
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 10.11. CSÜTÖRTÖKTŐL 10.17. SZERDÁIG    

Konyhai robotgép*
19 990 Ft/készlet

/készlet

19 990 Ft

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.

/darab

9 999 Ft

AKCIÓ
Érvényes

:

10.11-TŐL 

10.17-IG

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.

BABAVÁRÁS
ÖRÖMTELI

aldi.hu

Alma- vagy 
őszibarack- vagy 
szőlőital
1 l/doboz
119 Ft/l

119
Ft/doboz

-33 %

179 Ft 

179
Ft/doboz

-18 %

219 Ft 

UHT tej
2,8 % zsírtartalom 
csavarkupakkal 
1 l/doboz
179 Ft/l

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

Prémium sertéssonka
natúr vagy füstölt 
200 g/csomag
2 595 Ft/kg

519
Ft/csomag

-20 %

649 Ft 

Merci Petits vagy Merci
csokoládéválogatás
többféle 
225 g/csomag vagy 
200 g/doboz
3 551,11 / 
3 995 Ft/kg

799Ft/csomag/doboz
-500 Ft

1 299 Ft 

Twisted Sticks  
– Vajas rúd
sajtos vagy sós 
150 g/csomag
2 393,33 Ft/kg

359
Ft/csomag

-21 %

459 Ft 

/darab

2 499 Ft

Indukciós főzőlap*
9 999 Ft/db

Kismama 
ruha*
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

Hosszú ujjú 
kismama felső*
2 499 Ft/db

  10.14. vasárnaptól

  10.11. csütörtöktől

  10.14. vasárnaptól

aldi.hu



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.11. csütörtöktől

AKCIÓ
CSÜTÖRTÖKTŐL

Kapható 10.11-től 
a készlet erejéig!

1 249
Ft/kg

-250 Ft

1 499 Ft 

539
Ft/tálca

-19 %

669 Ft 

449
Ft/csomag

-30 %

649 Ft 

119
Ft/doboz

-33 %

179 Ft 

Csirkefelsőcomb-filé
bőr nélkül, védőgázas csomagolásban
500 g/tálca
1 078 Ft/kg

Érvényes  
10.11-től 10.17-ig!

 
Sertéskaraj
darabolt, 
vákuumcsomagolt
/kg 
1 249 Ft/kg 

tálalási javaslat

tálalási javaslat

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

A málnás-sárgabarackos 
joghurt  10.11-től a készlet 
erejéig kapható!

399
Ft/csomag

K h tó 10 11 tőlK h tó 10 11 től

1 199Ft

/csomag

Szeletelt sajtok 
csökkentett 
zsírtartalommal
gouda vagy 
maasdam vagy 
tilsiti
200 g/csomag
2 245 Ft/kg

Kaukázusi 
kefir
450 g/doboz
264,44 Ft/kg

Füstli 
350 g/csomag
1 654,29 Ft/kg

579
Ft/csomag

-19 %

719 Ft 

Zala felvágott vagy 
Sertésfelvágott-variációk
többféle 
150 g/csomag
1 060 Ft/kg

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

449
Ft/csomag

-13 %

519 Ft 

159
Ft/csomag

-20 %

199 Ft 

Kék kagyló*
MSC-tanúsítás
1 kg/csomag
1 199 Ft/kg
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10.13. szombatig

Kapható 10.11-től 
a készlet erejéig!

Kapható 10.11-től 
a készlet erejéig!

Kapható 10.11-től 
a készlet erejéig!

1 599
Ft/csomag

-250 Ft

1 849 Ft 

499
Ft/csomag

-13 %

575 Ft 

139
Ft/csomag

-36 %

219 Ft 

499
Ft/doboz

-100 Ft

599 Ft 

Kapható 10 11 tőlKapható 10 11 től

2 499Ft

/doboz

Kapható 10 11 tőlKapható 10 11 től

1 499Ft

/doboz

159Ft

/tégely

 
Túró rudi
natúr
6 x 30 g/csomag
2 772,22 Ft/kg

69
Ft/darab

-30 %

99 Ft 

 
Choco Fresh
105 g (5 x 21 g)/doboz
4 752,38 Ft/kg

 
Földimogyoró
sózott vagy natúr
200 g/csomag
995 Ft/kg

199
Ft/csomag

-16 %

239 Ft 

299
Ft/csomag

-33 %

449 Ft 

Száraz kutyaeledel
baromfi vagy marha
10 kg/csomag
159,90 Ft/kg

10 kg

2-3 percig forralni szükséges!

Zöldborsó
extra zsenge 
450 g/csomag
308,89 Ft/kg

Omlós keksz csokoládédarabokkal
klasszikus vagy dupla csokoládés
225 g/csomag
1 328,89 Ft/kg

Rosso Toscana
oltalom alatt álló 
földrajzi jelzéssel  
ellátott, száraz vörösbor 
0,75 l/üveg
1 198,67 Ft/l

899
Ft/üveg

-25 %

1 199 Ft 

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

17 °C 

TÉSZTA- ÉS  
HÚSÉTELEKHEZ, 

ÉRETT SAJTOKHOZ

OLASZORSZÁG

Tejberizs*
pisztáciás vagy mogyorós  
vagy csokoládés
215 g/tégely
739,53 Ft/kg

Szaloncukor 
édesítőszerrel*
mogyorókrémmel vagy 
trüffelkrémmel vagy 
narancskrémmel
340 g/doboz
7 350 Ft/kg

Szaloncukor-válogatás*
pálinkával
170 g/doboz
8 817,65 Ft/kg

Sajtkrémes rúd
90 g/darab
766,67 Ft/kg

129
Ft/doboz

-23 %

169 Ft 

 
Morzsolt 
csemegekukorica
340 g/doboz 
452,63 Ft/kg 
(töltőtömeg)

ALDI | 3



ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.14. vasárnaptól

AKCIÓ
VASÁRNAPTÓL

199
Ft/csomag

-33 %

299 Ft 

499
Ft/darab

-24 %

659 Ft 

179
Ft/tégely

-28 %

249 Ft 

Mini mozzarella
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

Holland szeletelt sajt*
gouda light vagy mimolette
100 g/csomag
3 990 Ft/kg

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

Félzsíros tehéntúró
min. 25 % zsírtartalom
250 g/tégely
716 Ft/kg

749
Ft/doboz

-25 %

999 Ft 

399
Ft/csomag

-33 %

599 Ft 

Nemzetközi 
szalámi-
specialitások
többféle
100 g/csomag
3 990 Ft/kg

399
Ft/csomag

-31 %

579 Ft 

499
Ft/csomag

-28 %

699 Ft 

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

Töltött szélű pizza
tex mex, a széle virslivel töltve vagy
szalámis, a széle sajttal töltve
543 g vagy 491 g/doboz
1 379,37 / 1 525,46 Ft/kg

Csirkemellcsíkok
chilis-sajtos bundában vagy
cornflakes-kukoricapelyhes panírban
500 g/csomag
998 Ft/kg

Kapható 10.14-től 
a készlet erejéig!

399Ft

/csomag
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10.17. szerdáig

Pilóta piskótatallér
málnás
147 g/csomag
1 829,93 Ft/kg 269

Ft/csomag
-18 %

329 Ft 

699
Ft/doboz

-200 Ft

899 Ft 

69
Ft/darab

-22 %

89 Ft 

Sajtos stangli
80 g/darab
862,50 Ft/kg

Mosókapszula 
színes vagy 
fehér ruhákhoz
22 darab/doboz 
68,14 Ft/db

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

marha

/ g

1 499
Ft/doboz

-800 Ft

2 299 Ft 

59
Ft/tégely

-33 %

89 Ft 

699
Ft/üveg

-100 Ft

799 Ft 

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 - 17 °C 

TÉSZTA- ÉS  
HÚSÉTELEKHEZ,

PIZZÁKHOZ, 
SAJTOKHOZ

CHILE

Cabernet 
Sauvignon
száraz, chilei vörösbor 
0,75 l/üveg
932 Ft/l

Olívaolaj
1 l/flakon
1 599 Ft/l

1 599
Ft/flakon

-300 Ft

1 899 Ft 

Gabonapehely vagy 
kukoricapehely vagy 
gabonapárnácskák
többféle
750 g/doboz
932 Ft/kg

34,90Ft/dkg
-25 %

46,90 Ft 

Mandula  
sós, pörkölt
származási ország: USA 
/dkg 
34,90 Ft/dkg

tálalási javaslat

Darabolt ananász
enyhén cukrozott vagy 
hozzáadott cukor nélkül
560 g/doboz
791,18 Ft/kg 
(töltőtömeg)

269
Ft/doboz

-32 %

399 Ft 

279
Ft/doboz

-30 %

399 Ft 

1 199
Ft/csomag

-300 Ft

1 499 Ft 

Őrölt, pörkölt 
kávé
1 kg/csomag 
1 199 Ft/kg

Teasütemény 
400 g/doboz
697,50 Ft/kg

Sólet
marhahússal
400 g/doboz
697,50 Ft/kg

A nosalty.hu saját kóstolási tesztje alapján, amelynek részleteit keresse a 
http://www.nosalty.hu/ajanlo/9-fele-soletkonzervet-teszteltunk-nagyon-
nem-legdragabb-lett-legjobb weboldalon.

279
Ft/doboz

-20 %

349 Ft 

nosalty.hu
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.11. csütörtöktől

befelé fordított 
pozíció

Hosszú ujjú kismama felső*
V-alakú vagy kerek nyakkivágással,  
kényelmes viselet a húzott  
oldalvarrásnak köszönhetően
méret: 36/38 - 44/46
2 499 Ft/db

/darab

2 499 Ft

Kismama leggings*
széles derékrész, amely kényelmes  
viseletet biztosít
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/db

/darab

1 999 Ft

Kismama harisnyanadrág*
40 DEN, elasztikus harisnyanadrág kismamák 
számára, extra bőség a növekvő pocakhoz, 
különlegesen kényelmes derék, puha, lapos 
varratok, kényelmes lépésbetét
méret: 36/38 - 44/46
999 Ft/db

Kismama ruha*
hosszú ujjú, kerek nyakkivágással, húzott 
oldalvarrással a tökéletes illeszkedésért, 
kényelmes viselet
méret: 36/38 - 44/46
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

/darab

999 Ft

a vállpántok 
könnyen nyithatók 

és zárhatók

Szoptatós melltartó*
merevítő nélkül, a kosár könnyedén, egy kézzel nyitható  
és újrazárható az elülső vállpánton lévő kapocs segítségével,  
alátámasztó keret a mell körül a belső kosárban, 4-féle módon 
beállítható horgos záródás a háton
méret: 80 B, C, D, 85 - 95 C, D
1 749 Ft/db

/darab

1 749 Ft

/darab

6 999 Ft

3 az 1-ben hordozó*
újszülöttkortól kezdve használható, 
három különböző hordozási mód: arccal 
a test felé, arccal előre vagy a háton, 
párnázott fejtámasz, lábnyílások és pántok, 
fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóságért, 
3,5 - 12 kg-os gyermekek részére ajánlott
6 999 Ft/db

háti hordozó pozíció

kifelé fordított pozíció

BABAVÁRÁS
ÖRÖMTELI

Szoptatós felső*
rövid ujjú, átlapolással és  
V-alakú nyakkivágással,   
kényelmes viselet
méret: 36/38 - 44/46
1 999 Ft/db

szoptatáshoz kialakítva

/darab

1 999 Ft
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Pelenkázóalátét, 10 darab*
nedvszívó és higiénikus alátét,  
ideálisan használható az ágyban,  
otthon vagy útközben, egészen  
kicsire összehajtható, a védőfólia 
megakadályozza az átnedvesedést
méret: 60 x 60 cm
10 darab/csomag
99,90 Ft/db

kapucnis 
 fürdőlepedő

rácsos ágyhoz 
való méret

/csomag

1 999 Ft

Gumis lepedő babaágyhoz, 
2 darab*
100 % pamut, körben gumírozással,  
az alábbi matracméretekhez  
alkalmas: 60 x 120 - 70 x 140 cm
2 darab/csomag
999,50 Ft/db

  60 °

/darab

3 499 Ft

Állat formájú párna*
puha és könnyen kezelhető anyag, 
méret: kb. 38 x 55 cm
• egyszarvú vagy
• alpaka vagy 
• bárány vagy
• kutya
3 499 Ft/db

  95 °

  60 °

Textilpelenka*
100 % pamut, nemcsak pelenkaként használható, 
hanem nyálkendőként, előkeként vagy nap elleni 
védelemhez is, méret: kb. 70 x 70 cm
• fehér, 5 darab vagy
• nyomott mintával, 3 darab
5 vagy 3 darab/csomag
459,80 / 766,33 Ft/db

/csomag

2 299 Ft

különböző színek 
és minták

  40 °

  60 °

Baba frottírtörülköző*
100 % pamut, nedvszívó anyag
• törülköző, 2 darab: 50 x 70 cm vagy
• kapucnis fürdőlepedő, 1 darab: 90 x 90 cm
2 vagy 1 darab/csomag
999,50 / 1 999 Ft/db

/csomag/darab

1 999 Ft

  60 °

Baba ágyneműhuzat 
bio pamuttal*
100 % pamut, cipzáras
párnahuzat mérete: 40 x 60 cm
paplanhuzat mérete: 100 x 135 cm
2 999 Ft/garnitúra

/garnitúra

2 999 Ft

10.11. ÉS 10.13. KÖZÖTT!
10.11. ÉS 10.13. KÖZÖTT!

20 % KEDVEZMÉNNYEL 

KAPHATÓ00 %%%%%% KEDVEZMÉNNY
MINDEN KECSKEMÉTI 

BÉBIÉTEL ÉS BÉBIITAL

kü
lönböző színekben

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
10.11-től 10.13-ig!

Pelenka 
• mini: 3 - 6 kg, 56 darab vagy  
• midi: 4 - 9 kg, 56 darab vagy 
• maxi: 6 - 18 kg, 50 darab vagy  
• junior: 11 - 25 kg, 44 darab vagy
• XL: 16 - 30 kg, 38 darab
56, 50, 44 vagy 38 darab/csomag
41,05 / 45,98 / 52,25 / 60,50 Ft/db

állandó 
kínálatunkból

2 299
Ft/csomag

Baba polártakaró*
puha anyag, ideálisan  
használható alváshoz  
vagy napközben
méret: 75 x 100 cm
1 999 Ft/db

/darab

1 999 Ft

  30 °

/csomag

999 Ft

Fürdőkesztyű 
bio pamuttal, 2 darab*
100 % pamut, ellenőrzött ökológiai 
gazdálkodásból, aranyos  
állatos motívumokkal, többféle 
méret: kb. 21 x 24 cm
2 darab/csomag
1 349,50 Ft/db

/csomag

2 699 Ft

nyomott mintával:

fehér:

Érvényes  
10.11-től 10.13-ig!

állandóállandllandóó
kínálatunkbólkínálatunálatunkbnkbóóll

Érvényes Érvényervényess
10.11-től 10.13-ig!10.1.11-től 10.13-igől 10.1.13-ig!!

Baba törlőkendő
többféle
80 darab/csomag vagy  
50 darab/doboz
3,74 / 5,98 Ft/db

299Ft/csomag/doboz
-33 %

449 Ft 
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.11. csütörtöktől

Baba vagy kisgyermek téli overál*
meleg polárbéléssel, elöl végig cipzáras,  
így könnyű fel-, ill. levenni 
• 62/68 - 74/80-as méret: ráhúzható a kézre és a lábra vagy
• 86/92 - 98/104-es méret: különálló egyujjas kesztyűvel
4 499 Ft/db

/darab

4 499 Ft

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

/darab

2 499 Ft

Gyermek farmer joggernadrág*
a sztreccsanyag korlátlan mozgásszabadságot 
biztosít, rugalmas derékrész megkötővel 
méret: 86/92 - 134/140
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

Gyermek kerámia 
étkészlet, 3 részes*
a készlet tartalma: 
tányér, tálka és pohár
3 darab/készlet
2 499 Ft/készlet

*

/készlet

2 499 Ft

/garnitúra

12 990 Ft

Gyermek funkcionális síruházat*
kabát hozzáillő kantáros nadrággal, levehető pántokkal, légáteresztő  
és víztaszító membránok, belül ultrakönnyű bélés és kellemesen  
meleg vattaréteg, számos funkcionális kiegészítő, pl. levehető 
viharkapucni, a nyakrészben elrejthető belső kapucni, hófogó  
csúszásgátló gumírozással, 3D-hálós betét a hátrészen
méret: 110/116 - 158/164 
12 990 Ft/garniúra

Baba harisnyanadrág csúszásgátlóval*
bolyhos plüssrészekkel, különböző motívumokkal  
a szár- és fenékrészen
méret: 62/68 - 86/92
749 Ft/db

különböző színek 
és minták

/darab

749 Ft

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

/darab

1 999 Ft

62/68 - 74/80-as modellek  
csúszásgátlóval a térdnél
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Az alábbi termékek megvásárlásával 
közösen támogatjuk a mellrák elleni 
küzdelmet. 

a mellrák
Segítsünk együtt

elleni küzdelemben!

/csomag

1 399 Ft

Tonhaltörzs olívaolajban*
4 x 80 g/csomag
6 725,96 Ft/kg (töltőtömeg)

/csomag

999 Ft

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

/csomag

169 Ft

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

/doboz

299 Ft
Pezsgőtabletta*
többféle
20 darab/doboz
14,95 Ft/db

6. éve közösen a Bio-Fungival
A kampány részleteit megtalálja az aldi.hu oldalon. 

/flakon

1 899 Ft

Szájvíz*
Cool Mint
1 l/flakon
1 899 Ft/l

ELÉRHETŐ ÁRON
TISZTASÁG

Fürdőszobai kiegészítő*
• lefolyószelep KLICK rendszerű záródással  

(a tengely nyomásával nyit vagy zár a lefolyó):  
rézkúp, krómozott fémtest, egyszerűen 
beszerelhető vagy

• zuhanytömlő tekeredésgátlóval: recézett 
peremes anya 1/2”-os belső menettel, 1/2”-os 
kúp, tekeredés elleni belső menettel, 2 darab 
szilikontömítés, hossz: 175 cm

1 999 Ft/db
1

a lefolyószelep  
ujjnyomással  

nyitható/zárható

műanyag vagy króm 
zuhanytömlő

A fürdőszobai kiegészítő termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll rendelkezésre,  
ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem minden típusban vásárolható meg.  
A termék eltérhet a fotón látottaktól.

Kézfertőtlenítő gél
• citrom- vagy 
• vegyesgyümölcs- vagy 
• tengeri illattal
100 ml/flakon
4 990 Ft/l

on

állandó 
kínálatunkból

Érvényes  
10.11-től 10.13-ig!

499
Ft/flakon

-28 %

699 Ft 

/flakon

449 Ft

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

/flakon

449 Ft

Folyékony szappan*
többféle
250 ml/flakon
1 796 Ft/l

/flakon

699 Ft

Habfürdő*
többféle
500 ml/flakon
1 398 Ft/l

Fogkrém*
75 ml + ajándék 
Parodontax fogkefe
999 Ft/csomag

/csomag

999 Ft

étrend-kiegészítő

Csiperkegomba
I. osztály 
többféle
500 g vagy 400 g/doboz 
598 / 747,50 Ft/kg

1 999
Ft/darab

FRISS ÉS MAGYAR

299
Ft/doboz

-37 %

479 Ft 

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

Érvényes  
10.11-től 10.17-ig!
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1. modell:  
méret: 37 - 40

optimális viselet a 
hideg téli napokra

/pár/darab

1 199 Ft
Női vagy férfi 
sportkiegészítő*
hőszigetelő és légáteresztő, 
fényvisszaverő csíkokkal
• kesztyű, 1 pár, méret: 7 - 9 vagy
• sapka vagy fejpánt, 1 darab,  

méret: S/M - L/XL 
1 199 Ft/pár/db

Női vagy férfi futózokni*
kiváló minőségű, kevert gyapjúanyag DriRelease kialakítással, 
kellemesen melegít hideg időben, és tökéletes hőkiegyenlítést 
biztosít, a szár bordázott, a terhelésnek kitett zónák párnázottak, 
boltozattámogatás, így a zokni nem csúszik el a cipőben, nyomásmentes 
orrvarrás
méret: 35/38 - 43/46
1 499 Ft/pár

a kesztyű érintőképernyős 
telefonhoz is használható

Női vagy férfi téli sportcipő*
divatos szabadidőcipő, víztaszító bevonattal ellátva, könnyű, 
rezgéscsillapító és bordázott talppal kombinálva, meleg textilbéléssel  
és fényvisszaverő elemekkel, amelyek sötétedéskor nagyobb  
biztonságot nyújtanak
méret: 37 - 45
6 999 Ft/pár

152-01-SHS B18

ideális a hűvős időben 
való futáshoz

Női vagy férfi termo futófelső*
Softshell-anyag, állógallérral, fényvisszaverő sáv a hátrészen, cipzáras 
oldalzsebek, az ujjak végén hüvelykujjbújtató, rugalmas betétekkel
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
5 999 Ft/db

szélálló, légáteresztő, 
vízlepergető

Sportmelltartó*
nagyfokú funkcionalitás és tökéletes tartás sportolás közben, varrás-
mentes, előformázott kosár merevítő nélkül, a pánt keresztezve is hordható
• 1. modell: légáteresztő, előformázott kosár Spacer-szövetből,  

elöl cipzárral a könnyebb fel- és levétel érdekében 
méret: 75 B - 85 C vagy

• 2. modell: légáteresztő kosár Spacer-szövetből, széles, kényelmes  
mell alatti gumírozással 
méret: 75 B - 85 C vagy 

• 3. modell: hálós szerkezet a kellemes szellőzés érdekében 
méret: 75 C - 85 D

2 999 Ft/db

i*

2. modell

LED-homloklámpa*
3-fokozatú fényerősség és állítható fény-
szög, villogó fényfunkcióval, ható távolság: 
max. 150 m, mosható és állít ható fejpánt, 
elemekkel együtt
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

1111214768

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.

HIDEG IDŐBEN IS

SPORTOSAN

Sió light antioxidáns*
vegyes gyümölcs-zöldségital
1 l/doboz
279 Ft/l

/doboz

279 Ft

/darab

3 499 Ft

Női vagy férfi  
termo futópóló*
hosszított, felgyűrhető ujjal,  
fényvisszaverő elemekkel, álló-
gallér ral vagy egyes modellek 
cipzárral, légáteresztő, gyorsan 
szárad, ned ves  ségszabályzó, 
hőszigetelő és rugalmas, a női 
modellek enyhén karcsúsítottak 
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
3 499 Ft/db

hátsólámpa-funkcióval

3. modell

1. modell

tó fejpánt FFt

S
v
1 
2

Női vagy férfi termo futónadrág*
ergonomikus szabás, a nadrág eleje részben szélálló és légáteresztő 
Softshell-anyag, rugalmas derékrész megkötővel, cipzáras kulcszseb, 
csúszásgátló gumi a nadrág szárán
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
4 999 Ft/db

2. modell:  
méret: 41 - 45

optiopti
hidehide

99 Ft/pár

/pár

1 499 Ft

áli i láli i lii

/pár

6 999 Ft

/darab

2 999 Ft

/darab

4 999 Ft

/darab

5 999 Ft

x. 150 m, mosható és állíthat
mekkel együtt

9 Ft/db

ektromos éés es elekle troroniknikus u berberendendezéezés
ddékgékgazdazdálkálkodáodási si tevtevékeékenysnységeégekrőkről sl szólzóló 1ó 197/97/2012014. 4

tó fejppántá , 

seksekk lkel kakapcspcsolaolatostos 
óó óó
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10.14. vasárnaptól

Konyhai robotgép*
• teljesítmény: 600 W
• dönthető fej
• 6 teljesítményfokozat  

+ intervallum funkció
• számos tartozékkal: dagasztókar, keverőkar, 

habverő, keverőtál (űrtartalom: 3,8 l)  
és levehető fröccsenésgátló

• minden levehető alkatrész  
mosogatógépben mosható

• túlmelegedés elleni védelem
• a készülék külső méretei:  

36,5 x 22 x 30 cm
19 990 Ft/készlet

/készlet

19 990 Ft

különböző  
színekben

levehető fröccsenésgátló 
praktikus betöltőnyílással

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.

KONYHAÁLMOK

ELÉRHETŐ

Süteménykiszúró*
könnyedén használható, 
rugós süteménykiszúró, 
vidám, karácsonyi 
motí vumokkal, többféle
399 Ft/db

/darab

399 Ft

Fém süteménykiszúró készlet*
15-féle karácsonyi motívum vagy 5-féle  
mézeskalács-motívum, stabil kivitel
15 vagy 5 darab/készlet
999 Ft/készlet

/készlet

999 Ft

Profi sütési eszközök*
mosogatógépben moshatók
• habzsákkészlet, 6 részes: kifőzhető habzsák, a 4 különböző fej 

egyszerűen cserélhető az adapter segítségével vagy
• tésztasimító készlet, 2 részes: szilikon tésztasimító, ill. nejlon 

süteménydíszítő, durva és finom fogazattal vagy
• liszt-/porcukorszóró, 1 darab: rozsdamentes acélból vagy
• spatula, 1 darab: rozsdamentes acélból, mérőskálával  

és vágóéllel
6, 2 vagy 1 darab/készlet
1 999 Ft/készlet/db

édes vagy sós  
süteményekhez

2 199
Ft/üveg

-600 Ft

2 799 Ft 

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

/készlet/darab

1 999 Ft

Tortagyertyák*
különböző fajták és színek
28, 20, 13 vagy 5 darab/szett vagy 75, 17, 16, 9 vagy 2 részes szett
24,96 / 34,95 / 53,77 / 139,80 Ft/db / 699 Ft/szett

499
Ft/darab

-23 %

649 Ft 

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.14-től 10.17-ig!

/szett

699 Ft

különböző modellek

/darab

1 499 Ft

szilikonnyéllel

Vízfürdős melegítőedény*
csokoládé és cukorbevonatok olvasztásához,  
max. 18 cm átmérőjű edényhez használható, -30°C 
és +200°C között hőálló, mosogatógépben mosható, 
űrtartalom: 400 ml
1 499 Ft/db

szilikonnyéllelszilikonnyélleyéllellz használható, -30°C 
gatógépben mosható, állandó  

kínálatunkból

Érvényes  
10.14-től 10.17-ig!

Csokoládé
sütéshez és főzéshez 
400 g/darab
1 247,50 Ft/kg
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.14. vasárnaptól

/készlet/darab

899 Ft
praktikus mérőskálával

/darab

1 199 Ft

különböző színek  
és modellek

alkalmas desszertek 
hűtéséhez, ill.  
fagyasztásához is

Gyermek sütőeszközök*
kis méretű, klasszikus sütőformák (belül 
ILAG® Special tapadásgátló bevonattal) 
vagy gyermekek részére alkalmas, 
működőképes konyhai eszközök  
a gyermekekkel való közös sütéshez 
• maci alakú sütőformakészlet, 3 részes: 

méret: 12,5 x 12,5 (ho x szé) vagy
• sütési kellékek, 4 részes: habverő, 

sütőecset szilikonsörtével, tésztalapát  
és sütemény-/ tortalapát vagy

• kuglófforma, 1 darab: Ø 18 cm vagy
• kapcsos tortaforma, 1 darab: Ø 16 cm  

(lapos alj vagy kuglófhoz való alj) vagy 
• püspökkenyérforma, 1 darab:  

hossz: 15 cm
3,4 vagy 1 darab/készlet
499,67 Ft/db / 1 499 Ft/készlet/db

/készlet/darab

1 499 Ft
gyermekjáték a sütés

Szilikon sütőforma*
100 % platina-szilikon, rugalmasan alakítható, így könnyebb kivenni  
a kész süteményt a formából, maximális tapadásgátló hatás, 
mosogatógépben mosható és mikrohullámú sütőben is használható, 
-40°C és +200°C között hőálló
• kuglófforma: Ø 22 cm vagy
• püspökkenyérforma: méret: 24 x 10,5 x 6 cm  

(ho x szé x ma) vagy
• kerek forma: Ø 26 cm vagy
• szív alakú forma: méret: 23,6 x 22,6 x 4,5 cm  

(ho x szé x ma) 
1 199 Ft/db

/darab

999 Ft

különböző 
színekben

Tortabevonó*
• kakaós vagy
• tejcsokoládés
200 g/tégely
1 995 Ft/kg

egyszerűen elkészíthető vízfürdőben 
vagy mikrohullámú sütőben

/tégely

399 Ft

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

199
Ft/csomag

-33 %

299 Ft 

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.14-től 10.17-ig!

Kínálóállvány*
3 szintes, porcelánból készült tányérok, 
kiválóan alkalmas gyümölcsök, bonbonok 
és más finomságok kínálásához, a tányérok 
mosogatógépben moshatók
• négyzet alakú, hullámos: tányérok mérete:  

kb. 25 x 25 cm, kb. 19 x 19 cm és kb. 16 x 16 cm vagy
• kerek, mintával: tányérok mérete: Ø 24,7 cm, 

Ø 18,7 cm és Ø 15,8 cm vagy
• kerek, magas peremmel: tányérok mérete: 

Ø 24,7 cm, Ø 18,8 cm és Ø 15,7 cm
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

/darab

/darab

2 999 Ft

tökéletesen 
kombinálhatók 
egymással

Sütési kellék*
kiváló minőségű rozsdamentes nemesacél, mosogató- 
gépben mosható
•  tortaszeletelő karika: kiváló minőségű nemesacél  

gyűrű, könnyedén használható, max. 8 egyenletes tortalap  
fel vágásá hoz, méret: állítható, 24 - 26 x 8 cm (Ø x ma) vagy

•  cukrászkés: tökéletesen alkalmas torták és sütemények vágásához  
és bevonásához, pengehossz: kb. 30 cm, kétoldalt élezett penge vagy

• tortaemelő: megkönnyíti a sütemények és torták kiemelését,  
 méret: kb. 28 x 30 cm
2 999 Ft/db

Szilikon konyhai eszközök*
100 % platina-szilikonból készült, élelmiszer- 
biztonságilag megfelelő, mosogatógépben  
mosható, íz- és szagsemleges, -40°C és +200°C 
között hőálló
• sütőecset és tésztalapát: nemesacél nyéllel vagy
• nyújtólap, 1 darab: 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
899 Ft/készlet/db

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
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/darab

8 999 Ft

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.

palacsintafordítóval  
és tésztaszétterítővel

levehető alumínium sütőlap

Üveg tárolóedény-készlet, 3 részes*
kiváló minőségű nátrium-kalcium-szilikát üvegből készült, hasz nál-
ható mikrohullámú sütőben és sütőben (tető nélkül), mosogatógépben, 
valamint hűtőben és fagyasztóban, -20 °C és +230 °C között hőálló
• téglalap alakú: űrtartalom: 1,73 l, 0,97 l, 0,485 l vagy
• négyzet alakú: űrtartalom: 1,65 l, 0,9 l, 0,405 l
3 darab/készlet
4 999 Ft/készlet

különböző színek  
és modellek

Üvegshaker csatos tetővel*
kiváló minőségű nátrium-kalcium-szilikát üvegből készült,  
használható mikrohullámú sütőben (tető nélkül), mosogatógépben, 
valamint hűtőben és fagyasztóban, -20 °C-ig hőálló, űrtartalom: 450 ml
1 999 Ft/db

/darab

1 999 Ft

nélkül), mosogatógépben, 
C-ig hőálló, űrtartalom: 450 ml

Ftt

Porcelán tálkészlet tetővel, 3 részes*
porcelántál műanyag tetővel, tároláshoz és tálaláshoz, 
a tető a 4 darab rápattintható füllel könnyen és 
biztonságosan záródik, aromazáró, mosogató gépben 
mosható, sütőben és mikrohullámú sütőben  
is használható (tető nélkül)
• nagy tál: űrtartalom: kb. 850 ml,
• közepes tál: űrtartalom: kb. 580 ml és
• kis tál: űrtartalom: kb. 400 ml
3 darab/készlet
3 999 Ft/készlet

Mini üveg tárolóedény-készlet,  
3 darabos*
kiváló minőségű nátrium-kalcium-szilikát üvegből készült, használ–
ható mikrohullámú sütőben (tető nélkül), mosogatógépben, valamint 
hűtőben és fagyasztóban, -20 °C és +120 °C között hőálló
• kerek: űrtartalom: egyenként 165 ml vagy
• szögletes: űrtartalom: egyenként 150 ml
3 darab/készlet
833 Ft/db

szagsemleges,  
a szilikongyűrűvel 
légmentesen és 
vízállóan zár

háromszor kemé-
nyebb, mint a 
hagyományos üveg
BPA-mentes fedél

szagsemleges, a szilikongyűrűvel 
légmentesen és vízállóan zár

háromszor keményebb,  
mint a hagyományos üveg

BPA-mentes fedél

szagsemleges, a szilikongyűrűvel 
légmentesen és vízállóan zár

háromszor keményebb,  
mint a hagyományos üveg

BPA-mentes fedél 

különböző színek  
és modellek

n 

Exkluzív konyhai tárolódoboz-készlet,  
3 részes*
nemesacél tárolódobozok, a fedél szilikongyűrű segítségével 
légmentesen záródik, űrtartalom: 0,75 l, 1,5 l és 2 l
3 darab/készlet
4 999 Ft/készlet

/készlet

4 999 Ft

/készlet

3 999 Ft

Ft

különböző színű 
tetővel

különböző színekben

ő színő színn
ellekellellekk

űrűvűrűvv
árárr

neknenekk 
kkk

vel vell

különböző színek 
és minták

Elektromos palacsintasütő*
• teljesítmény: 1 500 W
• a sütőlap átmérője: 34 cm  

(hasznos felület)
• fokozatmentesen szabályozható 

hőmérséklet 
• 2 ellenőrző lámpa (ON/OFF)
• alumíniumsütőlap magas minőségű 

ILAG® tapadásgátló bevonattal
8 999 Ft/db

/készlet

4 999 Ft

/készlet

2 499 Ft
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betéthez tartozó fogantyúvalbetéthez tartobetéthez tartoo

Gyorsfőző edény*
• űrtartalom: 6 l
• edény: Ø 22 cm
• kiváló minőségű, rozsdamentes 

nemesacélból készült
• mosogatógépben mosható  

(a fedő kivételével)
• sütőben használható  

max. 180°C-ig (fedő nélkül)
• fedővel, párolóbetéttel és  

alátéttel a betéthez
13 990 Ft/db

/darab

13 990 Ft

/készlet

1 999 FtSzínes étkezési alátét,  
4 darab*
fonott hatású, mindkét  
oldala használható
méret: Ø 40 cm
4 darab/készlet
499,75 Ft/db

/darab

3 999 Ft

Digitális háztartási  
hőmérő*
univerzálisan használható  
a konyhában és a háztartásban, 
gyors reakció- és mérési idő,  
LCD-kijelző háttérvilágítással,  
mérési tartomány: -45°C - +200°C, 
nagyfokú mérési pontosság,  
praktikus akasztóval,  
elemekkel együtt
3 999 Ft/db

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

kú mérési pontosság, 
us akasztóval, 

kkel együtt
t/db

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) 

i  
Az indukciós főzés előnyei:  
• biztonságos: automatikusan kikapcsol, ha nincs edény a főzőlapon  
• energiatakarékos: közvetlenül adja át a hőt 
• szupergyors

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.

/darab

9 999 Ft

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

LED-kijelző jelzi az időzítést, a 
teljesítményfokozatot  
és a hőmérsékletet

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

/tekercs

699 Ft

különböző mintáknbözőzőőőőő iiiiimimiimimi áátátáátáááááááátntáántántátntántáántántántántántákkkkkkkkkkkkkkkkkknbözőőőőőő mmmmiiiiiiiiinnnnnnnntttttttttttáááááááááááááááákkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

/csomag

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

/csomag

Maxi konyhai törlőkendő*
2 rétegű 
500 lap/tekercs
699 Ft/tekercs

Mindig. Jobban. Okosól

Digitá
hőmé
univerz
a konyh
gyors re
LCD-kije
mérési t
nagyfo
praktiku
elemek
3 999 Ft

i

Az indukciósió ffőzés előnyei: 
• biztonságos: automatikusan kikapcsol, ha nincs edény a főzőlapon 
• energiatakarékos: közvetlenül adja át a hőt
• szupergyors

csolatos hulladékgaz-
Korm. rendelet szerinti 

FFt

tt, közvetlenül tt, közvetlenüözvetlenüll
rogramok: főzés, rogramok: főzéőzéss,,
, sütés, párolás, , sütés, ptés, pároároláláss,,
zemmódzemmózemmódd

zi az időzítést, a zi az időzítéstőzítítést, a, a
okozatot okozatotott
kletetkletett

Színes serpenyő*
Ø 28 cm, 4 rétegű ILAG® tapadás-
gátló bevonattal, színes, hőálló,  
puha fogású nyél, mosogató-
gépben mosható
2 999 Ft/db

/darab

2 999 Ft

Univerzális sütőtepsi*
mindkét oldalán ILAG® Special tapadás-
gátló bevonattal, termolyukasztásos vagy  
termolyukasztás nélküli alj, kihúzható, a véletlen  
összenyomást gátló biztonsági racsnikkal
•  termolyukasztás nélküli, alacsony falú 

méret: 37 - 52 x 33 x 1,5 cm (szé x mé x ma) vagy
•  termolyukasztásos vagy termolyukasztás nélküli  

méret: 37 - 52 x 33 x 3 cm (szé x mé x ma) 
1 799 Ft/db

D
3 
m
40
88,

x 1,5 cm (szé x mé x ma) vagy
 vagy termolyukasztás nélküli 
x 3 cm (szé x mé x ma)

/darab

4 499 Ft

Multifunkciós szeletelő*
gyümölcsökhöz és zöldségekhez,  
6 darab vágóbetéttel, tapadás-
mentes lábbal ellátott gyűjtő- / 
tárolótartállyal
4 499 Ft/db

FFt

ete
ekh
dás
tő- 

elő*
hez, 
-
/

minden tűzhelytípushoz alkalmas 
az indukciós tűzhelyek kivételévelaz indukciós tűzhelyek kivételévelaz indukciós tűzhelyek kivétes tűzhelyek kivételévelévell

/darab

1 799 Ft

egyszerű, gyors és tiszta módszer zöldségek, 
gyümölcsök és sajtok kockára, csíkra vagy hasábra 
vágásához, ill. szeleteléséhez

termolyukasztás nélküli: 
süteményekhez vagy saját 

készítésű pizzához

termolyukasztás 
nélküli, alacsony 

falú: kekszek és 
aprósütemények 

sütéséhez

termolyukasztásos: 
kiválóan alkalmas 

mélyhűtött termékek 
ropogósra sütéséhez

 2,5 mm

különböző 
színekben

Indukciós főzőlap*
• 2 000 W
• energiatakarékos,  

biztonságos és gyors főzés
• érintőgombok
• 10 teljesítmény- és  

hőmérséklet-fokozat
• max. gomb: 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

minden tűzhelytípushoz alkalmas, 
beleértve az indukciós tűzhelyeket is

gyors és biztonságos főzés az ízek, 
ásványi anyagok és vitaminok 
megőrzése mellett
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Ívelt tetejű 
üvegmécses*
égési idő: kb. 10 óra
149 Ft/db

/darab

149 Ft

Fedeles antik 
üvegmécses*
nagy méretű,  
égési idő: kb. 30 óra
399 Ft/db

/darab

399 Ft

Mécses-utántöltő,  
6 darab*
égési idő: kb. 9 óra
6 darab/csomag
33,17 Ft/db

/csomag

199 Ft

Tégla alakú 
mécses*
égési idő: kb. 6 óra
149 Ft/db

Fedeles  
üvegmécses*
égési idő: kb. 8 óra
99 Ft/db

/darab

99 Ft

különböző 
színekben

/készlet

1 799 Ft

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

űrtartalom: 450 ml, BPA-mentes, 
különböző motívumokkal vagy

• nemesacélból készült modell: 
űrtartalom: 400 ml, különböző színekben

2 darab/készlet
899,50 Ft/db899,50 Ft/db

csúszásgátló aljcsúszásgátlócsúszásgátló

Fóliavágó*
• egyszerűen vágható vele a folpack vagy az alufólia 
• a rugós mechanizmus segítségével könnyen kezelhető
• a fogazott nemesacél pengék tiszta vágást végeznek
• a vágóél lezárható
• számos általános méretű tekercshez alkalmas
1 999 Ft/db

/darab

1 999 Ft
antracit vagy  
fehér színben

/darab

4 499 Ft

Kenyértartó doboz vágódeszkával*
modern formájú és praktikus kenyértartó  
doboz, a fedél FSC-tanúsítvánnyal rendelkező  
bambuszból készült 
méret: 37 x 18 x 14 cm
4 499 Ft/db

360° -ban forgatható talp: 
a kiöntő vezeték nélkül levehető

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.

/darab

6 999 Ft

Fed

a fedél kétoldalú vágó-
deszkaként is használható

i éé ú

/csomag

799 Ft

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

különböző 
színekben

Nemesacél vízforraló*
• rendkívül nagy teljesítmény:  

max. 3 100 W
• űrtartalom: 1,7 l
• műanyag készülékház  

nemesacél burkolattal
• kéken világító vízszintjelző  

és be-ki kapcsológomb
• száraz működés elleni védelem  

(víz nélkül nem működik)
• levehető vízkőszűrő
6 999 Ft/db

tartalom nélkül

tartalom nélkül

/darab

149 Ft
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.14. vasárnaptól

A bio juh- és kecskesajt  
kategória győztese.  
A GfK Hungária  
2 000 fős közvélemény- 
kutatása alapján.

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

„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 productoftheyear.hu weboldalon talál.

„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 productoftheyear.hu weboldalon talál.

/pohár

149 Ft

/pohár

379 Ft
/pohár

369 Ft

/doboz/darab

699 Ft
/csomag

699 Ft

/darab

699 Ft

/darab

699 Ft

Bio gyümölcsjoghurt*
• epres vagy
• őszibarackos vagy
• banános
150 g/pohár
993,33 Ft/kg

Bio joghurt kecske- vagy 
juhtejből*
natúr
190 g/pohár 
1 942,11 Ft/kg

ny-

nnovációs termékdíjazási rendszert 
RY Kft működteti A díj nyerteseit

/pohár

399 FtBio vegán  
mandulaital*
• macchiato vagy
• kurkuma vagy
• matcha
230 ml/pohár
1 734,78 Ft/l

Bio tofu*
ellenőrzött ökológiai 
gazdálkodásból
• natúr, 350 g vagy
• füstölt, 250 g vagy
• olívás, 200 g
350 g, 250 g vagy 200 g/darab
1 997,14 / 2 796 / 3 495 Ft/kg

Bio gouda sajt*
szeletelt
200 g/csomag
3 495 Ft/kg

Bio gyümölcsjoghurt  
juhtejből*
málnás
180 g/pohár 
2 105,56 Ft/kg

Bio lágysajt*
• piros-fehér sajt: kb. 33 % abszolút zsírtartalom vagy
• Münster sajt: kb. 30 % abszolút zsírtartalom vagy
• borsajt: kb. 29 % abszolút zsírtartalom vagy
• camembert: kb. 30 % abszolút zsírtartalom
150 g/darab
4 660 Ft/kg

Bio juhsajt*
• friss juhsajt, natúr, 150 g: kb. 13 % abszolút zsírtartalom vagy
• friss juhsajt, metélőhagymás, 150 g: kb. 13 % abszolút zsírtartalom vagy
• juh camembert, klasszikus, 100 g: kb. 27 % abszolút zsírtartalom vagy
• juh camembert, borsos, 100 g: kb. 27 % abszolút zsírtartalom
150 g/doboz vagy 100 g/darab
4 660 / 6 990 Ft/kg

Bio rizsdesszert*
vegán, gluténmentes
• kakaós vagy 
• vaníliás
4 x 110 g/csomag
1 815,91 Ft/kg

/csomag

799 Ft

• v
4 x
1 8

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.14-től 10.17-ig!

Bio-vegán 
szendvicskrém
többféle
200 g/tégely
2 245 Ft/kg

449
Ft/tégely

-25 %

599 Ft 

BIO,

tt

Rizsital*
• mandulás vagy
• vaníliás
1 l/doboz
599 Ft/l

/doboz

599 Ft
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Bio chia mag*
250 g/csomag
3 196 Ft/kg

/csomag

799 Ft

Bio gesztenye*
hámozott, előfőzött 
100 g/csomag
7 990 Ft/kg

/csomag

399 FtBio savanyú  
káposzta*
500 g/csomag
886,67 Ft/kg (töltőtömeg)

/csomag

799 Ft

/csomag

999 Ft
Bio hosszúszemű rizs*
• előgőzölt vagy
• fehér vagy 
• natúr 
1 kg/csomag
999 Ft/kg

Bio falafel- vagy 
zabburgerpor*
170 g vagy 140 g/csomag
2 935,29 / 3 564,29 Ft/kg

Bio leveskocka*
• zöldség- vagy
• marhahúsleves
120 g/doboz
4 158,33 Ft/kg

Bio vegetáriánus étel*
• zöldséges kuszkusz, 250 g vagy
• vargányás polenta, 250 g vagy
• vargányás rizottó, 250 g vagy
• paradicsomos rizottó, 200 g
250 g vagy 200 g/csomag
3 196 / 3 995 Ft/kg

4
999 Ft/kg

/doboz

499 Ft

g*

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.14-től 10.17-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.14-től 10.17-ig!

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.14-től 10.17-ig!

349
Ft/darab

399 Ft 
Bio tojás
M - L méret
6 darab/doboz

359
Ft/doboz

-20 %

449 Ft 

59,83Ft

/darab

1 128,93Ft

/kg

/doboz

399 Ft

Bio konzerv*
• csemegekukorica vagy
• zöldborsó
340 g vagy 400 g/doboz
1 400 / 1 505,66 Ft/kg (töltőtömeg)

/csomag

799 Ft
/csomag

499 Ft

Bio burgonya
I. osztály 
1,5 kg/csomag
399,33 Ft/kg

Bio kígyóuborka
I. osztály 
/darab
349 Ft/db

599
Ft/csomag

-16 %

719 Ft 
1,5 kg

-50 Ft
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.10.14. vasárnaptól

/csomag

1 499 Ft

Bio FAIRTRADE kávé*
• szemeskávé vagy
• őrölt, pörkölt kávé
500 g/csomag
2 998 Ft/kg

/doboz

699 Ft

Ajurvédikus bio tea*
többféle
20 x 2 g vagy 20 x 1,75 g/doboz
17 475 / 19 971,43 Ft/kg

/csomag

459 Ft

Bio keksz*
170 g/csomag
2 700 Ft/kg

/darab

799 Ft
Bio csokoládé*
• tejcsokoládé szilvás  
 krémmel vagy
• fehér csokoládé  
 szedres krémmel
100 g/darab 
7 990 Ft/kg

Bio mogyorós-
kakaós krém*
pálmaolajmentes
400 g/üveg
3 747,50 Ft/kg

Bio juharszirup*
250 ml/üveg
5 996 Ft/l

/üveg

1 499 Ft

/csomag

399 FtBio ropogós kenyér*
• teljes kiőrlésű rozsos vagy
• szezámmagos
200 g/csomag
1 995 Ft/kg

Bio puffasztott snack*
• almás-málnás-áfonyás rizsszelet vagy
• kukoricaszelet popcornnal 
50 g/csomag
7 980 Ft/kg

y

FFts kenyér*
zsos vagy

/csomag

399 Ft

Bio sütési alapanyag*
• mazsola, 500 g vagy 
• mandula, 200 g vagy
• mogyoró, 200 g
500 g vagy  200 g/csomag
2 598 / 6 495 Ft/kg

/üveg

1 499 Ft

/csomag

1 299 Ft
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Friss
zöldség és gyümölcs!

10.11 - 10.17. csütörtöktől szerdáig 

FA
NT

ASZTIKUS

ÁR

FAFF
NT

US

ÁR

Datolyaszilva
I. osztály 
/darab
199 Ft/db

999Ft

/darab

999Ft

/darab

699Ft

/darab

2 999Ft

/darab

599Ft

/darabrendszeres  
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

rendszeres 
öntözést igényel
napos vagy félárnyékos 
helyet kedvel

A cserepes növények, a koszorúk és a kopogtatók csütörtöktől,  
a friss vágott virágok mindennap, a készlet erejéig kaphatóak! 

A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

Rózsacsokor 
többféle színben
7 szál/csokor
799 Ft/csokor Krizantémcsokor 

többféle színben
3 szál/csokor
699 Ft/csokor

799Ft

/csokor

eekkk aaaa kkkoso zorúrúrúkkk és a kkooppooogtatótók

699Ft

/csokor

Bromélia*
kerámiakaspóban vagy üvegtálban, magasság tállal 
együtt min.: 35 cm, különböző fajták, beltérre
2 999 Ft/db

Krizantém, 3 labdás*
14 cm-es cserépben, különböző 
színekben, pl. bronz, sárga, lila, 
fehér stb., kültérre
999 Ft/db

Vékony hanga*
11 vagy 12 cm-es cserépben, 
ideális kerti ágyások, 
erkélyládák vagy 
dézsák beültetéséhez, 
kültérre
599 Ft/db

Őszi kopogtató 
Ø 15 cm, többféle
699 Ft/db

Gránátalma
I. osztály 
/darab 
229 Ft/db

229
Ft/darab

-42 %

399 Ft 

199
Ft/darab

-33 %

299 Ft 

299
Ft/darab

-37 %

479 Ft 

229
Ft/kg

-34 %

349 Ft 

Koktélparadicsom
I. osztály 
250 g/doboz
1 076 Ft/kg

269
Ft/doboz

FRISS ÉS MAGYAR

199
Ft/kg

-50 %

399 Ft 

Zöldalma
I. osztály 
/kg
199 Ft/kg

Brokkoli
I. osztály 
/darab 
299 Ft/dbZeller

I. osztály 
/kg 
229 Ft/kg

rendszeres öntözést 
igényel
fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

Halottak napi 
díszített 
tobozkoszorú 
Ø 25 cm, többféle
999 Ft/db
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ALDI. Mindig. Jobban. Okosabban.

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.

Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. Az ár mindennemű adót magában foglal. A feltüntetett kedvezmények eltérő rendelkezés hiányában a termékek normál, nem akciós eladási árához 
képest értendőek. A kiadványban megjelenített termékfotók tájékoztató jellegűek, a termékillusztrációk csupán elkészítési, illetve tálalási javaslatként szolgálnak, a termékek dekoráció nélkül kerülnek 
értékesítésre. 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. 41. hét

aldi.hu

AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

279
Ft/doboz

-26 %

379 Ft 

399
Ft/palack

-20 %

499 Ft 

119
Ft/csomag  

-27 %

165 Ft 

299
Ft/kg  

-45 %

549 Ft 

1 099
Ft/tálca

-200 Ft

1 299 Ft 

Fehérbab
800 g/doboz
526,42 Ft/kg 
(töltőtömeg)

Narancslé
préselt, gyümölcshússal, 
100 % gyümölcstartalom 
1 l/palack
399 Ft/l

549
Ft/csomag

-31 %

799 Ft 

Páros 
kolbász
csemege vagy
paprikás   
5 hétig érlelt
250 g/csomag
2 196 Ft/kg

Marha-
gulyáshús
marhalapockából
400 g/tálca
2 747,50 Ft/kg

 
Porcukor
500 g/csomag
238 Ft/kg

Tarhonya
4 tojásos 
500 g/csomag
338 Ft/kg 169

Ft/csomag
-24 %

225 Ft 

Grapefruit
I. osztály 
/kg 
299 Ft/kg

Tv-paprika
I. osztály 
/kg
499 Ft/kg

FRISS ÉS MAGYAR

499
Ft/kg

-28 %

699 Ft 

1 ÉVES AZ ALDI UTAZÁS!

ÜNNEPELJEN VELÜNK BÁRHOL A VILÁGON!
aldi-utazas.hu

EGYSZERŰ            MEGBÍZHATÓ            OLCSÓ            KÉNYELMES            BIZTONSÁGOS

Kihagyhatatlan születésnapi ajánlatainkat keresse az aldi-utazas.hu weboldalon!

Az utazások közvetítője, illetve szervezője az ALDI együttműködő partnereként az Eurotours GmbH (Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO - 000028)
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