
OD PONIEDZIAŁKU 09.04.2018 DO SOBOTY 21.04.2018

Wydanie 1. Oferta ważna od 09.04.2018 do 21.04.2018, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów zamieszczone 
na naszych stronach reklamowych mogą się nieznacznie różnić od towarów znajdujących się w sprzedaży. Artykuły sprzedawane są bez dekoracji. Sprzedaż w ilościach detalicznych. 
Za błędy w druku nie odpowiadamy. Artykuły prezentowane w gazecie reklamowej oznaczone są w sklepie hasłem Promocja. Pełna oferta na naszej stronie www.kaufland.pl

PL_KWXXPL_KWXX

TSKW XX

PL_KWXX

01_m_01, 02

PL_KWXX

OFERTA 
SPECJALNA

1,99
2,79

 -28% OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

4,952,19
6,992,59

 -29% -15%

lub do wyczerpania zapasów

Gzella
Kiełbasa 
polska ekstra
100 g
stoisko z obsługą
(=1  0,00)(=1  0,00)

Mlekovita
Mleko polskie 
2% tł.
spożywcze
1 l butelka
(=1 L 2,19)(=1 L 2,19)

Cebula żółta
5 kg opakowanie
(=1 KG 0,99)

SpizSpizSpi arniazarniaz

polskaSpi
polskaSpi
polskaSpi
polskaSpiSpizarnia
polska

..

pełna smaków!polska
pełna smaków!polskapolskapolskapolska
pełna smaków!polskapolskapolska
pełna smaków!

z polskich
UPRAW

polski
PRODUKTpolski

PRODUKT



Oferta ważna od 09.04.2018 do 21.04.2018, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Sprzedaż w ilościach detalicznych.
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SpiSpizSpizSpi arniaarniazarniaz

polskapolskaSpi
polskaSpi
polskapolskaSpi
polskaSpiSpizarnia
polska

..

pełna smaków!pełna smaków!polska
pełna smaków!polskapolska
pełna smaków!polskapolskapolskapolska
pełna smaków!polskapolskapolskapolskapolskapolska
pełna smaków!polskapolskapolska
pełna smaków!

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

Polskie warzywa i owoce to skarbnica wielu 
witamin i składników odżywczych, dlatego 
powinny stanowić podstawę naszego jadłospisu.

Z pól i sadów

Czy wiesz, że…
…przeciętny Polak zjada 

rocznie ok. 110 kg warzyw? 

Najczęściej na talerz trafia 

kapusta, cebula i marchew.

Czy wiesz, że…
…„kapuścianą stolicą Polski” 

jest gmina Charsznica 

w woj. małopolskim, słynąca 

z upraw tego warzywa? 

Każdego roku, jesienią, 

odbywają się tam 

Dni Kapusty.

ZNAKOMITE 
POLSKIE PRODUKTY 
KUPISZ W SKLEPACH

Kaufl and



Za błędy w druku nie odpowiadamy.

3

Spizarnia
polska

.

pełna smaków!

PRODUKTY POLSKIE

03_m_01, 02, 03

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

0,95 1,99

3,95 2,95

1,99 3,99

4,99 4,49

 -52%  -50%

 -20%  -34%
4,994,994,994,994,99 4,494,494,494,494,49

poprawia 
trawienie i pracę 

nerek

Ma niewiele 
kalorii, usuwa 

toksyny 
z organizmu

Kapusta biała
luzem
1 kg
(=1  0,00)

Cykoria
500 g opakowanie
(=1 KG 7,90)

Sałata 
ozdobna miks
sztuka
(=1 SZT 2,95)

Seler korzeń
luzem
1 kg
(=1  0,00)

Polskie warzywa i owoce to skarbnica wielu 
witamin i składników odżywczych, dlatego 
powinny stanowić podstawę naszego jadłospisu.

Z pól i sadów

z polskich
UPRAW

z polskich
UPRAW

z polskich
UPRAW

z polskich
UPRAW



Oferta ważna od 09.04.2018 do 21.04.2018, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Sprzedaż w ilościach detalicznych.
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RODZAJÓW

SZYNEK
w stałej ofercie

18
ODKRYJ WYBÓR

SpizSpizSpi arniazarniaz

polskaSpi
polskaSpi
polskaSpi
polskaSpiSpizarnia
polska

..

pełna smaków!polska
pełna smaków!polskapolskapolskapolska
pełna smaków!polskapolskapolska
pełna smaków!

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

Polskie wędliny należą do najbardziej cenionych wyrobów mięsnych na całym świecie. Wiele z nich 
wytwarza się z wysokiej jakości surowców i na bazie tradycyjnych receptur, ale z użyciem 
najnowocześniejszych urządzeń i technologii. Polskie wędliny znakomicie smakują i pięknie pachną. 
Wręcz trudno wyobrazić sobie polską kuchnię bez polskich kabanosów, szynek czy pasztetów.

Polskie wędliny 
na każdym stole

Kiełbasa lisiecka
Kiełbasa lisiecka wpisana 

jest do unijnego rejestru 

jako Chronione Oznaczenie 

Geograficzne. Produkowana 

jest według tradycyjnej 

receptury w granicach 

gmin Czernichów i Liszki 

w powiecie krakowskim. 

Jedyne przyprawy użyte do 

produkcji kiełbasy lisieckiej 

to peklosól, świeży czosnek 

i biały pieprz mielony.

ZNAKOMITE 
POLSKIE PRODUKTY 
KUPISZ W SKLEPACH

Kaufl and



Za błędy w druku nie odpowiadamy.
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PRODUKTY POLSKIE

05_m_01, 02, 03

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

2,69

2,79 1,49

0,89 3,59

3,39

3,99 1,89

1,19 4,79

 -20%

 -30%  -21%

 -25%  -25%
1,191,191,191,19 4,794,794,794,794,79

OFERTA 
SPECJALNA

1,79
2,39

 -25%

Pasztet od gzelli
Pasztet wyprodukowany w samym 

sercu czystych i nieskażonych 
przemysłem Borów Tucholskich

Kaszanka na patelnię
Pochodzi z rodzinnej firmy, 

która obecnie jest liderem na rynku 
wędlin podrobowych

Kabanos
Szynka krucha
100 g
stoisko 
z obsługą
(=1  0,00)

Gzella
Pasztet 
z borowikami
100 g
stoisko 
z obsługą
(=1  0,00)

Masarnia Krzyś
Kaszanka 
na patelnię
100 g
stoisko z obsługą
(=1  0,00)

Tarczyński
Kabanosy 
ekstra
drobiowe, 
wieprzowe
100 g
stoisko 
z obsługą
(=1  0,00)

Wyrób Wędlin Lisieckich
Kiełbasa lisiecka
100 g
stoisko z obsługą
(=1  0,00)

Mazury
Szynka 
staropolska
100 g
stoisko z obsługą
(=1  0,00)

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

Kaszanka na patelnięKaszanka na patelnię



Oferta ważna od 09.04.2018 do 21.04.2018, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Sprzedaż w ilościach detalicznych.
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SpizSpizSpi arniazarniaz

polskaSpi
polskaSpi
polskaSpi
polskaSpiSpizarnia
polska

..

pełna smaków!polska
pełna smaków!polskapolskapolskapolska
pełna smaków!polskapolskapolska
pełna smaków!

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

Nabiał to podstawa polskiej kuchni. Twarogi, 
sery żółte, maślanki, śmietany, kefiry, jogurty 
od lat goszczą na polskich stołach.
Wytwarzając ponad 10 mln ton mleka rocznie, 
Polska znajduje się w gronie 5 największych 
producentów mleka w Europie i 10 na świecie, 
a wiele polskich produktów mleczarskich 
zdobywało laury na międzynarodowych 
targach żywności. 

Nabiał – 
smaczny i zdrowy

Czy wiesz, że…
…twaróg produkuje się 

z kwaśnego mleka, które 

stopniowo się podgrzewa 

(mleko nie może się 

zagotować!), a następnie 

studzi i odcedza? Wśród 

produktów dostępnych 

w Kauflandzie znajduje 

się Twaróg solankowy, 

wędzony naturalnym 

dymem, który nadaje mu 

charakterystyczny 

smak i zapach.

ZNAKOMITE 
POLSKIE PRODUKTY 
KUPISZ W SKLEPACH

Kaufl and



Za błędy w druku nie odpowiadamy.
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PRODUKTY POLSKIE

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

0,65 2,49

4,99 2,59

3,49 2,49

0,79 2,99

5,99 3,39

3,99 2,79

 -17%  -16%

 -16%  -23%

 -12%  -10%
3,993,993,993,993,99 2,792,792,792,792,79

OFERTA 
SPECJALNA

3,99
4,99

 -20%

07_m_02

Mlekovita 
ser sokół
oDznaczony laurem 

konsumenta
Kamos 

Camen blue
Grzybowo-pikantny smak; 

ser wpisany na listę produktów 
tradycyjnych

Mlekovita
Ser Sokół, 
Mazdamer
250 g opakowanie
(=1 KG 19,96)

Bakoma Polskie 
Smaki
Deser 
jogurtowy
różne smaki
120 g opakowanie
(=1 KG 5,42)

Kamos
Kamiennogórski 
ser pleśniowy
Camen Blue
100 g
stoisko z obsługą
(=1  0,00)

Jana
Twaróg 
solankowy
wędzony
250 g opakowanie
(=1 KG 13,96)

OSM 
Krasnystaw
Kefir
1 kg butelka
(=1 KG 2,49)(=1 KG 2,49)

Piątnica
Twój Smak 
Puszysty
Serek 
śmietankowy
różne smaki
150 g kubek
(=1 KG 16,60)

Łaciata
Śmietanka UHT 
18% tł.
0,5 l karton
(=1 L 7,98)

Nabiał – 
smaczny i zdrowy

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT



Oferta ważna od 09.04.2018 do 21.04.2018, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Sprzedaż w ilościach detalicznych.
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SpizSpizSpi arniazarniaz

polskaSpi
polskaSpi
polskaSpi
polskaSpiSpizarnia
polska

..

pełna smaków!polska
pełna smaków!polskapolskapolskapolska
pełna smaków!polskapolskapolska
pełna smaków!

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

Kuchnia śląska jest bardzo urozmaicona, ponieważ silny 
wpływ wywarły na nią kuchnia niemiecka, austriacka, czeska 
i oczywiście kuchnia polska w swoich różnorakich odmianach.

Ślónsko kuchnia, 
czyli kuchnia na Śląsku

Najbardziej znane 
dania kuchni śląskiej

ciapkapusta – potłuczone 

ziemniaki z kiszoną kapustą

karminadle - kotlety mielone

rybny szałot - czyli sałatka rybna

siemieniotka – wigilijna zupa 

z nasion lnu
wodzianka - kawałki suchego 

chleba, smalcu i czosnku 

zalane wrzątkiem

Znakiem rozpoznawczym kuchni 

śląskiej jest oczywiście rolada 

wołowa z kluskami śląskimi 

i modrą kapustą.

Maszkyty, czyli słodycze

Do najbardziej typowych słodkości 

należą kopalnioki z dodatkiem 

wyciągów ziołowych z anyżu, 

melisy, dziurawca i mięty oraz 

szkloki, czyli landrynki.

ZNAKOMITE 
POLSKIE PRODUKTY 
KUPISZ W SKLEPACH

Kaufl and



Za błędy w druku nie odpowiadamy.
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PRODUKTY POLSKIE

09_m_01, 02, 03

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

2,29 1,59

1,19 4,49

2,49 6,99

2,89 1,99
 -20%  -20%

OFERTA 
SPECJALNA-SPECJALNA-SPECJALNA20%OFERTA 20%OFERTA 
SPECJALNA20%SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA-SPECJALNA-SPECJALNA29%OFERTA 29%OFERTA 
SPECJALNA29%SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA-SPECJALNA-SPECJALNA24%OFERTA 24%OFERTA 
SPECJALNA24%SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA-SPECJALNA-SPECJALNA22%OFERTA 22%OFERTA 
SPECJALNA22%SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

2,99

OFERTA 
SPECJALNA-SPECJALNA-SPECJALNA25%OFERTA 25%OFERTA 
SPECJALNA25%SPECJALNA

Kapusta czerwona
Zanurzona w delikatnej 

octowej zalewie; do pieczonych 
i duszonych mięs

Bystrzanka
Woda źródlana
gazowana, 
niegazowana
1,5 l butelka
(=1 L 0,79)

Visa Bell
Cukierki śląskie
różne rodzaje
80 g opakowanie
(=100 G 2,86)

Czaniecki
Makaron
5-jajeczny, różne formy
500 g opakowanie
(=1 KG 8,98)

Rolnik
Kapusta 
czerwona
360 g słoik
(=100 G 0,69)

Tekmar
Pieczarki 
marynowane
całe
410/680 g słoik
(=100 G 1,70)

Visa Bell
Śląskie oblaty
słodkie, waniliowe
30 g opakowanie
(=100 G 5,30)

Krystmar
Buraczki
tarte, wiórki
360/470 g słoik
(=100 G 0,83)

Najbardziej znane 
dania kuchni śląskiej

ciapkapusta – potłuczone 

ziemniaki z kiszoną kapustą

karminadle - kotlety mielone

rybny szałot - czyli sałatka rybna

siemieniotka – wigilijna zupa 

z nasion lnu
wodzianka - kawałki suchego 

chleba, smalcu i czosnku 

zalane wrzątkiem

Znakiem rozpoznawczym kuchni 

śląskiej jest oczywiście rolada 

wołowa z kluskami śląskimi 

i modrą kapustą.

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT polski

PRODUKT

polski
PRODUKT



Oferta ważna od 09.04.2018 do 21.04.2018, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Sprzedaż w ilościach detalicznych.
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Przedni nabiał z Myszkowa
SpizSpizSpi arniazarniaz

polskaSpi
polskaSpi
polskaSpi
polskaSpiSpizarnia
polska

..

pełna smaków!polska
pełna smaków!polskapolskapolskapolska
pełna smaków!polskapolskapolska
pełna smaków!

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

Bez nabiału nie ma kuchni śląskiej. 
Do najciekawszych regionalnych produktów 
mlecznych należą:

KISZKA – kwaśne, zsiadłe mleko, tak gęste, że 
można je kroić nożem. Kiszka znajduje się na Liście 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
HAUSKYJZA – ser wytwarzany ze zgliwiałego 
twarogu przesmażonego z żółtkiem i kminkiem. 
Hauskyjza została wpisana na Listę Produktów 
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
BIAŁY SYR – biały ser otrzymywany 
ze zsiadłego mleka
SER KLAGANY – popularny na Śląsku Cieszyńskim 
ser  z mleka owczego, obecnie również krowiego, 
wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministerstwa Rolnictwa
ZALEŻOK - popularny na Śląsku Cieszyńskim ser  
o konsystencji sera topionego, wpisany na Listę 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa

Nabiał 
w kuchni śląskiej

ZNAKOMITE 
POLSKIE PRODUKTY 
KUPISZ W SKLEPACH

Kaufl and



Za błędy w druku nie odpowiadamy.
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Przedni nabiał z Myszkowa

Pyszne 
serki 

z Pszczyny

PRODUKTY POLSKIE

11_m_01, 02, 03

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

0,88

10,50

2,59

1,59

1,12

13,90

2,99

1,99

 -21%

 -24%

 -13%

 -20%
1,991,991,991,991,991,99

OFERTA 
SPECJALNA

3,29
3,99

 -17%
3,993,993,993,993,993,99

Kefir
wzmacnia odporność organizmu, 

działa uspokajająco

OSM Myszków
Ser twarogowy
półtłusty
1 kg
(=1  0,00)

Virtu
Kluski śląskie
400 g opakowanie
(=1 KG 6,48)

OSM Myszków
Kefir
400 g opakowanie
(=1 KG 3,98)

Smaki Beskidu
Krem fromager
różne smaki
75 g sztuka
(=1 KG 11,73)

Bielmar
Śniadaniowa 
klasyczna
500 g opakowanie
(=1 KG 6,58)

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT



Oferta ważna od 09.04.2018 do 21.04.2018, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Sprzedaż w ilościach detalicznych.
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SpizSpizSpi arniazarniaz

polskaSpi
polskaSpi
polskapolskaSpi
polskaSpiSpizarnia
polska

..

pełna smaków!pełna smaków!polska
pełna smaków!polskapolska
pełna smaków!polskapolskapolskapolska
pełna smaków!polskapolskapolskapolskapolskapolska
pełna smaków!polskapolskapolska
pełna smaków!

12_m_01, 02, 03

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

OFERTA 
SPECJALNA

5,99

OFERTA 
SPECJALNA-SPECJALNA-SPECJALNA21%OFERTA 21%OFERTA 
SPECJALNA21%SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

4,49

OFERTA 
SPECJALNA-SPECJALNA-SPECJALNA25%OFERTA 25%OFERTA 
SPECJALNA25%SPECJALNA

Browar Pinta
Piwo Atak 
Chmielu
6,1% alk.
0,5 l butelka 
bezzwrotna
(=1 L 11,98)

Produkty polskie stanowią 
w Kauflandzie około 85% 
całego asortymentu! Wśród 
nich znajdują się również 
piwa, pochodzące 
z niedużych regionalnych 
browarów, które potrafią 
szybko reagować na 
zmieniające się potrzeby 
klientów. 

Piwa 
z lokalnych 
browarów

Browar Pinta z Żywca
poleca Atak Chmielu - fantazyjnie 

nachmielone piwo w stylu American 

India Pale Ale ze smakiem i aromatem 

cytrusowym, kwiatowym, żywicznym, 

sosnowym i owocowym.

Browar Zamkowy 
Cieszyn
Piwo 
pszeniczne 
5,4% alk.
0,5 l butelka 
bezzwrotna
(=1 L 8,98)

Browar Cieszyn
zaprasza na Piwo pszeniczne, które 

dzięki aromatom goździków i owoców 

oraz wysokiemu nagazowaniu działa 

orzeźwiająco w letnim sezonie.

polski
PRODUCENT

polski
PRODUCENT

ZNAKOMITE 
POLSKIE PRODUKTY 
KUPISZ W SKLEPACH

Kaufl and



Za błędy w druku nie odpowiadamy.
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12_m_01, 02, 03

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

2,893,79 4,99

3,99 3,49

OFERTA 
SPECJALNA-SPECJALNA-SPECJALNA21%OFERTA 21%OFERTA 
SPECJALNA21%SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA-SPECJALNA-SPECJALNA24%OFERTA 24%OFERTA 
SPECJALNA24%SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA-SPECJALNA-SPECJALNA23%OFERTA 23%OFERTA 
SPECJALNA23%SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA-SPECJALNA-SPECJALNA20%OFERTA 20%OFERTA 
SPECJALNA20%SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA-SPECJALNA-SPECJALNA22%OFERTA 22%OFERTA 
SPECJALNA22%SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

3,99

OFERTA 
SPECJALNA-SPECJALNA-SPECJALNA20%OFERTA 20%OFERTA 
SPECJALNA20%SPECJALNA

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

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM.

Browar 
Staropolski
Piwo PRL
jasne 
4,7% alk.,
pełne 
5,8%
0,5 l butelka 
bezzwrotna
(=1 L 7,58)

Jan Olbracht
Powrót Króla, 
American 
Pale Ale
Piwo 5,6% alk.
0,5 l butelka 
bezzwrotna
(=1 L 9,98)

Browar 
Kaszubski Bytów
Piwo 
truskawkowe
5,5% alk.
0,5 l butelka 
bezzwrotna
(=1 L 7,98)

Browar Grodzisk
Piwo
Grodziska 
APA 5,2% alk.,
WHITE IPA 
6% alk.
0,5 l butelka 
zwrotna
(=1 L 6,98)

Barbakan Beer
Piwo jasne 
pełne
5,5% alk.
0,5 l butelka 
bezzwrotna
(=1 L 5,78)

Jako
Złoty Łan APA
Piwo 5,5% alk.
0,5 l butelka 
bezzwrotna
(=1 L 7,98)

Browar Pinta
Piwo Atak 
Chmielu
6,1% alk.
0,5 l butelka 
bezzwrotna
(=1 L 11,98)

Browar Jan Olbracht
poleca Powrót Króla - niefiltrowane 

i pasteryzowane piwo American Pale 

Ale, charakteryzujące się lekką 

goryczką oraz delikatną wytrawnością.

polski
PRODUCENT

polski
PRODUCENT

polski
PRODUCENT

polski
PRODUCENT

polski
PRODUCENT

polski
PRODUCENT



Oferta ważna od 09.04.2018 do 21.04.2018, chyba że na stronach gazety wskazano inaczej, lub do wyczerpania zapasów. 
Sprzedaż w ilościach detalicznych.
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SpizSpizSpi arniazarniaz

polskaSpi
polskaSpi
polskaSpi
polskaSpiSpizarnia
polska

..

pełna smaków!pełna smaków!pełna smaków!polska
pełna smaków!polskapolska
pełna smaków!polskapolskapolskapolska
pełna smaków!polskapolskapolskapolskapolskapolska
pełna smaków!polskapolskapolska
pełna smaków!

14_m_01, 02, 03

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

3,79

1,59

4,79

1,99

 -20%

 -20%
1,991,991,991,991,991,99

Barszcz czerwony
Bez substancji konserwujących, 
100% naturalnych składników

Dawtona
Barszcz 
czerwony 
1,1 l opakowanie
(=100 ML 0,34)

Vortumnus
Żur naturalny
pasteryzowany
290 g opakowanie
(=100 G 0,55)

Czy wiesz, że…
...w dawnych czasach żur był 

potrawą typowo postną i jadano 

go bez żadnej wędliny i jajka. 

Wśród produktów dostępnych 

w Kauflandzie znajduje się żur 

naturalny, fermentowany na 

bazie zakwasu z mąki żytniej, 

z dodatkiem otrąb pszennych 

o charakterystycznym, 

kwaśnym smaku.

polski
PRODUKT

polski
PRODUKTZNAKOMITE 

POLSKIE PRODUKTY 
KUPISZ W SKLEPACH

Kaufl and



Za błędy w druku nie odpowiadamy.
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PRODUKTY POLSKIE

15_m_01, 02

Seiten-Kuerzel (landesindividuell)

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

3,29

0,99

4,09

1,45

 -19%

 -31%
1,451,451,451,451,451,45

OFERTA 
SPECJALNA

7,99
9,99

 -20%

Flaki zamojskie
Gęste, sycące

 i bardzo kaloryczne.
 Idealne na biwak

Delecta
Żurek kujawski
Grochówka 
kujawska
50/54 g 
opakowanie
(=100 G 1,98/1,83)

Profi
Zupa
wybrane rodzaje
450 g opakowanie
(=100 G 0,73)

Zupa w kuchni polskiej spełnia znaczącą rolę 
i nie bez powodu podawana jest jako danie 
pierwsze podczas obiadu.

Buliony i rosoły pomagają wrócić 
po chorobie do zdrowia. 
Zawiesiste zupy gulaszowe, kapuśniaki 
i grochówki rozgrzewają w zimie. 
Chłodniki, botwinki, zupy szczawiowe 
chłodzą i orzeźwiają w lecie. 
Bez barszczu czerwonego, zupy grzybowej i zupy 
rybnej trudno wyobrazić sobie Wigilię, a bez żuru, 
barszczu białego i zupy chrzanowej śniadania 
wielkanocnego. 

Prawdziwym hitem polskiej kuchni są sezonowe 
zupy owocowe – z wiśni, malin i jagód, jadane 
najczęściej z makaronem albo ryżem.

Zupy – skarb 
polskiej kuchni

M.E.A.L.
Flaki zamojskie
800 g opakowanie
(=100 G 1,00)

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT
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* Artykuł dostępny w wybranych marketach, aktualna lista marketów pod adresem www.kaufland.pl/artykuly-na-wage16_m_02

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

OFERTA 
SPECJALNA

0,99

4,59

1,25 7,99
1,50

4,99

1,59 9,65
 -33%

 - 8%

 -21%  -17%

OFERTA 
SPECJALNA

3,99
5,49

 -27%

Jedność
Cukierki Irys*
śmietankowe
100 g
artykuły na wagę
(=1  0,00)(=1  0,00)

Wawel Danusia
Baton
różne smaki
38 g sztuka
(=100 G 3,29)

Biofix
Napar owocowy
wybrane rodzaje
100 g opakowanie
(=100 G 4,59)

Astra Łagodna
Kawa mielona
Delikatny smak
250 g opakowanie
(=100 G 3,20)

Iga
Wafle kakaowe
450 g opakowanie
(=100 G 0,89)

napar owocowy
W skład naparu owocowego 

z maliną wchodzi także 

jabłko, owoce aronii oraz 

kwiat hibiskusa. Wszystkie 

owoce pochodzą z plantacji 

sadowniczych od 
sprawdzonych polskich 

dostawców. Napar 

podawany na ciepło przynosi 

uczucie ukojenia, natomiast 

chłodny znakomicie 

odświeża i orzeźwia.

Spizarnia
polskapolski

PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUKT

polski
PRODUCENT


