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OD 2013 ROKU PROWADZI BLOG BAKUSIOWO.PL, 

Autentyczny produkt BIO posiada
na opakowaniu charakterystyczny listek
ułożony z gwiazdek.

 

 

 

 

 

 

CZYM naprawdę
jest BIO?

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany wprowadzam krok po kroku, szczegól-
nie jeśli dotyczą mocno utrwalonych nawyków, 
jak w przypadku jedzenia. 

 w Warszawie. 

 

 

 

Ewa
Rembiałkowska

Malwina 
Trzcińska-Bakalarz

BIO?  
A co to?



3

Kupując BIO 
dostaję: ma gwarancję 

najniższej ceny

Wybieram BIO   
   bo......

* produkcja 
zgodna z naturą*  tylko naturalne 

dodatki do żywności*  więcej wartości 
odżywczych*  dobre warunki

hodowli zwierząt*  naturalne nawozy 
i pasze

BI
O

 t
o:

Carrefour 
oferuje 

setki produktóW BIO
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Malwina 

Słyszałam, że w skórkach owoców mogą się znajdować 
pestycydy. Czy tak naprawdę warzywa i owoce BIO 
różnią się czymś od tych „zwyczajnych”? A może jest 
to tylko chwyt marketingowy? 

        BIO NA ZDROWIE

Arbuz to ponad 90% wody oraz właściwości odżywcze, 
jak kwas foliowy i witamina C. Ponadto, jest także 
bogatym źródłem antyoksydantów oraz cytruliny 

wspomagającej pracę serca.

oferta ważna 3-8.06 

699

489
899

500 g
opak.

ZYSKUJESZ 100

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 699

599

ZYSKUJESZ 100

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 699

599
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Prof. dr hab.
Ewa 

W żywności BIO znajduje się znacznie mniej 
pozostałości syntetycznych pestycydów niż w żywności 
konwencjonalnej. Oznacza to, że dorośli i dzieci mogą 
bezpiecznie spożywać owoce oraz warzywa wraz 
z jadalną skórką, w której często znajduje się najwięcej 
wartości odżywczych. Oczywiście mycie owoców 
i warzyw jest konieczne, nawet gdy są BIO!

        BIO NA ZDROWIE

Aby wszyscy na co dzień mieli dostęp do szerokiej oferty świeżych warzyw i owoców BIO, Carrefour wspiera rozwój polskiego rolnictwa ekologicznego. Dlatego Fun-dacja Carrefour przekazała konkretną pomoc finansową i edukacyjną 25 polskim rolnikom. To istotny wkład na rzecz zmiany uprawy na ekologiczną lub poszerzenia już 
istniejącej produkcji BIO. 

FUNDACJA CARREFOUR
dla polskich rolników

produkt
krajowy

699

500 g
opak.

399

produkt
krajowy

399

599

ZYSKUJESZ 050

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 499

449

produkt
krajowy

499
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Cukinia bio

499
opak.

359
szt.

        BIO NA ZDROWIE

500 g
opak.

Dlaczego lepsze? W warzywach BIO 

#BIOwskazówka

699
opak.

449
opak.

399
szt.

250 g
opak.

KOALICJA
na rzecz Rozwoju Rynku 

Żywności BIO
Została zainicjowana przez Carrefour w listopadzie 2018 r., by skutecznie wspierać rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne oraz edukować rynek żywności w Polsce, w zakresie produkcji BIO. Jej działania są prowadzone pod patronatem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Konkret 9        BIO NA ZDROWIE

#BIOwiedza

Superprzekąski 
dla ciała i umysłu

100 g 899

250 g

1499

70 - 250 g

319

Rabat do -15%
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Rabat 10% na wszystkie produkty 

Konkret 2
Marka Carrefour Bio w lep� ej cenie 

Z ASORTYMENTU Carrefour Bio
RABAT

%
Z APLIK ACJ

Sok 

Carrefour
1 l

ZYSKUJESZ 130

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 1299
1169

Komosa 

Carrefour
400 g

- bez aplikacji

ZYSKUJESZ 110

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 1099

989

Ser

Carrefour
pasteryzowany

250 g

cena za szt.

- bez aplikacji

ZYSKUJESZ 120

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 1199
1079

Carrefour

- bez aplikacji

ZYSKUJESZ 120

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 1199
1079

Carrefour
100 g

ZYSKUJESZ 130

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 1299
1169

Moja rodzina bardzo lubi miód, a ja jej go chętnie 
podaję, bo ma cenne wartości odżywcze. 
Dlaczego warto sięgnąć na półkę po miód BIO, 
a nie ten zwyczajny?

Malwina 4-pak

Carrefour
4 x 125 g

- bez aplikacji 

ZYSKUJESZ 044

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 439

395

Carrefour
150 g

ZYSKUJESZ 100

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 999

899

TVZ

R
E K L A M

Y

PRODUKT
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Rabat 10% na wszystkie produkty 

Konkret 2
Marka Carrefour Bio w lep� ej cenie 

Z ASORTYMENTU Carrefour Bio

Miód produkowany masowo to często mieszanka miodu 
o nieokreślonym pochodzeniu, w tym także z Chin. Może 
zawierać pozostałości antybiotyków i pestycydów. Miód BIO 
spełnia surowe normy. Rośliny, z których korzystają pszczoły, 
nie są opryskiwane syntetycznymi środkami. Pasieki znajdują 
się na ekologicznie czystych terenach i zbudowane są z natu-
ralnych materiałów, a cała produkcja odbywa się z poszano-
waniem pszczół i środowiska.

RABAT

%
Z APLIK ACJ

Olej bio
Carrefour

750 ml 

ZYSKUJESZ 140

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 1399
1259

Oliwa bio
Carrefour

ZYSKUJESZ 190

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 1899
1709

Przecier 
pomidorowy bio

Carrefour

ZYSKUJESZ 070

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 699

629

Bulion warzywny 
bio

Carrefour

ZYSKUJESZ 057

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 569

512

Tabletki 
do zmywarki 
ekologiczne

CLASSIC 
ECO PLANET

Carrefour

ZYSKUJESZ 120

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 1199
1079

ekologiczny
Carrefour

ECO PLANET
500 ml

ZYSKUJESZ 050

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 499

449

carrefour.pl  carrefour.pl

Prof. dr hab.
Ewa 
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na opakowaniu? 

ekologicznych.

Malwina 

Od dawna wiem, że kupując produkty takie jak jogurt, 
należy sprawdzać etykietę. Im krótszy skład, tym 
lepszy, a najlepiej, jeśli jest to tylko mleko i kultury 
bakterii. Ponoć mogą znajdować się tam również 
szkodliwe hormony i antybiotyki. Czy to prawda?

Deser 
kokosowy 

bio
JE MY YOGO

499

82%
zaw. tłuszczu

399

169

Jogurt bio

219

Jogurt 
naturalny 

bio

159

Jogurt 
pitny bio

249

        BIO NA ZDROWIE
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Katarzyna
BosackaJakość przetworów mlecznych w dużej mierze 

zależy od jakości samego mleka. Składają się na nią 
różne czynniki związane z hodowlą krów mlecznych 
i pozyskiwaniem mleka. Głównym czynnikiem decydu-
jącym o składzie mleka jest otwarty wypas krów 
na naturalnie nawożonych łąkach i pastwiskach. 
Wybierając produkty BIO, wiesz, że krowom 
podawano dobrej jakości paszę bez regulatorów 
wzrostu i hormonów.

Prof. dr hab.
Ewa 

Nabiał BIO powstaje z mleka produkowanego przez krowy, które hodowane są w lepszych warunkach.

Serek 
ekologiczny

299
szt.

ekologiczny

319
szt.

Serek 

269
szt.

229
szt.399

szt.

Mleko 
ekologiczne

399
szt.

Ser

1099
szt.

        BIO NA ZDROWIE
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#BIOwiedza

Ser kozi bio
GOAT FARM 

8

Ser 

bio
SERABIO

5

Ser 

6

Ser 

z gór

6
Ser bio

AMBROSI 
PARMIGIANO 

REGGIANO

ZYSKUJESZ 200

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 1899
1699

bio
MANOURI

        BIO NA ZDROWIE
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#BIOwskazówka

Ser 
mozzarella bio

CASTELLI

569

SUEMPOL

1379

Pierogi bio
EKOWITAL

1079

Parówki 
wieprzowe, 

1199

Marchew 

FRESH

499

Krewetki bio 28/30
PRIMEFROST

ZYSKUJESZ 300

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 2599
2299

        BIO NA ZDROWIE
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        BIO NA ZDROWIE

#BIOwiedza

posiada na opakowaniu 

ekologiczny

499
opak.

ekologiczny

399
opak.

ekologiczne

399
opak.

ekologiczne

699
opak.

produkty marki 
TO NATURALNE

799
opak.

Rabat do -15%
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Olej 
kokosowy 

ekologiczny
OLEJOWY RAJ

340 ml 
49,97/l

1699
szt.

carrefour.pl

        BIO NA ZDROWIE

#BIOwskazówka

Ocet 

ekologiczny

300 ml
13,30/l

399
szt.

Warzywa 
konserwowe 
ekologiczne

340 g/230 g
350 g/215 g

2,17 - 2,32/100 g

499

Kasza 
jaglana 

ekologiczna

949

Kasza 
gryczana 

ekologiczna

499

Rabat do -15%
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Konkret 9        BIO NA ZDROWIE

carrefour.pl

Kawa na konwencjonalnych plantacjach 
uprawiana jest z wykorzystaniem 

syntetycznych nawozów i pestycydów. 

warunki pracy na plantacji w krajach 
tropikalnych. 

#BIOwiedza

500 g 589
opak.

1199
szt.

999
szt.500 g 2999

opak.

200 g

1099
opak.

200 g 999
opak.

250 g 1499
opak.

wyprodukowane metodami 

syntetycznych dodatków.
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Konkret 9        BIO NA ZDROWIE

carrefour.pl

#BIOwskazówka

Herbata
ekologiczna

80 - 100 g 1199
opak.

ekologiczna

1099
opak.

1199
opak.

699
opak.

ekologiczne

30 - 100 g

2599
opak.

ekologiczna

30 g

ekologiczna

399
opak.
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Konkret 9        BIO NA ZDROWIE

600 g
10,98/kg 659

100 g 329

30 g

5,63/100 g      

169 250 g

35,96/kg 899

W sklepach na półkach ze zdrową żywnością 
znajduje się wiele produktów. Te oznaczone 
jako BIO, EKO, organiczne i wiele innych. Czy to 
oznacza, że jedne są zdrowsze od drugich? Czym 
się różnią?

320 g

40,59/kg

1299

ZYSKUJESZ 100

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 999

899
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Konkret 9        BIO NA ZDROWIE

carrefour.pl

999
szt.

1699
szt. 999

szt.

299
szt.

1999
szt.

299
szt.

Nie należy mylić określenia BIO z nic nieznaczącym 
określeniem „zdrowa żywność”. Surowce i produkty 
BIO wytwarzane są w sposób naturalny, bez 
użycia substancji syntetycznych. Co za tym idzie, 
zawierają dużo więcej wartości odżywczych oraz są 
bezpieczniejsze dla naszych organizmów od żywności 
nieekologicznej. Słowa: BIO, EKO/EKOLOGICZNY oraz 
ORGANICZNY znaczą dokładnie to samo i można ich 
używać zamiennie, zawsze gdy towarzyszy im euroliść 
na opakowaniu.

Prof. dr hab.
Ewa 

cena od

399
szt.



2020 carrefour.pl/regulamin-akcji-promocyjnych

Malwina 

Każda mama chce jak najlepiej dbać o swoje 
dzieci. Ja też! Z drugiej strony produkty BIO są 
droższe. Czy mimo to warto je wybierać? Czy dzięki 
nim mam większą pewność, że to, co podaję moim 
szkrabom, jest dla nich lepsze?

Talarki 
ekologiczne

BIOJEJE
55 g

5,44/100 g
299

opak.

Sok 
owocowy bio

200 ml

1,25/100 ml

249

Makaron 
dla dzieci 

ekologiczny
KID’S PASTA

300 g

599
opak.

Kaszka
ekologiczna

HELPA
200 g

4,75/100 g

949
opak.

Sos pomidorowy 
ekologiczny dla dzieci

LA SELVA
340 g 799

+

KUP JEDEN
WEŹ DRUGI

MILZU!
200 - 250 g899

opak.

Chrupki 
ekologiczne

BIOSAURUS 
50 g

4,98/100 g

5,98/100 g

ZYSKUJESZ 050

BEZ KUPONU 
W APLIKACJI 299

249

carrefour.pl  carrefour.pl

        BIO NA ZDROWIE
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Wszystkie etykiety 

Każdy rozwijający się organizm, w tym płód, a także 
organizm małego dziecka, wymaga dostarczania 
wielu wartości odżywczych i jest wyjątkowo podatny 
na zanieczyszczenia żywności. Z tego powodu 
żywność ekologiczna, posiadająca znacznie lepszy 
skład, zmniejsza ryzyko wystąpienia różnego 
rodzaju chorób i alergii u najmłodszych.

Ewa 

Kaszka 
dla dzieci bio

HOLLE

1099

GERBER ORGANIC

1099

dla dzieci 
bio

HUMANA

399

Mus bio
FRUCHT BAR

399

Deserek 
dla dzieci bio

GERBER ORGANIC

329

Sztuczne konserwanty, barwniki, zagęszczacze, 

wypełniacze, dodatki smakowe nie są dla malucha! 

W produktach BIO ich nie znajdziesz.

        BIO NA ZDROWIE
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#BIOwiedza

Cukierki
ekologiczne

SUPERKRÓWKA

899

Ciastka 
ekologiczne owsiane

ANIA

499

Ciastka 
ekologiczne

SYMBIO

759

Lizaki ekologiczne

YUMEARTH

1199

ekologiczne 
YUMEARTH

599

Biszkopty
ekologiczne

SAN PAJDA

699

        BIO NA ZDROWIE
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Prof. dr hab.
Ewa 

        BIO NA ZDROWIE

#BIOwskazówka

759

1399 2299

139

799

329

Zdrowsze słodycze? To możliwe! Zostały 
wyprodukowane z lepszej jakości składników, 

bez sztucznych dodatków.
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDA˚ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZEST¢PSTWEM

#BIOwskazówka

899

749

799

699699

0,33 l

559
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Konkret 9        BIO NA ZDROWIE

#BIOwiedza
85 g

5,28/100 g
449

800 g

39,99/kg

3199

150 g

3,06/100 g

459

100 g

379 400 g
17,98/kg 719

85 g

4,34/100 g

369
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#BIOwiedza

Tabletki 

SUNLIGHT 3399
opak.

CLIN

599

        BIO NA ZDROWIE

Rabat do -20%
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#BIOwskazówka

SAVON D’ALEP

999

BOBINI VEGAN

1199

EARTH SALT

1099

COSNATURE

1199

ONLYBIO

1799

        BIO NA ZDROWIE

499

Kosmetyki ekologiczne są bezpieczne dla Ciebie,

Twojej rodziny i środowiska.



MNIEJ PLASTIKU Ograniczamy 
Stop zanie� y� � aniu 
planety pl� tikiem! Produkty na wagę

Konkret 10 Konkret 11

STAWIAMY NA RECYKLING 
I BIODEGRADOWALNE OPAKOWANIA

ZAPAKUJEMY DO TWOJEGO 
*

CARREFOUR.PL
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

1H23Cv1

Naczynia jednorazowe z surowców odnawialnych

Talerze 

250 szt. - 999
opak.

12 szt.

25 szt. 

499
opak.

TRZCINA CUKROWA KUKURYDZA

499
opak.

25 szt.

50 szt. -

300 szt. -

499
opak.

LIŚĆ PALMOWY + BAMBUS DREWNO

Skorzystaj z alternatywy 
zdrowej dla Ciebie

i przyjaznej 
dla środowiska.

w 100% naturalne,

  z surowców odnawialnych,

 kompostowalne, 

biodegradowalne,

  bez toksyn i sztucznych 

dodatków,

 neutralne dla smaku,

 estetyczne i funkcjonalne.
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