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Ajurvedski čaj
okus Mir  

    
3.49

promocijski ceni 
Samo za Vas po  

6.19

dennree

Fige

ekološka pridelava  
 

500 g

Grozdje 
belo in rdeče 
poreklo Italija  

 
1 kg 2.69

11.
99

 

 
 

+ Več kot 5000 izdelkov

+ Prvovrstna BIO kakovost

+ Strokoven nasvet

+ Spletna trgovina

Prvovrstna 
BIO-ponudba

Naše BIO trgovine: 

velja od  21.10.2019 do 8.11.2019
oziroma do razprodaje zalog  

Lorem ipsum

vir vitamina C
kontrolirana ekološka pridelava



 
 

 
 

 
 

Humus je namaz iz čičerike z zelo dolgo zgodovino – 
v Egiptu so čičeriko kuhali in jedli že pred 7000 leti. 
Humus po arabsko pomeni čičerika, torej je jasno, od kod tej jedi ime.
Ker humus vsebuje čičeriko, je bogat z beljakovinami. 
Te pa pomagajo preprečevati, da bi prišlo do skokov sladkorja v krvi.
To je pomembno za celostno zdravje, pa tudi za to, da lažje dosežemo
 in ohranjamo primerno težo. Če ne bo skokov krvnega sladkorja ne 
bo velike želje po sladkem ali nezdravi hrani. Dlje časa bomo tudi siti.
 Ker ima humus veliko železa, nam daje tudi energijo.
 Zaradi tega se bomo morda lažje držali cilja, da se dovolj gibamo.

Floretin

Humus
iz čiste čičerike in 
sezamove paste 

200 g

Provamel

Sojin  
jogurt
na osnovi soje
vir visoko kakovostnih 
rastlinskih beljakovin z nizko 
vsebnostjo maščob
brez laktoze 

 
 

 
 

500 g

2.99

2.49
Andechser  
Natur

Maslo
iz alpskega mleka  
bogat z omega 3 maščbnimi 
kislinami, značilen kiselkast okus  

250 g

3.49

dennre

Želiščni 
sir

 

naravno brez laktoze  

150g 

239.

Landur

Ribje palčke
narejene iz aljaškega lososa  
panirane pripravljene  
za v ponev  

 
 

humus

250 g

279.



Naj bo “kulinarična jesen” vaša najljubša sezona ,
narava nam jeseni ponuja najboljše dobrote iz narave. 
Popestrite si jedilnik z gobami, kostanjem in bučami, 
seveda pa ne sme manjkati odličen jesenski golaž

 

Kulinarična jesen 

bio-verde

Sveži njokci
iz krompirja, pripravljeni za kuhanje
kuhano zelo hitro, najboljši 
kot priloga omakam 

 

400 g 3.39

Zimmermann  
Fleisch- und Wurstwaren

Kruhovi cmoki
idealni kot spremljava mesnim jedem 
ali kot dodatek k juhi  

400 g

 

3.19

Sestavine (za 4 osebe):

• 2 čebuli
• 300g zelene
• 3 žlice olivnega olja
• 500g govejega mesa
• 3 brinove jagode
• sol
• 
• 1 žlica moke
• 400ml rdečega vina

   

Priprava: 

Čebulo olupimo in narežemo na koščke, v ponvi segrejmo olivno olje.
Na vročem olju popražimo čebulo in meso. 
Potresemo z brinovimi jagodami, popramo in solimo. 
Zalijemo z vinom in vodo in kuhamo 45min. 
Na koncu dodamo še zeleno in še malo pokuhamo.

 

 
 

 

 
 Čas priprave :

 

cca. 1 uro 

v rdečem vinu  
z zeleno in čebulo

Golaž

poper

Mleti čili 

Organic day 

169.

posušen mleti cili

kontrolirana ekološka pridela va

odlična priloga



Gustoni

Paradižnikova omaka
2 različna okusa  
bazilika ali arribbata  
za pripravo riža ali testenin  

350 g

Davert

Proso
ekološka pridelava  
odličen kot priloga  

 500 g

2.49
 

 .

Organic day

Ingver v prahu 
kontrolirana ekološka  
pridelava

40g  
    

1.69

10.
89

2.09

 

 
 

Bio Planète

Bučno olje
narejeno po avstrijski tradiciji  
praženo in stisnjeno  

250 ml

Bučno meso vsebuje okoli 90 odstotkov vode, beljakovine, ogljikove hidrate,
minerale, kalij, kalcij, mangan, fosfor in železo. Obogateno je z vitamini A, B1, 
B2, B6, C in E. Bučno olje je dober vir esencialnih nenasičenih maščobnih kislin, 
ki jih organizem potrebuje za normalno rast, razvoj in številne druge funkcije, 
skupaj z reproduktivno. Tako bučno olje (poleg konopljinega in lanenega) spada
med hranilno najbogatejša olja.
Bolezni srca in ožilja ter rak nedvomno predstavljajo poglaviten zdravstveni 
problem sodobne civilizacije. Prezgodnja obolevanja lahko zmanjšamo ali celo 
preprečimo z zdravim načinom življenja, vključno z zdravo prehrano.
Strokovnjaki za prehrano priporočajo zmanjšanje porabe vseh maščob,
zlasti živalskih, ki naj bi jih zamenjala rastlinska olja. In med rastlinskimi 
olji je lahko tudi bučno olje koristno in zdravo zaradi visoke vsebnosti človeku
prijazne linolne in linolenske kisline. Poseben pomen ima zlasti vitamin E, 
ki varuje ožilje pred prezgodnjo aterosklerozo.
Bučno olje deluje spodbudno na ves organizem − na urogenitalni, prebavni, 
srčno-žilni, endokrini in živčni sistem, a tudi na kosti, mišice, sklepe in kožo. 
Omega-6 maščobne kisline povzročijo hitrejšo rast las in obnavljanje kože, 
uravnavajo presnovo in ohranjajo zdrave kosti; k boljšemu zdravju slednjih 
pa pripomore še vitamin K, ki za povrh skrbi za normalen pretok krvi. 
Omega-3 maščobne kisline lajšajo vnetja (tudi sklepov)
ter preprečujejo nastanek rakavih tvorb.

bučno olje

proso
Stare knjige proso uvrščajo med zdravilne rastline. Proso pospešuje potenje 

in odvajanje vode. Proso je naraven antibiotik. Vsaj en tedenski obrok, v 
katerem bo tudi proso, preprečuje razvoj gnilobnih bakterij, čisti črevesje in 

razstruplja telo.

Na vodi kuhana kaša pomaga pri zakisanosti presnovkov, ki sprožijo putiko.  
Uporaba prosa je priporočljiva pri bolezni celiakije, ker ne vsebuje glutena. 

Prav tako ga uporabljamo tudi pri odstavljanju (od dojenja) v obliki kosmičev 
ali moke. Proso spodbuja proces toplote preko maščob, ki jih vsebuje, zato 
je zelo pomembna zaščita proti hudim boleznim, kot sta skleroza in rak. Pri 
modernem človeku je proces dovajanja toplote v organizem oviran zaradi 

strahu, kompleksa manjvrednosti, pomanjkanja navdušenja in nizke telesne 
aktivnosti.

Poleg mineralov fosforja, ki ga potrebujemo za zobe, da bi bili čvrsti in 
urejeni, ter kalcija, magnezija in železa vsebuje zrnje prosa tudi kremen. 

Kremen pri tem deluje bolj na čutila, spodbuja budnost, zaznavanje, medtem 
ko na primer pri ječmenu učinkuje bolj kot zaščita.  Prosa ne priporočamo pri 

boleznih kože, alergiji in nevrodermatitisu. Proso vsebuje vse tisto, kar 
potrebuje organizem otroka: zobje, koža, nohti, lasje in budnost čutil, 
zaznavanje sveta, v katerem živimo. Te sposobnosti moramo v človeku 

negovati, da ne zamro prehitro, ko človek ostari. Saj čutila zaznavanja pri 
starejših ljudeh pojenjujejo, slabše vidijo, slišijo, slabše voha, tudi funkcija 
kože se zmanjšuje, izpadajo lasje. Proso pa je tisto s katerim spodbujamo, 
da te funkcije ostanejo dalj časa aktivne. Priporočljivo je, da starejši jedo 

proso. Proso je edino žito, ki v želodcu povzroča alkalno reakcijo in je zaradi 

tega primerno živilo tudi za občutljive želodce.



proso

Sonnentor

Dunajska mešanica 
odlična aroma 
cela zrna

500 g

barnhouse

Krunchy
hrustljave musli  
različni okusi, vegansko 

375 g/600 g

Organic day

Cimet  

 

Cocoa

 
Čokolada
različna okusa,  
sladkana z kokosovim sladkorjem  
brez glutena in soje 

50 g

3.29

3.69

6.79

2.19

PUKKA

Latte

 
Začimbna mešanica za pitje 
2 okusa maca in čokolada 
ter nočni čas  

75 g/90 g 6.89

mleti cejlonski cimet, 
kontrolirana ekološka pridelava

40 g



krema iz oreškov 
na kruhu

linea natura

Indijančki
 slasten vafelj in kremasta pena 

oblita z hrustljavo temno čokolado  
 

6 kosov

g 001 

1.19

dennree

Krema iz makedamije
idealna kot sladek namaz ter 
peko sladic 

-

250 g

Frankenkorn

Kruh 
narezan  
2 različni vrsti 

250 g/500 g   (1 kg = 3.18/6.36)

1.59

Bauckhof

Mešanica za peko kruha
brez glutena

500 g/600 g

5.19

2.99

.

Na jeseni so na mizah različne dobrote. Ampak najboljši od vseh 
je domaž sveži kruh, ki zadiši iz naših pečic. 

Uživajte z našimi mešanicami za pripravo kruha, 
priprava je enostavna in hitra. Mešanice so brezglutenske, 

zato lahko uživamo v svežem kruhu prav vsi. 

SVEŽ kruh 

 

 
 

ab 1.79

ab 3.79

Oreščki makadamije so del zdravega prehranjevanja že stoletja, saj so 
bogati z mononenasičenimi maščobnimi kislinami. Petdeset odstotkov 
njenih maščob je omega-3 maščobnih kislin, ki sodelujejo pri množici 

fizioloških procesov kot je delovanje živčnih celic in možganov. Omega-3 
maščobne kisline okrepijo naš imunski sistem, varujejo srce in ožilje, 

preprečujejo nastajanje krvnih strdkov, znižujejo slab holesterol v krvi in 
uravnavajo previsok krvni tlak. Zelo so priporočljive za nosečnice, saj jih 
še nerojeni otrok nujno potrebuje za optimalen razvoj možganov, njihovo 
pomanjkanje pa lahko pri mamici povzroči hudo poporodno depresijo ali 

otožnost. Omega-3 maščobne kisline izboljšujejo stanje bolnikov s 
kroničnimi vnetnimi boleznimi kot so artritis ali luskavica, skrbijo pa tudi 

za zdravje las, kože ter poskrbijo za pospešeno izgorevanje drugih 
maščob. Njihovo redno uživanje zmanjša možnosti za nastanek duševnih 

motenj. 

makedamija



 

 

Cvetača
poreklo  Nemčija  

1 kg 

 
 

.

Kitajsko zelje
poreklo Nemčija

gk 1 

3.29

  

  

2.30

Rapunzel

Sadje & Zelenjava
Akcijske cene sadja in zelenjave veljajo

od ponedeljka 21.10 do petka 25.10.2019

Rapunzel

Krema beli mandelj  
iz 100% sladkih mandeljev , 
idealen za pripravo mandljevega mleka 
za pripravo sladic, vegansko 

narejena iz sveže kaše, 
primerna za sladice 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1454
.

18.69

Kokosova 
krema

g 005

500 g

Kitajsko zeljeKitajsko zelje (Brassica rapa ssp.pekinensis) izvira iz 
družine križnic in ga na Kitajskem vzgajajo že od 5. 

stoletja. Šele konec 19. stoletja je prišlo v Evropo. 
Zimsko zelenjavo, ki je križanka med repo in pak 

choijem, je lahko vzgajati, dobro skladiščiti in je hitro 
pripravljena v kuhinji. Ima cilindrične glave in svetlo 

rumene do svetlo zelene liste. Dvoletna rastlina raste 
pri nas kot enoletna kultura. Prevladuje jesenska 

kultura s pobiranjem oktobra in novembra.

Kitajsko zelje je blagega okusa in dobro prebavljivo, 
po zaslugi velike količine vitaminov B, kot so niacin, 

biotin in pantotenska kislina, pa krepi živčevje.

Vsebuje polovično količino vitamina C kot limone, 
veliko folne kisline in zaradi gorčičnih olj učinkuje kot 

naravni antibiotik. Nežni listi so užitni surovi kot 
solata ali na hitro kuhani kot zelenjavna jed.

Vodo, v kateri jih skuhate, lahko uporabite za juho.

Kitajsko zelje (Brassica rapa ssp.pekinensis) izvira iz 
družine križnic in ga na Kitajskem vzgajajo že od 5. 

stoletja. Šele konec 19. stoletja je prišlo v Evropo. Zimsko 
zelenjavo, ki je križanka med repo in pak choijem, je lahko 
vzgajati, dobro skladiščiti in je hitro pripravljena v kuhinji. 

Ima cilindrične glave in svetlo rumene do svetlo zelene 
liste. Dvoletna rastlina raste pri nas kot enoletna kultura. 

Prevladuje jesenska kultura s pobiranjem oktobra in 
novembra.

Kitajsko zelje je blagega okusa in dobro prebavljivo, po 
zaslugi velike količine vitaminov B, kot so niacin, biotin in 

pantotenska kislina, pa krepi živčevje.

Vsebuje polovično količino vitamina C kot limone, veliko 
folne kisline in zaradi gorčičnih olj učinkuje kot naravni 

antibiotik. Nežni listi so užitni surovi kot solata ali na hitro 
kuhani kot zelenjavna jed.

Vodo, v kateri jih skuhate, lahko uporabite za juho.

kitajsko zelje
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SLIKAJ IN SLEDI NA INSTAGRAMU 

 • VITA CARE BIO Market BTC Hala 18, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, T: 01/541 60 60  •
• VITA CARE PLUS KRANJ - prodajalna z zdravo prehrano, center Mercator Primskovo, Cesta Staneta Žagarja 69, 4000 Kranj, T: 04/204 32 02 •    

• VITA CARE BIO štacunca - prodajalna z zdravo prehrano center Tržnica KOPER, Pristaniška ulica 2, 6000 Koper, T: 05/620 52 10 •

Na spletni strani www.vitacare.si si lahko našo ponudbo izdelkov podrobneje ogledate. 
Poleg mesečne ponudbe lahko prebirate tudi zanimive tematike o zdravi prehrani.
Redno pripravljamo različne recepte, po katerih lahko iz sestavin v naši trgovini doma pripravite okusne jedi. 
Vabimo vas, da nas spremljate na naši Facebook in Instagram strani.  

Ovežilec zraka RAVENNA
soehnle

eleganten videz, inovativna ultrazvožna tehnologija
primerno za eterična olja, prostornina za vodo 80ml
čas izparevanja približno 3,5 ure, LED osvetlitev izmenično: 
zelena, rdeča, modra, vijolčna, 2 leti garancije 

osvežilec zraka VALENCIA
soehnle

eleganten videz, inovativna ultrazvočna tehnologija, 
primerno za eterična olja, prostornina za vodo 100ml, 
čas izparevanja 3,5 - 4 ure, svetlo modra LED osvetlitev, 2 leti garancije

soehnle

Osvežilec zraka MODENA
eleganten videz: kombinacija bambusa in stekla
inovativna ultrazvočna tehnologija
primerno za eterična olja, nastavitev intenzivnost vonja 
čas izparevanja 6 ur, LED osvetlitev izmenično: 
zelena, rdeča, modra, vijolčna; spreminjanje barv ali nastavitev 
na nam najljubšo, 2 leti garancije

69.99
99.90

48.99
69.90

Vse informacije dobite na blagajni trgovine VITACARE. 

59.90
90

“ČE hočemo biti zdravi, se moramo vsak dan
skopati v dišeči kopeli in si privoščiti masažo z dišavami”
                                                                              HIPOKRAT

ob nakupu osvežilca zraka 

GRATIS eterično olje

39.

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah, napisanem besedilu in slikah izdelkov brez predhodnega obvestila. 


