
Kruche Ciasteczka
piegowate / słoneczniki
/ gniazdka maślane 
 / rogaliki z cukrem pudrem
300g
12,97 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

389
zł/szt.

599

Szeroka
produktów

oferta obowiązuje: do 31.10.2020 r.
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Kruche Ciasteczka
domowe

300g
12,63 zł/kg

MARKA WŁASNA SPOŁEM

Kruche Ciasteczka
deserowe w polewie / maślane w polewie / z dynią i słonecznikiem
300g
13,30 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

Chałwa
bakaliowa / o smaku waniliowym
280g
23,21 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

Chałwa
pistacjowa

280g
35,68 zł/kg

MARKA WŁASNA SPOŁEM379
zł/szt.

599

399
zł/szt.

599 650
zł/szt.

799 999
zł/szt.

1299

Dlatego  od czasu do czasu można bez wyrzutów sumienia pozwolić 
sobie na słodką chwilę przyjemności.

Chałwa dostarcza całą gamę witamin: 
    witamina A odpowiedzialna za dobry stan skóry i wzrok,
    witaminy  grupy B odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie 

układu nerwowego i mięśni,
    witamina E tzw. witamina młodości, 
    Witamina H, czyli B7 bierze udział w produkcji hemoglobiny, dba o wygląd skóry, 

włosów i paznokci,
    witamina T, uczestniczy w produkcji płytek krwi.

Prozdrowotne właściwości chałwy wynikają też z obecności kwasu linolowego występu-
jącego w nasionach sezamu. Dba on o odpowiedni poziom cholesterolu, a co za tym idzie 
– zmniejsza ryzyko chorób serca i układu krążenia. Co ciekawe, w chałwie znajdziemy 
również wapń, magnez oraz proteiny w ilości większej niż w mleku. 

Chałwa to skarbnica witamin
i dobroczynnego kwasu linolowego
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biszkopty z galaretką
malinową / pomarańczową / wiśniową
135g
12,52 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

169zł/szt.

215

Składniki na standardową okrągłą tortownicę: 
    biszkopty społem
    1 kg z wiaderka  sera białego
    500 g puree z dyni 
    4 duże jaja 
    2 opakowania budyniu śmietankowego 

lub waniliowego bez cukru (proszek)
    170 g cukru pudru

Puree z dyni:
Przygotuj 1 dynię, umyj, obierz i pokrój na kawałki/paski podobnej wielkości, oczyść 
z pestek, włókien. Ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz w piekarni-
ku nagrzanym do 200OC około 30-40 minut. Po upieczeniu wystudź ją i zmiksuj na 
puree w malakserze lub w blenderze. Jeśli dynia jest zbyt wodnista, przełóż ją na gazę 
lub ściereczkę i odciśnij sok. 
Przygotowanie:
Dno tortownicy wykładamy papierem do pieczenia i układamy biszkopty ciasno obok 
siebie. Przygotuj masę serową. Zmiksuj twaróg z puree dyniowym na gładką masę. 
Dodaj jaja, cukier i budyń w proszku. Ponownie zmiksuj do połączenia składników. 
Masę serową ostrożnie wlej na biszkopty. Wyrównaj i włóż do nagrzanego do 180 
stopni piekarnika, na ok. 50-60 minut. Po tym czasie śmietanę i miód wymieszaj ze 
sobą i ostrożnie wyłóż na sernik. Piecz jeszcze 8-10 minut. Po wystygnięciu włóż do 
lodówki na całą noc.

Polewa:
    250 g kwaśnej śmietany
    2 łyżki płynnego miodu

Sernik z dyniąPrzepis na:

BISZKOPTY
120g
12,42 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

BISZKOPTY
250g
9,56 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

239
zł/szt.

315

149zł/szt.

199
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wafle z kremem
Śmietankowym / kakaowym / orzechowym

400g
8,23 zł/kg

MARKA WŁASNA SPOŁEM

329
zł/szt.

425

olej rzepakowy
1l
4,99 zł/l
MARKA WŁASNA GAMA

olej Słonecznikowy
1l
4,99 zł/l
MARKA WŁASNA GAMA

499
zł/l

529

499
zł/l

549

Wysoką zawartość nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych i przeciwutleniaczy z powodzeniem można wy-
korzystać do pielęgnacji skóry i włosów. Sprawdzi się 
jako składnik domowych maseczek do twarzy i wło-
sów, można go również używać do demakijażu twarzy. 
To również dobra baza do domowego peelingu na bazie 
kawy i cukru. Olej rzepakowy można wykorzystać także 
do kąpieli dla paznokci i skóry dłoni

PRZEPIS NA MASECZKĘ Z OLEJEM RZEPAKOWYM:
Jogurtowa – odżywcza, idealna dla każdego rodzaju skóry. Wymieszaj 
2 łyżki jogurtu naturalnego z łyżką oleju rzepakowego, łyżeczką soku z cytryny 
lub herbaty rumiankowej (uwaga – przy cerze suchej przygotowujemy wersję bez 
cytryny). Nakładaj na twarz, z pominięciem oczu i ust. Zmyj po 20 minutach.

Olej rzepakowy
jest idealny do pielęgnacji
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Składniki: 
    70- 80 dag mięsa mielonego woło-

wego lub wołowo-wieprzowego
   1 cebula
   2 puszki pomidorów
   2 łyżki koncentratu pomidorowego
   2 ząbki czosnku
   2 łyżki oleju
   zioła prowansalskie
   bazylia
   oregano
   sól
   pieprz czarny mielony

Przygotowanie:
Cebulę siekamy w drobną kosteczkę. W garn-
ku rozgrzewamy olej. Na rozgrzany olej 
wrzucamy cebulę i podduszamy ją do mięk-
kości z odrobiną soli. Gdy cebulka będzie 
miękka, wówczas dodajemy mięso mielone 
i podduszamy. Pomidory z puszki rozdrab-
niamy widelcem lub przy użyciu blende-
ra. Dodajemy je do mięsa i całość gotujemy 
przez kilkanaście minut. Pod koniec gotowa-
nia dodajemy koncentrat pomidorowy, jeśli 
uznamy, że przydałoby się wzmocnić smak 
pomidorów i kolor sosu. Następnie dodajemy 
roztarte ząbki czosnku, zioła oraz sól i pieprz 
do smaku. Podajemy z makaronem ugotowa-
nym al dente.

Spaghetti a’la bolognesePrzepis na:

makaron
kolanko duże / pene / świderek / spaghetti
400g
2,98 zł/kg
MARKA WŁASNA GAMA

makaron 2-jajeczna nitka
250g

5,16 zł/kg
MARKA WŁASNA GAMA

119zł/szt.

149 129zł/szt.

149

089
zł/szt.

099

PASZTET
klasyczny / z papryką / z pomidorami

131g
6,79 zł/kg

MARKA WŁASNA SPOŁEM
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woda mineralna selenka
gazowana / niegazowana
1,5l
0,79 zł/l
MARKA WŁASNA SPOŁEM

paprykarz szczeciński
170g
11,71 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

Tuńczyk
w oleju roślinnym
170g
23,47 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

śledź po gdańsku
w oleju
170g
17,59 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

woda mineralna selenka
gazowana / niegazowana

0,5l
1,78 zł/l

MARKA WŁASNA SPOŁEM

119zł/l

139

299
zł/szt.

349

399
zł/szt.

499

199zł/szt.

249

089
zł/l

119
Selen pomaga ustabilizować metabolizm hor-
monu tarczycy, łagodzi objawy menopauzy 
i dodaje energii. Ma również wpływ na pra-
widłowy rozwój płodu, szczególnie jego ukła-
du nerwowego oraz odpornościowego, dlatego 
powinien być uwzględniany w diecie dla ko-
biet w ciąży.

Selenka Wieniec-Zdrój to naturalna
woda mineralna bogata w selen,
lit, magnez, wapń i potas

Gigantyczny tuńczyk błękitnopłetwy został sprzedany za rekordową 
cenę wynoszącą 333,6 mln jenów, czyli ok. 11,7 mln złotych. Ryba 
osiągnęła wagę 278 kilogramów.
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Witaminy A i C zawarte w soku pomidorowym odmładzają organizm. Pomagają 
poprawić wzrok, działają korzystnie na stan kości. Dzięki nim zyskujemy odpor-
ność. To bardzo ważne, szczególnie w okresie wzmożonych zachorowań na prze-
ziębienia i infekcje grypowe.

KONSERWA TURYSTYCZNA
300g
11,63 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

SOK POMIDOROWY
330ml
4,21 zł/l
MARKA WŁASNA SPOŁEM

139zł/szt.

169 399
zł/szt.

449

379
zł/szt.

399

349
zł/szt.

359

349
zł/szt.

399
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szpinak mrożony
brykiet
450g
8,87 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

barszcz ukraiński
mrożony

450g
7,76 zł/kg

MARKA WŁASNA SPOŁEM

Włoszczyzna
Zupa Jarzynowa

mrożona
450g

7,76 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM
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karma dla psa
z drobiem / z wołowiną
3kg
3,30 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

karma dla kota
w saszetkach

4x100g
9,75 zł/kg

MARKA WŁASNA SPOŁEM

karma dla kota
z drobiem / z wołowiną

400g
4,98 zł/kg

MARKA WŁASNA SPOŁEM

999
zł/szt.

1099 199zł/szt.

299

390
zł/szt.

429

    Szczenięta mają 28 zębów, a dorosłe psy 42.

    Nie ma dwóch takich samych psich nosów. Każdy jest inny tak jak u ludzi, 
każdy odciska palca również jest unikalny.

    Psy mogą być prawo lub lewołapne. Można zobaczyć czy częściej używa 
lewej czy prawej łapy do wykonywania różnych czynności.

    Nosy psów wydzielają cienką warstwę śluzówki, która pomaga im 
wchłaniać zapach. Następnie wylizują nosy, aby spróbować zapachu przez 
otwór gębowy.

    Zmysł zapachu u psa jest o 10 tysięcy do 100 tysięcy razy mocniejszy niż 
u ludzi.

    Prawie 10% wszystkich kości kota znajduje się w jego ogonie.

    Koty nie mają obojczyka. Ten „brak” sprawia, że mogą wciskać się we wszystkie 
szczeliny, przez które może przejść ich głowa

    Kot nie widzi tego, co znajduje się bezpośrednio przed jego nosem. Dlatego często 
nie może znaleźć małych kawałeczków (np. jedzenia) na podłodze

    Koty nie rozpoznają słodkiego smaku.

    Kocury są zazwyczaj lewołapkowe, a kocice częściej używają swojej prawej łapki.

    Kocia szczęka nie porusza się na boki, dlatego koty nie są w stanie przeżuć dużych 
kawałków pokarmu.Cz
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Zdjęcia umieszczone w ofercie mogą odbiegać od wizerunku produktów znajdujących się w sprzedaży.
Społem PSS Kielce zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w druku.

Zapraszamy do sklepów społem i gama w kielcach:

1. „Gama”, ul. Kazimierza Wielkiego 45
5. „Gama”, ul. Witosa 68
6. „Gama”, ul. Ściegiennego 1/2U
7. ul. Sowia 1
9. „Gama”, ul. Jagiellońska 9
10. „Zbyszko”, ul. Barwinek 26
11. „Gama”, ul. Seminaryjska 28a
30. „Gama”, ul. Orkana 14a
51. „Michał”, ul. Zagórska 50
76. „Wojtek”, ul. Konopnickiej 5
91. „Sezam”, ul. Piekoszowska 37

100. „Mieszko”. ul. Zagnańska 94
112. „Gama”, ul. Warszawska 151
137. „Gama”, ul. Szczecińska 11
190. ul. Turystyczna 1
200. Delikatesy, ul. Zagórska 62
204. Delikatesy, ul. Rynek 5
232. „Gama” Maciek, ul. Pocieszka 17
249. „Gama” Antek, ul. Kryształowa 4
„Tęcza”, ul. Sienkiewicza 44
„Bartek” spożywczy, ul. Czarnowska 7
„Bartek” Wszystko dla domu, ul. Sienkiewicza 55

papier toaletowy
2-warstwowy, biały

8 szt.
MARKA WŁASNA GAMA

ręcznik 
papierowy xxl

3 w 1, biały
2 szt.

MARKA WŁASNA GAMA

499
zł/szt.

529

389
zł/szt.

399


