Od čtvrtka 7. 9. 2017 do středy 13. 9. 2017

AKCE
Hrozny růžové

29,90

I. jakost
dovoz Itálie
1 kg

kauﬂand.cz

pouze

Vepřová plec
na pečení
bez kosti
cena za 1 kg

-40%

Naše vlastní
značka K-Bio

135,-

od str. 12

79,90

Vejce slepičí

Ve víně
je pravda

čerstvá
velikost M
10 ks
Max. 10 balení
na osobu/den
(=1 ks 1,99)

-39%
32,90

19,90

str. 32 – 33

-26%
26,90

19,90

Mattoni
Minerální voda
ochucená

Viviol
Slunečnicový
olej

různé druhy
1,5 l PET láhev
(=1 l 6,60)

1 l PET
Max. 10 kusů
na osobu/den

-41%
16,90

9,90

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v množství
ví obvyklém pro domác
domácnost,
nost do vyprodán
vyprodání zásob.
Všechna fota jsou pouze ilustrační. Kompletní nabídka
bídk ttaké
ké na www.kaufland.cz
k
1_M_S1, 1_M_S4, 1_M_S6, 1_M_S8, 1_M_S10

Ritter Sport
Čokoláda
různé druhy
100 g
Max. 10 kusů
na osobu/den

str. 16 – 17

Pro vaše
mazlíčky

KROMĚ
OŘÍŠKOVÝCH
VARIANT

-33%
29,90

19,90
Výtisk zdarma. (Hodnota výtisku 3,- Kč.).
1_B_S1, 1_B_S2, 1_B_S4, 1_B_S7, 1_B_S8

MASO

-43%

-33%

79,90
Vepřová játra
v celku, chlazená
cena za 1 kg

44,90

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

109,výborná k opékání
cena za 1 kg

84,90

89,90

s kostí, plátky
na smažení i na minutku
cena za 1 kg

-22%
Vinná klobása

135,-

Vepřová krkovice

pouze
Pražská
uzená kýta
cena za 1 kg

84,90

-10%
Hovězí steak
maso
mladých býků
cena za 1 kg

2

429,-

385,-

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.

2_M_S1, 2_M_S4, 2_M_S6, 2_M_S8, 2_M_S10

-31%
139,Vepřové maso

94,90

na čínu
cena za 1 kg
Tyto výrobky nabízí pouze prodejny označené

viz zadní strana

2_B_S1, 2_B_S2, 2_B_S4, 2_B_S7, 2_B_S8

MASO

Vepřová
krkovice
s kostí, v celku
cena za 1 kg

MASOVÝ PULT

MASOVÝ PULT

-30%

-24%
119,-

229,Hovězí
zadní z plece
cena za 1 kg

159,-

89,90

MASOVÝ PULT

MASOVÝ PULT

-22%

-20%

89,90
Vepřová
špička boku
cena za 1 kg

69,90

119,Bavorská
klobása
cena za 1 kg

94,90

To vám nabízíme:
✓ více než 30 specialit
z vepřového a hovězího
masa
✓ denně čerstvé
✓ na přání uřízneme z vámi
vybraného kusu
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

pouze
Selská krkovice
uzené maso
cena za 1 kg
Tyto výrobky nabízí pouze prodejny označené
3_M_S1, 3_M_S4, 3_M_S6, 3_M_S8, 3_M_S10

Rádi vám
poradíme.

119,viz zadní strana

Do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.

3

3_B_S1, 3_B_S2, 3_B_S4, 3_B_S7, 3_B_S8

UZENINY – PULTOVÝ PRODEJ

Prantl
Šunka
výběrová
100 g

OBSAH MASA
80 %

-33%

-39%

17,90

11,90

17,90
Uzená
vepřová rolka
100 g

10,90

Vodňanské
kuře
Výběrové
párečky
100 g

OBSAH MASA
80 %

-31%
15,90
Krahulík
Vysočina
100 g

10,90

-22%
17,90

13,90

Krahulík
Špekáčkový
pikantní
točený salám
100 g

-25%
11,90

8,90
4
4_M_S1, 4_M_S6

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.
4_B_S1, 4_B_S3, 4_B_S7

UZENINY – SAMOOBSLUŽNÝ PRODEJ
Berlinki classic
Vepřové, krůtí
nebo kuřecí párky

100 G VÝROBKU
VYROBENO
ZE 115 G MASA

250 g
(=100 g 10,36)

-35%

-38%
Kmotr
Česnekový
trvanlivý salám

39,90

25,90

510 g
(=100 g 13,12)

109,-

66,90

Chodura
Snídaňová
dušená
šunka
standard
100 g

-29%
Prantl
Krůtí nebo
vepřová šunka
pro děti
100 g

26,90

OBSAH MASA
70%

OBSAH MASA
90%

-31%

DLOUHODOBĚ
V SORTIMENTU

21,90

18,90

14,90

Grilovací
klobása
540 g
(=100 g 11,10)

pouze

59,90

Z NAŠÍ PEKÁRNY

-29%

-30%

16,90
Bageta s máslem a česnekem
běžné pečivo pšeničné
155 g

11,90

49,90
Pohankový chléb
s vlašskými ořechy
chléb speciální
400 g

Pekařova
houska

Croissant

běžné pečivo
pšeničné
65 g

louhovaný
jemné pečivo
70 g

-25%
3,90

2,90
Do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.
5_M_S1, 5_M_S4, 5_M_S6, 5_M_S7, 5_M_S8

34,90
-25%
7,90

5,90
5
5_B_S1, 5_B_S3, 5_B_S4, 5_B_S5, 5_B_S7, 5_B_S8, 5_B_S9

SÝRY – PULTOVÝ PRODEJ

Agricol
Eidam 30 %
Sýr
polotvrdý
uzený
100 g

-26%

-39%

17,50

12,90

Italat
Mozzarella
Čerstvý nezrající sýr
třešinky
v solném nálevu
100 g

-36%

Frico Gouda
Sýr
přírodní polotvrdý
tuk v sušině 48 %
100 g

Kozí gouda
Sýr

21,90

přírodní zrající
z kozího mléka
tuk v sušině 50 %
100 g

13,90

32,90

19,90

-30%
49,90

34,90

LAHŮDKY – PULTOVÝ PRODEJ

-31%
Gurmán Klub
Pomazánka
à la krab
s jogurtem
100 g

6
6_M_S1, 6_M_S6

-35%

12,90

8,90

-38%

16,90
Varmuža
Třená niva
100 g

10,90

12,90
Gurmán Klub
Švejkův salát
100 g

7,90

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.
6_B_S1, 6_B_S3, 6_B_S7

CHLAZENÁ DRŮBEŽ

-19%

-35%
69,90
Kuře čerstvé
1 kg

44,90

209,Krůtí prsa
1 kg
Max. 5 kusů
na osobu/den

169,-

RYBY – PULTOVÝ PRODEJ
Platýs velký
(Pleuronectes
platessa)
filet, chlazený
z volné přírody
FAO 27 Severovýchodní
Atlantik
cca 80 g - 120 g
100 g

AKCE

Losos
(Salmo salar)
celý, chlazený
aquakultura
Norsko
cca 3,5 kg
100 g

AKCE

pouze

pouze

29,90

32,90
CHLAZENÉ RYBY –
NABÍDKA TÝDNE

AKCE

Slávky
(Mytilus spp.)
chlazené, z trvale udržitelného rybolovu
volná příroda
FAO 27 - Severovýchodní Atlantik
v prodeji po kusech nebo v balení po 1 kg
100 g

pouze

10,90

Tyto výrobky nabízí pouze prodejny označené
7_M_S1, 7_M_S2, 7_M_S4, 7_M_S5, 7_M_S6, 7_M_S7, 7_M_S8, 7_M_S9, 7_M_S10

viz zadní strana

AKCE
Krevety 30/40
(Penaeus vannamei)
vařené, rozmrazené
aquakultura Peru
300 g
(=100 g 37,-)

pouze

111,-

Do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.

7
17_RYBY

OVOCE A ZELENINA

Kaktusové fíky
dovoz Itálie
1 kus

-40%
9,90

Čerstvé
z České republiky

5,90

-40%
Čerstvé
z České republiky

Celer řapíkatý
Česká republika
1 balení

24,90

14,90

-44%
Ředkvičky
Česká republika
1 svazek

-45%
Paprika červená
I. jakost
dovoz Polsko nebo
Nizozemsko
1 kg

54,90

29,90

8,90

4,90

-28%
Rajčata keřík
I. jakost
dovoz Polsko, Belgie,
Slovensko nebo
Nizozemsko
1 kg

27,90

19,90

Čerstvé
z České republiky

Brambory žluté
pozdní
Česká republika
5 kg balení
(1 kg = 7,98)

-35%
Čerstvé
z České republiky

Cibule řezaná
Česká republika
1 kg

13,90

8,90

8
8_M_S1, 8_M_S4, 8_M_S5, 8_M_S6, 8_M_S7, 8_M_S8

-33%
59,90

39,90
Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.
8_B_S1, 8_B_S3, 8_B_S4, 8_B_S5, 8_B_S7, 8_B_S8, 8_B_S9, 8_B_S12

ROSTLINY – VENKOVNÍ PRODEJ

AKCE
Chryzantéma
průměr květináče: 15 cm
v prodeji 36 kusů
1 kus

pouze

59,90

AKCE
AKCE
Caluna vulgaris
průměr květináče: 10,5 cm
v prodeji 108 kusů
1 kus

pouze

Chryzantéma
jednovýhonová

29,90

průměr květináče: 10 cm
v prodeji 108 kusů
1 kus

pouze

26,90

Hebe
armstrongii
průměr květináče:
9 cm
v prodeji 96 kusů
1 kus

AKCE
Erica gracilis
průměr květináče: 11 cm
v prodeji 72 kusů
1 kus

pouze

pouze

54,90

32,90

Do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.
9_KYTKY

AKCE

9

CENOVÉ HITY TÝDNE

TOP NABÍDKA
OD ČTVRTKA!
Tento týden neporazitelné cenově výhodné nabídky.

PULTOVÝ PRODEJ

-28%
13,90
Varmuža
Zavináče
100 g

9,90

-44%
Olma Pierot
Smetanový
jogurt
různé příchutě
175 g
(=100 g 5,09)

-37%
Smetanito
Giga
Tavený sýr

15,90

8,90

přírodní nebo
se šunkou
200 g
(=100 g 12,45)

39,90

24,90

Dr. Oetker
Pizza
Ristorante
různé druhy
mražená
305 g – 340 g

-44%
66,90

36,90
10
10_M_S1, 10_M_S4, 10_M_S6, 10_M_S7, 10_M_S8

-44%
Opavia
Tatranky
různé druhy
47 g
(=100 g 10,43)

8,90

4,90

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.
10_B_S1, 10_B_S3, 10_B_S4, 10_B_S5, 10_B_S7, 10_B_S8, 10_B_S9

S APLIKACÍ

-45%
Magnesia
Minerální
voda
neochucená

11,90

6,50

jemně perlivá,
perlivá nebo
neperlivá
1,5 l PET láhev
(=1 l 6,60)

BEZ APLIKACE
JEŠTĚ VĚTŠÍ SLEVA V NAŠÍ
MOBILNÍ APLIKACI. STAČÍ
UKÁZAT KÓD NA VAŠEM
TELEFONU U POKLADNY.
VÍCE NA:
WWW.KAUFLAND.CZ/
HLEDEJSLEVU

-33%
Twix, Bounty, Mars,
Bounty hořká,
Milky Way Duo nebo
Snickers
Čokoládová tyčinka
43 g – 57 g

11,90

14,90

7,90

Radegast
Rázná 10
Pivo

Jägermeister
Bylinný likér

světlé výčepní
0,5 l vratná láhev
Max. 40 kusů
na osobu/den
(=1 l 15,80)

35 %
0,7 l láhev
Max. 5 kusů
na osobu/den
(=1 l 370,-)

-38%
12,90

7,90

-35%
399,-

259,Jar
Prostředek
na nádobí

37,5 %
0,5 l láhev
Max. 5 kusů
na osobu/den
(=1 l 258,-)

různé druhy
650 ml
v nabídce také
430 ml – 450 ml
za 21,90

189,-

129,Do vyprodání zásob
zásob. V
Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace
dekorace.
11_M_S1, 11_M_S4, 11_M_S6, 11_M_S7, 11_M_S8

9,90
Božkov
Lihovina
různé druhy
35%
0,5 l láhev
Max. 5 kusů
na osobu/den
(=1 l 179,80)

-37%
144,-

Amundsen
Vodka

-31%

-33%

-35%

89,90

Syoss
Šampon
nebo
balzám
různé druhy
500 ml
(=100 ml 11,98)

-40%

39,90

99,90

25,90

59,90
11

To nejlepší.
Přirozeně.
ů
✓ Velký výběr výrobk
naší prověřené
značky K-Bio
✓ Čerstvá zelenina
a ovoce K-Bio
0
✓ Celkem více než 30
Bio výrobků v našem
sortimentu

Jablečný nebo
Pomerančový
džus
100 %
1l

DLOUHODOBĚ
V SORTIMENTU

pouze

36,90

Rajčatová
nebo
Zeleninová
šťáva
1l

DLOUHODOBĚ
V SORTIMENTU

pouze

29,90

Šťáva
z červené
řepy
500 ml
(=100 ml 4,98)

DLOUHODOBĚ
V SORTIMENTU

pouze

24,90
12
12_BIO1

Za tiskové chyby
by neručíme.
neručíme Prodej jen v obvyklém množství
mno
pro domácnost.

Mrkvová
šťáva
500 ml
(=100 ml 4,98)

DLOUHODOBĚ
V SORTIMENTU
Těstoviny
různé druhy
500 g
(=100 g 4,38)

-26%

pouze

24,90

29,90

21,90

Bio káva
pražená
500 g
(=100 g 19,98)

DLOUHODOBĚ
V SORTIMENTU

DLOUHODOBĚ
V SORTIMENTU

Bio celozrnné
ovesné sušenky

pouze

pouze

v mléčné čokoládě
200 g
(=100 g 19,95)

39,90

99,90

Listový špenát
mražený
750 g
(=100 g 6,66)

DLOUHODOBĚ
V SORTIMENTU
Hrášek
mražený
750 g
(=1 kg 66,54)

pouze

49,90

Do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.
13_BIO2

-37%
79,90

49,90
13

To nejlepší.
Přirozeně.
ů
✓ Velký výběr výrobk
naší prověřené
značky K-Bio
✓ Čerstvá zelenina
a ovoce K-Bio
0
✓ Celkem více než 30
Bio výrobků v našem
sortimentu

-14%
Trvanlivé
mléko
tuk 1,5 %
1l

26,90

22,90

-16%
Trvanlivé
mléko
tuk 3,8 %
1l

14
14_BIO3

29,90

24,90

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.

DLOUHODOBĚ
V SORTIMENTU
Jogurt ovocný
různé příchutě
150 g
(=100 g 7,27)

pouze

10,90

-26%
26,90

Tvaroh
nízkotučný
250 g
(=100 g 7,96)

19,90

Celozrnné
Müsli

Špaldové
Müsli Bio

s 23 % čokolády
750 g
(=100 g 10,66)

s 35 % ovoce
500 g
(=100 g 11,98)

-20%
99,90

79,90

79,90

59,90

Celozrnné
Müsli Bio
s výhonky
750 g
(=100 g 5,32)

DLOUHODOBĚ
V SORTIMENTU

pouze

39,90
Do vyprodání
D
dá í zásob.
á b Vš
Všechna
h ffota
t jsou pouze ilustrační, bez dekorace.
15_BIO4

-25%

Cornflakes
Bio
375 g
(=100 g 9,31)

DLOUHODOBĚ
V SORTIMENTU

pouze

34,90
15

Ve víně je pravda

např. Frankovka:
vůně lesního ovoce
ny
masité pokrmy, těstoviny

např. Cabernet Moravia:

Zámecké
vinařství Bzenec
Herbarium
Moravicum
červené, růžové
nebo bílé víno
s přívlastkem
pozdní sběr
různé druhy
0,75 l láhev*
(=1 l 133,20)

-32%
149,-

99,90
např. Müller Thurgau:
broskvové tóny v chuti i vůni
moučníky, drůbeží maso

Sovín
Müller Thurgau,
Veltlínské zelené,
Muškát moravský,
Frankovka nebo
Modrý Portugal
bílé nebo červené víno
0,75 l láhev
(=1 l 93,20)

-35%

16
16_M_S1, 16_M_S6

granátová barva
zvěřina, tvrdé sýry

Archivní sklep
Cabernet Moravia
nebo
Modrý Portugal
červené víno
s přívlastkem
pozdní sběr
0,75 l láhev
(=1 l 145,34)

-31%
159,-

109,Znovín Znojmo
Muškát moravský
nebo Sauvignon
bílé víno
0,75 l láhev
např. Muškát moravský:
(=1 l 133,20)
vůně černého rybízu
kuřecí maso, ovocné dezerty

-32%

109,-

149,-

69,90

99,90

Sur-lie je název metody pro zrání vína v přítomnosti kalů, které vznikají během kvašení.
Při této metodě se mladé víno ponechává
ležet delší dobu na kvasnicích „élevage“,
někdy i za současného intenzivního promíchávání „battonage“. Po ukončení procesu
Sur-lie se víno již nefiltruje, ale po poslední
sedimentaci se stáčí do lahví buď přímo ze
sudů, nebo se vlastní vahou stočí do nového
sudu, čímž se postupně oddělí od jemného
sedimentu a teprve poté je lahvováno. Vína
vyráběná tímto způsobem jsou aromatičtější
a mají výraznější chuť. Nejčastěji se metoda
používá pro výrobu bílých a šumivých vín.
Vína zrající tímto způsobem jsou často
popisována jako plnější, chuťově rozmanitější
a bohatší. Metoda zvyšuje intenzitu ovocného charakteru aroma vína.

Poprvé
v sortimentu
Sur-lie
Hibernal nebo
Ryzlink vlašský
bílé víno s přívlastkem
pozdní sběr
0,75 l láhev
(1 l = 332,-)
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

pouze

249,-

*Platí jen pro vybrané druhy vín se shodnou akční cenou na regálové etiketě.
16_B_S1, 16_B_S3, 16_B_S7

Brise de France
Červené, bílé
nebo růžové víno
různé druhy
Francie
0,75 l láhev
např. Merlot:
(=1 l 93,20)
chuť višní a ostružin
grilovaná masa, sýry

-22%

Lambrusco
dell´Emilia IGT
Červené
perlivé víno

89,90

69,90

Itálie
0,75 l láhev
(=1 l 53,20)

slavnostní chvíle

různé druhy
Argentina
0,75 l láhev
např. Syrah:
(=1 l 133,20)

různé druhy
Moldávie
0,75 l láhev
např. Merlot rosé:
(=1 l 73,20)

ovocné a kořenité tóny

rubínová barva

červené maso, těstoviny

červené maso, polotvrdé sýry

-38%

pouze

89,90

99,90

54,90
Saint Croix Sekt
Sekt
Demi sec, Brut
nebo Rose demi sec
0,75 l láhev
např. Demi sec:
(=1 l 133,20)

-35%
139,-

chuť přezrálého
žlutého ovoce

89,90

J.P. Chenet
Bílé, červené
nebo růžové víno
různé druhy
Francie
0,75 l láhev
např. Rosé:
(=1 l 93,20)

slavnostní chvíle, přípitky

Francie
0,75 l láhev
(=1 l 133,20)
rubínová až cihlově
červená barva

předkrmy, pizza

pečená masa
jemná úprava zeleniny

DLOUHODOBĚ
V SORTIMENTU

99,90

pouze

69,90

99,90

Do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.

-28%
139,-

99,90

Côtes du Rhône
AOP
Červené víno

lehká chuť ovoce

-30%

17_VINO

39,90
Sollus
Červené, růžové
nebo bílé víno

Rotkäppchen
Šumivé víno

svěží kyselinka, citrusové tóny

59,90

Altos de Condor
Červené nebo
růžové víno

DLOUHODOBĚ
V SORTIMENTU

suché, polosuché,
rosé, nealko
Německo
0,75 l láhev
např. šumivé suché:
(=1 l 119,87)

-33%

François de Rozay
Champagne
Brut
Francie
0,75 l láhev
(=1 l 532,-)

AKCE

pouze

399,17

MLÉČNÉ POTRAVINY, TUKY

Kunín Pohár
Kysaný mléčný
dezert s želé
různé druhy
150 g
(=100 g 5,14)

-40%
12,90

7,70

Olma
Zlatá Haná
Směsný tuk
roztíratelný
tuk 73 %
250 g
(=100 g 6,76)

-26%
22,90

16,90

-29%
Jaroměřický
Tvaroh měkký
250 g
(=100 g 4,76)

kakaový nebo vanilkový
4 x 125 g
(=100 g 3,38)

24,90

16,90

18
18_M_S1, 18_M_S4, 18_M_S6, 18_M_S7, 18_M_S8

11,90

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

-32%
Zott Srdíčko
Puding

16,90

Danone Activia
Jogurt

pouze

bílý nebo sladký bílý
12 x 120 g
(=100 g 5,55)

79,90

Olma
Florian
Jogurt
různé příchutě
150 g
(=100 g 4,60)

Kunín
Jogurt
na pití
různé druhy
300 g
(=100 g 4,30)

Danone Breakfast
Jogurt
sladký bílý
nebo jahodový
s kukuřičnými lupínky
140 g
(=100 g 14,22)

-36%
10,90

6,90

-27%
17,90

12,90

-33%
29,90

19,90

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.
18_B_S1, 18_B_S3, 18_B_S4, 18_B_S5, 18_B_S7, 18_B_S8, 18_B_S9

SÝRY – SAMOOBSLUŽNÝ PRODEJ

-29%
Agrofarma
Bryndza
plnotučná
125 g
(=100 g 15,12)

-24%
Meggle Cottage
Čerstvý sýr

26,90

18,90

různé příchutě
180 g
(=100 g 10,50)

24,90

18,90

-34%
Olma Grande
Čerstvý sýr
různé druhy
125 g nebo 140 g

25,90

16,90

LAHŮDKY – SAMOOBSLUŽNÝ PRODEJ

-26%
Varmuža
Pomazánka
camembert
135 g
(=100 g 10,30)

18,90

13,90

-28%

Varmuža
Rybí filety
v remuládě

34,90

40 % sleď
200 g
(=100 g 12,45)

24,90

Poličanka
Majonéza
nebo Tatarská
omáčka
240 g
(=100 g 6,21)

-31%
21,90

14,90

MRAŽENÉ POTRAVINY

Kimbex
Makrela
kuchaná
1200 g
(=1 kg 74,92)

-43%
159,-

89,90

Landküche
Kuřecí špalíčky
1500 g
Max. 5 balení
na osobu/den
(=1 kg 33,27)

Do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.
19_M_S1, 19_M_S4, 19_M_S6, 19_M_S7, 19_M_S8

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

pouze

Originál Ruská
zmrzlina

49,90

smetanová
220 ml
(=100 ml 3,14)

pouze

6,90
19

19_B_S1, 19_B_S3, 19_B_S4, 19_B_S5, 19_B_S7, 19_B_S8, 19_B_S9

TRVANLIVÉ POTRAVINY

Knorr
Hotová jíška
světlá nebo tmavá
250 g
(=1 kg 79,60)

-44%
35,90

19,90

-32%

Menu Gold
Rýže
dlouhozrnná

39,90

8 varných sáčků
960 g
(=1 kg 28,02)

26,90

Vimixa
Čínské nudle
předvařené
500 g
(=1 kg 59,80)

-25%
39,90

29,90

-37%
Vitana
Polévka varná
různé druhy
50 g – 127 g

23,90

14,90

-33%
Rio Mare
Tuňákový salát

74,90

různé druhy
160 g
(=100 g 31,19)

49,90

Tradiční
Znojemská
okurka
5–8 cm
670 g/370 g
(=100 g 6,73)

-37%
MeiNing
Vepřové maso

47,90

ve vlastní šťávě
400 g
(=100 g 7,48)

29,90

20
20_M_S1, 20_M_S4, 20_M_S6, 20_M_S7, 20_M_S8

-34%
Nestlé
Cereálie
různé druhy
225 g nebo 250 g

-34%

49,90

37,90

32,90

24,90

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.
20_B_S1, 20_B_S3, 20_B_S4, 20_B_S5, 20_B_S7, 20_B_S8, 20_B_S9

NÁPOJE

Jupí
Ovocný sirup
různé druhy
0,7 l PET láhev
(=1 l 28,43)

-40%
Capri-Sonne
Ovocný nápoj
různé druhy
200 ml
(=1 l 29,50)

9,90

5,90

-46%
36,90

19,90

Zlatopramen 11
Pivo
světlý ležák
1,5 l PET láhev
(=1 l 16,60)

-37%
39,90

24,90

Vino Amigo
Bílé nebo červené
víno
Maďarsko
2 l PET láhev
např. bílé víno:
(=1 l 19,95)
ovocná vůně
polotvrdé sýry, těstoviny

-33%
59,90

39,90

*Víno Mikulov
Červené nebo
bílé víno
0,75 l láhev
např. Vetlínské zelené:
(=1 l 79,87)
svěží vůně s tóny mandlí
studená masa, saláty, sýry

-36%
94,90

59,90
*platí na vybrané druhy vín se shodnou akční cenou na regálové etiketě
21_M_S1, 21_M_S6

Pito
Pivo

Krušovice 12
Pivo

světlé nealkoholické
0,5 l vratná láhev
Max. 40 kusů
na osobu/den
(=1 l 13,80)

světlý ležák
0,5 l vratná láhev
Max. 40 kusů
na osobu/den
(=1 l 19,80)

-36%
10,90

6,90

-33%
14,90

9,90

Jubilejná
Lihovina
švestka, hruška,
hruška s medem
nebo čerešňa
30 % – 40 %
0,7 l láhev
Max. 5 kusů
na osobu/den
(=1 l 241,43)

-41%
289,-

169,-

Grant´s
Scotch Whisky
40 %
0,7 l láhev
Max. 5 kusů
na osobu/den
(=1 l 341,43)

-35%
369,-

239,21
21_B_S1, 21_B_S3, 21_B_S7

SLADKOSTI, SLANÉ POCHOUTKY

Jojo
Bonbony
různé druhy
80 g
(=100 g 12,38)

-37%
15,90

9,90

-33%
Figaro
Dezert
různé druhy
121 – 129 g

Dupetky
Slané pečivo
solené
nebo sezamové
80 g
(=100 g 12,38)

59,90

39,90

Opavia
Fidorka
Oplatka
v čokoládě
různé druhy
30 g
(=100 g 21,67)

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

pouze

9,90

22
22_M_S1, 22_M_S4, 22_M_S6, 22_M_S7, 22_M_S8

-40%
10,90

6,50

-37%
Halls
Drops
různé druhy
33,5 g
(=100 g 29,56)

Opavia
Zlaté
Čajové pečivo
různé druhy
180 g
nebo 220 g

-32%
Chio Pom-Bär
Snack
různé druhy
50 g
(=100 g 33,80)

24,90

16,90

15,90

9,90

-38%
30,90

18,90

-33%
Strážnické
Brambůrky
různé druhy
60 g
(=100 g 13,17)

11,90

7,90

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.
22_B_S1, 22_B_S3, 22_B_S4, 22_B_S5, 22_B_S7, 22_B_S8, 22_B_S9

KÁVA, ČAJ, INSTANTNÍ NÁPOJE

Nescafé
Instantní káva
různé druhy
160 g – 180 g

-36%
54,90

Tchibo
Instantní káva
black&white
200 g
Max. 5 kusů
na osobu/den
(=100 g 54,50)

-42%

34,90

189,-

109,Jihlavanka
Mletá káva
Standard
Original nebo
Extra jemná
150 g
Max. 10 kusů
na osobu/den
(=100 g 19,94)

-45%

-31%

54,90

Lipton
Zelený čaj

29,90

různé druhy
32, 5 g
(=100 g 67,39)

31,90

21,90

PEČIVO – SAMOOBSLUŽNÝ PRODEJ

7 Days
Bake Rolls
různé druhy
70 g nebo 80 g

-26%
České buchty
různé náplně
360 g
(=100 g 5,53)

26,90

19,90

Do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.
23_M_S1, 23_M_S4, 23_M_S6, 23_M_S7, 23_M_S8

-29%
16,90

11,90
23
23_B_S1, 23_B_S3, 23_B_S4, 23_B_S5, 23_B_S7, 23_B_S8, 23_B_S9

PRACÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Palmex
Prací prášek
nebo gel
různé druhy
3,85 kg = 55 dávek,
4,38 l = 55 + 5 dávek
(=1 dávka 3,08)

AKCE
Ariel
Prací prášek,
gel nebo tablety

pouze

169,-

-48%
Sunlight
Tablety do myčky
různé druhy
40 ks, 52 ks nebo 66 ks

349,-

179,-

-40%

různé druhy
4,55 l = 70 dávek,
5,025 kg = 67 dávek
nebo 28 + 22 ks

Cif
Čisticí tekutý krém

49,90

Bref Power
Active
WC závěs

různé druhy
500 ml
(=1 l 59,80)

29,90

různé druhy
3 × 50 g
1 balení

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

pouze

249,-

-49%
119,-

59,90

PRO ZVÍŘATA

Darling
Granule
pro psy
hovězí
a zelenina
10 kg
Max. 5 kusů
na osobu/den
(=1 kg 19,90)

-45%

-32%

Kitekat
Kapsičky pro kočky

119,-

Whiskas
Granule pro kočky

119,-

různé druhy
12 × 100 g
(=100 g 5,41)

64,90

různé druhy
1,4 kg
(=1 kg 57,08)

79,90

24
24_M_S1, 24_M_S4, 24_M_S6, 24_M_S7, 24_M_S8

-33%
299,-

199,-

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.
24_B_S1, 24_B_S3, 24_B_S4, 24_B_S5, 24_B_S7, 24_B_S8, 24_B_S9

KOSMETIKA, HYGIENA
Listerine
Ústní voda
různé druhy
500 ml
(=100 ml 15,98)

-46%
149,-

79,90

-37%

-35%

Aquafresh
Zubní pasta

47,90

Corega
Fixační krém

99,90

různé druhy
125 ml
(=100 ml 23,92)

29,90

různé druhy
40 g
(=100 g 162,25)

64,90

Palette
Intensive
Color Creme
Barva
na vlasy
různé druhy
50 ml/balení

-28%
69,90

49,90

PRO DĚTI
Hello
Ovocná
přesnídávka

Hipp
Zeleninový příkrm

různé druhy
190 g
(=100 g 4,16)

různé druhy
125 g
(=100 g 15,92)

-33%

-33%

11,90

29,90

7,90
Big Soft
Exclusive
Toaletní papír
2vrstvý White
1 balení, 8 × 23 m
Max. 5 balení
na osobu/den
(= 1 role 4,37)

-41%
59,90

34,90
Do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.
25_M_S1, 25_M_S4, 25_M_S6, 25_M_S7, 25_M_S8

19,90
PAPÍRENSKÉ ZBOŽÍ

Pampers
Premium
Dětské pleny
Newborn – 88 ks,
Mini – 80 ks,
Junior – 44 ks,
Midi – 60 ks
nebo Maxi – 52 ks
1 balení

-14%
349,-

299,25

25_B_S1, 25_B_S3, 25_B_S4, 25_B_S5, 25_B_S7, 25_B_S8, 25_B_S9

TENTO TÝDEN NOVĚ
Made in Germany

AVENA LAZURA
pro všechny druhy dřeva
prodyšná, nestéká
ochrana proti povětrnostním
vlivům a UV záření
druhy: světlý dub, teak,
ořech, palisandr
objem: 5 l

299,Made in Germany

FASÁDNÍ BARVA 10 l
OCHRANA
PROTI
PLÍSŇOVÝM
SKVRNÁM
objem: 400 ml

prodyšná
odolná proti povětrnostním
vlivům, bez obsahu
rozpouštědel, vhodná jako
první nátěr na minerální
podklady, zdivo a beton

79,90

399,-

Made in Germany

PROSTŘEDEK
K
NA ČIŠTĚNÍ
SPÁR
objem: 1 l

59,90
Made in Germany

PROTIPLÍSŇOVÝ
NÁTĚR
ochranná barva
objem: 2,5 l

199,1 l = 79,60

26
26_LAZURA

Made in Germany

ČISTICÍ SPREJ
odstraňovač plísně
bez chlóru
objem: 1 l

59,90

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.

Nabídka z této strany neplatí pro filiálky

viz zadní strana

ČISTIČ OKEN
výdrž 20 minut při plném
m nabití
doba nabíjení: 90 minut
cena za 1 balení

doporučená cena: 1690,690,-

1299,-

SMETÁ NA STROPY
SMETÁK
A OKA
OKAPY
s telesko
teleskopickou tyčí
délka tyč
tyče
nastavitelná do: 3,6 m
nastavit
cena za 1 kus

199,STĚRKA NA OKNA
NA
S TELESKOPICKOU
KOU
TYČÍ

150
5

K
KG

výsuvná tyč do 120 cm
m
houbička na mytí
gumová stěrka
cena za 1 kus

SKLÁDACÍ STOLIČKA
S
ro
rozměry:
35 x 27 x 22 cm
m
materiál: plast
cena za 1 kus
ce

99,90

169,-

VYSAVAČ
VAČ PRO MOKRÉ
I SUCHÉ
HÉ SÁNÍ
4 otočná
á kolečka
sací hadice
dice o průměru 36 mm
objem nerezové nádoby: 15 l
množství
ví vzduchu: 58 l / s
sací výkon:
on: max. 162 mbar
příkon: 1250 W

doporučená
učená cena: 1190,-

899,ROHOŽKA
ŽKA
rozměry: 45 x 75 cm
cena za 1 kus

59,90
Nabídka z této strany neplatí pro filiálky

viz zadní strana

Mimořádná nabídka do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.

27
27_LUX

TENTO TÝDEN NOVĚ
VENKOVNÍ
PRODLUŽOVACÍ
KABEL
stupeň krytí: IP 44
délka: 25 m

499,-

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ
TC-HP 1334
provozní tlak: 100 bar
průtok: 340 l / h
teplota vody: max. 60 ̊C
nádoba na čisticí prostředek:
0,45 l
výkon: 1300 W

doporučená cena: 1945,-

ŽEBŘÍK HLINÍKOVÝ
3 x 6 příček
výška až do: 3,2 m
možné kombinace žebříku:
posuvný, stojící a štafle
cena za 1 kus

1289,-

1299,-

RUDL
snadná manipulace,,
kompaktní rozměry
pro uložení
výsuvná rukojeť
nosnost: 80 kg
rozměry:
98,5 x 42 x 42 cm

499,28
28_KABEL

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.

Nabídka z této strany neplatí pro filiálky

viz zadní strana

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK
dosah až 100 m
38 melodií
včetně baterií: přijímač 2 x AA,
vysílač 1 x 23 A
rozměry:
přijímače - 10 x 6,3 x 3,3 cm
vysílače - 9 x 4 x 2,3 cm

Vychytávky
y
d
a
r
h
a
z
a
u
t
do by

199,-

Ve speciální nabídce Kauflandu
pořídíte vše od poštovní schránky,
bezdrátového zvonku a spoustu
dalších vychytávek do bytu,
domu i zahrady.
Nenechte si tyto
skvělé nabídky utéct.

STŘÍKACÍ PISTOLE
ČISTICÍ SPIRÁLA
s plastovou rukojetí
pružinový ocelový drát
délka: 3 m
průměr: 6 mm

vhodná pro všechny
nátěrové hmoty

549,-

34,90
ZÁBRADLÍ
kvalitní držadlo z nerezové oceli pro vnitřní i venkovní
použití, zaoblený tvar pro pohodlné a bezpečné
uchopení, montážní příslušenství je součástí
rozměry: 150 x 4,5 cm

PLASTOVÁ VANA
tvar: obdélník
obsah: 53,5 l
rozměry: 70 x 40 x 27 cm

549,-

119,-

Nabídka z této strany neplatí pro filiálky

viz zadní strana

Mimořádná nabídka do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.

29

29_SVETLO

TENTO TÝDEN NOVĚ

3

roky
záruka

DÓZA KERAMICKÁ
na skladování česneku
rozměry: 16 x 16 cm
cena za 1 kus

NUTRITION MIXER

99,90

7 funkcí: sekání, mixování,
míchání, příprava kaší a pyré,
drcení, mletí a uchovávání
turbovýkonný nástavec
s křížovými noži,
včetně knížky
s recepty na ty nejlepší
vitamínové bomby
příkon: 700 W

1199,-

DÓZA KERAMICKÁ
na skladování cibule
rozměry: 21 x 21 cm
cena za 1 kus

149,SKLENĚNÁ DÓZA
s plastovým víkem
cena za 1 kus
objem: 0,8 l

DÓZA KERAMICKÁ
na skladování brambor
rozměry: 32 x 21,5 cm
cena za 1 kus

objem: 2,6 l

79,90 119,objem: 1,5 l

99,90 169,vhodné
do
sušičky

SADA PROSTÍRÁNÍ
ozdobí a ochrání
váš jídelní stůl
100% bavlna
různé barvy a vzory
rozměry: 35 x 50 cm
cena za 1 balení

119,BĚHOUN NA STŮL
ozdobí a ochrání
váš jídelní stůl
100% bavlna
různé barvy a vzory
m
rozměry: 40 x 150 cm
cena za 1 kus

99,90
30_MIXER

M
MLÝNEK
NA SŮL A PEPŘ
N
elektrický
materiál: nerezová ocel,
el,
plast
cena za 1 kus

179,-

4

kusy
y
v balení

vhodné
do
sušičky

30

299,-

objem: 4 l

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.

vhodné
do
sušičky

KUCHYŇSKÉ
UTĚRKY
100% bavlna
s praktickým
poutkem
na zavěšení
různé barvy
rozměry: 50 x 70 cm
cena za 1 balení

99,90
Nabídka z této strany neplatí pro filiálky

5

kusů
v balení

viz zadní strana

TYČOVÝ MIXÉR SMS 3190
univerzální drtič a šlehač
pogumovaný povrch pro jednodušší
obsluhu, ergonomický tvar, 2 rychlosti
držák šlehače a tyčového mixéru
objem nádoby: 0,5 l
příkon: 200 W

doporučená cena: 799,-

599,PLECH NA PEČENÍ
s nepřilnavým povrchem
rozměry: 41 x 26,5 x 6 cm
nebo
rozměry: 42 x 29 x 4 cm
cena za 1 kus

3

79,90

roky
záruka

3

roky
záruka

MULTIFUNKČNÍ STRUHADLO
DLO
EXPRESS ME 3604
vysoce kvalitní bubnová struhadla
struhadla z nerezové oceli
příslušenství: 5 různých nástavců
příkon: 150 W

doporučená cena: 899,HRNEC
SMALTOVANÝ
s poklicí
rozměry: 30 cm x 25 cm
objem: 18 l

599,-

349,bez poklice
rozměry: 43 cm x 14 cm
objem: 20 l

269,160 ̊C

GRILOVACÍ
PÁNEV
s nepřilnavým
povrchem
rozměry: 28 x 28 cm
m
materiál: slitina hliníku
níku

329,Nabídka z této strany neplatí pro filiálky

viz zadní strana

Mimořádná nabídka do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.
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TENTO TÝDEN NOVĚ
POLŠTÁŘEK PRO ZVÍŘATA
potah: 48% bavlna/50% polyester
výplň: 100% polyesterové vlákno
prošívaný, příjemně měkký
různé barvy a vzory
cena za 1 kus
rozměry: 70 x 100 cm

199,249,rozměry: 85 x 120 cm

PELÍŠEK
PRO KOČKY 2v1
potah: 100% polyester
(fleece)
výplň: 100% polyuretan
různé barvy
rozměry: 38 x 42 cm
cena za 1 kus

DEKORAČNÍ
POLŠTÁŘEK
ve tvaru zvířete
s foto potiskem
100% polyester
výška: 38 cm
různé dezény
cena za 1 kus

299,-

99,90
POTAH
DO ZADNÍ
ČÁSTI AUTA
PRO ZVÍŘATA
chrání interiér auta
před chlupy,
nečistotou a vlhkostí
připevnění
na zadní sedadla
4 gumičky na upevnění
materiál: polyester / PEVA
rozměry: 145 x 115 cm

149,32
32_CICA

Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.

DEKORAČNÍ
POLŠTÁŘEK
s foto potiskem
100% polyester
se zipem
různé dezény
rozměry: 45 x 45 cm
cena za 1 kus

99,90
Nabídka z této strany neplatí pro filiálky

viz zadní strana

KOČIČÍ
ŠKRABADLO

TOALETA
PRO KOČKY

materiál:
bambus a plyš
rozměry:
ozměry: 45 x 35 x 72 cm

materiál: plast
rozměry:
54 x 39 x 40 cm

499,-

279,ODPOČÍVADLO
TOPENÍ
NA T
pro ko
kočky
materiál: ocel a plyš
mater
rozmě
rozměry:
50 x 32 x 26 cm

199,-

3

roky
záruka

PŘEPRAVNÍ BOX
PRO ZVÍŘATA
materiál: polypropylen
hmotnost: 1,05 kg
rozměry: 47,2 x 31,2 x 30,2 cm

269,SMETÁČKOVÁ
SOUPRAVA
obsahuje:
1 x smetáček
1 x lopatka
s gumovou lištou
materiál: plast
cena za 1 kus

69,90
3

roky
záruka

VYSAVAČ DD2224-9
ZASTŘIHÁVAČ ZVÍŘECÍCH CHLUPŮ SHOWPRO
možnost nastavení délky, vhodné na hlavu, tělo, tlapky
balení obsahuje: hřeben, 4 upevňovací hřebeny, nůžky, olej, čisticí
kartáč, kryt kotouče

doporučená cena: 3899,-

1699,-

799,Nabídka z této strany neplatí pro filiálky

bezsáčkový
hepa filtr
objem nádoby: 1,8 l
kartáč na podlahy
a zvířecí chlupy

viz zadní strana

Mimořádná nabídka do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.
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PRODÁVÁ VÁŠ KAUFLAND
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ONLINE KUCHAŘKA

VELKÁ
ONLINE KUCHAŘKA
PŘES 2 600 RECEPTŮ
Jak na dobrou kulajdu, úžasnou svíčkovou k nedělnímu obědu,
poctivý hovězí vývar nebo kynuté buchty jako od maminky?
Vyberte si z naší velké online kuchařky.
Dobrou chuť!

www.kaufland.cz/onlinekucharka

36
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Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v obvyklém množství pro domácnost.
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AKČNÍ LETÁK

AKČNÍ LETÁK
DO MAILU
ZDARMA
Akční nabídky
můžete mít už o den
dřív před začátkem
platnosti ve Vašem
mailu.
Stačí se
zaregistrovat na:
www.kaufland.cz/
letakdomailu
trujte
Zaregis ma
se zdar

Mimořádná nabídka do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.
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PODPORUJEME ČESKÉ DODAVATELE

Nejkvalitnější maso
z Masa Jičín pro Kaufland
V tuzemsku působí několik chovatelů selat, kteří vykrmují
prasata do porážkové váhy, dodávají je do českých
masokombinátů, a dokážou i za ne vždy přívětivých podmínek
prosperovat. V Královehradeckém kraji je to například Maso
Jičín. „Naše aktivity máme blízko Jičína. Prasata chovají naši
dodavatelé ve vzdálenosti do 50 kilometrů od masokombinátu.
Prodejny chceme mít také v kraji, kde působíme, jsme s ním
hodně spojeni,“ říká ředitel Masa Jičín Bohuslav Kohout.

Nejvyšší kvalita pro Kaufland
Své maso a produkty z něj prodávají také do velkých obchodních
řetězců. Ty představují dlouhodobý a stabilní odbyt, jsou ale
i hodně náročné na kvalitu. Nejvyšší požaduje Kaufland. Podle
Kohouta právě tam proudí nejlepší kusy masa. „Vybírají si jen
kusy s nejvyšším podílem poctivé svaloviny a také nás vedou
k tomu, abychom jim dodávali maso v co nejvyšší libovosti a co
nejčerstvější,“ říká zástupce ředitele Karel Čeřovský.

V číslech
Maso Jičín ročně vyprodukuje zhruba 10 350 tun vepřového od
českých dodavatelů. Aby měla firma dostatečný přísun prasat
na porážku, odebírá od jednoho z jeho největších dodavatelů,
PROAGRO Nymburk, 40 000 kusů. Tento chovatel má vlastní
chov počtu 2 600 prasnic. Každá z nich za rok porodí až 30
selat. Malou část živých prasat vyváží společnost na Slovensko
a do Maďarska, většinu jich ale porazí a zpracuje, nebo je posílá

do jiných českých masokombinátů. Veškeré zpracované maso
z Jičína se prodává jen v České republice. Zhruba třetina ho míří
do velkých řetězců, zbytek pak do menších řeznictví, včetně
vlastních prodejen. Veškerá poražená prasata pochází z českých
chovů, a tudíž jsou na českém trhu prodávána pod značkou
Česká potravina se státní vlajkou.

Zpracování v masozávodu Kauflandu
Do masozávodu Kauflandu v Modleticích dorazí vepřové půlky,
které pak zpracují Naši řezníci. Na příjmu zboží se zkontroluje,
zda maso splňuje všechny kvalitativní požadavky. Maso musí být
o teplotě do 7 °C, aby byla zaručena stanovená mikrobiologická
kvalita. Mikrobiologická kvalita se testuje přímo v naší laboratoři
v masozávodě. Zařízení, které dokáže během 3 hodin a přesně
vyhodnotit mikrobiologickou kvalitu, máme jako jeden z mála
masozávodů. Vepřové půlky se také kontrolují vizuálně, zda jsou
správně opracované a očištěné. S dodavateli udržujeme dobré
vztahy, děláme pravidelné návštěvy a dbáme na to, aby každý
z našich dodavatelů dodržoval řádné zacházení se zvířaty.

Stálý veterinární dozor
Příjem a kontrola masa musí být velmi přísná. V Kauflandu
dodržujeme mnohem přísnější podmínky, než jsou stanovené
českou legislativou, abychom zpracovávali a prodávali opravdu
jen maso vysoké kvality. V našem masozávodě je přítomný
veterinární dozor, který pravidelně prochází celým provozem.

Karel Čeřovský
Maso Jičín
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PODPORUJEME ČESKÉ DODAVATELE

Vína z Vinařství Ludwig
exkluzivně v Kauflandu

Ludvík Šlancar
Vinařství Ludwig

Víte, že na území České republiky existuje jedna Svobodná
spolková republika? Má název Kraví hora a založili ji občané
nádherné slovácké obce Bořetice, ležící ve Velkopavlovické
vinařské podoblasti. V samém srdci této krásné svérázné
republiky má své vinice a vinný sklep také Vinařství Ludwig.
Některá vína tohoto vinařství lze koupit exkluzivně v Kauflandu.

Proč Vinařství Ludwig?
Pradědeček dnešního ředitele Vinařství Ludwig, Ludvíka
Šlancara, říkejme mu Ludwig I., narozený v polovině 19. století
ve vinařské rodině, vychovával své děti velmi tvrdě, byl povoláním
kolář, ale měl rád víno a režnou. Po celou dobu první světové
války byl jeho syn Ludwig II. ve Vídni, kde jako krejčí šil uniformy
pro vojáky, což bylo placeno velmi málo, ale přivydělával si šitím
oděvů pro vídeňskou smetánku. Po válce se vrátil na Moravu a
za zlato vydělané ve Vídni nakoupil postupně mnoho pozemků,
kam zasázel vinnou révu. Věnoval se hlavně výrobě vína a jeho
prodeji, jezdil prodávat po celé Moravě a dodával víno i do
Rakouska. Jeho syn Ludwig III. (*1914) se přestěhoval se za svou
ženou do Prahy. Tady se i současný ředitel Ludwig IV. narodil, ale
většinu svého dětství prožil mezi vinohrady a vínem na Moravě.
Nejvíce času trávil v rodině strýce Ervína, od kterého celý život
čerpal rady a informace o vinaření. Později, když začal vyrábět
víno, ho strýc naučil v praxi víno čiřit, školit, zkrášlovat
a uvedl ho do běžné vinařské praxe včetně vinařské etiky,
poznávání vína a rozeznávání vad, nemocí i falšování vína. Strýc
byl také u stavby prvního sklepa v Roztokách u Prahy. Když měli
vybetonované základy, přivezl z Moravy dva zedníky – specialisty
na stavění sklepů. Ti udělali konstrukci z dřevěných oblouků,
ramenáty, na které se položily latě, a na ně se vyzdila klenba. Do
sklepa objednal tatínek na Moravě dřevěné sudy a začala
výroba. Ludwig IV. pracoval původně ve stavebním výzkumu,
Mimořádná nabídka do vyprodání zásob. Všechna fota jsou pouze ilustrační, bez dekorace.
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kde vedl jeden z největších stavebních výzkumných ústavů. Po
roce 1990 se vrátil na Moravu do Němčiček ve velkopavlovické
vinařské podoblasti, do míst svého dětství a k povolání předků
i ke svému hobby. Začal podnikat v oboru vinařství a koníček se
záhy změnil na tvrdou práci. Začínal sám a roční výroba byla
kolem 10 000 lahví. Nyní má firma tři pracoviště, 36 hektarů
vlastních či dlouhodobě pronajatých vinohradů, 25 zaměstnanců
a produkci skoro 1,5 miliónů lahví ročně. Kromě vlastních
vinohradů má Vinařství Ludwig i smluvní vinohradníky. Stále
větší podíl v produkci mají vína přívlastková, ať již pozdní sběry
nebo výběry z hroznů. Současnou vlajkovou lodí je řada Modré
hory s tradičními odrůdami z modrohorských vinohradů.
Společnost sází i na opomíjené odrůdy jako je Veltlínské zelené,
Ryzlink vlašský či Neuburské, jejichž prodej každoročně roste.
Vína Ludwig najdete kromě České republiky i na Slovensku,
v Číně, v USA, v Japonsku, ve Vietnamu, na Taiwanu i na
Filipínách. Příběh ale pokračuje – Ludwig V. (i když Ludvík je jeho
druhé křestní jméno) je ekonomickým ředitelem společnosti
a další generace pomalu dorůstá…

Exkluzivně
Právě kvůli bohaté rodinné tradici, kvalitě vína, moderním
technologiím, nejvyšší míře hygieny, a hlavně kvůli tomu, že
v Bořeticích žijí skvělí lidé, si Kaufland porozuměl s Vinařstvím
Ludwig. A tak exkluzivně v Kauflandu můžete najít skvělá
červená vína Frankovka, pozdní sběr, Merlot, výběr z hroznů,
růžové víno Zweigeltrebe, výběr z hroznů a bílá vína Irsai Olivier,
kabinet a Veltlínské zelené pozdní sběr. Kromě těchto však
Kaufland nabízí mnoha další vína z produkce Vinařství Ludwig.
Zkrátka – u vína se sejdou dobří lidé a dobří lidé dělají dobré
víno. Na zdraví!
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PLATNÉ V SOBOTU 9. 9. 2017 A NEDĚLI 10. 9. 2017!
Nektarinky
I. jakost
dovoz Itálie
nebo
Španělsko
1 kg

Hovězí maso
na roládu
cena za 1 kg

-30%

AKCE

259,-

pouze

179,-

22,90

NÁŠ SUPERVÍKEND
OD SOBOTY DO NEDĚLE
Milko
Ochucený tvaroh
s vlákninou

Prantl
Šunka nejvyšší
jakosti

různé příchutě
130 g
(=100 g 6,85)

150 g
(=100 g 19,94)

-33%

-40%

44,90
OBSAH MASA
91 %

14,90

29,90

8,90
Red Bull
Energetický
nápoj
4pack
4 × 0,25 l plech

-42%
Figaro
Čoko piškoty

129,-

14,90

89,90

Velké Meziříčí
ul. U Tržiště, Pelhřimov
ul. Pražská, Blansko
Lanškroun
ul. Dvořákova, Zábřeh
ul. Leštinská

světlý ležák
0,5 l vratná láhev
Max. 40 kusů
na osobu/den
(=1 l 15,80)

-30%

25,90

různé příchutě
147 g
(=100 g 10,14)

Braník 11
Pivo

ul. Na Řadech, Veselí nad Moravou

-36%
12,50

7,90
ul. Stolařská, Bruntál

třída Práce,

Otevírací doba: po – ne 7.00 – 22.00 hodin
maso – pultový prodej,
ryby – pultový prodej,
chlazené ryby,
spotřební zboží,
chlazená drůbež – pultový prodej

www.kaufland.cz/
facebook

Akceptujeme tyto platební prostředky:

Chcete u nás pracovat? Těšíme se na
Váš životopis. www.kaufland.cz/kariera

Tento leták vydává společnost Kaufland Česká republika v.o.s. se sídlem Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6, IČ 25110161.
V případě dotazů se obraťte na bezplatnou telefonní linku 800 165 894.
Za tiskové chyby neručíme. Prodej jen v množství obvyklém pro domácnost, do vyprodání zásob.
Všechna fota jsou pouze ilustrační. Kompletní nabídka také na www.kaufland.cz
Nabídka zboží se může lišit dle velikosti prodejny.
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