
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 10.12. CSÜTÖRTÖKTŐL 10.18. SZERDÁIG    

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. 2017. 41. hét

árólag háztartási mennyiségben A palackok nem betétdíjasok Az ár mindennemű adót

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

Passzírozott paradicsom
500 g/doboz
198 Ft/kg

Baba vagy kisgyermek vagy 
gyermek termocsizma*
3 999 Ft/pár-tól

3 999 Ft-tól

/pár

Kiváló minőségű magyar trappista sajt a Tolnatej Zrt.-től!

-24 %

979
Ft/darab

1 299 Ft helyett
12 x 100 g/doboz
582,50 Ft/kg -22 %

699
Ft/doboz

899 Ft helyett

500 g/doboz
198 Ft/kkg -41 %

99
Ft/doboz

169 Ft helyett

Fűszeres pulykasonka
szezámmagos-paprikás vagy 
mézes-fokhagymás 
150 g/csomag
2 660 Ft/kg

ykasonka
prikás vagy
ás

-27 %

399
Ft/csomag

549 Ft helyett

Trappista sajt
felezett, tradicionális 
félkör alakú 
700 g/darab
1 398,57 Ft/kg

2 499 Ft

/darab

Női vagy férfi  
szabadidőnadrág*
2 499 Ft/db

9 999 Ft

/darab

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről  
szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/
szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

Indukciós 
főzőlap*
9 999 Ft/db

Az akció PÉNTEKEN, SZOMBATON 

és VASÁRNAP
PÉNTEK

 érvényesP .

További információk a 19. oldalon!

K E D V E Z M É N Y20%2
MINDEN  

BURGONYAFÉLÉRE

10.15. vasárnaptól

10.15. vasárnaptól

10.12. csütörtöktől

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 18. OLDALON!

A RÉSZLETEKET ÉS  
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 12 - 15. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 8 - 9. OLDALAKON!



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

csütörtöktől

10.12. csütörtöktől 

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

159
Ft/kancsó

189 Ft helyett

Kiváló minőségű magyar tejföl 
az Alföldi Tej Kft.-től!

Vödrös tejföl
20 % zsírtartalom
850 g/vödör
551,76 Ft/kg

ejföl
talom -56 Ft

469
Ft/vödör

525 Ft helyett

-26 %

599
Ft/csomag

819 Ft helyett

Rántott trappista sajt
natúr vagy füstölt ízű
500 g/csomag
1 198 Ft/kg

Kancsós tej
2,8 % zsírtartalom
1 l/kancsó
159 Ft/l

Kiváló minőségű magyar tej az Alföldi Tej Kft.-től!

-20 %

949
Ft/kg

1 199 Ft helyett

 
Sertés- 
lapocka  
darabolt, 
vákuum- 
csomagolt
/kg
949 Ft/kg

Dán 
fehérsajt
200 g/csomag
1 195 Ft/kg

-20 %

239
Ft/csomag

299 Ft helyett

-30 %

69
Ft/darab

99 Ft helyett

Májas kocka
csirkemájas 
töltelékkel
90 g/darab
766,67 Ft/kg

KiváKiváá

-25 %

599
Ft/csomag

799 Ft helyett

Sajtválogatás
többféle
200 g vagy 
180 g/csomag
2 995 / 3 327,78 Ft/kg

Csemege debreceni
300 g/csomag
1 330 Ft/kg

A tejtermék 
kategória 
győztese

tálalási javaslat

-20 %

159
Ft/csomag

199 Ft helyett

 
Csirkemellfilé
szeletelt, védőgázas csomagolásban 
500 g/tálca
1 258 Ft/kg

-25 %

629
Ft/tálca

849 Ft helyett

Érvényes  
10.12-től 10.18-ig!

Sertés- 
felvágott- 
variációk 
többféle 
150 g/csomag
1 060 Ft/kg

„Az Év Terméke Díj” elnevezésű innovációs termékdíjazási rendszert a  PRODUCT OF THE YEAR 
HUNGARY Kft. működteti. A díj nyerteseit a szakmai zsűri előszűrése után a megkérdezett 
fogyasztók választják meg egy országos, 2 000 fős, Magyarország városi lakosságára reprezentatív 
online közvélemény-kutatáson. A  választási folyamatról további információkat a 
http://productoftheyear.hu/lepesrol-lepesre honlapon talál.

-31 %

399
Ft/csomag

579 Ft helyett
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10.14. szombatig 

 

 
Világos sör
4,2 % alkoholtartalom  
1,5 l/palack
199,33 Ft/l

palack
3 Ft/l -33 %

299
Ft/palack

449 Ft helyett

 
Burgonya- 
szirom
sós vagy 
hagymás-tejfölös 
125 g/csomag
1 592 Ft/kg1 592 Ft/kg

-20 %

199
Ft/csomag

249 Ft helyett

Activia joghurt
málnás és sárgabarackos vagy 
meggyes és ananászos vagy 
citromos vagy 
piros gyümölcsös teljes 
kiőrlésű gabonával
4 x 125 g/csomag
798 Ft/kg

Activia 
joghurtital*
málna-gránátalma
320 g/palack
778,13 Ft/kg

 
Speciális mosószer 
42 mosáshoz elegendő, 
fekete vagy fehér ruhákhoz 
1,5 l/flakon
399,33 Ft/l

-25 %

599
Ft/flakon

799 Ft helyett

Pingui 
csokoládés 
vagy 
karamellás 
30 g/darab 
3 300 Ft/kg

99
Ft/darab

119 Ft helyett

A málnás és sárgabarackos joghurt 
10.12-től a készlet erejéig kapható!

159Ft

/pohár

Kapható 10.12-től 
a készlet erejéig!

Tejberizs*
mogyorós vagy pisztáciás vagy 

csokoládés vagy vaníliás
200 g/pohár 

795 Ft/kg

249Ft

/palack

Kapható 10.12-től 
a készlet erejéig!

 
Szendvicskeksz
étcsokoládés krémmel, hozzáadott cukor nélkül 
250 g/csomag
1 596 Ft/kg

-20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

 
Gépi mosogató- 
tabletta 
100 darab/doboz
11,99 Ft/db

mosogató
etta
rab/doboz
/db

-400 Ft

1 199
Ft/doboz

1 599 Ft helyett

Szaloncukor- 
válogatás*
pálinkával
170 g/doboz
7 641,18 Ft/kg

Szaloncukor*
hozzáadott cukor nélkül, 
trüffelkrémmel vagy 
mogyorókrémmel
340 g/doboz
6 761,76 Ft/kg

399
Ft/csomag

Kapható 10.12-től 
a készlet erejéig!

1 299Ft

/doboz

Kapható 10.12-től 
a készlet erejéig!

2 299Ft

/doboz
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

vasárnaptól

10.15. vasárnaptól 

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

Feketeerdei sonka
12 hétig érlelt
200 g/csomag
2 995 Ft/kg

-28 %

599
Ft/csomag

839 Ft helyett

Görög olívaolaj
extraszűz 
750 ml/üveg
2 132 Ft/l

-29 %

849
Ft/csomag

1 199 Ft helyett

Uzsonnasonka
150 g/csomag
1 593,33 Ft/kg

-33 %

199
Ft/csomag

299 Ft helyett

Mozzarella mini
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

Karaván sajt
bükkfával füstölt, 
ömlesztett
arany vagy 
klasszikus 
200 g/darab 
2 495 Ft/kg

-23 %

499
Ft/darab

649 Ft helyett

-33 %

199
Ft/csomag

299 Ft helyett

Leveles tészta
klasszikus vagy light 
275 g/csomag
723,64 Ft/kg

Baromfifelvágott
klasszikus vagy zöld borsos 
100 g/csomag 
2 990 Ft/kg

-35 %

239
Ft/csomag

369 Ft helyett

 
Napraforgóolaj*
2 l/flakon
364,50 Ft/l

-400 Ft

1 599
Ft/üveg

1 999 Ft helyett

s

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

 
Bécsi szelet
sertéskarajból
750 g/csomag
1 132 Ft/kg

Tepertős 
hatszög
85 g/darab
694,12 Ft/kg

-33 %

59
Ft/darab

89 Ft helyett
Kapható a készlet erejéig!

729 Ft

/flakon
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10.18. szerdáig 

 
Salsa szósz
enyhén csípős, 300 g vagy
paradicsomos csípős, 300 g vagy 
sajtos, 290 g
300 g vagy 290 g/üveg 
996,67 / 1 031,03 Ft/kg

Almalé
100 % gyümölcstartalom
1 l/doboz
159 Ft/l

mölcstartalom -30 %

159
Ft/doboz

229 Ft helyett

 
Tortilla 
chips
többféle 
300 g/csomag 
1 163,33 Ft/kg

g

-30 %

349
Ft/csomag

499 Ft helyett

Bueno vagy 
Bueno White
tejcsokoládéval vagy 
fehér csokoládéval 
bevont ostya 
mogyorós krémmel
43 g vagy 39 g/csomag
3 697,67 / 4 076,92 Ft/kg 

-20 %

159
Ft/csomag

199 Ft helyett

Bueno vagy
Bueno White

Burgonyapálcikák
sós vagy paprikás vagy 
hagymás-tejfölös 
125 g/csomag
1 832 Ft/kg

ikák
agy 

-30 %

229
Ft/csomag

329 Ft helyett
eg 
g -25 %

299
Ft/üveg

399 Ft helyett

-100 Ft

499
Ft/üveg

599 Ft helyett

Mogyorókrém
400 g/üveg
1 247,50 Ft/kg

 
Gumicukor*
katicabogár vagy 
pillangó vagy 
csiga alakú 
300 g/csomag
1 330 Ft/kg

Kapható 10.15-től 
a készlet erejéig! 249 Ft

/csomag

Teljes értékű  
kutyaeledel 
10 kg/csomag
194,90 Ft/kg

ű 
-350 Ft

1 949
Ft/csomag

2 299 Ft helyett

 
Svájci tejcsokoládé- 
különlegesség*
mézes-mandulás nugáttal,  
XXL méretben 
400 g/darab 
3 747,50 Ft/kg

-28 %

199
Ft/darab

279 Ft helyett

 
Vlies  
felmosófej
199 Ft/db

Kapható 10.15-től 
a készlet erejéig!

399 Ft

/csomag

 
WC Power 
blokk
többféle
2 x 55 g/csomag
4 081,82 Ft/kg

csomag2 x 55 g/
Ft/kg4 081,82 

-25 %

449
Ft/csomag

599 Ft helyett

 
Puha karamella*
vegyesgyümölcs- és kólaízű 
4-es csomag 
106 g/csomag
2 349,06 Ft/kg

Kapható 10.15-től 
a készlet erejéig! 1 499Ft

/darab
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

verschiedene 
Farben

10.12. csütörtöktől

2 999 Ft

/csomag

Pótfejek elektromos 
fogkeféhez, 6 darab*
Tynex®sörték a DuPontTM-tól, levehető 
színes jelölőgyűrűkkel (2-2 darab)
6 darab/csomag
499,83 Ft/db

a következő Oral-B termékekhez 
használható: Triumph, Professional 
Care, Vitality

34 990 Ft

/darab

Masszázságy*
• 2 részre osztott fekvőfelület, kényelmes  

habszivacs párnázással
• állítható magasságú lábak
• állítható és levehető fejtámasz,  

valamint oldalsó kartámaszok
• egyszerűen felállítható és összecsukható
• praktikus, zsebes táskával 
• tömeg: 16 kg
• max teherbírás: 225 kg
• méret felállított állapotban:  

217 x 92 x 63,5 - 86 cm (ho x szé x ma)
34 990 Ft/db

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

verschiedene verschiedene
FarbenFarbenen

ttroroororommmm

praktikus akasztóval

Ionizáló hajszárító*
• 1 800 - 2 200 W
• 3-féle hőfok és 2 sebességfokozat
• hideg levegő funkció
• levehető levegőszűrő
• túlmelegedés elleni védelem
• hajformázó fúvókával
• kábelhossz: 1,8 m
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

Fürdőgolyó*
• citromfű-fehér tea vagy
• rózsaillatú
50 g/darab
11 980 Ft/kg

599 Ft

/darab

masszázspárnával praktikus, zsebes 
táskával

Szájvíz*
Cool Mint 
segít csökkenteni és megelőzni a 
lepedékképződést, védelmet nyújt 
a szájban levő baktériumokkal  
szemben és friss leheletet biztosít
1 l/flakon
1 799 Ft/lPPPPP

ffffff
TTTT
ssss
66666
44444

HARMÓNIA
SZÉPSÉG ÉS

lőlőllőőll
mmmm

kkkkk
bbb

őőőőőőőzniznizniznizni aaaa
et et etet etett nyúnyúnyúnyúúúnyújtjtjjjtjt

kkkkkkkkkkkalal al alll  
bizbizbiziztostostostososost ítítítíttí

999 Ft

/készlet

Fogkrém*
ajándék Parodontax fogkefével
75 ml/tubus
13 320 Ft/l

kiegészítők nélkül

különböző színekben

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást  
a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy- 
elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

1 799 Ft

/flakon
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Az alábbi termékek megvásárlásával 
közösen támogatjuk a mellrák elleni 
küzdelmet. 

Csiperkegomba
I. osztály 
500 g vagy 400 g/doboz 
798 / 997,50 Ft/kg

A kampány részleteit megtalálja az aldi.hu oldalon. 
„5. éve közösen a Bio-Fungival”

l

a mellrák
Segítsünk együtt

elleni küzdelemben!

299 Ft

/dobozPezsgőtabletta*
többféle
20 darab/doboz
14,95 Ft/db

Toalettpapír, 24 tekercs*
barackillattal, 3 rétegű
24 tekercs/csomag
41,63 Ft/tekercs

169 Ft

/csomagPapír zsebkendő 
„Open & Close”*
levendulaillattal, 3 rétegű
90 darab/csomag
1,88 Ft/db

Izlandi zuzmó 
szopogatótabletta, 
40 darab*
nyugtatja a torkot köhögés és 
rekedtség esetén, C-vitamint és 
izlandi zuzmó-kivonatot tartalmaz
• ribizlis-mentás: cukormentes vagy
• mentolos
40 darab/doboz
24,98 Ft/db

Hőtapasz vagy 
melegítőborogatás*
ízületi és izomfájdalmak enyhítésére, 
hosszan tartó és jóleső meleg érzet 
akár 8 órán át, mélyen hat és meg-
nyugtatja a fájó testrészeket
• hőtapasz: 3 darab vagy
• melegítőborogatás: 2 darab
3 vagy 2 darab/csomag
333 / 499,50 Ft/db

C-vitaminnal, ásványi anya-
gokkal és nyomelemekkelgokkal és nyomelemekkelgokkal és nyomelemekkeyomelemekkeell

a praktikus csomagolásnak 
köszönhetően akár útköz-
ben is bevehető

1 499 Ft

/csomagBázispor*
az értékes nyomelemek, mint a króm, 
a molibdén és a szelén mellett cinket is 
tartalmaz, amely hozzájárul a normál 
sav-bázis anyagcsere egyensúlyához
30 x 3 g/csomag
16 655,56 Ft/kg

Árnikagél vagy  
fagyasztóspray*
• árnikagél: zúzódások, ficamok és  

véraláfutások esetén kellemesen hűsít  
és enyhíti a fájdalmat vagy

• fagyasztóspray: erősen hűsítő hatású, 
kiválóan alkalmazható például sport- vagy 
szabadidős tevékenység során szerzett 
sérülések akut kezelésére 

100 ml/flakon
12 990 Ft/l

gyygy 

999 Ft

/csomagProComfort tampon*
megbízható védelem, 
SilkTouch borítással  
és csavart bordákkal
• Normal vagy
• Super
32 darab/csomag
31,22 Ft/db

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati 
utasításban leírtakat és pontosan tartsa be a biztonsági 
előírásokat!

999 Ft

/csomag

orvostechnikai eszköz

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati 
utasításban leírtakat és pontosan tartsa be a biztonsági 
előírásokat!

Folyékony sebtapaszspray*
kisebb sérülésekre, a légáteresztő réteg megvédi  
a sebet a szennyeződésektől és az irritációtól
60 ml/flakon
21 650 Ft/l

1 299 Ft

/flakon

orvostechnikai eszköz

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati 
utasításban leírtakat és pontosan tartsa be a biztonsági 
előírásokat!

1 299 Ft

/flakon

orvostechnikai eszköz Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati 
utasításban leírtakat és pontosan tartsa be a biztonsági 
előírásokat!

999 Ft

/doboz

orvostechnikai eszköz

g

Az active MED termékcsalád 
termékei segítenek egészsége 
megőrzésében. A termékekre 

szigorú vizsgálati és engedélye-
zési irányelvek vonatkoznak.  

active MED - minőség az Ön 
egészségéért!

étrend-kiegészítő

étrend-kiegészítő

g
cscs

999 Ft

/csomag

1 599 Ft

/doboz

Tonhaltörzs olívaolajban*
4 x 80 g/doboz
7 687,50 Ft/kg (töltőtömeg)

á

50 Ft/kgg

A kampány részleteit me

a

oz

399
Ft/doboz
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.12. csütörtöktől

Baba vagy kisgyermek téli overál*
meleg polárbéléssel, elöl végig cipzáras, így könnyű fel-, ill. levenni 
• 62/68 - 74/80-as méret: ráfordítható hajtókával a kéz- és a lábfejre vagy
• 86/92 - 98/104-es méret: különálló, egyujjas kesztyűvel 
méret: 62/68 - 98/104
3 799 Ft/db

Gyermek síalsónemű*
hosszú ujjú felső és nadrág 
puha és kellemes viselet,  
bőrbarát, könnyen kezelhető
méret: 116 - 164
2 999 Ft/garnitúra

2 499 Ft

/darab

Kisgyermek bélelt 
farmernadrág*
ideális viselet a hideg téli napokon, 
puha belső pamutbéléssel, a derék- 
rész belül állítható szélességű
méret: 74/80 - 98/104
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

Állat formájú 
gyermek takaró*
kellemesen puha anyag
• pingvin vagy 
• cápa vagy 
• sellő
méret: 42 x 95 cm 
2 499 Ft/db

JÖHET A TÉL!
y
FELKÉSZÜLTÜNK,

3 799 Ft

/darab

Kisgyermek téli dzseki*
meleg béléssel és vattával,  
oldalt zsebekkel, fényvisszaverő 
elemekkel a háton
méret: 74/80 - 98/104
3 799 Ft/db

Á
g
k
•
•
•
m
2

Gyerme
hosszú ujj
puha és ke
bőrbarát,
méret: 116

 999 Ft/g

G
h
p
b
m
2

4 499 Ft

/darab
Gyermek téli dzseki*
kellemesen melegít,  
oldalzsebekkel  és  
levehető kapucnival
méret: 110/116 - 146/152
4 499 Ft/db

elöl cipzár szélvédő 
szegéllyel és patentos 

záródással

divatos belső bélés a 
hát- és kapucnirészen

4 499 Ft

/darab

Gyermek esőkabát*
elöl végig cipzáras, 2 rávarrt 
patentos zsebbel, vízlepergető
méret: 110/116 - 146/152
4 499 Ft/db

különböző modellek

ujjas kesztyűve

3 799 Ft

/darab

az Ecorepel® bevonatnak 
köszönhetően víz- és 
szennyeződéstaszító

ónemű*
nadrág 
let,  
zelhető

1 999 Ft

/csomag

Stresszoldó kocka*
Fidget Cube
tökéletes ellenszer stressz és unalom ellen,  
6 oldalán különböző funkciókkal: kattintás, 
forgatás, görgetés és csúsztatás,  
3 éves kortól ajánlott
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

2 999 Ft

/garnitúra

n,  
, 

méret: 62/68 - 74/80:  
ráfordítható hajtóka 

a kéz- és a lábfejre

8 különböző 
színben

Ft

Kreatív hobbifesték*
gyerekeknek és felnőtteknek 
pl. egyedi poharak díszítéséhez 
• üvegfesték vagy 
• gyöngymarker 
4 x 25 ml/csomag
19 990 Ft/l

ALDI | 8



2 999 Ft

/csomagBaba body, 5 darab*
100 % pamut, hosszú ujjú, 
bőrbarát és kényelmes viselet, 
alul patentokkal a gyorsabb 
pelenkacsere érdekében
méret: 62/68 - 98/104
5 darab/csomag
599,80 Ft/db

699 Ft

/darab

Gyermek harisnyanadrág*
kellemes kevert pamut anyagból készült, 
az elasztánnak köszönhetően tökéletesen 
illeszkedik, nyomásmentes kidolgozás 
a lábujjaknál
méret: 86/92 - 152/164
699 Ft/db

csúszásgátló pöttyök 
a talpon

az 50/56 - 74/80-as 
méretekben csúszás-

gátló pöttyökkel  
a térden

749 Ft

/darab
Baba harisnyanadrág 
csúszásgátlóval*
bolyhos plüssrészekkel, különböző 
motívumokkal a szár- és a fenékrészen
méret: 50/56 - 86/92 
749 Ft/db

Baba ruhaszett, 8 részes*
100 % pamut, ill. magas pamuttartalmú 
anyag, bőrbarát és rendkívül kényelmes 
• hosszú ujjú body,
• rugdalózó, 
• nadrág, 2 darab  

(szabadidőnadrág vagy leggings)
• rövid ujjú póló,
• hosszú ujjú póló,
• sapka és
• hosszú ujjú felső
méret: 50/56 - 86/92 
6 999 Ft/szett

499 Ft

/csomagBaba vagy kisgyermek 
zokni, 2 pár*
nyomásmentes kidolgozás a lábujjak-
nál, kellemes viseletet biztosít, külön-
böző színek és motívumok
méret: 12/15 - 31/34
2 pár/csomag
249,50 Ft/pár

3 999 Ft

/pár

baba vagy kisgyermek  
termocsizma, méret: 22 - 29

4 999 Ft

/pár

5 999 Ft

/pár

Baba vagy kisgyermek vagy 
gyermek termocsizma*
strapabíró felsőrész, szél- és vízálló  
Tex-membrán, hőszigetelő belső  
kialakítás, puha polárbélés, csúszásmen-
tes bordázott talp hőszigetelő alumínium 
köztalppal, szennyeződéstaszító Teflon-
bevonat, 3M fényvisszaverő elemek a jobb 
láthatóságért
• baba vagy kisgyermek termocsizma: 

méret: 22 - 29, 3 999 Ft/pár vagy
• gyermek termocsizma:  

kis méret: 30 - 35, 4 999 Ft/pár vagy
• gyermek termocsizma:  

nagy méret: 36 - 40, 5 999 Ft/pár

A 
szabvány alapján 
tesztelve.

károsanyag-
tartalom
illeszkedés

kidolgozás

060-05-SHS B17

csúszcsúszz

az 5az 5
méremérere

gágáá

ít, k
vumok

5 31/34
pár/csomag

249,50 Ft/pár

különböző színek  
és minták

Baba bo
100 % pam
bőrbarát é
alul paten
pelenka
méret:
5 dara
599,8

t

/darab

Baba
csús
bolyh
mot

b  
drág vagy leggings)

ó,
póló,

ú felső
56 - 86/992 2 

zett

leggings és sapka:

body, rugdalózó, rövid ujjú póló, 
hosszú ujjú póló, hosszú ujjú felső:

különböző színek 
és motívumok

smen-
ínium
flon-
a jobb 

iz

/pár

a jobb 

zma:

baba vababa va
termocstermocsocstete

gyermek termocsizma, 
méret: 30 - 35

gyermek termocsizma, 
méret: 36 - 40

különböző színek 
és motívumok

Mesekönyv*
válogatás a Móra 
Könyvkiadó klasszikus 
mesekönyveiből,
többféle cím
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

6 999 Ft

/szett

164

en 
gozás 

Ft

különböző színekülönböző színeszíne
és és minm tákééss mmintáintákk

ek  eekk 

49 Ft/dbb

y

gyermek termocsizma, gyermek termocsizmsizmaa,,
méret: 36 - 40
gygy
méret: 36 - 40
gg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.12. csütörtöktől

2 999 Ft

/darab

Női sportmelltartó*
előformázott, funkcionális anyaggal bevont 
belső kosár, merevítő nélkül 
• fekete színű: többféleképpen hordható a 

háton lévő kapcsos megoldásnak köszönhe-
tően, légáteresztő Mesh-anyagú betétekkel, 
állítható pántokkal és állítható kapcsos 
záródással vagy

•  fehér színű: párnázott pántokkal
méret: 
B kosár: 75 - 85
C kosár: 75 - 85
D kosár: 80 - 85
2 999 Ft/db

a légáteresztő spacer anyag révén 
kényelmes, könnyű és optimális 
nedvességelvezetést biztosít

i

a fekete színű modell 
többféleképpen 

hordható

5 999 Ft

/darab

Női vagy férfi termo-futófelső*
véd a széltől, a hidegtől és az esőtől, ergonomikus 
szabás, hüvelykujj-bújtató, fényvisszaverő sáv az elülső 
cipzárnál és a háton, cipzáras oldalzsebek, állógallérral  
női méret: 36 - 42 
férfi méret: 48 - 54
5 999 Ft/db

légáteresztő

szélálló

vízlepergető

rugalmas

szélálló,  
légáteresztő, 
vízlepergető

4 999 Ft

/darab

ideális hűvös időben 
való futáshoz

Női vagy férfi termo-futónadrág*
ergonomikus szabás, légáteresztő, nedvességsza-
bályozó és könnyen kezelhető, elasztikus derékrész 
összehúzó zsinórral, cipzáras zseb, csúszásgátló 
gumírozás a szár alján, fényvisszaverő nyomat
női  méret: 36 - 42 
férfi  méret: 48 - 54
4 999 Ft/db

3 499 Ft

/darab

Női vagy férfi termo-futópóló*
hőszigetelő és légáteresztő, állógallérral és 
cipzárral, fényvisszaverő sáv a cipzárnál,  
a női modellek enyhén karcsúsítottak 
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
3 499 Ft/db

HIDEG IDŐBEN IS
SPORTOSAN

6 999 Ft

/pár

Női vagy férfi téli sportcipő*
divatos téli sportcipő, víztaszító bevonattal ellátva, könnyű 
és rezgéselnyelő, bordázott talppal, meleg szövetbéléssel, 
kivehető talpbetéttel
méret: 37 - 45 
6 999 Ft/pár

A 
szabvány alapján 
tesztelve.

károsanyag-
tartalom
illeszkedés

kidolgozás

056-01-SHS B15

optimális viselet a 
hűvösebb napokra
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349 Ft

/csomag

Müzli*
epres
200 g/csomag
1 745 Ft/kg

799 Ft

/doboz

Paté Rustico tonhalkrém*
paradicsommal
115 g/doboz
6 947,83 Ft/kg

Slim Down*
testtömeg-szabályozás céljára 
szolgáló, a napi étrend egy 
részét helyettesítő termék, 
12 adaghoz elegendő
• vanília- vagy 
• csokoládé- vagy 
• mangó-maracuja vagy 
• eperízű
438 g/doboz
4 563,93 Ft/kg

1 999 Ft

/doboz

1 199 Ft

/pár/darab

Női vagy férfi 
téli sportkiegészítő*
hőszigetelő és légáteresztő,  
fényvisszaverő elemekkel
• kesztyű, méret: 7 - 9 vagy 
• fejpánt, méret: S/M - L/XL vagy
• sapka, méret: S/M - L/XL
1 199 Ft/pár/db

69 Ft

/darab

Müzliszelet*
többféle
25 g vagy 20 g/darab
2 760 / 3 450 Ft/kg

1 299 Ft

/pár

Női vagy férfi 
kompressziós sportzokni*
közepes fokozatú kompresszió, anatómiailag 
megfelelő nyomáskialakítás, rezgéselnyelő 
plüsstalp, oldalsó párnázás, kézzel kötött, 
háromdimenziós kötésű orr- 
rész és nagyfokú légáteresztés 
méret: 35/37 - 44/46
1 299 Ft/pár

Tonhal- vagy
lazacpástétom*
100 g/tubus
6 990 Ft/kg

699 Ft

/tubus

a kesztyű érintőképernyős 
telefonhoz is használható

Alma-meggylé*
frissen préselt, 
100 % gyümölcstartalom
0,5 l/palack
638 Ft/l

319 Ft

/palack

1 499 Ft

/darab

Mikulás meglepetéssel*
75 g/darab
13 320 Ft/kg

999 Ft

/darab

Meglepetés Maxi*
belső tejes réteggel bevont
tejcsokoládé tojás, belsejében
meglepetéssel, többféle
100 g/darab
14 990 Ft/kg

3 199 Ft

/csomag

Maxi Mix 
plüssfigurával*
ajándékcsomag  
133 g csokoládéval, 
többféle
3 199 Ft/csomag

Töltött figurák*
tejes krémmel töltött
tejcsokoládé figurák
102 g/csomag
8 813,73 Ft/kg

899 Ft

/csomag

999 Ft

/csomag

Schoko-Bons*
tejcsokoládé bonbonok
tejes krémmel és mogyoró-
darabkákkal töltve
200 g/csomag
4 995 Ft/kg

Meglepetés tojás
függővel*
20 g/darab
14 950 Ft/kg

299 Ft

/darab

Csokoládé*
dekorált csomagolású
tejcsokoládé szeletek
tejes krémmel töltve
150 g/doboz
3 660 Ft/kg

549 Ft

/doboz

glepetés tojás
ggővő el*

g p

daraab
0 Ftt/kg

Ft

/darab

Aktív Antioxidáns vagy
Aktív Karotin*
40 % gyümölcs- és zöldségtartalom 
1 l/doboz
369 Ft/l

különböző színekben

369 Ft

/doboz

119 Ft

/darabGluténmentes müzliszelet*
laktózmentes
• meggyes-csokoládés vagy
• magvas-gyümölcsös
35 g/darab
3 400 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.15. vasárnaptól

minden tűzhelytípushoz 
alkalmas, beleértve az 
indukciós tűzhelyeket is

egyenletes hőeloszlást 
biztosít

minden tűzhelytminden tűzhelyt
alkalmas, beleéralkalmas, beleér
indukciós tűzhelindukciós tűzhelindukciós tűzhelindukciós tűzhel

egyenletes hőeloegyenletes hőeloegyenletes hőelo
biztosíti íbiztosítí

gygygy
biztosítít

típushoz típushoz
rtve az rtve az

yeket isyeket isyeket isyeket is

oszlást oszlástoszlást

13 990 Ft

/darab

Gyorsfőző edény*
• kiváló minőségű, rozsdamentes nemesacélból készült
• mosogatógépben mosható (a fedőt kivéve)
• sütőben használható max. 180 °C-ig (fedő nélkül) 
• edény: Ø 22 cm
• űrtartalom: 6 l
• a gyorsfőző edényhez való fedővel, párolóbetéttel  

és a betéthez való alátéttel 
• gyors és biztonságos főzés, az ízek, ásványi anyagok 

és vitaminok megőrzése mellett
13 990 Ft/db

bevizsgált
biztonság

minden típusú tűzhelyhez alkalmas, 
beleértve az indukciós tűzhelyeket is 

párolóbetét 
alátéttel

minden tűzhelytípushoz alkalmas, 
az indukciós tűzhelyek kivételével

z alkalmas,z alkaz alkalmalmass,,
ivételévelivételévevell

3 999 Ft

/darab

7 999 Ft

/készlet

Helytakarékos edénykészlet, 3 részes*
a nyél levehető, és kényelmesen, egy kézzel rögzíthető, 
így a serpenyők egymásba rakhatók, kiváló minőségű 
tapadásgátló bevonat, max. 200 °C-ig hőálló (nyél nélkül), 
mosogatógépben mosható 
• serpenyőkészlet: Ø 28, 24 és 20 cm vagy
• lábaskészlet: Ø 20, 18 és 16 cm 
7 999 Ft/készlet

minden tűzhel tminden tűzhel t

A KONYHÁBAN 2 999 Ft

/darab

Színes serpenyő, Ø 28 cm*
4 rétegű ILAG® tapadásgátló bevonat, 
színes, csúszásmentes, puha fogású  
nyél, mosogatógépben mosható 
2 999 Ft/db

Digitális háztartási hőmérő*
univerzálisan használható a konyhában és a háztartásban, gyors reakció- és  
mérési idő, LC-kijelző háttérvilágítással, nemesacél burkolat szilikon védő- 
kupakkal, mérési tartomány kb. -45 °C és +200 °C között, nagyfokú mérési  
pontosság, praktikus akasztóval
3 999 Ft/db

22 990 Ft

/darab
Mikrohullámú sütő  
grillfunkcióval*
• mikrohullámú sütési teljesítmény: 800 W
• grillteljesítmény: 1 000 W
• 10 mikrohullámú sütési fokozat
• 2 kombinált fokozat: mikrohullámú  

sütő és grill
• sütőtér: 20 l
• kiolvasztás funkció
• 95 perces időzítő
• digitális kijelző
• gyermekzár
• a készülék külső méretei:  

46 x 26,5 x 38,5 cm (szé x ma x mé)
22 990 Ft/db

nemesacél grillrács  
és üvegtányér

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást  
a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy- 
elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást  
a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy- 
elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

D
un
m
kku
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3 9
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nemesacél grillrács  nemesacél grillrácscs
és üvegtányérés üvegtányérr
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kiváló minőségű,  
nemesacél ajtónemesacél ajtónemesacél ajtó

9 automata program

elemekkel együtt

kb. 2,5 mm
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9 999 Ft

/darab

előre beállított, közvetlenül választható 
programok: főzés, olajban sütés, sütés, 
párolás, tej és leves üzemmód

Az indukciós főzés verhetetlen előnyökkel jár:  
• biztonságos: automatikusan kikapcsol, ha nincs edény a főzőlapon  
• szupergyors: az indukciós melegítésnél nincs gyorsabb  
• energiatakarékos: közvetlenül adja át a hőt

i

LED-es kijelző jelzi az 
időzítést, a teljesítmény-

fokozatot és a hőmérsékletet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel  
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről  
szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást 
a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/
elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

4 499 Ft

/darab

egyszerű, gyors és tiszta  
módszer a zöldségek,  

gyümölcsök és sajtok kockára  
vagy hasábra vágásához,  

ill. szeleteléséhez

fokozatot és a hőmérsékfokozatot és a hőmérsékk

Indukciós főzőlap*
• 2 000 W
• energiatakarékos, biztonságos  

és gyors főzés
• érintőgombokkal
• 10 teljesítmény- és hőmérséklet-fokozat
• max. gomb: hosszan megnyomva  

aktiválja a legmagasabb fokozatot
• 3 órás időzítő
• edényfelismerés
• max. 26 cm átmérőjű edényekhez
• gyermekzár
• automatikus kikapcsolás 2 óra után
• méret: 36 x 29 x 7 cm (ho x szé x ma)
9 999 Ft/db

Porcelán tálkészlet, 3 részes*
műanyag tetővel, tároláshoz és tálaláshoz, a tető a 4 darab
rápattintható füllel könnyen és biztonságosan záródik,  
aromazáró, mosogatógépben mosható, sütőben és  
mikrohullámú sütőben is használható (tető nélkül)
• nagy tál: űrtartalom: kb. 850 ml,
• közepes tál: űrtartalom: kb. 550 ml és
• kis tál: űrtartalom: kb. 350 ml
3 darab/készlet
3 999 Ft/készlet

3 999 Ft

/készlet

Kerámialap-tisztító szivacs, 2 darab*
karcmentesen távolítja el az odaégett zsírt és a makacs  
szennyeződéseket, a használati oldalán tisztítószeres nemesacél  
dörzsfelülettel, természetes, növényi alapanyagokból készült  
tisztítószerrel, minden üvegkerámia tűzhelyhez használható
2 darab/csomag
399,50 Ft/db

cél

799 Ft

/csomag

Multifunkciós szeletelő*
gyümölcsökhöz és zöldségekhez,  
6 vágóbetéttel, tapadásmentes lábbal 
ellátott gyűjtő-/tároló tartállyal
4 499 Ft/db

8 999 Ft

/darab

levehető alumínium 
sütőlap

palacsintafordítóval  
és tésztaszétterítővel

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről  
szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/ 
szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

Elektromos palacsintasütő*
• sütőlap: Ø 34 cm (hasznos felület)
• fokozatmentesen szabályozható hőmérséklet 
• 2 darab ellenőrző lámpa: zöld (üzemkész),  

piros (felfűtés)
• alumínium sütőlap, kiváló minőségű ILAG® 

tapadásgátló bevonattal
• teljesítmény: 1 500 W
8 999 Ft/db

Ft

/darab

Az AzAAz AzAzAzAAAAzAzzAzz eleeleeleleleeeleeleelee ktrkktrktrktrktrkktrktrtktrkktktrktromoomoomoomoomomomoomomoomommoomoomo s éss ééés és és éés és és és és és éés és s es es es es es ess eeeess eleklekkleklekkkleklelekkekeklelekllektrotrotrotrotrotrottrotrotttror niknikniknikniknikniknikniiknikikn kus uus ususususuusuuus berbberberberbeerrberbbeerrberberbberendendendndndendendendeeennndndenendendddddddddezéezéezéezéezéezéezééezézéezéezézééezzezééée seksekeksekseksekesesekseksekssekkee kelkkekelllkelkelkkekelkelkeel kakakakaaakakakakaakakkkak pcspcspcscspcsspcspcspcspcsppcsp olaolaolaolaolaolaolaololaolaolalaolo tostosostostoostosostosstosstosttto hhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuuuuhh llalllalllallallaaallalllallaadékdékdékdékdékdékdékdéékdéékkgazgggagazgazazggagazgazgaazazzdáldáldáldáldáldáláláldááldddáááldálkodkodkodkodkodkododkodkokodkodookododásiásiásásiáásiáássisáásásiisii tettteteteeteettetevékvékvékvékékvékvékvékvékévékv enyenyyyenyenyenyenynyyyenyenyenyyenységségségségségségségséégségségségekrekrekreekrkrekrekrrkrk ől ől ől őőőlőőőőőől  

Csatos befőttesüveg*
kekszek, magvak tárolásához, valamint 
befőzéshez is ideális, az aromazáró tető-
nek köszönhetően a benne tárolt élelmi-
szerek tovább megőrzik frissességüket
űrtartalom: 500 ml
599 Ft/db

599 Ft

/darab

Kerámialap-tisztító szivacs, 2 d
karcmentesen távolítja el az odaégett zsírt és

Cs
kek
bef
ne
sze
űrt
599

l  
tatást 
k/
ál.
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.15. vasárnaptól

19 990 Ft

/készlet

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti  
tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

1 999 Ft

/darab

4 999 Ft

/készlet kiválóan alkalmas 
müzli, tészta vagy  
magvak tárolásáraFt gg

1 799 Ft

/készlet

csúszásgátló aljjal

4 999 Ft

/darab

tló aljjaltló aljjall

Konyhai robotgép*
• teljesítmény: 600 W
• a dönthető karnak köszönhetően  

a különböző tartozékok könnyedén 
kicserélhetők 

• 6 különböző teljesítményfokozat  
és intervallum funkció

• számos tartozékkal: dagasztó- 
szár, keverőszár, habverő,  
3,8 l űrtartalmú keverőtál  
és fröccsenésgátló fedél

• minden levehető alkatrész  
mosogatógépben mosható

• túlmelegedés elleni védelem
• a burkolat mérete: 36,5 x 22 x 30 cm
19 990 Ft/készlet

különböző színekben

Exkluzív konyhai tárolódoboz-
készlet, 3 részes*
acélból készült, betekintőablakkal ellátva,  
nemesacél fedél szilikongyűrűvel a légmentes  
záráshoz, űrtartalom: 2 l , 1,5 l és 0,75 l
3 darab/készlet
4 999 Ft/készlet

Húsdaráló vagy zöldség- és gyümölcsprés*
a tapadókorongos szilikontalp és a rögzítőcsavar sima felületen is biztos tartást ad,  
egyszerűen kezelhető a könnyen járó tekerőkarral, az egyes alkatrészek gyorsan  
leszerelhetőek, így egyszerűen tisztítható 
• húsdaráló süteménykinyomó formákkal: húsok vagy zöldségek feldolgozásához,  
 ill. teasütemények készítéséhez, 2 lyukacsos tárcsával (durva és finom lyukú) és  
 nemesacél kereszt-pengével, valamint 6 különböző süteménykinyomó formával:  
 pl. csillag, virág, hullám, dupla hullám stb. vagy
• zöldség- és gyümölcsprés: gyümölcsök, zöldségek és fűszernövények préselésé-  
 hez, bárhol használható, teljes mértékben áram nélkül működik, kíméletes és gyors   
 préselést tesz lehetővé, praktikus gyűjtőtartállyal
4 999 Ft/db

Univerzális sütőtepsi*
mindkét oldalán ILAG® Special tapadásgátló 
bevonattal, kihúzható, a véletlen össze- 
nyomást gátló biztonsági racsnikkal
• termolyukasztás nélkül vagy 
• termolyukasztással
méret: 33 - 52 cm x 33 cm x  3,1 cm 
(szé x mé x ma)
1 999 Ft/db

Termobögre, 2 darab*
a duplafalú szigetelésnek köszönhetően az  
ital hosszabb ideig marad meleg, ill. hideg,  
visszazárható ivónyílással
• műanyagból készült modell, BPA-mentes: 

különböző motívumok, űrtartalom: 450 ml vagy
• nemesacélból készült modell: különböző 

színekben, űrtartalom: 400 ml
2 darab/készlet
899,50 Ft/db

termolyukasztással: kiválóan alkalmas 
mélyhűtött termékek ropogósra sütéséhez

termolyukasztás nélkül: süteményekhez, 
kekszekhez és saját készítésű pizzákhoz

ALDI | 14



tartozékok: dagasztókar-
kihúzó, mérőkanál  

és mérőpohár

15 990 Ft

/darab

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti 
tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

kiegészítők nélkül

Színes étkezési alátét,  
4 darab*
fonott hatású, mindkét oldala  
használható, Ø 40 cm
4 darab/készlet
499,75 Ft/db

  30 °

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

349 Ft

/csomag

Dekorszalvéta*
3 rétegű
méret: 33 x 33 cm
40 darab/csomag 
8,73 Ft/db

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.15-től 10.18-ig!

Kenyérliszt-
keverék
• teljes kiőrlésű vagy 
• vital vagy  
• napraforgómagos vagy 
• parasztkenyér vagy 
• fehér kenyér 
1 kg/csomag
299 Ft/kg

Kenyérsütő*
• 600 W
• teljesen automatikus, 500 - 1 000 g 

között minden kenyértészta-  
típushoz alkalmas

• 15 automata program 
• a burkolat nem melegszik fel
• egyedileg szabályozható  

barnulási fok
• időzítő funkció késleltetéssel
• melegen tartó funkció
• tapadásgátló bevonattal  

ellátott sütőforma 
15 990 Ft/db

499,75 Ft/db

303030303030 °°°°

Maxi konyhai 
törlőkendő*
2 rétegű
500 lap/tekercs
1,40 Ft/lap

699 Ft

/tekercs

1 999 Ft

/készlet

minden nap friss, ropogós kenyérminden nap friss, ropogós kenyérminden nap friss, ropogós kenyériss, ropogós kenyérr

lekvár vagy joghurt készítésére  
is alkalmas

speciális programok  
gluténmentes kenyérhez,  
süteményhez, desszertekhez stb.

lekvár vagy joghurt készítésére  lekvvár vagy joghurt készítéséreoghurt készítítésére
i lk li lk ll

süteményhez, desszertekhez stb.süteményhez, desszertez, desszertekhez stkhez stbb.

különböző 
színekben

különböző 
motívumok

Kenyértartó doboz  
vágódeszkával*
szép formájú, praktikus kenyér- 
tartó doboz, sokáig frissen tart,
a fedél FSC-tanúsítvánnyal 
rendelkező bambuszból készült 
méret: 37 x 18 x 14 cm
4 499 Ft/db

4 499 Ft

/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

a fedél kétoldalú 
vágódeszkaként is 

használható

1 499 Ft

/doboz

Eldobható gumikesztyű, 80 darab*
természetes latexanyagból, strapabíró  
és sokoldalúan használható
• púderezett vagy 
• púder nélkül
méret: S - L
80 darab/doboz
18,74 Ft/db

t

ű, 80 darab*
abíró 

Nem alkalmas erős (oldószer alapú) tisztítószerrel való érintkezésre!

ehéehéhééehéehéehehéhhéehér kr kr kr kkr kr kkrr kenyenenyeenyenyenyeeenynyenyyyéréérérérééréérrér• f•• f• f••• f• f• feeeeee
g/cg/c/cg/c//g/g///cgg/cgg/cg/c/csomsomomsomsomsomsomsomommmagagagagagagagg11 k1 k1 k1 k11 kkk1 k1 kk11 kkgggggggg
99999999 FtFtFtFttFFFtFtFtFtFtFtt/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg/kg//kggg2992992992992992992999929 -25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.15. vasárnaptól

799 Ft

/készlet

Szilikon muffinforma,  
12 darab*
100 % platina-szilikonból készült,  
rugalmasan alakítható, így könnyebb  
a kész muffint kivenni a formából,  
-40 °C és +250 °C között hőálló,  
mosogatógépben mosható
12 darab/készlet
66,58 Ft/db

1 499 Ft

/készlet/darab

Gyermek sütőeszközök*
kis méretű, klasszikus sütőformák (belül ILAG® 

Special tapadásgátló bevonattal) vagy gyerme-

kek részére alkalmas, működőképes konyhai 

eszközök a gyermekekkel való közös sütéshez 

• sütési kellékek, 4 darabos készlet:  
habverő, sütőecset szilikonsörtével,  
tésztalapát és tortalapát vagy

• maci alakú sütőforma, 3 részes készlet:  
méret: 13 x 12 x 2,8 cm (ho x szé x ma) vagy

• kapcsos tortaforma: Ø 15,6 cm  
(lapos és kuglófhoz való aljjal) vagy

• püspökkenyérforma: méret:  
15,5 x 8,5 x 5 cm (ho x szé x ma) vagy

• kuglófforma: Ø 14,5 cm 
4, 3 vagy 1 darab/készlet
1 499 Ft/készlet/db

sütési kellékek, 
4 darabos készlet

kapcsos tortaforma  
lapos aljjal

1 299 Ft

/darab

Gyermek kötényszett*
a kötény és a sapka 100 % pamutból készült, aranyos motívumokkal, 
sütéshez és főzéshez, 3 - 10 éves gyermekek számára ajánlott 
• kötény és hozzáillő szakácssapka vagy  
• kötény, edényfogó kendő és sütőkesztyű  
1 999 Ft/szett

különböző 
szettek

999 Ft

/készlet/darab

Szilikon konyhai eszközök*
100 % platina-szilikonból készült, élelmiszer-biztonságilag  
megfelelő, mosogatógépben mosható, íz- és szagsemleges, 
-40 °C és +250 °C között hőálló
• sütőecset és tésztalapát: nemesacél nyéllel vagy
• nyújtólap: tapadásgátló hatás: nem szükséges bezsírozni,   
 felső oldalán méretezett körökkel, egymástól  
 2 cm távolságban: 18 - 28 cm
 méret: 45 x 32 cm (ho x szé) 
2 vagy 1 darab/készlet
999 Ft/készlet/db

Sütési kellék*
kiváló minőségű rozsdamentes nemesacél, mosogatógépben mosható
• tortaszeletelő karika: kiváló minőségű nemesacél gyűrű, 7 különböző  
 magasság, állítható méret, 24 - 26 x 8 cm (Ø x ma) vagy
• cukrászkés: tökéletesen alkalmas torták és sütemények vágásához  
 és bevonásához, kétoldalt élezett penge, pengehossz: kb. 30 cm vagy
• tortaemelő: megkönnyíti a sütemények és torták kiemelését  
 a sütőformából, méret: kb. 28 x 30 cm
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Szilikon sütőforma*
100 % platina-szilikonból készült, rugalmasan  
alakítható, így könnyebb kivenni a kész süteményt  
a formából, maximális tapadásgátló hatás, moso-
gatógépben mosható és mikrohullámú sütőben  
is használható, -40 °C és +250 °C között hőálló
• kerek forma: Ø 26 cm vagy
• kuglófforma: Ø 22 cm vagy 
• püspökkenyérforma:  

méret: 24 x 10,5 x 6 cm (ho x szé x ma) vagy
• szív alakú forma:  

méret: 23,6 x 22,6 x 4,5 cm (ho x szé x ma)
999 Ft/db

999 Ft

/darab

GYEREKJÁTÉK

A SÜTÉS

Ft
2 v2 v2 v2 v2 aagagyagygyagyagygggy 111 dardarardardardd ab/abab/ab/b/bab/a kékéskéskéskéskkkésé zlezzlezzlezlelettttt
999999999999999999999999999999 FtFFtFttttFFttt//ké/ké/ké/kéééé//ké/kéé/ké/ké// szlszlszlszszlszlszszlssszzlet/et/et/et/et/et////tet/e dbdbbdbdbdbbdbdbdbddbb

különböző 
színekben

különböző színek  
és modellek

alkalmas desszertek 
hűtéséhez,  

ill.  fagyasztásához is

aldi.hu

 RECEPT

MUFFIN
CCSOOKOLÁÁDDÉÉ-

  40 °

szilikon- 
nyéllel

praktikus 
mérőskálával

1 999 Ft

/szett

Vízfürdős melegítőedény*
csokoládé és cukorbevonatok olvasztásához, 
bármely edényhez használható max. 18 cm 
átmérőig, mosogatógépben mosható
űrtartalom: 400 ml
1 299 Ft/db
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449 Ft

/csomag

Csokoládédrazsé*
mentás, cukrozott bevonattal
250 g/csomag
1 796 Ft/kg

599 Ft

/készlet

Habzsák tartozékokkal*
20 darab eldobható habzsák 4 darab kinyomó- 
formával, 1 adapter és 1 zárókupak, alkalmas torták, 
sütemények és kekszek díszítéséhez
599 Ft/készlet

zárókupak 
hűtőszekrényben 

való tároláshoz

Tartós sütőfólia*
mindkét oldalán Teflon® tapadásgátló bevonattal, 
lemosható és mosogatógépben is mosható,  
260 °C-ig hőálló, használható sütőben  
és mikrohullámú sütőben is
méret: 33 x 80 cm
999 Ft/db

999 Ft

/darab

Tortagyertyák*
többféle
75, 28, 20, 17, 16, 9, 5 vagy 1 darab/készlet
699 Ft/készlet

699 Ft

/készlet

Kínálóállvány, 3 szintes*
porcelánból készült, kiválóan alkalmas 
gyümölcsök, bonbonok és egyéb finomságok 
tálalásához, a tányérok mosogatógépben 
moshatók, összeszerelési útmutatóval
• négyzet alakú, hullámos:  

tányérok mérete: kb. 25 x 25 cm,  
kb. 19 x 19 cm és 16 x 16 cm vagy

• kerek, struktúr mintás:  
tányérok átmérője:  
24,7 cm, 18,7 cm és 15,7 cm vagy

• kerek, magas peremmel:  
tányérok átmérője:  
24,7 cm, 18,8 cm és 15,7 cm

2 999 Ft/db

asasasasas ass ssss
omsomsmmssomsomsm ágoágoágogoágágoággoá k kkkkkk
pbpbpbpbbpbpbpbpbpp eneneneeneenene

lllllalallalalalaalal
lláállálállállllllámosmosmosmossmosososmosm :::::: 

b.b.bb.b 25252525252255 x 2x 2x 22x 2x 2x 225 c5 c5 c5 c5 c55 cm,m,m,m,m,  
111116 c6 c6 c6 c6 cc6 c66 cm vm vvmm vvvm vm vagyagagyagyagygygyagagy
nnnnnnnntástástástástásátástásstástá : : : ::: :: 

5,775,75,75,75,75,77 cmcmcmcmcmmcmccmm vavavavavavav gygygygyygygygyygygyyyy
emmemmemmememmmemmemmeemmemmel:el:el:el:l:el:el:el:ele  

5,75,75 775,75,775,75 75,75,75,75,75,77 cmcmcmcmcmmcmmcmmccmmcmcc

2 999 Ft

/darab

Barna rum 
40 % alkoholtartalom 
0,7 l/üveg
3 141,43 Ft/l

404044040404044040400 % a% a%% a%% a% a% aa% % aaalkolkolkolkollkolkoolkok holholholholholhholholltartarttartarrtattartatartaltaltaltaltalltalaa omooomomommmomomommom
0,70,70,70,70,70,700 70 70 70 770,70,77, l/l/l//l//l///üveüveüvüveüveüüveüveüveeüvveveüvvveeevüveüvü egggggggggggg
3 13 13 13 133 133 13 13 133 1141,41,441,41,41,44444441141 434343 4343343434443 Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Fttt//FFt/tt/lllllll -600 Ft

2 199
Ft/üveg

2 799 Ft helyett

-41 %

279
Ft/doboz

479 Ft helyett

Félzsíros 
tehéntúró
500 g/csomag
858 Ft/kg

429Ft

/csomag

állandó  
kínálatunkból

tttttttttttttyáyáyáyááyááyáyááyááááyáyák*k*k*k*kk*k*kk*k*k*k*kk*

Mazsola
250 g/csomag
876 Ft/kg

-50 Ft

219
Ft/csomag

269 Ft helyett

Élesztő 
2 x 42 g/csomag 
583,33 Ft/kg

ooooooomamagmagmaggmagmmagmmmagmaga  
gkgkgkgkggkg

-28 %

49
Ft/csomag

69 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.15-től 10.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.15-től 10.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.15-től 10.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.15-től 10.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.15-től 10.18-ig!

többször 
felhasználható

2 darab 33 x 40 cm-es  
részre vágható, normál 
méretű tepsihez alkalmasméretű tepsihez alkalmasméretű tepsihez alkaez alkalmalmass

egyszerűen leöblíthető

 
Zsírszegény kakaópor
10 - 12 % kakaóvaj-tartalom 
200 g/doboz 
1 395 Ft/kg

599 Ft

/csomag

Csokoládé tortadekoráció*
különböző formák tejcsokoládéból vagy 
fehér csokoládéból, muffinok, sütemények 
és torták díszítéséhez
45 g, 38 g vagy 18 g/csomag
13 311,11 / 15 763,16 / 33 277,78 Ft/kg

Karácsonyi tortadekoráció*
tortadíszítő fondant, színes bevonómassza, 
díszítőcukor, csokoládécseppek vagy  
csokoládédarabok, többféle
250 g, 225 g, 200 g, 134 g, 130 g vagy  
100 g/doboz
649 Ft/doboz

399 Ft

/darab

Süteménykiszúró*
könnyedén használható, rugós sütemény- 
kiszúró, vidám, karácsonyi motívumokkal, 
többféle
399 Ft/db

különböző 
formák

dekoráció nélkül

Ft

állandó állandóndó
kínálatunkbólkínálatunkbóóll

ÉÉÉÉÉÉÉ
2 x2 x2 x2 x2 x2 
558558585855

áláll
kíkí

lllllllllllesesesesesseseesesesztztztttztztőőőőőőőő

Érvényes  Érvényess
10.15-től 10.18-ig!ő10.15-tő

yyy
10.1.15-től 10.18l 10.1.18-ig-ig!!

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

-23 %

499
Ft/darab

649 Ft helyett

Csokoládé
sütéshez és főzéshez 
400 g/darab
1 247,50 Ft/kg

Kiváló minőségű magyar túró 
az Alföldi Tej Kft.-től!

649 Ft

/doboz

ALDI | 17



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.15. vasárnaptól

2 499 Ft

/darab

Női vagy férfi 
mikropolár kabát*
állógalléros, végig cipzáras,  
2 oldalzsebbel
női méret: 36 - 46
férfi méret: 48 - 56
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

7 999 Ft

/darab
Női könnyű steppelt kabát*
állógallérral vagy kapucnival, oldalt 
patenttal záródó zsebekkel, divatos 
keresztirányú steppeléssel, elöl cipzárral, 
vízlepergető hatású 
méret: 34 - 44/46 
7 999 Ft/db

normál szabásKÉNYELEM
MINDENNAPI

Női vagy férfi  
szabadidőnadrág*
100 % pamut, illetve magas pamuttartalmú 
anyag, összehúzó zsinór a derékrészen, passzé  
a szárrészen, sportoláshoz és szabadidős  
tevékenységekhez
női méret: 36 - 44
férfi méret: 48 - 56 
 2 499 Ft/db

kü
lö

nb
öző színek és modellek

Elegáns női pulóver*
strasszkövekkel vagy flitterekkel 
az elején, kerek nyakkivágással
méret: 34 - 44/46
3 999 Ft/db

normál szabás

testhezálló szabás2 999 Ft

/darab

Női leggings*
divatos leggings bőr- 
hatású részletekkel 
méret: 34 - 44/46
2 999 Ft/db

normál szabás

1 999 Ft

/darab

Női csillámos póló*
kerek nyakkivágással, egyes modellek  
oldalt enyhén sliccelt változatban
méret: 34 - 44/46
1 999 Ft/db

a női szürke  
modell kivételével:

NőNőii vavagygy
mimikrkropoo

gyg

állógaóg lléros, 
2 oldalzsebb
női méret: 36
férfi f mérméret: 4
2 42 4999 Ft/Ft/db

3 999 Ft

/darab

ALDI | 18



A cserepes virágok és a koszorúk csütörtöktől, a friss vágott virágok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak!    
A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

10.12 - 10.18. csütörtöktől szerdáig

A 20 % kedvezmény az ALDI Magyarország üzleteiben 10.12 - 10.18. között érvényes, központilag meghirdetett árakból kerül levonásra.

K E D V E Z M É N Y20%

kcióAz akció PÉNTEKEN, SZOMBATON

és VASÁRNAP
PÉNTE

érvén érvényesP .

MINDEN  
BURGONYAFÉLÉRE

Krizantém multiflóra 2 színű, két töves
15 cm-es cserépben, ø 35-40 cm, 
többféle színben
599 Ft/db

Krizantém, 3 labdás*
14 cm-es cserép- 
ben, különböző 
színekben, 
kültérre
999 Ft/db

Vékony hanga*
11 cm-es vagy 12 cm-es cserépben, 
ideálisan ültethető kerti ágyásba, 
balkonládába, 
dézsába, kültérre
599 Ft/db

mérsékelten 
 vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel
rendszeres  
öntözést igényel 

napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel
rendszeres  
öntözést igényel 

599 Ft

/darab

999 Ft

/darab

599 Ft

/darab

999 Ft

/darab

Halottak napi, díszített 
tobozkoszorú, Ø 25 cm
többféle
999 Ft/db

FA

NTASZTIKUS

ÁR

Alma vödörben 
I. osztály
1 vödör kb. 5 kg
849 Ft/vödör 
kb. 169,80 Ft/kg

Datolyaszilva
I. osztály 
/darab
119 Ft/db

Salátamix
többféle
I. osztály 
100 g/csomag 
2 490 Ft/kg

-40 %

119
Ft/darab

199 Ft helyett

tötötötötötööt
I.I. I.I.II.. oooooo
10010010011011
2 42 42 422 2 4

Petrezselyemgyökér
I. osztály
350 g/csomag
568,57 Ft/kg

Laskagomba
I. osztály 
300 g/doboz 
930 Ft/kg

PPPPP
IIIIIII
333333
555555

-33 %

199
Ft/csomag

299 Ft helyett

-30 %

279
Ft/doboz

399 Ft helyett

849
Ft/vödör

AJÁNDÉK VÖDÖRRELKB. 5 KG

-28 %

249
Ft/csomag

349 Ft helyett

Sárgarépa
I. osztály 
/kg
89 Ft/kg

-50 %

89
Ft/kg

179 Ft helyett

koszorúk csütörtöktől, a friss

Krizantém- 
csokor
3 szál/csokor 
799 Ft/csokor 799 Ft

/csokor
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AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

-26 %

219
Ft/csomag

299 Ft helyett

-26%

Salátatál
koktélparadicsommal vagy  
póréhagymával vagy  
olívabogyóval  
140 g/doboz
1 421,43 Ft/kg

-39 %

199
Ft/doboz

329 Ft helyett

BALATONBOGLÁR / MÁTRA
Irsai Olivér
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű,  
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
638,67 Ft/l

száraz fehéhérbor
0,75 l/üveg
638,67 Ft/l -20 %

479
Ft/üveg

599 Ft helyett

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 11°C 

HALÉTELEKHEZ,   
SOVÁNY HÚSOKHOZ, 

SZÁRNYASOKHOZ

 
Füstölt lazac
ASC-tanúsítás
100 g/csomag
7 990 Ft/kg

-100 Ft

799
Ft/csomag

899 Ft helyett

Ft/csoF

Bryndza
natúr, zsíros sajtkészítmény 
tehén- és juhtejből 
125 g/csomag
1 752 Ft/kg

 
Fodros 
nagykocka
4 tojásos 
500 g/csomag
278 Ft/kg

-30 %

139
Ft/csomag

199 Ft helyett

10.14 - 10.15. szombat - vasárnap

-33 %

99
Ft/darab

149 Ft helyett

Mini sertésmájas
natúr vagy 
majorannás vagy 
snidlinges 
120 g/darab 
825 Ft/kg

aldi-utazas.huKeresse ajánlatainkat honlapunkon:

Foglalja le utazását még ma!
JÁRJUK BE EGYÜTT A VILÁGOT!

Az utazási ajánlatok tekintetében feltüntetett árak forintban (Ft/HUF), bizonyos feltüntetett esetekben euróban (¤/EUR) értendőek. Az akciós ajánlatok csak a megadott időszakban, a kontingensenként meghatározott elérhetőség függvényében 
foglalhatóak. Az utazási időpontok az egyes ajánlatoknál találhatóak. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és nem közvetítője az utazásoknak. Valamennyi utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH (Kirchberger Straße 8, 
6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO - 000028). A hirdetésben megjelenített ajánlatok nem teljes körűek, a részletes utazási információkat, az utazási szerződés feltételeit és az adatkezelési tájékoztatót kérjük, keresse az aldi-utazas.hu 
weboldalon, vagy hívja az ALDI Utazás telefonos ügyfélszolgálatát a 06 80 020 288 telefonszámon. Az Eurotours GmbH, ill. az ALDI a módosítás jogát fenntartja. Az ALDI az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.
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