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Oferta handlowa obowiązuje od 19-02-2019 do 04-03-2019

UŚMIECHNIĘTE ZAKUPY 

Karnawałowe 
Uśmiechy...

* Produkty z gwiazdką nie są dostępne w sieci  sklepów WIZAN

Szynka zrazowa*
PARUZEL
1kg

Pasztet Basiuni
Pasztet leśny
SOKOŁÓW
1kg

Kiełbasa opolska
SOKOŁÓW
1kg

Zrazowa górna odbłoniona
SOKOŁÓW
1kg

Musztarda
wybrane rodzaje
ROLESKI
175g opak. 1kg=10,23 zł

Olej polski
KOMAGRA
1L

Szynka od dziedzica*
Schab od dziedzica*
HAŃDEREK
1kg

Frankfurterki premium*
BERGER
1kg

179799

2449

Sałatka, tuńczyk*
wybrane rodzaje
RIO MARE
104g netto-160g opak. 1kg=49,94-76,83 zł
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Karnawałowe 
Uśmiechy...
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UŚMIECHNIĘTE ZAKUPY 

Ciastka
wybrane rodzaje
OREO
96-176g opak. 1kg=24,38-44,69 zł

Cappuccino
wybrane rodzaje
MOKATE
110g opak. 1kg=31,73 zł

Gratka napój mleczny
wybrane rodzaje
DANONE
170g opak. 1kg=7,0 zł

Czekolada
wybrane rodzaje
E.WEDEL
80-100g opak. 1kg=31,90-39,88 zł

Mieszanka wedlowska
wybrane rodzaje
E.WEDEL
1kg

Gratka w saszetce
Truskawka
DANONE
65g opak. 1kg=18,30 zł

Tortilla
wybrane rodzaje
DORITOS
100g opak. 1kg=39,90 zł

Napój
wybrane rodzaje
LIPTON
1,5L opak. 1L=2,53 zł

Piwo Książęce Weizen
KOMPANIA PIWOWARSKA
500ml opak. 1l=6,78 zł

Piwo Harnaś
CARLSBERG
500ml opak. 1l=3,78 zł

Sok Vitaminka
wybrane rodzaje
HORTEX
300ml opak. 1L=3,30 zł

Piwo Tyskie Gronie
KOMPANIA PIWOWARSKA
4x500ml opak. 1L=5,38 zł

Piwo Warka Jasne Pełne
GRUPA ŻYWIEC
500ml opak. 1L=4,38 zł
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1kg=11,98 zł 1kg=11,65 zł 1kg=9,98 zł
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Rolada wołowa z kluskami śląskimi 
i czerwoną kapustą

Polecamy!

Składniki:
Na rolady
•	     udziec wołowy 1 kilogram
•	     boczek parzony wędzony 200 gramów
•	     ogórki kiszone 200 gramów
•	     kiełbasa podwawelska 100 gramów
•	     musztarda Sarepska Prymat 1 słoik
•	     cebula 8 sztuk
•	     majeranek Prymat 2 łyżki
•	     Przyprawa do potraw Kucharek 2 łyżki
•	     wywar warzywny 2 litry
•	     olej rzepakowy 200 mililitrów
•	      mąka 100 gramów

Na kluski śląskie
•	     ziemniaki ugotowane 500 gramów
•	     mąka ziemniaczna 125 gramów
•	     jajo 1 sztuka
•	     sól do smaku

Kapusta
•	     kapusta czerwona 1/2 główki
•	     rodzynki 100 gramów
•	     Przyprawa do potraw Kucharek 1 łyżka
•	     mąka pszenna 80 gramów
•	     masło 50 gramów
•	     ocet jabłkowy 80 mililitrów
•	     jabłka 2 sztukiSposób przygotowania:

Rolady
Udziec wołowy pokroić na plastry grubości około 0,5 cm i rozklepać delikatnie tłuczkiem do mięsa. Przygotować farsz. Boczek, ogórki i kiełbasę połą-
czyć w miseczce. Cebulę zeszklić na małej ilości oleju, dodać majeranek, przełożyć do miski z farszem i wymieszać wszystko z musztardą. Farsz nakładać 
na środek rozbitego płatu mięsa, obsypać Przyprawą do potraw Kucharek, zawijać w formę rolady. Tak przygotowane roladki oprószyć mąką i ułożyć 
ciasno w garnku na gorącym tłuszczu miejscem łączenia do dołu, obsmażyć. Zalać wywarem warzywnym tak, aby ¾ mięsa było przykryte. Dusić w garn-
ku na wolnym ogniu około 2-3 h, co jakiś czas ewentualnie uzupełniać wyparowujący wywar. Aby wzbogacić smak oraz konsystencję sosu użyj zgodnie z 
przepisem znajdującym się na opakowaniu SOSU PIECZENIOWEGO CIEMNEGO KUCHAREK.

Kapusta
Kapustę poszatkować, wrzucić do wrzącej wody, dodać ocet, doprawić Przyprawą do potraw Kucharek i gotować do miękkości około 30 min. Kiedy kapu-
sta będzie miękka, dodać rodzynki.

Kluski śląskie
Przestudzone ziemniaki przepuścić przez praskę, dodać mąkę ziemniaczaną, jajko i doprawić solą do smaku. Formować małe kulki, robiąc na górze deli-
katne wgłębienie. Gotować w dużej ilości osolonej wody około 10 min. Kluski należy wrzucić na mocno gotującą się wodę i zamieszać. Po chwili zmniejszyć 
ogień, tak aby pobyły w gorącej wodzie kolejne 6 min. Dzięki temu będą odpowiednio szkliste i gładkie, a nie poszarpane. Delikatnie wyjmować łyżką 
cedzakową. Danie podawać z sosem utworzonym podczas duszenia rolad.

Sos do pieczeni
wybrane rodzaje
KUCHAREK
28g opak. 1kg=31,79zł

089
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Szczegółowe adresy i godziny pracy sklepów dostępne na stronach internetowych:
U nas płać rachunki, doładuj telefon

www.pssbrzeszcze.pl
www.bytom.spolem.org.pl
www.dabrowa.spolem.org.pl
www.feniks.wroc.pl
www.gliwice.spolem.org.pl

www.spolem.katowice.pl
www.miechow.spolem.org.pl
www.spolem-mikolow.pl
www.olkusz.spolem.org.pl
www.oswiecim.spolem.org.pl

www.podwawelska.pl
www.spolemraciborz.pl
www.siemianowice.spolem.org.pl
www.wizan.com.pl
www.zawiercie.spolem.org.pl

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Ceny wszystkich produktów zawierają podatek VAT.
Informujemy, że zdjęcia nie muszą odzwierciedlać  rzeczywistego wyglądu przedstawionych towarów.
Ceny maksymalne, każdy sklep ma prawo stosować własne, ceny nie wyższe niż ceny maksymalne.
Za błędy w druku wynikłe z przyczyn niezależnych od Uśmiechnięte Zakupy  - nie odpowiadamy oraz uprzejmie przepraszamy.

Pojemnik metalowy
wybrane rodzaje
RAVI
szt.

Pojemnik do żywności
wybrane rodzaje
RAVI
 szt.

Mata dekoracyjna ażurowa
różne kolory
RAVI
 szt.

Kosmetyczka Donna
różne kolory
RAVI
 szt.

Ściereczki 
z mikrofibry
RAVI
 szt.

649 349

399

599
599


