
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 04.12. CSÜTÖRTÖKTŐL 04.18. 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. 2018. 15. hét

Zöldségtészta*
500 g/csomag
1 998 Ft/kg

999 Ft

/csomag

Borsdaráló 
kerámia őrlőfejjel*
100 g, 95 g, 90 g, 85 g vagy 
80 g/darab
14 990 / 15 778,95 / 16 655,56 / 
17 635,29 / 18 737,50 Ft/kg

1 499 Ft

/darab

Szűretlen  
gyümölcslevek
100 % gyümölcs- 
tartalom 
1 l/doboz
299 Ft/l
1 l/doboz
299 Ft/l -25 %

299
Ft/doboz

399 Ft helyett

 
Gnocchi vagy 
tortelloni
többféle 
500 g vagy 
250 g/csomag 
398 / 796 Ft/kg
250 g/csomag
398 / 796 Ft/kg -33 %

199
Ft/csomag

299 Ft helyett

Kutyaszalámi
csirke vagy marha
1 000 g/darab
179 Ft/kg

-28 %

179
Ft/darab

249 Ft helyett

cs
1 
17

-27 %

399
Ft/vödör

549 Ft helyett

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

20 % zsírtartalom
850 g/vödör
469,41 Ft/kgg

21 990 Ft

/darab

Kézi gőztisztító
SC1 Basic*
21 990 Ft/db

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.
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

csütörtöktől

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

04.12. csütörtöktől

 
Pörkölt, sózott 
tökmag
200 g/csomag
1 495 Ft/kg

sóózott 

ag

-50 Ft

299
Ft/csomag

349 Ft helyett

tálalási javaslat
Érvényes  
04.12-től 04.18-ig!

Grillcsirke
/kg
499 Ft/kg

-100 Ft

499
Ft/kg

599 Ft helyett

-16 %

149
Ft/doboz

179 Ft helyett

Ömlesztett cikkelyes sajt
natúr vagy sonkás vagy szalámis  
140 g/doboz 
1 064,29 Ft/kg

 
Pangasius- vagy  
tilápiafilé
ASC-tanúsítás
900 g vagy 675 g/csomag
(jégréteg nélküli tömeg) 
1 554,44 / 2 072,59 Ft/kg

-21 %

1 399
Ft/csomag

1 789 Ft helyett

-25 %

899
Ft/doboz

1 199 Ft helyett

A D l G t ® S iété d P d it N tlé S A b j tt édj l tá á

Kávékapszula
Dolce Gusto®-kompatibilis
Cappuccino vagy Café au Lait vagy 
Lungo vagy Espresso
16 darab/doboz
192 g, 160 g, 112 g vagy 96 g/doboz
4 682,29 / 5 618,75 / 8 026,79 /
9 364,58 Ft/kg

-25 %

149
Ft/csomag

199 Ft helyett

Olasz felvágott 
150 g/csomag 
993,33 Ft/kg

Vastagkolbász
csemege vagy 
paprikás 
500 g/darab
1 698 Ft/kg

-150 Ft

849
Ft/darab

999 Ft helyett
-30 %

349
Ft/csomag

499 Ft helyett

Vegetáriánus 
szendvicsfeltét
natúr vagy 
pikáns vagy 
chilis vagy 
csemegeuborkás 
125 g/csomag
2 792 Ft/kg

-20 %

949
Ft/kg

1 199 Ft helyett

 
Sertéslapocka  
darabolt, 
vákuumcsomagolt
/kg
949 Ft/kg

tálalási javaslat

-21 %

549
Ft/csomag

699 Ft helyett

Ínyenc 
sonka
mézes vagy 
sült sonka vagy
tormás
150 g/csomag
3 660 Ft/kg

natúr és 
sonkás:

szalámis:

A Dolce Gusto® a Société des Produits Nestlé S.A. bejegyzett 
védjegye, amely társaság, ill. védjegyei nincsenek kapcso-
latban a jelen termékkel, ill. annak gyártójával.ALDI | 2



04.14. szombatig

Olívabogyóban gazdag, puha tésztájú 
ízletes snack, mely tökéletes választás, 
ha valami különleges finomságra vágyik.

A HÓNAP FRISSEN SÜTÖTT 
PÉKÁRUJA!

Tavaszi felfrissülés a              -vel!
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ALDI vásárlási utalvány

www .m e d i w e l . h uuu

Tejberizs*
többféle
150 g/pohár
1 060 Ft/kg

ÚJ!

zs***

Joghurt*
többféle
150 g/pohár
1 060 Ft/kg

ÚÚJ
JJ
tö
11
11 

Joghurt
többféle
450 g/pohár
886,67 Ft/kg

ÚJ!

-50 Ft

399
Ft/pohár

449 Ft helyett

Kapható 04.12-től 
a készlet erejéig!

-37 %

99
Ft/darab

159 Ft helyett

Olívás stangli
80 g/darab
1 237,50 Ft/kg

Tic Tac Bigpack
mentol- vagy narancs- vagy almaízű
49 g/doboz
5 693,88 Ft/kg
49 g/doboz
5 693,88 Ft/kg

-20 %

279
Ft/doboz

349 Ft helyett

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

-80 Ft

449
Ft/üveg

529 Ft helyett

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 °C 

VADHÚSOKHOZ,
MAGYAROS 
ÉTELEKHEZ

EGER

ZSZÁRA

SI FOGYASZTÁS
T: HŐMÉRSÉKLET
C 16 °

Z,VADHÚSOKHOZ
OS MAGYARO
EZÉTELEKHE

REGER

EGRI
Bikavér
védett eredetű, 
száraz vörösbor (OEM) 
0,75 l/üveg 
598,67 Ft/l

 
Világos sör
4,2 % alkohol-
tartalom  
1,5 l/palack
232,67 Ft/l

-22 %

349
Ft/palack

449 Ft helyett

Macskaeledel
többféle 
205 g/doboz 
580,49 Ft/kg

többféle 
205 g/doboz 
580,49 Ft/kg -33 %

119
Ft/doboz

179 Ft helyett

-20 %

799
Ft/doboz

999 Ft helyett

Csokoládés 
banán
600 g/doboz
1 331,67 Ft/kg

-100 Ft

249
Ft/csomag

349 Ft helyett

Sörperec 
180 g/csomag
1 383,33 Ft/kg

-20 %

319
Ft/csomag

399 Ft helyett

Mogyorókrémes ostyaszelet
167 g/csomag
1 910,18 Ft/kg

Érvényes  
04.12-től 04.14-ig!

159Ft

/pohár

Kapható 04.12-től 
a készlet erejéig!

Réteges  
joghurt
többféle
150 g/pohár
1 326,67 Ft/kg

-16 %

199
Ft/pohár

239 Ft helyett

Érvényes  
04.12-től 04.14-ig!

159Ft

/pohár

ALDI | 3



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

04.15. vasárnaptól

Kapható 04.15-től 
a készlet erejéig!

Kapható 04.15-től 
a készlet erejéig!

399Ft

/üveg

599Ft

/tégely
Francia 
camembert sajt
250 g/darab
1 796 Ft/kg

-100 Ft

449
Ft/darab

549 Ft helyett

Csicseriborsó
800 g/doboz
507,55 Ft/kg
(töltőtömeg)

-27 %

269
Ft/doboz

369 Ft helyett

Bébikukorica*
340 g/üveg
2 100 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Mexikói babegytálétel
800 g/doboz
561,25 Ft/kg

-25 %

449
Ft/doboz

599 Ft helyett

-25 %

399
Ft/doboz

539 Ft helyett

Prémium salátatál
tonhalas vagy  
sajtos-sonkás vagy 
paradicsomos- 
mozzarellás
180 g/doboz
2 216,67 Ft/kg

 
Sertéspárizsi
400 g/darab
1 247,50 Ft/kg

-21 %

499
Ft/darab

639 Ft helyett

Májpástétom
natúr vagy 
metélőhagymás vagy 
szemcsés
175 g/tégely
1 994,29 Ft/kg

-30 %

349
Ft/tégely

499 Ft helyett

Fűszeressonka-variációk
fokhagymás csirkemell vagy 
borsízű csirkemell vagy 
diós ízű pulykamell
100 g/csomag
1 790 Ft/kg

-35 %

179
Ft/csomag

279 Ft helyett

1

Májp
natúr
metél
szemc
175 g/
1 994,

-20 %

779
Ft/csomag

979 Ft helyett

Panírozott  
csirkemellfilé
700 g/csomag
1 112,86 Ft/kg

Margarin avokádóolajjal*
Omega-3 zsírsavakban gazdag, A-, B-, D-, E-vitamint és 
folsavat tartalmaz, vegán, gluténmentes
250 g/tégely
2 396 Ft/kg

ALDI | 4



04.18. szerdáig

Kapható 04.15-től 
a készlet erejéig!

499Ft

/csomag

-20 %

79
Ft/darab

99 Ft helyett

-12 %

69
Ft/darab

79 Ft helyett -37 %

99
Ft/csomag

159 Ft helyett

-23 %

229
Ft/csomag

299 Ft helyett

Mákos-mézes táska
100 g/darab
790 Ft/kg

Dörmi
tejes vagy csokoládés krémmel 
30 g/darab
2 300 Ft/kg

Burgonyachips 
hagymás-tejfölös vagy 
sajtos 
75 g/csomag
3 053,33 Ft/kg

Válogasson az ALDI borkínálatából!
borvilag.aldi.hu

-20 %

479
Ft/üveg

599 Ft helyett

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 11 °C 

HALÉTELEKHEZ,   
SOVÁNY HÚSOKHOZ, 

SZÁRNYASOKHOZ

BALATONBOGLÁR

ZSZÁRA

SI FOGYASZTÁS
T: HŐMÉRSÉKLET
C 10 - 11 °

Z,  HALÉTELEKHEZ
Z, SOVÁNY HÚSOKHOZ

SZÁRNY OZASOKHOYY

RBALATONBOGLÁR

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

 
Zsírszegény 
kakaópor
10-12 % kakaóvaj-tartalom 
200 g/doboz 
1 645 Ft/kg

m

-31 %

329
Ft/doboz

479 Ft helyett

Puffasztott rizsszelet
mediterrán fűszerkeverékkel vagy 
lenmaggal és quinoával
100 g/csomag
990 Ft/kg

Kapható 04.15-től 
a készlet erejéig!

249Ft

/csomag

Kerekszemű 
rizs*
tejberizs 
készítéséhez
500 g/csomag
498 Ft/kg

Kókusztej
400 ml/doboz 
747,50 Ft/l

j
l/doboz
 Ft/l

-25 %%

299
Ft/doboz

399 Ft helyett Burgonyapüré
alappor 
345 g/doboz
721,74 Ft/kg

-24 %

249
Ft/doboz

329 Ft helyett

-100 Ft

499
Ft/üveg

599 Ft helyett

Mogyorókrém
400 g/üveg
1 247,50 Ft/kg

Minikuglóf*
csokoládés vagy kókuszos
3 x 54 g/csomag
3 080,25 Ft/kg

ALDI | 5



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

ÉS INSPIRÁCIÓK
aaldi.hu

TIPPEK

04.12. csütörtöktől

Alumíniumtál tetővel*
ideálisan használható ételek tárolásához 
és fagyasztásához
• űrtartalom: 470 ml, 25 darab vagy
• űrtartalom: 650 ml, 20 darab vagy
• űrtartalom: 940 ml, 15 darab
25, 20 vagy 15 darab/csomag 
51,96 / 64,95 / 86,60 Ft/db

a grillezés élménye a konyhában, 
az erkélyen és a kertben

Grilleszköz*
nemesacélból készült, fekete vagy 
antracitszínű műanyag nyéllel,  
hossz: 46 cm
• kukoricacső-tartó,   

hossz: 7,6 cm, 12 darab vagy
• grillnyárs, 4 darab vagy
• grillfogó, 1 darab vagy
• grillvilla, 1 darab vagy
• grillfordító lapát, 1 darab vagy
• grillecset, 1 darab
12, 4 vagy 1 darab/készlet 
99,92 / 299,75 / 1 199 Ft/db

1 199 Ft

/készlet/darab

Grilltisztító kefe*
rozsdamentes nemesacél, 
tökéletesen eltávolítja a grillrácsról 
a makacs szennyeződéseket
• grilltisztító kefe, 2 darab vagy
• hármas grillkefe, 1 darab
2 vagy 1 darab/csomag
1 799 Ft/csomag/db

1 799 Ft

/csomag/darab

ólólólóllóllólóó

Grillfólia vagy grilltálca*
rendkívül formatartó, a füstbeszívó nyílások miatt teljes 
mértékben megmarad a grillezett ételekre jellemző íz
• extra erős grillfólia, 12 m vagy
• félkör alakú grilltálca, 10 darab vagy
• szögletes grilltálca, 10 darab
12 m/tekercs vagy 10 darab/csomag
54,08 Ft/m / 64,90 Ft/db

649 Ft

/tekercs/csomag

Merőkanál*
ideális kerti partikhoz, bográcsozáshoz, 
anyaga: rozsdamentes acél
űrtartalom: kb. 355 ml
999 Ft/db

999 Ft

/darab

kanál*
kerti partikhoz, bográcsozáshoz, 

a: rozsdamentes acél
alom: kb. 355 ml
/db

Ft

/darab

ggg nyyyyyy lélléllléllééllé el,el,el,eeel,eeeeee  

vavavavavvavaavagygygygygygyygygygyggggg
yyyyyyyy

vvvvvvvvvvvvagyagagyagyagyagyagyagagyaaagaaaaa y

1 299 Ft

/csomag

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.

14 990 Ft

/darab
Elektromos asztali grill*
• alumíniumöntvény sütőfelület tapadásgátló bevonattal és 

zsiradékgyűjtő tállal a felesleges zsír összegyűjtéséhez
• tárolófelületek, szélfogó és kiegészítő fémlábak a megfelelő 

stabilitás érdekében
• méret állvánnyal és tárolófelületekkel együtt: kb. 92 x 42 x 84,5 cm
• méret állvány és tárolófelületek nélkül: kb. 52 x 27 x 18 cm
14 990 Ft/db

teljesítmény: 2 200 W

állvány nélkül asztali 
grillként is használható

fokozatmentesen 
szabályozható termosztát  

túlmelegedés elleni 
védelemmel

ALDI | 6



2.

3. Eldobható evőeszköz 
vagy pohár*
• villa, 100 darab vagy
• kés, 100 darab vagy
• kanál, 100 darab vagy
• eldobható pohár, űrtartalom: 0,3 l, 

50 darab
100 vagy 50 darab/csomag
6,99 / 13,98 Ft/db

699 Ft

/csomag

Eldobható műanyag pohár*
• röviditalos pohár, 40 darab vagy
• borospohár, 6 darab vagy
• pezsgőspohár, 6 darab
40 vagy 6 darab/csomag
12,48 / 83,17 Ft/db

499 Ft

/csomag
1. Eldobható tányér*

• műanyag mélytányér, űrtartalom: 0,5 l, 100 darab vagy
• fehér, kerek papírtányér, 100 darab vagy
• motívumos, kerek papírtányér, 60 darab vagy
• fehér, szögletes papírtányér, 40 darab
100, 60 vagy 40 darab/csomag
14,99 / 24,98 / 37,48 Ft/db

1 499 Ft

/csomag

Biztonsági gyufa*
extra hosszú gyufa grillek, gyertyák, lámpák, 
sütők stb. biztonságos begyújtásához
• 10 cm hosszú gyufa, 3 doboz vagy
• 20 cm hosszú gyufa, 1 doboz
3 vagy 1 doboz/csomag
133 / 399 Ft/doboz

rendkívül takarékosan használhatórendkívül takarékosan használhatórendkívül takarékosan használható

égése mérgező anyagoktól mentes

Kandalló- és grillbegyújtó*
sokoldalúan felhasználható fa és szén  
begyújtásához, ideális faszenes grillhez 
vagy kandallókhoz, természetes  
anyagokból készült (natúr fa és viasz),  
hosszú égési idő (8-10 perc)
1 kg/csomag
1 999 Ft/kg

Koktélszalvéta, 40 darab*
2 rétegű
méret: kb. 25 x 25 cm
40 darab/csomag
7,48 Ft/db

299 Ft

/csomag

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Sütő- és grilltisztító 
spray*
az odaégett zsír  
eltávolításához  
435 ml/flakon
1 836,78 Ft/l

799 Ft

/flakon

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen 
a biztonságra! Használat előtt 
mindig olvassa el a címkét és 
a használati útmutatót!

Tűzrakó tál, Ø 75 cm*
• porszórt acélból
• nagyfokú stabilitás
• szikravédő, hőpajzs és piszkavas
• a lecsavarozható lábaknak  

köszönhetően könnyen tárolható
• átmérő: 75 cm
• teljes magasság: 44 cm
• tömeg: 17 kg
19 990 Ft/db

19 990 Ft

/darab

1111209031

1 999 Ft

/csomag

399 Ft

/csomag/doboz

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

különböző színekben

2.

köz 

om: 0,3 l, 

g

Ft

Eldobható műanyag pohár*
• röviditalos pohár, 40 darab vagy
• borospohár, 6 darab vagy
• pezsgőspohár, 6 darab
40 vagy 6 darab/csomag
12,48 / 83,17 Ft/db

/csomag
*
artalom: 0,5 l, 100 darab vagy
00 darab vagy
nyér, 60 darab vagy

yér, 40 darab
mag

Ft

2.

1.

1.

1.

3.

3.

ideális grillpartikhoz 
vagy nyári bulikhozA felelősségteljes

erdőgazdálkodás jelzése

1.

1.

3.
3.

asasasasassassssssasasaa

atóatóatóatóatóatóttóóóatóóóó
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kksoksoksoksoksososoksoksoksokokko oldoldldldoldoldoldoldldoldoldoldoldolo alúalúlúllúalalúúaalalúalúaalúanananaannanaaaaannan fefelf lfelfellfelfefeeele hashashhashashashahash shashasznáznáznáznznáznánááznánálhalhalhalhahhhhalhaahahahh tótóótóótóóótóóttótóóttóót fafafafaaafafafffaafaff éséséééééséésésésésésséé szészészészéééészézés nnnnnnn

Ft

/csomag/doboz
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.12. csütörtöktől

Borsdaráló kerámia őrlőfejjel*
• párizsi bors, 100 g vagy
• steakbors, 95 g vagy
• fekete bors, 90 g vagy
• tarka bors, 85 g vagy
• citrombors, 80 g
100 g, 95 g, 90 g, 85 g vagy 80 g/darab
14 990 / 15 778,95 / 16 655,56 / 
17 635,29 / 18 737,50 Ft/kg

1 499 Ft

/darab

Sólében érlelt 
sajtkockák 
olajban*
• zöldfűszeres vagy
• olívás vagy
• paprikás-chilis
375 g/üveg
3 495 / 3 883,33 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Halloumi 
grillsajt
• natúr vagy
• bazsalikomos vagy
• chilis
250 g/doboz
3 196 Ft/kg

*

darab

Ft

252502525025250250052500 g/g/g///ddd
3 13 133 13 3 13 133 3 1969696969696996966 FtFtFtFt

hhiiiihhillisisslislisss

3333333333333333333333333 F33 F3 F3 FF33 FF3 3 F3 FF3 F33 FF333 F3 FF333 3 F3333 FF3333 F3 t/kt/t/t/k/kt/kt/kt/kt/kt/kt/k/k/kt/t/kt/kkt/kt kt/k/tt/k/kkkt/tt/kt/tt/kkk/kttt/ g g g g g ggg ggg g g ggggg g gg ggggggggg

799Ft

/doboz

szezonális  
kínálatunkból

299Ft

/csomag

állandó  
kínálatunkból

szezonális 
kínálatunkból

299Ft

/darab

szezonális 
kínálatunkból

249Ft

/tégely

699 Ft

/üveg

szezonálisszezonális
kínálatunkbólkínálatunkbnkbóóll

ÚJ TERMÉK!

Ft

Bébipepperóni*
• sárga vagy
• piros
335 g/üveg
2 363,16 Ft/kg (töltőtömeg)

449 Ft

/üveg

-25 %

599
Ft/doboz

799 Ft helyett

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
04.12-től 04.14-ig!

Grillsajtkészítmény
• gouda, 280 g vagy 
• paradicsom-bazsalikom, 280 g vagy 
• paprika-chili, 280 g vagy
• camembert, 200 g
280 g vagy 200 g/doboz
2 139,29 / 2 995 Ft/kg

Dán fehérsajt
200 g/csomag
1 495 Ft/kg

Fűszerezett vaj
100 g/darab
2 990 Ft/kg

Ízesített túrókészítmény
• fűszeres vagy 
• tzatziki vagy 
• fűszeres csökkentett zsírtartalommal
200g/tégely
1 245 Ft/kg
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399Ft

/flakon

állandó  
kínálatunkból

-26 %

219
Ft/flakon

299 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.12-től 04.14-ig!

599Ft

/csomag

szezonális  
kínálatunkból

-25 %

449
Ft/csomag

599 Ft helyett

szezonális  
kínálatunkból

Érvényes  
04.12-től 04.14-ig!

-31 %

199
Ft/flakon

289 Ft helyett

Érvényes  
04.12-től 04.14-ig!

állandó  
kínálatunkból

-25 %

599
Ft/csomag

799 Ft helyett

szezonális  
kínálatunkból

Érvényes  
04.12-től 04.14-ig!

szezonális  
kínálatunkból

Érvényes  
04.12-től 04.14-ig!

499 Ft

/doboz

999 Ft

/flakon

Cider*
cseresznyés
4,0 % alkoholtartalom
0,3 l/üveg
996,67 Ft/l

aaaaaaaaaaaaaaaaalomlomomlomomlomlomlomomlomlommlomlommmomommlolo

299 Ft

/üveg

2 liter

szezonálisszezonális ÉrvényesÉrvényenyess
4.14-ig!4.1.14-ig4-ig!!

-1 500 Ft

4 990
/kg

6 490 Ft helyett

l 04.14-ig!l 04.1.14-ig!!

Salátaöntet
többféle
250 ml/flakon
876 Ft/l

Majonéz
24 % zsírtartalom 
450 g/flakon 
442,22 Ft/kg

Ínyenc szószok
• chili vagy 
• édes chili vagy 
• bbq vagy 
• koktél
300 ml/flakon 
1 330 Ft/l

Berni virsli vagy 
mini berni virsli
300 g vagy 250 g/csomag
1 996,67 / 2 396 Ft/kg

Grillkolbász
• sajtos vagy 
• chilis vagy 
• fokhagymás
300 g/csomag
1 496,67 Ft/kg

Marhasteak
• natúr vagy 
• borsos
/kg
4 990 Ft/kg

Grillburger
fűszeres húspogácsa 
• marhahússal és szalonnával vagy 
• marhahússal
200 g/csomag
2 995 Ft/kg

Ketchup*
1,35 kg/flakon
740 Ft/kg

Jegestea*
• citrom-kaktuszfüge vagy
• mangó-maracuja ízű  

zöld tea
2 l/doboz
249,50 Ft/l

Grillgomba
I. osztály 
400 g/csomag 
1 122,50 Ft/kg

Zeller
I. osztály 
/kg 
199 Ft/kg

Édesburgonya
I. osztály 
/kg 
499 Ft/kg

Érvényes  
04.12-től 04.14-ig!

Érvényes  
04.12-től 04.14-ig!

Érvényes  
04.12-től 04.14-ig!

-28 %

499
Ft/kg

699 Ft helyett

I. osztály 
/kg
199 Ft/kg -33 %

199
Ft/kg

299 Ft helyett

449
Ft/csomag

Grillgombaa
I tál
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.12. csütörtöktől

2 499 Ft

/készlet

Vágókorong, Ø 230 mm*
minden készlet illik a sarokcsiszolóhoz,  
korongátmérő: 230 mm
• vágókorong- és dörzstárcsakészlet,  

7 részes: fém és kő megmunkálásához,  
vágókorong vastagsága: 3,2 mm,  
dörzstárcsa vastagsága: 6 mm vagy

• vékony vágókorongkészlet, 5 részes:  
vékony falú fémlemezek, profilok és csövek  
vágásához, korong vastagsága: 2 mm vagy

• gyémántvágókorong-készlet,  
2 részes: ásványi nyersanyagok  
nedves/száraz vágásához vagy

• lamellás korongkészlet, 2 részes:  
acél-, nemesacél, alumínium- és fafelületek  
csiszolásához, rozsdamentesítéséhez  
és egyéb felületkezeléséhez

7, 5 vagy 2 darab/készlet
2 499 Ft/készlet

vágókorong- és 
dörzstárcsakészlet

hátoldal

előoldal

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.

/

gógógógógógókokokokoookororrororororonnnnn
dendendendendendenen kékékékéékék szlszlszlszlszszlzsz etetetetetetete
ngngngngnggngátmátmátmátmtmátmátmátmméérőérőérőééérőérőéré :::::

vvvvvvágóágógógóágóágóágóá korkorkorkorkorkorkoro ongongongongongongongon -----
7 r7 r7 r7 r7 r7 r7 részészészészészészészé es:es:es:es:es:s:es:s féféfééféféféféém m m mmmm
vágvágvágvágvágvágvágvágókoókoókoókoókoóókoóókkók roronronronrononrono g vg vg vg vg vg vggg aaa
dördördördördördördörzstzstzstzstzststzssstárcárcárcárcárcárcárccsa sa sa aasa sasaaa vavavavvava

••• vékvékvékvékvékvékvékkkkonyonyonyonyony váváváááávááv gógóógóógóggógkkkkkkkk
vékvékvékvékvékvékvékvékvv konyonyonyonyonyononyno fafafafafafaaaf lú úúlúú lú lú úlú féféfééféfféfé
vágvágvágávággvágvágvágvágvágágásáásáásáásáásáásááásáásáásáhozhozhozhozhozhozhozozhoo , k, k, k, k, k, k, k, kk, kkoooooooooooo

•••••• gyégyégygyégyégyégyégyégyéyéyy mánmánmánmánmánmánmánmánmánánntvtvtvtvtvtvtvt ágágágágágágágágágágágg
2 r2 r2 r2 r22 r2 rr2 részészészészészéészészszzs es:es:es::s:eseeseses:es ásásáásásásásáá vávávávávávááváv
nednednednednednedneddnenee vesesvesvesesvessv /sz/sz/sz/szs/sz/sz/szz/száraáraáraáraáraáraááraá zzzzzz

••••• lamlamlamamlamlamammmamellellelelelelellee ás ásás ásásásssás ásá kkkkkkkkkkoroorooroorooroorooroorkkkkkkkkkkkk
acéacéacéacéacéacéaacacécéél-,l-,l-,l-,l-,-,-l-, nenenenenenemesmesmmesmesmesesemem aaaaaaaaaaa
csicsicsiicsiszoszozoszoooszoooosszoszoláslásláslásláslálááássáhoáhoáhoáhoáhohohoáhoáhoá z,zz,zzz,zzz
és éés és éséséss egyegyegyegyegyegyegyegyegyyyébébéb éb ébéb ébééb felfelefelfelelfelefelelülülülülülülüüülü

7,7,7,7,77,77,7 5 v5 v5 v5 v5 v5 v5 v5 v5 v5 vvagyagyagyagyagyagagyagyagyag 2222222 dardarardardarardararrrarrd aaaaaaaa
2 42 42 42 42 42 42 42 4442 9999 99 9999999999 99999 Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/késkékéskéssésészlezlezlezlelezlezleezlezlez ttttttt

Az AzAAzA eleeleeleeleleeleelektrktrktrktrkktkk omoomommmmoomoommm s és és és s es es es eeleklekleklektrotrotrotroroorrrr nikniknikniknikn us us us us us berberberberbebebeerendendendendddn ezéezezéezéezéezéezezéézezésekseksekkksekkelkelkelkelkelkekekeke kakakakakakapcspcspcspcpcsp olaolalolalaoololaolaollolatostostostostostostos huhuhuhuuhuhuhuhuhulllallallallaall dékdékdékdékdékdékkdéé gazgazgazgazgagazgazgazazazzggazgaa dáldáldáládádáldáldáldáldá kodkodkodkkokodkododdkodásiásiásiásásásásisi 
tevtevtevt ékeékeéékeékeékekeékenysnysnyysnysnn égeégeégeéégeegeekrőkrkrőkrőkkről sl sl sl szólzózólzólló 1ó 1ó 1ó 1ó 97/97/97/97/977/2012012012014444 (((VI(VI(VI((V IIIIIIIII 11111 ) K) KK) KKK)) K) orormormormormormm rrrendendendndendenddn eleeleleeleeleleeleeleel t st stt ssstt sttt sszerzerzerzerzerererz intintintntntintttii ti ti ti ti ti tájéáájéájéájéájéájéájéjéjéáj kozkozkozkozkozo tattattatattattatattataa ástástástásstástástststt aaaaaaaa

Kétoldalú rendszereződoboz*
• stabil, ergonomikus kialakítású fogantyú  

és zárófülek masszív alumíniumból
• egyik oldalán variálható beosztás  

elválasztókkal, másik oldalán 8 darab  
kivehető belső doboz

• áttetsző, ütésálló tető stabil, reteszes zárral 
• a tető a belső dobozokat és az elválasztókat 

szorosan lezárja
6 999 Ft/db

6 999 Ft

/darab

Ft

Csapszegvágó*
• kiváló minőségű, 24” csapszegvágó 
• nagyon hatékony a különleges  

kialakításnak köszönhetően 
• ergonomikusan kialakított  

műanyag markolatokkal
• max. vágási teljesítmény: 8 mm
5 499 Ft/db

5 499 Ft

/darab

gngngngnggg ØØØØØØ 23232323233332 00000 mmmm****
vágókorong- ésvágókorong- ékorong- éss

gógógógógóókokokkokokok rororororororonnnnn

RÁNK SZÁMÍTHAT!
LAKÁSFELÚJÍTÁS?

kkkkkkkkkk  
yyyyyyyyyy

eeeeek kkk kk kkk

lamellás korong-
készlet

vékony vágókorong-
készlet

VáVáááVáVáVáággggg
minminminminminminimimindddd
korkorkorkorkorkorkokk oooonononon
••••• vvvvvvvvágágágágágá

VáVáVááVáVáVággggggg

**

**használatra való 
alkalmasság

xxxxxxxx

Sarokcsiszoló, 2 000 W*
• erős motor, teljesítmény: 2 000 W
• üresjárati fordulatszám: 6 500 ford./perc
• fém és kő biztonságos és egyszerű vágásához
• egyszerű tárcsacsere
• a markolat 3-féle pozícióban csavarozható fel
• 2 védőtető (vágókorongokhoz, ill. dözstárcsákhoz)
• orsó menete: M14
15 990 Ft/db

15 990 Ft

/darab

gyémántvágókorong-
készlet
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19 990 Ft

/készletFestékszóró rendszer*
• kézi festékszóró rendszer belső falfestékekhez, lakkokhoz és lazúrokhoz
• 1 300 ml falfestékhez és 800 ml hígan folyó anyaghoz alkalmas szórófejjel
• sokoldalúan alkalmazható beltéren és kültéren
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.

szilikonmentes

Multifunkciós olaj*
megszünteti a nyikorgást, kiszorítja a ned-
vességet, tisztít és véd, fellazítja a rozsdás 
alkatrészeket, oldja a megakadt mechani-
kát, 86 %-ban biológiailag lebomló 
300 ml/flakon
3 330 Ft/l

999 Ft

/flakon

1 799 Ft

/doboz

Univerzális faolaj, 1 l*
selyemfényű lazúr, mélyen ápolja a fafelületeket, vízlepergető, színélénkítő hatású  
és csúszásmentes, beltérre és kültérre, 1 liter egy rétegben felhordva, a felület  
minőségétől függően kb. 10 m²-re elegendő
• sötét: pl. paliszanderhez, diófához vagy 
• közepes: pl. teakfához, bangkirai fához, tölgyhöz vagy
• világos: pl. fenyőhöz, vörösfenyőhöz, bükkhöz vagy
• színtelen: bármely fafajtához alkalmas
1 l/doboz
1 799 Ft/l

különböző színekben

19 191919 19 9909909999900 FtFFtFttt/ké/ké/ké/kéékééészlszszlszszz eeteeet

33003003003003000033000 mmmmmmmmmm
3 33 333 33 33 33 33 3 303030303030303003 FFFFF

12 m² felület bevonása  
csak 10 percet vesz igénybe

1 799 Ft

/doboz

Fémvédő lakk, 1 l*
• minden vastartalmú fémhez alkalmas 
• korróziógátló és alapozó
• nem szükséges külön alapozás
• időjárásálló
• 1 liter egy rétegben felhordva, a felület 

minőségétől függően kb. 10 m²-re elegendő
• fehér, fekete, ezüst vagy zöld színben
1 l/doboz
1 799 Ft/l

3 999 Ft

/doboz

Kültéri festék, 2,5 l*
• időjárásálló
• elasztikus és magas fedőképességű
• alkalmas faburkolatokra, favázas  

szerkezetekre, kerítésre, betonra,  
vakolatra, falazatra stb. 

• beltérre és kültérre
• 2,5 liter egy rétegben felhordva, a felület 

minőségétől függően kb. 25 m²-re elegendő
• fehér, szürke, csokoládé vagy  

svédvörös színben 
2,5 l/doboz
1 599,60 Ft/l

Falazúr gél, 5 l*
• ideális mérettartó fafelületekhez,  

pl. ajtókhoz, ablakokhoz, erkélyekhez stb. 
• erősen víztaszító, időjárásálló, kiváló 

minőségű UV-blokkolót tartalmaz
• 5 liter egy rétegben felhordva, a felület 

minőségétől függően kb. 50 m²-re elegendő
• fenyő, tölgy, diófa, paliszander színben vagy 

színtelen változatban kapható
5 l/doboz
1 199,80 Ft/l

5 999 Ft

/doboz

999 Ft

/készlet
Ecsetkészlet, 7 részes*
• ultrakönnyű lapos ecset
• sokoldalúan használható a házban,  

a kertben, a műhelyben stb.
• 7 darab ecset a következő méretekben:  

1 x 76 mm, 1 x 63 mm, 2 x 50 mm,  
2 x 38 mm és 1 x 25 mm

7 darab/készlet
999 Ft/készlet

**káros anyagokra 
bevizsgálva

különböző színekben

**száradás után
káros anyagokra bevizsgálva

**

2 szórófejjel

különböző színekben

**

0000018675

különböző színekben

precíz munkavégzés akár 
fejjel lefelé vagy fekve 
végzett munka esetén is
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.12. csütörtöktől

4 299 Ft

/darab

Munkásnadrág*
könnyen kezelhető, strapabíró  
szövetből, eltérő színű betétekkel
méret: 48 - 56
4 299 Ft/db

sok praktikus zsebbel, 
pl. colstokzseb, farzseb stb.

különböző színek 
és modellek

különböző színekben

praktikus  
zsebekkel

Munkászokni, 3 pár*
magas pamuttartalom, külön megerősített 
sarok- és orr-résszel a cipő dörzsölése ellen, 
Sanitized® Actifresh bevonattal  
méret: 39/40 - 45/46
3 pár/csomag
433 Ft/pár

1 299 Ft

/csomag

rövid vagy hosszú szárú

Munkáskesztyű*
biztos fogás és optimális tapintásérzet, 
sima felülettel vagy csúszásgátló  
pöttyökkel a tenyérrészen
méret: M - XL
799 Ft/pár

799 Ft

/pár

egyes modellek 
csúszásgátló 
pöttyökkel

Férfi rövid munkásnadrág*
könnyen kezelhető és strapabíró kevert anyag, 
eltérő színű betétekkel, rugalmas derékrész az 
optimális kényelem érdekében 
méret: 46 - 56
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Ft

sok praktsok praktkt
pl. colstokzpl. colstokz

áááá iiii ááááááá

különböző színek  
és minták

Kötél, 15 m*
masszív kötél különböző  
felhasználási területekhez
hossz: kb. 15 m, átmérő: kb. 3 mm
15 m/darab
53,27 Ft/m

799 Ft

/darab
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az egymásba illeszthető 
elemekkel könnyen 
összeszerelhető

Árnyéktűrő fűmagkeverék*
válogatott fűmagkeverék árnyékos  
és félárnyékos területekre, gyorsan  
csírázik és rövid idő alatt dús gyepet  
képez, kb. 50 m2 felületre elegendő
1 kg/csomag
1 299 Ft/kg

1 299 Ft

/csomag

Speciális táprúd, 30 darab*
szerves-ásványi trágya hosszú távú  
hatással, a folyamatos tápanyag- 
leadásnak köszönhetően nem áll  
fenn égésveszély a gyökereknél
• táprúd zöld növényekhez:  

pálmákhoz és szobanövényekhez vagy
• táprúd virágos növényekhez:  

virágzásra serkent vagy
• orchidea táprúd vagy
• táprúd citrusfélékhez:  

elősegíti a gazdag gyümölcstermést
30 darab/csomag
16,63 Ft/db

499 Ft

/csomag

Ágyásszegélyszett, 4 részes*
kerti ágyások, utak, virágládák stb. 
praktikus elválasztója, időjárásálló,  
a földbe szúrható cövekeknek köszönhetően stabil 
méret egyenként: 45 x 55 cm (ma x szé)
4 darab/szett
3 499 Ft/szett

3 499 Ft

/szett

Vetőmaglapok vagy -szalag*
megfelelő távolságban elhelyezett vetőmagok,  
egyszerű ültetéshez
• vetőmaglapok, 5 darab: Ø 8 cm, különböző nyári virágok,  

fűszernövény-variációk stb. vagy
• vetőmagszalag, 5 m: répa, retek, saláta vagy  

különböző nyári virágok
5 darab vagy 5 m/csomag
79,80 Ft/db / 79,80 Ft/m 399 Ft

/csomag

különböző modellek

Ve
me
egy
• ve

fű
• ve

kü
5 da
79,8

AA HÉÉT

199 Ft

/darab

Jácint 
9 cm-es cserépben, 
többféle színben
199 Ft/db

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

Álló muskátli
10 cm-es cserépben,
többféle színben
299 Ft/db

299 Ft

/darab

mérsékelten  
víz igényes

fényigényes

Hunyor
12 cm-es cserépben
999 Ft/db

999 Ft

/darab

rendszeres öntözést 
igényel

fényigényes 

799 Ft

/darab

Calibrachoa mix 
12 cm-es cserépben,  
3 szín 1 cserépben
799 Ft/db

Olasz levendula*
19 cm-es, lila színű cserépben, 
magasság cseréppel együtt:  
min. 40 cm, a méhek és a pillangók 
által kedvelt kerti és dézsás növény, 
intenzív illatú virágokkal,  
kültérre
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

különböző 
színekben

Margarétabokor*
14 cm-es, színes cserépben,  
magasság cseréppel együtt:  
min. 35 cm, kedvelt dézsás növény,  
különböző színű virágok, pl. sárga, rózsa-
szín, piros vagy fehér, kültérre
1 199 Ft/db

1 199 Ft

/darab rendszeres  
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

Rododendronbokor*
22 cm-es cserépben, magasság cseréppel 
együtt: min. 50 cm, kedvelt örökzöld kerti 
növény, dús virágzattal, különböző színű 
virágok, pl. fehér, lazacszín, lila, rózsaszín, 
piros vagy sötétlila, kültérre, téltűrő
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

rendszeres  
öntözést igényel
világos vagy árnyékos 
helyet kedvel

2 999 Ft

/darab

Balkon- vagy kerítésponyva*
UV-álló műanyag, 24 m rögzítőzsinórral
• balkonponyva: méret: 600 x 75 cm vagy
• kerítésponyva: méret: 500 x 100 cm
2 999 Ft/db

Önadagolós  
tápoldat
• orchideához vagy 
• univerzális
32 ml/flakon
4 656,25 Ft/l

-34 %

149
Ft/flakon

229 Ft helyett

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
04.12-től 04.14-ig!

vízigényes

napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

n, 

angók 
növény, 

Ft
rendszeres  
öntözést igényel

fényigényes

rendszeres  
öntözést igényel
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.12. csütörtöktől

179 Ft

/dobozHagyományos 
vagdalthús*
130 g/doboz
1 376,92 Ft/kg

307-01-SHS B17

Női vagy férfi mezítlábas cipő*
puha textil felsőrész és belső kialakítás,  
csúszásgátló talp 
méret: 37 - 45
4 499 Ft/pár

4 499 Ft

/pár

magamért!magamért!TeszekTeszek

különböző színek  
és modellek

Kerékpáros táska*
az esővédő huzatnak köszönhetően vízálló, 
praktikus oldalzsebekkel a kiegészítők 
tárolásához, fényvisszaverő elemekkel a 
sötétben is jól láthatóság érdekében
2 vagy 1 darab/szett
2 249,50 / 4 499 Ft/db

4 499 Ft

/szett/darab

KALANDRA FEL!

növényi cserzésű

Bőr talpbetét*
anatómiailag formált talp-
betét, felső oldala növényi 
cserzésű, valódi bőr, a 
zselé-, ill. latexpárnák te-
hermentesítik az ízületeket 
és a szalagokat 
méret: 36/37 - 44/45 
1 499 Ft/pár

1 499 Ft

/pár

LED-zseblámpa*
univerzálisan használható  
alumíniumlámpa, 5 darab  
fényes fehér LED-izzóval, hasz-
nálata a recézett markolatnak 
köszönhetően kényelmes,  
2 darab AA elemmel
1 599 Ft/db

Ft

tökéletes viselet 
könnyebb túrákhoz

5 999 Ft

/pár

275-02-SHS B17
FFFtt

/p

275-02-SHS B17

/pár

Női vagy férfi túra- és trekkingcipő*
sokoldalú sportcipő kiváló minőségű felsőrésszel, izzadtság-
elnyelő belső kialakítással, rezgéselnyelő köztalppal, valamint 
masszív és kopásálló TPR-talppal, vízállóság: max. 3 óra
méret: 37 - 45
5 999 Ft/pár

AZ ALDI-VAL ÉRDEMESEMESAZ ALD
MOST UTAZNI IS

A részleteket és további ajánlatainkat 
keresse az aldi-utazas.hu weboldalon!

Ramsau am Dachstein, Ausztria
3 éj szállás és all inclusive ellátás
2018.06.03. és 2018.10.14. között 
41 990 Ft/főtől**

rövid szárú vagy 
 sneaker

gy gyy

különböző színek  
és modellek

Női vagy férfi sportzokni, 2 pár*
a lábfej közepén rugalmas sávval a tökéletes 
illeszkedés érdekében, nyomásmentes  
orrvarrással, a pikéanyag légáteresztő,  
a Dri Release anyag nedvesség- 
szabályozó, a plüssrészek védik  
a lábat a terhelésnek kitett helyeken
méret: 35/38 - 43/46
2 pár/csomag
649,50 Ft/pár

1 299 Ft

/csomag

Sportszemüveg*
a törésbiztos polikarbonát  
lencséknek köszönhetően  
rendkívül biztonságos,  
100 %-os UV-védelmet nyújt,  
a gumírozott orrnyereg  
kellemes viseletet biztosít
999 Ft/db

999 Ft

/darab

*
nát  

en

nyújt, 

ít

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kap-
csolatos 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.

A LED-zseblámpa termék csak a készlet erejéig, korlátozott 
számban és választékban áll rendelkezésre. 
A termék eltérhet a fotón látottaktól.

a
f

2
11

ó

zott 

-20 %

1 599
Ft/darab

1 999 Ft helyett

© Schladming-Dachstein / Raffalt

79 Ft

/doboz

Sertésmájkrém vagy  
ínyenc csirkemájas*
65 g/doboz
1 215,38 Ft/kg
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04.15. vasárnaptól

Dudálós hinta*
max. teherbírás: 19 kg
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

2 999 Ft

/darab

KEDVENCEI
GYERMEKEK

kül
ön

bö
ző

 színekben

1 499 Ft

/darab
a szürke modell  
kivételével:

Lányka hosszított póló*
bőrbarát és kényelmes viselet,  
flitterekkel vagy nyomott  
motívumokkal  
méret: 116 - 164
1 499 Ft/db

különböző színek 
és minták

1 699 Ft

/csomag

Gyermek alsó, 5 darab*
100 % pamut, bőrbarát  
és kényelmes viselet 
méret: 104 - 152
5 darab/csomag
339,80 Ft/db

Klasszikus mesekönyv*
mesegyűjtemények fiúknak,  
lányoknak, állatokról, ill. a híres 
Tesz-Vesz város világából,  
többféle cím
2 999 Ft/db

Gyermek foglalkoztatókönyv 
interaktív applikációval*
készségfejlesztő kiadvány letölthető  
ingyenes alkalmazással, amelyben  
további feladványok várnak  
a gyermekekre, többféle cím
999 Ft/db

999 Ft

/darab
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.15. vasárnaptól

Mix It!  
gluténmentes liszt*
1 kg/csomag
999 Ft/kg

999 Ft

/csomag

Zöldségtészta*
• spagetti sárga lencséből vagy
• penne csicseriborsóból vagy
• fusilli vörös lencséből
500 g/csomag
1 998 Ft/kg

799 Ft

/csomag

Gluténmentes spagetti*
többgabonás 
250 g/csomag
3 196 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.15-től 04.18-ig! állandó  

kínálatunkból
Érvényes  
04.15-től 04.18-ig!

-22 %

349
Ft/csomag

449 Ft helyett

Gluténmentes 
vekni 
• magvas vagy
• fehér
200 g/csomag 
1 745 Ft/kg

Gluténmentes 
zsemle
• fehér vagy
• magvas
130 g/csomag
1 915,38 Ft/kg

mm
áá
aa

Fteentntesess sspapaagegeg tttti*i*
ss

agag

vasavasvasvasvasvasvassssvvaasss
sososososososososososooomagmagmagmmagmagmagmagmagmaamagmagmagmagmagagagg

88 8 8 8 88 Ft/Ftt/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/kgkgkgkgkgkgkgkgkgkggg -28 %

249
Ft/csomag

349 Ft helyett

FIGYELÜNK!
MINDENKIRE

999 Ft

/csomag

nntnn esesess lllllisiisisisztztzttt****

Ft

omag
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Laktózmentes 
joghurt* 
• vaníliás vagy
• epres
500 g/üveg
998 Ft/kg

Laktózmentes krémtúró*
• vaníliás vagy 
• vaníliás-mazsolás
90 g/tégely
1 433,33 Ft/kg

Laktózmentes 
puding*
• vaníliás vagy
• csokoládés 
150 g/pohár
1 526,67 Ft/kg

Laktózmentes 
túró rudi
natúr
30 g/darab
2 966,67 Ft/kg

499Ft

/üveg249 Ft

/pohár

129 Ft

/tégely

229 Ft

/pohár

ntes -25 %

89
Ft/darab

119 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.15-től 04.18-ig!

állandó  
kínálatunkból

ÚJ TERMÉK!

Laktózmentes 
gyümölcsjoghurt
• őszibarack-maracuja vagy
• eper vagy 
• málna vagy 
• cseresznye
150 g/pohár
1 660 Ft/kg

449 Ft

/tégely

349 Ft

/doboz

Kiváló minőségű magyar laktózmentes vaj  az Alföldi Tej Kft.-től!

Laktózmentes vaj
82 % zsírtartalom
100 g/darab
2 590 Ft/kg

Laktózmentes natúr 
szendvicskrém*
150 g/tégely
2 993,33 Ft/kg

Rizs főzőkrém*
100 %-ban növényi alapú, 
laktózmentes
250 ml/doboz
1 396 Ft/l

Ft

állandó  
kínálatunkból259 Ft

/darab

329 Ft

/csomag

Növényi joghurtalternatíva*
• natúr vagy
• gránátalmás vagy
• áfonyás 
2 x 125 g/csomag
1 316 Ft/kg

rrrrtatatataaataltltlttlterererereee nanananaatíttítítívavavavaavaa****
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.15. vasárnaptól

699 Ft

/csomag

Gluténmentes keksz*
• tejcsokoládés keksz, 100 g vagy
• mogyorós nápolyi, 100 g vagy
• sárgabarackos vajas keksz, 80 g
100 g vagy 80 g/csomag
6 990 / 8 737,50 Ft/kg

699 Ft

/csomag

Gluténmentes nápolyi*
mogyorós krémmel, hozzáadott 
cukor nélkül 
175 g/csomag
3 994,29 Ft/kg

GlGlGlGlGlGGlGGGGG utututututtututténénénénénééénéééé memememememmmmmmemmmmmmemmmmmem ntntntntntntnntnttntntnnttttesesesesesssse kkkkkkkkkkkkkkekekeekkekkeekekkkszszszszszszszszszszzssssszzs *******

t

olololyyiyyi**
dotdotdotttt

429 Ft

/csomag

Gluténmentes 
sajtos tallér*
• natúr vagy
• köménymagos 
200 g/csomag
2 145 Ft/kg

tejcsokoládés keksz, 
mogyorós nápolyi:

Crunchy 
gluténmentes kukoricapehely
• vegyes gyümölcsös, 100 g vagy 
• földimogyorós, 75 g vagy 
• sajtos, 75 g
100 g vagy 75 g/csomag 
790 / 1 053,33 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.15-től 04.18-ig!

yyy
04.15-től 04.18-ig!

yyy
04.1.15-től 04.1.18-igg!!

rrriciciciccapaapapa ehehehehe elelellyyyy
ggy gy gy -33 %

79
Ft/csomag

119 Ft helyett 119 Ft

/darab

Gluténmentes müzliszelet*
csokoládés-meggyes
35 g/darab
3 400 Ft/kg

-27 %

649
Ft/doboz

899 Ft helyett

Bio gluténmentes gabonapehely
• fahéjas karikák, 250 g vagy 
• sokmagvas pehely, 250 g vagy 
• kókuszos pehely, 200 g
250 g vagy 200 g/doboz 
2 596 / 3 245 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.15-től 04.18-ig!
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Eritrit*
250 g/csomag
1 916 Ft/kg

479 Ft

/csomag-20 %

199
Ft/darab

249 Ft helyett

Gluténmentes  
kakaós tekercs
80 g/darab
2 487,50 Ft/kg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
04.15-től 04.18-ig!

ErErErErErEritititititi ririiriirit*t*t*t*t*t***
250250250250250 g/gg/g/g/g/ggg csocsocsocsosoomamammama
1 91 91 91 91 16 16 1616 Ft/Ft/Ft/Ft/t kgkgkgkgg

/csom

259 Ft

/doboz

549 Ft

/tálca

749 Ft

/tálca

449 Ft

/doboz

Tojás, 10 darab*
M-es méret, 
GMO-mentes termelésből
10 darab/doboz
712,70 Ft/kg / 44,90 Ft/db

Sertés darált hús*
30 % zsírtartalommal, GMO-mentes termelésből 
500 g/tálca
1 098 Ft/kg

Sertéskaraj*
csont nélkül, szeletelt, GMO-mentes termelésből 
400 g/tálca
1 872,50 Ft/kg

Mit érdemes tudni a GMO-mentes termékekről?
• A „GMO” az angol „Genetically Modified Organisms”, azaz Géntechnológiával Módosított Szervezetek kifejezés 

rövidítése. GMO-mentességre utaló jelölés kizárólag GMO-mentes termelésből származó élelmiszerek vagy  
ilyen összetevőt tartalmazó élelmiszerek esetén alkalmazható.

• A GMO-mentes termelés szigorú minőségbiztosítási- és nyomonkövetési előírások szerint zajlik a növény-
termesztés, állattenyésztés, takarmány- és élelmiszer-előállítás, termelés, feldolgozás, forgalmazás  
és szállítás minden szakaszában.

• Kérjük, figyelje az élelmiszerek jelölését, és mindig olvassa el a termékek csomagolásán található  
kiegészítő információt is!

ESL tej*
3,5 % zsírtartalom, hosszabb ideig friss, 
GMO-mentes termelésből, csavarkupakkal
1 l/doboz
259 Ft/l

ál

ől

b

Ft

/tálca
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.15. vasárnaptól

1 499 Ft

/csomag

Nagy kiszerelésű elem,  
12 darabos*
nagy teljesítményű és hosszú  
élettartamú alkáli elemek
• ceruzaelem (AA) vagy
• mikroelem (AAA) 
12 darab/csomag
124,92 Ft/db

asá aptó

22 990 Ft

/darab

Multiciklon porszívó*
• alacsony energiafelhasználású eco motor: 

max. 900 W (energiahatékonysági osztály: B)
• a modern ciklontechnológiának köszönhetően 

kevés a szívóerő-veszteség
• porzsák nélkül
• zajszint: 80 dB alatt
• lábbal történő, derékkímélő be- és kikapcsolás
• bemeneti levegőszűrő és HEPA-szűrő
• kábelhossz: 6 m
• a tartozékok a teleszkópos csövön tárolhatók
• tartozékok: krómozott, teleszkópos cső, 360°-ban 

forgatható, flexibilis szívócső, fugatisztító fej, 
kárpittisztító fej, kefés fej és Midea ECO kefe

22 990 Ft/db

multiciklon  
technológia

649 Ft

/csomag/darab

TISZTA OTTHON
RAGYOGÓAN

1 499 Ft

/doboz

Eldobható gumikesztyű, 80 darab*
latexmentes, élelmiszerbiztos,  
sokoldalúan használható
méret: S - L
80 darab/doboz
18,74 Ft/db

599 Ft

/csomag

a meghosszabbított szár nagyobb 
védelmet nyújt a kéznek

fehér/fekete színben 
is kapható

számos tartozékkal
Vákuumos tároló*
kiváló minőségű nejlon, ideális textíliák vagy ágynemű 
helytakarékos tárolásához, töltse meg a tasakot, majd 
porszívó segítségével szívja ki a levegőt, többször 
felhasználható
• méret: 100 x 60 cm (ho x szé), 2 darab vagy
• méret: 120 x 90 cm (ho x szé), 1 darab 
2 vagy 1 darab/csomag
324,50 / 649 Ft/db

ágynemű 
kot, majd 

bször 

é ű

a levegő porszívó  
segítségével kiszívható

praktikus tároló- 
dobozban

Ruháskosár*
kiváló minőségű műanyagból,  
megerősített fülekkel, többféle,
űrtartalom: 32 l 
méret: 55 x 40 x 23 cm (ho x szé x ma)
999 Ft/db

999 Ft

/darab

Power 5 
WC-frissítő blokk*
• lime vagy
• ocean
55 g/csomag
6 345,45 Ft/kg

349 Ft

/csomag

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

Háztartási gumikesztyű,  
3 pár*
100 % natúr latex, belseje pamut- 
bolyhozott, mindenféle tisztítási  
és takarítási munkához
méret: S - L
3 pár/csomag
199,67 Ft/pár

799 Ft

/flakon

Öblítő*
• deep sea vagy
• shea butter vagy
• silk tree
1 380 ml/flakon
578,99 Ft/l
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21 990 Ft

/darab

Kézi gőztisztító
SC1 Basic*
• fűtési teljesítmény: 1 200 W
• az egy tartálynyi vízzel megtisztítható  

felület nagysága: 20 m2

• felfűtési idő: 3 perc
• tartály űrtartalma: 0,2 l
• max. gőznyomás: 3 bar
• tömeg tartozékok nélkül: 1,6 kg
• a készülék mérete: 32,1 x 12,7 x 18,6 cm  

(ho x szé x ma)
• gyermekzár, biztonsági szelep 
• tartozékok: „Comfort” padlótisztító fej,  

2 darab hosszabbító cső, 2 darab kendő  
a padlótisztító fejhez, pontszóró fúvóka,  
fekete színű, kerek kefe és tartozéktároló tasak

21 990 Ft/db

kompakt felépítés és 
könnyű kezelhetőség

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.

549 Ft

/darab

Konyhai eszköz kitámasztóval*
habverő, kanál, habszedő kanál, merőkanál, 
spagettiszedő kanál vagy jumbo palacsintafordító 
lapát, a nyélen található lyuk segítségével felakaszt-
hatók, mosogatógépben moshatók
549 Ft/db

rdító 
kaszt-

számos tartozékkal

sokoldalúan  
alkalmazható

padlótisztító fej  
flexibilis csuklóval

Tárolókocsi*
kiváló minőségű műanyag, 3 darab 
tárolórekesszel és 4 darab görgővel
• szögletes modell:  

méret: 39,5 x 29,5 x 67,5 cm  
(ho x szé x ma) vagy

• hosszúkás modell:  
méret: 57 x 19,5 x 67,4 cm  
(ho x szé x ma)

2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

Pliszéroló*
fényáteresztő, de nem átlátszó pliszéanyagból 
készült, nincsenek látható zsinórvezető lyukak, 
a szélesség egyedileg méretre alakítható  
(max. 10 cm), fokozatmentesen állítható, 
szerelési anyagokkal és kezelési útmutatóval, 
egyszerű csíptetéssel felszerelhető 5 - 24 mm 
vastag ablakkeretre
méret:
• 45 x 130 cm vagy
• 60 x 130 cm vagy
• 75 x 130 cm vagy
• 90 x 130 cm
1 999 Ft/db

hető

thattó, 
tmuttatóvall,,
ő 5 24 mmmm 

 
ő 5 - 24 m

pikniktakaró rögzítésére 
szolgáló pántokkal

ésére ésérere

2 999 Ft

/darab

A pliszéroló termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll rendelkezésre, 
ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem minden méretben vásárolható meg. 
A termékek eltérhetnek a fotón látottaktól.

• 75 x 130 cm vagy
• 90 x 130 cm
1 999 Ft/db -33 %

1 999
Ft/darab

2 999 Ft helyett

Piknik hűtőtáska*
nagy méretű, hőszigetelő főrekesz,  
külön cipzár az italos rekeszhez
2 999 Ft/db

 tartalom nélkül

 tartalom nélkül
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.15. vasárnaptól

3 999 Ft

/garnitúra

Renforcé ágyneműhuzat*
100 % pamut, cipzáras 
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm 
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
3 999 Ft/garnitúra

  60 °

Ft

aatt*

4 999 Ft

/darab

  60 °

Interlock-dzsörzé 
gumis lepedő,  
duplaágy-méret*
100 % pamut, körben gumiszalaggal, 
a következő méretű matracokhoz:  
180 - 200 x 200 cm
4 999 Ft/db

duplaágy-méret

kül
ön

bö
ző

 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.

Automata lég-  
frissítő készülék*
lively floral garden,  
269 ml-es utántöltővel
1 199 Ft/szett

1 199 Ft

/szett

limitált kiadás

One touch  
minispray-utántöltő*
lively floral garden
3 x 10 ml/doboz
33 300 Ft/l

999 Ft

/doboz

limitált kiadás

999 Ft

/flakon

Automata légfrissítő utántöltő*
lively floral garden
269 ml/flakon
3 713,75 Ft/l

limitált kiadás

HARMÓNIA
NYUGALOM ÉS

Légfrissítő aeroszol*
• lively floral garden vagy
• flowering desert night
300 ml/flakon
1 830 Ft/l

549 Ft

/flakon

limitált kiadás
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Friss
zöldség és gyümölcs!

04.12 - 04.18. csütörtöktől szerdáig 

Áfonya
I. osztály 
125 g/doboz
3 192 Ft/kg

Grapefruit
I. osztály 
/kg 
249 Ft/kg

Laskagomba
I. osztály 
300 g/doboz 
996,67 Ft/kg

Kaliforniai 
paprika
I. osztály 
/kg
579 Ft/kg

Padlizsán
I. osztály 
/darab 
169 Ft/db

ppGrGrGrGrraapapapapefefffe rururururruuuitittttittt
IIII. I oszoszoszososztáltálátált yyyyyy
/kg/kg/kg/kg/kg/kggg
249249249249249444 FtFtFtFtFtFt//kg//kg/kg/kgk/kg -37 %

249
Ft/kg

399 Ft helyett

I.I.I.. oszososzosososzzzzzzossso táltátáltátáltállláá yyyyyyyy
/da/da/da/da/da/dad/da/d/dd/ rarabrabrabababrabrabbbb
16916969169996969 FtFtFtFtFtFtFt/d/db/db/db/db/dbbb/dbb -32 %

169
Ft/darab

249 Ft helyett

-33 %

399
Ft/doboz

599 Ft helyett

-35 %

579
Ft/kg

899 Ft helyett

Koktélparadicsom
I. osztály 
250 g/doboz
796 Ft/kg

II.. ososzoszszszs tááálályyy
250250250250525025000 g/g//g/g/g///dobdobdobdobdobbodobobdobdoobozozozozzozoo
779679679679679696796796 FtFtFttFFtFtFttFt/kg/kg/kg/ g/k/kg/kggg/kg//kg/kg/kgg -50 %

199
Ft/doboz

399 Ft helyett

-25 %

299
Ft/doboz

399 Ft helyett
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AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

-25 %

299
Ft/doboz

399 Ft helyett

    
Jegeskávé
klasszikus vagy 
laktózmentes vagy
light
1 l/doboz
299 Ft/l

 
Mediterrán antipasti
töltött afrikai paprika vagy 
töltött piros pepperoni vagy
szárított, marinált paradicsom vagy
zöld olívabogyó
220 g/doboz 
3 326,67 Ft/kg 
(töltőtömeg)

-23 %

499
Ft/doboz

649 Ft helyett

Pirított hagyma
150 g/doboz
1 326,67 Ft/kg

-33 %

199
Ft/doboz

299 Ft helyett

 
Pulykatokányhús 
pulykamellfiléből 
500 g/tálca 
1 598 Ft/kg

-20 %

799
Ft/tálca

999 Ft helyett

-33 %

199
Ft/csomag

299 Ft helyett

Turistafelvágott
szeletelt
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

szezonális  
kínálatunkból

Tv-paprika
I. osztály 
350 g/doboz
1 425,71 Ft/kg

-26 %

499
Ft/doboz

679 Ft helyett

Szilva
I. osztály 
/kg 
499 Ft/kg

-37 %

499
Ft/kg

799 Ft helyett

ágottfel áávágofelvá

mag

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.

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.04.14 - 04.15. szombat - vasárnap

 
Görög olívabogyó
zöld vagy 
kalamata olívabogyó
350 g/üveg
1 745 Ft/kg 
(töltőtömeg)

-22 %

349
Ft/üveg

449 Ft helyett
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