
PRODUKTY DO PRZEPISU

PROMOCJE
Promocje od 1do 30 czerwca 2018 r.

PRZYGOTOWANIE:
Kaszę ugotuj i ostudź. Umyte 
i nieobrane buraki, upiecz w szklanym 
zamkniętym naczyniu lub ugotuj 
w niewielkiej ilości wody. Cebulę pokrój 
w kostkę i zeszklij na odrobinie tłuszczu 
z dodatkiem przypraw. Przełóż do 
miski, dodaj starte na tarce o drobnych 
oczkach buraki oraz jabłko starte na 
puree. Dołóż kaszę i len złocisty lub 
mąkę z ciecierzycy. Wymieszaj całość 
dokładnie, a następnie zmiksuj ręcznym 
blenderem 1/5 masy, co ułatwi ci 
formowanie burgerów. Połącz wszystko 
starannie, dopraw do smaku ziołami, 
solą i pieprzem. Uformuj kotleciki, 
obtocz je w wybranej panierce (sezam 
lub płatki) i zapiecz w piekarniku 
rozgrzanym do 160 °C (termoobieg) 
przez 40-60 minut.

Przepis pochodzi z książki Iwony Zasuwy „Smakoterapia”.

Kasza jaglana 
BIO
500g
Organic Farma Zdrowia

Kasza jaglana bio (tzw.”jagły”) 
jest otrzymywana z obłuszczonego 
ziarna prosa pochodzącego 
z gospodarstwa ekologicznego. 
Proso to jedno z najstarszych roślin 
uprawnych zwane często „polskim 
ryżem”. Ugotowana kasza jaglana 
ze względu na swój doskonały 
smak może stanowić z produktami 
mlecznymi pełnowartościowe danie.

5,99 zł
9,39 zł

-36%

Masło klarowane 
BIO
245g
Ghee Easy

Masło klarowane Ghee zostało 
wykonane według tradycyjnej 
receptury ajurwedyjskiej. 
Ma naturalną konsystencję. Wolne 
od białek mleka oraz laktozy.

26,99 zł
32,99 zł

Mąka z ciecierzycy 
BIO
400g
Bio Planet

Ekologiczna mąka z ciecierzycy 
otrzymywana jest ze zmielonych ziaren 
cieciorki. Charakteryzuje się lekko 
orzechowym posmakiem. Można 
stosować ją samodzielnie lub jako 
dodatek do innych mąk. Polecamy 
do wypieku pieczywa, makaronów, 
a szczególnie naleśników. Posiada 
silne właściwości wiążące, w związku 
z czym doskonała jest również 
do zagęszczania zup i sosów. 

11,99 zł
14,99 zł

-20%

SKŁADNIKI:
•  3 szklanki kaszy jaglanej 

ugotowanej na sypko
• 2 buraki pieczone ze skórką 
• 2 cebule
• 1 jabłko
•  2 kopiaste łyżki mąki 

z ciecierzycy
•  świeże zioła: po kilka 

gałązek tymianku, lubczyku, 
majeranku, oregano

•  1 łyżeczka mielonej kolendry
• 1 łyżka czarnuszki
• 1 łyżeczka mielonego kminku
•  sól i pieprz ziołowy (do smaku)
•  ziarna czarnego lub białego 

sezamu/płatki amarantusa, 
jaglane itp.

•  masło klarowane lub oliwa 
z oliwek

-18%
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Kawa zielona 
mielona honduras 
BIO
250 g
Cafe Creator

Ekologiczna kawa zielona mielona otrzymana 
jest z ziaren kawowca niepoddanych procesowi 
palenia. Charakteryzuje się ziołowym zapachem 
i trochę cierpkim, kwaskowatym smakiem. 
Zawiera kwas chlorogenowy - naturalny 
polifenol, który jest silnym przeciwutleniaczem.

16,99 zł
20,60 zł

-18%

Slim super mix 
BIO
300 g
Diet Food

Super slim mix składa się z pięciu ważnych dla 
zdrowia składników, zaliczanych do grona 
superfood. Wystarczy codziennie dodawać 
po jednej łyżeczce Super slim mix do mleka 
lub jogurtu, mieszać z ulubionym sokiem, albo 
dodawać do płatków śniadaniowych, musli, 
deserów czy sałatek.

59,99 zł
74,99 zł

-20%

Hummus 
z kolendrą 
i cytryną 
BIO
170 g
Florentin

Klasyczny hummus z dodatkiem kolendry 
i cytryny, wykonany według tradycyjnych 
śródziemnomorskich receptur. Można go jeść 
ze świeżym pieczywem, jako dip polany oliwą 
z oliwek i udekorowany świeżo posiekaną 
kolendrą lub na grzance z plasterkiem świeżego 
pomidora.

13,99 zł
17,20 zł

-19%

Pestki dyni 
ciemnozielone 
BIO
150 g
Organic Farma Zdrowia

Ekologiczne pestki dyni to wyśmienita przekąska 
dla każdego. Doskonale sprawdzają się 
w codziennej kuchni. Można je dodawać do 
sałatek, zup lub podprażyć i posypywać desery.

5,99 zł
6,99 zł

-14%
Napój Kombucha 
BIO
0,75 l
Voelkel

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.

13,99 zł
16,99 zł

-18%

Napój gazowany 
pomarańczowy 
BIO
330 ml
Ecor

Napój gazowany pomarańcza został 
stworzony na bazie wody mineralnej oraz 
naturalnych aromatów. Doskonały jako 
orzeźwiający napój, nie tylko w upalne dni.

4,29 zł
5,29 zł

-19%

Łosoś wędzony na 
gorąco porcja 
BIO
100 g, Limito

Łosoś norweski wędzony BIO marki 
Limito to produkt najwyższej jakości 
z unijnym certyfikatem żywności 
ekologicznej. Wędzony naturalnie 
dymem z drewna bukowego. Doskonały 
do dań obiadowych, przystawek czy 
sałatek.

15,99 zł
19,60 zł

-18%

Tuńczyk w  kawałkach 
w sosie własnym ze 
zrównoważonych 
połowów 
160 g, Fish4ever

Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym to 
idealny składnik sałatek, przystawek oraz 
wielu innych potraw. Charakteryzuje się 
dość intensywnym smakiem oraz zapachem, 
dzięki którym potrafi znakomicie podkreślić 
smak wielu dań. Jest także bardzo cennym 
źródłem witamin, w tym przede wszystkim 
witaminy A i D.

11,99 zł
14,99 zł

-20%



EKOLOGICZNE MIĘSO

Mięso wołowe 
mielone 
BIO
cena za 100 g
Organic Farma Zdrowia

Rozdrobnione mięso wołowe, opakowane 
próżniowo w folię, o charakterystycznym 
dla wołowiny zapachu. Doskonałe 
do potraw duszonych, na kotlety, dań 
jednogarnkowych czy burgerów.

5,99 zł
6,70 zł

-11%

Żeberka 
wieprzowe 
BIO
cena za 100 g
Organic Farma Zdrowia

Delikatne mięso wieprzowe 
o jasnoróżowym, miejscami kremowym 
kolorze. Produkt naturalny bez sztucznych 
konserwantów, ulepszaczy i wzmacniaczy 
smaku.

3,39 zł
3,90 zł

PROMOCJE 
Ciasteczka orkiszowe 
zwierzaki + 
ciasteczka orkiszowe 
z jabłkiem 
BIO, 100 g+100 g, Zemanka

Ekologiczne ciasteczka orkiszowe z jabłkiem 
(kaczuszki) słodzone są jedynie suszonymi 
jabłkami oraz syropem ryżowym. Natomiast 
ekologiczne ciasteczka orkiszowe zwierzaki 
są bez dodatku cukru, słodzone syropem 
ryżowym oraz syropem z agawy. Oba 
produkty nie zawierają oleju palmowego, 
laktozy, jajek. Są to produkty wegańskie, 
idealne dla dzieci powyżej 1 roku życia.

12,49 + 11,59 = 24,08 zł 

18,99 zł

Baton + baton raw 
bez glutenu 
BIO, 30 g+30 g, Quin Bite

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

-23%

cena za szt.: 4,75 zł

6,19 + 6,19 = 12,38 zł 

9,49 zł

Mieszanka 
studencka 
z żurawiną 
BIO, 150 g+150 g,  
Organic Farma Zdrowia

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

cena za szt.: 13,49 zł

17,50 + 17,50 = 35,00 zł 

26,99 zł

Woda kokosowa 
naturalna + woda 
kokosowa z mango 
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, w upalne dni oraz 
stosować jako bazę do koktajli.

14,69 + 7,39 = 22,08 zł 

16,99 zł

Marakron  
+ makaron 
BIO, 250g+400g
Bartolini

Makarony Bartolini uzyskane są wyłącznie 
z niskoprzetworzonych surowców 
ekologicznych zachowujących bogactwo 
wartości pełnych ziaren. Doskonała 
sprężystość, chropowata powierzchnia 
łatwo chłonąca sos – to tylko niektóre 
cechy odróżniające je od tradycyjnych 
makaronów. Do wyboru makaron durum 
krajanka cienka lub średnia oraz makaron 
żytni świderki lub muszle. -22%

cena za szt.: 5,49 zł

6,50 + 7,50 = 14,00 zł 

10,99 zł
Zupa + zupa 
BIO
400g+400g
Auga

Gotowe do spożycia 
zupy krem. Ugotowane 
z ekologicznych warzyw 
z dodatkiem ziół. 
Wegańskie, bez dodatku 
sztucznych konserwantów 
i polepszaczy. -25%

cena za szt.: 7,50 zł

9,99 + 9,99 = 19,98 zł 

14,99 zł

-21%

-23%

cena za szt.: 9,50 zł

-23%

-13%



NOWOŚCI
Joguty owocowe  
Schwarzwaldmilch
BIO, 500 g i 150 g

Spróbuj nowych jogurtów Schwarzwaldmilch 
w innowacyjnych opakowaniach z ciemnego szkła, które 
ogranicza kontakt żywności ze światłem słonecznym, co 
wpływa na ich trwałość i wyjątkowy smak oraz chroni cenne 
kwasy tłuszczowe omega- 3, wrażliwe na temperaturę 
i światło. Jogurty idealnie pasują na drugie śniadanie lub 
podwieczorek. Ekologiczna linia Schwarzwaldmilch zawiera 
unikalne mleko z certyfikowanych gospodarstw Bioland, które 
pozyskiwane jest w naturalny sposób, w dbałości o dobrostan 
zwierząt i ich naturalne pożywienie, bez udziału inżynierii 
genetycznej.

12,99 zł

12,99 zł

3,49 zł

41,00 zł
Spirulina niebieska 
(saszetka) 
1 g,  
BlueMajik

Blue Majik to ekstrakt ze spiruliny, 
zawierający naturalny niebieski barwnik- 
fikocyjaninę, dzięki któremu możemy 
stworzyć unikalne dania. Idealnie nadaje 
się do kremów, biszkoptów, babeczek, 
lodów, a także jako dodatek do porannego 
śniadania w formie owsianki czy  smoothie.

Sok z żurawiny  
BIO
750 ml 
Voelkel

To ekologiczny, 100% sok wyciśnięty 
z północnoamerykańskiej żurawiny. 
Idealnie nadaje się do napojów, sosów 
owocowych i do bezpośredniego 
spożycia. Ten naturalny sok to 
bogactwo bioflawonoidów, 
naturalnych antyoksydantów, które 
pomagają w walce ze szkodliwymi 
czynnikami środowiska i procesami 
starzenia się organizmu.

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

36,99 zł 26,99 zł

26,99 zł 26,99 zł

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

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

Wino czerwone 
półwytrawne 
BIO, 0,75 l
Camino Los Robles

Wino organiczne, czerwone  półwytrawne. 
Owocowe na podniebieniu, szerokie, intensywne, 
okrągłe i bardzo trwałe. Barwa rubinowo-czerwona. 
Intensywne aromaty z nutami dojrzałych owoców 
i przypraw. Wyśmienite w połączeniu  czerwonym 
mięsem, gulaszem czy zapiekankami.

Wino białe 
półwytrawne 
BIO, 0,75 l, Camino Los Robles

Świeże, miękkie, białe wino półwytrawne 
o długim finiszu. Owocowy aromat zielonego 
jabłka i mango. W smaku bardzo przyjazne 
o elastycznie miękkiej kwasowości i przyjemnych 
barwach cytrusowych. Wyśmienite jako aperitif, 
ale również do lekkich  dań z  ryb i sałatek.

Wino różowe 
półwytrawne 
BIO, 0,75 l, Camino Los Robles

Świeże, organiczne wino różowe, półwytrawne 
o zapachu róży. W smaku wyczuwalne 
czerwone miękkie owoce maliny, truskawki 
z nutą ziołową.  Wyśmienite jako aperitif, ale 
także do lekkich dań mięsnych, sałatek, ryb, 
owoców morza.



Banany  
BIO 
cena za 1 kg
IMPORT

7,99 zł

Jogurt 
naturalny 
3,8% tł. 
BIO 
500 g
Schwarzwaldmilch

Napój 
ryżowy 
BIO
1 l
Isola

12,99 zł

8,99 zł

8,99 zł

6,99 zł

-31%

-22%

Rozszerzamy akcję  
„STALE w niskiej CENIE” 
o kolejne 2 produkty. Mamy ich już 
w sumie 61! Do ekologicznej oferty 
w obniżonej cenie dołączają od 
tego miesiąca: napój ryżowy Isola 
i jogurt naturalny 3,8% tłuszczu 
Schwarzwaldmilch. 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 61 
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

Produkty Schwarzwaldmilch są wytwarzane w jednym z najczystszych regionów 
Europy -  położony w południowo-zachodnich Niemczech, Schwarzwald jest 
regionem górskim, który słynie z gęstych lasów jodłowych, tutaj swoje źródła ma 
Dunaj. Schwarzwaldmilch jako jedna z nielicznych na świecie firm mleko i jogurty 
pakuje w opakowania z ciemnego szkła - dzięki temu są one mniej narażone na 
utratę pozytywnych właściwości z powodu kontaktu ze światłem.  Mleko z regionu 
Schwarzwald pochodzi od krów z hodowli ekologicznej, które mają swobodny 
dostęp do naturalnych łąk i dzikich ziół. Dzięki temu zawiera dużą ilość kwasów 
tłuszczowych omega - 3, które zmniejszają stany zapalne, obniżają poziom 
trójglicerydów i ciśnienie krwi, regulują rytm serca. Dieta bogata w te tłuszcze 
pomaga w ochronie przed powstawaniem blaszek miażdżycowych w naczyniach 
krwionośnych. Te cenne kwasy tłuszczowe omega-  3 są wrażliwe na temperaturę 
i światło. Dlatego w trosce aby te ważne składniki mleka dotarły w niezmienionym 
stanie do Klientów - oferujemy nasze jogurty w ciemnych opakowaniach 
szklanych. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



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

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

Jogurt naturalny  
BIO 
200 g
Organic Farma Zdrowia  

linia Healthy Kids

4,99 zł

3,99 zł
-20%



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%

Pierogi ruskie 
BIO 
400 g
Produkty Klasztorne

18,90 zł

14,99 zł
-21%

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%

Quinoa biała  
BIO 
200 g
Organic Farma  

Zdrowia

Kasza gryczana niepalona  
BIO 
500 g
Organic Farma  

Zdrowia

7,99 zł

6,49 zł

11,39 zł

8,99 zł

-19%

-21%

STALE 
w niskiej
C E N I E

Len złocisty  
BIO 
250 g
Organic Farma Zdrowia

7,29 zł

5,99 zł
-18%



Oliwa z oliwek extra 
virgin   
BIO 
500 ml
Eko Wital

Polędwica  
tradycyjna  
BIO 
cena za 100 g
Wasąg

31,49 zł

24,99 zł

8,20 zł

5,99 zł

-21%

-27%

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

Parówki wiedeńskie 
z delikatną cielęciną  
BIO 
200 g
Organic Farma Zdrowia  

linia Healthy Kids

18,90 zł

15,99 zł
-15%



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

Deser jabłko-banan-
morela od 5 mc
BIO 
190 g
Mniam

3,99 zł

3,39 zł
3,99 zł

3,39 zł

3,99 zł

3,39 zł

5,79 zł

4,59 zł

-15% -15%

-15%

-21%

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

linia Healthy Kids

Danie marchewka-
ziemniak-wołowina 
od 5 mc 
BIO, 190 g
Mniam

12,49 zł

8,99 zł

6,79 zł

5,49 zł

-28%

-19%

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

Morele 
BIO 
200 g
Organic Farma Zdrowia

13,70 zł

10,99 zł

9,90 zł

7,99 zł

-20%

-19%

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

Orzechy nerkowca  
BIO 
150 g
Organic Farma Zdrowia

29,90 zł

25,99 zł

23,50 zł

18,99 zł

-13%

-19%

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%



Isola Bio produkuje napoje bezglutenowe oraz przeznaczone dla 
wegetarian i osób, które nie mogą spożywać napojów mlecznych. 
Produkty tej marki wyróżniają się wysoką zawartością głównych 
składników: ryżu, prosa, soi i owsa. Przykładowo w napoju ryżowym 
jest aż 17% ryżu, a w napoju owsianym 16% owsa – zdecydowanie 
więcej niż w podobnych napojach innych marek. Składniki napojów 
pochodzą z certyfikowanych pól znajdujących się północnych 
i południowych Włoszech (są w 100 % wolne od GMO).
Produkty Isola Bio mają krótkie składy, ponieważ zawierają tylko 
niezbędne składniki z atestem ekologicznym. Wyroby pod marką 
Isola Bio są poddawane rygorystycznym testom wykonywanym przez 
specjalistów od jakości. Woda  używana do  produktów podlega 
codziennej analizie i spełnia surowe normy chemiczne, fizyczne 
i mikrobiologiczne. Kupując produkty pod marką Isola Bio, klient 
ma pewność, że są one w pełni bezpieczne i zdrowe. 
Napoje Isola Bio w naszych sklepach dostępne są w bardzo 
atrakcyjnych cenach. 
Jesteśmy dumni, że napoje Isola Bio reprezentują nasze ideały – 
doskonałą jakość, smak i wysoką zawartość substancji odżywczych. 

Isola Bio
to marka mająca wiodącą pozycję na rynku włoskim 
wśród producentów napojów BIO. Od ponad 15 lat 
dostarcza klientom produkty, które powstały w zgodzie 
z normami ekologicznymi oraz mając na uwadze 
dobroczynne działanie dla zdrowia człowieka. 

Kremy do gotowania Isola to bezglutenowa roślinna alternatywa dla tradycyjnych dodatków na bazie śmietany. Charakteryzują się delikatnym 
smakiem, który dobrze pasuje do dań obiadowych, ale także do przygotowywania deserów. Kremowa i płynna konsystencja sprawiają, że jest to 
idealny produkt w każdej kuchni. Znakomicie nadaje się zarówno do pikantnych potraw i słodkich dekoracji, jak i do pomysłowych sosów. 

Krem do 
gotowania 
owsiany 
BIO
200 ml
Isola

5,99 zł 5,99 zł 5,99 zł
Krem do 
gotowania 
ryżowy 
BIO
200 ml
Isola

Krem do 
gotowania 
orkiszowy 
BIO
200 ml
Isola

Krem sojowy to krem o płynnej konsystencji. 
Nie zawiera glutenu, laktozy i ma tylko 
15% tłuszczu. Można go wykorzystać przy 
tworzeniu sosów i przypraw. To kremowy 
akcent idealny do aksamitnych zup, tajny 
składnik przyrządzania słodkich lub pikantnych 
naleśników i pysznego sosu mięsnego. 
Można go użyć do przyrządzenia deserów, 
do zaparzenia kawy lub jako wyrafinowany 
dodatek do soków owocowych i warzywnych.

Krem do 
gotowania 
sojowy 
BIO
200 ml
Isola

4,99 zł

NOWOŚĆ



10,99 zł

8,99 zł

Napój 
jaglany 
BIO
1 l
Isola

Napój 
owsiany 
BIO
1 l
Isola

Napój 
owsiany 
z wapniem 
BIO
1 l
Isola

Nazwa mleko, śmietana i śmietanka 
są zarezerwowane wyłącznie dla 
produktów zwierzęcych. Dlatego 
zgodnie z prawem, dla produktów 
roślinnych, które w wielu przepisach 
występują jako np. mleko ryżowe, 
śmietanka sojowa – używamy nazw 
napój ryżowy, krem sojowy, ale jest 
to dokładnie ten sam produkt. Roślin 
nie da się wydoić, a „mleko” z nich 
otrzymywane jest poprzez długie 
gotowanie w wodzie i następnie 
odciśnięcie. 

CZY 
WIESZ
ŻE...

Napój jaglany Isola Bio jest idealny dla 
wszystkich nietolerujących glutenu. Naturalnie 
pyszny, idealny do owsianki czy innych 
płatków na śniadanie. Sprawdzi się jako 
zamiennik mleka do przyrządzania różnych 
potraw.

Naturalnie słodki i gaszący pragnienie. 
Doskonały na zimno i w ciepłych 
napojach czy potrawach. Sprawdza 
się do zbożowego śniadania, kawy 
i herbaty. Owies jest zbożem bardzo 
pożywnym, które pomaga odzyskać 
energię. Oat Calcium zawiera naturalny 
wapń pochodzący z glonów, które są 
niewyczuwalne w smaku, ale doskonale 
wzbogacają owsiany napój w ten ważny 
składnik diety. Napój owsiany doskonale 
nadaje się do przyrządzania pysznych 
koktajli, deserów i potraw na bazie 
warzyw.

7,99 zł

Napój 
sojowy 
BIO
1 l
Isola

Napój sojowy jest źródłem 
białka i może być spożywany 
na zimno, a także jako dodatek 
do wielu potraw. W kuchni może 
być używany we wszystkich 
recepturach jako roślinna 
alternatywa mleka zwierzęcego: 
do smacznych koktajli 
owocowych, puddingów, deserów 
i wszelkiego rodzaju sosów. 



Napój 
ryżowy 
BIO
1 l
Isola 11,99 zł

Napój 
ryżowy
waniliowy 
BIO
1 l
Isola

8,99 zł 8,99 zł

Napój 
ryżowy
z wapniem 
BIO
1 l
Isola

Napój z ryżu 
brązowego 
bezglutenowy 
BIO
1 l
Isola

Napój 
ryżowy 
kakaowy 
z wapniem 
BIO
250 ml
Isola

Napój 
ryżowy 
z wapniem 
BIO
250 ml
Isola

4,59 zł

Napój 
ryżowy 
kokosowy 
BIO
250 ml
Isola

Napój 
ryżowy 
migdałowy 
BIO
250 ml
Isola

Napoje ryżowe mają przyjemnie słodki i aksamitny smak. Mogą być dodawane do ciepłego śniadania 
i wszystkich potraw, do których dodaje się mleko. Idealne do koktajli owocowych, warzywnych, a także 
jako samodzielny napój. 

6,99 zł
8,99 zł



Porcje: 4 osoby
Trudność: łatwe
Przygotowanie: 15 min
Gotowanie: 3h 20 min

SKŁADNIKI:
• 320 g makaronu farfalle lub penne rigate 
•  400 g dojrzałych pomidorków 

koktajlowych 
• 400 g obranych pomidorów 
• 2 ząbki czosnku 
•  250 ml owsianego kremu do gotowania 

Isola 
• sól 
• świeżo zmielony czarny pieprz 
• oliwa z oliwek extra virgin 
• 16 gałązek świeżego tymianku 
• cukier trzcinowy 
• starty parmezan (opcjonalnie)

PRZYGOTOWANIE:
Przygotuj konfitowane pomidory (powolne 
gotowanie w tłuszczu): dokładnie umyj 
pomidory, osusz je i podziel na dwie połówki. 
Przykryj blachę do pieczenia papierem 
pergaminowym i lekko nasmaruj niewielką 
ilością oleju. Ułóż pokrojone pomidorki 
koktajlowe częścią uciętą skierowaną do 
góry, na jednym poziomie. Posyp solą, świeżo 
zmielonym czarnym pieprzem, lekko posyp 
cukrem trzcinowym i na wierzch połóż około 
8 gałązek tymianku. Rozgrzej piekarnik do 
temp. 100° C i włóż blachę z pomidorkami 
do piekarnika. Piecz pomidory przez około 
3 godziny, od czasu do czasu otwieraj 
piekarnik, aby uwolnić parę, która utworzy 
się wewnątrz, aż pomidory będą dobrze 
ususzone, ale nadal soczyste. 

W rondelku podsmaż oliwę z ząbkami 
czosnku, aż uzyskają złoty kolor. Pomidory 
obierz ze skórki, a następnie pokrój z grubsza 
nożem i widelcem i wraz z sokiem jaki będzie 
dodaj do rondelka. Dodaj odrobinę soli 
i pieprzu, jeśli pomidory są zbyt kwaśne, 
należy dodać szczyptę cukru do smaku. 
Do połowy konfitowanych pomidorów dodaj 
pozostałe gałązki tymianku, zachowując 
kilka do dekoracji, i gotuj przez około 
15 minut na wysokim płomieniu bez pokrywy, 
mieszając od czasu do czasu, aż sos zostanie 
zredukowany. Dodaj krem owsiany Isola 
i kontynuuj gotowanie przez kilka minut, 
aż osiągniesz kremowy jasno czerwony kolor. 
Dodaj pozostałe pomidory i wyłącz. 

Ugotuj makaron al dente, osusz go i podawaj 
w dużej misce z kremowym sosem. Podawaj 
z posypanym parmezanem (według uznania) 
i kilkoma gałązkami tymianku.

Makaron z kremowym 
sosem pomidorowym 
z dodatkiem tymianku


