
POLECAM

oferta dostępna także w carrefour.pl

oferta handlowa ważna 
od 03.11 do 28.11.2020

JEŚĆ MĄDRZE
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Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl  Regulamin aplikacji Mój Carrefour dostępny na carrefour.pl2

1.  Naturalne ekstrakty 
roślinne zamiast 
antybiotyków.

2.  Kury mogą przebywać 
na świeżym powietrzu 
przez cały rok.

3.  Jajka zniesione 
w czystym rejonie 
podnóża Sudetów.

POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

R A B A T U
Z APLIKACJĄ 

NA WSZYSTKIE 
PRODUKTY 

10%

Jakość z Natury 
Carrefour

Jaja bio
Carrefour

6 szt. 
- z aplikacją 1,05/szt.

- bez aplikacji 
1,17/szt.

RABAT 10%

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI

629
opak.

699

MOŻEMY zadbać O KURY

ściółkoweL
rozmiar

M
rozmiar

JAJA

649
opak.

Jaja 
ściółkowe

Carrefour
10 szt.

0,65/szt.

Jaja dezynfekowane 
lampami UV

Jaja
JAKOŚĆ Z NATURY 

CARREFOUR
6 szt. 

1,00/szt.

600
opak.
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Zerówki – ni� ły numer!
Jaja to prawdziwa bomba wartości 

odżywczych, ale warto pomyśleć 
o kurach, które je znoszą. Ekologiczne jaja 

Carrefour BIO oraz jaja Jakość 
z Natury Carrefour powstają 
nie tylko z myślą o najwyższej 
jakości jaj, ale też o lepszych 

warunkach dla 
kur niosek.

WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

299
opak.

Makaron 
jajeczny

MILLO DI PASTA
500 g

różne rodzaje
5,98/kg

MOŻEMY jeść MĄDRZE

139
opak.

Makaron 
zacierki

MILLO DI PASTA
250 g

5,56/kg

429
szt.

Majonez 
dekoracyjny
Carrefour
400 ml, 10,73/l

JAJA

z jajami 
z chowu 

ściółkowego
Z jajami 
z chowu 

ściółkowego

z żółtkami
 jaj od kur 
z wolnego 
wybiegu

299
opak.

Biszkopty 
podłużne

Carrefour
140 g

2,14/100 g 
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TADEUSZ KOZAK
Producent miodów 

Jakość z Natury Carrefour,
nasz partner od 2004 roku

1.  Pochodzi  wyłącznie z pasiek 
na Roztoczu. 

2.  Miodobranie rozpoczyna się 
w optymalnym momencie 
określanym na podstawie badań 
zawartości wody. 

Jakość z Natury 
Carrefour
kontrola na każdym 

etapie produkcji

Bez GMO, 100% NATURY

JAJKA

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl

Miód
JAKOŚĆ 

Z NATURY 
CARREFOUR

250 - 900 g
różne rodzaje

od 8,88/kg 799
szt.

cena od

POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

MOŻEMYmiodem się WZMOCNIĆ
MIÓD
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Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl  Regulamin aplikacji Mój Carrefour dostępny na carrefour.pl 5

1699
szt.

Miód
wielokwiatowy

Carrefour 
900 g

18,88/kg

999
szt.

Miód
wielokwiatowy

Carrefour 
470 g

21,26/kg 1199
szt.

Miód
Carrefour 

470 g
lipowy, gryczany, 

nektarowo-spadziowy 
25,51/kg

Zdrowa Półka 
z gwarancją najniższej ceny

Już teraz 2600 produktów

SZUKAJ PRODUKTÓW ZE ZNACZKIEM „GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY”

* JEŚLI ZNAJDZIESZ TANIEJ, ZWRÓCIMY CI PODWÓJNĄ RÓŻNICĘ W CENIE.

WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

MOŻEMY jeść MĄDRZE

Miód bio
Carrefour

300 g
wielokwiatowy, 

lipowy
- z aplikacją 35,97/kg

- bez aplikacji 
39,97/kg

RABAT 10%

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI

1079
szt.

1199

Bogactwo 
naturalnych 

miodów 
w ofercie 
Ca� efour

Miód wytwarzany 
metodami 

tradycyjnymi 
ma wspaniały smak

MIÓD

NAJNIŻSZA
CENA
GWARANCJA

CARREFOUR
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399
szt.

100% z owoców
Carrefour

230 g
różne rodzaje

1,73/100 g

119
szt.

Chałwa
Carrefour

50 g
różne rodzaje

2,38/100 g

Bez 
dodatku 
cukru

Bez 
dodatku 
oleju 

palmowego

Mniej cukru
– więcej smaków

Cukier poprawia smak dań, ale warto 
go ograniczać i zastępować 

 zdrowszymi zamiennikami. Można 
wybrać miód, stewię, ksylitol, syrop 

klonowy czy daktyle. Od 2 lat 
Carrefour redukuje ten 
składnik w produktach 

marek własnych.To 
już 5513 kg cukru 

mniej!

POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

MOŻEMYograni� yć CUKIER
CUKIER
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159
opak.

Biszkopty
COOKIE PLACE

180 g
0,88/100 g

Zamiast 
białego cukru  

fruktoza, 
czyli cukier 
owocowy

Bez 
syropu 

glukozowo-
-fruktozowego

Bez 
syropu 

glukozowo-
-fruktozowego

Bez 
syropu 

glukozowo-
-fruktozowego

399
opak.

Koktajl 
owocowy 

tropikalny 
Carrefour

425 g/250 g
15,96/kg

449
opak.

Brzoskwinie 
w syropie 
premium

Carrefour
połówki

820 g/480 g
9,35/kg

079
szt.

Batonik kokosowy 
w czekoladzie
Carrefour
40 g, 1,98/100 g

449
opak.

Płatki 
kukurydziane 

w polewie 
miodowej 

z orzeszkami 
ziemnymi

Carrefour
500 g

8,98/kg

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl

WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

MOŻEMY jeść MĄDRZE
CUKIER
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1299
opak.

Pistacje
 prażone

SNACK BAR
200 g

różne rodzaje
6,50/100 g

229
opak.

Maca
Carrefour

180 g
różne rodzaje

1,27/100 g

bez 
dodatku 

soli

089
opak.

Pałeczki 
kukurydziane 

bezglutenowe
Carrefour
60 g, 1,48/100 g

Mamy 
przyjemność 

współpracować 
z zaufanymi 
dostawcami

POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

MOŻEMYsolić MNIEJ

Zredukowaliśmy 
zawartość 

soli w macy 
razowej 

i z cebulką
Dbamy o jakość 

produktów 
Ca� efour 

w zakładzie 
produkcyjnym

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl

SÓL
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na bazie 
octu 

jabłkowego

Dodaj � � yptę
Nawet takie produkty, jak sól, kawa 
czy woda, można przedawkować. 
Nadużywanie soli zwiększa ryzyko 

nadciśnienia tętniczego oraz chorób 
układu sercowo-naczyniowego. 

W Carrefour od 2018 roku 
zmniejszana jest jej ilość 

w produktach marek własnych. 
To już 1680 kg soli mniej!

749
opak.

Oliwki
Carrefour

450 - 575 g
różne rodzaje

13,03 - 16,64/kg149
szt.

Musztarda
Carrefour

190 - 200 g
różne rodzaje

musztarda francuska
 - 1,99 zł

0,75 - 0,78/100 g

399
opak.

Korniszony
Carrefour

350 g/190 g
różne rodzaje

2,10/100 g

WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

MOŻEMY jeść MĄDRZE
SÓL

2020-H45_MARKA WLASNA_s06-09g2.indd   9 23/10/2020   10:36



10

1.  Słodka i soczysta odmiana.
2.  Uprawiana w otulinie 

Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego.

3.  Uprawiana według zasad 
zrównoważonego rolnictwa.

1. Delikatny swoisty smak.
2.  Brak zabiegów fi tosanitarnych 

po zbiorach.
Kupowanie polskich 

produktów to 
wspieranie lokalnych 

rolników oraz 
konkretna oszczędność 
na cenach produktów

Polskie 
ziemniaki

JAKOŚĆ 
Z NATURY 

CARREFOUR
1,5 - 2 kg 

do gotowania, 
do smażenia 

i pieczenia, 
do zup i sałatek 

2,00 - 2,66/kg

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl

Polska 
cebula
JAKOŚĆ 

Z NATURY 
CARREFOUR

1 kg

399
opak.

349
opak.

POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

MOŻEMY kupować ŚWIEŻE
Z POLA

Polska 
marchew

JAKOŚĆ 
Z NATURY

CARREFOUR
1 kg

349
opak.

Jakość z Natury 
Carrefour

1.  Uprawiane w wyselekcjonowanych 
gospodarstwach zlokalizowanych 
w centrum Niziny Błońskiej.

2.  Przechowywane w naturalnych 
warunkach, bez zabiegów 
przeciw kiełkowaniu.

3.  Kontrola jakości „od pola 
do talerza”.
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1.  Specjalnie dobrana odmiana 
zapewnia słodki smak.

2.  Uprawiane na terenie 
Nadmorskiego Parku 
Krajobrazowego.

3.  Kontrola jakości
 „od pola do talerza”.

Buraki są bogatym 
źródłem składników 
mineralnych i witamin. 

Najlepiej jeść na surowo  
jako dodatek do sałatek 
czy w postaci koktajli, 

np. z jabłkiem i marchewką

Szanujmy
i smakujmy wł� ne!

Świeże produkty z pewnego źródła
– to możliwe, gdy kupujesz je od 

okolicznych producentów. Te, które 
przebyły tysiące kilometrów, to 

obciążenie dla środowiska 
ze względu na koszty 

i zanieczyszczenie środowiska 
związane z transportem.

1.  Zbierane w pełni dojrzałości 
dla najlepszego smaku.

2.  Bez stosowania środków 
chemicznych po zbiorach.

WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

MOŻEMY jeść MĄDRZE
Z POLA

Polskie buraki 
JAKOŚĆ Z NATURY CARREFOUR

249
kg

Jakość z Natury 
Carrefour

Zakwas buraczany 
to probiotyk 

wspierający florę 
bakteryjną układu 

pokarmowego, 
a więc 

i odporność

599
opak.

4 szt.

Polskie jabłka
JAKOŚĆ Z NATURY CARREFOUR

tacka
6 szt. - 6,99 zł

1999
szt.

3 l

Sok 
jabłkowy

JAKOŚĆ Z NATURY 
CARREFOUR
5 l - 22,99 zł
4,60 - 6,66/l
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POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

MOŻEMY rolników WSPIERAĆ
Z POLA

Ślad węglowy to ilość CO2 powstającego 
w procesie produkcji i dystrybucji 

– Im dłuższy transport, tym bardziej 
cierpi Planeta

Sięgaj po polskie!
Polska jest cenionym na całym 

świecie producentem warzyw i owoców, 
jednak polscy rolnicy potrzebują także 

wsparcia swoich rodaków. Doceń, 
co nasze, i kupuj produkty Carrefour 

z logo PRODUKT POLSKI. 
Znajdziesz ich już 169 rodzajów

– jest w czym wybierać.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl

499
opak.

Polska 
włoszczyzna

Carrefour
tacka
650 g

7,68/kg

199
pęczek

Polska 
cebula 
dymka

Carrefour
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1.  Doskonałe warzywa, 
owoce i produkty 
z chłodni.

2.  Certyfi kowani 
dostawcy. 

3.  Pełne wartości 
odżywczych.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl

499
opak.

Szpinak
Carrefour

myty
200 g

2,50/100 g

WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

MOŻEMY jeść MĄDRZE
Z POLA

Lepsze metody 
uprawy to 
naturalny 

smak i wartości 
odżywcze

Sałata cięta
Carrefour

100 - 160 g
miks sałat, rukola, 

roszponka
2,49 - 3,99/100 g 399

opak.

2020-H45_MARKA WLASNA_s10-13g2.indd   13 23/10/2020   10:48



14

1.  Mają dostęp do wybiegu 
na świeżym powietrzu.

2.  Żyją dwa razy dłużej 
od przeciętnego brojlera.

3.  Jedzą paszę bez soi 
i GMO.

Jakość z Natury 
Carrefour

Udo, podudzie 
z kurczaka

JAKOŚĆ 
Z NATURY 

CARREFOUR 1799
kg

Skrzydełka 
z kurczaka

JAKOŚĆ 
Z NATURY 

CARREFOUR 1099
kg

Kurczaki
na wybiegu

Doskonałe mięso to nie przypadek! 
To naturalne pasze, dobre warunki życia 

zwierząt hodowlanych, kontrola 
i bezpieczeństwo na każdym etapie produkcji. 

Sięgaj po Jakość z Natury Carrefour 
– mięso z zaufanego źródła.

Jest smaczniejsze, 
ma lepszą strukturę 

i aromat.

POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

MOŻEMY mięsa SMAKOWAĆ
MIĘSO

Kurczaki z chowu 
wybiegowego

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl

Kurczak z chowu 
wybiegowego

JAKOŚĆ 
Z NATURY 

CARREFOUR

1399
kg

Porcja rosołowa
JAKOŚĆ 

Z NATURY 
CARREFOUR

649
kg
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1.  Wyselekcjonowane mięso 
ze sprawdzonego źródła.

2.  Kiełbasy 
bez barwników.

3.  Wędzenie dymem 
z drewna drzew 
liściastych.

Polędwica
Z NASZEJ 

WĘDZARNI 319
100 g

Szynka
Z NASZEJ 

WĘDZARNI 319
100 g

Kabanosy 
Z NASZEJ 

WĘDZARNI 319
100 g

Kiełbasa 
podwawelska

Z NASZEJ 
WĘDZARNI 249

100 g

Kiełbasa 
chłopska
Z NASZEJ 
WĘDZARNI

259
100 g

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl

WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

MOŻEMY jeść MĄDRZE
WĘDLINY
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199
opak.

Karmelki
Carrefour

150 g
różne rodzaje

1,33/100 g

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl

POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

MOŻEMY wybierać JAKOŚĆ

249
opak.

Kasza gryczana 
prażona

Carrefour
4 x 100 g

0,62/100 g

129
opak.

Groch żółty
Carrefour

łuskany
450 g

2,87/kg

449
szt.

Żurawina 
do mięs

Carrefour
260 g

17,27/kg
649

opak.

Ogórki 
konserwowe
Carrefour

1,6 kg/1 kg 

209
szt.

Sok pomidorowy
Carrefour

1 l

Proste jest dobre
Przy wyborze produktu warto 

kierować się zdrowym rozsądkiem 
oraz zasadą krótkiego składu. Im mniej 

składników, tym lepiej. Carrefour 
dokłada wszelkich starań, by „czyścić 

etykiety” produktów własnych, 
co sprawia, że coraz bardziej 

zbliżają się do ideału.

CLASSIC

Codzienny 
wybór 

produktów 
dobrej jakości 

i w niskiej 
cenie
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WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

MOŻEMY jeść MĄDRZE

659
opak.

Śliwki 
w czekoladzie

CHOCOLATE PLACE
200 g

3,30/100 g

349
opak.

Musli crunchy
Carrefour

350 g
różne rodzaje

9,97/kg

299
szt.

Czekolada
Carrefour

70% kakao
100 g

różne rodzaje

229
opak.

Makaron 
pełnoziarnisty

Carrefour
spaghetti 

500 g
4,58/kg

EXTRA

Kontrola 
jakości i smaku

Monitorowanie procesu 
powstawania 

produktów
marki własnej

 przez niezależne 
laboratoria

Wyjątkowe 
smaki dla 

całej rodziny 
– Wysoka 
jakość na 

każdą kieszeń

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl
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Produkt wytworzony z materiałów 
pochodzących z kontrolowanych źródeł

Szukaj produktów 
ze znakiem FSC.

799
opak.

Ekologiczny 
papier toaletowy

Carrefour
w 100% z recyklingu

6 rolek

339
opak.

Ekologiczne 
chusteczki 

higieniczne
Carrefour
w 100% z recyklingu

100 szt.

699
opak.

Ekologiczny 
ręcznik papierowy

Carrefour
w 100% z recyklingu

200 listków

199
opak.

Ekologiczne 
patyczki 

higieniczne
200 szt.

 ekologiczne 
płatki 

kosmetyczne
120 szt.

‘Organic’

Dobra
papierowa robota

Zależy nam, by produkty 
higieniczne Carrefour powstawały 

z surowca pozyskiwanego 
odpowiedzialnie – z dbałością 

o zrównoważone zarządzanie 
lasami oraz zachowanie ich 

bioróżnorodności. Potwierdza 
to certyfi kat FSC.

POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

MOŻEMY dbać O LASY
HIGIENA

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl
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WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

MOŻEMY kupować MĄDRZE
HIGIENA

Produkt wytworzony z materiałów 
pochodzących z kontrolowanych źródeł

Szukaj produktów 
ze znakiem FSC.

Papier 
toaletowy

Carrefour 
8 rolek

3-warstwowy
rumiankowy,
 lawendowy

599
opak.

Ręcznik 
papierowy XL
Carrefour 

2 rolki
3-warstwowy 589

opak.

209
opak.

Chusteczki 
higieniczne

Carrefour 
10 x 10 szt.

3-warstwowe
2 rodzaje

279
opak.

Chusteczki 
uniwersalne

Carrefour
150 szt.

2-warstwowe
różne wzory

Chusteczki 
uniwersalne

Carrefour 
60 szt.

3-warstwowe

RABAT33%

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI

199
opak.

299

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl  Regulamin aplikacji Mój Carrefour dostępny na carrefour.pl
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Program MądrzeJEMY z Katarzyną Bosacką 
w każdą sobotę w TVN o godz. 17.25

oraz w każdą niedzielę w TTV o godz. 18.05.

Mąd
 eJEMY
z Katarzyną Bosacką

Lista sklepów dostępna na CARREFOUR.PL
CARREFOUR NIE PROWADZI SPRZEDAŻY HURTOWEJ DOŁĄCZ 

DO NAS:

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

Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej ani akwizycji. Zdjęcia niektórych produktów mogą 
nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Podane ceny zawierają VAT. 1H45Fv1
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