
OD PONIEDZIAŁKU 26.07 DO WYCZERPANIA  ZAPASÓW

- jeszcze więcej
wege pyszności!



NOWOŚĆ
- OWOCOWY

- ORZEŹWIAJĄCY
- WEGAŃSKI

VEMONDO
Owsiany pitny
250 g/1 opak.
truskawka i siemie 
lniane, jabłko i cynamon 
lub ananas i mango
100 g = 1,20

250 g

2,99

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 

OD PONIEDZIAŁKU, 26.07 DO ŚRODY, 28.07  LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

PILOS
Vegangurt owocowy BIO
lub naturalny BIO
bez dodatku cukrów
150 g/1 opak.
naturalny, truskawka-banan, brzoskwinia 
lub mango
* cena regularna: 
3,88/1 opak. (100 g = 2,59) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
2,87/1 opak. (100 g = 1,91)

DRUGI PRODUKT 

52% TANIEJ

2,87*
3,88

PILOS/VEMONDO
Vegangurt owocowy 
lub naturalny 
bez dodatku cukrów
150 g/1 opak.
naturalny, truskawka, brzoskwinia-marakuja 
lub jagoda-aronia
* cena regularna: 
2,99/1 opak. (100 g = 1,99) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
2,19/1 opak. (100 g = 1,46)

DRUGI PRODUKT 

52% TANIEJ

2,19*
2,99

Jeszcze więcej
wege pyszności!



* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Dowiedz się więcej na https://obsluga-klienta.lidl.pl w czasie obowiązywania promocji. 

Wegański 
jogurt 
kokosowy
2 x 125 g/1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 2,50

2 sztuki

4,99

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 

VEMONDO
Deser kokosowy
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 1,99

NOWOŚĆ

2,99

OD PONIEDZIAŁKU, 26.07  DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

VEMONDO
Deser sojowy
4 x 125 g/1 opak.
różne rodzaje
1 szt. = 1,25

4 sztuki

4,99

VEMONDO
BIO agar agar*
2 x 15 g/1 opak.
zamiennik żelatyny, 
idealny do przygotowania 
wege-deserów
100 g = 16,63

NOWOŚĆ

4,99
VEMONDO
Napój 
z orzechów 
laskowych
1 l/1 opak.

1 litr

6,99



Kinga Paruzel

WEGAŃSKI GYROS 
Z CIECIERZYCY 
W PICIE

SKŁADNIKI

GYROS Z CIECIERZYCY
• ciecierzyca w puszce – 3 puszki    
   (po 400 g)
• oliwa z oliwek – 2 łyżki
• wędzona słodka papryka 
   – 1 łyżeczka
• mielony czosnek – ½ łyżeczki
• sól – 1/4 łyżeczki
• pieprz – 1/4 łyżeczki

SOS
• czosnek – 1 ząbek

• wegański jogurt naturalny 
   – 200 g
• sól – 1/4 łyżeczki
• pieprz – 1/4 łyżeczki
• oliwa z oliwek – 2 łyżki

DODATKOWO
• chlebki pita – 8 szt.
• szpinak – 2 garście
• czerwona cebula – 1 szt.
• zielony ogórek – ½ szt.
• pomidorki koktajlowe – 2 garście
• zielona papryka – 1 szt.
• świeża bazylia – 1 doniczka

https://kuchnialidla.pl/weganski-gyros-z-ciecierzycy-w-picie


PRZEPIS DLA

KUCHNIALIDLA.PL
KINGI PARUZEL

KROK 1: PŁUCZEMY CIECIERZYCĘ
Ciecierzycę płuczemy i odsączamy na sicie. Wysypujemy na papiero-
wy ręcznik i osuszamy.

KROK 2: PIECZEMY I DOPRAWIAMY CIECIERZYCĘ
Na wyłożoną papierem do pieczenia blachę przesypujemy ciecierzy-
cę. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200°C przez 
15 minut. Wyjmujemy i mieszamy w misce z przyprawami i oliwą.

KROK 3: KONTYNUUJEMY PIECZENIE CIECIERZYCY
Ponownie wykładamy ciecierzycę na blachę i pieczemy przez   
15 minut do momentu uzyskania chrupkości.

KROK 4: PRZYGOTOWUJEMY SOS
Wszystkie składniki sosu blendujemy ze sobą do momentu 
połączenia.

KROK 5: PODPIEKAMY PITY
Pity podpiekamy w opiekaczu lub na patelni grillowej.

KROK 6: WYPEŁNIAMY PITY
Pity nacinamy. Wypełniamy szpinakiem, przekrojonymi na pół po-
midorkami, ogórkiem pokrojonym w ćwiartki i pozbawionym gniazd 
nasiennych oraz czerwoną cebulą i papryką pokrojoną w paseczki. 
Całość skrapiamy sosem i posypujemy ciepłym gyrosem z ciecierzycy.

0:40
CZAS

ŁATWY
POZIOM

4
PORCJE

PRZYGOTUJ
• sitko
• papierowe ręczniki
• piekarnik rozgrzany do temperatury 200°C
• papier do pieczenia
• blachę o wymiarach 25 x 36 cm
• blender
• patelnię grillową lub opiekacz



VEMONDO
Silken tofu
300 g/1 opak.
1 kg = 26,63

300 g

7,99

VEMONDO
Tofu na patelnię
180 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,17

NOWOŚĆ

3,99
RUNOLAND
Kimchi
325 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 27,66

SUPERCENA

8,99

OD PONIEDZIAŁKU, 26.07  DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Jeszcze więcej
wege pyszności!

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



DOBRA KALORIA
Roślinna 
kaszanka na grilla
i na patelnię
180 g/1 opak.
* cena regularna: 
5,99/1 opak. (100 g = 3,33) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,79/1 opak. (100 g = 2,66)

DRUGI PRODUKT 

40% TANIEJ

4,79*
5,99

OD PONIEDZIAŁKU, 26.07 DO SRODY, 28.07  LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

SANTE
Kotlety sojowe
à la schabowe 
100 g/1 opak.

SUPERCENA

1,99

VEMONDO
Marynowana 
sałatka z alg 
morskich
100 g/1 opak.
różne rodzaje

100 g

5,99

GARDEN GOURMET
Roślinne klopsiki 
lub burger 
150 g, 200 g/1 opak.
100 g = 5,33/4,00

SUPERCENA

7,99

DOBRA KALORIA
Roślinne 
kiełbaski 
węgierskie 
180 g/1 opak.
* cena regularna: 
7,99/1 opak. (100 g = 4,44) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
6,39/1 opak. (100 g = 3,55)

DRUGI PRODUKT 

40% TANIEJ

6,39*
7,99

- BEZ AROMATÓW
-  BEZ SUBSTANCJI 

ZAGĘSZCZAJĄCYCH
-  IDEALNY DO DAŃ NA CIEPŁO 

I DO ANTIPASTI
-  IDEALNY DLA WEGAN  

I WEGETARIAN

COMBINO
Sos premium 
z podsmażonych 
pomidorów
350 g/1 opak.
Classico lub z ziołami
1 kg = 12,83

NOWOŚĆ

4,49

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



Kinga Paruzel

WEGAŃSKI 
FALAFEL BURGER 
Z PORTOBELLO 

SKŁADNIKI

FALAFEL BURGER 
W BUŁCE PORTOBELLO
• kotleciki falafel – 2 szt. (55 g)
• czerwona cebula – ½ szt.
• rukola – 1 garść
• wegański majonez – 4 łyżki 
• musztarda – 2 łyżeczki
• awokado – 1 szt.
• cytryna – 1 szt.
• sól – 1 szczypta
• pieprz – 1 szczypta

MARYNATA
• ocet balsamiczny – 2 łyżki  
• oliwa z oliwek – 2 łyżki
• cytryna – 1 szt.
• czosnek – 2 ząbki
• sól – ½ łyżeczki 

BUŁKA PORTOBELLO
• duże grzyby portobello – 4 szt.
• oliwa z oliwek – 1 łyżka

DODATKOWO
• pomidor – 1 szt.
• świeży rozmaryn – 1 gałązka

https://kuchnialidla.pl/weganski-falafel-burger-z-portobello


PRZEPIS DLA

KUCHNIALIDLA.PL
KINGI PARUZEL

KROK 1: PRZYGOTOWUJEMY MARYNATĘ 
I BUŁKI GRZYBOWE

Ocet balsamiczny i oliwę przelewamy do miski. Dodajemy 
sok z ½ cytryny, szczyptę soli i posiekany czosnek. 
Wszystko mieszamy.

Odkrawamy trzonki grzybów. Częścią marynaty smarujemy 
kapelusze grzybów od strony blaszek tak, by wchłonęły płyn. 
Grillujemy je 2-3 minuty z każdej strony. Obok grillujemy falafele.

Grillowane kapelusze smarujemy z wierzchu pozostałą marynatą.

KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY POZOSTAŁE SKŁADNIKI
Pomidor i obraną cebulę kroimy w talarki.

Awokado przekrawamy wzdłuż na pół, wyjmujemy pestkę, miąższ 
nacinamy w kratkę tak, by nie naruszyć skórki i wyjmujemy za  
pomocą łyżki na talerz. Skrapiamy sokiem z cytryny.

KROK 3: SKŁADAMY BURGERA
Na 2 kapelusze wykładamy kolejno rukolę i falafele, po 2 łyżki  
wegańskiego majonezu i po 1 łyżeczce musztardy. Układamy 
plaster pomidora, plaster cebuli, posypujemy szczyptą soli 
i dajemy pokrojone awokado. Składniki przykrywamy kolejnym 
kapeluszem. Lekko dociskamy. W środek każdego burgera wbijamy 
długą wykałaczkę do burgerów. Wierzch posypujemy rozmarynem 
lub układamy na nim całą gałązkę.

0:40
CZAS

ŁATWY
POZIOM

2
PORCJE

PRZYGOTUJ
• rozgrzany grill 
• opcjonalnie: wykałaczki do burgerów

https://www.youtube.com/watch?v=ua8iDIiCqW8


* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Dowiedz się więcej na https://obsluga-klienta.lidl.pl w czasie obowiązywania promocji. 

OD PONIEDZIAŁKU, 26.07 DO SRODY, 28.07  LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

SZUKAJ SZUKAJ 
NANA
SSTTANANDDZIEZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ SZUKAJ 
NANA
SSTTANANDDZIEZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

TYLKO
W

VEMONDO
Wegańskie 
pesto*
190 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,63

NOWOŚĆ

4,99

DEVALDANO
Kiszony seler
lub burak
w słupkach
490 g
(270 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 18,48 
(wg masy netto po odsączeniu)

SUPERCENA

4,99

WAWRZYNIEC
Pasta warzywna
180 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,77

180 g

4,99

KUJAWSKI
Olej rzepakowy
z ziołami
250 ml/1 but.
różne rodzaje
100 ml = 2,40

250 ml

5,99

Tortilla, XXL
720 g/1 opak.
1 kg = 10,40

SUPERCENA

7,49

720 G
AŻ

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



DEVELEY
Majonez 
wegański
390 ml/1 opak.
* cena regularna: 
5,99/1 opak. (1 l = 15,36) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,49/1 opak. (1 l = 11,51)

DRUGI PRODUKT 

50% TANIEJ

4,49*
5,99

MOTYL
Majonez wegański**
265 g/1 opak.
1 kg = 15,06

SUPERCENA

3,99

KIELECKI
Majonez roślinny
310 g/1 opak.
1 kg = 19,32

SUPERCENA

5,99

FRESHONA
Ciecierzyca
gotowana
540 g
(400 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena regularna: 
3,19/1 opak. (1 kg = 7,98
wg masy netto po odsączeniu) 
cena przy zakupie 2 opak.: 
2,49/1 opak. (1 kg = 6,23
wg masy netto po odsączeniu)

DRUGI PRODUKT 

42% TANIEJ

2,49*
3,19

OD PONIEDZIAŁKU, 26.07 DO ŚRODY, 28.07  LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

** Produkt dostępny w wybranych sklepach. Dowiedz się więcej na https://obsluga-klienta.lidl.pl w czasie obowiązywania promocji. 

VEMONDO
Sos pomidorowy 
ze strączkami
350 g/1 opak.
z ciecierzycą, soczewicą
lub fasolą
1 kg = 9,97

SUPERCENA

3,49

ŹRÓDŁO
BIAŁKA

ROŚLINNEGO

NOWOŚĆ
W

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



VEMONDO
Wegańskie ,,chicken’’ 
burgery
300 g/1 opak.
produkt mrożony
1 kg = 33,30

NOWOŚĆ

9,99 VEMONDO
Wegańskie lasagne
400 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 24,98

NOWOŚĆ

9,99

OD PONIEDZIAŁKU, 26.07  DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

VEMONDO
Wegańska 
pizza 
350 g, 390 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 17,11/15,36

RÓŻNE RODZAJE

5,99

Jeszcze więcej
wege pyszności!

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



VEMONDO
Wegańskie 
nuggetsy z groszku
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97

NOWOŚĆ

8,99

VEMONDO
Wegetariański ,,stek’’
400 g/1 opak.
różne rodzaje,
produkt mrożony
1 kg = 29,98

400 g

11,99

OCEAN SEA
Dorsz czarny 
w panierce, 
bez glutenu,
z certyfikatem MSC
330 g/1 opak.
produkt mrożony
1 kg = 30,27

330 g

9,99 VEMONDO
Falafel
200 g/1 opak.
100 g = 3,50

200 g

6,99

OD PONIEDZIAŁKU, 26.07  DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

VEMONDO
Wegańska pizza Margherita
300 g/1 opak.
produkt mrożony
1 kg = 16,63

300 g

4,99

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



VEGGIE DAY
Plastry 
wegetariańskie 
z papryką
100 g/1 opak.
* cena regularna: 
4,99/1 opak.  
cena przy zakupie 2 opak.: 
3,99/1 opak. 

DRUGI PRODUKT 

40% TANIEJ

3,99*
4,99

VEMONDO
Wegański 
,,ser’’ tarty
125 g/1 opak.
100 g = 7,99

NOWOŚĆ

9,99

VEMONDO
Hummus
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,00

200 g

3,99

OD PONIEDZIAŁKU, 26.07 DO SRODY, 28.07  LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



VEMONDO
Świeże pierożki z mąką 
gryczaną z nadzieniem 
warzywnym
250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,20

250 g

7,99

BIO vegan 
smarowidło
225 g/1 opak.
100 g = 3,11

NOWOŚĆ

6,99

OD PONIEDZIAŁKU, 26.07  DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

LOVILIO
Mascarpone 
bez laktozy
250 g/1 opak.
100 g = 2,40

250 g

5,99

LOVEGE
Wegański 
smalec, hummus 
lub pasztet
175 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,28

SUPERCENA

3,99

SULMA
Makaron 
z warzywami
400 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 9,23

SUPERCENA

3,69

WISO
Chleb 
bezglutenowy
300 g/1 opak.
jasny lub ciemny
1 kg = 23,30

SUPERCENA

6,99

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



SNACK DAY
BIO chrupki 
jaglane
120 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,33

120 g

3,99

OD PONIEDZIAŁKU, 26.07  DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

EAT REAL
Chipsy  
hummusowe
135 g/1 opak.
100 g = 5,18

NOWOŚĆ

6,99

SNACK DAY
Chipsy wegańskie 
soczewica lub hummus
40 g/1 opak.
100 g = 7,48

40 g

2,99

Jeszcze więcej
wege pyszności!

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



* Produkt dostępny w wybranych sklepach. Dowiedz się więcej na https://obsluga-klienta.lidl.pl w czasie obowiązywania promocji. 

VEMONDO
Ciastka 
wegańskie*
150 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,99

150 g

5,99

SANTE
Go On masło 
orzechowe
900 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 22,21

SUPERCENA

19,99
SANTE
Go On masło 
kakaowe
350 g/1 opak.
1 kg = 31,40

SUPERCENA

10,99

DAIM
Torcik
450 g/1 opak.
1 kg = 39,98

450 g

17,99
DO SOBOTY, 31.07

OD PONIEDZIAŁKU, 26.07  DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

BIO Baton 
Roobar
30 g/1 opak.
cherry party 
lub mango magic
100 g = 11,63

30 g

3,49
RAW BIO
Energy baton
50 g/1 opak.
cytryna-kokos 
lub czarna 
porzeczka-kokos
100 g = 5,98

50 g

2,99

Cena produktów bez dekoracji. Artykuły znajdują się w asortymencie do wyczerpania zapasów. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli. Sprzedaż produktów tylko w ilościach detalicznych. 



Kinga Paruzel

ROLLSY 
Z WARZYWAMI 
I SOSEM ORZECHOWYM 

SKŁADNIKI

WARZYWA
• papier ryżowy o średnicy 
   ok. 22 cm – 12 arkuszy
• marchewka – 2 szt.
• rzodkiewki – 6 szt.
• zielony ogórek – 1 szt.
• zielona papryka – 1 szt.
• czerwona papryka – 1 szt.
• szpinak baby – 1 garść

SOS ORZECHOWY
• masło orzechowe – 3 łyżki
• jogurt wegański naturalny 
   – 150 g
• sos sojowy – 2 łyżki
• sok z cytryny – 1 łyżeczka

DODATKOWO
• orzeszki ziemne w przyprawach   
   – do dekoracji
• szczypior z 3 dymek

https://kuchnialidla.pl/rollsy-z-warzywami-i-sosem-orzechowym


PRZEPIS DLA

KUCHNIALIDLA.PL
KINGI PARUZEL

KROK 1: KROIMY WARZYWA
Ogórek, papryki i marchewkę kroimy w słupki, a rzodkiewkę 
w talarki.

KROK 2: ZWILŻAMY PAPIER RYŻOWY
Arkusze papieru zwilżamy w misce z letnią wodą, a następnie 
kładziemy je kolejno na mokry ręcznik papierowy.

KROK 3: ZWIJAMY ROLLSY
Na jednym z brzegów arkusza papieru ryżowego układamy 
porcję pokrojonych wcześniej warzyw i kilka liści szpinaku, 
a następnie delikatnie zwijamy rollsy, zamykając warzywa 
w środku.

W połowie zwijania krótsze boki papieru ryżowego zakładamy 
do środka, a następnie kończymy zwijanie. Analogicznie 
postępujemy, wykorzystując pozostałe składniki.

KROK 4: PRZYGOTOWUJEMY SOS
Wszystkie składniki sosu łączymy w naczyniu blendera 
i miksujemy na gładki, jednolity sos.

KROK 5: PODAJEMY ROLLSY
Rollsy podajemy z sosem orzechowym, który oprószamy 
z wierzchu orzeszkami ziemnymi. Całość posypujemy 
posiekanym szczypiorem.

0:20
CZAS

ŁATWY
POZIOM

4
PORCJE

PRZYGOTUJ

• ręcznik papierowy 
• miskę z letnią wodą
• blender
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