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op veler verzoek

broodje
unox

Nu ook
voor
 thuis 

Geniet nu ook thuis van het bekendste broodje van Nederland, Broodje Unox. Deze heerlijke 
snack staat binnen een handomdraai op tafel en zorgt gegarandeerd voor blije gezichten. 
Perfect voor een feestje of als lekker tussendoortje. Het enige wat je nog hoeft toe te voegen 
is een knapperig pistoletje en de overheerlijke Broodje Unox Saus van Calvé.

Maak hem compleet

+ +
1.

4 x Rookworsten

2.

4 x Pistoletjes

3.

Calvé Broodje 
Unox saus

400.777 Unox - broodje unox ad_215x300_V5.indd   1 15-03-18   16:35

GOURMETTEN? MET DE 
SAUZEN VAN CALVE!

ASPERGES MET DE LEKKERSTE SAUS! 
Met de heerlijk zachte, romige Saus voor Asperges van  

Knorr zet je de lekkerste aspergegerechten op tafel.  

Snel en makkelijk. Dat wordt het hele aspergeseizoen  

smullen! Ontdek meer recepten met asperges op Knorr.nl

WAT ETEN WE VANAVOND? 

ASPERGES!
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Broodje Unox | algemene advertentie supermarktbladen
Jumbo Magazine, Allerhande, etc

Calvé Delight | advertentie Superunie Knorr Asperges | advertentie Boodschappen magazine
Oplage: 2.000.000



GRATIS
Koningsdagshirt!

Alleen bij Primera, bij aankoop 
van € 30 aan Koningsdagloten

op=op

Voor het organiseren van de Staatsloterij is aan Staatsloterij bv vergunning 

verleend door de Kansspelautoriteit. Trekking Laan van Hoornwijck 55 te Rijswijk. staatsloterij.nl

520.179 STL Primera actie A3 poster_V3.indd   1 08-03-18   17:30

Voor het organiseren van de Staatsloterij is aan Staatsloterij bv vergunning  
verleend door de Kansspelautoriteit. Trekking Laan van Hoornwijck 55 te Rijswijk.

staatsloterij.nl

Laatste dagen!
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Staatsloterij Koningsdagtrekking | Primera actie A3 posterStaatsloterij Droomsalaristrekking | A1 verlengd Buitenbord



eurojackpot.nleurojackpot.nl

90
*

DE GROOTSTE JACKPOT
VAN NEDERLAND

VERWACHTE JACKPOT VRIJDAG 8 JUNI

MILJOEN
9090

VAN NEDERLAND
* G

rootste hoofdprijs ten aanzien van alle loterij hoofdprijzen w
aaraan m

en deze w
eek kan deelnem

en. Voor het organiseren van E
urojackpot is aan Lotto bv, onderdeel van N

ederlandse Loterij, Laan van H
oornw

ijck 55 te R
ijsw

ijk, 
vergunning verleend door de K

ansspelautoriteit. Trekking vindt plaats in H
elsinki.

521.010 Eurojackpot relaunch - Instore A2 staand HJP.indd   1 31/05/18   13:41
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*S
pe

el
 m

ee
 m

et
 2

 tr
ek

ki
ng

en
, €

 2
 p

er
 L

ot
to

 lo
t p

er
 tr

ek
ki

ng
. K

ijk
 v

oo
r m

ee
r i

nf
or

m
at

ie
 o

p 
w

w
w

.lo
tto

.n
l/

ac
tie

vo
or

w
aa

rd
en

. 
Vo

or
 h

et
 o

rg
an

is
er

en
 v

an
 L

ot
to

 is
 a

an
 L

ot
to

 v
er

gu
nn

in
g 

ve
rle

en
d 

do
or

 d
e 

K
an

ss
pe

la
ut

or
ite

it.
 T

re
kk

in
g 

La
an

 v
an

 H
oo

rn
w

ijc
k 

55
 te

 R
ijs

w
ijk

.  

 Super 
 Zaterdag
trekking 24 februari

Maak kans op
     van de      reizen 
naar Barcelona

Maak kans op
     van de      reizen 
naar Barcelona
     van de      reizen      van de      reizen 
Maak kans op
     van de      reizen 
naar Barcelona

Maak kans opMaak kans op
     van de      reizen      van de      reizen      van de      reizen      van de      reizen 
Maak kans opMaak kans opMaak kans op
     van de      reizen 

voor 2 personen*

Laat je lot niet liggen.

Plus
€ 500

zakgeld

523.020 LottoSuper Zaterdag A4 liggend 297x210mm_V4.indd   1 13-02-18   16:30
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Lotto Superzaterdag trekking | Instore A4 poster Eurojackpot | Instore A2 poster



100% FEESTJE 
 0% ALCOHOL
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NIEUW: BLADE
HÉT TAPSYSTEEM DAT 

OVERAL PAST
EN NU OOK BIJ U

GA NAAR

NL.BLADE.SHOP

Met trots voor u gebrouwen.
Geen 18, geen alcohol.

270.05.104 Blade NL - ADV KHN 230x280 WT_V2.indd   1 16-02-18   16:52

Met trots voor u gebrouwen - Geen 18, geen alcohol

HET IS WEER HERFST
PROOST VRIENDEN

GENIET NU VAN AMSTEL BOCK
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Amstel Bockbier | Advertentie Valk voordeelkrant Heineken 0.0% | XL promotiebanner 120x200cm Heineken Blade | Advertentie KHN



U kunt uw cadeaukaart t.w.v. € 12.50 ook inruilen voor een pakket met 

8 duurzamere producten. Dit pakket kunt u in uw Albert Heijn halen. 

Maar wees snel want op = op. U kunt uw maaltijden met dit pakket 

heel eenvoudig een stukje duurzamer maken. Vervang gewoon één 

ingrediënt voor een duurzamere variant uit dit pakket.

Kies voor een pakket vol 

duurzamere producten

12.50
16.19

OP=OP

Een initiatief van de  

Nationale Postcode Loterij in samenwerking 

met Albert Heijn en Unilever om duurzaam 

eten een boost te geven.

Wij willen je laten zien hoe makkelijk het is om een duurzame 

maaltijd te bereiden. Bij Albert Heijn zijn er meer dan 1500 producten 

beschikbaar met een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk of die 

onderdeel zijn van het Unilever Duurzame Landbouwprogramma.  

Door voor deze producten te kiezen, zijn er minder negatieve  

effecten op mens, dier en milieu. 

Kijk op de achterpagina op welke manier deze 

producten bijdragen aan een betere wereld!

RIJK
AAN SMAAK
& gemaakt 

met
DUURZAAM
VERBOUWDE
GROENTEN

400.822 Doe Maar Lekker Duurzaam activatie A5 flyer Duurzamer_148x210.indd   1
22-08-18   09:19

Goede smaak bereik je alleen met de beste ingrediënten.  Het Knorr Sustainability Partnership logo op de Knorr verpakkingen betekent dat ingrediënten door boeren en leveranciers geteeld zijn die aan de normen van de Duurzame Landbouwcode van Unilever voldoen. Dit logo wordt alleen gebruikt als minstens 50% van het product duurzaam geteelde ingrediënten bevat of 100% van het hoofdingrediënt duurzaam geteeld is. De ingrediënten worden ook aangegeven op de  voor- of achterkant van de verpakkingen. 

Voor de heerlijke soepen van Cup-a-Soup worden de allerbeste ingrediënten gebruikt. De lekkere smaak van Cup-a-Soup begint op het land.  Neem bijvoorbeeld de tomaten in de tomatensoepen. Er wordt met veel  passie en duurzame landbouwtechnieken gewerkt om ervoor te zorgen  dat de tomaten in Cup-a-Soup van de allerbeste kwaliteit zijn.

Cup a Soup Tomaten Crème

Unox Proeverij Romige Vergeten Groentesoep  en Unox Vegetarische Rookworst

67666456

Knorr Wereldgerechten Lasagne, Knorr Maaltijdmix Bamien Knorr Natuurlijk Lekker! Mix voor Spaghetti Bolognese

Kijk op doemaarlekkerduurzaam.nl  
voor informatie en heerlijke recepten. 

Bij Unox worden zoveel mogelijk duurzaam geteelde groenten gebruikt voor een overheerlijke smaak. In de Unox Proeverij Vergeten Groentesoep zijn onder andere de pastinaak en knolselderij op duurzame wijze geteeld.  
De Unox vegetarische rookworst is gemaakt met plantaardige oliën, eiwitten van erwten en eiwitten van kippeneieren met het Beter leven keurmerk 2 sterren. Dit betekent dat de eieren, die gebruikt zijn voor de productie van de rookworst, afkomstig zijn van kippenboeren wier stallen beloond zijn met 2 sterren van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.

Lipton heeft niet alleen oog voor de beste thee, maar ook voor een eerlijkere wereld. Alle thee van Lipton is 100% duurzaam en draagt het Rainforest  Alliance certificaat. Rainforest Alliance is een onafhankelijke organisatie  én internationaal keurmerk voor arbeidsomstandigheden en milieu- en  natuurbehoud voor producten afkomstig uit regenwoudrijke gebieden.  Gooi na consumptie het plastic in de daarvoor bestemde afvalbak. 

Lipton Ice Tea Green Matcha Ginger & Lemongrass 33CL  en Lipton Tea Russian Earl Grey

400.822 Doe Maar Lekker Duurzaam activatie A5 flyer Duurzamer_148x210.indd   2
22-08-18   09:19
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Postcode loterij / Albert Heijn / Unilever | Doe maar lekker duurzaam campagne
Promotiedoos, POS materiaal, flyers, instore promotie



Gratis 
verfsetje
bij Aankoop van 

2 producten

Gratis 
verfsetje
bij Aankoop van 

2 producten

Heerlijke   paasdagen!

Heerlijke
paasdagen! Heerlijke

paasdagen!

Heerlijke
paasdagen!

Gratis 
verfsetje
bij Aankoop van 2 producten
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Unilever Paasthema | Cuba Libre 4-laags instore promotie
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Unilever Knorr | Bolderkar actie POS instore promotie



Geldig van maandag 26 februari 2018 
t/m maandag 2 april 2018. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. 
Niet geldig in combinatie met andere 
acties. De aanbiedingen zijn geldig 
in Albert Heijn-winkels in Nederland 
m.u.v. AH to go en in combinatie 
met uw AH Bonuskaart(en). Dit 
product is ook verkrijgbaar via ah.nl. 
Vul de webwinkel actiecode in bij 
uw bestelling. Uw korting wordt 
automatisch verwerkt.

AH Webwinkel actiecode:
AH3400

Lever de coupon in bij de kassa, toon uw AH Bonuskaart 
en u krijgt 25% korting op dit product. 

Maximaal 1 verpakking p.p.

Geldig van maandag 26 februari 2018 
t/m maandag 2 april 2018. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. 
Niet geldig in combinatie met andere 
acties. De aanbiedingen zijn geldig 
in Albert Heijn-winkels in Nederland 
m.u.v. AH to go en in combinatie 
met uw AH Bonuskaart(en). Dit 
product is ook verkrijgbaar via ah.nl. 
Vul de webwinkel actiecode in bij 
uw bestelling. Uw korting wordt 
automatisch verwerkt.

AH Webwinkel actiecode:
AH3424

Lever de coupon in bij de kassa, toon uw AH Bonuskaart 
en u krijgt 25% korting op dit product. 

Maximaal 1 verpakking p.p.

Geldig van maandag 26 februari 2018 
t/m maandag 2 april 2018. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. 
Niet geldig in combinatie met andere 
acties. De aanbiedingen zijn geldig 
in Albert Heijn-winkels in Nederland 
m.u.v. AH to go en in combinatie 
met uw AH Bonuskaart(en). Dit 
product is ook verkrijgbaar via ah.nl. 
Vul de webwinkel actiecode in bij 
uw bestelling. Uw korting wordt 
automatisch verwerkt.

AH Webwinkel actiecode:
AH3387

Lever de coupon in bij de kassa, toon uw AH Bonuskaart 
en u krijgt 25% korting op dit product. 

Maximaal 1 verpakking p.p.

Geldig van maandag 26 februari 2018 
t/m maandag 2 april 2018. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. 
Niet geldig in combinatie met andere 
acties. De aanbiedingen zijn geldig 
in Albert Heijn-winkels in Nederland 
m.u.v. AH to go en in combinatie 
met uw AH Bonuskaart(en). Dit 
product is ook verkrijgbaar via ah.nl. 
Vul de webwinkel actiecode in bij 
uw bestelling. Uw korting wordt 
automatisch verwerkt.

AH Webwinkel actiecode:
AH3370

Lever de coupon in bij de kassa, toon uw AH Bonuskaart 
en u krijgt 25% korting op dit product. 

Maximaal 1 verpakking p.p.

Geldig van maandag 26 februari 2018 
t/m maandag 2 april 2018. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. 
Niet geldig in combinatie met andere 
acties. De aanbiedingen zijn geldig 
in Albert Heijn-winkels in Nederland 
m.u.v. AH to go en in combinatie 
met uw AH Bonuskaart(en). Dit 
product is ook verkrijgbaar via ah.nl. 
Vul de webwinkel actiecode in bij 
uw bestelling. Uw korting wordt 
automatisch verwerkt.

AH Webwinkel actiecode:
AH3349

Lever de coupon in bij de kassa, toon uw AH Bonuskaart 
en u krijgt 25% korting op dit product. 

Maximaal 1 verpakking p.p.

Geldig van maandag 26 februari 2018 
t/m maandag 2 april 2018. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. 
Niet geldig in combinatie met andere 
acties. De aanbiedingen zijn geldig 
in Albert Heijn-winkels in Nederland 
m.u.v. AH to go en in combinatie 
met uw AH Bonuskaart(en). Dit 
product is ook verkrijgbaar via ah.nl. 
Vul de webwinkel actiecode in bij 
uw bestelling. Uw korting wordt 
automatisch verwerkt.

AH Webwinkel actiecode:
AH3431

Lever de coupon in bij de kassa, toon uw AH Bonuskaart 
en u krijgt 25% korting op dit product. 

Maximaal 1 verpakking p.p.

Geldig van maandag 26 februari 2018 
t/m maandag 2 april 2018. Wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. 
Niet geldig in combinatie met andere 
acties. De aanbiedingen zijn geldig 
in Albert Heijn-winkels in Nederland 
m.u.v. AH to go en in combinatie 
met uw AH Bonuskaart(en). Dit 
product is ook verkrijgbaar via ah.nl. 
Vul de webwinkel actiecode in bij 
uw bestelling. Uw korting wordt 
automatisch verwerkt.

AH Webwinkel actiecode:
AH3394

Lever de coupon in bij de kassa, toon uw AH Bonuskaart 
en u krijgt 25% korting op dit product. 

Maximaal 1 verpakking p.p.

probeer nu 
met 25% korting
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De beste smaak en kwaliteit. Bon Appétit!

Verkrijgbaar bij de grotere 
AH-filialen en op www.ah.nl

van borrelhap tot dessert, inspiratie voor elke dag.

7x 25%
introductie-

korting

De beste smaak en kwaliteit. Bon appétit!

Delicatessen uit  
de diepvries? Jazeker!

Bon Appétit met de 
diepvriesdelicatessen 
van Picard!

Klein maar fijn 
bij de borrel

Smaakmakers  
op elke 
party

Dat wordt lastig quichen

Kakelverse borrelhapjes, maaltijden, taartjes en desserts uit de diepvries die je 
binnen een paar minuutjes op tafel zet. Dat klinkt bijna te mooi en te makkelijk om 
waar te zijn. Bijna, want bij de grotere Albert Heijn-filialen en op www.ah.nl vind je 
nu de unieke diepvriesdelicatessen van Picard.

Door gebruik van hoogwaardige verse ingrediënten en het supersnel invriezen 
behouden de producten hun heerlijke smaak en bite. Zo kun je genieten van 
smaakvolle hapjes zonder kunstmatige toevoegingen.

Geen wonder dat Picard, een Franse supermarkt die alleen maar diepvriesproducten 
verkoopt, altijd op zoek is naar de beste kwaliteit en smaak. En binnenkort ook 
favoriet is van heel Nederland. Probeer de culinaire borrelhapjes, maaltijden, taartjes 
en desserts van Picard nu extra voordelig met de kortingscoupons achter in dit 
gidsje. Bon appétit!

10 Mini cheeseburgers
Een knapperig broodje, Frans rundvlees, 
ketchup, gebakken ui en cheddar-kaas. 
Alles wat je wilt bij een cheeseburger, 
maar dan in het klein. Een opvallend en 
heerlijk verwenhapje voor bij de borrel. 
Of als leuke toevoeging voor het diner. 

30 Mini bladerdeeghapjes
Deze zongebruinde bladerdeeghapjes 
zijn de perfecte partystarters! Je gasten 
kunnen kiezen uit lekkere smaken, 
zoals tomaat met basilicum, ricotta met 
spinazie, geitenkaas en zwarte olijven 
met ansjovis.

15 Mini quiches
Met deze mix van Franse miniquiches  zet je 
een authentiek voorgerechtje of  borrelhapje 
op tafel. En je maakt het alle fijnproevers 
lastig om te kiezen uit 5 verschillende 
smaken, zoals quiche lorraine.

Naar Azië in 
een paar minuutjes

Boeuf mariné
Haal je stokjes maar uit de kast voor 
deze rundvleesreepjes gemarineerd 

in een saus van soja, sesam en honing. 
Echt Aziatisch met mie en worteltjes, 

rode pepers, mini-maïs, taugé, 
champignons en erwtjes 

uit de wok. 

Zelf koken?   
Waarom zou je?

Zo uit het water op tafel Kip? Lekker!

Ontdek de culinaire maaltijden van Picard die sensationeel smaken en zó klaar zijn! 

De originele recepten en seizoensingrediënten ‘van de markt’ bieden je een bord 

vol kant-en-klare fijnproeverij. Bovendien bevat een Picard-maaltijd gegarandeerd 

geen kunstmatige toevoegingen, maximaal 450 calorieën en zo min mogelijk vet. 

Dus zelf koken? Waarom zou je?

Zalm
Zalige zalm met een krokante korst 
van geurige amandelen en peterselie. 
Samen met de romige risotto en de 
groentemix van prei en champignons 
proef je vis op z’n best en kruidigst.

Kip
Heerlijke gebraden kip met een saus 
van salie. Ideaal voor de herfst en 
winter dankzij de kruidige tagliatelle 
met cantal-kaas en gegrilde 
pompoen.

Voor welke   
verleiding val jij?
16 Macarons
Een verrukkelijke traktatie bij de koffie of thee! 
16 Macarons in klassieke smaken: chocolade, vanille, 
koffie en framboos. Voor welke verleidelijke smaak val jij?

2 Crèmes brûlées
Een onweerstaanbare combi van krokante karamel 
en romige vanille. Zet de 2 aardewerken schaaltjes 
een paar minuten onder de grill en geniet van het 
meest Franse toetje ooit.

Coupons geldig van 
26 februari 2018 t/m 2 april 2018

2 Tartelettes citroen meringue
Liefhebbers likken hun vingers af bij deze taartjes 

die een lichte citroencrème combineren met een 
meringue die smelt op je tong. En dat alles met een 

roomboterkorst die knapperig is tot op de bodem.

Wil je er één 
of allebei?

Om je vingers 
bij af te likken

probeer nu 
met 25% korting

KORTING
25%
10 MINI 
CHEESEBURGERS

KORTINGSCOUPON

KORTING
25%
15 MINI QUICHES

KORTINGSCOUPON

KORTING
25%
BOEUF MARINÉ 
ZALM OF KIP 

KORTINGSCOUPON

KORTING
25%
2 CRÈMES BRÛLÉES

KORTINGSCOUPON

KORTING
25%
16 MACARONS

KORTINGSCOUPON

KORTING
25%
30 MINI 
BLADERDEEGHAPJES

KORTINGSCOUPON

KORTING
25%
2 TARTELETTES 
CITROEN MERINGUE

KORTINGSCOUPON

Nu met 7x lekker
voordeel!

Pr
ijs

w
ijz

ig
in

ge
n,

 d
ru

k-
 e

n 
ze

tf
ou

te
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.

Verkrijgbaar bij de grotere 
AH-filialen en op www.ah.nl
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Ahold | A5 insert Allerhande
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HAAL ZE SNEL 

    IN HUIS!

€5€5

         GEEF EEN 
                 KRASKADO!
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Krasloten Decemberkalender | POS materialen
Pingluurder, wobblers, vlaggenlijn, baliestaander, stoepbordposter, plafondhanger, tabletent
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Sensi Seeds en Weed Seed Shop Amsterdam | Social media
Met een totaal bereik van meer dan 500.000 volgers



High plant 
Flowering 50 - 70 days
Heavy Yield 
90% Sativa 

Famous South African 
sativa in feminized form! 
Tough and productive, 
with solid, chunky buds.

# 07|14

SENSISEEDS.COM

Classic original Sensi Seed Bank strains.
Now for everyone. Easy. 

Classic Redux Series

sensiseeds.com/classicredux

durban®

FEMINIZED

Redux (/ˈɹidʌks/); when something known returns, or is presented in a new way.

# 01|14

Hindu Kush®

Automatic
# 02|14

Hindu Kush®

FEMINIZED
# 03|14

BLACK DOMINA®

FEMINIZED
# 04|14

early skunk®

Automatic
# 05|14

mexican sativa®

FEMINIZED
# 06|14

jamaican pearl®

FEMINIZED

NortherN Lights
 AUTOMATIC 

®

A

English

Autoflowering seeds provide an 
easy and rewarding harvest of 
high quality cannabis without the 
need for a change in light cycles 
or the removal of male plants.

A

This icon indicates Sensi Seeds strains 
that have been awarded a prize at various 
Cannabis Cups and Harvest Festivals.

En
gl

is
h

S I N C E  1 9 8 5
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AUTOFLOWERING

SEEDS
sensi Skunk®

Our easiest strain 
for growing and 
manicuring! 
Autoflowering 
indica-sativa 
hybrid.

€17
€27
€48

3
5

10

45-55 days

Medium yield

Average height gain

early skunk®

The original 
outdoor Skunk in 
her most advanced 
form - a feminized 
autoflowering 
powerhouse!

€22,50

€37,50

€70

3
5

10

40 - 50 days

Medium Yield

Compact plant

shiva skunk®

Our high-powered 
Afghan-Skunk 
hybrid in feminized, 
autoflowering form 
- solid, sticky and 
sweet!

€30
€47,50

€90

3
5

10

45-55 days

Medium yield

Compact plant

Hindu Kush®

The power of 
mountainside 
cannabis evolution, 
the cutting edge 
of autoflowering 
breeding.

€17,50

€30
€50

3
5

10

45 - 50 days

Medium Yield 

Compact plant

Northern Lights®

The legendary 
Afghani makes 
her debut as 
a feminized 
autoflowering 
strain!

€23
€37
€72

3
5

10

50-60 days

Medium yield

Compact plant

big bud®

Potent indica 
famous for 
huge harvests! 
Now available 
as a feminized, 
autoflowering seed 
strain!

€37,50

€60
€110

3
5

10

45-55 days

Medium yield

Compact plant

Skunk #1®

The classic indica 
hybrid, now 
autoflowering. 
Everything growers 
could want in a 
simple package!

€19
€30
€55

3
5

10

45-55 days 

Medium yield

Compact plant

afghani #1®

A potent blend of 
top Afghan hash 
plants. Feminized 
and autoflowering 
for easy indoor 
results!

€27
€42,50

€75

3
5

10

40-45 days

Medium yield

Compact plant

Super Skunk®

One of the best 
indica-sativa 
hybrid strains 
in a feminized, 
autoflowering 
form!

€22
€35
€66

3
5

10

60-65 days

Medium yield

Average height gain
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FIND OUT WHICH SENSI SEEDS® STRAINS  
CAN GROW OUTDOORS IN EUROPE

All Sensi Seeds® strains can be grown indoors under the right conditions.
For growing outdoors in summer, check out the icons next to each strain:

Above 50th parallel - Cold/cool climate
Between 50th and 45th parallel – Temperate/Continental
Underneath the 45th parallel – Sunny/Mediterranean
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get ready
for spring!

@SENSISEEDS /sensiseedstv/SENSISEEDBANK @SENSISEEDBANK

SENSISEEDS.COM

get ready 
for summer

#sensiseeds
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get ready 
for autumn

#sensiseeds
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