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POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

PRODUKTY BIO w zdrowych cenach

Zioła 
w doniczce

Carrefour
bazylia, kolendra, 

pietruszka

499
szt.

Rukola, 
roszponka 

bio
Carrefour

80 g
5,00/100 g

400
opak.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Natura
wie lepiej   

Żywność BIO jest 

naturalna, a więc 

bezpieczna. Nie zawiera 

toksycznych substancji 

chemicznych, 

czy organizmów 

genetycznie 

zmodyfi kowanych. 

W Carrefour 

doskonale to 

rozumiemy, 

dlatego nasza 

oferta BIO wciąż 

staje się bogatsza.

Jabłka bio
Carrefour

SZAMPION, 
REDPRINCE,

JONAGORED, 
GOLDEN 

600 g
7,83/kg

470
opak.

Marchew bio
kostka

włoszczyzna bio
paski

Carrefour 
450 g

11,09/kg

499
opak.

Pieczarki bio
Carrefour 

250 g
19,96/kg 499

opak.
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WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

PRODUKTY BIO w zdrowych cenach

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Warzywa gotowane bio
Carrefour

marchewka w kostce, buraczki w talarkach 
230 g, 1,52/100 g

ziemniaki w mundurkach 
255 g, 13,69/kg 349

opak.

Hummus
 bio

Carrefour
160 g

3,12/100 g

499
szt.

Jaja bio
Carrefour

10 szt.
1,00/szt.

999
opak.

Salami 
bio

Carrefour
SPIANATA

70 g
15,57/100 g

1090
opak.
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POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

PRODUKTY BIO w zdrowych cenach

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Kasza bulgur bio, 
kasza kuskus bio

Carrefour
200 g

1,25/100 g

249
opak.

Ryż bio
Carrefour

500 g
tajski, basmati

11,98/kg

599
opak.

Płatki 
kukurydziane 

bio
Carrefour

500 g
13,98/kg

699
opak.

Komosa 
ryżowa

 biała bio
Carrefour

400 g
24,98/kg

999
opak.

Kawa mielona bio
Carrefour

100% arabica 
500 g

33,98/kg 1699
opak.

Db� z o zdrowie,
zadbaj o planetę

Ekologiczna produkcja 

żywności jest prowadzona 

z poszanowaniem 

środowiska. W Carrefour 

proces powstawania 

produktów marki 

własnej monitorowany 

jest przez niezależne 

laboratoria. Kupując 

warto też zwrócić 

uwagę na to, 

czy opakowanie 

nadaje się 

do recyklingu. 
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WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

PRODUKTY BIO w zdrowych cenach

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Sok 
pomarańczowy 

bio
Carrefour

1 l

1099
szt.

Sok 
pomarańczowy 

bio
Carrefour

w opakowaniu PET 
1 l

1299
szt.

Sok 
marchewkowy

bio
Carrefour

0,75 l
11,99/l

899
szt.

Sok 
ananasowy

bio
Carrefour

0,75 l
18,65/l

1399
szt.

Sok 
multiwitaminowy

bio
Carrefour

1 l

1099
szt.



JAKOŚĆ Z NATURY w zdrowych cenach

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

1.  Uprawiane na terenie z długoletnią tradycją 
sadownictwa – w okolicach Grójca.

2. Bezpośrednio od producenta. 
3. Naturalne metody walki ze szkodnikami.
4. Zbierane ręcznie w pełni dojrzałości.

Polskie 
jabłka

JAKOŚĆ 
Z NATURY 

CARREFOUR
tacka, 4 szt. 

399
opak.

Polska 
marchew

JAKOŚĆ 
Z NATURY

 CARREFOUR
1 kg

299
opak.

Pieczarki brązowe
JAKOŚĆ Z NATURY

 CARREFOUR
250 g

11,96/kg 299
opak.

Dla zdrowia
b�  kompromisów

Jeśli chcesz mieć pewność, 

że sięgasz po sprawdzone 

produkty, to szukaj tych 

ze znakiem „Jakość 

z Natury”. Zostały dokładnie 

sprawdzone. Doceń także 

produkty z logo „Produkt 

polski”. 

To dobre artykuły 

od polskich zaufanych 

dostawców.

Polska 
cebula
JAKOŚĆ 

Z NATURY 
CARREFOUR

1 kg

299
opak.

Doskonałej jakości wa� ywa
prosto z polskich 

pól i sadów
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Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

REWOLUCJA za� yna się OD ZIEMNIAKA

Carrefour jest pionierem w zakresie identyfi kowalności żywności.

BLOCKCHAIN

Polskie 
ziemniaki

JAKOŚĆ 
Z NATURY 

CARREFOUR
3 typy 

kulinarne
1,5 - 2 kg

2,00 - 2,66/kg

399
opak.

O n� zych ziemniakach
wiemy w� ystko!
DZIĘKI BLOCKCHAIN 

ZNAMY DROGĘ PRODUKTÓW 
Z POLA NA STÓŁ. 

TERAZ BEZ PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW 
KONTROLUJEMY PROCES UPRAWY.

Ziemniaki, kartofl e,
grule i pyry?

ZESKANUJ NAKLEJKĘ Z KODEM QR
– DOWIEDZ SIĘ, SKĄD POCHODZĄ 

TWOJE ZIEMNIAKI.
POZNAJ MIEJSCE I METODY 

UPRAWY ORAZ DATĘ ZASADZENIA.

7



Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

1. Hodowany w czystych wodach norweskich fi ordów.
2.  Karmiony certyfi kowaną paszą bez GMO.
3.  Naturalnie bogaty w kwasy omega-3.

Łosoś wędzony
JAKOŚĆ Z NATURY 

CARREFOUR
plastry

100 g 1000
opak.

Łosoś 
fi let ze skórą
Carrefour
opakowanie VAC

4599
kg

JAKOŚĆ Z NATURY w zdrowych cenach

1.  Chów przez co najmniej 
70 dni – średnio dwa razy 
dłużej od przeciętnego 
brojlera. 

2.  Pokarm w 100% roślinny.
3.  Z polskiej wsi.

1.  Hodowany na terenie Rezerwatu 
Biosfery Bory Tucholskie przez 
sprawdzonego producenta. 

2.  Z naturalnych ziemnych stawów 
zasilanych czystą wodą.

3.  Karmiony paszą wolną od GMO.

POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR
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Pstrąg 
patroszony

JAKOŚĆ 
Z NATURY

 CARREFOUR
opakowanie MAP

2499
kg

Kurczak z chowu
wybiegowego

JAKOŚĆ Z NATURY
CARREFOUR

1599
kg

Chorizo 
pikantne, 

chorizo extra
JAKOŚĆ 

Z NATURY
CARREFOUR

100 g

699
opak.

Fuet
JAKOŚĆ 

Z NATURY
CARREFOUR

170 g
7,05/100 g

1199
opak.

Szynka
SERRANO

JAKOŚĆ 
Z NATURY

CARREFOUR
60 g

11,65/100 g

699
opak.

400 g
opak.

Mięso mielone 
z szynki 

wieprzowej
JAKOŚĆ 

Z NATURY 
CARREFOUR

400 g
opakowanie MAP

24,98/kg

999
opak.

oferta ważna
od 12.11



Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Masło ekstra
JAKOŚĆ Z NATURY 
CARREFOUR
osełka
200 g
2,50/100 g 499

szt.

PRODUKTY POLSKIE w zdrowych cenach
WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW
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Twaróg 
wiejski
JAKOŚĆ 

Z NATURY 
CARREFOUR

półtłusty
200 g

1,40/100 g

279
szt.

Twaróg 
wiejski
JAKOŚĆ 

Z NATURY 
CARREFOUR

tłusty
200 g

1,45/100 g

289
szt.

Ser żółty
GOUDA

JAKOŚĆ Z NATURY
CARREFOUR

135 g
3,33/100 g

449
opak.

Jaja
JAKOŚĆ 

Z NATURY 
CARREFOUR

10 szt.
0,75/szt.

749
opak.

1.  Chów bez antybiotyków, 
z użyciem naturalnych 
ekstraktów roślinnych.

2.  Kury mogą grzebać 
w ziemi, biegać i tarzać 
się na świeżym powietrzu 
przez cały rok.

3.  Jajka zniesione 
u podnóża Sudetów.

Śmietana
JAKOŚĆ 

Z NATURY 
CARREFOUR

200 g
zaw. tł. 30%

1,25/100 g

249
szt.

Śmietana
JAKOŚĆ 

Z NATURY 
CARREFOUR

200 g
zaw. tł. 18%
1,00/100 g

199
szt.

Ser pleśniowy
JAKOŚĆ Z NATURY

CARREFOUR
165 g

3,02/100 g 499
szt.



Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

PRODUKTY WEGE w zdrowych cenach

Wege 
to nic dziwnego 

Coraz więcej osób szuka 

alternatywy dla diety 

tradycyjnej. 

W Carrefour 

znajdziesz 1000 

różnych produktów 

dla wegan, 

wegetarian i dla 

każdego, kto chce 

urozmaicić swój 

jadłospis smacznymi 

produktami. 

Nasza oferta 

ciągle się 

powiększa! 
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POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

Pasta warzywna
Carrefour

180 - 190 g
różne rodzaje

1,78 - 1,88 /100 g
339

szt.

Hummus
z solą morską
Carrefour

190 g
1,78/100 g

339
szt.

Pasztet sojowy
Carrefour

113 g
różne rodzaje

1,76/100 g

199
szt.

Kiełbaski wege
Carrefour

180 g
3,88/100 g 699

opak.

Kaszanka wege
Carrefour

300 g
23,30/kg 699

opak.



Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Pierogi wege z kaszą 
jaglaną i burakiem, 

pierogi wege z kaszą 
jaglaną i pieczarkami

Carrefour
BON APPÉTIT! 

400 g
14,98/kg

599
opak.

Żelki wegańskie
Carrefour

100 g 249
opak.

PREVKA
PRODUKTY WEGE w zdrowych cenach

Tabliczka 
wegańska

Carrefour
100 g

różne rodzaje

699
szt.
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WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

Makaron z soczewicą
Carrefour

300 g
29,97/kg

899
opak.



PRZEKĄSKI DLA DZIECI w zdrowych cenach
POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

1212

WszystkoWszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na , co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

      P� ek	 ki   
     zdrowe dla dzieci 

Carrefour wspiera 

dobre nawyki żywieniowe. 

W ofercie są zdrowe 

zamienniki przekąsek: 

bio-deserki bez chemii, 

soki, ciastka z mniejszą 

zawartością cukru, 

suszone owoce 

− słodkie, a jednak 

mniej kaloryczne. 

Dodatkowym 

wsparciem 

przy wyborze 

produktów

są oznaczenia 

Nutri-Score.  

Biszkopty
Carrefour
COOKIE PLACE

180 g
0,83/100 g 

149
opak.

Deser bio
Carrefour

4 x 100 g
różne rodzaje

2,00/100 g 799
4-pak

Pałeczki kukurydziane bio
Carrefour

60 g

chrupki kukurydziane bio
Carrefour

50 g
2,32 - 2,78/100 g 139

opak.

Kółeczka
zbożowe

z miodem
Carrefour

250 g
7,96/kg 

199
opak.

Sok 100%
Carrefour

200 ml
różne rodzaje

0,40/100 ml

079
szt.

Jabłka suszone
JAKOŚĆ Z NATURY 

CARREFOUR
50 g

8,98/100 g 449
opak.

4-pak



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

Napój 
owsiany bio

Carrefour
1 l

599
szt.

Napój sojowy 
naturalny bio
Carrefour

1 l

499
szt.

Napój 
ryżowy bio

Carrefour
1 l

599
szt.

Napój 
migdałowy bio

Carrefour
1 l

999
szt.

NAPOJE ROŚLINNE w zdrowych cenach
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TŁUSZCZE na miarę zdrowia 

Dobre
TŁUSZCZE

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Prażone 
orzechy 

nerkowca
Carrefour

100 g
solone, niesolone 

599
opak.

Krem 
orzechowy

Carrefour
100% orzecha

450 g
2 rodzaje

17,76/kg

799
szt.

Miks sałatkowy
Carrefour

60 g, różne rodzaje
2,15/100 g

129
opak.

Siemię 
lniane

Carrefour
400 g

6,73/kg

269
opak.

POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

Orzeszki 
ziemne

prażone 
SIMPL

niesolone
400 g

12,48/kg

499
opak.
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          TŁUSZCZE na miarę zdrowia

Dobre
TŁUSZCZE

Oliwa
z wytłoczyn 

z oliwek
Carrefour

POMACE
1 l

999
szt.

Olej lniany 
tłoczony
na zimno

Carrefour
250 ml
27,96/l

699
szt.

Olej z pestek 
winogron

Carrefour
1 l

1369
szt.

Filety z makreli
Carrefour

170 g
w sosie pomidorowym, 

w oleju
1,99/100 g

339
opak.

Zdrowo,
choć tłu� � owo 
Najwartościowsze są 

tłuszcze nienasycone. 

Jednonienasycone 

znajdziemy np. 

w oliwie z oliwek 

i oleju rzepakowym. 

Wielonienasycone 

(omega-3 w rybach 

i omega-6 w oleju 

słonecznikowym) 

kontrolują wiele 

funkcji organizmu 

a sam organizm nie jest 

w stanie ich produkować.

WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

Olej tłoczony
na zimno

z pestek dyni
Carrefour

250 ml
71,96/l

1799
szt.

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.
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POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

MNIEJ CUKRU, a smaku więcej

Cukier 
trzcinowy

Carrefour
typ Demerara

500 g
8,98/kg

449
opak.

Mus 
owocowy 100% 

Carrefour
230 g

różne rodzaje
1,73/100 g

399
szt.

Miód wielokwiatowy
Carrefour 

470 g
lipowy - 12,99 zł
21,26 - 27,64/kg

999
szt.

Syrop 
klonowy

Carrefour
250 ml
67,96/l

1699
szt.

Mniej 
CUKRU Słodko,

a jednak zdrowiej
Wybierając produkty, pamiętaj, 

że im krótszy skład, tym więcej 

korzyści dla zdrowia. Carrefour 

kieruje się tą zasadą, dlatego 

etykiety na produktach marek 

własnych mają coraz krótszy 

skład, zbliżając się tym samym 

do ideału.

Jabłka prażone
Carrefour

850 g
7,05/kg

599
szt.
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WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

Mniej
SOLI

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

     SZCZYPTA SOLI, więcej smaku

zmniejszona 
zawartośc soli 

zmniejszona 
zawartośc soli 

zmniejszona 
zawartośc 
CUKRU i soli 

zmniejszona 
zawartośc 
CUKRU i soli 

Korniszony
Carrefour

350 g/190 g
różne rodzaje

2,10/100 g

399
opak.

Maca
Carrefour

180 g
różne rodzaje

1,38/100 g

249
opak.

Musztarda
Carrefour

190 - 200 g
0,75 - 0,78/100 g

149
szt.

Kapusta 
kiszona

Carrefour
860 g

4,64/kg

399
szt.

Ćwikła
z chrzanem

Carrefour
300 g

5,63/kg

169
szt.
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KRÓTKI SKŁAD w zdrowych cenach 

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

p4

H26/2021 str. 6

zła lokalizacja

Kiełbasa 
parówkowa

Z NASZEJ 
WĘDZARNI

199
100 g

•  W naszych recepturach nie stosujemy fosforanów, glutaminianów i barwników.
•  Nasze wyroby wędzimy na ciepło  dymem wędzarniczym  z drewna drzew liściastych.
• Współpracujemy z polskimi dostawcami.

DBAŁOŚĆ O ŚWIEŻOŚĆ  I JAKOŚĆ JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZA.

WYBIERAJ TO, CO NAJLEPSZE

Szynka
Z NASZEJ 

WĘDZARNI

319
100 g

Wędlina 
Z NASZEJ 

WĘDZARNI
plastry

100 g

300
opak.

cena od  

Kiełbasa 
śląska

Z NASZEJ 
WĘDZARNI

239
100 g

POZNAJ ŚWIAT MAREK CARREFOUR

Kiełbasa 
podwawelska

Z NASZEJ 
WĘDZARNI

249
100 g
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KRÓTKI SKŁAD w zdrowych cenach 

Wszystko, co Cię interesuje, znajdziesz na carrefour.pl.

Ser pleśniowy
Carrefour
camembert, brie 

120 - 125 g 
różne rodzaje

2,39 - 2,49/100 g 299
szt.

WYBIERAJ SPOŚRÓD WIELU PRODUKTÓW

Proste
jest dobre

Przy wyborze produktu warto 

kierować sie 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.

Jogurt 
naturalny

Carrefour
150 g

0,46/100 g

069
szt.

Parówki 
z indyka 

junior
Carrefour

200 g
2,00/100 g

399
opak.

Ser mozarella
MLECZNY PRZYSTANEK

125 g
1,75/100 g

219
opak.

Sok 
jabłkowy NFC
Carrefour

1 l

459
szt.

Warzywa na patelnię
Carrefour

450 g
po włosku,

z ziemniakami,
 z ziołami

6,20/kg

279
opak.

Czyścimy
ETYKIETY



Chcemy, aby Twoja decyzja 
o zakupie danego produktu 
była poparta wiedzą o jego 
wartościach odżywczych.

Na produktach marki Carrefour 
wprowadziliśmy specjalne 
oznaczenia, dzięki którym 
łatwiej Ci będzie dokonać 
wyboru bez konieczności 
wczytywania się w tabelkę 
na etykiecie.

NUTRI-SCORE — Wie� , jak to jeść

 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.
1H45Dv1pon. - 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

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

DOŁĄCZ 
DO NAS:10% RABATU w każdy weekend

Koncentrat
pomidorowy
Carrefour

190 g
0,89/100 g

169
szt.

Pieczywo
chrupkie

Carrefour
130 g

różne rodzaje
1,53/100 g

199
opak.

B C D E
NUTRI-SCORE

Nutri-Score – to prosty i czytelny system 
znakowania wartości odżywczych produktów 
za pomocą kolorów i liter – od ciemnozielonego A 
(produkty o najwyższej wartości odżywczej, 
które powinny znaleźć się w codziennej diecie) 
aż do czerwonego E (produkty najmniej odżywcze, 
które powinno się jeść okazjonalnie).



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
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