Przepisy na Święta
Promocje od 1 do 31 grudnia 2018 r.

Boże Narodzenie to długo wyczekiwany moment, pełen spotkań w gronie najbliższych nam osób.
To doskonały czas, by choć na chwilę zatrzymać się i docenić to, co nas otacza.
Życzymy Państwu Świąt zdrowych i spokojnych. Mnóstwo miłości i mile spędzonych chwil w gronie
rodziny i przyjaciół. Zachęcamy do wspólnego gotowania i biesiadowania, ponieważ każde
przedświąteczne zajęcie warto współdzielić. Niech nadchodzący Nowy Rok stanie się dobrym
momentem na realizację dotąd niespełnionych marzeń.

Zupa grzybowa

Bigos wegański

Pierniczki

Karp Wigilijny
Masło klarowane
BIO
245 g
Ghee Easy

26,99 zł
32,99 zł

Składniki:
• 1–1,5 kg karpia
• natka pietruszki (1 pęczek)
• 4 ząbki czosnku
• olej słonecznikowy
• 100g masła klarowanego
• sól, pieprz

Olej słonecznikowy
do smażenia
BIO
1l
Eko Wital

22,99 zł

Przygotowanie:
Oczyszczonego karpia natrzeć solą, pieprzem i czosnkiem (przeciśniętym przez praskę) zawinąć w folię aluminiową i wstawić do lodówki.
Po co najmniej godzinie wyjąć rybę z lodówki i w jej wnętrzu umieścić
około ¾ pęczka natki pietruszki. Spiąć karpia wykałaczkami, natrzeć
olejem słonecznikowym i przełóż do naczynia żaroodpornego wysmarowanego masłem. Dookoła niego rozłóż plasterki masła. Naczynie
z rybą wstaw do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika i piecz około
pół godziny. Upieczoną rybę udekoruj plasterkami cytryny.

-18%

26,99 zł

-15%

Barszcz czerwony
wegetariański
BIO

Barszcz czerwony czysty

500 ml
Bio Food

8,99 zł
10,49 zł

-14%

Sok jabłkowy 100%
BIO
250 ml
Składniki:
• 3 kg buraków na 5 litrowy garnek
• 2–3 ziarna jałowca
• sól, pieprz do smaku
• 2 ząbki czosnku
• szczypta tymianku
• 1 szklanka soku jabłkowego
• kwas buraczany
Przygotowanie:
Buraki bardzo drobno kroimy i zalewamy zimną wodą, tak żeby
je przykryła. Odstawiamy na minimum 2 godziny i mieszamy co jakiś
czas – barwnik powinien przechodzić do wody. Powoli doprowadzamy do wrzenia, gotujemy 10 minut z ziarnami jałowca, czosnkiem
i tymiankiem, następnie przecedzamy. Do odcedzonego barszczu
dodajemy sok jabłkowy, przyprawiamy do smaku i gotujemy jeszcze
10 minut. Dodajemy kwas buraczany i jeszcze chwilę podgrzewamy,
ale już nie do zagotowania.

Eko Wital

3,99 zł
5,10 zł

-22%

Uszka z grzybami
lub uszka z kapustą
i grzybami
BIO
300 g
Produkty Klasztorne

Smacznego!

22,99 zł
27,90 zł

-18%

Wigilijna zupa grzybowa
(wegańska)

Podgrzybek suszony
BIO
20 g
Runoland

8,99 zł
10,99 zł

-18%

Borowik suszony
BIO
20 g
Runoland

8,99 zł
9,99 zł

-10%

Orzechy nerkowca
BIO
150 g
Organic Farma Zdrowia

18,99 zł
23,50 zł

Składniki (2 duże lub 4 małe porcje):
• 2 garście suszonych grzybów (borowiki i podgrzybki)
– ok. 40 g
• 500 ml gorącej wody (do moczenia grzybów)
• 1 pęczek włoszczyzny (2 marchewki, 2 pietruszki, 1/4 selera,
kilka łodyg zielonej pietruszki)
• 6 pieczarek (brunatne będą najlepsze, ale zwykłe też się
nadają)
• ½ szklanki nerkowców
• 2 cebule
• 2 liście laurowe
• 3 ziarenka ziela angielskiego
• 2 ziarenka jałowca (opcjonalnie)
• ½ łyżeczki suszonego rozmarynu
• ½ łyżeczki suszonego tymianku
• 1,5l wody

Poleca autorka bloga FOOD PORN VEGAN STYLE
http://foodpornveganstyle.blogspot.com/

-19%

Przygotowanie:
Najlepiej jest przygotować wywar i zamoczyć nerkowce dzień wcześniej,
wywar dzięki temu bardziej się "przegryzie", a przygotowanie zupy następnego dnia, zajmie nam mniej czasu. Jednak nie jest to warunek konieczny.
Najpierw namaczamy nerkowce, wsypujemy je do szklanki/słoika, zalewamy wodą i odstawiamy na czas przygotowania pozostałych składników lub
na noc. Następnie wsypujemy suszone grzyby do miski, zalewamy 500 ml
gorącej wody i moczymy 30–60 min, po tym czasie odcedzamy, ale zachowujemy wywar!
Teraz przystępujemy do przygotowania bulionu. Obieramy warzywa i drobno je siekamy, przygotowujemy zioła i przyprawy (liście laurowe, ziele angielskie, jałowiec, rozmaryn, tymianek), pieczarki myjemy i kroimy w plastry.
Do garnka wlewamy wodę z moczenia grzybów, dodajemy posiekane
warzywa, zioła, przyprawy, cebulę (można ją wcześniej opalić na ogniu),
oraz kilka namoczonych grzybów, dopełniamy 1,5 l wody i doprowadzamy
do wrzenia. Gotujemy ok. 1 godziny. Po tym czasie odcedzamy warzywa
i przyprawy od wywaru (można je np. zmiksować, doprawić i używać jako
pastę na kanapki). Wywar odstawiamy na bok.
Następnie grzejemy 2 łyżki oliwy w garnku, wrzucamy do niej posiekaną
cebulę, gdy się zeszkli, dodajemy namoczone grzyby, smażymy kilka minut,
wlewamy wywar i gotujemy 10–20 minut.
Gdy zupa lekko przestygnie wlewamy ją do kielicha blendera (wcześniej
można zachować część grzybów, jeśli nie ma być to 100% zupa-krem), dodajemy namoczone i odcedzone nerkowce i miksujemy na gładko. Wlewamy z powrotem do garnka i podgrzewamy tuż przed podaniem.
Można podawać z makaronem, grzankami czosnkowymi lub bez
niczego. Jest pyszna.

Pierogi z kapustą
i kaszą gryczaną
Kasza gryczana
palona
BIO
500 g
Organic
Farma Zdrowia

6,39 zł
7,99 zł

-20%

Podgrzybek suszony
BIO
Składniki na ciasto pierogowe:
• 500g mąki orkiszowej jasnej
• 1 łyżeczka drobnej soli morskiej
• 1 łyżka oleju roślinnego (np. rzepakowego)
• 250ml ciepłej, przegotowanej wody + 60ml dodatkowej wody
Składniki na farsz:
• 200g kapusty kiszonej
• 100g kaszy gryczanej średnio palonej
• 1 biała cebula
• 2-3 łyżki oleju rzepakowego
• pół łyżeczki soli morskiej

20 g
Runoland

10,99 zł

BIO
1l

Kapustę płuczemy, drobno kroimy, umieszczamy w niedużym garnku,
zalewamy wodą do połowy jej wysokości dusimy pod przykryciem
około 20 minut, odcedzamy. Kaszę gryczaną gotujemy w osolonej
wodzie, odcedzamy, studzimy. Drobno pokrojoną cebulę rumienimy
na rozgrzanej patelni, dodajemy kapustę kiszoną i podsmażamy przez
mniej więcej 10 minut, podlewając kilkoma łyżkami wody, żeby się nie
przypaliły. Do usmażonej kapusty dodajemy ugotowaną kaszę gryczaną, mieszamy, doprawiamy do smaku solą i pieprzem, studzimy.

Eko Wital

Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy sól, olej oraz ciepłą wodę,
łączymy składniki, wyrabiamy gładkie, elastyczne ciasto (jeśli ciasto
wydaje się za twarde, stopniowo dolewamy więcej wody). Ciasto
umieszczamy w naczyniu posypanym mąką, przykrywamy folią spożywczą lub ściereczką i odstawiamy na 10 minut, aby „odpoczęło”.
Przygotowanie – pierogi:
W dużym garnku gotujemy wodę z dodatkiem soli i łyżką oleju. Ciasto
na pierogi cienko rozwałkowujemy na posypanej mąką stolnicy, wykrawamy z niego koła o średnicy 5 cm. Na środek każdego koła nakładamy łyżeczką farszu, składamy ciasto na pół, umoczonymi w mące
palcami zlepiamy jego brzegi, tworząc tzw. falbankę. Gotowe pierogi
odkładamy na powierzchnię posypaną mąką, przykrywamy. Do gotującej się wody delikatnie wkładamy po kilka sztuk pierogów, mieszamy,
aby pierogi nie przywarły do dna. Kiedy pierogi wypłyną na powierzchnię, zmniejszamy ogień i gotujemy je jeszcze około 3 minut. Dolewamy
do garnka pół szklanki zimnej wody, a następnie za pomocą łyżki cedzakowej wyjmujemy pierogi. Ugotowane pierogi układamy na dużym
talerzu, kiedy obeschną z jednej strony, przekładamy je na drugi suchy
talerz lub podajemy od razu do jedzenia. Pierogi możemy okrasić przyrumienioną cebulką lub polać sosem grzybowym.
Poleca Katarzyna Jankowska autorka książek
„Mama Alergika Gotuje.” oraz bloga
https://mamaalergikagotuje.pl/.
Przepis pochodzi z książki „Mama Alergika
Gotuje. Na Wyjątkowe Okazje.”.

-18%

Olej rzepakowy
tłoczony na zimno

Przygotowanie – farsz:

Przygotowanie – ciasto na pierogi:

8,99 zł

19,99 zł
26,99 zł

-26%

Ciemny sos grzybowy
Składniki:
• 200g suszonych
podgrzybków
• 3 łyżki oleju roślinnego
• 1 cebula
• 3-4 łyżki mąki owsianej
bezglutenowej lub mąki
orkiszowej jasnej (zawiera
gluten)
• liść laurowy
• ziele angielskie (można
pominąć)
• sól morska
• świeżo zmielony pieprz biały
do smaku
Przygotowanie:
Grzyby płuczemy, moczymy przez noc. Wylewamy wodę, w której się
moczyły, zalewamy świeżą, dodajemy liść laurowy i ziele angielskie,
gotujemy do miękkości około 40 minut, solimy. Podczas gotowania
dolewamy przegotowanej wody, w miejsce tej, która wyparuje. Na
patelni rozgrzewamy olej, szklimy na nim drobno pokrojoną cebulę, którą dodajemy do gotujących się grzybów. Mąkę smażymy na
suchej, rozgrzanej patelni, aż uzyska lekko brązowy kolor, cały czas
mieszając. Odstawiamy do przestygnięcia. Zimną mąkę przesiewamy
przez sitko i mieszamy z taką ilością zimnej wody, aby uzyskać roztwór o konsystencji gęstej, lejącej śmietany. Gotowy roztwór wlewamy
do gotujących się grzybów, energicznie mieszamy, aby nie powstały
grudki, doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Jeśli sos wydaje się za
gęsty, dolewamy więcej wody.

Bigos wegański
z soczewicą
Śliwki bez pestek
BIO
150 g
Organic
Farma Zdrowia

10,99 zł
12,99 zł

-15%

Soczewica zielona
BIO
500 g
Organic
Farma Zdrowia

8,99 zł
10,99 zł

Składniki:
• 700 g kiszonej kapusty
• 700 g białej kiełbasy
• około 100 g zielonej soczewicy
• 1 biała cebula
• pół cebuli czerwonej
• 10 wędzonych śliwek niesiarkowanych lub suszonych
• 0,75–1 l wywaru warzywnego lub wody
• sól morska lub himalajska
• 5 łyżek oleju roślinnego, np. rzepakowego
• 2 łyżki syropu klonowego
• 2 ząbki czosnku drobno posiekane
• 10 ziaren pieprzu białego
• 4 ziarna ziela angielskiego
• 4 goździki
• 2 liście laurowe
• ½–1 łyżeczki kminku
• świeżo zmielony pieprz biały do smaku

-18%

Syrop klonowy
BIO
250 ml
Organic
Farma Zdrowia

21,99 zł
27,99 zł

-21%

Przygotowanie:
Kiszoną kapustę płuczemy i drobno kroimy. W dużym garnku, najlepiej
z grubym dnem, rozgrzewamy olej, szklimy na nim drobno pokrojoną białą
cebulę i czosnek. Dodajemy kiszoną kapustę, listki laurowe, pieprz ziarnisty,
ziele angielskie, kminek, syrop klonowy i cebulę czerwoną.
Zalewamy całość mniej więcej 700 ml wywaru warzywnego, dodajemy łyżeczkę soli i gotujemy na małym ogniu przez godzinę, od czasu do czasu
mieszamy drewnianą łyżką.

Poleca Katarzyna Jankowska autorka książek
„Mama Alergika Gotuje.” oraz bloga
https://mamaalergikagotuje.pl/.
Przepis pochodzi z książki „Mama Alergika
Gotuje. Na Wyjątkowe Okazje.”.

Zieloną soczewicę namaczamy na około 20 minut, odlewamy wodę, w której się moczyła, dolewamy świeżej i gotujemy około 15 minut na półtwardo
z dodatkiem ¼ łyżeczki soli. Odcedzamy.
Białą kapustę szatkujemy, sparzamy wrzątkiem, dodajemy do garnka z kiszoną kapustą, dolewamy wodę do wysokości kapusty, gotujemy pół godziny, odstawiamy.
Na drugi dzień dodajemy ugotowaną soczewicę, śliwki pokrojone w paski
oraz porcję wywaru lub wody – około 300 ml. Na małym ogniu ponownie
gotujemy bigos przez godzinę, odstawiamy.
Wieczorem jeszcze raz zagotowujemy bigos przez 15 minut, podlewając
wodą, aby kapusta się nie przypaliła. Doprawiamy do smaku pieprzem
i solą.

Kruche ciasto z makiem
i żurawiną
Mak niebieski
BIO
200 g
Organic
Farma Zdrowia

9,99 zł
11,99 zł

-17%

Wegańska
margaryna roślinna
do smarowania
pieczywa
BIO
Składniki:
• 2 łyżki świeżo zmielonego siemienia lnianego + 3 łyżki
gorącej wody
• 200 g mąki z ciecierzycy
• 150 g mąki ryżowej pełnoziarnistej
• 50 g mąki amarantusowej
• 100 g mąki z tapioki
• 1 łyżeczka bezglutenowego proszku do pieczenia
• 2 łyżki cukru pudru trzcinowego (można pominąć)
• 250 g zimnej wegańskiej margaryny
• 100 ml zimnej wody łącznie z 2 łyżkami soku z cytryny
• 200 g konfitury z żurawiny niskosłodzonej
• masa makowa z poniższego przepisu
Dodatkowo:
• forma do tarty o średnicy 27cm

225 g
Naturli

12,10 zł

BIO
250 ml
Eko Wital

13,99 zł
17,99 zł

Świeżo zmielony len zalewamy gorącą wodą i mieszamy, aż utworzy
się kleista papka.

Nagrzewamy piekarnik do 170°C w opcji z termoobiegiem. Pomiędzy dwoma arkuszami papieru do pieczenia rozwałkowujemy większą
część schłodzonego ciasta (około 30 cm średnicy). Ciasto przekładamy do formy, dociskamy je do brzegów, nakłuwamy widelcem, przykrywamy papierem do pieczenia i równomiernie obciążamy specjalnymi
ceramicznymi kulkami lub np. fasolą. Ciasto pieczemy 12 minut, wyjmujemy, zdejmujemy papier z obciążeniem. Nakładamy masę makową,
następnie konfiturę żurawinową i przykrywamy startą na tarce pozostałą ilością kruchego, zimnego ciasta. Ciasto wkładamy do nagrzanego
piekarnika, pieczemy 15–20 minut, aż lekko zbrązowieje, wyjmujemy,
odstawiamy do przestudzenia.
Poleca Katarzyna Jankowska autorka książek
„Mama Alergika Gotuje.” oraz bloga
https://mamaalergikagotuje.pl/.
Przepis pochodzi z książki „Mama Alergika
Gotuje. Na Wyjątkowe Okazje.”.

-17%

Syrop z agawy jasny

Przygotowanie:

Mąkę przesiewamy, mieszamy z proszkiem do pieczenia i cukrem pudrem. Dodajemy zimną margarynę oraz papkę z siemienia lnianego,
dokładanie siekamy, najlepiej za pomocą specjalnej siekaczki. Stopniowo wlewamy wodę i sok z cytryny, zagniatamy jednolite ciasto, które
dzielimy na dwie części (jedna 500 g, druga 400 g), owijamy je w folię
spożywczą i chłodzimy w lodówce przez około 30 minut. Okrągłą formę do tarty oprószamy mąką.

9,99 zł

-22%

Masa makowa
Składniki:
• 270 g suchego maku niebieskiego
• 375 ml napoju ryżowego lub wody
• 1 łyżka ekstraktu lub pasty z wanilii
• 100 g rodzynek niesiarkowanych
• 100 g moreli suszonych niesiarkowanych
• 2 łyżki wegańskiej margaryny lub masła klarowanego (nie dla
wegan)
• 100 ml syropu z agawy
• 100 ml syropu ryżowego
Przygotowanie:
Mleko zagotowujemy. Mak płuczemy, odcedzamy, umieszczamy
w rondelku, dolewamy gorący napój lub wodę, dodajemy pastę
z wanilii i gotujemy na bardzo małym ogniu przez 30 minut od czasu
do czasu mieszając. Ugotowany mak odcedzamy na bardzo małym
sicie, przekładamy do miski, studzimy i przekręcamy przez maszynkę
2-3 razy. Rodzynki i morele zalewamy wrzątkiem, po 5 minutach odcedzamy. Do maku dodajemy posiekane morele, rodzynki, dwie łyżki
miękkiej margaryny lub masła klarowanego, połowę syropu, dokładnie mieszamy. Masę makową odstawiamy na kilka minut, aby smaki
dobrze się połączyły.

Wegańska kutia

bezpszenna lub bezglutenowa,
bez cukru, bez nabiału

Kasza jęczmienna
pęczak
BIO
500 g
Organic
Farma Zdrowia

4,49 zł
5,19 zł

-13%

Mak niebieski
BIO
200 g
Organic
Farma Zdrowia

9,99 zł
11,99 zł

-17%

Figi suszone
BIO
200 g
Składniki:
• szklanka kaszy pęczak (ugotowana) lub dla bezglutenowców
ryż pełnoziarnisty, najlepiej okrągły (przed gotowaniem
namoczony na noc)
• szklanka maku
• garść daktyli
• garść fig
• garść rodzynek
• kilka moreli
• garść orzechów (laskowe, włoskie)
• garść migdałów
• syrop daktylowy (sklepowy lub domowy = zmiksowane kilka
daktyli w 1/2 szklanki wody, do smaku)
• jakikolwiek wegański napój np. ryżowy lub śmietanka
• cytryna (sok z połówki owocu, lub do smaku, można pominąć)
• mleko kokosowe lub śmietanka migdałowa (do ozdoby)
• zielenina (mięta, melisa, do ozdoby)
• suszone plastry pomarańczy

Organic
Farma Zdrowia

13,99 zł
15,99 zł

-13%

Orzechy włoskie
BIO
100 g
Organic
Farma Zdrowia

10,99 zł
13,49 zł

-19%

Przygotowanie:

Poleca Iwona Zasuwa
autorka bloga i książek
„Smakoterapia”.
Przepis pochodzi z bloga
https://www.smakoterapia.pl/

Pęczak przepłucz na sicie, wrzuć na wrzątek (2 szklanki wody) i zagotuj.
Następnie gotuj na minimalnym ogniu pod przykryciem tak, by ugotować
kaszę na sypko. Możesz też pod koniec gotowania zdjąć garnek z ognia
i schować “w pierzyny”, by ziarno samo “doszło” w cieple. W osobnym
garnuszku przepłucz mak, następnie ugotuj w 1 szklance wody. Po 15–20
minutach odlej wodę, dodaj napój ryżowy (lub wodę) i zmiksuj mak na gęstą
ziarnistą papkę (płyn szybko wsiąka w mak).
Orzechy rozgnieć płaskim tasakiem, suszone owoce posiekaj, połącz z pęczakiem i makiem, dodaj syrop lub zmiksowane z 1/2 szklanki wody daktyle
(kilka sztuk) i do smaku cytrynę (kwasek cudownie balansuje słodki smak kutii, w oryginale taką rolę pełni kwaśna śmietana). Pomarańcze pokrój w plastry i ususz w piekarniku (temp 100 st.). Są idealne jako ozdoby na choinkę
i pięknie komponują się z kutią (nieobowiązkowe).

Aromatyczne ciasto
marchewkowe

(wegańskie, bezglutenowe)

Mąka (skrobia
ziemniaczana)
BIO
500 g
Bio Planet

10,99 zł
12,99 zł

-15%

Sok z cytryn 100%
BIO
250 ml
Składniki:
• 150 g marchewki startej na średnich oczkach
• 100 g skrobi ziemniaczanej
• 100 g mąki ryżowej + mąka do posypania blaszki
• 50 g mąki owsianej bezglutenowej
• 4 płaskie łyżeczki bezglutenowego proszku do pieczenia
• 5–7 łyżek ksylitolu
• 2 łyżki łupiny babki jajowatej lub siemienia lnianego
• 2 łyżki oleju rzepakowego
• 1 łyżka cynamonu
• 1 łyżeczka kardamonu mielonego
1
• ⁄₃ łyżeczki sody
• 3 łyżki soku z cytryny
• 200 g bakalii
• około 200–250 ml mleka roślinnego
• olej do posmarowania blaszki
Przygotowanie:
Do miski wrzucamy wszystkie składniki. Dokładnie mieszamy. Wykładamy ciasto na blaszkę (26x10 cm) wysmarowaną olejem i posypaną mąką ryżową. Pieczemy 50 minut w piekarniku rozgrzanym
do 180 stopni C.

Organic
Farma Zdrowia

4,99 zł
5,89 zł

Olej rzepakowy
tłoczony na zimno
BIO
1l
Eko Wital

19,99 zł
26,99 zł

Przepis poleca autorka bloga Misa Mocy
http://misamocy.pl/

-15%

-26%

Sernik z tofu, jak nutella
Orzechy laskowe
BIO
150 g
Organic
Farma Zdrowia

11,99 zł
14,99 zł

-20%

Tofu naturalne
BIO
200 g
Taifun

7,49 zł
8,99 zł

-17%

Migdały cięte
BIO
150 g
Organic
Farma Zdrowia

15,19 zł
18,99 zł

Składniki (okrągła blacha o średnicy 17cm, 6–8 porcji):
Spód:
• 1 szklanka orzechów laskowych (130g)
• 1 szklanka świeżych daktyli (15 szt., 120 g ważone
z pestkami)*
• 2 łyżki karobu w proszku lub kakao

-20%

Czekolada wegańska
gorzka z kruszonym
ziarnem kakaowca
BIO
70 g

Masa sernikowa:
• 2 kostki BIO tofu (2x250 g)
• 1,5–2 tabliczki gorzkiej czekolady o zawartości kakao 70%
(150 g)
• 3/4 szklanki cukru** (brązowego, ksylitolu itd.)
• sok z 1 cytryny
• 3 łyżki karobu w proszku lub kakao
• 1/2 łyżeczki wanilii w proszku
• 1/4 łyżeczki cynamonu

Benjamissimo

Polewa i dekoracje:
• 1/2 tabliczki roztopionej gorzkiej czekolady (50g)
• 4 łyżki napoju z orzechów laskowych
• posiekane orzechy laskowe
• płatki migdałów
• 12–15 trufli

Następnie orzechy laskowe mielimy w młynku na mąkę, wsypujemy ją do
robota kuchennego/blendera, dodajemy daktyle (z których wcześniej usuwamy pestki) oraz karob/kakao. Miksujemy kilka minut, aż masa będzie się
mocno kleić. Blachę wykładamy papierem do pieczenia.

*	można zamienić daktyle na suszone, zwiększając ilość do 20 i mocząc je w ciepłej wodzie przez ok. 15minut, przed miksowaniem

Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Następnie odwijamy tofu
z papieru i kruszymy nad pojemnikiem blendera. Cukier mielimy w młynku
do kawy i dodajemy do tofu, wraz z pozostałymi składnikami (roztopioną
czekoladą, sokiem z cytryny, karobem/kakao, wanilią i cynamonem). Miksujemy na gładko. Masę wylewamy na przygotowany spód, wyrównujemy
szpatułką i wstawiamy do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.

** nie można zamienić na płynny syrop
Poleca autorka bloga FOOD PORN VEGAN STYLE
http://foodpornveganstyle.blogspot.com/

10,99 zł
13,99 zł

-21%

Przygotowanie:
Kostki tofu wyjmujemy z opakowania, każdą zawijamy w 2 arkusze ręcznika
papierowego, kładziemy na talerzu i stawiamy na nich jakiś "ciężarek", np,
butelkę z wodą lub duży słoik z zwartością; zostawiamy je tak na ok. 10 minut, ma to na celu odciśnięcie tofu z nadmiaru wody.

Na jej spód, wysypujemy zmiksowane składniki i wyrównujemy dokładnie
spodem łyżki, szpatułką lub ręką. Wstawiamy do lodówki na czas przygotowania pozostałych składników.

Następnego dnia przygotowujemy trufle do dekoracji, rozpuszczamy czekoladę i mieszamy ją z mlekiem laskowym. Siekamy orzechy. Ciasto wyjmujemy z lodówki, odwijamy z folii i polewamy czekolada, na wierzchu układamy trufle i orzechy laskowe, całość posypujemy płatkami migdałowymi
i polewamy ponownie polewą. Deser przechowujemy w lodówce do 5 dni.

Aromatyczne pierniczki
bezglutenowe, bezcukrowe,
beznabiałowe

Kakao surowe
sproszkowane
BIO
200 g
Diet Food

25,99 zł
31,49 zł

-17%

Mąka gryczana
pełnoziarnista
BIO
500 g
Organic
Farma Zdrowia
Składniki:
• ½ szklanki mąki jaglanej
• ½ szklanki mąki ryżowej
• ½ szklanki mąki gryczanej
• ½ szklanki skrobi ziemniaczanej
• 2 łyżki siemienia lnianego
• ½ szklanki wody
• 6 łyżek oleju nierafinowanego (lub inny tłuszcz, np. kokosowy,
masło klarowane)
• ½ do ¾ szklanki syropu daktylowego (wedle gustu)
• 2 łyżeczki karobu lub kakao
• 2 łyżeczki cynamonu
• ½ łyżeczki goździków (otarte)
• ½ łyżeczki kardamonu
• ½ łyżeczki gałki muszkatołowej
• ½ łyżeczki kolendry (otarte ziarna)
• szczypta soli

6,99 zł
8,49 zł

-18%

Syrop daktylowy
BIO
350 g
Organic
Farma Zdrowia

15,49 zł
17,99 zł

-14%

Przygotowanie:
Mąki połącz ze sobą w misce, dorzuć małą szczyptę soli. W garnuszku
zagotuj ½ szklanki wody, dodaj siemię lniane i gotuj na niedużym ogniu
ok. 3 minuty. W drugim garnuszku podgrzej wybrany tłuszcz, syrop, karob, cynamon i resztę przypraw. Wymieszaj i zdejmij z ognia. Przestudź
lekko, po czym połącz zawartość obu garnuszków i zmiksuj na gładką
masę (możesz zostawić lekką strukturę ziarenek siemienia). Masa będzie bardzo “glutowata”, zbliżona do kurzego białka. W mieszance
mąk wydrąż otwór, wlej doń słodką, aromatyczną, jeszcze ciepłą masę
i wmieszaj w nią mąkę. Ciasto, które otrzymasz będzie bardzo elastyczne. Dlatego, podsypując mąką jaglaną stolnicę, będziesz mógł (mogła)
rozwałkować je bardzo cieniutko ( u mnie 2-3 milimetry). Ciasteczka
wykrawaj w dowolne kształty, podważaj płaskim nożem zdejmując
z podłoża, układaj na blaszce i piecz ok. 6-10 minut w piekarniku rozgrzanym do 170 stopni, w zależności od grubości pierniczków.
Poleca Iwona Zasuwa
autorka bloga i książek
„Smakoterapia”.
Przepis pochodzi z bloga
https://www.smakoterapia.pl/

Masło klarowane
BIO
245 g
Ghee Easy

26,99 zł
32,99 zł

-18%

Mieszanka
wigilijna

23,90 zł

15,99 zł

Eko Wital

Bio Planet

Skórka
pomarańczowa
kandyzowana

12,99 zł

BIO
400 g

150 g
Ekologiczna mieszanka wigilijna
to kompozycja najwyższej jakości
suszonych owoców. Jest podstawą
wigilijnego kompotu. Polecamy również
jako samodzielną przekąskę oraz jako
dodatek do kasz i ryżu.

Majonez

Ekologiczny majonez, idealny
do sałatek, sosów i potraw.

-25%
8,99 zł
10,99 zł

-19%
Czekoladki
belgijskie truffle
z orzechami

BIO

BIO

100 g

100 g

Leckers

Belvas

Kandyzowana skórka
pomarańczy o wyjątkowym smaku
i aromacie. Idealna do wypieków,
deserów.

Bezglutenowe, wyjątkowe truffle
z belgijskiej czekolady z dużą ilością
orzechów laskowych. Najwyższej
jakości składniki ekologicznego
pochodzenia. Słodkość o wykwintym,
nietuzinkowym smaku.

Chleb
orkiszowy

9,49+9,49 = 18,98 zł

14,99 zł
cena za szt. 7,49zł

2x500 g

7,80+8,20 = 16,00 zł

12,99 zł
cena za szt. 6,49zł

350 ml + 340 ml

Chleb ze świeżego mielonego
pełnego ziarna orkiszu
i naturalnego zakwasu.

Organic Farma Zdrowia

-21%

BIO

-20%

BIO

Pema

Sok z mandarynek
100%

Groszek
zielony +
kukurydza
w zalewie

24,99 zł

15,79+15,79 = 31,58 zł

24,99 zł
cena za szt. 12,49zł

Ekologiczny groszek zielony
i kukurydza w zalewie.
Idealne do sałatek.

Sok z granatów
BIO

-19%
19,99+19,99 = 39,98 zł

29,99 zł
cena za szt. 14,99zł

2x1 l

2x750 ml

Organic Farma Zdrowia

Eko Wital
Ekologiczny sok wyciskany ze świeżych
sycylijskich mandarynek.

-21%

Sok z granatów zawiera dużą ilość
polifenoli mających duże znaczenie
w zapobieganiu chorobom
cywilizacyjnym. W zwyrodnieniowej
chorobie stawów flawonoidy soku
z granatów pomagają w łagodzeniu
stanów zapalnych, a tym samym
bolesności stawów (polecana ilość
to 50 ml soku dziennie).

-25%

PROMOCJE

BIO

-18%

19,99 zł

POLECANE

BIO

17,99 zł

PRODUKTY
SPECJALISTYCZNE

Probiotyk

54,99 zł Collagen

500 ml

67,99 zł

109,99 zł
139,99 zł

150 g

Joy Day

Nutri Clinic

Kompleks żywych
szczepów bakterii
probiotycznych oraz
ich metabolity, w tym:
witaminy, minerały,
kwasy organiczne,
enzymy, antyoksydanty
oraz związki
antyseptyczne.

Collagen w naturalny sposób stanowi uzupełnienie codziennej
diety, dzięki czemu w widoczny sposób: zapewnia prawidłowe
funkcjonowanie skóry, włosów i paznokci, nadaje efekt
naturalnego liftingu, wspomaga utrzymanie właściwego stanu
kości i chrząstek. Sypka i bezsmakowa formuła produktu pozwala
na wszechstronne zastosowanie w codziennej diecie Czysty
Collagen eliksir młodości - idealny pomysł na prezent dla Niej
i dla Niego. Podaruj bliskiej osobie młodość, piękno i zdrowie.
Dostępny w wybranych delikatesach.

-19%

Wino airen białe
półwytrawne
Hiszpania
BIO

26,99 zł

Wino tinto czerwone
półwytrawne
Hiszpania
BIO

-21%
26,99 zł

OFERTA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH

0,75 l

0,75 l

Camino Los Robles

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

Wino prosecco
extra dry białe musujące
wytrawne
Włochy
BIO

Wino

cono sur

55,99 zł sauvignon

39,99 zł

białe wytrawne
Chile
BIO

0,75 l

0,75 l

La Jara

Tim

Słomkowo żółta barwa ze złotymi refleksami.
Delikatny aromat białych kwiatów, zielonego
jabłka, nieznaczne nutki banana i brzoskwini.
Dla podniebienia świeże, aromatyczne i aksamitne,
z delikatną wonią miodu akacjowego. Idealny
na prezent i Sylwestra.

To rześkie i aromatyczne wino, pełne nut owoców
tropikalnych, z subtelnym ziołowym dotknięciem
zwieńczonym charakterystycznym aromatem
trawy i papryki, powstało z organicznych upraw
gron szczepu Sauvignon Blanc. Wino idealnie
uzupełnia smak sałat, ryb, owoców morza, potraw
na bazie białych mięs.

Wino rioja osoti crianza
czerwone wytrawne
Hiszpania
BIO

52,99 zł

cantaride
chianti
Wino

0,75 l

czerwone wytrawne
Włochy
BIO

Vinedos Ruiz Jimenez

0,75 l

Mocne, skoncentrowane wino czerwone wytrawne
o aromatach czerwonych owoców z niuansami
ziół, tytoniu i igieł sosnowych. Polecane do
dojrzewających serów, potraw z kaczki i jagnięciny.

39,99 zł

Vivolovin
Harmonijne, pełne wino o wiśniowych aromatach,
z nutą fiołków oraz lekką, orzeźwiającą kwasowością.

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.

Organiczny krem BB
5w1 01

62,99 zł

30 ml

Mascara Audacieux
Noir Chic
Wydłużającopodkręcająca 3w1

SO’BIO

BIO

Pomiędzy pielęgnacją i makijażem.
Nawilżający podkład pielęgnacyjny
z naturalnym kryciem i wygładzającą
konsystencją. Łatwy w aplikacji, wyrównuje
koloryt. Oczyszcza i poprawia kondycję
skóry, eliminuje niedoskonałości
i zaczerwienienia. Zapewnia ochronę
anti-ageing dzięki antyoksydacyjnym
właściwościom olejku z granatu. Mineralny
filtr SPF 10. Efekt? Cera gładka, rozświetlona
i bez skazy!
Dostępny w dwóch odcieniach.

10 ml

69,99 zł

BIO

Cień do powiek
mono 01

SO’BIO

29,99 zł
33,99 zł

Puder Compact
Foundation 01
BIO

2,5 g

9g

puroBIO

puroBIO

Formuła wzbogacona olejem jojoba
nadaje produktowi kremową konsystencję.
Zastosowane składniki powodują, że cień
wyróżnia się niezwykle intensywną
pigmentacją. W celu przedłużenia trwałości
produktu, można zastosować bazę
na powieki lub puder sypki Primer.
Dostępne inne kolory.

Podkład w pudrze o suchej konsystencji.
Wyjątkowo lekki, o średnim kryciu.
Pozostawia matowe wykończenie. Formulacja
wzbogacona o aktywne składniki roślinne:
olej morelowy, makadamia, awokado, masło
shea, zapewnia intensywną pielęgnację.
Ekstrakty z owocu mangostanu i nasion vigna
aconitifolia regenerują, stymulują metabolizm
komórkowy i pobudzają syntezę kolagenu.
Opakowanie zawiera gąbeczkę do aplikacji.
Dostępne inne odcienie.

BIO

29,99 zł
32,99 zł

Płyn do demakijażu
oczu z ekstraktem z lilii

5g

BIO

puroBIO

125 ml

Jedwabisty i matowy efekt. Przedłuża
trwałość makijażu wchłaniając nadmiar
serum dzięki zawartości pudru ryżowego.
Przy cerze skłonnej do przetłuszczania
polecany jako baza pod makijaż. Zawiera
wit. E, która hamuje procesy starzenia
i intensywnie odżywia. Idealny także do
wykończenia makijażu lub jako utrwalacz
do pomadek dla uzyskania matowego
efektu makijażu ust.

62,99 zł

Elegancka głęboka czerń. Błyskawiczny,
widoczny i trwały rezultat. Drobinki krzemionki
nadają rzęsom objętość po same końcówki
pozostawiając je miękkimi. Olej arganowy,
naturalne woski i wzmacniający olej rycynowy
sprawiają, że rzęsy lepiej znoszą demakijaż.
Testowana pod kontrolą oftalmologiczną,
odpowiednia dla oczu wrażliwych i przy
soczewkach kontaktowych. Oczaruj efektem
sztucznych rzęs!

BIO

Puder sypki Primer

56,99 zł

KOSMETYKI

KOSMETYKI DOSTĘPNE W WYBRANYCH DELIKATESACH
I SKLEPIE ONLINE ORGANIC24.PL

Coslys
Jedwabiście lekka pianka zapewnia niezwykle
przyjemny i skuteczny demakijaż, także
wodoodporny. Jednocześnie pielęgnuje
delikatną skórę wokół oczu. Formuła na bazie
ekologicznego ekstraktu z lilii regeneruje
skórę, ma również działanie antyoksydacyjne
zapobiegające przedwczesnemu starzeniu.
Ekstrakt z kwiatów pomarańczy oraz hydrolat
rumiankowy koją i łagodzą podrażnienia.

55,99 zł
62,59 zł

37,99 zł
41,99 zł

KOSMETYKI

35,99 zł

Gąbka Konjac MINI
Biały Bałwanek

39,99 zł

Gąbka Konjac MINI
Renifer Rudolf

Konjac Sponge Company

Konjac Sponge Company

Limitowana edycja. 100% czystego włókna
Konjac. Głęboko oczyszcza i złuszcza skórę,
zwęża pory i usuwa zaskórniki. Jedwabiście
gładka, zapewnia relaksujący masaż.
Stymuluje mikrocyrkulację i odnowę komórek.
Pozostawia skórę czystą, odświeżoną
i odżywioną, także okolice oczu. Dla całej
rodziny. Biodegradowalna. Doskonała
w podróż lub na prezent!
Dostępne inne rodzaje.

Limitowana edycja. Z nawilżającą czerwoną
glinką do cery suchej i naczynkowej, także
wrażliwej i odwodnionej. Idealna przy cerze
o nierównym kolorycie, z przebarwieniami,
krostkami, kruchymi naczynkami i widocznymi
żyłkami. Stymuluje krążenie i mikrocyrkulację,
nadając skórze zdrowy wygląd i piękny blask.
Doskonała w podróż lub na prezent!
Dostępne inne rodzaje.

Gąbka Konjac MINI
Piernikowy Ludzik

35,99 zł
39,99 zł

Tonik Aloe Vera
Sensitive

Konjac Sponge Company

BIO

Limitowana edycja. Z rumiankiem do cery
wrażliwej i podrażnionej. Przeciwdziała
zaczerwienieniom, przesuszeniu
i stanom zapalnym. Działa łagodząco
i antyalergicznie. Głęboko oczyszcza,
zwęża pory i usuwa zaskórniki. Stymuluje
mikrocyrkulację i odnowę komórek.
Pozostawia skórę czystą, odświeżoną
i odżywioną, także okolice oczu.
Biodegradowalna. Doskonała w podróż
lub na prezent!
Dostępne inne rodzaje.

100 ml

Extra Rich Beauty
Elixir

106,99 zł

118,99 zł

Tajemnica Santaverde: 100% składników
aktywnych. 0% wody. Czysty organiczny sok
z Aloe Vera zamiast wody. Energetyzujący
tonik mgiełka stymulujący naturalny potencjał
skóry. Przywraca równowagę, wyrównuje
koloryt i zmniejsza widoczność porów. Sok
z Aloe Vera i hydrolat z róży damasceńskiej
koją, regenerują, rewitalizują i odświeżają.
Spryskaj twarz, szyję i dekolt, delikatnie
wklep. Krem lub serum wmasuj w jeszcze
wilgotną skórę. Niezastąpiony w podróży.
Dla Niej i dla Niego.

166,99 zł

185,99 zł

Krem Aloe Vera Rich
BIO
30 ml

30 ml

Santaverde

Koktajl 12 organicznych olejów. 100%
czyste oleje z pestek moreli, słodkich
migdałów, sezamu, wiesiołka, dzikiej
róży, marakui, pomarańczy, bergamotki,
drzewa herbacianego intensywnie
odżywiają, stymulując naturalną
regenerację skóry. Pobudza produkcję
kolagenu i zwiększa elastyczność,
nadając Twojej skórze aksamitny dotyk.
Antyoksydanty i składniki odżywcze
chronią skórę, pozostawiając ją
miękką i wygładzoną. Do skóry suchej
i przesuszonej, wrażliwej i dojrzałej.

39,99 zł

Santaverde

BIO
Santaverde

35,99 zł

Niezastąpiony zimą, przyjaciel sportów
zimowych! Na bazie czystego organicznego
soku z Aloe Vera z dodatkiem organicznych
olejów: sezamowego, kokosowego,
arganowego, słonecznikowego, ze słodkich
migdałów, wiesiołka, masła shea. Intensywnie
nawilża, odżywia i regeneruje. Zastrzyk
energii i stymulacja naturalnego potencjału
Twojej skóry, która odzyskuje elastyczność
i blask. Na dzień i na noc. Do skóry suchej
i przesuszonej, normalnej i wrażliwej.

134,99 zł

149,99 zł

15,99 zł

BIO

Balsam do ciała
Magic Balm
bezzapachowy
Baby Mild

4g

BIO

Dr. Bronner’s

60 g

20,99 zł

Dr. Bronner’s

Balsam bezzapachowy przeznaczony dla
skóry wrażliwej i ze skłonnością do alergii
oraz dla niemowląt i dzieci. Idealny dla całej
rodziny. Chroni i nawilża usta. Receptura
oparta na kompozycji organicznych olejów
z awokado, jojoba i z konopi w połączeniu
z organicznym woskiem pszczelim zapewnia
regenerację i ochronę spierzchniętych ust
i przywraca im odpowiednie nawilżenie.
Niezbędny w chłodne dni.
Dostępne inne wersje zapachowe.

Organiczny balsam
do ciała Magic Balm
arnica-menthol

39,99 zł

Zapewnia ochronę przed zimnem
i wiatrem. Od pierwszego dnia
życia, dla całej rodziny. Oparty
na kojącej mieszance organicznych
składników: wosku pszczelego, oleju
kokosowego, z awokado, jojoba
i z konopi. Do twarzy, ciała i dłoni.
Szybko przynosi ulgę wysuszonej
i podrażnionej, zaczerwienionej
skórze. Użyj do nawilżenia suchej
skóry na całym ciele!

49,99 zł
54,99 zł

Lotion do ciała
Miętowy

43,99 zł

KOSMETYKI

Balsam do ust
bezzapachowy
Baby Mild

47,99 zł
52,99 zł

BIO

BIO

240 ml

60 g

Dr. Bronner’s

Dr. Bronner’s

Organiczny olejek eteryczny z mięty
pieprzowej ułatwia oddychanie
i wyostrza zmysły. Organiczny olej
jojoba nawilża suchą skórę wyjątkowo
efektywnie dzięki swojemu podobieństwu
do naturalnego serum wydzielanego
przez skórę. Organiczny olej kokosowy
pomaga wchłaniać cenne substancje,
a organiczne oleje z konopi i awokado
odżywiają i wygładzają skórę. Idealny
dla skóry suchej, szorstkiej i mieszanej.
Skóra staje się jedwabiście gładka.

Idealny na zimę. Orzeźwia i łagodzi bóle
mięśni oraz stawów dzięki olejkom z arniki,
kamfory, mentolu i mięty pieprzowej. Wosk
pszczeli i oleje z awokado, kokosa, oliwek,
jojoby i konopi odżywiają i nawilżają
skórę. Szybko przynosi ulgę i regeneruje
przesuszoną skórę twarzy, dłoni i całego
ciała.

Dostępne inne wersje zapachowe.

ZESTAW
mydło w płynie
CytrusowoPomarańczowe,
bezzapachowe
Baby Mild, Drzewo
Herbaciane

49,99 zł
54,99 zł

100% Olejek Manuka
10 ml

BIO

PARRS Products Ltd.

3 x 60 ml

Olejek pierwszej pomocy wykazujący silne
działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze
i przeciwzapalne, dzięki czemu doskonale
nadaje się do leczenia trądziku, wyprysków
lub innych zmian skórnych. Jest także idealnym
środkiem na trudno gojące się rany, gdyż nawet
jedna kropla olejku gwałtownie przyspiesza
proces gojenia oraz pomaga zmniejszyć lub
wyeliminować rozprzestrzenianie się infekcji.
Produkt wegański.

Dr. Bronner’s
Wypróbuj lub podaruj bliskiej osobie!
Kultowe mydło w płynie z dodatkiem
olejków eterycznych koi ciało i duszę.
Bezzapachowe dla skóry wrażliwej
i alergicznej oraz dla najmłodszych.
Stosuj pod prysznic, do golenia, jako
szampon lub pastę do zębów. Także
do prania, sprzątania, mycia warzyw
i owoców oraz jako szampon dla
zwierząt. Biodegradowalne.

106,99 zł

118,99 zł

KOSMETYKI

Peeling do ciała
z brązowego cukru

86,99 zł
96,99 zł

BIO

BIO

Fitness dla Twojej skóry. Sól himalajska
i odżywcze oleje sprawiają, że Twoja
skóra staje się jedwabiście gładka i miękka.
Wokół Ciebie unosi się zapach tysiąca róż.
Powstała 250 milionów lat temu piękna
różowa sól himalajska stanowi bogaty
w minerały prezent przeszłości dla Twojej
skóry.

Wyjątkowo delikatny, lecz skuteczny.
Twoja skóra nie musi obawiać się cukru.
Cukier zapewni jej intensywną pielęgnację,
ponieważ silnie nawilża oraz działa kojąco
i przeciwzapalnie. Poczuj aksamitny dotyk!

11,99 zł
12,99 zł

Olejek eteryczny
Cytryna

BIO

BIO

10 ml

10 ml

Alepia

Alepia

Naturalny olejek pozyskiwany
z liści eukaliptusa o właściwościach
antyseptycznych, antybakteryjnych
i przeciwwirusowych. Pomocny w leczeniu
grypy, przeziębienia i kaszlu. Działa
przeciwbólowo i rozgrzewająco, dlatego
stosowany jest przy reumatyzmie,
artretyzmie, bólach mięśni i nerwobólach.
Kilka kropli dodanych do ciepłej wody
przyniesie upragnione ukojenie i relaks.

Wytwarzany na zimno ze skórki cytryny
o właściwościach przeciwzapalnych,
przeciwwirusowych i bakteriobójczych.
Pomaga zwalczać infekcje. Antyseptyczny,
polecany do pielęgnacji cery tłustej
i trądzikowej. Doskonały do walki z cellulitem.
Ma orzeźwiający zapach, który dezynfekuje
powietrze, poprawia koncentrację
i samopoczucie oraz odstrasza owady.
Pomocny w stanach apatii i przygnębienia.

BIO
10 ml
Alepia
Olejek o kwiatowym zapachu zapewni
Ci spokojny sen i złagodzi ból głowy.
Ma działanie przeciwwirusowe,
antybakteryjne, przeciwpasożytnicze,
przeciwgrzybicze, przeciwzapalne,
reguluje odporność. Przyspiesza gojenie
ran, polecany przy trądziku, łuszczycy,
zapaleniu mieszków włosowych,
wypryskach, egzemach czy grzybicy.
Oczyszcza powietrze oraz odstrasza
owady.

96,99 zł

Urtekram

Urtekram

Olejek eteryczny
Lawenda

86,99 zł

450 g

380 g

Olejek eteryczny
Eukaliptus

Peeling do ciała
różany

31,99 zł
35,99 zł

Olejki aromatyczne
w domowej apteczce
(działania i sposoby
zastosowania
naturalnych
zapachów)
79 str.
Purana, Taoasis
Książka „Olejki aromatyczne w domowe
apteczce” opisuje 22 najważniejsze
olejki eteryczne, ich działanie i sposoby
zastosowania w różnych dolegliwościach.
Dowiesz się, jak wykorzystać właściwości
olejków w domu, w pracy i w podróży.
Podaruj bliskim moc olejków eterycznych!

11,99 zł
12,99 zł

25,99 zł
29,00 zł

