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1599 Kurczak 
gotowany
1 kg
Morliny

Płatki Nestlé
500 g | 13,98 zł/kg
• wybrane rodzaje
Toruń Pacific

Sok Kubuś
900 ml | 2,66 zł/l
• wybrane rodzaje
Maspex

Pieluchy Pampers 
Giga Paczka
1 opak.
• wybrane rodzaje
Procter & Gamble

239

5399

699



Ser Serenada Salami
1 kg
Spomlek

Produkt dostępny jest w cenie 16,99 zł przez cały okres obowiązywania gazetki.

mazur

Papryka czerwona
1 kg

Jarmark świeżości

Produkty wytwarzane według najlepszych 
receptur z zachowaniem ducha tradycji. 

799 ZŁ

PRODUKT DOSTĘPNY

W CENIE

OD CZWARTKU 19.02

DO SOBOTY 21.02

Doskonale hamuje apetyt, przyśpiesza 
spalanie tłuszczu i poprawia nastrój. 
Sprawdza się zarówno na surowo, 

jak i gotowana czy pieczona. Dodatkowo 
dzięki dużej zawartości witaminy C 
korzystnie wpływa na odporność 

  naszego organizmu. 

2699

100 g produktu powstaje ze 122 g mięsa 
wieprzowego najwyższej jakości. Bez glutaminianu 
sodu i sztucznych barwników. Dzięki unikalnej 
mieszance przypraw i tradycyjnym sposobom
  produkcji doskonale smakuje i prezentuje się 
  zarówno na wystawnym półmisku wędlin, 

 jak i na pysznej kanapce na 
  drugie śniadanie.

1149 ZŁ

ZAPRASZAMY

NA DEGUSTAC JĘ

W SOBOTĘ 21.02

1699
ZŁ

PRODUKT DOSTĘPNY

W CENIE

Szynka Magnacka
1 kg
Krakus

Produkt  z degustacji dostępny jest w cenie 11,49 zł przez cały okres obowiązywania gazetki.

Kiełbasa Słowiańska 
Pieczona
1 kg
Duda

Ser dojrzewający o łagodnym, 
aromatycznym i subtelnym smaku. 
Jego miąższ jest delikatny i miękki.

Polecany na kanapki dla całej 
rodziny. Szczególnie lubiany

przez dzieci.

Delikatna i krucha. Pokrojona 
w kosteczkę i zapiekana w rożkach 

z ciasta francuskiego z serem pleśniowym 
i ziołami oraz sosem pomidorowym 

i tymiankiem to doskonała przekąska, 
którą uwielbia cała moja 

rodzina. 

Ćwiartka z kurczaka
1 kg

379 ZŁ

PRODUKT DOSTĘPNY

W CENIE

OD CZWARTKU 19.02

DO SOBOTY 21.02

Doskonała w wielu wariantach kulinarnych. 
Marynowana i pieczona na grillu świetnie 
nadaje się zarówno na rodzinny obiad, 

jak i niezobowiązujące przyjęcie, 
a przyrządzona jak w przepisie na 

stronie 3 zachwyci domowników 
kruchością i wyjątkową 
    harmonią smaków. 
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Jarmark świeżości

Grejpfrut czerwony
1 kg

Cebula
1 kg

085 349

Pasztet Ciechanowski
1 kg
Cedrob

Polędwica z warzywami
1 kg
Indykpol

Mielonka Tyrolska
1 kg
Sokołów

Szynka Konserwowa 
1 kg
Duda

Schab Wójta
1 kg
Unimięs

Kiełbasa Głogowska z Szynki
1 kg
Madej Wróbel

1799

999 1049

1249

2099

1049

Sałatka brokułowa z szynką
1 kg
Dega

999

Karkówka wieprzowa 
bez kości
1  kg

1099

B ŁO N I E ·  LU B L I N

Ćwiartka z kurczaka
1 kg

Przysmaki tego regionu to 
potrawy charakterystyczne dla 
państw ościennych. Do najbar-

dziej znanych należą ziemniaki, 
a wraz z nimi babka ziemniacza-
na, przygotowywana z tartych 
ziemniaków, słoniny i boczku 

oraz kiszka ziemniaczana, która 
jest chlubą regionu. Nie można 

pominąć kartaczy robionych 
z surowych ziemniaków ani rejba-
ka, czyli ciasta z tartych kartofli, 

kaszy, cebuli i słoniny. Podlasie to 
również wędliny: kindziuk litew-
ski czy godna polecenia palców-

ka. Mówiąc o Podlasiu, nie można 
zapomnieć o słodkim przysmaku 

tego regionu, czyli sękaczu, do 
produkcji którego wykorzystuje 

się nawet 60 jaj.

Kurczak w pietruszce

Składniki:
• 4 ćwiartki z kurczaka
• pęczek posiekanej natki 
  pietruszki
• 2 łyżeczki ziół prowansalskich
• 3 łyżeczki przyprawy do 
   kurczaka
• łyżeczka słodkiej papryki
• 4 posiekane ząbki czosnku
• ¼ szklanki oliwy
• sól, pieprz

 Przepis:
Natkę mieszamy z oliwą, przypra-
wą do kurczaka, papryką, ziołami, 
czosnkiem, solą i pieprzem. Mięso 
płuczemy, osuszamy i wkładamy 
do marynaty. Przykrywamy i od-
stawiamy na 2 godziny do lodów-
ki. Po tym czasie układamy mięso 
na blasze i pieczemy 40 minut 
w temperaturze 200 oC. Często 
polewamy tworzącym się sosem. 

Regionalne
specjały 
PODLASIE
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Na śniadanie

Zapiekanka 
pod beszamelem
Składniki:
1 brokuł
1 kalafior
1 por
300 g wędliny
3 kulki mozzarelli
sól, pieprz

Beszamel:
1 łyżka masła
2 łyżki mąki
2 szklanki mleka
szczypta gałki 
muszkatołowej
szczypta kurkumy
150 g sera żółtego
sól, pieprz

Ewa
poleca!

W
YTNIJ I ZACHOW

AJ PRZEPIS

Przepis:
1. Brokuł i kalafior dzielimy na cząstki, pora kroimy na 
3-centymetrowe paski. Wszystko blanszujemy w posolo-
nym i posłodzonym wrzątku (brokuły nie stracą koloru). 
Rozkładamy na przemian na blasze, układamy wędlinę, 
a na wierzch kładziemy mozzarellę pokrojoną w plastry.

2. Masło roztapiamy w niewielkim rondelku, dodajemy 
mąkę, mieszamy i gdy tylko połączy się z tłuszczem, wlewa-
my mleko. Całość energicznie mieszamy, aby nie zrobiły 
się grudki i gotujemy do momentu, aż sos zgęstnieje. 
Doprawiamy solą, pieprzem, kurkumą i gałką muszkatoło-
wą, uważając, aby nie dodać jej zbyt dużo.

3. Zapiekankę zalewamy sosem, posypujemy żółtym serem 
i pieczemy w temperaturze 180 oC przez około 25-30 minut. 
Smacznego!

1599

Kiełbasa Podwawelska 
Mięsne Specjały
1 kg

Szynka Serrano
80 g | 99,88 zł/kg

Eurexia

Każdemu w smak

Czekolada Wedel
100 g | 25,90 zł/kg
• wybrane rodzaje
Lotte Wedel

Kisiel Owocowy 
Kubek
30 g | 29,67 zł/kg
• wybrane rodzaje
Delecta

Deser Monte
4 x 100 g | 13,73 zł/kg
• wybrane rodzaje
Zott

Herbata Saga
200 torebek 
• ekspresowa
Unilever

Margaryna Pyszny Duet
600 g | 3,98 zł/kg

ZT Kruszwica

549

899

239

259

179

Bombonierka Raffaello
150 g | 69,93 zł/kg

Ferrero

Przekąska
130-250 g | 11,96-23,00 zł/kg
• Paluszki Lajkonik Junior 
• Paluszki Salzletten 
• Precelki Lajkonik
Lorenz Bahlsen

799

1049

299

089

Pierniki Tradycyjne
140 g | 12,79 zł/kg

Dudek

przy zakupie szynki

masło ekstra 82% 200 g

otrzymasz GRATIS!
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kuchenne 
ABC

Sezon na cykorię  

Cykoria to roślina zimowa, 
najpopularniejsza w sprzedaży 
od listopada do kwietnia. Choć 
wydaje się krucha i niepozorna, 
jest prawdziwą bombą witamino-
wą i smacznym dodatkiem 
nie tylko do surówek.

Cykoria żółta 
– najczęściej spotykana 
i najpopularniejsza 
w kuchni. Ma najwięcej 

goryczki spośród wszystkich. Doskonała 
jako główny składnik rewelacyjnej 
i smacznej zupy jadanej przez Brytyjczy-
ków. Wyśmienita również w sałatkach, 
zapiekankach i duszonych mięsach.

Cykoria endywia 
kędzierzawa 
– ma zielone, mocno 
powycinane liście 

o ząbkowanych brzegach i jest delikat-
niejsza w smaku od swojej żółtej kuzynki. 
Najlepiej sprawdza się w sałatkach 
z dodatkiem świeżych warzyw, ale także 
owoców, serów i orzechów włoskich.

Cykoria czerwona 
– zwana radichcio, ma 
ciemnoczerwone liście 
z białymi żyłkami i lekko 

orzechowo-gorzki smak. Najlepsza do 
dekoracji potraw i wszelkiego rodzaju 
przystawek.

Jak kupować 
– wybierając cykorię, staraj się szukać 
jak najbielszych główek. Dodatkowo im 
mniejsza główka i bardziej przylegające 
listki – tym cykoria smaczniejsza 
i bardziej wyrazista w smaku. 

Jak przyrządzać 
– najlepiej smakuje na surowo. Idealnie 
komponuje się z sosem winegret, a także 
orzechami, serem gorgonzola, kozim, 
parmezanem lub fetą. Pasuje również do 
jabłek i gruszek oraz wędlin. Może być 
oryginalnym i smacznym elementem 
dekoracyjnym stołu w postaci łódeczek 
pełnych pyszności. Przed użyciem cyko-
rię płuczemy w zimnej wodzie, oczysz-
czamy z wierzchnich liści i wycinamy 
gorzki głąbik.

Bulion Winiary
60 g | 26,50 zł/kg
• wybrane rodzaje
Nestlé

Karma Kitekat
300 g | 9,97 zł/kg
• wybrane rodzaje
Mars

Ketchup Tortex
470 g | 6,15 zł/kg
• pikantny
• łagodny
Unilever

Pasztet
130-131 g | 12,14-12,23 zł/kg
• wybrane rodzaje
Profi

Domowa spiżarnia

Piwo Tatra Jasne Pełne
4 x 0,5 l | 4,50 zł/l
• puszka
Grupa Żywiec

Coca-Cola
Fanta
Sprite
1,5 l | 2,46 zł/l
• wybrane rodzaje
Coca-Cola

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU 

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM PONIŻEJ 18. ROKU ŻYCIA JEST PRZESTĘPSTWEM

Piwo Dębowe
4 x 0,5 l | 6,38 zł/l
• puszka
Kompania Piwowarska

Napoje i piwa

369

289

229

159

299

Kukurydza konserwowa
212 ml | 10,80 zł/l
• wybrane rodzaje
Bonduelle

159

1275

Napój energetyczny Tiger
4 x 250 ml | 7,00 zł/l
• wybrane rodzaje
Maspex

700

cena za 1 sztukę 175

przy zakupie 4 sztuk
ZŁ

899

Pizza Guseppe
335-410 g | 14,61-17,88 zł/kg
• wybrane rodzaje
Dr.Oetker

599
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Sposób przechowywania 
produktów spożywczych wpły-
wa nie tylko na ich świeżość 
i jakość, ale co ważniejsze 
– na nasze zdrowie. Aby nabiał 
jak najdłużej zachował swoje 
wartości odżywcze, wystarczy 
znać kilka podstawowych zasad.

Po pierwsze: przechowywanie 
Nabiał to kategoria produktów wyjątko-
wo podatnych na zmiany temperatury, 
stąd tak ważne jest, aby zawsze przecho-
wywać go w lodówce. Ponieważ nabiał 
łatwo traci wartości odżywcze, tempe-
ratura nie powinna być ani zbyt wysoka, 
ani zbyt niska. Optymalna w przypadku 
jogurtów, kefirów lub serków będzie  
temperatura +4 oC.

Po drugie: data ważności 
W trakcie zakupów zawsze zwracaj 
uwagę na termin przydatności do spoży-
cia. Mleko UHT oraz napoje mleczne 
w zamkniętych kartonach mają 
stosunkowo długie terminy ważności, 
ale po otwarciu należy je spożyć w ciągu 
maksymalnie 24 godzin. Po otwarciu 
jogurtu pitnego czy maślanki bez-
względnie przechowuj je w lodówce.

Po trzecie: miejsce w lodówce 
Produkty przechowywane na określo-
nych półkach w lodówce dłużej zacho-
wują świeżość. Środkowa część lodówki 
to odpowiednie miejsce dla nabiału. 
Sery, kefiry, jogurty dłużej zachowają 
swoją świeżość, jeśli ustawimy je właśnie 
w tym miejscu.

Po czwarte: nie zamrażaj 
Zamrażanie, które sprawdza się idealnie 
w przypadku wielu innych produktów 
spożywczych, zupełnie nie zdaje egzami-
nu jako sposób przechowywania nabiału. 
Po rozmrożeniu nabiał nie tylko traci 
swoją pierwotną konsystencję, strukturę 
oraz smak,  ale dodatkowo mogą się 
w nim zacząć rozwijać szczepy groźnych 
dla organizmu bakterii i grzybów.

Jogurt Activia 
do picia
300 ml | 8,30 zł/l
• wybrane rodzaje
Danone

249

Wafle ryżowe
100-130 g | 16,85-21,90 zł/kg
• wybrane rodzaje
Sonko

219

Ser Pleśniowy Castello 
125 g | 35,92 zł/kg
• Brie
• Camembert
Arla Foods

449

Mleko Łaciate
1 l 
• 3,2%
• 2%
Mlekpol

Jogurt Naturalny
165 g | 6,00 zł/kg

Danone

099

Bułeczki Maślane
400 g | 13,98 zł/kg

Dan Cake

559

Serek Kremowy Apetina
125 g | 27,12 zł/kg
• wybrane rodzaje
Arla Foods

Twaróg Wiejski
200 g | 12,95  zł/kg
• wybrane rodzaje
Mlekovita

339

259259

Postne tradycje
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Po karnawale nieubłaganie 
nadchodzi czas na post, a wraz 
z nim w naszym jadłospisie 
częściej goszczą ryby. Poznaj 
sekrety ich przyrządzania i ciesz 
się ich doskonałym smakiem nie 
tylko w czasie postu.

•       Aby ryby były chrupiące, 
 najlepiej smażyć je na odkrytej  
 patelni. Z tego samego powodu nie  
 należy przykrywać usmażonych 
 lub zdjętych z patelni porcji.

•       Kupując filety z łososia, zwracaj  
 uwagę na białe prążki tłuszczu 
 (słoje) – im więcej ich w rybie, tym  
 jest ona smaczniejsza i zdrowsza.

•       Aby ryba nie kruszyła się, nie 
 odpadała z niej panierka, a tłuszcz 
 w czasie smażenia nie pryskał, 
 przed smażeniem należy rybę 
 dokładnie rozmrozić i osuszyć 
 papierowym ręcznikiem. Najlepiej
 po rozmrożeniu pozostawić rybę 
 do osuszenia na 2 godziny 
 w temperaturze pokojowej.

• Przed grillowaniem ryby warto  
 natrzeć ją oliwą z oliwek, która 
 doda jej smaku i sprawi, że mięso 
 nie wyschnie.

•       Jeśli do wywaru rybnego 
 wykorzystujesz głowę karpia, 
 wytnij skrzela wraz z wewnętrzną
 częścią. Inaczej zupa będzie gorzka.  
 Skrzela wycinaj także rybom 
 przeznaczonym do pieczenia.

•       Aby ryba była bardziej soczysta,
 przed smażeniem warto skropić ją  
 sokiem z cytryny, a piekąc w folii, 
 dodać kilka plasterków tego owocu.

•       Jeśli zdarzy się, że gotowana ryba  
 rozpadnie się w trakcie przyrządzania 
 – włóż ją do blendera (wyjmując  
 uprzednio ości), dodaj jajko, koperek, 
 sól, pieprz i zrób kotlety rybne.

•        Łuski ryby łatwiej dadzą się usunąć,  
 jeśli zostaną skropione octem lub 
 ryba zostanie sparzona gorącą wodą.

Śledzie Wiejskie z beczki 
800 g | 13,74 zł/kg
• w oleju
Kapitan Navi

Filety śledziowe
170 g | 22,29 zł/kg
• w oleju
• w pomidorach
King Oscar

Filety z morszczuka 
wędzone
1 kg

Filety śledziowe salsa
1 kg
Lisner

Brzuszki z łososia 
wędzone
1 kg

Ryby wędzone
100 g | 89,90 zł/kg
• łosoś 
• tuńczyk
• halibut
• plastry
SuperFish

Filety z makreli
170 g | 23,47 zł/kg
• wybrane rodzaje
King Oscar

2199

2849

399 379

899 1099

Postne tradycje kulinarne

1599
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Babcia Jadzia 
radzi

• Przesolony sos 
 beszamelowy      
 uratujesz, dodając do niego
 łyżeczkę cukru, miodu lub kilka   
 plasterków surowego ziemniaka, 
 które należy usunąć przed 
 podaniem. 

• Ryż ugotuje się szybciej, jeśli 
 posolisz go pod koniec gotowania. 

• Kapuśniak zagęścisz, 
 dodając do niego na 
 10 minut przed końcem 
 gotowania 2 kromki razowego
 chleba.

• Zielone warzywa nie 
 stracą koloru podczas 
 gotowania, jeśli dodasz do wody   
 pół łyżeczki cukru.

• W szufladzie łatwiej utrzymasz 
 porządek, jeśli wstawisz do niej   
 separatory. Doskonale sprawdzą 
 się również w kuchni, garderobie 
 i łazience. 

• Kamień w czajniku 
 elektrycznym usuniesz, 
 wlewając do gotującej wody   
 1/2 szklanki octu i pozostając 
 go w czajniku 15 minut.  

• Kołnierzyk koszuli dopierzesz, 
 jeśli natrzesz go szamponem 
 do włosów, zostawisz na godzinę 
 i upierzesz jak zwykle.

• Białe ubrania wybielisz 
 bez gotowania, mocząc 
 je 30 minut w wodzie z sokiem 
 z 1 cytryny lub 4 łyżkami wody  
 utlenionej. 

Chipsy Star Chips
290 g | 14,79 zł/kg
• wybrane rodzaje
Frito Lay

Pasta Colgate
100-125 ml | 47,92-59,90 zł/l
• wybrane rodzaje
Colgate-Palmolive

Chrupki Cheetos
70-85 g | 23,41-28,43 zł/kg
• wybrane rodzaje
Frito Lay

Odświeżacz powietrza 
Ambi Pur
300 ml | 33,30 zł/l
• wybrane rodzaje
Procter & Gamble

999 599

Warte uwagi

WYBRANE DLA CIEBIE

PO
LE

CA

MY

199

Baton Nestlé
25 g | 39,60 zł/kg
• wybrane rodzaje
Toruń Pacific

PO
LE

CA

MY

099

Brzoskwinie
825 g | 6,05 zł/kg
• połówki
Vog

PO
LE

CA

MY

499

PO
LE

CA

MY

429
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Na ratunek bolącemu 
kręgosłupowi 
Często w czasie zwykłych, 
codziennych zajęć nieświadomie 
mu szkodzimy. Na szczęście wystar-
czą drobne zmiany, aby „łamanie 
w krzyżu” przestało nam dokuczać.

• Odpowiednia pozycja – w fotelu 
siadaj tak, aby kręgosłup lędźwiowy 
i barki przylegały do oparcia. Jeśli 
Twoje siedzisko nie ma wyprofilowane-
go oparcia, użyj poduszki, podkładając 
ją sobie na wysokości lędźwi. Kiedy 
siedzisz, nie wyciągaj nóg przed siebie 
i nie zakładaj nogi na nogę – to pozycje 
nienaturalne.  Staraj się, aby kolana 
były nieco wyżej niż biodra, opieraj 
stopy np. na podnóżku.

• Zdrowy sen – śpiąc na plecach, 
używaj zrolowanego ręcznika, który 
podłożony pod kolana odciąży kręgo-
słup. Jeśli wolisz spanie na boku, włóż 
między kolana jasiek. A sypiając na 
brzuchu, wałek z ręcznika podkładaj 
pod stopy.

• Wyprostuj się – stojąc lub chodząc, 
wypnij klatkę piersiową, wciągnij 
brzuch i lekko ściągnij łopatki. Nie 
unoś jednak barków i nie wysuwaj 
brody do przodu. Ta pozycja pomaga 
unikać bólu i zdecydowanie poprawia 
prezencję.

• Pochylaj się z głową – dźwigając coś 
z podłogi, najpierw przykucnij i pod-
noś się z wyprostowanymi plecami. 
Myjąc podłogę, uklęknij i podeprzyj się 
dłońmi, staraj się nie siadać na piętach. 
Zakładając buty, kucaj lub klękaj na 
jedno kolano z wyprostowanymi 
plecami – nigdy nie pochylaj się przy 
wyprostowanych nogach.

• Dieta i ruch – zapisz się na basen 
i zrezygnuj z windy – pływanie i wolne 
wchodzenie po schodach mają zba-
wienny wpływ na kręgosłup. Planując 
posiłki, pamiętaj o wapniu, czyli 
o nabiale, a także o witaminie D, którą 
znajdziesz w rybach, tranie, kurzej 
wątróbce i żółtkach jaj.

Rodzinna 
apteczka

Makaron Pudliszki
500 g | 5,98 zł/kg
• wybrane rodzaje
Heinz

Koncentrat pomidorowy 
Pudliszki 30%
200 g | 14,45 zł/kg
• wybrane rodzaje
Heinz

WYBRANE DLA CIEBIE
PO

LE
CA

MY

289

Makaron Pełne Ziarno 
500 g | 5,98 zł/kg
• wybrane rodzaje
Lubella

Makaron
250 g | 7,96 zł/kg
• wybrane rodzaje
Lubella

PO
LE

CA

MY

199

PO
LE

CA

MY

299

PO
LE

CA

MY

299

Kabanosy Partyczaki
60 g | 41,50 zł/kg
• classic
• z pieprzem
• chilli
Morliny

Parówki Berlinki
250 g | 15,56 zł/kg
• classic
• z serem
• z indyka
Morliny

PO
LE

CA

MY

389

PO
LE

CA
MY

249
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kuchenne 
ABC

Jego wysokość sos  

Podkreślają smak i charakter 
potrawy, są doskonałym dopeł-
nieniem każdej kulinarnej kom-
pozycji i trudno wyobrazić sobie 
mięsne dania bez aromatycznych, 
esencjonalnych i odpowiednio 
dobranych sosów. Jednak przyrzą-
dzenie dobrego sosu wcale nie jest 
łatwe. Poznaj tajemnice kucharzy 
i zostań mistrzem w swojej kuchni. 

Winegret – zwany też vinaigrette, to 
bardzo popularny zimny sos sałatkowy, 
podawany do warzyw na zimno, owoców 
morza i mięs. Jego głównym składnikiem 
jest ocet winny i oliwa lub sok z cytryny.  
90 ml oliwy, 30 ml czerwonego octu win-
nego, sól i pieprz – wlewamy do miseczki 
ocet, rozcieramy z solą, dodajemy pieprz 
i powoli wlewamy oliwę. Mieszamy do 
momentu, aż sól całkowicie się rozpuści, 
a składniki dokładnie się połączą. 

Sos pieczeniowy – niezastąpiony do 
obiadowych dań z mięsem, klusek śląskich, 
kopytek, makaronów i kasz. Najlepszy 
powstaje z soków spod pieczeni. Do garnka 
wrzucamy 1 łyżkę masła i dodajemy 1 łyżkę 
mąki pszennej, i tworzymy zasmażkę 
o kolorze złotym. Następnie odstawiamy ją, 
aby wystygła. Szklankę soku spod pieczeni 
przelewamy przez sitko i gotujemy przez 
około 10 minut. Dodajemy zimną zasmaż-
kę, cały czas mieszając, aby nie powstały 
grudki. Jeśli chcemy uzyskać bardziej 
esencjonalny sos, redukujemy sok spod 
pieczeni do połowy szklanki,  przecedzamy 
go i zagotowujemy. Zdejmujemy z ognia 
i dodajemy ok. 4 łyżki zimnego masła. Mie-
szamy delikatnie, do momentu, aż masło 
całkowicie się rozpuści.

Dip – mocno schłodzony sos o konsysten-
cji kremowej pasty. Przyrządzany na bazie 
śmietany, twarogu lub jogurtu naturalnego. 
Podawany przede wszystkim do krakersów, 
chipsów, zimnych przekąsek i surowych wa-
rzyw. Świetny jako „smarowidło” kanapko-
we. 2 awokado obieramy, usuwamy pestki 
i kroimy. Miąższ skrapiamy sokiem z cytry-
ny, dodajemy posiekaną cebulę, 200 ml jo-
gurtu, łyżkę pokrojonej zielonej pietruszki, 
łyżkę oliwy, cukier, sól, pieprz i miksujemy.

Beszamel – patrz przepis na stronie 4.

Kawa Jacobs
100 g | 109,90 zł/kg
• Cronat Gold
• Cronat Gold Crema
• rozpuszczalna
Mondelēz

Kawa Jacobs
500 g | 53,98 zł/kg
• Dark Roast – ciemno palona
• Medium Roast – średnio palona
• ziarnista
Mondelēz

Ciasteczka
350 g | 16,43 zł/kg
• Malti Keks
Dr Gerard

Ciastka
235-330g | 15,12-21,23 zł/kg
• Pryncypałki
• Mafijne
Dr Gerard

PO
LE

CA
MY

2699

Czekolada Lindt Excellence
100 g | 74,90 zł/kg
• wybrane rodzaje
Lindt

PO
LE

CA

MY

749

PO
LE

CA

MY

499

PO
LE

CA

MY

1099

Praliny Lindor
100 g | 99,90 zł/kg
• wybrane rodzaje
Lindt

PO
LE

CA

MY

999

PO
LE

CA

MY

575

WYBRANE DLA CIEBIE

Dark Roast
idealna do latte

i cappuccino
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Napój Schweppes
1 l
• wybrane rodzaje
Orangina Schweppes

Kawa Jacobs
100 g | 109,90 zł/kg
• Cronat Gold
• Cronat Gold Crema
• rozpuszczalna
Mondelēz

Kawa Mocca Gold Fix
500 g | 23,98 zł/kg
• mielona
Woseba

Piwo Książęce
0,5 l | 5,78 zł/l
• butelka
• wybrane rodzaje
Kompania Piwowarska

Piwo Lech Premium
4 x 0,5 l | 6,00 zł/l
• puszka
Kompania Piwowarska

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU 

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM PONIŻEJ 18. ROKU ŻYCIA JEST PRZESTĘPSTWEM

Karma dla psa Butcher's
150 g | 14,60 zł/kg
• wybrane rodzaje
Butcher's

Karma dla psa Butcher's
3 kg | 5,00 zł/kg
• wybrane rodzaje
Butcher's

PO
LE

CA

MY

1199

OF
ER

TA

1199 OF
ER

TA

289

PO
LE

CA

MY

1499

PO
LE

CA
MY

269

PO
LE

CA

MY

219

WYBRANE DLA CIEBIE
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Poniedziałek 23.02

Czwartek 19.02

Piątek 20.02

Wtorek 24.02 Środa 25.02

Sobota-Niedziela 21-22.02

ŚW
IEŻA RYBA

ZDJĘCIA ZAMIESZCZONE W GAZETCE MOGĄ NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ OD WIZERUNKU PRODUKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY. PRZEPRASZAMY ZA EWENTUALNE BŁĘDY DRUKARSKIE.

Oferta  Dnia
Króles

two T
anich

Zakup
ów

Króles
two T

anich

Zakup
ów

Królestwo
Tanich

 Zaku
pów

Oferta  Dnia

Króles
two T

anich

Zakup
ów

Oferta  Dnia

W Delika
tesach

 Centr
um 

codzien
nie cze

kają na
 Ciebie

 

wspania
łe pro

mocje. 

Zapra
szamy 

do Kró
lestwa

 

Tanich 
Zakup

ów!

Kiełbasa Zwyczajna
1 kg
Madej Wróbel

Piwo Okocim Mocne
4 x 0,5 l | 5,15 zł/l
• puszka
Carlsberg

Pstrąg Alpejski 
1 kg
Kraj pochodzenia: Polska

Winogrona białe
1 kg 

799

799

Serek Almette
150 g | 21,27 zł/kg
• wybrane rodzaje
Hochland

Herbata Minutka
40 torebek
• wybrane rodzaje
Mokate

Groszek Pudliszki
400 g | 4,98 zł/kg
Heinz

1699

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO 

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

199

3191029

179


