
carrefour.pl

oferta handlowa ważna 

od 6.07 do 21.08.2021

WINOTEKA
PEŁNA WYŚMIENITYCH CHWIL

OFERTA JEST RÓWNIEŻ DOSTĘPNA W W YBRANYCH SKLEPACH

Katalog jest dostępny wyłącznie w obrębie wydzielonego stoiska alkoholowego, zgodnie z art. 13 (1) ust. 9 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). 

Młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

HISZPANIA

WINO BIO
GAIA  

RÓŻOWE 
PÓŁWYTRAWNE

0,75 L, 12%
25,32/L

1899
szt.
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2 Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

FRANCJA

12,5% 8 - 10°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Białe wytrawne francuskie wino 

wytwarzane na bazie szczepu chardonnay. 

Zachęca jasnożółtą barwą ze słomkowymi 

refleksami. Słynie z czystości smaku 

i aromatu, w których dominują cytrusy 

i nuty mineralne. To trunek o dwoistym 

charakterze – jest jednocześnie subtelny 

i wyrazisty.

Gwiazda
o francuskiej

elegancji
Burgundia to najdalej 

na północ wysunięty rejon 

winiarski Francji. Absolutnie 

gwiazdorską odmianą winogron 

uprawianą na obszarze 

tej apelacji jest szczep 

chardonnay – to właśnie 

z tych owoców powstaje 

doskonałe wytrawne białe 

wino Chablis.

MAKARON PO CHIŃSKU
 Z KREWETKAMI

Składniki
♦ 150 g makaronu mie ♦ 6 krewetek 

w pancerzach ♦ marchewka 
♦ czerwona papryka ♦ garść 

groszku cukrowego ♦ szczypiorek 
♦ czerwona cebula ♦ olej roślinny 

♦ cukier, sól, biały pieprz ♦ olej 

sezamowy ♦ sos sojowy

Sposób przygotowania 

Makaron gotować 3 min we 

wrzątku i wypłukać pod zimną 

wodą. Czosnek i szczypiorek 

posiekać. Warzywa pokroić 

w paseczki. W woku rozgrzać olej 

i wrzucić czosnek, dodać krewetki. 

Po chwili dorzucić resztę warzyw. 

Smażyć 2 min. Dodać ugotowany 

makaron. Doprawić pieprzem, 

cukrem, olejem sezamowym 

i sosem sojowym.

WINO  
CHABLIS
BIAŁE 
WYTRAWNE
0,75 L
66,65/L4999

szt.

Wyłącznie 
w Carrefour
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12,5% 8 - 10°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Francuskie wytrawne wino o delikatnym 
złotym kolorze. Powstaje z ręcznie 
zebranych winogron uprawianych 
w słynnym uskoku geologicznym Ribeauvillé. 
Dominują w nim nuty egzotycznych owoców. 
Aby odkryć świeżość oraz aromat, należy 
delektować się nim, kiedy jest młode – do 3 
lat. Idealne do ryb oraz skorupiaków, a także 
słynnej alzackiej kapusty.

WINO 
CONSTANCE MULLER 
RIESLING  
BIAŁE
WYTRAWNE
0,75 L
43,99/L

3299
szt.

3Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

FRANCJA

Alzacka 
Maestria

Alzacja graniczy z Niemcami. 

To region, który ciągnie się 

wzdłuż Renu i pasma Wogezów. 

Wina z tego regionu uwielbiane 

są przez koneserów win 

jednoodmianowych. 

Szczep riesling nazywany jest 

także szczepem szlachetnym, 

ponieważ to jedna 

z najważniejszych odmian 

używana w tym regionie. 

Został on nawet dopuszczony 

do kategorii win apelacyjnych.

SPAGHETTI Z OWOCAMI 
MORZA W POMIDORACH

Składniki
♦ 100 g makaronu spaghetti

♦ 150 g mieszanki owoców morza
♦ 300 g pomidorów z puszki

♦ cebula ♦ ząbek czosnku ♦ oliwa
♦ 1/4 szklanki białego wina 

♦ papryczka chilli ♦ pietruszka
♦ czarne oliwki ♦ sól, pieprz

Sposób przygotowania 

Posiekać cebulę, czosnek i chilli, 

podsmażyć na oliwie, dodać owoce 

morza. Wlać wino, zwiększyć 

ogień i gotować do odparowania 

alkoholu. Dodać pomidory z puszki, 

pietruszkę i dusić, aż do miękkości 

owoców morza. Dodać oliwki, 

doprawić solą i pieprzem. 

Makaron ugotować al dente. 

Udekorować świeżą bazylią.
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FRANCJA

12% 10 - 12°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Delikatne francuskie wytrawne wino 

o różowej barwie. Powstaje z winogron 

odmian: grenache, nielluccio, syrah, 

które są zbierane w nocy, by zachować 

ich aromat. Wyczuwalne nuty letnich 

owoców, brzoskwiń, truskawek i cytryny. 

Można podawać jako aperitif, idealne 

do ryb, mięsa z grilla oraz typowych dań 

śródziemnomorskich. 

Smak Wyspy 
Piękna

Korsyka nazywana jest również 

Wyspą Piękna, na której 

panuje suchy i słoneczny 

klimat. Górzysty teren sprawia, 

że tworzą się tam odrębne 

mikroklimaty. To właśnie dzięki 

różnorodności klimatu oraz 

dużemu zróżnicowaniu rodzajów 

gleb Korsyka słynie z bogactwa 

regionów winiarskich – jest ich aż 

dziewięć. Wina pochodzące 

z tych regionów mają soczysty 

i świeży smak.  

MULE Z CHILLI 
W MLECZKU KOKOSOWYM

Składniki
♦ 1 kg muli ♦ 4 ząbki czosnku 

♦ masło klarowane ♦ 4 cm korzenia 

imbiru ♦ 1/2 papryczki chilli 
♦ 400 ml mleczka kokosowego 

♦ sok z 1/2 cytryny 
♦ natka pietruszki

Sposób przygotowania 

Małże wyszorować i zeskrobać 

włókniste nitki. Opłukać pod 

bieżącą zimną wodą i osuszyć. 

Połamane lub otwarte muszle 

wyrzucić, bo są martwe. Rozgrzać 

dużą patelnię i roztopić 3 łyżki 

masła. Dorzucić posiekany imbir, 

czosnek i pokrojoną w plastry 

papryczkę chilli. Smażyć 

ok. 2 min. Dodać mleczko 

kokosowe, sok z połowy cytryny 

i mule. Gotować przez 6 min. 

Posypać natką pietruszki. 

Podawać z bagietką.

WINO  
FRANÇOIS FRANCESCHI
RÓŻOWE 
WYTRAWNE
0,75 L
35,99/L2699

szt.

4 Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

Wyłącznie 
w Carrefour
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8,5% 10 - 12°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Wysokiej jakości białe słodkie wino 

o żółtej barwie z zielonymi refleksami. 

W nosie wyczuwalne jabłko i brzoskwinia, 

z odrobiną owoców tropikalnych i miodu. 

W ustach słodycz świetnie zbalansowana 

kwasowością. Długi finisz z jabłkowym 

posmakiem.

WINO 
RIESLING SPÄTLESE 
GOLD EDITION 
BIAŁE
SŁODKIE 

0,75 L
39,99/L

2999
szt.

NIEMCY

Mozelska 
perełka

Szlachetne wino klasy spätlese 

powstaje z późnego zbioru 

winogron, które przez cały 

okres dojrzewania otoczone 

są wyjątkową opieką. Zbiory 

to zwykle nie więcej niż 70 hl 

winogron z 1 ha upraw. 

Aby otrzymać silne grona 

o bogatym owocowym 

aromacie, ogranicza 

się ich liczbę 

na każdym krzewie.

PIZZA Z OWOCAMI
(2 SZT.)

Składniki
♦ 250 g mąki pszennej ♦ 10 g 

świeżych drożdży ♦ 150 ml ciepłej 

wody ♦ 2 łyżki brązowego cukru 
♦ szczypta soli ♦ 250 g serka 

mascarpone ♦ 4 łyżki cukru pudru 
♦ laska wanilii ♦ 500 g świeżych 

owoców ♦ kwiaty jadalne lub mięta

Sposób przygotowania 

Drożdże, 2 łyżki cukru i 4 łyżki

 mąki zmieszać z wodą. Przykryć 

i odłożyć w ciepłe miejsce 

na 25 min. Serek połączyć z cukrem 

pudrem i wnętrzem wanilii. Gdy 

rozczyn urośnie, dodać mąkę i sól. 

Ugnieść ciasto na gładko i podzielić 

na 2 części. Odłożyć na 20-30 min. 

Rozwałkować i piec w najwyższej 

temp. przez 10-15 min, aż się 

zarumieni. Ostudzone placki podać 

z serem i owocami.

5Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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6 Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

10% 8 - 10°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Eleganckie półwytrawne różowe wino 

o bladoróżowej barwie. Ten włoski trunek 

powstaje na bazie winogron szczepu 

sangiovese, dzięki czemu otrzymuje 

przyjemnie owocowy charakter 

i równie przyjemne aromaty. Bogactwo 

struktury smakowej budują miękkie 

taniny, a kwasowość i słodycz są idealnie 

zrównoważone.

Król 
Toskanii

Sangiovese to najczęściej 

uprawiany we Włoszech

 czerwony szczep winogron. 

W Toskanii uprawy zajmują 

38 tys. ha. Z tego szczepu 

otrzymuje się wina lekkie 

i owocowe, które nadają się do 

codziennej degustacji, lub potężne, 

głębokie i intensywnie garbnikowe, 

wysoko oceniane przez 

degustatorów z całego świata. 

SAŁATKA 
Z KREWETKAMI 

I SOSEM TERIYAKI
Składniki

♦ miks sałat ♦ 200 g świeżych 

krewetek ♦ dojrzałe awokado 
♦ 8-10 pomidorków koktajlowych 
♦ 3 ząbki czosnku ♦ świeży imbir 

(do smaku) ♦ 3 łyżki oleju ♦ 3 łyżki 

sosu teriyaki ♦ ziarna sezamu ♦ sól 

Sposób przygotowania 

Do salaterki włożyć sałatę, 

pokroić awokado i wymieszać. 

Na patelni uprażyć sezam. 

Przesypać na spodeczek. 

Na rozgrzaną patelnię wlać olej, 

dodać drobno posiekany czosnek 

i imbir – chwilkę podsmażyć. 

Dołożyć krewetki, smażyć 

po minucie z każdej strony. Dodać 

sos teriyaki i szczyptę sezamu, 

smażyć jeszcze pół minuty. 

Krewetki i sos przełożyć 

do salaterki, zmieszać 

z pomidorkami i podać.

WINO  
IL MAESTRO ROSÉ
RÓŻOWE 
PÓŁWYTRAWNE
0,75 L
30,65/L2299

szt.

WŁOCHY
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10% 10 - 12°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Włoskie wytrawne różowe wino 

o przyciągającej wzrok łososiowej barwie, 

wytwarzane na bazie lokalnych szczepów 

sangiovese i merlot. Charakteryzuje się 

delikatną strukturą z miękkimi taninami. 

Elegancję trunku uwydatnia złożony bukiet, 

zachwycający przyjemną kompozycją nut 

czerwonych owoców.

WINO 
ANGELO ROSÉ
RÓŻOWE 
WYTRAWNE
0,75 L
29,32/L2199

szt.

7Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

Światowa 
Bolonia

Kulinarną stolicą Włoch jest 

Bolonia. Oprócz mistrzowskiej 

kuchni i pięknej architektury 

region słynie na całym świecie 

z wybornych win, w tym wina 

Angelo Rosé. Winogrona 

szczepów sangiovese i merlot, 

z których powstaje, dojrzewają na 

słonecznych wzgórzach, a dzięki 

specjalnej metodzie wytwarzania, 

wino cieszy niejedno oko na całym 

świecie swoją wyjątkową barwą.

SUSHI MAKI Z PIECZONYM 
ŁOSOSIEM, AWOKADO 

I TYKWĄ
Składniki

♦ 100 g łososia ♦ 50 g ryżu do sushi 
♦ ocet ryżowy ♦ cukier, sól 

♦ awokado ♦ tykwa marynowana
♦ listek glonów nori ♦ chrzan wasabi 

♦ sos sojowy

Sposób przygotowania 

Ryż do sushi przyrządzić według 

instrukcji na opakowaniu. Łososia 

pokroić na 6 pasków i upiec – 15 min 

w temp. 190°C. Awokado obrać 

i pokroić w grube paski. 

Porcje ryżu ułożyć na arkuszu nori. 

Dołożyć pasek łososia, 

posmarować wasabi, dodać 

pasek awokado i tykwę. 

Zwinąć rolkę sushi matą 

bambusową. Rolkę pokroić 

na 8 kawałków.

WŁOCHY
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12,5% 10 - 12°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Włoskie wytrawne wino o subtelnej różowej 

barwie. Powstaje z ręcznie zbieranych 

winogron uprawianych w regionie Vigneti delle 

Dolomiti na północy Włoch. Ma przyjemny 

owocowy aromat z dominującymi czerwonymi 

owocami i cytrusami, np. różowym grejpfrutem, 

oraz uzupełniającymi kompozycję kwiatowymi 

akcentami. W ustach świeże, z dodatkiem 

orzeźwiającej kwasowości.

Z serca 
Dolomitów

Mezzacorona Clasici pochodzi

 z wysuniętego najbardziej na 

północ regionu winiarskiego 

– Trydentu-Górnej Adygi, w którym 

panuje klimat śródziemnomorski 

i królują zapierające dech górskie 

krajobrazy Alp i Dolomitów. 

W urodzajnych dolinach uprawiane 

są winogrona, z których wytwarza 

się wysokiej jakości wina, m.in. 

rosé – jedne z najlepszych 

włoskich win.

TOSTY Z SZYNKĄ 
PROSCIUTTO, FIGĄ, 

MIODEM I TYMIANKIEM
Składniki

♦ kromki pieczywa ♦ szynka 

prosciutto ♦ pasztet drobiowy 
♦ owoce figi ♦ miód ♦ świeży 

tymianek ♦ orzechy włoskie

Sposób przygotowania 

Pieczywo opiec i wykroić 

okrągłe formy. Każdą 

posmarować warstwą pasztetu 

drobiowego. Nałożyć kolejno 

warstwy pieczywa i plastrów 

szynki. Na wierzch położyć 

pokrojoną figę. Całość oblać 

miodem, posypać liśćmi świeżego 

tymianku i pokruszonymi 

orzechami włoskimi.

WINO  
MEZZACORONA CLASICI 
PINOT GRIGIO
RÓŻOWE 
WYTRAWNE
0,75 L
42,65/L

3199
szt.

WŁOCHY

8 Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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12% 10 - 12°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Białe wytrawne wino o jasnosłomkowej 

barwie, wytwarzane z kupażu trzech 

odmian winogron: grechetto, malvasia nera

i trebbiano. Ma elegancki, bogaty bukiet 

złożony z subtelnych nut świeżych jabłek 

i gruszek. W ustach dominuje aksamitna 

konsystencja smaku i charakterystyczny 

dla win pochodzących z włoskiego Orvieto 

posmak słodkich migdałów.

WINO 
CASA PECUNIA ORVIETO 
CLASSICO DOC 
BIAŁE 
WYTRAWNE
0,75 L
26,65/L

1999
szt.

Słoneczna 
inspiracja

Początki win d’Orvieto sięgają 

czasów starożytnych, a ich nazwa 

pochodzi od najpiękniejszego 

miasta regionu Umbria – Orvieto. 

Podobno artysta Luca Signorelli 

za namalowanie fresków 

w miejscowej katedrze zażyczył 

sobie beczki wina d’Orvieto, 

a słynny włoski poeta Gabriele 

D’Annunzio nazwał wino d’Orvieto 

„słońcem Włoch zamkniętym 

w butelce”. 

KREWETKI Z AWOKADO 
I POMIDORKAMI

Składniki
♦ 200 g krewetek ♦ 150 g 

pomidorków koktajlowych 
♦ awokado ♦ sok z połowy cytryny

♦ 2 ząbki czosnku ♦ łyżka posiekanej 

pietruszki ♦ 4 kawałki bagietki 
♦ oliwa

Sposób przygotowania 

Piekarnik rozgrzać do temp. 200°C. 

Bagietkę położyć na 5 min na kratce 

piekarnika. Krewetki dokładnie 

umyć, pomidorki pokroić na pół. 

Czosnek posiekać i wraz 

z krewetkami wrzucić na rozgrzaną 

patelnię z oliwą. Krewetki smażyć, 

aż się lekko zrumienią. Na końcu 

dodać pomidorki i smażyć jeszcze 

3-4 min. Awokado pokroić 

w kostkę, włożyć do miseczki 

i skropić sokiem z cytryny. Dodać 

usmażone krewetki z pomidorkami, 

posiekaną pietruszkę i wymieszać. 

Podawać z kawałkami bagietki.

WŁOCHY

9Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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10 Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

HISZPANIA

11% 10 - 12°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Hiszpańskie białe wino wytrawne, 

wytwarzane na bazie kupażu szczepów 

moscatel i gewürztraminer. Bladosłomkowa 

barwa odkrywa finezyjny i niezwykle 

aromatyczny bukiet kwiatowy, uzupełniony 

nutami owoców egzotycznych i dżemu 

jabłkowego. W ustach gładkie i złożone, 

z odrobiną miodu na finiszu.

Powolne 
dojrzewanie

Na charakter wina wpływa 

aktualna pogoda – decyduje 

o stanie winorośli i smaku 

winogron. Warunki, w jakich 

powstawała biała Esmeralda, 

co prawda doprowadziły 

do zmniejszenia zbiorów o 10%, 

lecz zdrowe dojrzewanie 

gron przyczyniło się do 

powstania bardzo 

aromatycznych 

i zrównoważonych białych win.

SAŁATKA Z KURCZAKIEM 
I POMARAŃCZĄ

Składniki
♦ pojedyncza pierś z kurczaka

♦ pomarańcza ♦ granat
♦ 2 łyżki musztardy ♦ łyżka miodu

♦ 2 łyżeczki soku z cytryny
♦ sól ♦ pieprz ♦ oliwa

Sposób przygotowania 

W miseczce zmieszać 2 łyżki 

musztardy z miodem i sokiem 

z cytryny. Kurczaka pokroić 

w cienkie podłużne kawałki. 

Posolić i popieprzyć. Smażyć 

na oliwie z oliwek. Roszponkę 

podzielić na dwie części i włożyć 

do dwóch miseczek. Pomarańczę 

obrać i pokroić na plastry, 

następnie na ćwiartki. Obrać 

granata. Na roszponce ułożyć 

kawałki pomarańczy, kurczaka 

i posypać pestkami granatu. 

Polać sosem.

WINO  
ESMERALDA
BIAŁE 
WYTRAWNE
0,75 L
42,65/L3199

szt.
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12,5% 11°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Hiszpańskie różowe wino wytrawne 

wytwarzane z winogron szczepu garnacha. 

Elegancka i subtelna bladoróżowa barwa 

zapowiada delikatny aromat konfitury 

różanej, której towarzyszą nuty bananowe. 

W ustach przyjemnie lekkie, eteryczne, 

z wyczuwalnymi owocami cytrusowymi 

na finiszu.

WINO 
ESMERALDA 
RÓŻOWE 
WYTRAWNE
0,75 L
42,65/L3199

szt.

11Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

Piękna 
Esmeralda

Wybierz się do hiszpańskiej 

Katalonii, by poznać 

najszlachetniejsze wino regionu, 

o kobiecym temperamencie 

i niepowtarzalnym charakterze 

– Viña Esmeralda. Na 

podniebieniu lekkie, eteryczne, 

zmysłowo pachnące kwiatami, 

zainspirowane cudownym 

śródziemnomorskim krajobrazem, 

powstałe z połączenia morskiej 

bryzy i aromatu róż.

SUSHI Z ŁOSOSIEM
 I MANGO W PAPIERZE 

RYŻOWYM
Składniki

♦ papier ryżowy ♦ 50 g ryżu 

do sushi ♦ 40 g łososia 

wędzonego ♦ mango ♦ grejpfrut 
♦ ananas ♦ liście świeżej mięty

Sposób przygotowania 

Ryż ugotować według instrukcji. 

Owoce pokroić w kostkę i słupki. 

Papier ryżowy zmoczyć w wodzie. 

Na papierze ułożyć porcję ryżu, 

kawałki łososia, mieszankę owoców 

i listki mięty. Wszystko zawinąć 

w rolkę, pokroić na 3 kawałki

 i każdy z nich przewiązać 

łodyżką szczypiorku.

HISZPANIA
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11,5% 10 - 12°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Białe półwytrawne organiczne hiszpańskie 

wino o jasnozłotej barwie, wytworzone 

na bazie winogron odmiany chardonnay

– na jego bukiet składają się aromaty 

jabłek i cytrusów. W smaku odczuwalna 

przyjemna kwasowość zakończona długim 

i orzeźwiającym finiszem.

Rodzinna 
tradycja 
smaku

Winiarnia JRamirez zawsze 

stawiała na własne uprawy 

i tradycyjne metody produkcji. 

Niepowtarzalny styl win sprawił, 

że zaczęły one podbijać 

międzynarodowe rynki, a winiarnia 

stała się jedną z najbardziej 

szanowanych w apelacji 

Valdepenas. Do dziś uprawa 

jest osobiście nadzorowana 

przez rodzinę Ramirez.

PAELLA Z OWOCAMI MORZA
 (PORCJA DLA 4 OSÓB)

Składniki
♦ 500 g mieszanki owoców morza 
♦ 300 g ryżu arborio ♦ pół papryki 

czerwonej i pół zielonej
♦ papryczka chilli ♦ 3 ząbki czosnku 
♦ duży pomidor ♦ 3 łyżki przecieru 

pomidorowego ♦ 1300 ml bulionu 

warzywnego ♦ natka pietruszki 
♦ 3 łyżki oliwy z oliwek 

Sposób przygotowania 

Owoce morza umyć i osuszyć. 

Na patelni rozgrzać oliwę, dodać 

posiekany czosnek i chilli. Papryki 

i pomidora pokroić w kostkę, 

podsmażyć. Dodać ryż, po 2-3 min 

300 ml bulionu. Gotować 

4 min, następnie dodać przecier 

pomidorowy, po 3-4 min dolać 

resztę bulionu. Dodać owoce 

morza i dusić pod przykryciem, 

aż ryż wchłonie wywar, czasem 

zamieszać. Podawać z posiekaną 

natką i połówkami cytryny.

WINO BIO  
ECO HOMINI CHARDONNAY
BIAŁE 
PÓŁWYTRAWNE
0,75 L
23,99/L1799

szt.

HISZPANIA

12 Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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12,5% 16°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Czerwone półwytrawne organiczne 

hiszpańskie wino o nasyconej wiśniowej 

barwie, produkowane na bazie winogron 

odmiany garnacha. Kuszący bukiet 

smakowy to aromaty owoców leśnych

i wanilii. W ustach subtelne, harmonijne, 

zakończone długim, przyjemnym finiszem. 

WINO BIO 
ECO HOMINI GARNACHA
CZERWONE 
PÓŁWYTRAWNE
0,75 L
23,99/L1799

szt.

Z natury 
dla natury

Wina Eco Homini Bio powstają 

w winnicach, w których winorośl 

jest uprawiana ekologicznie 

– wyłącznie naturalnymi metodami, 

z największym szacunkiem dla 

lokalnego ekosystemu. Produkty 

bio posiadają unijny certyfikat 

i są znakowane zielonym liściem, 

co potwierdza, że produkt jest 

ekologiczny, a producent ściśle 

przestrzega przepisów dotyczących 

ochrony środowiska. 

HUMMUS Z BAKŁAŻANEM
 I PESTO
Składniki

♦ hummus ♦ pesto bazyliowe 
♦ bakłażan ♦ awokado ♦ czerwona 

cebula ♦ oliwki ♦ świeża kolendra 
♦ oliwa ♦ sól, pieprz ♦ sok z cytryny 

♦ sezam

Sposób przygotowania 

Bakłażana umyć i pokroić na pół. 

Każdą połówkę naciąć w kratkę tak, 

aby nie rozciąć skórki. Posmarować 

oliwą z solą i pieprzem. Usmażyć na 

patelni grillowej do zarumienienia, 

a następnie piec 45 min w temp. 

190°C. Pokroić awokado, cebulę 

i pomidora. Pomieszać z oliwkami, 

kolendrą, oliwą i sokiem z cytryny. 

Hummus podać z sałatką 

i bakłażanem. Całość polać pesto 

i posypać sezamem.

HISZPANIA

13Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
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14 Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

IZRAEL

12,5% 10 - 12°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Białe słodkie koszerne wino, wytworzone 

z gron szczepów emerald riesling 

i colombard pochodzących z winnic 

znajdujących się w historycznych regionach 

Izraela. Ma niezwykle wyrazisty bukiet, 

z mocnym akcentem dojrzałych owoców 

pestkowych, a także owoców tropikalnych 

i kwiatów. W smaku rześkie, świeże 

i owocowe, z subtelną mineralną nutą.

Genesis 
znaczy 

początek
Winnice Barkan stosują 

innowacyjne technologie. 

Produkują rocznie 10 mln win, 

zdobywają liczne medale 

i nagrody na świecie. Białe wina 

mają hebrajski znak „Ewa”,

 a czerwone – „Adam”. 

To symbole początku współpracy 

z winami izraelskimi.

SAŁATKA Z CIECIORKI, 
AWOKADO I OWOCU KAKI

Składniki
♦ puszka cieciorki ♦ awokado

♦ owoc kaki (persymona)
♦ czerwona pomarańcza ♦ roszponka

♦ sałata radicchio ♦ owoc granatu
♦ orzechy pekan ♦ kiełki ♦ oliwa ♦ sok 

pomarańczowy ♦ sól, pieprz

Sposób przygotowania 

Cieciorkę uprażyć na patelni 

do zarumienienia. Oliwę i sok 

z pomarańczy doprawić solą 

i pieprzem. Awokado, owoc kaki 

i pomarańczę pokroić w cienkie 

plasterki. Na talerzu ułożyć sałatę, 

cieciorkę, pokrojone owoce.

 Całość posypać kiełkami, 

pestkami granatu i orzechami pekan. 

Na koniec polać sałatkę sosem.

WINO  
GENESIS EMERALD 
RIESLING COLOMBARD
BIAŁE 
SŁODKIE
0,75 L
39,99/L

2999
szt.

2021_H27_Kwartalnik winiarski_s14-16h.indd   14 24/06/2021   15:38



12% 16°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Czerwone słodkie koszerne wino, 

wytworzone z gron szczepu cabernet 

sauvignon pochodzących z winnic 

położonych w historycznych regionach 

Izraela. Trunek wyróżnia szlachetna, 

intensywnie rubinowa barwa z fioletowymi 

refleksami. Na podniebieniu gładkie i pełne, 

z wyraźnie wyczuwalnym akcentem jagód 

i wiśni oraz słodkim finiszem. 

WINO 
GENESIS CABERNET 
SAUVIGNON  
CZERWONE 
SŁODKIE
0,75 L
39,99/L

2999
szt.

15Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

Koszerne 
wino

Koszerność odnosi się do reguł 

prawa żydowskiego. Główny rabin 

nadzoruje produkcję. Uprawą 

zajmują się religijni mężczyźni, 

a owoce są zbierane 

od czwartego roku owocowania. 

Przy winnicy zabrania się uprawy 

innych roślin, co siedem lat 

winnica musi odpoczywać, a mała 

porcja wina pozyskana ze zbiorów 

zostaje wylana.

PIECZONY BANAN 
Z CZEKOLADĄ

Składniki
♦ banan ♦ 50 g gorzkiej czekolady 
♦ 200 ml śmietanki 30% ♦ 1 łyżka 

cukru pudru ♦ pół laski świeżej wanilii

Sposób przygotowania 

Nieobranego banana w skórce piec 

10 min w temp. 150°C. Po wyjęciu 

z piekarnika naciąć skórkę 

i wsadzić tam kawałki 

pokruszonej czekolady. 

Śmietanę ubić z cukrem 

pudrem i ziarnami 

z wydrążonej laski wanilii. 

Banana serwować z odrobiną 

bitej śmietany posypanej 

pokruszoną czekoladą.

HISZPANIA
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WINO 
DARK HORSE 
CHARDONNAY
BIAŁE 
WYTRAWNE
0,75 L
38,65/L

2899
szt.

Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

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. 1H27Ev1

13,5% 10 - 12°C

ZAWARTOŚĆ 
ALKOHOLU

Białe wytrawne wino wytwarzane ze szczepu 
chardonnay, o głębokim i aksamitnym 
karmelowym aromacie. Odznacza się 
wyjątkowo złożoną kompozycją smakową 
nut brzoskwini, pieczonego jabłka, gruszki, 
z wyrazistym akcentem bogatej mieszanki 
miodu. Zmysłowe wrażenie uzupełniają nuty 
prażonego dębu, nadające winu ciepłe 
i gładkie wykończenie. 

Czarny koń 
winiarstwa

Wina Dark Horse tworzy wizjonerka 

branży Beth Liston, która 

z zespołem ekspertów wychodzi 

poza utarte schematy. Każde grono 

użyte do wytworzenia Dark Horse 

Chardonnay jest zebrane 

w idealnym momencie dojrzałości 

w wyselekcjonowanych winnicach 

Kalifornii. Szczep chardonnay 

doskonale równoważy 

świeżą kwasowość z ciepłem 

prażonego dębu.

PIZZA 
Z SEREM PLEŚNIOWYM

Składniki
♦ 7 g suszonych drożdży ♦ 325 ml 

wody ♦ 500 g mąki pszennej 
♦ 300 ml passaty pomidorowej 

♦ ser pleśniowy ♦ czerwona cebula 
♦ oliwki ♦ koperek ♦ oliwa ♦ sól, pieprz

Sposób przygotowania 

W misce zmieszać ze sobą drożdże, 

wodę i 3 łyżki mąki. Po chwili wsypać 

resztę mąki, dodać szczyptę soli 

i zagnieść ciasto. Przykryć i odstawić 

w ciepłe miejsce na godzinę. Passatę 

doprawić solą i pieprzem. Koperek 

posiekać i zmieszać z oliwą, solą 

i pieprzem. Rozwałkować ciasto. 

Posmarować sosem. Rozłożyć cebulę, 

ser i oliwki. Piec 10 min w temp. 

240°C. Polać oliwą z koperkiem.

Lista sklepów jest dostępna w aplikacji Mój Carrefour.

USA
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