
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 06.07. CSÜTÖRTÖKTŐL 06.13. SZERDÁIG    

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. 23. hét

Mojito koktél*
0,7 l/üveg
2 141,43 Ft/l

1 499 Ft

/üveg

aldi.hu

SZÜLETÉSNAPI

AJÁNLAT!

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

145
 169 Ft 

Ft/kancsó

-14 %

Kancsós tej
1,5 % zsírtartalom
1 l/kancsó
145 Ft/l

A tejtermékcsalád 
kategória győztese.  
A GfK Hungária 2 000 fős 
közvélemény-kutatása alapján.

699 899 Ft 

Ft/doboz

-22 %
155
 199 Ft 

Ft/csomag

-22 %

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

Kristálycukor
1 kg/csomag 
155 Ft/kg

Olívaolaj
1 l/flakon
1 599 Ft/l

1 599 1 899 Ft 

Ft/flakon

-300 Ft

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.07-től 06.13-ig!

Befőttesüveg*
űrtartalom: 370 ml
79 Ft/db

79 Ft

/darab

1 999 Ft

/csomag

Női hosszított top 
bio pamuttal, 2 darab*
999,50 Ft/db

„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.

A befőttesüveghez illő 
tetőt a 16. oldalon találja.

NYÁRI KOKTÉLOK
FRISSÍTŐ

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 6 - 9. OLDALAKON!

A RÉSZLETEKET ÉS
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 10 - 11. OLDALAKON!

06.07. csütörtöktől

06.07. csütörtöktől 06.10. vasárnaptól

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  

KERESSE A 14 - 17. OLDALAKON!



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.06.07. csütörtöktől

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

Kapható 06.07-től 
a készlet erejéig!

699Ft

/csomag

Kapható 06.07-től 
a készlet erejéig!

699Ft

/tégely

799Ft

/darab

1 249 1 649 Ft 

Ft/kg

-24 %

719
 849 Ft 

Ft/tálca

-15 %

219
 259 Ft 

Ft/csomag

-15 %

249 349 Ft 

Ft/darab

-28 %

599 749 Ft 

Ft/doboz

-20 %

79
 99 Ft 

Ft/darab

-20 %

349 499 Ft 

Ft/csomag

-30 %

399 549 Ft 

Ft/üveg

-150 Ft

 
Csirkemellfilé
szeletelt, védőgázas csomagolásban 
500 g/tálca
1 438 Ft/kg

Érvényes  
06.07-től 06.13-ig!

Kakaós csiga
100 g/darab
790 Ft/kg

Oikos Görög joghurt
sztracsatellaízű vagy 
kekszes vagy
citromos túrótortaízű
4 x 125 g/csomag
698 Ft/kg

Ír vaj
82 % zsírtartalom 
250 g/darab
3 196 Ft/kg

 
Vegyes gombakeverék 
500 g/üveg 
1 375,86 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Vastagkolbász
szeletelt 
csemege vagy paprikás 
100 g/csomag 
2 190 Ft/kg

Sertéspárizsi
500 g/darab
498 Ft/kg

Olasz 
készételek
többféle
400 g/doboz
1 497,50 Ft/kg

 
Sertéskaraj
darabolt, 
vákuumcsomagolt
/kg 
1 249 Ft/kg 

tálalási javaslat

Kasländer 
szeletelt sajt*
enyhe vagy aromás vagy 
paprikás-jalapeñós
200 g/csomag
3 495 Ft/kg

Creme Noblesse*
ömlesztettsajt-készítmény
lazac vagy gomba vagy  
feketeerdei sonka
250 g/tégely
2 796 Ft/kg

ÚJ TERMÉK!
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Annak érdekében, hogy a következő generációk is 
fogyaszthassanak halat és tenger gyümölcseit, arra 
törekszünk, hogy Vásárlóink számára fenntartható 
halászatból, illetve felelős haltenyésztésből származó halakat 
és tenger gyümölcseit kínáljunk. Az általunk kitűzött célok 
elérése érdekében, a tengeri állatok és halászati termékek 
beszerzésénél a fenntarthatóság elve mellett köteleztük el 
magunkat, és törekszünk arra, hogy termékválasztékunkat 
fenntartható és felelős halászatból származó termékekből 
alakítsuk ki.

06.09. szombatig

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 11 °C 

HALÉTELEKHEZ, 
SOVÁNY HÚSOKHOZ,

SZÁRNYASOKHOZ,
LÁGY SAJTOKHOZ

TOLNA

209
 279 Ft 

Ft/üveg

-25 %

599 769 Ft 

Ft/doboz

-22 %

699849 Ft 

Ft/doboz

-150 Ft

499 599 Ft 

Ft/üveg

-100 Ft

 
Halrudacska filéből
MSC-tanúsítás
teljes kiőrlésű panírban 
15 darab/doboz
450 g/doboz
1 331,11 Ft/kg

TOLNAI 
Irsai Olivér 
”PREMIUM COLLECTION”
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésű, 
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
798,67 Ft/l

599 799 Ft 

Ft/üveg

-25 %

399 499 Ft 

Ft/csomag

-20 %

419
 549 Ft 

Ft/csomag

-23 %

Prémium búzasör
5,3 % alkohol tartalom 
0,5 l/üveg
418 Ft/l

Kávé 3 az 1-ben vagy 
2 az 1-ben
10 x 18 g vagy 
10 x 14 g/csomag
1 383,33 / 
1 778,57 Ft/kg

1 149 1 299 Ft 

Ft/csomag

-150 Ft

Mosópor 
színes vagy 
fehér ruhákhoz
50 mosáshoz elegendő
3,75 kg/csomag
306,40 Ft/kg

 
Vegyes  
aprósütemény 
vagy  
töltött ostya
500 g vagy 
400 g/csomag
838 / 1 047,50 Ft/kg

Zöldségchips
tengeri sós vagy sajtos vagy 
borsos
90 g/csomag
4 433,33 Ft/kg

Mogyorókrém
400 g/üveg
1 247,50 Ft/kg

299 399 Ft 

Ft/doboz

-25 %

Müzliszelet
többféle
8 x 25 g/doboz 
1 495 Ft/kg

ÚJ TERMÉK!

Ropogós halszeletek
MSC-tanúsítás
ropogós tésztabundában vagy
sajtos-fűszeres vagy
paradicsomos-mozzarellás vagy
spenótos
400 g/doboz
1 747,50 Ft/kg

ak érdekében, hogyy a következő ge á iókkében, hogy

 
Vadlazacfilé
MSC-tanúsítás
2 x 125 g/doboz
2 516 Ft/kg

629
 779 Ft 

Ft/doboz

-150 Ft

249 349 Ft 

Ft/csomag

-28 %
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Mozzarella 
Snack
natúr vagy füstölt
20 g/darab
3 450 Ft/kg

 
Szeletelt kecskesajt
natúr vagy
olasz fűszeres vagy
görögszénás
150 g vagy 125 g/csomag
3 793,33 / 4 552 Ft/kg

06.10. vasárnaptól

Mozzarella 
Snack
natúr vagy füstölt
20 g/darab
3 450 Ft/kg

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

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

A Szupermenta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szemléletformáló 
kampánya, amely az élelmiszerek tudatos kiválasztásához nyújt gyakorlati 
segítséget. A kampány és a terméktesztek részleteiről a szupermenta.hu oldalon 
található bővebb információ.

99
 129 Ft 

Ft/pohár

-23 %

449 519 Ft 

Ft/csomag

-70 Ft

499 699 Ft 

Ft/doboz

-28 %
149
 199 Ft 

Ft/csomag

-25 %

569 699 Ft 

Ft/csomag

-130 Ft

299 399 Ft 

Ft/csomag

-25 %

199
 299 Ft 

Ft/pohár

-33 %

69
Ft/darab

Gyümölcsjoghurt 
gabonával
többféle
250 g/pohár
396 Ft/kg

Laktóz- , cukor- és 
gluténmentes jégkrém
csokoládés vagy vaníliás
500 ml/doboz
998 Ft/l

 
Laktózmentes 
tejföl
20 % zsírtartalom
330 g/pohár
603,03 Ft/kg

Penne
durumbúzából 
500 g/csomag
298 Ft/kg

Gyümölcsjo

 
Töltött csirkemell
kapros-juhtúrós vagy
aszalt szilvás
750 g/csomag
998,67 Ft/kg

749
 999 Ft 

Ft/csomag

-25 %

Szárnyassonka-variációk
szeletelt csirkemell- vagy 
pulykamellsonka
150 g/csomag
2 993,33 Ft/kg

Gnocchi
500 g/csomag
598 Ft/kg
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Chia magos rombusz
6 % chia maggal
80 g/darab
1 237,50 Ft/kg

06.13. szerdáig

Chia magos rombusz
6 % chia maggal
80 g/darab
1 237,50 Ft/kg

Kapható 06.10-től 
a készlet erejéig!

Kapható 06.10-től 
a készlet erejéig!

699Ft

/doboz

Kapható 06.10-től 
a készlet erejéig! 1 199Ft

/üveg

1 799Ft

/flakon

99
 129 Ft 

Ft/darab

-23 %
429 579 Ft 

Ft/palack

-25 % 599 799 Ft 

Ft/üveg

-25 %

799 999 Ft 

Ft/csomag

-20 %

199
 229 Ft 

Ft/üveg

-13 %
219
 259 Ft 

Ft/üveg

-15 %

349 599 Ft 

Ft/üveg

-41 %

899 1 199 Ft 

Ft/flakon

-25 %

99
 135 Ft 

Ft/doboz

-26 %

399 449 Ft 

Ft/doboz

-50 Ft Joghurtos krémmel 
töltött csokoládé*
áfonyás vagy meggyes vagy 
barackos-maracujás vagy 
vérnarancsos
200 g/doboz
3 495 Ft/kg

Eldobható borotva
Blue II Plus
5 darab/csomag
159,80 Ft/db

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

7 - 8 °C 

HALÉTELEKHEZ, 
SOVÁNY HÚSOKHOZ

MÁTRA

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

6 - 8 °C 

HALÉTELEKHEZ, 
SZÁRNYASOKHOZ,

SAJTOKHOZ, 
TÉSZTÁKHOZ, PIZZÁHOZ

SZICÍLIA

MÁTRA
Pinot Grigio Blush 
oltalom alatt álló eredet-
meg jelölésű, száraz bor
0,75 l/üveg
798,67 Ft/l

Sampon
classic clean vagy
menthol 2 in 1 vagy
citrus 2 in 1
300 ml/flakon
2 996,67 Ft/l

Kutyaeledel
szárnyas és vad répával vagy  
marha és máj borsóval vagy  
szárnyas vagy marha
415 g/doboz
238,55 Ft/kg

Piskótatallér
többféle 
300 g/doboz
1 330 Ft/kg

Szörp
40 % vagy 50 % gyümölcstartalom 
multivitamin vagy szőlő-bodza vagy 
erdei gyümölcs vagy 
bodza 0 % cukortartalommal 
0,7 l/palack
612,86 Ft/l

Almapaprika
680 g/üveg
663,33 Ft/kg
(töltőtömeg)

Lecsó
680 g/üveg
322,06 Ft/kg 

Szilva extradzsem
165 % gyümölcstartalom
450 g/üveg
775,56 Ft/kg

OLASZORSZÁG 
Quattro Bianci*
száraz, olasz fehérbor, 
4 különböző szőlőfajtából 
készült cuvée
0,75 l/üveg
1 598,67 Ft/l

Folyékony 
mosószer*
Takarékos Color
50 mosáshoz elegendő
3,3 l/flakon
545,15 Ft/l
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.06.07. csütörtöktől

Piña Colada*
lágy, gyümölcsös koktél,   
a kókusz zamata és az ananász 
frissessége egzotikus ízt  
kölcsönöznek ennek a likőrnek
15 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
2 284,29 Ft/l

1 599 Ft

/üveg

Elkészítés 

 

 

Hozzávalók

 1/8 l AQUITAS  

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.07-től 06.09-ig!

OLD HOPKING
Fehér rum
37,5 % alkohol tartalom 
0,7 l/üveg
3 284,29 Ft/l

2 299 2 799 Ft 

Ft/üveg

-500 Ft

D HOPKING
hér rumhér rum

%

NYÁRI KOKTÉLOK
FRISSÍTŐ

699Ft

 /palack

Kókuszlikőr*
fehér rum alapú, szűrt  
kókuszlikőr, csábítóan 
finom kókuszízzel,  
tisztán, jéggel, kólával, 
narancslével vagy számos 
egzotikus koktél alapja - 
 ként fogyasztható
21 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
2 570 Ft/l

1 799 Ft

/üveg

Fogyassza felelősséggel!

Piña Colada  
alkoholmentes koktél*
100 % gyümölcstartalom
0,75 l/palack
932 Ft/l
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BERRY BEACH
Limes*
koktél gyümölcspüréből és vodkából,  
rendkívül ízletes tisztán, jéggel, koktélban  
vagy pezsgővel, ill. proseccóval fogyasztva
• epres vagy
• egzotikus vagy 
• sárgabarackos
10 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
2 141,43 Ft/l

Mojito koktél*rumalapú trópusi koktél a zamatos lime ízével és a friss borsmentalevelek illatával 15 % alkoholtartalom0,7 l/üveg
2 141,43 Ft/l

1 499 Ft

/üveg

1 499 Ft

/üveg

1 599 Ft

/üvegKlasszikus koktél*
a legkedveltebb és legismertebb koktélok 

készre keverve, azonnal fogyasztható 

• Sex on the Beach vagy

• Mai Tai vagy
• Cosmopolitan 
15 % alkoholtartalom

0,7 l/üveg
2 284,29 Ft/l

Jégkockakészítő tasak, 20 tasak*
könnyen kezelhető, a jégkockák  
kényelmesen kivehetők a tasakból 
20 tasak/csomag
19,95 Ft/tasak

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.07-től 06.09-ig!

Prosecco DOC
olasz gyöngyözőbor,
száraz 
0,75 l/üveg 
1 332 Ft/l ig!ig!!

999 1 499 Ft 

Ft/üveg

-500 Ft

Aperol*
olasz likőrkülönlegesség
11 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
4 998,57 Ft/l

3 499 Ft

/üveg

LE COQ 
Koktél*
• Cosmopolitan vagy
• Cuba Libre vagy
• Mojito vagy
• Piña Colada
4,7 % alkoholtartalom
0,33 l/üveg
1 209,09 Ft/l

399 Ft

/üveg

állállll
oseccoooooocooooo DDDDDDDDDDOCOCOCOCOCOCOCOCCCCCCCCCCC

ApAAA
olaooo
111 %
0,7
4 9

399Ft

 /csomag
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Ft

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

6 – 8 °C

ELŐÉTELEKHEZ, 
HALÉTELEKHEZ

OLASZORSZÁG
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.06.07. csütörtöktől

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.07-től 06.09-ig!

Narancslé
100 % gyümölcstartalom
1 l/doboz
265 Ft/l

Tonic
1,5 l/palack
99,33 Ft/l

149
 199 Ft 

Ft/palack

-25 %

slslslslslslslsllslsllslsslslllslsslllllééééééééééééééééééééé
mölmölmölmömmmmölmölmömömölölmmölmmömmölölööömöööm cstcstcscstcscstcsstcstcstcscstttstsccsttaartarartartartartrtartrttaartartarta tara aloaloaloaloaloaloaloaloaloalolololooaaaloaaa mmmmmmmmmmmm

Mindig. Jobban. Okosabba

Vodka*
40 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
5 998,57 Ft/l

265 Ft

/doboz

állandó  
kínálatunkból

279 Ft

/palack

Lime ízesítő*
50 % gyümölcstartalom
1 l/palack
279 Ft/l

1 499 Ft

/üveg

Meggy vagy fekete ribizli 
szeszesital*
30 % alkoholtartalom
0,35 l/üveg
4 282,86 Ft/l

Skót whisky*
40 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
5 712,86 Ft/l

3 999Ft

/üveg
Martini Bianco*
+ ajándék Schweppes tonic 1,5 l
• Martini Bianco 0,75 l és 
• Schweppes tonic 1,5 l
2 499 Ft/csomag

2 499 Ft

/csomag

4 199 Ft

/üveg

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
06.07-től 06.09-ig!

2 299 2 699 Ft 

Ft/üveg

-400 Ft

Gin
37,5 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
3 284,29 Ft/l

ni i ii Bianaaaaa cco***
ékékék Schwehhhh pppepp s tss oniniiniiiiiiiic 1,5
BiBiBiB aancaa o 0oo ,7775755 ll ésé

pppppppppes tonic c i 1,51,551,5 ll
csooocsooc mag

F

/csomag

VVVVVVVVVV
4444
0000
5555

Fogyassza felelősséggel!

 RECEPT

GIN TONIC
MANGÓS

aldi.hu
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SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

8 - 10 °C 

SALÁTÁKHOZ, 
SZÁRNYASOKHOZ, 

HALAKHOZ,  
KÖNNYŰ TÉSZTÁKHOZ

BALATON-
BOGLÁR

349 Ft

/csomag

Koktélszalvéta*
3 rétegű
20 darab/csomag
17,45 Ft/db

Tonhaltekercs 
spanyol módra*
• Alicante vagy
• Toledo vagy
• Granada
200 g/doboz
3 495 Ft/kg

499 Ft

/csomag 

Lil Rose Wild Berry*
erdeigyümölcs-ízű boralapú 
koktél, jól lehűtve aperitifként 
vagy jéggel és erdeigyümölcs- 
darabokkal fogyasztva  
a legfinomabb
6,9 % alkoholtartalom
0,75 l/üveg
1 198,67 Ft/l

899 Ft

/üveg

Fagylaltöntet*
tökéletes fagylaltok  
ízesítéséhez
• kakaó- vagy
• karamella- vagy
• joghurt-citromízű
225 ml/flakon
2 217,78 Ft/l

699 Ft

/doboz

BALATONBOGLÁR
Kristinus Irsai Olivér 
vagy Rosé Cuvée*
• Irsai Oivér: száraz fehérbor vagy 
• Rosé Cuvée: oltalom alatt álló 

eredetmegjelölésű, száraz rozé
0,75 l/üveg
1 598,67 Ft/l

499 Ft

/flakon

Koktélszirup*
• kókusz vagy
• mojito vagy
• passiógyümölcs
250 ml/üveg
5 196 Ft/l

é 1 299 Ft

/üveg

kakaós:

1 199 Ft

 /üveg

Nemzetek fűszerei*
• olasz vagy
• indiai vagy
• kínai vagy
• francia vagy
• görög vagy
• mexikói
250 g/csomag
2 396 Ft/kg

599 Ft

/csomag

Ft

/üveg

Nimm2 Soft*
gyümölcsös olvadó-
cukorka kólás töltelékkel
195 g/csomag
2 558,97 Ft/kg

Töltött csokoládés 
drazsé*
• Limoncello vagy
• Piña Colada vagy
• szamócás Daiquiri
300 g/doboz
3 996,67 Ft/kg

1 199 Ft

/doboz

ZAZ

SI ÁS
T:ET
C °C

Z, OZ
Z, OZ
Z, OZ

OZ

ON-ON-ON--
ÁR

ééttt ***

R
Olivvvérrrrrrrrrrr 

vée*******
hérbor oooo vagagaaagaagy 

m alatt át t t ttt tt llóóóóóóóó 
, szárazaaaaaaaaa rororooorrrroozézzéz

Ft
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.06.07. csütörtöktől

CU 817648

1 599 Ft

/darab

különböző színek  
és modellek

Bio pamut a GOT S-szabvány szerint - 
természetesen jó:   Ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó pamut:  

teljes mértékben mentes a vegyi-szintetikus kezeléstől.  
A gyártás a szociális és környezetvédelmi  

szabályok szigorú betartása mellett történik.  
A termékek károsanyag-tartalmát bevizsgálják,  

ezért különösen alkalmasak érzékeny bőrűek részére is.  
Csodálatosan puha és természetes viselet.

ALAPDARABOK
NYÁRI

a szürke-melange 
modell kivételével:

1 999 Ft

/csomag

1 599 Ft

/csomag

Női alsó, 2 darab*
puha és bőrbarát anyag, 
csipkével és masnival, egyes 
modellek strasszfüggővel
méret: 36/38 - 48/50
2 darab/csomag
799,50 Ft/db

különböző 
kiegészítőkkel  

pl. strasszfüggők, 
masni vagy csipke

Női maxi melltartó*
puha és bőrbarát anyag, merevítővel  
és a mérethez illeszkedő, elasztikus 
vállpántokkal
méret: 75-80 C, D, 85-90 C,D,E, 95 D,E
1 599 Ft/db

1 599 Ft

/darab

Női hosszított top bio pamuttal, 2 darab*
95 % bio pamut, 5 % elasztán (lycra), a szürke-melange modell: 85 % bio pamut, 10 % viszkóz,  
5 % elasztán (lycra), kellemesen puha és könnyen kezelhető, formatartó, divatos egyszínű modellek,  
2 különböző szín egy csomagban
méret: 36/38 - 44/46
2 darab/csomag
999,50 Ft/db

Női hálóing vagy overál bio pamuttal*
100 % bio pamut, a szürke-melange modell: 95 % bio  
pamut és 5 % viszkóz, rövid ujjú vagy vállpántos modellek, 
divatos részletekkel, pl. összehúzó zsinórral, gombolással 
vagy díszmasnival
méret: 36/38 - 44/46
1 599 Ft/db

XXL bevásárlótáska*
tágas főrekesz cipzárral, cipzáras belső zseb, különböző 
elülső zsebek, masszív poliészteranyag, lemosható felület, 
merevített alj
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

testhezálló szabás

különböző 
színekben

Női leggings*
capri- vagy hosszúnadrág, egyes  
modellek csipkével díszítve, könnyen 
kezelhető, kellemesen puha és bőrbarát
méret: 36/38 - 44/46 
1 299 Ft/db

1 299 Ft

/darab

különböző színek  
és modellek

testhezálló szabás
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1 999 Ft

/darab

1 999 Ft

/darab

Kerékpár-utánfutó*
• alkalmas utánfutóként vagy háromkerekű 

jogging-kocsiként való használatra,  
legfeljebb 2 gyermek részére 

• stabil acélváz
• 5 pontos biztonsági öv
• tágas csomagtartó rekesz
• 2 nagy méretű oldalsó ablak
• nap- és esővédő tető
• elöl rovar elleni védőháló 
• rögzítőfék
• tolókar
• hátsó lámpa (elem nélkül)
• biztonsági jelzőzászló
• önsúly: 15 kg
• maximális terhelés utánfutóként: 20,2 kg, 

megengedett össztömeg: 35,2 kg
• maximális terhelés joggingkocsiként: 32,2 kg, 

megengedett össztömeg: 47,2 kg
• kb. 1 - 5 éves korú gyermekek részére
45 990 Ft/db

különböző 
színekben

különböző 
színekben

495 Ft

/csomag

különböző viselési 
változatok

Női nyári felső*
100 % pamut, bőrbarát anyag   
és kellemes viselet
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/db

Női dzsörzéruha*
lágy esésű anyag, Smok-felsőrész, állítha-
tó és levehető pántok, szoknyaként vagy 
nyakba köthető ruhaként is hordható
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/db

normál szabás

különböző színekben

Női bokafix, 5 pár*
20 den, tökéletes illeszkedés, kényelmes 
szegéllyel, szembiztos, megerősített  
orr-résszel, egy méret
5 pár/csomag
99 Ft/pár

Női divatos 
balerinacipő*
a puha textilbélésnek 
köszönhetően kényelmes 
viselet, rugalmas és 
könnyű talp 
méret: 37 - 41
1 799 Ft/pár

1 799 Ft

/pár

különböző  
színekben

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

1 299 Ft

/csomag

Női titokzokni, 3 pár*
kézzel kötött, elasztikus szegély, varrás 
nélkül, tökéletesen illeszkedik a lábra,  
légáteresztő és könnyen kezelhető  
a TACTEL® szálnak köszönhetően
méret: 35/38 - 39/42
3 pár/csomag
433 Ft/pár

ott számban  
n látottaktól.

45 990 49 990 Ft 

Ft/darab

-4 000 Ft
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.06.10. vasárnaptól

2 999 Ft

/darab

Hajszárító*
• teljesítmény: max. 1 600 W
• 2 hőmérséklet- /ventilátorfokozat  

és külön „Cool Shot” gomb
• ionizáló funkció
• praktikus összehajtható markolat
• átlátszó hajformázó fejjel
• túlmelegedés elleni védelem
2 999 Ft/db

Az elektromos és elektronikus berendezé-
sekkel 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

/készlet
Kozmetikai ecsetkészlet, 6 részes*
kozmetikai ecsetkészlet újrazárható dobozban
6 darab/készlet
1 999 Ft/készlet

999 Ft

/flakon

Kontaktlencse-ápoló folyadék*
lágy kontaktlencsék tisztításához,  
öblítéséhez és fertőtlenítéséhez,  
nedvesítő hatású
360 ml/flakon
2 775 Ft/l

szilikon-hidrogél 
kontaktlencsékhez 
is alkalmas

orvostechnikai eszköz

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

orvostechnikai eszköz

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

orvostechnikai eszköz

699 Ft

/készlet

Kullancseltávolító készlet*
stabil dobozban, ideálisan használható 
utazáskor, kullancscsípés kezelésére
699 Ft/készlet

tisztítókendővel, 
ragtapasszal és 
nagyítóval

2

899 Ft

/csomag/pár

699 Ft

/tubus

Hűsítő gél rovarcsípésre*
rovarcsípés esetén külsőleg 
alkalmazandó, hűsíti a bőrt és  
csillapítja a viszketést
50 ml/tubus
13 980 Ft/l

Hűs
rovarc
alkalm
csillap
50 ml/
13 980

orvostechnikai eszköz

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

Füldugó*
praktikus tárolódobozzal
• univerzális, 10 pár vagy
• alváshoz, 8 pár vagy
• úszáshoz, 1 pár vagy
• utazáshoz, 1 pár: kis vagy nagy méretű hallójárathoz
10 vagy 8 vagy 1 pár/csomag 
89,90 / 112,38 / 899 Ft/pár

különböző  
színekben
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449 Ft

/flakonDeospray*
többféle
150 ml/flakon
2 993,33 Ft/l

899 Ft

/flakon/tubus

Vörösszőlő-lábspray 
vagy -lábgél*
• lábspray: frissít és hűsít vagy
• krémgél: ápolja a fáradt és 

elnehezült lábat
150 ml/flakon/tubus
5 993,33 Ft/l

gyermek sebtapasz 
vidám motívumokkal

1 499 Ft

/flakon

Napozóhab gyermekeknek*
a könnyű, habos állag miatt könnyen  
szétoszlatható és gyorsan beszívódik
• napozóhab SPF30 vagy
• fruit bomb napozóhab SPF30 vagy
• napozás utáni hab
150 ml/flakon
9 993,33 Ft/l

NNaNaNaNaNaNaNaNNaN popopopopopopopopopopopoppppp zózózózózózózóózózóózózózózóhhhhhhhhhhhhhh

2 499 Ft

/darab

Körömápoló stift*
javítja a köröm szerkezetét  
károsodás (pl. körömgomba) esetén,  
és véd az újrafertőződéstől
4 ml/darab
624 750 Ft/l

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

orvostechnikai eszköz

899 Ft

/doboz

Gyermekmotívumos sebtapasz fémdobozban, 40 darab*
vidám állatos motívumokkal, újrafelhasználható  
fémdobozban, 1 dobozban 2 különböző méret
40 darab/doboz
899 Ft/doboz

ozban, 40 darab*

Aqua Safe sebtapasz*
átlátszó, vízálló és légáteresztő anyagból, rugalmas 
és jól illeszkedik a felületre, biztonságosan és tartósan 
védi a sebet fürdés, zuhanyzás, sport, valamint a 
házimunka végzése közben is
60 vagy 50 darab/doboz 
13,32 / 15,98 Ft/db

lll

gyelembe a használati

s 
san 

799 Ft

/doboz

rendkívül könnyen 
felkenhető

599 Ft

/flakon
Tusfürdő*
• Honey Creme vagy 
• Magic Oil vagy 
• Coconut Milk vagy 
• Joghurt & Aloe vagy
• Men
400 ml/flakon
1 497,50 Ft/l

orvostechnikai eszköz

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

999 Ft

/tubus

Kenőcs sebre és leégésre*
külsőleges alkalmazásra bőrsérülések 
(vágások, horzsolások és zúzódások) 
esetén, valamint első- és másodfokú 
égések kezelésére (pl. napégés stb.)
75 ml/tubus
13 320 Ft/l

orvostechnikai eszköz

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

749 Ft

/flakon

Folyékony szappan  
és tusfürdő*
antibakteriális hatású 
• Brasil Maracuja vagy
• Citrus vagy 
• Sensitive
500 ml/flakon
1 498 Ft/l

•••••••
•••••••••••••••• MMaMaMaMMMaMMMMMMaMaMMaMa
••••••••••• CocCocoCocCocCocCocCocCocCocCoCocCoCocCocCocCocCocCocoCoCoocCoocoCoCoococcoccocC
•••••••••••••••• JogJogJogJogJogJogJogogogJogogggJogogJogJogJogogJogJoggJogogggogooggghuhhuhuhhhhuhhhuhhuhhuhhhhhhhhhuhhhuhhhhhhuuu
••••••••••••••• MenMenMenMenMenMenMenMenMenMenMenMenMenenMenMenMenMennMenMenenenMenMenMennMennM nnennnMennMM n
444444444444444444444444444444444444444444444444444444440000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ml/ml/ml/ml/ml/ml/l/ml/ml/ml/ml/l/l/l//ml/ml/ml/ml/ml/ml/ml/l//m /////ml/ml/ml//////ml//flflflaffflafllflffflaflalflafflaffflflaflaflaffffffflaflalffff00000 00 000 00 0000000 00 00000000 000 00 0000000000000000 ml//ml/ml/mlmml/ml/ml/mml/ml/mlml/ml//ml/m /ml//m /flffflaflflaflaflaflaflaflaflaflaffflaflaff aff aaaaf a
1 41 41 41 41 41 41 41 4441 41 441 41 4441 444 41 41 41 41 41 41 41 4111 441 444111 41 411 41 411 41 41 444111 44497,979999797,997,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,97,99797,97999797,97,97977777797,9799797977,979997,9997799 5050 5050505050 50 50 505050050 05550 50 55555550 555055005050 55500005555 Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft/Ft//Ft/Ft/Ft/Ft/tFtFt/Ft/t//Ft/tFtt//Ft/tFt/Ftt//Ft/t/Ft//t/Ft/Ft/tFt/Ft/FtFt/Ft/Ft/Ft/tFt/FtF ///llllllllllllllllllllllllll

Naapppozzássii termméékkeeinnkkeet

További termékeinket keresse az üzletekben, a termékek a készlet erejéig kaphatóak. A kínálat üzletenként eltérő lehet.
További terméké einket keresse

ltérőő lllehhehehettetetet.
n, a termékek a készlet erejéig kaphatóan, a

orvostechnikai eszköz

Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati  
utasításban leírtakat és pontosan tartsa be  
a biztonsági előírásokat!
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.06.10. vasárnaptól

Háztartási címke*
• kisalakú cimke befőttesüvegekre, 24 darab vagy
• pálinkásüvegekre, 10 darab vagy 
• szörpösüvegekre, 10 darab vagy
• nagyalakú cimke befőttesüvegekre, 8 darab
24, 10 vagy 8 darab/csomag
12,46 / 29,90 / 37,38 Ft/db

Befőttesüvegdíszítő-készlet*
befőttesüvegek és saját készítésű  
dobozok díszítéséhez 
• dekorációs szalag, 3 m,
• ajándékkísérők, 15 darab,
• befőttesüvegtető-díszítő, 15 darab és
• fonal, 10 m
1 499 Ft/készlet

1 499 Ft

/készlet

2424242244
12121212121212122112122

különböző  
motívumokkal

Zsebnotesz vagy jegyzetfüzet vagy  
spirálos jegyzettömb*
praktikus méret, attraktív megjelenés
• zsebnotesz, 4 darab: méret: kb. 120 x 83 mm, négyzetrácsos vagy
• jegyzetfüzet, 1 darab: A5, vonalas vagy
• spirálos jegyzettömb, 1 darab: méret: kb. 125 x 200 mm, vonalas
4 vagy 1 darab/csomag
174,75 / 699 Ft/db

699 Ft

/csomag/darab

Háztartási címke, 4 ív*
befőttesüvegek, tárolódobozok, ill.  
fagyasztott ételek feliratozásához, -25°C-ig
• címkék mélyhűtött ételekhez, 100 darab vagy
• címkék savanyúságokhoz, 96 darab vagy
• címkék befőttekhez, lekvárokhoz, 92 darab
4 ív/csomag
124,75 Ft/ív

499 Ft

/csomag

Fakanálkészlet vagy 
befőzőkanál*
kiváló minőségű fehér bükkfából készült 
magyar termék, a mindennapi konyha 
elengedhetetlen tartozéka
• 5 darabos készlet vagy
• 50 cm-es befőzőkanál, 1 darab
5 vagy 1 darab/készlet 
549 Ft/készlet/db

549 Ft

/készlet/darab

BEFŐZÉSBEN IS

HáHáHáHáHáHáHáHáHHáHáHáHHáHHááztztztztztztztztztztztztzztztztztzttttararararararararararrararaararararrararrtátátátátátátáátátátátátááátááttt sisisisisisisisisisissisisisisiii cccccccccccccccímímímímímímímímímímímímímímímíímmímkekekkekekekekekkekkekeekekekkekekeee**************
ki

ggggggggggggggggggggy yy y yyy y y yyyy yyyy

LEFŐZHETETLEN

HáHáHáHáHáHáHáHáHáHáHááHáHáH ztztzttztztzttztztztzzz ararararaaraararartátátátátáátátááátátátááátááttásisisisisisisiiisiisiii ccccccccímímímíímímímímíímííímímíímkekkkekekkekekekekkek 4444444444 ívívívívíívívíívívívvívv***********

222222222
1111111

299 Ft

/csomag

különböző  
motívumokkal
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Irattartó papucs vagy doboz, 3 darab*

ideális füzetek, mappák, újságok stb. tárolásához

• irattartó papucs, 3 darab: méret: 10 x 22 x 31 cm vagy

• irattartó doboz, 3 darab: 1 darab nagy, méret: 32 x 23 x 6,5 cm  

és 2 darab kicsi, méret: 21 x 15 x 5 cm

3 darab/szett 

666,33 Ft/db / 1 999 Ft/szett

különböző minták

1 999 Ft

/szett A felelősségteljes

erdőgazdálkodás jelzése

Zacskózáró csipesz,  
10 darab*
praktikus eszköz minden háztartásban,  
3 különböző méret egy csomagban
10 darab/csomag
299 Ft/csomag

299 Ft

/csomag

Zöldség- és gyümölcsmosó szett*
kétrészes, praktikusan egymásba helyezhető,  
a részek külön-külön is használhatók
méret: 27 x 29 x 13,5 cm (ho x szé x ma)
999 Ft/szett

999 Ft

/szett

Koriander
egész
20 g/csomag
4 950 Ft/kg

99Ft

/csomag

szezonális 
kínálatunkból

Mustármag
egész
25 g/csomag
3 960 Ft/kg

99Ft

/csomag

szezonális 
kínálatunkból

Kapor
10 g/csomag
5 500 Ft/kg

55Ft

/csomag

állandó 
kínálatunkból

Babérlevél
5 g/csomag
11 800 Ft/kg

59Ft

/csomag

állandó 
kínálatunkból

Egész fűszerkömény
40 g/csomag
2 225 Ft/kg

89Ft

/csomag

állandó 
kínálatunkból

109Ft

/csomag

Egész feketebors
20 g/csomag
5 450 Ft/kg

állandó 
kínálatunkból

59 Ft

/csomag

Befőzési celofán, 4 ív*
4 ív/csomag
14,75 Ft/ív

59 Ft

/csomag

Befőzési fólialap, 50 darab*
50 darab/csomag
1,18 Ft/db

29 Ft

/csomag

Gumigyűrű*
10 g/csomag
2 900 Ft/kg

A kép csak illusztráció.

többféle színben

különböző  
színekben
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1.

2.

4.
5.

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

44444.4.4..
5.

3.

06.10. vasárnaptól

159Ft

/csomag

Zselatin
étkezési
20 g/csomag
7 950 Ft/kg

Befőttesüveg*
űrtartalom: 720 ml
99 Ft/db

99 Ft

/darab

2.Befőttesüveg*
űrtartalom: 370 ml
79 Ft/db

79 Ft

/darab

1. Paradicsomosüveg tetővel*
űrtartalom: 720 ml
149 Ft/db

149 Ft

/darab

3. Befőttesüveg-tető Ø 63 mm, 
5 darab*
370 ml-es üveg lezárására
5 darab/csomag
25,80 Ft/db

129 Ft

/csomag

4. Befőttesüveg-tető Ø 82 mm, 
5 darab*
720 ml-es üveg lezárására
5 darab/csomag
29,80 Ft/db

149 Ft

/csomag

5.

119
 149 Ft 

Ft/palack

-20 %

Ételecet
20 %-os savtartalommal
1 l/palack
119 Ft/l

Étkezési citromsav*
250 g/csomag
1 596 Ft/kg

399 Ft

/csomag

vízkő eltávolítására 
is alkalmas

szezonális 
kínálatunkból

szezonális 
kínálatunkból

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
06.10-től 06.13-ig!

 RECEPT

HÁZI AJVÁR

vvvvvvvvvvvvvv*************

Ft

Ft

Fahéj
tört
15 g/csomag
7 933,33 Ft/kg

szezonális 
kínálatunkból

119Ft

/csomag

Nátrium-benzoát
15 g/csomag
5 266,67 Ft/kg

79Ft

/csomag
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199Ft

/csomag

Dzsemfix 4:1
20 g/csomag
9 950 Ft/kg

szezonális 
kínálatunkból 549Ft

/csomag

Dzsemfix extra 2:1
3 x 25 g/csomag
7 320 Ft/kg

szezonális 
kínálatunkból

549Ft

/csomag

Dzsemfix 3:1
3 x 25 g/csomag
7 320 Ft/kg

szezonális 
kínálatunkból

179Ft

/csomag

Fűszeres dzsemfix
20 g/csomag
8 950 Ft/kg

szezonális 
kínálatunkból

549Ft

/csomag

Dzsemfix  
sárgabarackhoz
3 x 20 g/csomag
9 150 Ft/kg

szezonális 
kínálatunkból

199Ft

/csomag

Befőtt-tartósító
90 g/csomag
2 211,11 Ft/kg

szezonális 
kínálatunkból

599Ft

/csomag

Befőzőcukor 
sztíviával
350 g/csomag
1 711,43 Ft/kg

szezonális 
kínálatunkból

Szódabikarbóna
20 g/csomag
4 250 Ft/kg

85Ft

/csomag

állandó 
kínálatunkból

Befőző nyírfacukor 3:1*
330 g/csomag
3 512,12 Ft/kg

1 159 Ft

/csomag
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

Képkeret vagy fatábla  
„tengerész stílus”*
dekoratív képkeret 3 képhez
3 499 Ft/db

3 499 Ft

/darab

különböző  
modellek

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

06.10. vasárnaptól

2 999 Ft

/darab

Strandtörülköző*
100 % pamut, puha velúranyag 
méret: 75 x 150 cm
2 999 Ft/db

  30 °

6 999 Ft

/garnitúra

Ágyneműhuzat*
100 % pamut, cipzáras  
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm  
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
6 999 Ft/garnitúra

  60 °

Dekorációs szett 
„tengerész stílus”*
• dekorációs tálca,
• felirat,
• 2 darab teamécsestartó és
• 9 darab dekorációs cikk
3 999 Ft/szett

hangulatos 
asztali és szobai 
dekorációk  
készítéséhez

Dekoráció  
„tengerész stílus”*
különböző fajták, pl. kagylók, dekorá-
ciós gyöngyök, színes homok, effektes 
kagylógranulátum, vintage faforgács stb.
600 ml, 500 ml, 300 ml vagy 150 ml/csomag
1 081,67 / 1 298 / 2 163,33 / 4 326,67 Ft/l

649 Ft

/csomag

Gyertya 
„tengerész stílus”*
különböző gyertyák  
üvegedényben
699 Ft/db

699 Ft

/darab

ideális nyárra  
és enyhe éjszakákra

kizárólag természetes 
anyagokból

Speciális párna*
a viszkoelasztikus töltet megfelelő nyomásmentesítést tesz lehetővé, 
javítja a vérkeringést és pihenteti a test izmait, elősegíti a nyaki gerinc 
megfelelő tartását, optimális illeszkedés a nyakrész íves kialakítása miatt, 
rendkívül puha mikroplüss huzat, a külső huzat levehető és mosható 
méret: 40 x 60 cm
3 499 Ft/db

lleszkedés a nyakrész íves kialakítása miatt, 
uzat, a külső huzat levehető és mosható 

íves kialakítású 
nyakrész

3 499 Ft

/darab

  40 °

huzat:

A NYUGALOM SZIGETE

3 999 Ft

/szett

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Ft

  60 °

Párnakészlet, 2 darabos*
a töltet gond nélkül kivehető és újra betölthető, így  
a magasság egyedileg szabályozható, a 100 % üreges szálú 
golyókból álló töltet tartós volument és puhaságot biztosít  
méret: 40 x 80 cm
2 darab/készlet
1 999,50 Ft/db

3 999 Ft

/készlet

teamécses nélkül

  30 °

Az állatvédelem jegyében szigorúan  
elutasítjuk a pehelytollból készült termékek esetén  
az állatok élve kopasztását, ill. tolluk fosztását. Ezen követel-
mények biztosítása érdekében minden pehelytollból készült 
termékünk beszállítójától megköveteljük a teljes szállítási lánc 
feltárását, egészen a kacsa- és libatelepekig visszamenőleg. 

i

ideális nyárra  ideális nyárrárraa
é h éj káké h é

yy
é h é káj kákkés enyhe éjszakákraés enyhe éjszakájszakákrakra

ikizárólag természeteskizákizárólag természeterólag természetess

  303030303030 °°°°

em jegyében szigorúan  
pehelytollból készült termékek kk eseeseeeseeténténténéténténtét   

ve kopasztását, ill. tolluk fosztását. Ezen kövövkövkövkövveeteeteteeeeteeteeteetelllll-l-l-lll
osítása érdekében minden pehelytollból készültült 

beszállítójától megköveteljük a teljes szállítási lánc
gészen a kacsa és libatelepekig visszamenőleg

Nyári pehelypaplan*
100 % pamuthuzat, kellemesen puha és bőrbarát a pihentető és természetes alvásért, 
rendkívül könnyű, így kellemes alvást biztosít, légáteresztő és nedvességszabályzó, 
házi porra allergiás személyek részére is alkalmas, töltet: 200 g fehér, új kacsa  
pehelytoll és fedőtoll, I. osztályú (90 % pehelytoll, 10 % fedőtoll)  
az EN 12934 szabványnak megfelelően  
méret: 140 x 200 cm
11 990 Ft/db

11 990 Ft

/darab

huzat:
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06.07. csütörtöktől 06.12. szer-dáig csütörtöktől szerdáig06.07 - 06.13. csütörtöktől szerdáig

Calathea
10 cm-es cserépben,
többféle
699 Ft/db

mérsékelten  
vízigényes
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

rendszeres  
öntözést igényel
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

rendszeres  
öntözést igényel
ne tegye ki közvetlen 
napfénynek

699 Ft

/darab

Erdei iszalag*
19 cm-es cserépben,  
ideális falak, kerítések vagy 
pergolák díszítéséhez,  
többféle színben, kültérre, téltűrő 
3 999 Ft/db

rendszeres 
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

3 999 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes
fényigényes / ne tegye 
ki közvetlen napfénynek

Orchidea*
12 cm-es cserépben,
magasság cseréppel együtt: 
min. 55 cm, kétágú, különböző 
színű virágokkal, beltérre
2 499 Ft/db

Vénusz légycsapója
9 cm-es cserépben
1 199 Ft/db

Pünkösdirózsa-csokor
5 szál/csokor
1 299 Ft/csokor

váza nélkül

2 499 Ft

/darab
1 199 Ft

/darab

1 299 Ft

/csokor

A cserepes virágok csütörtöktől, 
a friss vágott virágok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak!    

A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

Görögdinnye
I. osztály 
/kg
189 Ft/kg

Sárgabarack
I. osztály 
/kg
499 Ft/kg 189

 299 Ft 

Ft/kg

-36 %

499 699 Ft 

Ft/kg

-28 %

Fürtös paradicsom
I. osztály 
/kg
299 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

299 599 Ft 

Ft/kg

-50 %

Bio gomba
I. osztály 
250 g/doboz
916 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

229
 379 Ft 

Ft/doboz

-39 %

Hónapos retek
I. osztály 
/csomó 
99 Ft/csomó

99
 149 Ft 

Ft/csomó

-33 %

FRISS ÉS MAGYAR

249 499 Ft 

Ft/kg

-50 %Cukkini
I. osztály 
/kg
249 Ft/kg

Ázsiai liliom
12 cm-es cserépben,
többféle színben 
999 Ft/db 999 Ft

/darab

Kapható 06.04-től !
699 Ft

/darab

Levendula*
12 cm-es cserépben,  
kedvelt dézsás és  
ágyásnövény, 
kültérre, téltűrő
699 Ft/db
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FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

06.09 - 06.10. szombat - vasárnap 

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

299 399 Ft 

Ft/doboz

-25 %

239
 269 Ft 

Ft/darab

-11 %579 699 Ft 

Ft/kg

-17 %

479 599 Ft 

Ft/pohár

-20 %

Poharas joghurtdesszert 
müzlivel
többféle
285 g/pohár
1 680,70 Ft/kg

79
 99 Ft 

Ft/darab

-20 %

Csemege vagy 
paprikás rúd
500 g/darab
1 998 Ft/kg

999 1 199 Ft 

Ft/darab

-200 Ft

Camembert sajt
125 g/darab
1 912 Ft/kg

 
Pulykaszárnytő
szárnyközéppel
/kg 
579 Ft/kg

Halpástétom
tonhal vagy 
szardínia vagy
makréla
75 g/doboz
3 986,67 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

299 499 Ft 

Ft/doboz

-40 %
Tv-paprika
I. osztály 
350 g/doboz
854,29 Ft/kg

Ha

Csemegekukorica
I. osztály 
/darab
149 Ft/db

Donut-fánk
csokoládés vagy epres vagy színes cukros
58 g/darab
1 362,07 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

149
 249 Ft 

Ft/darab

-40 %

További részletek a promóciókról az aldi-utazas.hu weboldalon. **a készlet erejéig

aldi-utazas.huKeresse ajánlatainkat honlapunkon:

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.

Továb

ett esetekben euróban (¤/EUR) értendőek. Az
(ALDI) nem szervezője és nem k

k a részletes utazá
ódo

Utalványkód: 
ALDI10Foglalja le utazását még ma!FFFFFFo !oglalja le utazását még mo !

JÁRJUK BE EGYÜTT A VILÁGOT!
tUta

ÉS AJÁNDÉK JOHNSON & JOHNSON UTAZÓSZETT** 

MINDEN FOGLALÁSRA
& JOÉK JOHNSON & OHNSON UTA

JÚNIUSBAN
INDEN FOGLALÁS

& JOK JOOHNSON & OOHNSONNNN U& JON & O
10 % KEDVEZMÉNY

ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.
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