
Android™ 4.4.2,  
KitKat®

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

SHAH
Macskaeledel 
húsos vagy szárnyas vagy
aszpikos vagy halas 
12 x 100 g/doboz 
582,50 Ft/kg 582,50 Ft/kg

húsos vagy szárnyas vagy
-22 %

699
Ft/doboz

AKCIÓ
899 Ft helyett

RUFUS 
Teljes értékű  
kutyaeledel 
10 kg/csomag 
189,90 Ft/kg 

RUFUS
Kutyaszalámi
baromfi vagy marha 
1 kg/darab
179 Ft/kg

RUFUS
Kutyaszalámi

-28 %

179
Ft/darab

AKCIÓ
249 Ft helyett

189,90 Ft/kg
-400 Ft

1 899
Ft/csomag

AKCIÓ
2 299 Ft helyett

TOPIX 
Macskaeledel
szárnyas vagy  
pulyka vagy marha  
100 g/tégely
590 Ft/kg

-33 %

59
Ft/tégely

AKCIÓ
89 Ft helyett

ÉRVÉNYES  
10.01-JÉTŐL 10.07-IG!

Állati 
jó árak...

Milyen állat illik Önhöz? 
2. oldal 

Tudta-e, hogy ... 
3. oldal 

Ez teszi a macskát boldoggá! 
3. oldal 

Nedves vagy száraz eledel? 
4. oldal

és tuti tippek a házikedvencekről!
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ÉRVÉNYES: 10.01. CSÜTÖRTÖKTŐL 10.03. SZOMBATIG

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  

nyomtatva.

Látogasson meg 
minket a 
Facebook-on!

Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal. A termékekdekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékillusztrációk csupán elkészítési, ill. tálalási javaslatként 
szolgálnak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban értékesítünk. A termékek műszakilag, ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól. Bár a kiadvány-
ban szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, szerkesztési vagy nyomtatási hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.

* Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy áruházainkban az áruellátás 
folyamatos és zökkenőmentes legyen. Amennyiben azonban gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését.  
Textil és cipő termékeinknél nem minden modell kapható minden méretben. 2015. 40. hét

ALDI. Jobban. Okosabban.



KAPHATÓ 10.01-JÉTŐL  
A KÉSZLET EREJÉIG!

KAPHATÓ 10.01-JÉTŐL  
A KÉSZLET EREJÉIG!

KAPHATÓ 10.01-JÉTŐL  
A KÉSZLET EREJÉIG!

A KÖNYV MEGVÁSÁRLÁSÁVAL 
100 FT-TAL TÁMOGATJA  

A MAGYARORSZÁGI WWF 
MUNKÁJÁT.

Gyermekkönyv az állatokról*
bemutatja a gyermekeknek, hogy miként nevelik fel utódaikat  
az állatok, megismerhetik az óceánok élővilágát vagy a táplálék- 
lánc csúcsán trónoló ragadozó fajokat - látványos fotókkal 
illusztrálva 
• Állati családok vagy 
• Ragadozók - A vadvilág urai vagy 
• Óceánok - A nagy kékség titkai

Állatok végveszélyben - könyv a WWF  
vörös listáján szereplő fajokról*
könyv a kihalással fenyegetett növény- és állatfajokról, 
QR-kódokkal kiegészítve, melyek kapcsolódó internetes 
oldalakra irányítanak beolvasásuk után

KAPHATKAPHATKAPHA Ó 10.01-JÉTŐL
A KÉSZLET EREJÉIG!

Ó 10.01-JÉ
 EREJÉIG!

Ó 10.01-JÉ

Szakkönyv házi- 
állatokhoz*
többféle cím 

699Ft
699 Ft/db

/darab

1 299 Ft
1 299 Ft/db

/darab

1 999 Ft
1 999 Ft/db

/darab

KAPHATKAPHATKAPHA Ó 10.01-JÉ
A KÉSZ  EREJÉIG!

Ó 10.01-JÉ
 EREJÉIG!

Ó 10.01-JÉ

Szakkönyv házi-
állatokhoz*

Ó!

Ez vicc 
volt?

Hát ez 
igazán 
csodás!

És tudja, hogy egy  
háziállat időt és figyelmet 

igényel?

Igen, de olyan sok 
csak nem kell!

Mennyi idő lehet?
Néha több, néha  

kevesebb! De egy óránál 
ne legyen több!

Egy kis játék,  
simogatás  

belefér?

Ki vagyok én?  
A Pókember!

Mindenképpen!

Inkább csak nézni  
szeretem az állatokat!

Némó  
nyomában!

Napi 2-3 óra  
rendben van!Most éppen olyan  

kényelmesen fekszem!

Semmi  
sem jobb,  

mint a friss  
levegőn!

Persze, ezt szívesen 
megteszem!

Drága volt  
a kanapéja?

Mi a  
kedvenc 

filmje?

Látja, hogy  
éppen esik?!

Jelszó:  
„sétáltatás“!

Akkor  
inkább nem...!Nem  

vagyok  
cukorból...

Nem is  
tudom,  

már olyan régi!

Ó, igen!  
Ezért vagyok  

rá nagyon  
kényes!

Valóban?

Önnek van ideje, szívesen  
van a szabad levegőn és  
a kutya köztudottan az  
ember legjobb barátja.

Miau!

Szereti  
az állatokat? Nem, a kutya 

sétáltatja meg 
magát és a 

hörcsög takarítja 
ki maga után az 

almot, stb.

Próbálkozzon 
inkább egy  

játékmackóval!

Különben miért tölteném 
ki ezt a tesztet?

Nem mindenki számára 
megfelelőek, de a pókokban 
és a hüllőkben is van valami 

csodálatos!

alóban?

Szereti 
az állatokat?

Próbálkozzon 
inkább egy 

játékmackóval!

MILYEN ÁLLAT  
          ILLIK ÖNHÖZ?

Hörcsög, tengerimalac,  
ugróegér: mind  

nagyon édes!

Nem  
igazán...!

START

Egy akvárium  
biztosan jól mutatna  

a lakásában!

ALDI. Jobban. Okosabban. 10.01. CSÜTÖRTÖKTŐL



Műanyag  
alomlapát*
a csomósodó 
almokhoz ajánlott

SHAH 
Macska- 
alom 
10 l/csomag
64,90 Ft/l

-100 Ft

649
Ft/csomag

AKCIÓ
749 Ft helyett

HASZNÁLHATÓ FŰTŐTESTRE VAGY 
LÉPCSŐKORLÁTRA FÜGGESZTETT 
FEKHELYKÉNT

199Ft
199 Ft/db

/darab

SHAH
Fűtőtestre függeszthető fekhely macskáknak*
kényelmes fekhely a macskáknak, stabil, fémkeretes,  
egyszerűen felszerelhető, puha, levehető huzattal

2 999 Ft
2 999 Ft/db

/darab
huzat:

WHISKAS
Száraz 
macskaeledel  
csirke vagy marha
1,5 kg/csomag 
666 Ft/kg

WHISKAS
Száraz 

KAPHATÓ 10.01-JÉTŐL  
A KÉSZLET EREJÉIG!

-23 %

999
Ft/csomag

AKCIÓ
1 299 Ft helyett

Macskatoalett és macskaalom tekintetében nagyon eltérő a házi tigrisek és gazdáik ízlése. A klasszikus macskatoalett egy egyszerű, levehető keretű műanyag tálkából áll. A magánszféra biztosítása érdekében tetővel és billenőajtóval ellátott macska- toalettek is kaphatók. Ez a változat különösen előnyös a macskatulajdonosok számára: a szag és a macskaalom ott marad, ahol lennie kell - vagyis a macskatoalettben.   
A macskaalom ugyanolyan fontos, mint a macskatoalett. Ezért a megfelelő macska- alom kiválasztásánál különösen fontos, hogy az alom a folyadékot és a keletkező sza-gokat gyorsan felszívja és biztosan bezárja. Ezen kívül az alomnak puhának kell lenni  a cicák érzékeny mancsaihoz és nem szabad nagyon porlania. A macskaalom külön-böző formában és anyagból kapható. Csomósodó macskaalomnak nevezünk min-den olyan alomfajtát, ami összecsomósodik, ha folyadékkal érintkezik. Ezért számos csomósodó macskaalom-fajta duzzadó agyagból – bentonitból áll. A jó minőségű alom a folyadékot és a szagot gyorsan csomókba zárja, a macskatoalett tisztításánál stabilak maradnak és nem morzsálódnak szét. 

EZ TESZI  
A MACSKÁT  
BOLDOGGÁ!

KÜLÖNBÖZŐ  
SZÍNEKBEN

TUDTA-E, HOGY ...

... a világ legkisebb macskája kifejlett 
 állapotban kevesebb, mint 2 kg? 
A valószínűleg legkisebb termetű macska a ritka afrikai feketelábú  
macska (Felis nigripes). Ez a macska szürke, fekete pöttyös, Dél- 
nyugat-Afrikában él és 2002-ben a veszélyeztetett állatok közé sorolták.  
A kifejlett nőstények súlya mintegy 1,3 kg, a kifejlett hímeké mintegy  
1,9 kg. A legkisebb tenyésztett fajtatiszta macska egyébként a Singapura.  
A nőstények elérik a 2 kg-ot, a kifejlett hímek súlya 2,5-3 kg.

... miért nem szabad  
a macskáknak kutyaeledelt enniük? 
A kutyaeledel többek között azért sem alkalmas a macska táplá-
lására, mert a macskáknak ötször több fehérjére van szükségük, mint 
a kutyáknak. Bizonyos tápanyagokra (pl. taurin) is szükségük van az 
eledelben, amit a kutyák maguk termelnek a testükben. Csak a jó 
minőségű macskaeledel van pontosan a bársonytalpúak igé-
nyeire szabva és biztosítja számukra mindazt, amire naponta 
szükségük van.

... milyen hangosan tud  
egy macska dorombolni?
A Guinness Rekordok Könyve szerint a tizenkét éves Smokey nevű macska 
Angliából 67,7 decibellel tartja a rekordot. Ez azt jelenti, hogy Smokey 
olyan hangosan dorombol, mint amilyen zajt egy használatban lévő 
porszívó bocsát ki. Egy fűnyíró egyébként 90 decibel erősségű zajt kelt.

... mi a Flehmen-reakció? 
A macskák 50 %-a elkezd „grimaszolni“, amint macskamentát 

érez. Ha pontosan megfigyeli a macskáját, akkor láthatja:  
a macska felemeli a fejét, kicsit felhúzza a felső ajkát és levegőt 

szív be a szájpadláson található speciális szerven keresztül. 
Ezzel ellenőrzi az előtte lévő tárgy szagát és ízét.

... a macskák nem ismerik 
fel saját tükörképüket? 
Bár néhány YouTube videó ennek 

az ellenkezőjét mutatja, a macskák a 
legtöbb esetben nem foglalkoznak a 

tükörképükkel. A kutatók azt feltételezik, 
hogy a macskák látnak ugyan egy macs-
kát a tükörben, de nem veszik komolyan, 

mert nincs macskaszaga. Különböző tesztek 
azt is igazolták, hogy a macskák nem képe-

sek felismerni tükörképükben saját magukat.

... milyen nagy a világ  
leghosszabb házi macskája? 

Egy nevadai (USA) Maine Coon kandúr biztosította magának  
a bejegyzést a Guinness Rekordok Könyvébe. A „Reno Gazette- 

Journal“ arról számolt be, hogy az öt éves Stewie 123,2 centiméter 
hosszú az orra hegyétől a farokcsont végéig.

macska (Felis nigripes). Ez a macska szürke, fekete pöttyös, Dél-
nyugat-Afrikában él és 2002-ben a veszélyeztetett állatok közé sorolták. 
A kifejlett nőstények súlya mintegy 1,3 kg, a kifejlett hímeké mintegy 
1,9 kg. A legkisebb tenyésztett fajtatiszta macska egyébként a Singapura. 

A kutyaeledel többek között azért sem alkalmas a macska táplá-
lására, mert a macskáknak ötször több fehérjére van szükségük, mint 
a kutyáknak. Bizonyos tápanyagokra (pl. taurin) is szükségük van az 
eledelben, amit a kutyák maguk termelnek a testükben. Csak a jó 

Ezzel ellenőrzi az előtte lévő tárgy szagát és ízét.

tükörképükkel. A kutatók azt feltételezik, 
hogy a macskák látnak ugyan egy macs
kát a tükörben, de nem veszik komolyan, 

mert nincs macskaszaga. Különböző tesztek 
azt is igazolták, hogy a macskák nem képe

sek felismerni tükörképükben saját magukat.

799Ft
998,75 Ft/kg

/csomag

FRISKIES
Crunchy & Soft 
macskaeledel*
csirke vagy marha 
800 g/csomag

KAPHATÓ 10.01-JÉTŐL  
A KÉSZLET EREJÉIG!

KAPHATÓ 10.01-JÉTŐL  
A KÉSZLET EREJÉIG!

WHISKAS
Alutasakos macskaeledel  
hagyományos szószban vagy csirkés 
12 x 100 g/doboz 
832,50 Ft/kg

... a macskák nem ismerik 
fel saját tükörképüket?
Bár néhány YouTube videó ennek 

az ellenkezőjét mutatja, a macskák a 
legtöbb esetben nem foglalkoznak a 

tükörképükkel. A kutatók azt feltételezik, 
hogy a macskák látnak ugyan egy macs-
kát a tükörben, de nem veszik komolyan, 

mert nincs macskaszaga. Különböző tesztek 
azt is igazolták, hogy a macskák nem képe-

sek felismerni tükörképükben saját magukat.

hagyományos szószban vagy csirkés 

-23 %

999
Ft/doboz

AKCIÓ
1 299 Ft helyett

ALDI. Jobban. Okosabban. 10.03. SZOMBATIG



RUFUS 
Kutyaeledel 
többféle
415 g/doboz 
238,55 Ft/kg

RUFU
Kutyaeledel
többféle
415 g/doboz

PEDIGREE 
Jutalomfalat 
Biscrok vagy Dentastix 
vagy Rodeo
200 g, 77 g vagy 70 g/csomag 
1 145/2 974,03/3 271,43 Ft/kg

Száraz  
kutyaeledel 
3 kg/csomag 
186,33 Ft/kg 

ROMEO EXCELLENCE 
Kutya jutalomdesszert*
kiegészítő eledel felnőtt kutyák  
részére, ideális jutalomként és 
kényeztetésként 
100 g/csomag

RONI 
Rágcsálóeleség*
teljes értékű eledel külön-
féle rágcsálóknak mint pl. 
nyúl, hörcsög, egér, stb. 
1 kg/csomag

RONI 
Papagájeleség*
teljes értékű eledel nagy- 
papagájoknak vagy 
hullámos papagájoknak 
1 kg/csomag

599Ft
5 990 Ft/kg

/csomag

299Ft
299 Ft/kg

/csomag 399Ft
399 Ft/kg

/csomag

KAPHATÓ 10.01-JÉTŐL  
A KÉSZLET EREJÉIG!

KAPHATÓ 10.01-JÉTŐL  
A KÉSZLET EREJÉIG!

KAPHATÓ 10.01-JÉTŐL  
A KÉSZLET EREJÉIG!

KAPHATÓ 10.01-JÉTŐL  
A KÉSZLET EREJÉIG!

Etetőtálka*
műanyag etetőtálka  
kisállatoknak ∅ 12 cm,  
űrtartalom: 0,2 l

Etetőtál*
műanyag
• kétkamrás, űrtartalom: 0,5 l + 0,1 l vagy
• kétkamrás, űrtartalom: 0,4 l + 0,4 l vagy
• nagy tál, űrtartalom: 2,2 l

KELLY 
Sétáltató tasak, 
100 darab*
méret: 20 x 30 cm 
100 darab/csomag

ROMEO EXCELLENCE 
Kutyajáték*
ellenáll az időjárás viszontagságainak 
és fennmarad a vízen
• labda vagy
• frizbi vagy
• karika

RONI
Rágcsálóeleség*

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEK 
ÉS MODELLEK

KAPHATKAPHATKAPHA Ó 10.01-JÉTŐL
A KÉSZ  EREJÉIG!

Ó 10.01-JÉ
 EREJÉIG!

Ó 10.01-JÉKAPHA

ellenáll az időjárás viszontagságainak

299Ft
299 Ft/db

/darab
599Ft

599 Ft/db

/darab

999Ft
999 Ft/db

/darab

KÜLÖNBÖZŐ  
SZÍNEKBEN

299Ft
2,99 Ft/db

/csomag

KAPHATÓ 10.01-JÉTŐL  
A KÉSZLET EREJÉIG!

KAPHATÓ 10.01-JÉTŐL  
A KÉSZLET EREJÉIG!

KAPHATÓ 10.01-JÉTŐL  
A KÉSZLET EREJÉIG!

Mire van szüksége a kedvenceknek valójában?  
Nem kell egy etetési mód mellett döntenie, kipróbálhatja a vegyes etetés előnyeit is.

Nedves eledel: a nagy nedvességtartalom segít a folyadékellátás biztosításában.  

Ez különösen a macskák esetében fontos, mivel a macskák vízigényüket természetes  

úton, a zsákmányon keresztül veszik fel és keveset isznak. Így biztosítható a húgyúti  

traktus funkciója. A nedves eledel magas víztartalma egy bizonyos 

telítettségi hatást okoz, ami túlsúlyra hajlamos állatoknál előnyös 

lehet.

Száraz eledel: alacsony víztartalma miatt kis helyen sok eledel 

tárolható. Nem elhanyagolható a szárazeledel fogápoló hatása  

a mechanikai dörzsölés révén. 

Keverék nedves és száraz eledelből: a vegyes etetés nemcsak 

egyesíti az etetési módok előnyeit, de nagyszerű ízélményt nyújt 

négylábú barátaink számára.

NEDVES VAGY 
SZÁRAZ ELEDEL?

úton, a zsákmányon keresztül veszik fel és keveset isznak. Így biztosítható a húgyúti 

traktus funkciója. A nedves eledel magas víztartalma egy bizonyos 

telítettségi hatást okoz, ami túlsúlyra hajlamos állatoknál előnyös 

 a vegyes etetés nemcsak 

egyesíti az etetési módok előnyeit, de nagyszerű ízélményt nyújt 

KÜLÖNBÖZŐ FAJTÁK
 
SOK HÚST ÉS HALAT 
TARTALMAZ

3 kg/csomag
186,33 Ft/kg -20 %

559
Ft/csomag

AKCIÓ
699 Ft helyett

229
Ft/csomag

AKCIÓ
265 Ft helyett

415 g/doboz
238,55 Ft/kg
415 g/doboz
238,55 Ft/kg

-23 %

99
Ft/doboz

AKCIÓ
129 Ft helyett

10.01. CSÜTÖRTÖKTŐL 10.03. SZOMBATIG

www.aldi.hu

Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékillusztrációk csupán elkészítési, ill. tálalási javaslatként szolgálnak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott 
terméket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban értékesítünk. A termékek műszakilag, ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól. Bár a kiadványban szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, szerkesztési vagy nyomtatási hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatt 
nem áll módunkban felelősséget vállalni.

* Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy áruházainkban az áruellátás folyamatos és zökkenőmentes legyen. Amennyiben azonban gondos 
tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését. Textil és cipő termékeinknél nem minden modell kapható minden méretben.


