
%GRILLEZÉSRE FEL!%

Kiváló minőségű magyar   Kiváló minőségű magyar   
ESL tej a Tolnatej Zrt.-től!ESL tej a Tolnatej Zrt.-től!

ESL tej
2,8 % zsírtartalom,
hosszabb ideig friss,
csavarkupakkal
1 l/doboz
185 Ft/l
13485

-500 Ft

1 099
Ft/doboz

1 599 Ft 

Marcipántallér
szilva madeira vagy 
narancs vagy 
meggy
300 g/doboz
3 663,33 Ft/kg
56430

-24 %
829
Ft/csomag

1 099 Ft 

 
Toalettpapír
pure,  
4 rétegű 
10 x 160 lap/csomag
10 tekercs/csomag
82,90 Ft/tekercs
54246

-17 %
189
Ft/doboz

229 Ft 

Almalé
100 % gyümölcs-
tartalom
1 l/doboz
189 Ft/l
713268

vegán

Sertéskaraj
darabolt,  
vákuumcsomagolt
/kg 
1 299 Ft/kg
711719

-21 %
1 299

Ft/kg

1 649 Ft 

szilva  
madeira:

MÁJUS 1-ÉN  
ZÁRVA TARTUNK!

Ágyneműhuzat*
Volkswagen GTI
6 999 Ft/garnitúra
56918

6 999
Ft/garnitúra

Hortenzia*
2 499 Ft/db
85935

2 499
Ft/darab

185
Ft/doboz

Elektromos  
asztali grill*
14 990 Ft/db
804807

14 990Ft/darab

kiegészítők nélkül

Steakkés- vagy 
steakvillakészlet,  
6 darabos*
6 darab/készlet
416,50 Ft/db
805150

2 499
Ft/készlet

AKCIÓ  ÉRVÉNYES: 04.29. CSÜTÖRTÖKTŐL 05.05. SZERDÁIG    

Érvényes: 
04.29-től 05.05-ig

  05.02. vasárnaptól

  04.29. csütörtöktől

  04.29. csütörtöktől
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-25 %
149
Ft/pohár

199 Ft 

-24 %
339
Ft/darab

449 Ft 

-29 %
119
Ft/pohár

169 Ft 

Jogobella 0% 
joghurt
zsírszegény, 
többféle
150 g/pohár
793,33 Ft/kg
64161

hozzáadott 
cukor nélkül

-24 %
189
Ft/darab

249 Ft 

KOKÁRDÁS
Háromnegyed 
zsíros vaj
60 % zsírtartalom
100 g/darab
1 890 Ft/kg
57693

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

-25 %
599
Ft/csomag

799 Ft 

Basmati 
rizs
1 kg/csomag 
599 Ft/kg
27855

Csirkeszárny
barbecue vagy
csípős
750 g/csomag
1 465,33 Ft/kg
58387

-200 Ft

1 099
Ft/csomag

1 299 Ft 

Füstli 
350 g/csomag
1 711,43 Ft/kg
22622

gluténmentes

laktózmentes

Sertésoldalas
vákuumcsomagolt
/kg
1 299 Ft/kg
711723

-25 %
599
Ft/csomag

799 Ft 

Kávéital
többféle
250 ml/pohár 
596 Ft/l
10929 / 10922 / 10916

laktózmentes:

kevésbé édes:

Camembert
natúr vagy
fűszeres vagy
metélőhagymás vagy 
csípős paprikás
120 g/darab
2 825 Ft/kg
65136

-23 %
1 299

Ft/kg

1 699 Ft 

Szeletelt  
bacon
200 g/csomag
1 995 Ft/kg
10070

-31 %
399
Ft/csomag

579 Ft 

Az
 A

LD
I c

so
magolóanyag küldetése

kevesebb 
műanyag
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Érvényes: 04.29. csütörtöktől 04.30. péntekig



AKCIÓBÓL SOSEM ELÉG,
MINDIG JÓ ÁRAKKAL VÁRJUK!

-31 %
79

Ft/darab

115 Ft 

Hazai sajtos pogácsa  Hazai sajtos pogácsa  
az ALDI-nál!az ALDI-nál!

Sajtos pogácsa 
frissen sütött pékáru
85 g/darab
929,41 Ft/kg
714803

-31 %
89

Ft/darab

129 Ft 

Teljes kiőrlésű  
szilvás táska
frissen sütött pékáru
90 g/darab
988,89 Ft/kg
45075

-22 %
349

Ft/üveg

449 Ft 

Tésztaszósz
bolognai vagy 
bazsalikomos vagy 
arrabbiata 
500 g/üveg
698 Ft/kg
41186

-27 %
39,90

Ft/dkg

54,90 Ft 

Natúr  
magkeverék
/dkg
39,90 Ft/dkg
24398

tálalási javaslat

-27 %
399
Ft/csomag

549 Ft 

Darált mák
200 g/csomag
1 995 Ft/kg
711716

Extradzsem
narancs vagy  
eper vagy málna 
450 g vagy 400 g/üveg
886,67 / 997,50 Ft/kg
703380

-27 %
399

Ft/üveg

549 Ft 

-34 %
229
Ft/csomag

349 Ft 

Korpovit keksz
174 g/csomag
1 316,09 Ft/kg
35446

hozzáadott 
cukor nélkül

TOLNA 
Irsai Olivér 
”PREMIUM COLLECTION” 
száraz fehérbor
0,75 l/üveg
798,67 Ft/l
20923

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 11 °C 

HALÉTELEKHEZ, 
SOVÁNY HÚSOKHOZ, 

SZÁRNYASOKHOZ, 
LÁGY SAJTOKHOZ

-25 %
599

Ft/üveg

799 Ft 

Magyar bor Magyar bor 
az ALDI-nál!az ALDI-nál!

Kapható 04.29-től Kapható 04.29-től 
a készlet erejéig!a készlet erejéig!

/doboz

599 FtCold Brew 
gyümölcstea-
keverék*
jegestea készítéséhez,
rebarbara-gyömbér vagy 
bodza-lime-menta vagy 
málna
20 x 2,5 g/doboz
11 980 Ft/kg
712265
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Túró rudi
óriás,
többféle
51 g/darab
2 725,49 Ft/kg
10127 / 11063 / 19051

-22 %
139
Ft/darab

179 Ft 

Margarin
enyhén sózott,
60 % csökkentett 
zsírtartalom
500 g/doboz
898 Ft/kg
72530 -25 %

449
Ft/doboz

599 Ft 

Kiváló minőségű magyar  Kiváló minőségű magyar  
  kaukázusi kef r az Alföldi Tej Kft.-től!  kaukázusi kef r az Alföldi Tej Kft.-től!

Kaukázusi 
kefir
450 g/doboz
308,89 Ft/kg
41612

-30 %
139
Ft/doboz

199 Ft 

-10 %
539
Ft/csomag

599 Ft 

Serpenyős 
zöldségek
többféle 
750 g/csomag 
718,67 Ft/kg
1239

-19 %
249
Ft/doboz

309 Ft 

Szeletelt 
gomba
400 g (230 g)/doboz
1 082,61 Ft/kg 
(töltőtömeg)
16080

-28 %
179

Ft/csomag

249 Ft 

Hazai feldolgozású fűszeres- Hazai feldolgozású fűszeres- 
  sonka-variációk az ALDI-nál!  sonka-variációk az ALDI-nál!

Gyulai vagy 
csabai 
szárazkolbász
250 g/csomag
2 556 Ft/kg
21174

-25 %
639
Ft/csomag

859 Ft 

Pulykamellfilé
vákuumcsomagolt
450 g/csomag 
1 642,22 Ft/kg
38277 

Magyar pulykamellf lé Magyar pulykamellf lé 
  az ALDI-nál!  az ALDI-nál!

/darab

999 Ft
Kapható 05.02-től Kapható 05.02-től 
a készlet erejéig!a készlet erejéig!

Spielberger vagy Murauer sajt*
osztrák sajtkülönlegesség
250 g/darab
3 996 Ft/kg
62433

Fűszeressonka-
variációk
többféle
100 g/csomag
1 790 Ft/kg
56372

glutén- 
mentes

laktóz- 
mentes

-12 %
739
Ft/csomag

849 Ft 
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AKCIÓBÓL SOSEM ELÉG,
MINDIG JÓ ÁRAKKAL VÁRJUK!

-23 %
99

Ft/darab

129 Ft 

-36 %
69

Ft/darab

109 Ft 

Hazai fahéjas csiga  Hazai fahéjas csiga  
  az ALDI-nál!  az ALDI-nál!

Fahéjas csiga
frissen sütött pékáru
100 g/darab
690 Ft/kg
714804

-34 %
169
Ft/darab

259 Ft 

Baconös kenyérlángos
frissen sütött pékáru 
125 g/darab
1 352 Ft/kg
16964

Pinguí
tejes krémmel  
töltött sütemény 
étcsokoládé  
bevonattal 
30 g/darab 
3 300 Ft/kg
49938

-100 Ft

599
Ft/doboz

699 Ft 

 
Ropogós müzli 
mandulával és  
paradióval vagy 
gyümölcsökkel
500 g/doboz
1 198 Ft/kg
24387

-29 %
399
Ft/csomag

569 Ft 

 
Szendvicskeksz
kakaós krémmel 
250 g/csomag
1 596 Ft/kg
35661

hozzáadott 
cukor nélkül

VILLÁNY
Cabernet Franc  
száraz vörösbor 
0,75 l/üveg
1 198,67 Ft/l
66382

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

16 °C 

PECSENYÉKHEZ

Magyar bor Magyar bor 
  az ALDI-nál!  az ALDI-nál!

-300 Ft

899
Ft/üveg

1 199 Ft 

Ft

/kg

585,9531,06 Ft

/darab

-20 %
559
Ft/doboz

699 Ft 

Tojás
M-es méret 
18 darab/doboz
63079

Magyar tojás  Magyar tojás  
  az ALDI-nál!  az ALDI-nál!

-12 %
349
Ft/palack

399 Ft 

Coca-Cola vagy 
Coca-Cola Zero 
vagy 
Fanta vagy 
Fanta Zero
1,75 l/palack
199,43 Ft/l
45385 / 45384 / 45380

Coca-Cola Zero, 
ill. Fanta Zero:

hozzáadott 
cukor nélkül

Táblás  
csokoládé
oreós vagy karamellás 
egész mogyorós vagy 
karamellás törtmogyorós 
vagy alpesi tejcsokoládé 
300 g, 276 g vagy  
270 g/darab
2 330 / 2 532,61 /  
2 588,89 Ft/kg
711670

-500 Ft

699
Ft/darab

1 199 Ft 
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04.29. csütörtöktől

Merci*
csokoládéválogatás
400 g/doboz
6 247,50 Ft/kg
807513

Rosé Pays d’Oc*
francia, száraz rozé
0,75 l/üveg
2 665,33 Ft/l
56143

/üveg

1 999 Ft

állandó  
kínálatunkból

/doboz

799 Ft

Praliné
FAIRTRADE  
kakaóval, 
többféle
129 g/doboz
6 193,80 Ft/kg
23178

Belga praliné
250 g/doboz
3 396 Ft/kg
67470

állandó  
kínálatunkból

/doboz

849 Ft

Belga praliné
válogatás 
díszdobozban*
díszcsomagolásban,  
masnival átkötve,  
többféle
250 g/doboz
5 996 Ft/kg
22555

/doboz

1 499 Ft

SZERETETTEL
ANYÁK NAPJÁRA

Színes virágcsokor*
különböző színekben
1 699 Ft/csokor
50434

/doboz

2 499 Ft

/csokor

1 699 Ft váza nélkül

Anyák napi csokor*
különböző színekben
1 999 Ft/csokor
50416

Kapható 05.02., Kapható 05.02., 
vasárnaptólvasárnaptól
a készlet erejéig!a készlet erejéig!

Ízesített tojáslikőr*
• sárgabarack- vagy
• eper- vagy
• kókuszízben
14 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
2 855,71 Ft/l
17956

/üveg

1 999 Ft

vegán

Mogyorókrémmel töltött 
ropogós ostyaszeletek*
600 g/csomag
3 331,67 Ft/kg
72343

/csomag

1 999 Ft

SZÁRAZ

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

10 - 12 °C 

GRILLEZETT  
HÚSOKHOZ, FRISS 

SALÁTÁHOZ

FRANCIAORSZÁG

600 g

váza nélkül

Kapható 05.02., Kapható 05.02., 
vasárnaptólvasárnaptól
a készlet erejéig!a készlet erejéig!

/csokor

1 999 Ft

ALDI | 6



04.29. csütörtöktől

A cserepes növények csütörtöktől, az anyák napi csokor, ill. a színes virágcsokor 05.02., vasárnaptól, a rózsa-, ill. tulipáncsokor mindennap a készlet erejéig kapható!  
A képek csak illusztrációk, a színkínálat üzletenként eltérő lehet.

i   INFOINFO
Finomságok saját kezűleg: szívügyünk a termés-
zetben megtalálható élővilág sokféleségének 
megőrzése ezért az ALDI a termékek széles skáláját 
kínálja a „Tegyünk ma a holnapért” fenntarthatósági 
kezdeményezésének keretében a „Finomságok saját 
kezűleg” kampány sikere érdekében ültessen és 
gondozzon Ön is saját gyümölcs- és zöldségtermő 
növényeket, ill. zöldfűszereket az ALDI termékeivel

Hortenzia*
14 cm-es cserépben, 
magasság cseréppel 
együtt: min. 35 cm, 
különböző színű 
virágokkal,  
pl. fehér, rózsaszín, 
piros vagy kék, 
kültérre, téltűrő
2 499 Ft/db
85935

Különleges muskátli vagy petúnia*
12 cm-es cserépben, különböző különleges álló vagy 
futó fajták, nagy méretű, élénk színű virágokkal,  
ideális erkélyládákba vagy dézsákba való ültetéshez,  
ill. különböző virágkompozíciókhoz, kültérre
699 Ft/db
703769

Olasz füzéres levendula*
19 cm-es cserépben, magasság  
cseréppel együtt: min. 40 cm,  
a méhek és a pillangók által  
kedvelt kerti és dézsás  
növény, intenzív illatú  
virágokkal,  
kültérre
2 499 Ft/db
59951

Virágzó növény*
kb. 11 cm-es cink- vagy kerámia-
kaspóban, különböző fajták,  
pl. begónia, gerbera stb.,  
dekoratív beszúróval, beltérre
1 299 Ft/db
703253

/darab

2 499 Ft

rendszeres  rendszeres  
öntözést igényelöntözést igényel
napos vagy félárnyékos napos vagy félárnyékos 
helyet kedvelhelyet kedvel

rendszeres  rendszeres  
öntözést igényelöntözést igényel
napos vagy félárnyékos napos vagy félárnyékos 
helyet kedvelhelyet kedvel rendszeres  rendszeres  

öntözést igényelöntözést igényel
napos vagy félárnyékos napos vagy félárnyékos 
helyet kedvelhelyet kedvel

rendszeres  rendszeres  
öntözést igényelöntözést igényel
napos vagy félárnyékos napos vagy félárnyékos 
helyet kedvelhelyet kedvel

mérsékelten mérsékelten 
vízigényesvízigényes

fényigényesfényigényes
rendszeres  rendszeres  
öntözést igényel   öntözést igényel   

fényigényesfényigényes

/darab

699 Ft

Anyák napi miniorchidea*
9 cm-es kerámiakaspóban, magasság  
kaspóval együtt: min. 25 cm,  
különböző színekben, beltérre
1 899 Ft/db
80904

mérsékelten mérsékelten 
vízigényesvízigényes
fényigényes, ne tegye ki fényigényes, ne tegye ki 
közvetlen napfénynek közvetlen napfénynek 

/darab

1 899 Ft

Rózsa kerámiakaspóban*
14 cm-es kerámiakaspóban, magasság kaspóval  
együtt: min. 30 cm, különféle kialakítású kaspók,  
különböző színű virágokkal, pl. rózsaszín, fehér vagy lila stb., 
beltérre, ill. kültérre
2 499 Ft/db
80586

rendszeres  rendszeres  
öntözést igényel   öntözést igényel   

fényigényesfényigényes

/darab

2 499 Ft

Dézsás növény*
18 cm-es cserépben,  
magasság cseréppel  
együtt: min. 80 cm,  
különböző fajták,  
pl. murvafürt,  
hibiszkusz,  
lugasfolyondár,  
golgotavirág vagy  
rózsa, kültérre
4 799 Ft/db
704700

A természetben megtalálható élővilág gazdag sokféleségének megőrzése 
a szívügyünk. Az ALDI működése során kiemelt figyelmet fordít a környezet 
állapotának védelmére, valamint a káros hatások csökkentésére. A környe zet-
védelem jegyében célul tűztük ki, hogy felhívjuk a figyelmet a beporzó rovarok 
munkájának fontosságára. Varázsolja Ön is kertjét a méhek és pillangók 
paradicsomává termékeink segítségével. Tegyünk ma a holnapért!

az előre elkészített növénykombinációk az előre elkészített növénykombinációk 
dús virágpompát varázsolnak az erkélyredús virágpompát varázsolnak az erkélyre

/darab

1 299 Ft

Olasz virágzó növény*
14 cm-es cserépben, magasság 
cseréppel együtt: 20 - 35 cm 
(fajtától függően), különböző 
fajták, pl. záporvirág,  
margaréta, kék margitvirág, 
szegfű, szalmarózsa stb., 
ideális ágyások, ill. dézsák 
beültetéséhez, kültérre
1 299 Ft/db
80269

/darab

4 799 Ft
rendszeres  rendszeres  
öntözést igényelöntözést igényel
napos vagy félárnyékos napos vagy félárnyékos 
helyet kedvelhelyet kedvel

2 499
Ft/darab

rendszeres  rendszeres  
öntözést igényel   öntözést igényel   

fényigényesfényigényes

Cserepes rózsa*
12 cm-es cserépben,
különböző színekben
799 Ft/db
50463

Miniszegfű*
6 cm-es cserépben,
különböző színekben
399 Ft/db
50417

/darab

399 Ft

Tulipáncsokor
különböző színekben
7 szál/csokor
114,14 Ft/szál
711613

Rózsacsokor 
különböző színekben
7 szál/csokor
114,14 Ft/szál
711620

/darab

799 Ft

/darab

1 299 Ft

Balkonnövény 
válogatás, 5 darab*
különböző kombinációk  
5 darab balkonnövényből,  
harmonikus szín- és fajta - 
összeállítás, kültérre
5 darab/tálca
1 999 Ft/tálca
703410

rendszeres  rendszeres  
öntözést igényelöntözést igényel
napos vagy félárnyékos napos vagy félárnyékos 
helyet kedvelhelyet kedvel

/tálca

1 999 Ft

állandó  
kínálatunkból

/csokor

799 Ft

szezonális  
kínálatunkból

/csokor

799 Ft
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04.29. csütörtöktől

fokozatmentesen fokozatmentesen 
szabályozható szabályozható 

termosztát termosztát 
túlmelegedés elleni túlmelegedés elleni 

védelemmelvédelemmel

állvánnyal, állvánnyal, 
tárolófelülettel  tárolófelülettel  

és 2 darab műanyag és 2 darab műanyag 
polccalpolccal

/csomag

1 199 FtKonyhai papírtörlő,  
8 tekercs*
3 rétegű
8 x 100 rövid lap/csomag
8 tekercs/csomag
149,88 Ft/tekercs
712958

Steakkés- vagy 
steakvillakészlet,  
6 darabos*
• kiváló minőségű nemesacélból  

készült késpenge, ill. villafej
• sötét, fahatású nyél
• kés pengehossza: kb. 11,1 cm
6 darab/készlet
416,50 Ft/db
805150

Grilleszköz fából*
magyar bükkfából
• grillcsipesz vagy
• húscsipesz
349 Ft/db
37953

Saslikpálca, 80 darab*
fából, ideális grillezéshez,  
saslikhoz, egyéb ételek  
elkészítéséhez,  
hossz: kb. 30 cm
80 darab/csomag
2,49 Ft/db
15488

/csomag

199 Ft

GRILLEZÉSRE FEL!

kiegészítők 
nélkül

/darab

19 990 Ft

Pizzabox grillhez*
gáz-, ill. faszenes grillen való  
pizza készítéshez, oldalsó  
fogantyúkkal, kerámia pizzakővel,  
méret: kb. 40 x 35 x 15 cm
19 990 Ft/db
804913

/csomag/darab

1 499 Ft

/készlet/darab

1 299 Ft

Grilleszköz*
kiváló minőségű nemesacélból
• kukoricacső-tartó, 12 darab:  

hossz: 7,1 cm vagy
• grillnyársak, 4 darab vagy
• grillfogó, 1 darab vagy
• grillvilla, 1 darab vagy
• grillfordítólapát, 1 darab 
12, 4 vagy 1 darab/készlet
108,25 / 324,75 / 1 299 Ft/db
804920

Elektromos asztali grill*
• teljesítmény: 2 200 W
• alumíniumöntvény lemez  

tapadásgátló bevonattal
• 4 műanyag lábbal
• kivehető zsiradékgyűjtővel
• melegentartó-ráccsal
• IPX4 védettség: fröccsenő víz ellen védett
14 990 Ft/db
804807

14 990Ft/darab

2 499
Ft/készlet

Grilltisztító kefe*
rozsdamentes nemesacél részekkel,  
kiválóan alkalmas a nehezen hozzáférhető  
helyek tisztításához
• mini grillkefe, 2 darab vagy
• grilltisztító kefe, 1 darab: hossz: 37 cm vagy
• hosszú sodort kefe, 1 darab: hossz: 53 cm vagy
• rövid sodort kefe, 1 darab: hossz: 33,4 cm
2 vagy 1 darab/csomag
749,50 / 1 499 Ft/db
804539

PEFC/15-04-0001

/készlet

4 799 Ft

Vasserpenyőkészlet, 2 darabos*
2 füllel, vasból, kitűnő sütési tulajdonságainak 
köszönhetően az ételek megőrzik természetes 
ízüket, kiválóan alkalmas steakek, egészben sült 
húsok, pirított burgonya stb. készítéséhez,  
méret: Ø kb. 28,5 cm és Ø kb. 20 cm
2 darab/készlet
4 799 Ft/készlet
805097

/darab

349 Ft

Magyar grilleszköz fából  Magyar grilleszköz fából  
az ALDI-nál!az ALDI-nál!

dekoráció 
nélkül

ALDI | 8



04.29. csütörtöktől

szezonális kínálatunkból

Érvényes: 04.29-től 04.30-ig 

/csomag

599 Ft

Kövön sütött 
kenyérrudacskák*
ideális köret grillezett  
ételekhez
• natúr vagy
• hagymás
420 g/csomag
1 426,19 Ft/kg
49248

/csomag

289 Ft

Tortillachips*
• hagymás-tejfölös vagy 
• sajtos
160 g/doboz
4 993,75 Ft/kg
67257

Light chips*
• sós vagy
• karamellizált hagymás
65 g/csomag
4 446,15 Ft/kg
709003 / 709002

szezonális kínálatunkból

/csomag

1 499 Ft

állandó  
kínálatunkból

/csomag

999 Ft

állandó  
kínálatunkból

/doboz

479 Ft

szezonális  
kínálatunkból

/csomag

799 Ft

Sajttallérok  
kecsketejből
200 g/csomag
4 995 Ft/kg
72144

Delikát saláta
• lyoni, 250 g vagy 
• tojásos, 250 g vagy
• szárnyas, 200 g vagy
• tonhalas, 200 g
250 g vagy 200 g/doboz
1 916 / 2 395 Ft/kg
58348

Griller
• sajtos vagy
• pikáns
250 g/csomag
1 996 Ft/kg
705266

-28 %
499
Ft/csomag

699 Ft 

/doboz

799 Ft

/üveg

599 Ft

Savanyúságválogatás*
• babsaláta, 670 g (520 g) vagy
• csemegekukorica-saláta,  

670 g (370 g) vagy
• csípős pusztasaláta,  

650 g (345 g) vagy
• paprikasaláta, 650 g (300 g) 
1 151,92 / 1 618,92 /  
1 736,23 / 1 996,67 Ft/kg (töltőtömeg)
57587

tálalási javaslat

Grillszósz*
• tartár vagy
• fokhagymás vagy
• mexikói vagy
• koktél
440 ml/flakon
1 361,36 Ft/l
52854

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

Ínyenc grillkolbász
• indiai vagy
• provence-i vagy
• mediterrán
300 g/csomag
2 663,33 Ft/kg
713915

Fűszeres 
grillkolbász
• klasszikus vagy
• chilis
550 g/csomag
2 725,45 Ft/kg
713925

/flakon

599 Ft

vegán

mexikói:

/palack

259 Ft
Jegestea*
• citromos vagy 
• piros gyümölcsös
1,5 l/palack
172,67 Ft/l
715706

/csomag

419 Ft

Mini parenyica*
95 g/csomag
4 410,53 Ft/kg
84025

/flakon

599 Ft

hozzáadott 
cukor nélkül

hozzáadott 
cukor nélkül, ill. 
steviával:

Ketchup*
• csemege, 450 g vagy 
• pokol tüze, 450 g vagy
• hozzáadott cukor nélkül, 435 g vagy
• steviával, 435 g
450 g vagy 435 g/flakon
1 331,11 / 1 377,01 Ft/kg
713558

Mustár*
• amerikai stílusú,  

255 g vagy
• enyhén csípős,  

255 g vagy
• habanero,  

250 ml
255 g vagy  
250 ml/flakon
2 349,02 Ft/kg /  
2 396 Ft/l
19141

/flakon

599 FtBBQ-szósz*
• barbecue vagy
• édes-savanyú vagy
• steak
300 ml/üveg
1 996,67 Ft/l
83479

/üveg

599 Ft



04.29. csütörtöktől

női modellnői modell

/pár

3 499 Ft

Gyermek túraszandál*
textillel kombinált szintetikus anyagból készült 
felsőrész, bőr fedőtalp, csúszásmentes külső talp, 
méret: 30 - 36
3 499 Ft/pár
803279

/pár

4 999 Ft

/darab

3 499 Ft

Túra rövidnadrág*
légáteresztő, szélálló és víztaszító, különböző 
zsebmegoldásokkal, gumírozott derékrésszel,
női méret: 36/38 - 44/46
férfi méret: 48/50 - 56
3 499 Ft/db
803050

/csomag

6 999 Ft

Összecsukható túrabot, 2 darab*
kiváló minőségű alumíniumból, ergonomikus  
markolat állítható csuklópánttal, tartós keményfém  
botvég ráhúzható, csúszásgátló védőgumival
2 darab/csomag
3 499,50 Ft/db
804152

bevizsgált
biztonság

kis helyigényűkis helyigényű

Túrahátizsák*
állítható vállpánt mellpánttal,  
párnázott vagy fémkeretes hátrész,  
kiváló minőségű cipzárak,  
űrtartalom: 30 l vagy 45 l
5 999 Ft/db
802729

beépített beépített 
esővédő huzattalesővédő huzattal

KALANDRA FEL!

méret: 37 - 40méret: 37 - 40 méret: 38 - 41méret: 38 - 41

méret: 41 - 45méret: 41 - 45

méret: 42 - 43méret: 42 - 43

férfi modellférfi modell

A GOTS-szabvány szerinti természetes bio pamut:  
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.

/darab

5 999 Ft

/pár

6 499 Ft

Könnyű túracipő*
textillel kombinált, szintetikus anyagból készült felsőrész,  
belső textilrész, csúszásgátló külső talp, 180 percig vízálló,
női méret: 37 - 41
férfi méret: 42 - 45
6 499 Ft/pár
803389

méret: 42 - 45méret: 42 - 45

méret: 37 - 41méret: 37 - 41

Bőr túraszandál*
valódi bőr felsőrész,  
textil belsőrész,  
puhán párnázott  
bőr fedőtalp,
női méret: 37 - 41
férfi méret: 41 - 45
4 999 Ft/pár
803391

ho
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férfi modellférfi modell női modellnői modell

/darab

4 499 Ft

Túranadrág*
légáteresztő, szélálló és víztaszító, 
különböző zsebmegoldásokkal, 
húzózsinórral és gumírozott 
derékrésszel, cipzárral 
leválasztható szárakkal, 
női méret: 36/38 - 44/46
férfi méret: 48/50 - 56
4 499 Ft/db
803051

cipzárral leválasztható szárakkalcipzárral leválasztható szárakkal

CU 1023919

Női vagy férfi sneaker zokni 
bio pamuttal, 3 pár*
kényelmes viselet, különböző színekben, 
méret: 35/38 - 43/46
3 pár/csomag
233 Ft/pár
804142

méret: 35/38 - 43/46méret: 35/38 - 43/46

méret: 35/38 - 39/42méret: 35/38 - 39/42

/csomag

699 Ft
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04.29. csütörtöktől

állandó kínálatunkból

Érvényes: 04.29-től 04.30-ig

/darab

16 990 Ft

Kupolasátor, 4 személyes*
• gyorsan felállítható, 4 személyes sátor
• külső sátor: strapabíró bevonattal ellátott poliészter,  

amely ellenáll akár 2 000 mm vízoszlop nyomásának
• belső sátor: légáteresztő, szúnyoghálóval ellátott szellőzőablak
• sátorpadló: varrás nélküli, felhajló szélekkel,  

ellenáll akár 3 000 mm vízoszlop nyomásának
• stabil, üvegszálas váz
• hegesztett varratok
• a hosszított elősátor további tárolóhelyet biztosít
• feltekerhető bejárat
• méret felállított állapotban, elősátorral  

együtt: kb. 330 x 250 x 130 cm  
(ho x szé x ma)

• tömeg: kb. 5 kg
16 990 Ft/db
804864

Műanyag készlet,  
4 részes*
cukornádalapú,  
bio alapanyagból készült,  
mosogatógépben mosható,  
BPA- és melaminmentes
• tál, 4 darab: űrtartalom: kb. 0,5 l vagy
• tányér, 4 darab: Ø kb. 22 cm vagy
• pohár, 4 darab: űrtartalom: kb. 0,3 l
4 darab/készlet
424,75 Ft/db
79575

/tégely

189 Ft

Parasztos sertés - 
májkrém*
105 g/tégely
1 800 Ft/kg
54967

Ropogós  
kenyér
• rozsos vagy 
• szezámmagos
250 g/csomag 
1 476 Ft/kg
13544

állandó  
kínálatunkból

/csomag

369 Ft

Cabanossi  
kolbász
• natúr vagy  
• sajtos vagy 
• csípős
150 g/csomag
3 993,33 Ft/kg
47067

állandó  
kínálatunkból

/csomag

599 Ft

ACE / BCE
üdítőital
• egzotikus vagy 
• piros multivitamin vagy 
• meggy
0,5 l/palack
258 Ft/l
22421

vegán

-27 %
129
Ft/palack

179 Ft 

-22 %
349
Ft/doboz

449 Ft 

Müzliszelet
többféle
8 x 25 g/doboz 
1 745 Ft/kg
31367

light mogyorós:
csökkentett
cukortartalommal

hozzáadott 
cukor nélkül

light csokoládés, ill. 
light fehér csokoládés:

Crunchy  
Granola Bites
müzligolyók
• áfonyás vagy 
• mogyorós vagy 
• kókuszos-csokoládés
125 g/csomag
4 232 Ft/kg
5393

vegán

pálmaolaj-
mentes

állandó  
kínálatunkból

/csomag

529 Ft

állandó  
kínálatunkból

/csomag

499 Ft

Mini kenyérchips
• fokhagymás vagy 
• tengeri sós vagy 
• paradicsomos-bazsalikomos
250 g/csomag
1 996 Ft/kg
9421

pálmaolajmentes

kü
lö

nböző színekbenkü
lö

nböző színekben

/készlet

1 699 Ft

forró és hideg italokhoz,  forró és hideg italokhoz,  
ill. ételekhez is alkalmasill. ételekhez is alkalmas

100 %-ban újra - 100 %-ban újra - 
hasznosíthatóhasznosítható

a külső sátor különleges pigmentbevonattal a külső sátor különleges pigmentbevonattal ellátottellátott, amely csökkenti a beeső , amely csökkenti a beeső 
napfény mennyiségét és kellemesebb klímát teremt a sátor belsejébennapfény mennyiségét és kellemesebb klímát teremt a sátor belsejében

/darab

249 Ft

Fémnyárs*
rozsdamentes acélból, fanyéllel,  
ideális szalonnasütéshez, grillezéshez,  
hossz: 76 cm
249 Ft/db
64313

kü
lö

nböző színekbenkü
lö

nböző színekben
kiegészítők 
nélkül
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mogyorós,  
ill. áfonyás:

hozzáadott 
cukor nélkül



04.29. csütörtöktől

Bukósisak*
• kiváló minőségű, aerodinamikus kialakítással
• ütésálló ABS-héjszerkezet, EPS-belső héj
• optimálisan szigetelő, karcálló plexi
• beépített napellenzővel
• szabályozható szellőzőnyílások a fej- és állrészen
• mikrometrikus csat
• méret: M - XL
19 990 Ft/db
804337

/darab

19 990 Ft
felhajtható állrészfelhajtható állrész

/darab/készlet

2 499 Ft

kerékpárpumpakerékpárpumpa

/darab

14 990 Ft

Hordozható kompresszor*
• nagy teljesítményű mini kompresszor kerékpárhoz, 

gépjárművekhez vagy kempingezéshez
• 2 000 mAh Li-ion akkumulátorral
• max. nyomás: 8,25 bar
• beépített COB LED-munkalámpával
• LCD-kijelző háttérvilágítással,  

töltöttségi állapot és töltéskijelzővel
• USB-kábellel, 12 V szivargyújtó-kábellel,  

adapterrel felfújható játékokhoz,  
labdatűvel, levegőcsővel autó - 
szelepekhez, Presta, ill. Dunlop  
szelepadapterrel, tárolótáskával

14 990 Ft/db
804057

megfelel az ECE-R 22.05 megfelel az ECE-R 22.05 
szabványnakszabványnak

szemüvegesek számára szemüvegesek számára 
is ideálisis ideális

fekete vagy antracit fekete vagy antracit 
színben kaphatószínben kapható

Kerékpárpumpa vagy 
szerelőtáska-készlet*
• kerékpárpumpa: 8 bar nyomásig, univerzális 

szelepadapter, ergonomikus kialakítású, 
lehajtható fogantyú tartóval vagy

• szerelőtáska-készlet: bővíthető  
nyeregtáska, mini szerszám- és  
kerékpárgumi-javítókészlettel

2 499 Ft/db/készlet
803810

szerelőtáska- szerelőtáska- 
készletkészlet

kerékpárpumpa:
összecsukható 
szerszám:

különböző színek különböző színek 
és modellekés modellek

hátoldali rögzítővelhátoldali rögzítővel

/darab

3 999 Ft
Kerékpáros táska*
tágas főrekesz, tépőzárral vagy  
mágneses zárral, hátoldali  
rögzítővel, esővédő huzattal
3 999 Ft/db
804019

tartozékokkaltartozékokkal

Trambulintartozék*
alkalmas a a kereskedelmi forgalomban  
kapható számos 3 m, ill. 3,05 m átmérőjű  
trambulinhoz 
• keretvédő vagy
• ugrálófelület vagy
• védőháló vagy
• létra, talajhoz rögzítő elemekkel
9 999 Ft/db 
712894 / 710095
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/darab

9 999 Ft
keretvédőkeretvédő

ugrálófelületugrálófelület

védőhálóvédőháló

létra, talajhoz rögzítő létra, talajhoz rögzítő 
elemekkelelemekkel



04.29. csütörtöktől

állandó kínálatunkból

Érvényes: 04.29-től 04.30-ig

Futópóló*
légáteresztő, nedvességszabályozó és 
nedvszívó, fényvisszaverő részletekkel, 
női méret: 36/38 - 44/46
férfi méret: 48/50 - 56
1 699 Ft/db
802828

kakaós:

High proteinital
fehérjében gazdag
• kakaós vagy 
• vaníliás
250 g/palack
1 396 Ft/kg
706662

hozzáadott 
cukor nélkül

állandó  
kínálatunkból

/palack

349 Ft

Lóbalzsam*
az elnehezült és fáradt 
lábak ápolására, valamint 
a tünetek megelőzésére
• klasszikus vagy
• vadgesztenyés vagy
• ördögkarommal
500 ml/tégely
2 398 Ft/l
2315

Sportmelltartó futáshoz*
légáteresztő, előformázott, párnázott 
kosarakkal, állítható hosszúságú pántokkal, 
méret: 36/38 - 44/46
2 499 Ft/db
802831

/darab

1 699 Ft

aldi.hu

BÁRHOL, BÁRMIKOR!
ONLINE SZÓRÓLAPUNKAT  
NÉZZE MEG

Olvassa be az alábbi QR-kódot 
telefonja kamerájával! 
Böngéssze kényelmesen 
ajánlatainkat és akcióinkat.

-30 %
349

Ft/darab

499 Ft 

kiegyensúlyozott kiegyensúlyozott 
folyadékbevitelhezfolyadékbevitelhez

/darab

2 499 Ft

/tégely

1 199 Ft

női modellnői modell

hidratációs  hidratációs  
hátizsákhátizsák

férfi modellférfi modell

/darab

5 499 Ft

Sport- vagy hidratációs hátizsák*
• sporthátizsák: tágas főrekesszel, vízálló cipzárakkal, 

fényvisszaverő részletekkel és bevarrt esővédő 
huzattal, űrtartalom: 17 l vagy 15 l vagy

• hidratációs hátizsák: 2 l-es víztartállyal, cipzárral 
záródó főrekesz víztartálytartóval, fényvisszaverő 
részletekkel, párnázott hátrésszel, a hátizsák 
űrtartalma: 13 l vagy 11 l

5 499 Ft/db
802694

sport- sport- 
hátizsákhátizsák

Proteinszelet
• pisztáciás vagy
• epres
70 g/darab
4 985,71 Ft/kg
714056

gluténmentes

hozzáadott 
cukor nélkül

pálmaolajmentes



05.02. vasárnaptól

/darab

44 990 Ft

/darab

27 990 Ft

Rattanhatású kerti pad*
• ergonomikus kialakítású háttámla
• méret: kb. 112 x 89 x 60 cm  

(szé x ma x mé)
• max. teherbírás: kb. 220 kg
27 990 Ft/db
803702

/darab

13 990 Ft

Rattanhatású kerti szék*
• ergonomikus kialakítású háttámla
• méret: kb. 56 x 89 x 61 cm  

(szé x ma x mé)
• max. teherbírás: kb. 120 kg
13 990 Ft/db
803698

kiegészítők, kerti székek  
és kerti pad nélkül

egymásba rakhatóegymásba rakható

Rattanhatású kerekes napágy*
• kényelmes fekvést biztosít az ergonomikus  

kialakítású háttámlának köszönhetően
• a háttámla a kartámasznál 7 fokozatban állítható
• méret kinyitva: kb. 192 x 73,5 x 41 cm  

(ho x szé x ma)
• méret összecsukva: kb. 134 x 73,5 x 20,5 cm  

(ho x szé x ma)
• tömeg: kb. 10 kg
• max. teherbírás:  

kb. 120 kg
37 990 Ft/db
803700

helytakarékosan helytakarékosan 
összecsukhatóösszecsukható

Párnatartó láda*
• UV- és vízálló, fonott,  

műanyag bevonattal
• fedelének felnyitása és nyitva 

tartása hidraulikus rendszer 
segítségével történik

• a fedélen és az oldalakon  
elhelyezett műanyag panelek-
nek köszönhetően vízhatlan

• szellőző, cipzáras belső bélés  
a rovarok ellen

• számzárral
• külső méret: kb. 121 x 56 x 60 cm 

(szé x mé x ma)
• űrtartalom: kb. 270 l
• tömeg: kb. 13 kg
32 990 Ft/db
803704

Székpárna, 2 darab*
• a huzat anyagából  

készült kötőszalaggal
• körbefutó szegéllyel
• levehető huzat: 30 °C-on mosható
• méret: kb. 45 x 48 x 5,5 cm  

(ho x szé x ma)
2 darab/csomag
1 749,50 Ft/db
803580

Prémium székpárna*
kiváló minőségű székpárna, hátul tartó - 
szalagokkal, levehető huzat: 30 °C-on  
mosható, huzat anyaga: 100 % pamut
• magas támlás székhez: méret:  

kb. 119 x 48,5 x 5,5 cm (ho x szé x ma) vagy
• alacsony támlás székhez: méret:  

kb. 93 x 46,5 x 5,5 cm (ho x szé x ma)
3 999 Ft/db
803581 / 803583

IRÁNY A KERT!

/darab

37 990 Ft

/darab

3 999 Ft

/csomag

3 499 Ft

Frottír napágyhuzat*
100 % pamut, rendkívül puha  
és különösen jó nedvszívó  
képességű, hajtókával,  
méret: kb. 78 x 200 cm
2 999 Ft/db
703225

  60 °
100 % pamut

20 cm-es hajtókával20 cm-es hajtókával

/darab

2 999 Ft

kü
lö

nböző színekbenkü
lö

nböző színekben

rattanhatású  rattanhatású  
kerti székkerti szék

magas támlás  magas támlás  
székhezszékhez

alacsony támlás alacsony támlás 
székhezszékhez

Kerti alumíniumasztal*
• 15 mm vastag, masszív  

asztallap polisztirénből
• méret: 150 x 90 x 74 cm  

(ho x szé x ma)
44 990 Ft/db
803692

/darab

32 990 Ft

fogantyúk segítségével fogantyúk segítségével 
könnyen mozgathatókönnyen mozgatható

2 kerék az egyik 2 kerék az egyik 
oldalonoldalon
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rattan- rattan- 
hatású  hatású  

kerti padkerti pad



05.02. vasárnaptól

/csomag

649 FtKutya jutalomfalat*
• hal- és csirkecsíkok vagy
• csirke- és réparudacskák vagy
• kalciumos csont vagy
• csontalakú snack
100 g/csomag
6 490 Ft/kg
35317

P R E M I U M

Prémium  
macskaeledel
• felnőtt vagy
• senior vagy
• sensitiv
750 g/csomag
1 038,67 Ft/kg
25632

állandó  
kínálatunkból

/csomag

779 Ft
Macska jutalomfalat
• anti hairball  

(szőrcsomót oldó hatású) vagy
• lazaccal vagy
• szárnyashússal  

és sajttal vagy
• marhával
70 g/csomag
3 842,86 Ft/kg
67720

állandó  
kínálatunkból

/csomag

269 Ft

állandó kínálatunkból

/csomag

1 599 Ft

Kutyaeledel
többféle 
150 g/tégely
1 193,33 Ft/kg
86142

állandó  
kínálatunkból

/tégely

179 Ft

Keresse szórólapunkat  
az aldi.hu oldalon is! 

KEDVENCEINK KEDVENCEI

DentaStix 
jutalomfalat*
nagytestű kutyák 
számára
1 080 g/doboz
2 036,11 Ft/kg
60986

állandó kínálatunkból

Érvényes: 05.02-től 05.05-ig

Macskaeledel
többféle 
205 g/doboz 
726,83 Ft/kg
58183

-25 %
149
Ft/doboz

199 Ft 

/csomag

499 FtTasty Minis*
jutalomfalat kutyáknak
• Chewy Slices, 155 g vagy
• Cheesy Nibbles, 140 g vagy
• Chewy Cubes, 130 g
155 g, 140 g vagy 130 g/csomag
3 219,35 / 3 564,29 / 3 838,46 Ft/kg
705755

/csomag

439 Ft

Alutasakos  
kutyaeledel*
többféle
4 x 100 g/csomag
1 097,50 Ft/kg
705757

4 x 100 g4 x 100 g

/csomag

149 Ft

Alutasakos kutyaeledel*
• bárány vagy
• marha-bárány 
100 g/csomag
1 490 Ft/kg
37855

/doboz

2 199 Ft

Száraz 
kutyaeledel
3 kg/csomag
533 Ft/kg
16447

3 kg3 kg



05.02. vasárnaptól

/csomag

3 499 Ft

Férfi póló bio pamuttal,  
3 darab*
kerek nyakkivágással,  
méret: 48/50 - 58
3 darab/csomag
1 166,33 Ft/db
805333

Munkászokni,  
3 pár*
kényelmes viselet,  
megerősített orr-  
és sarokrésszel,  
rövid vagy hosszú  
szárú modellek,  
méret: 39/40 - 45/46
3 pár/csomag
566,33 Ft/pár
803254

/darab

2 999 Ft

Férfi chino rövidnadrág*
különböző zseb   - 
megoldásokkal, övvel,  
méret: 48 - 56
2 999 Ft/db
804574

férfi chino férfi chino 
rövidnadrágrövidnadrág

/csomag

1 699 Ft

A GOTS-szabvány szerinti természetes bio pamut:  
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.

/csomag

999 Ft

Frissítő talpbetét, 8 pár*
ultravékony talpbetét, szinte minden 
cipőhöz illik, friss illattal,  
méret: 36/37 - 44/45
8 pár/csomag
124,88 Ft/pár
803242

CU 849214

/darab

4 299 Ft

Férfi koptatott  
farmer nadrág  
bio pamuttal*
különböző zseb megoldásokkal,  
lézerkoptatással,  
méret: 48 - 56
4 299 Ft/db
803674

BCS 23032

Férfi rövid pizsama  
bio pamuttal*
100 % pamut, egyes modellek 
gomboláspánttal,  
nadrág megkötővel,  
méret: 48/50 - 58
2 499 Ft/garnitúra
803495

/garnitúra

2 499 Ft

rövid szárúrövid szárú

hosszú szárúhosszú szárú

HÉTKÖZNAPOK
KÉNYELMES
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05.02. vasárnaptól

100 % pamut

  60 °

Női vagy férfi zokni,  
7 pár*
kényelmes viselet,  
bevarrt méretjelöléssel,  
méret: 35/38 - 43/46
7 pár/csomag
328,43 Ft/pár
803255

/csomag

2 299 Ft

kényelmes kényelmes 
szegéllyelszegéllyel

Ágyneműhuzat*
Volkswagen GTI
100 % pamut, cipzáras,
párnahuzat mérete: 70 x 90 cm
paplanhuzat mérete: 140 x 200 cm
6 999 Ft/garnitúra
56918

/darab

1 699 Ft

6 999
Ft/garnitúra

ÉS NYERJEN!
MONDJA EL VÉLEMÉNYÉT  

Vásároljon nálunk, töltse ki online kérdőívünket  
és vegyen részt nyereményjátékunkon!

További információ és a játék szabályzat  
a szerintem.aldi.hu oldalon érhető el.

különböző  különböző  
színekbenszínekben

Melltartó*
párnázott és előformázott kosárral, állítható hosszúságú 
pántokkal, 3-féleképpen állítható kapcsos zárral,  
egyszínű vagy nyomott mintás modellek
• merevítős melltartó, szaténmasnival és csipkeszalaggal vagy
• puha melltartó, egyes modellek  

csipkerészekkel
méret: 75 - 85 B, C
1 699 Ft/db
802519

puha  puha  
melltartómelltartó

merevítős  merevítős  
melltartómelltartó

többször is használhatótöbbször is használható

Száj-orr maszk,  
5 darab*
gumiszalaggal vagy  
szövetfüllel,  
egy méretben
5 darab/csomag
499,80 Ft/db
805696

-500 Ft

2 499
Ft/csomag

2 999 Ft 

Az árkedvezmény a termék  
2021.02.11-től érvényes  
szórólapban feltüntetett  
árához képest értendő.

A száj-orr maszk termék csak a készlet erejéig, korlátozott számban és választékban áll rendelkezésre, 
ezért előfordulhat, hogy a termék egyes áruházainkban nem minden színben és modellben 
vásárolható meg. A termék eltérhet a fotón látottaktól.



állandó kínálatunkból

Érvényes: 05.02-től 05.05-ig

05.02. vasárnaptól

/doboz

4 499 Ft

A titkos ajtó társasjáték*
a detektíveknek ki kell nyomozniuk,  
hogy a tolvajok mit rejtettek a titkos 
csapóajtó alá, izgalmas memória - 
játék, amely minden korosztálynak 
kihívást jelent, 5 éves kortól ajánlott
4 499 Ft/doboz
702749

Gyümölcsízű  
nyalóka*
többféle
15 g/darab
6 600 Ft/kg
705933

/csomag

499 FtMini*
töltött ostyaszeletek  
kakaóval és karamellel
182 g/csomag
2 741,76 Ft/kg
714346

/darab

99 FtÚjhullám vagy 
Milkshake*
töltött ostyaszelet, 
többféle
33 g vagy 31 g/darab
3 000 / 3 193,55 Ft/kg
713958

-13 %
389
Ft/csomag

449 Ft 

Csokoládés  
mazsola
• tej- vagy 
• étcsokoládés
200 g/csomag
1 945 Ft/kg
83240

-18 %
649
Ft/csomag

799 Ft 

Csokiegér
többféle
210 g/csomag
3 090,48 Ft/kg
12813

/darab

99 Ft

/csomag

1 699 Ft

Party Mix*
nyalóka- és  
cukorka - 
válogatás
400 g/csomag
4 247,50 Ft/kg
12413

/darab

899 Ft

Illatos 10 színű  
golyóstoll*
10 különböző színű  
tollheggyel ellátott,  
illatos golyóstoll,  
többféle
899 Ft/db
86578

Agymenők 
kvízkártya*
szórakoztató és 
gondolkodtató 
feladatok, játék 
a családdal, a 
barátokkal vagy  
akár egyedül,  
3 - 11 éves kor  
között ajánlott, 
többféle
1 999 Ft/db
705229

/darab

1 999 Ft

/pohár

139 FtDanio  
krémtúró*
vaníliaízű
130 g/pohár
1 069,23 Ft/kg
21376

Mesekönyv*
Barátnőm, Bori vagy  
Barátom, Berci sorozat  
kötetei kisgyermekeknek,  
többféle cím
649 Ft/db
55140

Unikornis  
nyalóka*
50 g/darab
5 580 Ft/kg
85433

/darab

279 Ft

/darab

649 Ft

/doboz

2 299 FtKártyás 
társasjáték*
többféle
2 299 Ft/doboz
715760

/palack

199 Ft

Kubu*
többféle
0,3 l/palack
663,33 Ft/l
56660

ÖRÖMÉÉRT
A GYERMEKEK

/készlet

1 399 FtIllatos filctollkészlet, 
12 darabos*
nem csak élénk színek,  
hanem illatok is rajzolás közben
12 darab/készlet
116,58 Ft/db
714612

400 g

/doboz

2 299 Ft
Kártyajáték*
szórakoztató kártyajáték
• Flash  vagy 
• Én elmentem  

a vásárba
2 299 Ft/doboz
715761
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05.02. vasárnaptól04.29. - 05.05. csütörtöktől szerdáig  

FrissFriss
zöldség és gyümölcs!zöldség és gyümölcs!

04.29. - 05.05. csütörtöktől szerdáig  

Palermo paprika
300 g/csomag
1 330 Ft/kg
56506

Gomba
/kg
699 Ft/kg
705306

Édesburgonya
/kg
599 Ft/kg
56487

Braeburn alma
/kg
299 Ft/kg
705020

Fürtös koktélparadicsom
500 g/doboz
1 098 Ft/kg
42274

Fehér szőlő
500 g/doboz
998 Ft/kg
21009

-44 %
499

Ft/doboz

899 Ft 

-38 %
549
Ft/doboz

899 Ft 

-36 %
699

Ft/kg

1 099 Ft 

-45 %
299

Ft/kg

549 Ft 

-42 %
399
Ft/csomag

699 Ft 

-33 %
599

Ft/kg

899 Ft 
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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. 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. 2021/17. hét

HÉTVÉGI 
AKCIÓMÁNIA %

PÉ
NZ

VISSZAFIZETÉSI 

G A R A N CI A

Vásárlóink biztonsága és egészsége kiemelten fontos számunkra! 
Foglaljon most autós utazást pénzvisszafizetési garanciával! 
Legkésőbb 10 nappal az indulás előtt lemondhatja az útját, 
és mi 100 %-ban visszatérítjük az utazása árát.

Legyen gondtalan a nyaralása!

Foglaljon nyugodtan
az ALDI UTAZÁSNÁL!

KOKÁRDÁS
UHT főzőtejszín
10 % zsírtartalom
180 ml/doboz 
527,78 Ft/l
66645

 
-12 %

95
Ft/doboz

109 Ft 

-33 %
59

Ft/darab

89 Ft 

Nosztalgiakifli
frissen sütött pékáru
85 g/darab
694,12 Ft/kg
713723

-20 %
359
Ft/csomag

449 Ft 

-21 %
179

Ft/csomag

229 Ft 

Zabpehely 
különlegesen  
finom vagy  
teljes magból
500 g/csomag 
358 Ft/kg
26955

-21 %
549
Ft/csomag

699 Ft 

-44 %
279
Ft/darab

499 Ft 

Kínálatunkban szereplő Friss pecsenyekacsa levescsomag 
termékünk nem tömött és nem tépett kacsából származik.

Grissotti
szezámmagos vagy 
szezámmagos-mákos-
lenmagos vagy 
olívaolajos-sós
200 g/csomag
1 795 Ft/kg
2125

Friss
pecsenyekacsa
levescsomag
700 g/csomag
484,29 Ft/kg 
710620

Kiváló minőségű magyar UHT  Kiváló minőségű magyar UHT  
főzőtejszín az Alföldi Tej Kft.-től!főzőtejszín az Alföldi Tej Kft.-től!

-15 %
339
Ft/csomag

399 Ft 

-45 %
379
Ft/csomag

699 Ft 

Magyar friss pecsenyekacsa  Magyar friss pecsenyekacsa  
levescsomag az ALDI-nál!levescsomag az ALDI-nál!

Világos sör 
5 % alkoholtartalom
0,5 l/doboz 
478 Ft/l
713850

239
Ft/doboz

Reggelizőkeksz
tejes-csokoládés vagy
almás-müzlis vagy 
szilvás-csokoládés  
300 g/doboz
1 130 Ft/kg
65465

-24 %
339
Ft/doboz

449 Ft 

Mangó
/darab 
279 Ft/db
82370

Újburgonya
500 g/csomag 
758 Ft/kg
85630

Friss és magyar  Friss és magyar  
 termékünk! termékünk!

Szárnyassonka-variációk
szeletelt,  
csirke- vagy 
pulykamellsonka
150 g/csomag
3 660 Ft/kg
712520

glutén- 
mentes

laktóz- 
mentes

Érvényes: 04.30. péntektől 05.02. vasárnapig
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