
Het smaakt én voelt goed. 
Omdat we 950 kleinschalige, 

zelfstandige boeren in 
Tanzania inkomenszekerheid 
bieden. Zo geven we ze een

 toekomst en kunnen zij betere
 en duurzame keuzes maken.

 En daar zijn we trots op.

Geldig van 31 mei t/m 6 juni

De biologische supermarkt

Onze trots uit Tanzania
knapperige

 cashews

20%
KORTiNG

Ekoplaza

cashewnoten
alle varianten
bijv: afrikaanse, 400 g
8.99 nu 6.99
De actieprijzen variëren van 2.79 - 9.99



Bakkerij van der Westen

Vijfkoren Volkoren 
meergranen brooD
zonnepit - desem  
heel 
4.99

399

Klompenhoeve

geitenkwark
vol of mager
bijv: mager
350 g
3.49 299

 
Zuiver Zuivel

jonge  
kaas 50+  
per 100 g
2.39 
Actieprijs per kg: 18.90 189

Ekoplaza

jong belegen
kaas  
per 100 g
1.99 
Actieprijs per kg: 16.90 169

Nocciolata

chocolaDe-
pasta
alle varianten
bijv: zonder melk 
2 x 270 g
10.58

2 VOOR

800

Sojade

plantaarDige 
Variatie Voor zuiVel
alle varianten
bijv: soja - Griekse stijl 
400 g
2.89 
De actieprijzen variëren  
van 1.79 - 2.69 199

Voordeel voor jou, voor de boer & voor de natuur
Wist je dat spelt nauwelijks in Nederland wordt geteeld? Samen met vijf  
van onze vaste boeren en Ekovrienden brengen we daar verandering in!  

Spelt uit Nederland zorgt voor:  
 Minder voedselkilometers  
 Meer biodiversiteit 
 Grotere vruchtwisseling  
 Een eerlijke prijs voor de boer 

Ekovrienden zetten de  
schouders eronder 
Lever je Eko’s in voor speltproducten  
van Meesters van de Halm of het  
Ekoplaza huismerk. Zo stimuleren  
we samen de speltproductie  
door Nederlandse boeren. 

ekoVrienDen in actie

saMen VOOr 

speLT 
UIT neDerLanD

Joris Kollewijn uit Sint-Maarten (NH)is één van de boeren die meedoet!

gratIs bIj

375
eko’s 

gratIs bIj300
eko’s 

gratIs bIj

300
eko’s 

gratIs bIj200
eko’s 

Meer weten over spelt 
uit Nederland? 

Actie geldig t/m  
15 augustus 2023



ZUinig Op  
OnZe DrUiVen
Deze 100% biologische, vegan wijnen  
zijn de topfavoriet van onze klanten.  
Echte allemansvrienden qua smaak  
en het hele jaar door goed te drinken.  
Waarom biowijnen het allerlekkerst zijn?  
Er worden geen chemische hulpmiddelen  
gebruikt. Zo zijn we zuinig op de natuur  
en blijft het karakter van de  
wijn behouden.

Lima

rijst- of 
amanDelDrink
alle varianten
bijv: rijst original
2 x 1 L
5.38 nu 4.02
De actieprijzen variëren  
van 2.82 - 5.34

alle blikjes
bijv: perzik 
2 x 250 ml
2.98

BOS

Ijsthee

2 VOOR

200

alle flessen
bijv: perzik 
2 x 1 L
5.38

2 VOOR

400

Your Organic Nature

linzen- of 
erwtenwafels
alle varianten
bijv: erwtenwafels 
ongezouten
2 x 100 g
6.98 nu 5.22

Bakkerij van der Westen

lange 
rozijnen-
koek  
2 st
4.58

2 VOOR

350

Piramide

thee
diverse varianten
bijv: groene thee immuun 
20 builtjes
3.89 
De actieprijzen variëren  
van 2.69 - 4.09 309

Deli Di paolo
scrocchi of dipstokjes
bijv: scrocchi zeezout
2 x 200 g
5.58 

2 VOOR

400

Lovechock

raw chocolaDebar
alle 35 of 40 grams
bijv: pure nibs
40 g
2.79 nu 2.09
De actieprijzen variëren  
van 1.49 - 2.09

25%
KORTiNG

Yarrah

DierenVoeDing
alle varianten natvoer
bijv: blik honden paté kip
400 g
3.39 nu 2.69
De actieprijzen variëren  
van 1.19 - 8.69

20%
KORTiNG

neleman wijnen
alle varianten
bijv: tempranillo monastrell 
2 x 750 ml
17.98 nu 13.48
De actieprijzen variëren van 8.98 - 19.48



DagVerse Vis
van Marqt

De diklipharder is een van  
de lekkerste harders die in 
onze wateren voorkomt. 

Deze komt van onze partner 
Jan van As, een deskundig 

familiebedrijf dat rechtsreeks 
inkoopt van (inter)nationale 

visboten en visafslagen. 
De harder wordt dagelijks  

vers gevangen ten oosten van 
de Atlantische Oceaan van  

Noorwegen, tot aan Senegal en 
in de wateren rondom IJsland. 

Marqt

gerookte makreel
alle varianten
bijv: heel, 320 g
4.69 
De actieprijzen variëren  
van 3.89 - 4.79

komkommer
van Dirk Pieter en  
Aris van der Meer  
uit Sirjansland
per st

389

125

 
Fish Passion

DiepVries Vis
diverse varianten
bijv: kabeljauw vissticks 
270 g
7.29 nu 6.19
De actieprijzen variëren  
van 6.19 - 8.09

15%
KORTiNG

Marqt

DiklipharDer-
filet 
met vel  
180 g
10.50 899

La Bio Idea

olijVen of azijn
alle varianten
bijv: zwarte olijven pitloos
180 g
5.39 nu 4.49
De actieprijzen variëren  
van 2.09 - 5.69

15%
KORTiNG

Your Organic Nature

fusilli
linzen of kikkererwten
bijv: kikkererwten
glutenvrij
250 g
3.79 319

Marqt

Verse pizza
alle varianten
bijv: margherita 
400 g
7.29 nu 6.19
De actieprijzen variëren  
van 5.29 - 6.19

15%
KORTiNG

De Paddestoel

VoorDeelpak 
burgers
groente-, spinazie of kaas
bijv: spinazie 
bakje à 4 stuks
10.89 nu 8.19

3+1
GRATiS

aVocaDo
Peru
per st 125Aris van der Meer in zijn kas waar de 

komkommers in alle rust groeien.



Voor aanbiedingen met twee of meer producten geldt: combineren is mogelijk.  
De korting wordt berekend over de totaalprijs. Niet alle aanbiedingen zijn in  
alle vestigingen verkrijgbaar. Zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 

ekoplaza.nl

Alle levensmiddelen in deze folder zijn van biologische oorsprong. 
Met uitzondering van water, zout en producten uit de zee.

alle  
ViVani
chocolaDe
per reep

alle  
isola bio
Dranken
per pak

alle  
sonett
proDucten
per stuk

MET EKOVRiENDPAS

25%
KORTiNG

MET EKOVRiENDPAS

25%
KORTiNG

MET EKOVRiENDPAS

25%
KORTiNG

Samen krijgen we 
meer voor elkaar

Doe met ons mee!
Ben je nog geen Ekovriend? Sluit je dan snel aan  
bij de club die al meer dan 100.000 leden telt.  
Je spaart Ekopunten bij elke aankoop, profiteert van  
vriendenprijsjes en kunt duurzame projecten  
ondersteunen. Dat zijn veel vliegen in een klap! 

DOe mee en steun 
samen met Ekovrienden 
duurzame initiatieven! 

Voor ekoVrienDen
Twee weken extra voordeel


