
Zamów Kartę Klienta na 

WWW.KARTAKLIENTASPOLEM.PL

Keks jest to ciasto biszkoptowe z różnorodnymi bakaliami pieczone w prostokątnej for-
mie. Warto wiedzieć, że ten rodzaj słodkości wypiekany był już w starożytnym Rzymie!
Dawniej wypieczone ciasto przekładano warstwowo bakaliami i następnie powtórnie 
pieczono.
Kolejną ciekawostką odnośnie keksu jest jego inna nazwa. Czasami zamiennie używane 
jest określenie „cwibak”. Cwibak wywodzi się z języka niemieckiego.
Największa zaletą keksu jest to, jak długo utrzymuje świeżość.

Cz
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z, 

że

keks owocowy
300g
CENA REGULARNA

27,50 zł/kg
PSS SPOŁEM

oferta obowiązuje: 04-31.03.2021 r.

26,63 zł/kg
799

zł/szt.
24,95 zł/kg

499
zł/szt.

825
kajmaki
200g
CENA REGULARNA

28,45 zł/kg
PSS SPOŁEM

569

PRODUKTÓW

SZEROKA
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ciasto sernik 
domowy
n/bl.
CENA REGULARNA

23,49 zł/kg
PSS SPOŁEM

2349

ciasto świętokrzyskie
n/bl.
CENA REGULARNA

23,49 zł/kg
PSS SPOŁEM

2349

1999
zł/kg
19,99 zł/kg

1999
zł/kg
19,99 zł/kg

Ziemniaki w serniku to intrygujący dodatek, choć w naszym regionie nie spotyka się 
wiele tego rodzaju przepisów.

 Ugotowane, zmielone ziemniaki dodane do masy serowej zastępują mąkę i sprawiają, że 
ciasto po upieczeniu ma kremową wilgotną konsystencję

Cz
y w

ies
z, 

że



3

149zł/szt.
21,29 zł/kg

pączek
z pomadą/z pudrem
70g
CENA REGULARNA

23,57 zł/kg
PSS SPOŁEM

165

chleb pasterski
400g
CENA REGULARNA

10,63 zł/kg
PSS SPOŁEM

425

399
zł/szt.
9,98 zł/kg
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bułka tarta
500g
CENA REGULARNA

5,18 zł/kg
PSS SPOŁEM

259

Tradycyjną panierkę z bułki tar-
tej możemy urozmaicić dodając 
do bułki tartej nasion słonecz-
nika. Będzie bardziej chrupiąca  
i zdrowa!

Panierka do kotletów będzie 
smaczniejsza gdy bułkę tartą wy-
mieszamy z tartym żółtym se-
rem. Kotlety są bardziej aroma-
tyczne i smaczne po usmażeniu.

Cz
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że

chleb gatunkowy ig
150g
CENA REGULARNA

17,67 zł/kg
PSS SPOŁEM

265

249
zł/szt.
16,60 zł/kg

249
zł/szt.
4,98 zł/kg
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surówka z białej kapusty
300g300g
13,30 zł/kg13,30 zł/kg
SPOŁEM PSSSPOŁEM PSS

pierogi z kapustą i mięsem
400g400g
CENA REGULARNACENA REGULARNA

21,23 zł/kg21,23 zł/kg
SPOŁEM PSSSPOŁEM PSS

849

699
zł/szt.
17,48 zł/kg

449

Kapusta biała jest lekkostrawna i niskokaloryczna. 100 g warzywa to niecałe 40 kcal.

Stanowi doskonałe źródło witaminy C – zawiera jej więcej niż cytryna!

Kapusta leczy kaca, choroby stawów i wszelakie guzy. Zapobiega anemii i obrzękom, 
podnosi odporność i zapewnia piękne włosy, skórę i paznokcie.

Cz
y w

ies
z, 

że

399
zł/szt.

gulasz wieprzowygulasz wieprzowy  
500g500g
13,9813,98 zł/kg zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEMMARKA WŁASNA SPOŁEM

zł/szt.699
749

zł/szt.499
599

gołąbki w sosie pomidorowym, fasolka po gołąbki w sosie pomidorowym, fasolka po 
bretońsku, bigos domowybretońsku, bigos domowy
500g500g
9,98 zł/kg9,98 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEMMARKA WŁASNA SPOŁEM
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sałatka ukraińska,sałatka ukraińska,
SAŁATKA GRECKASAŁATKA GRECKA
840g840g
8,14 zł/kg8,14 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEMMARKA WŁASNA SPOŁEM

399
zł/szt.

429

399

349
zł/szt.

kapusta czerwona, 
sałatka szewdzka
820-840g
7,12 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

199zł/szt.

219

buraczki tarte
290g
6,86 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM
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290g
6,86 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

449
zł/szt.

499

ogórki konserwowe
900g
4,99 zł/kg
MARKA WŁASNA GAMA

389
zł/szt.

399

papryka konserwowa
650g
13,89 zł/kg
MARKA WŁASNA GAMA
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139zł/szt.

149

makaron
wybrany asortyment
400g
3,48 zł/kg
MARKA WŁASNA GAMA

pomidory
krojone/całe
400g
8,29 zł/kg
MARKA WŁASNA GAMA

199zł/szt.

249

koncentrat pomidorowy
200g
9,45 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

189zł/szt.

199

Składniki: 
  1 duża cebula  
  3-4 ząbki czosnku
  2 puszki pomidorów (400g)  MARKA 

WŁASNA GAMA
  po dużej łyżce gęstej kwaśnej śmietany 

lub jogurtu greckiego na porcję
  kilka listków bazylii na porcję
  2 łyżki oliwy z oliwek
  sól, pieprz

WYKONANIE
1.Do średniego garnka dodać oliwę, drobno 
posiekany czosnek i cebulę. Krótko podsma-
żyć i dodać pomidory z puszki z odrobiną 
wody. Doprawić solą i pieprzem i doprowa-
dzić do zagotowania. 
2. Z wykorzystaniem blendera lub końcówki 
blendującej przetrzeć zupę na krem.
3. Podanie: wlać zupę do misek, do każdej 
porcji dodać czubatą łyżkę śmietany oraz 
kilka listków świeżej bazylii. Najlepiej porwać 
bazylię tak aby móc ją jeść razem z zupą. 
Dodać trochę świeżo mielonego pieprzu.
SMACZNEGO

Przepis na:

Zupa krem
z pomidorów
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ryż biały
4*100g
CENA REGULARNA

5,98 zł/kg
MARKA WŁASNA GAMA

239

199zł/szt.
4,98 zł/kg

129zł/szt.
3,23 zł/kg

KASZA jęczmienna
4*100g
CENA REGULARNA

4,23 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

169

Kasza jęczmienna jest bardzo bogatym źródłem wi-
tamin z grupy B, które wspomagają funkcjonowanie 
układu nerwowego. Znajdziemy tam także witaminy 
A i E. Te z kolei wpływają na poprawę wyglądu skóry 
i paznokci. 

Jest również źródłem takich pierwiastków jak magnez 
i potas, które wspomagają utrzymywanie stabilnego 
ciśnienia krwi. 

Kasza jęczmienna zawiera sporą ilość błonnika. Wspo-
maga on pracę jelit oraz działanie całego układu po-
karmowego, a beta-glukany będące rozpuszczalną for-
mą błonnika obniżają poziom cholesterolu we krwi oraz 
wspomagają kontrolę poziomu cukru

Cz
y w

ies
z, 

że
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groszek konserwowy
400g
7,88 zł/kg
MARKA WŁASNA GAMA

barszcz czerwony koncentrat
330ml330ml
9,06 zł/kg9,06 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEMMARKA WŁASNA SPOŁEM

189zł/szt.

299
zł/szt.

229
zł/szt.

kukurydza konserwowa
400g
10,41 zł/kg
MARKA WŁASNA GAMA

199 239

399
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tuńczyk
w sosie własnym/w oleju roślinnym
170g
23,47 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

szprot
w sosie pomidorowym
170g
16,41 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

399
zł/szt.

279
zł/szt.

499

299
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brokuły mrożone
450g
8,87 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

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

399
zł/szt.

399
zł/szt.

469

449



Dżem niskosłodzonyDżem niskosłodzony
wybrany asortymentwybrany asortyment
280g280g
8,54 zł/kg8,54 zł/kg
MARKA WŁASNA GAMAMARKA WŁASNA GAMA

239
249

Przepis na:

CIASTO
Z DŻEMEM

Składniki: 
  2,5 szklanki mąki (1 szklanka=250 ml)  
  3 jajka
  1 szklanka cukru pudru
  200 g masła (roztopionego)
  2 łyżeczki proszku do pieczenia
  1 łyżeczka cukru waniliowego
  250 g dżemu
  Cukier puder do posypania

WYKONANIE
Jajka utrzeć z cukrem pudrem i cukrem waniliowym na 
puszystą masę. Dodać po jednym jajku cały czas miksu-
jąc. Wlać ostudzone masło i zmiksować. Wsypać proszek 
do pieczenia, a następnie wsypywać partiami mąkę cały 
czas miksując. 3/4 masy wlać do formy, wyłożyć dżem  
i punktowo wyłożyć pozostałe ciasto. Piec w piekarniku 
nagrzanym do 180 stopni (góra-dół; bez termoobiegu) 
przez ok. 35-40 min.
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orzeszki ziemne
solone
250g
14,90 zł/kg
MARKA WŁASNA GAMA

149zł/szt.

169

wafle ryżowe
110g
17,18 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

189zł/szt.

249

ananas w plastrach
w syropie 
565g
14,68 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

499
zł/szt.

599

Orzechy ziemne pochodzą z Ameryki Południowej. Zaczęto je tam uprawiać na prze-
łomie trzeciego i drugiego wieku p. n. e.

W Europie orzeszki ziemne uprawiane są na Półwyspie Bałkańskim, we Włoszech, 
Francji.

Do zadowalającego plonowania rośliny potrzebują 5-6 ciepłych miesięcy.Rośliny długo 
zawiązują strąki.

Pod względem zawartości białka fistaszki przewyższają inne orzechy.

Mają właściwości przeciwmiażdżycowe. Redukują poziom „złego” cholesterolu a wzma-
gają produkcję „dobrego”.

Cz
y w

ies
z, 

że
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250g
14,90 zł/kg
MARKA WŁASNA GAMA

259
zł/szt.

169zł/szt.

Słomka ptysiowa
z cukinią/z nasionami
100-125g
20,72-25,90 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

biszkopty z galaretką
wybrany asortyment
135g
12,52 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

216

329

110g
17,18 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM
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179zł/szt.
17,90-19,89 zł/kg

Czekolada mleczna
wybrany asortyment
90-100g
CENA REGULARNA

19,90-22,11 zł/kg
MARKA WŁASNA GAMA

199

Składniki: Składniki: 
    1 łyżka ciemnej czekolady – wcze-    1 łyżka ciemnej czekolady – wcze-

śniej czekoladę deserową GAMA śniej czekoladę deserową GAMA 
rozpuścić w garnku  rozpuścić w garnku  

  1 łyżka zmielonych płatków    1 łyżka zmielonych płatków  
   owsianych   owsianych
  1 łyżka miodu  1 łyżka miodu
  2 łyżki jogurtu naturalnego  2 łyżki jogurtu naturalnego

Czekolada razem z owsianką deli-Czekolada razem z owsianką deli-
katnie oczyści skórę, a miód z jogur-katnie oczyści skórę, a miód z jogur-
tem ją ukoi.tem ją ukoi.
Zmieszaj wszystkie składniki, a na-Zmieszaj wszystkie składniki, a na-
stępnie nałóż na 15 minut na twarz stępnie nałóż na 15 minut na twarz 
i szyję. Zmyj ciepłą wodą i ciesz się i szyję. Zmyj ciepłą wodą i ciesz się 
gładką, oczyszczoną cerą. Alterna-gładką, oczyszczoną cerą. Alterna-
tywą zawsze jest zjedzenie takiej tywą zawsze jest zjedzenie takiej 
maseczki.maseczki.

Przepis na: 
Maseczka  Maseczka  
z czekoladyz czekolady
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Herbatka ziołowa
mięta/melisa
30g
CENA REGULARNA

73,00 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

169zł/szt.
56,33 zł/kg

219

Cz
y w

ies
z, 

że Herbatka ziołowa to zdrowy i naturalny napój szczególnie polecany osobom, które:  
cierpią na dolegliwości związane z układem pokarmowym i problemy trawienne

są zestresowane i mają problemy z zasypianiem
 
chcą w naturalny sposób wspomóc proces odchudzania

mają skłonności do „łapania” infekcji i przeziębień

chcą poprawić wygląd swojej cery
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349
zł/szt.

napój energetyczny
1l
3,49 zł/l
MARKA WŁASNA GAMA

sok jabłkowy 100%
330ml
4,21 zł/l
MARKA WŁASNA GAMA

119zł/szt.

sok pomidorowy
330ml
3,61 zł/l
MARKA WŁASNA GAMA

139

399159

139zł/szt.
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449
zł/szt.

piwo na 100lat!
0,5l bbzw
8,98 zł/l
BROWAR STAROPOLSKI

499



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
Gama 203, ul. Pakosz 44

karma dla psa
z wołowiną / z drobiem
1250g1250g
CENA REGULARNACENA REGULARNA

3,43 zł/kg3,43 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEMMARKA WŁASNA SPOŁEM

Karma dla kota
z drobiem/z wołowiną
400g
CENA REGULARNA

5,98 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEM

239

199zł/szt.
4,98 zł/kg

399
zł/szt.
3,19 zł/kg

429
Karma w saszetkach dla kota
4x100g4x100g
CENA REGULARNACENA REGULARNA

10,73 zł/kg10,73 zł/kg
MARKA WŁASNA SPOŁEMMARKA WŁASNA SPOŁEM

429

399
zł/szt.
9,98 zł/kg


