
carrefour.pl

oferta handlowa ważna 
od 23.11 do 12.12.2021

Nazwa
OPIS 
opis

0000
opak.

Nazwa
OPIS 
opis

0000
opak.

Blender 3 w 1
ZELMER ZHB3352

siekacz o poj. 450 ml, blokada 
zapobiegająca zwolnieniu 

nasadki podczas pracy, 
2 noże o wysokiej wydajności, 

ergonomiczny kształt, 
konstrukcja zapobiegająca 
rozpryskiwaniu, plastikowa 

stopa, miarka o poj. 0,8 l

9999
szt.

Multicooker
TEFAL RK705138

funkcja: pieczenia, smażenia, duszenia, odgrzewania
21900

34900

750 W
moc

3 l
pojemność

12
funkcji

800 W
moc

funkcja
TURBO

Dla każdego
coś 

świąte� nego

Naszymi dostawcami są m.in.: GROUP SEB POLSKA SP. Z O.O., P.H.U. AMPER.
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1299
opak.

Mak mielony
BACKMIT

500 g
25,98/kg

279
opak.

Skórka 
pomarańczowa

BAKALLAND 
100 g

1899
opak.

Orzechy włoskie
BAKALLAND 

200 g
8,26/100 g

+ 30 g gratis

1499
opak.

Mieszanka 
keksowa

HELIO
1 kg

1599
opak.

Żurawina 
suszona

BAKALLAND 
400 g

39,98/kg

1899
opak.

Migdały
BAKALLAND 

200 g
7,60/100 g

+ 50 g gratis

1499
opak.

Śliwki
suszone

BAKALLAND 
400 g

37,48/kg

Smaki rodzinnej atmosfery

1899
opak.

Orzechy laskowe
BAKALLAND 

200 g
7,60/100 g

+ 50 g gratis

Naszymi dostawcami są m.in: VOG POLSKA SP. Z O.O., HELIO SA, BAKALLAND SA.
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Kuchenne tradycje smaku

Ciasto z jabłkami
Carrefour 

400 g
22,48/kg

899
szt.

Ciasteczka 
owsiane 
bez cukru 
Carrefour 
200 g
3,00/100 g

599
opak.

Ciasto piaskowe
Carrefour 
320 g
18,72/kg

599
szt.

Brownie z toffi   
i orzechami 

Carrefour 
370 g

29,70/kg

1099
szt.

Kruche ciastka 
z bakaliami 

Carrefour 
200 g

3,00/100 g

599
opak.

Koperty 
z nadzieniem 

owocowym
Carrefour 

250 g
23,96/kg

599
opak.

Kokosanki
Carrefour 

220 g
2,72/100 g

599
opak.

Ciasto 
marchewkowe
Carrefour 
320 g
24,97/kg

799
szt.
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Śmietanka
PIĄTNICA

400 ml
zaw. tł. 30%

12,48/l

499
szt.

249
szt.

Margaryna
KASIA 

UPFIELD
250 g

różne rodzaje
9,96/kg 599

szt.
Śmietanka

ŁACIATA
MLEKPOL

500 ml 
zaw. tł. 30%

11,98/l

1199
szt.

Twaróg 
sernikowy

PIĄTNICA
1 kg

1179
szt.

Serek 
mascarpone

GALBANI
500 g

23,58/kg

219
szt.

Serek homogenizowany 
PIĄTNICA

150 g
różne rodzaje

1,46/100 g

449
szt.

Masa krówkowa
HELIO
400 g

11,23/kg899
szt.

Kajmak masa 
krówkowa gostyńska

SM GOSTYŃ
510 g

17,63/kg

549
opak.

Ciasto 
na tartę

HENGLEIN
250 g

21,96/kg

Mleko UHT
ŁOWICZ

1 l 
zaw. tł. 3,2% - 2,79 zł 269

szt.

zaw. tł. 2%

Wspólne pie� enie   
    jak ma� enie

269
szt.

Jogurt
naturalny

BAKOMA
390 g

6,90/kg

599
opak.

Ciasto fi lo
HENGLEIN

300 g
19,97/kg
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Cukier 
drobny

DIAMANT
1 kg

369
opak.

299
opak.

Cukier 
puder

KRÓLEWSKI
500 g

5,98/kg

149
opak.

Bita śmietana
GELLWE 

ŚNIEŻKA 
FOOD CARE

60 g 
2,48/100 g

899
opak.

Ciasto, babeczki 
do przygotowania

DELECTA
410 - 508 g

wybrane rodzaje
17,70 - 21,93/kg

129
opak.

Drożdże 
instant

DR. OETKER 
7 g

18,43/100 g

589
opak.

Mieszanka 
do pieczenia
MOJE WYPIEKI 

WINIARY
300 g 

19,63/kg

Ciasto do przygotowania
DR. OETKER 

350 - 671 g 
wybrane rodzaje

od 8,93/kg 599
opak.

cena od

359
4-pak

Budyń
WINIARY

4 x 35 g, 4 x 38 g
wybrane rodzaje
2,36 - 2,56/100 g

3 + 1 gratis

045
opak.

Proszek 
do pieczenia

GELLWE
FOOD CARE

30 g

cukier wanilinowy
15 g

1,50 - 3,00/100 g

Składniki prosto z serca 

Masa, krem 
do ciasta 

do przygotowania 
DR. OETKER  

56 - 240 g 
wybrane rodzaje

od 1,41/100 g

339
opak.

cena od

Galaretka
DELECTA

70 g 
wybrane rodzaje

1,98 zł/cena za 3 opak.
0,94/koszt 100 g

przy zakupie 3 opak.
cena 1 opak.

poza zestawem - 0,99
1,41/100 g

066
opak.

KUPUJĄC 3 opak.

3 W CENIE2



Gwi� dy domowych wypieków
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1639
opak.

Laska wanilii
DR. OETKER 

Pisak
do dekoracji

ciasta XXL
DELECTA 

BAKALLAND
30 g 

różne rodzaje 
9,97/100 g

299
szt.

Lukier
do dekoracji ciasta
do przygotowania

DR. OETKER 
100 g

wybrane rodzaje

299
opak.

799
opak.

Posypka
do ciasta

DELECTA 
BAKALLAND

55 g 
14,53/100 g

679
szt.

Ekstrat
naturalny

DELECTA
BAKKALAND

30 ml
wybrane rodzaje

22,63/100 ml

Wykrawacze, 
foremki 

do ciasteczek 
różne rodzaje

299
cena od

opak.

OFERTA SPECJALNA

cena na etykiecie zawiera obniżkę

Naszymi dostawcami są m.in.: FLORENTYNA, FACKELMANN. 

Pierniczki
do przygotowania

DELECTA 
BAKALLAND

350 g 
19,97/kg

699
opak.

Akcesoria 
silikonowe
linia ANIDE

różne rodzaje
cena za szt. lub opak. 699

cena od



Forma silikonowa 
do ciasta 
GERLACH

do muffinek - 49,99 zł

3999
szt.

do ciasta
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849
opak.

Mąka
MELVIT

1 kg
z żyta krzyca, 

samopszy, płaskurki 

Mąka
MELVIT

1 kg
wybrane rodzaje 

359
opak.

cena od

Mąka
TO TA!

1 kg
orkiszowa, 

żytnia 299
opak.

cena od

Blacha 
do pieczenia

LIKORYS
różne rodzaje

1999
szt.

cena od

Forma 
do ciasta

PATISSE
różne rodzaje

1699
szt.

cena od

Forma do ciasta
NATURA

różne rodzaje 1999
szt.

cena od

Święta w najlep	 ej formie

Naszymi dostawcami są m.in.: DAJAR, LOVEA, GERLACH, FLORENTYNA. 
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Naczynie 
do pieczenia 

DIWALI
Ø 26 cm - 34,99 zł

2999
szt.

Ø 22 cm

Pojemnik 
na artykuły

sypkie
ROTHO

różne pojemności

1099
szt.

cena od

Naszymi dostawcami są m.in.: FLORENTYNA, ROTHO, DAJAR.

Ter�  Ci się upie� e

3999
Miska 5 w 1, 

komplet misek
nierdzewnych

cena za szt. lub kpl.999
szt.

Naczynie 
do zapiekania 
Carrefour 

różne rodzaje i kolory

Pojemnik 
na ciasto

CAPRI
duży - 24,99 zł

1999
szt.

mały

Naczynie ceramiczne
CHRISTO

wym. 25 x 15 cm, poj. 1,2 l - 26,99 zł 
wym. 30 x 20 cm, poj. 2 l - 34,99 zł

wym. 34 x 23 cm, poj. 2,8 l - 49,99 zł

2999
szt.

RETRO
różne kształty

Naczynie żaroodporne
TERMISIL

poj. 6,8 l - 49,99 zł 2999
szt.

poj. 5,2 l



P� epis na idealne wypieki 
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Artykuły 
do pieczenia

różne rodzaje
cena za szt. lub opak.

229
cena od

Naszymi dostawcami są m.in.: FLORENTYNA, SARANTIS, STELLA, QUICKPACK.

Drewniane 
akcesoria 
kuchenne

różne rodzaje 159
szt.

cena od

6-pak

Woda 
mineralna
JURAJSKA

6 x 1,5 l
różne rodzaje

0,89/l

799
6-pak

459
opak.

Kakao
DECCOMORENO

80 g
5,74/100 g

255
opak.

Biszkopty
PETITKI

120 g
2,13/100 g

749
szt.

Jabłka
prażone

STOVIT
720 g

10,40/kg

299
opak.

Ciastka
KRAKUSKI 

PETIT BEURRE
BAHLSEN

220 g
1,36/100 g

2099
szt.

Miód
do wypieków

PSZCZELARZ 
KOZACKI

1 kg

700 W
moc

Sandwich toster
TITANUM TKT002K

automatyczna 
regulacja temperatury, 

nieprzywierająca 
powłoka płyt grzewczych

3499
szt.

899
szt.

Marmolada
STOVIT

600 g
14,98/kg



panel LCD

450 W
moc

Urządzenie 
do pieczenia chleba

MANDINE MBM450-18
12 programów pieczenia, regulacja 

stopnia zarumienienia skórki, 
pojemność 680 g, 

wyświetlacz LCD, 12 programów, 
m.in. bezglutenowy, zagniatanie, 
pieczenie, funkcja utrzymywania 

ciepła, w zestawie łyżka dozownik, 
kubek z miarką, hak o mocy 450 W

16900
szt.

W zależności od rodzaju sklepu sieci Carrefour dostępność produktów może się różnić od tej prezentowanej w katalogu.    

 Wszystkie informacje dostępne w gazetkach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 kc. Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej i akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie 
odbiegać od rzeczywistości. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów. Ceny towarów są podane w PLN i zawierają VAT. 

Za ewentualne błędy w druku przepraszamy.
1H47Ev1

DOŁĄCZ 
DO NAS:10% RABATU w każdy weekend

Lista sklepów dostępna na CARREFOUR.PL.  Znajdź swój sklep z aktualną gazetką.

pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00
infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu

, (22) 899 89 98, kontakt@carrefour.pl

Forma 
do pieczenia 

chleba
różne rodzaje

999
szt.

cena od

Chlebak 
sosnowy

3999
szt.

Naszymi dostawcami są m.in.: BROWIN, TADAR, VETRO-PLUS, FACKELMANN, WNUK.

599
opak.

Zakwas do chleba
BROWIN
19 - 23 g

różne rodzaje
26,04 - 31,53/100 g

Gwi� dy domowych wypieków

1999
szt.

Forma szklana
dł. 28 cm

1499
opak.

Mieszanka
do pieczenia 

chleba
SCHÄR

bezglutenowa
1 kg

Misa 
żaroodporna 
do mieszania 

i pieczenia 
poj. 1,3 l - 13,99 zł
poj. 2,5 l - 19,99 zł

1199
szt.

poj. 1,5 l

Forma 
rzymska

poj. 4 l 7999
szt.
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