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Oferta handlowa obowiązuje od 23-04-2019 do 06-05-2019

UŚMIECHNIĘTE ZAKUPY 

Piknikowe
uśmiechy :)

* Produkty z gwiazdką nie są dostępne w sieci  sklepów WIZAN

Pierś z indyka gotowana*
ŁUKOSZ
1kg

Kiełbasa śląska firmowa*
PARUZEL
1kg

Wątrobianka*
POLIWCZAK
1kg

11792399
1099

Kiszka ziemniaczana
Kaszanka z boczkiem
GZELLA, SOKOŁÓW
580-600g opak. 1kg=12,65-13,09 zł

Szynka Borowego
GZELLA
1kg

759
Kabanosy luksusowe
różne smaki
SOKOŁÓW
1kg

2999

Kawa mielona
WOSEBA
250g opak. 1kg=19,96 zł

Lody rożki
wybrane rodzaje
NORDIS
110ml opak. 1L=16,27 zł

2799

179
Baton
wybrane rodzaje
E. WEDEL
45-47g opak. 1kg=31,70-33,11 zł

499

149



UŚMIECHNIĘTE ZAKUPY 

Oferta handlowa obowiązuje od 23-04-2019 do 06-05-2019

Paluszki
wybrane rodzaje
LAJKONIK
150-200g opak. 1kg=14,95-19,93 zł

Chipsy
wybrane rodzaje
LAY’S
210-215g opak. 1kg=26,93-27,57zł

Napój gazowany
PEPSI
500ml opak. 1L=4,78 zł

Rurki z nadzieniem
wybrane rodzaje
FLIS
150g opak. 1kg=13,27 zł

Prażynki, chrupki
wybrane rodzaje
INTERSNACK
120-150g opak. 1kg=19,93-24,92 zł

Warzywa w puszce
wybrane rodzaje
BONDUELLE
130-165g netto opak. 1kg=15,09-19,15 zł

Piwo Lech
wybrane rodzaje
KOMPANIA PIWOWARSKA
500ml opak. 1l=4,98 zł

Piwo Warka Jasne Pełne
GRUPA ŻYWIEC
500ml opak. 1l=4,38 zł

Piwo Okocim
wybrane rodzaje
CARLSBERG
500ml opak. 1L=4,59 zł

Ser żółty w plastrach
wybrane rodzaje
SPOMLEK
135g opak. 1kg=25,11 zł

Kefir
wybrane rodzaje
PIĄTNICA
330g opak. 1kg=5,12 zł

Fantasia
wybrane rodzaje
DANONE
98-122g opak. 1kg=13,85-17,24 zł

339169

249

249

199 299

299

579

239

229219

169



• 500 ml jogurtu typu greckiego
• 2 średnie zielone ogórki (bez gniazd nasiennych)
• 1 opakowanie Przyprawy do sosu Tzatziki
• oliwa
• świeża mięta oraz koperek
• sok z cytryny
• Sól morska 
• Pieprz czarny mielony

SOS TZATZIKI

Umyj ogórki, przekrój wzdłuż na pół i wyjmij gniazda nasienne. 

Razem ze skórką zetrzyj je na tarce na dużych oczkach i odstaw je na bok na 10 minut, aż wypłynie z nich woda.  
Po tym czasie dokładnie odciśnij ogórki z wody i przełóż do nowej miski.

Do startego ogórka dodaj jogurt, opakowanie Przyprawy do sosu Tzatziki KAMIS, świeże posiekane zioła i odrobinę oliwy.

Skrop wszystko cytryną, dopraw solą i pieprzem, a następnie dokładnie wymieszaj.

Wstaw sos do lodówki na minimum 30 minut, by wszystkie składniki się „przegryzły”.

Szykując się do rozpoczęcia sezonu grillowego, warto zrobić 
rozeznanie wśród dodatków, jakie zaserwujesz w trakcie grillowej 
uczty. Pamiętaj, że to co wyróżnia poszczególne dania, to idealnie 
skomponowane sosy i marynaty, które wydobędą smak mięsa  
i ryb. Doskonałym dodatkiem do dań z grilla jest sos Tzatziki, który 
nada się do drobiowych szaszłyków, greckich kotlecików lub jako 
dip do warzyw. Wypróbuj nasz prosty przepis na sos Tzatziki.

Przygotowanie:

Składniki:

• 500 ml jogurtu typu greckiego
• 2 średnie zielone ogórki (bez gniazd nasiennych)
• 1 opakowanie Przyprawy do sosu Tzatziki
• oliwa
• świeża mięta oraz koperek
• sok z cytryny
• Sól morska 
• Pieprz czarny mielony

SOS TZATZIKI

Umyj ogórki, przekrój wzdłuż na pół i wyjmij gniazda nasienne. 

Razem ze skórką zetrzyj je na tarce na dużych oczkach i odstaw je na bok na 10 minut, aż wypłynie z nich woda.  
Po tym czasie dokładnie odciśnij ogórki z wody i przełóż do nowej miski.

Do startego ogórka dodaj jogurt, opakowanie Przyprawy do sosu Tzatziki KAMIS, świeże posiekane zioła i odrobinę oliwy.

Skrop wszystko cytryną, dopraw solą i pieprzem, a następnie dokładnie wymieszaj.

Wstaw sos do lodówki na minimum 30 minut, by wszystkie składniki się „przegryzły”.

Szykując się do rozpoczęcia sezonu grillowego, warto zrobić 
rozeznanie wśród dodatków, jakie zaserwujesz w trakcie grillowej 
uczty. Pamiętaj, że to co wyróżnia poszczególne dania, to idealnie 
skomponowane sosy i marynaty, które wydobędą smak mięsa  
i ryb. Doskonałym dodatkiem do dań z grilla jest sos Tzatziki, który 
nada się do drobiowych szaszłyków, greckich kotlecików lub jako 
dip do warzyw. Wypróbuj nasz prosty przepis na sos Tzatziki.

Przygotowanie:

Składniki:
• 500 ml jogurtu typu greckiego
• 2 średnie zielone ogórki (bez gniazd nasiennych)
• 1 opakowanie Przyprawy do sosu Tzatziki
• oliwa
• świeża mięta oraz koperek
• sok z cytryny
• Sól morska 
• Pieprz czarny mielony

SOS TZATZIKI

Umyj ogórki, przekrój wzdłuż na pół i wyjmij gniazda nasienne. 

Razem ze skórką zetrzyj je na tarce na dużych oczkach i odstaw je na bok na 10 minut, aż wypłynie z nich woda.  
Po tym czasie dokładnie odciśnij ogórki z wody i przełóż do nowej miski.

Do startego ogórka dodaj jogurt, opakowanie Przyprawy do sosu Tzatziki KAMIS, świeże posiekane zioła i odrobinę oliwy.

Skrop wszystko cytryną, dopraw solą i pieprzem, a następnie dokładnie wymieszaj.

Wstaw sos do lodówki na minimum 30 minut, by wszystkie składniki się „przegryzły”.

Szykując się do rozpoczęcia sezonu grillowego, warto zrobić 
rozeznanie wśród dodatków, jakie zaserwujesz w trakcie grillowej 
uczty. Pamiętaj, że to co wyróżnia poszczególne dania, to idealnie 
skomponowane sosy i marynaty, które wydobędą smak mięsa  
i ryb. Doskonałym dodatkiem do dań z grilla jest sos Tzatziki, który 
nada się do drobiowych szaszłyków, greckich kotlecików lub jako 
dip do warzyw. Wypróbuj nasz prosty przepis na sos Tzatziki.

Przygotowanie:

Składniki:

199 Przyprawy
wybrane rodzaje
KAMIS
15-35g opak. 1kg=56,86-132,67 zł
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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.

Kubki 
do napojów 
zimnych*
różne kolory
RAVI
6 szt.

Łyżeczki*
RAVI
12 szt.

Noże premium*
Widelce premium*
RAVI
6 szt.

Tacki papierowe*
RAVI
12 szt.

Tacki 
do grilla aluminiowe*
RAVI
3 szt.

Serwetki Coctail
różne wzory
RAVI
33x33cm

089

089 099
149

199

249

* Produkty z gwiazdką nie są dostępne w sieci  sklepów WIZAN


