12,10 zł

9,99 zł

-17%

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

Zdrowia

-25%

15,99 zł

11,99 zł

Ser emmentaler 
oryginalny, holenderski 
(plastry) 
BIO 
150 g
Organic Farma  

Zdrowia

-25%

15,99 zł

11,99 zł



Miód nektarowy z lipą  
BIO 
400 g
Organic Farma  

Zdrowia

28,99 zł

23,99 zł

-17%

Płatki owsiane 
pełnoziarniste  
BIO 
300 g
Organic Farma  

Zdrowia

4,99 zł

3,99 zł
-20%

Syrop klonowy 
BIO 
250 ml
Organic Farma  

Zdrowia

27,99 zł

21,99 zł
-21%

Cukier kokosowy  
BIO 
300 g
Eko Wital

-21%

12,59 zł

9,99 zł

Krem z migdałów 
raw  
BIO 
180 g
Damiano

25,90 zł

19,99 zł
-23%

STALE 
w niskiej
C E N I E

Napój migdałowy 
niesłodzony  
BIO 
1 l
Ecomil

15,40 zł

12,99 zł
-16%

Len złocisty  
BIO 
250 g
Organic Farma Zdrowia

7,29 zł

5,99 zł
-18%

Pierogi z serem 
na słodko  
BIO 
400 g
Produkty Klasztorne

18,90 zł

14,99 zł
-21%



Przecier pomidorowy 
passata  
BIO 
680 g
Organic Farma  

Zdrowia

9,69 zł

7,49 zł
-23%

Koncentrat 
pomidorowy  
BIO 
200 g
Eko Wital

7,89 zł

5,99 zł
-24%

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

9,39 zł

5,99 zł

-36%

Kasza gryczana 
niepalona  
BIO 
500 g
Organic Farma  

Zdrowia

11,39 zł

8,99 zł

-21%

STALE 
w niskiej
C E N I E



Oliwa z oliwek extra 
virgin   
BIO 
500 ml
Eko Wital

31,49 zł

24,99 zł

-21%

Olej słonecznikowy  
do smażenia  
BIO 
1 l
Eko Wital

28,49 zł

22,99 zł

-19%

Bulion warzywny 
w kostkach bez glutenu, 
drożdży i oleju palmowego  
BIO 
60 g
Eko Wital

6,50 zł

4,99 zł

-23%

Płatki drożdżowe 
nieaktywne  
BIO 
100 g, Organic Farma Zdrowia

21,99 zł

15,99 zł

-27%

Ryż biały długoziarnisty  
BIO 
500 g
Organic Farma  

Zdrowia

9,39 zł

7,49 zł
-20%

Mąka pszenna 
luksusowa typ 550  
BIO 
1 kg,  
Organic Farma  

Zdrowia

12,49 zł

8,99 zł
-28%

STALE 
w niskiej
C E N I E



Kaszka jaglana 
pełnoziarnista 
od 5 miesiąca 
bez glutenu 
BIO 
250 g
Mniam

15,99 zł

12,99 zł

-19%

Przecier jabłkowy 
po 6 miesiącu życia  
BIO 
90 g
Ovko

4,69 zł

3,99 zł

-15%

Chrupki kukurydziane 
bez glutenu o smaku 
serowym
BIO 
50 g
Biosaurus

Chrupki kukurydziane 
bez glutenu z solą 
morską
BIO 
50 g
Biosaurus

Chrupki kukurydziane 
bez glutenu o smaku 
ketchupowym
BIO 
50 g
Biosaurus

3,99 zł

3,39 zł
3,99 zł

3,39 zł

3,99 zł

3,39 zł

-15% -15%

-15%

Żelki (misie)  
bez żelatyny 
BIO 
100 g
Organic Farma Zdrowia 

linia Healthy Kids

12,49 zł

8,99 zł

-28%

STALE 
w niskiej
C E N I E



Herbata  
czarna liściasta  
BIO 
100 g
Dary Natury

21,00 zł

14,99 zł

-29%

Herbata zielona 
z żurawiną, maliną 
i różą  
BIO 
80 g
Dary Natury

21,00 zł

14,99 zł

-29%

Herbata zielona 
liściasta   
BIO 
80 g
Dary Natury

16,99 zł

11,99 zł

-29%

Czekolada gorzka 72% 
z migdałami  
BIO 
100 g
Cachet

13,70 zł

10,99 zł

-20%

Kawa mielona 100% 
arabica fair trade 
BIO 
250 g
Ecor

26,99 zł

19,99 zł

-26%

Olej kokosowy virgin  
BIO 
500 ml
Organic Farma Zdrowia

29,90 zł

25,99 zł

-13%

STALE 
w niskiej
C E N I E



STALE 
w niskiej
C E N I E

Daktyle bez 
pestek  
BIO 
150 g
Organic Farma  

Zdrowia

7,90 zł

5,99 zł

-24%

Rodzynki sułtanki  
BIO 
250 g
Organic Farma  

Zdrowia

9,90 zł

7,99 zł

-19%
Sok jabłkowy 100%  
BIO 
250 ml
Eko Wital

4,89 zł

3,99 zł

-18%

Sok z pomarańczy 100%  
BIO 
750 ml
Eko Wital

12,99 zł

9,99 zł

-23%

Lemoniada  
BIO 
250 ml
Eko Wital

3,79 zł

2,99 zł

-21%

Napój gazowany cola  
BIO 
330 ml
Ecor

5,29 zł

4,49 zł

-15%
Olej lniany  
BIO 
250 ml
Złoto Polskie

23,20 zł

15,99 zł
-31%

Ocet jabłkowy 5%  
BIO 
750 ml
Voelkel

14,99 zł

11,99 zł
-20%



EKOLOGICZNE BAKALIE

PROMOCJE 

cena za szt.: 4,99 zł

5,79 + 6,99 = 12,98 zł 

9,98 zł
cena za szt.: 9,99 zł

12,59 + 12,59 = 25,18 zł 

19,98 zł

28,29 + 38,99 = 67,28 zł 

52,98 zł

Aronia + Trawa 
młodej pszenicy 
sproszkowana  
BIO, 2x200g, Diet Food

Sproszkowana aronia i trawa z młodej 
pszenicy zaliczane są do produktów 
z kategorii superfood.  Aronia jest bogata 
w bioflawonoidy, które są dla organizmu 
cennymi przeciwutleniaczami. Sproszkowana 
trawa młodej pszenicy to naturalny 
i ekologiczny sposób na samo zdrowie. 
Zawiera dużo soli mineralnych i witamin oraz 
niezbędne kwasy tłuszczowe. To źródło białka 
roślinnego, a także antyoksydantów i chlorofilu.  -21%

Napój soti natural 
herbata zielona 
+ napój herbata 
jaśminowa  
2x530ml, Soti

Ta zielona herbata zamknięta w butelce 
nie zawiera cukru, chemicznych 
konserwantów ani słodzików, 
a wyłącznie napar z japońskiej herbaty 
Gyokuro.

-22%
Chałwa miodowa  
BIO, 2x75g, Allos

Chałwa wytwarzana jest  z prażonego 
i przemielonego sezamu, który naturalnie 
bogaty jest w liczne mikroelementy oraz 
nienasycone kwasy tłuszczowe. Chałwa 
Allos’a słodzona jest ekologicznym miodem 
akacjowym. To połączenie sprawia, 
że chałwa miodowa jest wyjątkowym, 
delikatesowym, słodkim przysmakiem. 
Doskonale komponuje się również jako 
dodatek do jogurtu czy mleka. -22%

Czekolada gorzka 
99% kakao  
BIO, 2x80g, Vivani

Bardzo wysoka zawartość kakao 
powoduje, że to wyjątkowa 
propozycja przeznaczona dla 
prawdziwych koneserów ciemnej 
czekolady. Ta czekolada ma 
intensywny, bogaty smak kakao i silny 
aromat. Jej barwa jest kruczoczarna, 
aromat przywodzi na myśl surową 
paloną kawę i suszone śliwki.

Chipsy + chipsy 
w dowolnym 
smaku 
BIO, 2 x40g, Go Pure

Te chipsy mają wszystko: doskonałą 
chrupkość, wyrafinowany smak i różne 
faktury. Dodatkowo każda partia jest 
przygotowywana w 100% ekologicznym 
oleju słonecznikowym. Jedyną rzeczą 
jaką dodano to szczypta soli. Dostępne 
w następujących smakach: chipsy warzywne 
mix, chipsy warzywne z jabłkiem, chipsy 
z batatów, chipsy z koprem włoskim. -23%

Smoothie z chia 
+ smoothie z chia 
w dowolnym smaku  
BIO, 2x250ml, Voelkel

Napój z chia to płynna przekąska, która 
przypadła do gustu już wielu smakoszom. 
Chia w połączeniu z naturalnymi sokami 
owocowymi to idealne drugie śniadanie, 
przekąska oraz wsparcie organizmu po 
intensywnym treningu. Poręczna butelka 
sprawia, że napój można zabrać ze sobą 
zarówno do pracy jak i w podróż. -21%

Figi suszone  
BIO
200g
Organic Farma Zdrowia

Ekologiczne figi mogą stanowić 
doskonałą przekąskę zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. Polecamy 
jako dodatek do porannej owsianki, 
ciast, deserów. 

13,99 zł
16,90 zł

-17%

Migdały  
BIO
150g
Organic Farma Zdrowia

Migdały to najszlachetniejsze 
z orzechów. Łagodzą stres i koją nerwy, 
dlatego polecane są jako przekąska. 
Idealnie nadają się do dań na słodko 
oraz mięsnych.

13,99 zł
16,99 zł

-18%

cena za szt.: 7,99 zł

cena za szt.: 11,49 złcena za szt.: 12,49 zł

9,99 + 10,49 = 20,48 zł 

15,98 zł

14,99 + 14,99 = 29,98 zł 

22,98 zł

-23%

15,99 + 15,99 = 31,98 zł 

24,98 zł



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

EKO NOWOŚCI
Mąka z płaskurki 
typ 2000  
BIO, 400g, Niro

Płaskurka to starsza siostra orkiszu – jedno 
z pierwszych udomowionych zbóż. Według 
historycznych przekazów uprawiano ją już 7 tys. 
lat temu. Wyróżnia się znaczną zawartością 
błonnika, białka (więcej niż w pszenicy), magnezu 
oraz witamin. Wyroby z płaskurki uzupełnione 
o warzywa są kompletnym posiłkiem.  Ponieważ 
płaskurka zawiera dużo substancji mineralnych – 
produkty z niej otrzymane mają ciemniejszą barwę.

9,99 zł
Cukier klonowy  
BIO
200g
Organic Farma Zdrowia

Cukier klonowy pozyskiwany jest z soku klonu 
cukrowego pochodzącego z południowych 
regionów Kanady i północno-wschodnich 
części USA. Cukier klonowy swoim smakiem 
przypomina karmel lub lukrecję. Świetnie nadaje 
się do pieczenia, naleśników, słodzenia herbaty 
i sporządzania płonących deserów.

28,99 zł

Napój w proszku 
latte z kurkumą 
turmeric  
BIO
200g
Diet Food

Bio Latte to jeden z serii pysznych napojów 
na bazie ekologicznego mleka kokosowego, 
słodzony jedynie cukrem kokosowym, bez 
laktozy oraz sztucznych dodatków!

29,99 zł
Algi suszone  
– mix sałatkowy  
BIO
100g
Algamar

Algi Algamar są zbierane w czystych wodach 
Atlantyku i suszone w temperaturze poniżej 
42st. C. Mogą być dodawane do sałatek bez 
gotowania. Biały nalot, który może występować 
na algach to sól, która się wytrąca i jest 
naturalnym konserwantem.

59,99 zł

Wino białe 
wytrawne Fiori 
Naturali  
BIO, 0,75l, Riegel Brand

Włoskie, białe, wytrawne wino. 
Wyczuwalna nuta gruszek, owoców 
cytrusowych i kwiatów akacji. Idealne 
do lekkich przekąsek i sałatek.

20,99 zł
Wino białe 
wytrawne 
musujące Va Bene  
BIO
0,75l
Riegel Brand

Białe wytrawne wino musujące 
z certyfikowanych upraw 
ekologicznych prosto z Włoch.

24,99 zł

Wino clearly 
organic tempranillo 
czerwone wytrawne  
BIO, 0,75l, Tim

Pełne i temperamentne wino, pochodzące 
z najlepszych upraw ekologicznych regionu 
La Mancha, położonego w sercu słonecznej 
Hiszpanii. Dobrze zbudowane, ujmuje ciepłą, 
rubinową barwą, intensywnym aromatem 
wiśni i dojrzałych owoców lasu. Doskonale 
smakuje podawane zarówno w towarzystwie 
przekąsek i serów, jak i potraw na bazie 
makaronów oraz czerwonych mięs. 

31,99 zł Wino czerwone 
wytrawne Merlot 
Senza Solfiti  
BIO
0,75l
Azienda Agricola

100% Merlot z winnicy Giol we włoskim 
regionie Veneto. Wiśniowy, smukły, po całkowitej 
fermentacji, przekonujący owocową świeżością 
i wigorem. Bez dodatku siarczynów. Pasuje do 
drobiu i warzyw.

33,99 zł


