
AKCIÓ!   ÉRVÉNYES: 10.27. CSÜTÖRTÖKTŐL 11.02. SZERDÁIG    

Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termék- 
illusztrációk csupán elkészítési, ill. tálalási javaslatként szolgálnak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csoma-
golásban 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. 
2016. 43. hét

aldi.hu

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

MILFINA
UHT tej 
3,5 % zsírtartalom
csavarkupakkal 
1 l/doboz
169 Ft/l

GRANDESSA
Áfonya vagy 
szilva extradzsem
50 % vagy 165 %
gyümölcstartalom
450 g/üveg
775,56 Ft/kg

169
Ft/doboz

209 Ft helyett

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

169 Ft/l

. SZERDÁIG

mxtradzsem
65 %
rtalom

g

m

775,56 Ft/kgg

-30 %

349
Ft/üveg

499 Ft helyett

sonkaa variációk

agy
onka
g
g

nkaa variációk

a

,

-50 Ft

449
Ft/csomag

499 Ft helyett

AK
MI
UH

Női vagy férfi  
láb- vagy hátmelegítő*
finom, puha báránygyapjúval

lábmelegítő: különböző modellek,  
részben csúszásmentes talppal,  
méret: 37 - 45 vagy
hátmelegítő: melegen tartja a vesék  
és a derék területét, zavaró oldalvarrások 
nélkül, méret: S - XL

1 999 Ft/pár/db

1 999 Ft

/pár/darab

KEINE PRÜFDETAILS 
GEPFLEGT

a finom (a bárány első nyírásából származó) bárány-
gyapjúval készült alsónemű különösen puha és  
kellemes a bőrnek, természetes módon melegen 
tartja a testet a hideg évszakban

i

meleg alsóruházat  
a hideg évszakra

A RÉSZLETEKET ÉS 
TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 11. OLDALON!

TIZIO
Caffè 
Gustoso*
szemes kávé
1 kg/csomag
2 499 Ft/kg

2 499 Ft

/csomag

NOVEMBER 1-JÉN
ZÁRVA TARTUNK!

MILFINA
Ementáli sajt
400 g/darab
1 497,50 Ft/kg

-31 %

599
Ft/darab

879 Ft helyett

MY LIVING STYLE
Flanel 
ágyneműhuzat*
3 999 Ft/garnitúra

3 999 Ft

/garnitúra

2 299 Ft

/darab

TIZIO
Caffè Espresso*
szemes kávé
1 kg/csomag
2 999 Ft/kg

2 999 Ft

/csomag

TIZTIZIOO
CCafaffèfèfè
GGusususttt
szeszememe
1 k1 k1 g/g/cg/ ss
2 42 449999 FF

MY LIVING STYLE
Gumis flanellepedő*
2 299 Ft/db

EEEE PPPPP ÜRÜRÜRÜÜRRRÜRÜÜÜÜÜ DDDFDFDFDDDDFF ETAETAETAIIILSLSLS
GGEGGEEPFLPPPFFFLLLPPFFLLLEGTTEEGGGTEEG
KKKKEIKEIKEINENENEKKK INEN

10.30. vasárnaptól

10.30. vasárnaptól

10.27. csütörtöktől

TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 12 - 13. OLDALAKON!

TOVÁBBI TERMÉKEINKET  
KERESSE A 6 - 8. OLDALAKON!



ALDI. Jobban. Okosabban.10.27. csütörtöktől 

AKCIÓ
NÁLUNK CSÜTÖRTÖKÖN

KEZDŐDIK

A HÉTVÉGE!

csütörtöktől
Csirkecomb
alsó- vagy felsőcomb 
vákuumcsomagolt 
/kg 
599 Ft/kg gg

mb -33 %

599
Ft/kg

899 Ft helyett

Érvényes  
10.27-től 11.02-ig!

CsC iirirkkekeco bbbmb

Prémium sertéssonka
natúr vagy füstölt 
200 g/csomag
2 495 Ft/kg

-100 Ft

499
Ft/csomag

599 Ft helyett

TASTE OF AMERICA
Csirkemellcsíkok
cornflakes-kukoricapelyhes vagy
chilis-sajtos panírral
500 g/csomag
798 Ft/kgg

FOLIO 
Sütőpapír 
20 méter vagy 30 ív/doboz 
14,95 Ft/m / 9,97 Ft/ív

-25 %

299
Ft/doboz

399 Ft helyett

ASIA
Kókusztej
400 ml/doboz 
747,50 Ft/l

-25 %

299
Ft/doboz

399 Ft helyett

-36 %

159
Ft/csomag

249 Ft helyett

-26 %

699
Ft/csomag

949 Ft helyett

LANDLIEBE
Joghurt
áfonyás vagy 
málnás vagy 
sült almás vagy
fahéjas-szilvás
150 g/pohárg p

FRICO
Szeletelt sajtok*
gouda vagy 
maasdam vagy 
edámi
150 g/csomagg

MILFINA
Osztrák sajtkülönlegesség*
natúr vagy zöldfűszeres vagy 
paprikás-chilis
280 g/darab

Himalája 
kristálysó*
többféle
500 g, 200 g vagy 
180 g/doboz

Kapható 10.27-től 
a készlet erejéig!

Kapható 10.27-től 
a készlet erejéig!

Bécsi virsli
2 x 200 g/csomag 
1 747,50 Ft/kg/ g,

A sült almás és fahéjas-szilvás joghurt 
10.27-től a készlet erejéig kapható!

i

-38 %

399
Ft/csomag

649 Ft helyett

LYTTOS
Görög olívabogyó
fokhagymával vagy
mandulával vagy
paprikadarabokkal  
töltve
350 g/üveg
2 495 Ft/kg  
(töltőtömeg)

bogyó
gy

al 

-100 Ft

499
Ft/üveg

599 Ft helyett

CARLONI
Farfalle
durum 
száraztészta
500 g/csomag
318 Ft/kg

199 Ft
1 326,67 Ft/kg

/pohár

Kapható 10.27-től 
a készlet erejéig!

699Ft
1 398 / 3 495 / 

3 883,33 Ft/kg

/doboz

g

699Ft
2 496,43 Ft/kg

/darab

399Ft
2 660 Ft/kg

/csomag
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2016.október28 - 31.

Nemes ízek, csípős élmények az ALDI-val a Csabai 
Kolbászfesztiválon. Látogasson el Ön is az ALDI 
Lacikonyhájába és próbálja ki finomságainkat!

A kolbászfesztiválról senki sem maradhat le!AA

HARMADSZOR  
IS EGYÜTT TÖLTJÜK!

10.29. szombatig 

GARTENKRONE
Savanyúságválogatás*
óriásbab vagy zöldbab vagy  
karfiol vagy paradicsompaprika
660 g vagy 650 g/üveg

Mini májas
natúr vagy majorannás vagy 
snidlinges 
120 g/darab 
825 Ft/kgg

Pálinkaválogatás
többféle
37,5 % alkoholtartalom 
0,5 l/üveg
4 398 Ft/l

-500 Ft

2 199
Ft/üveg

2 699 Ft helyett

töb
37,5
0,5
4 39

Sütni való 
kolbász
400 g/csomag
1 122,50 Ft/kg

-25 %

449
Ft/csomag

599 Ft helyett

Véres hurka vagy  
májas hurka
400 g/csomag 
822,50 Ft/kg,

-23 %

329
Ft/csomag

429 Ft helyett

FRISSEN A PÉKTŐL
Szeletelt, kovászos  
arató kenyér
500 g/csomag
258 Ft/kg258 Ft/kg

-35 %

129
Ft/csomag

199 Ft helyett

LE GUSTO
Fűszerpaprika
csemege
100 g/csomag
1 990 Ft/kg

-33 %

199
Ft/csomag

299 Ft helyett

GREIFEN 
Világos sör
3,0 % alkohol-
tartalom
0,5 l/doboz 99 Ft

198 Ft/l

/doboz

majorannás vagy 

-33 %

99
Ft/darab

149 Ft helyett

Tepertő
180 g/doboz 
1 938,89 Ft/kg,

FRI
Sz
ar

s*

a

559 Ft
1 164,58 / 1 471,05 / 1 510,81 / 
1 863,33 Ft/kg (töltőtömeg)

/üveg

Kapható 10.27-től 
a készlet erejéig!

-41 %

349
Ft/doboz

599 Ft helyett
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ALDI. Jobban. Okosabban.10.30. vasárnaptól 

AKCIÓ
VASÁRNAP IS  

MEGÉRI MINKET  

VÁLASZTANI

vasárnaptól

Gouda sajt
450 g/darab
1 553,33 Ft/kg,

-22 %

699
Ft/darab

899 Ft helyett

-80 Ft

499
Ft/tálca

579 Ft helyett

HÚSMESTER
Pulyka darált hús
zsírtartalom: 10 % alatt 
500 g/tálca 
998 Ft/kgg

Marhasonka
füstölt, főtt 
natúr vagy 
borsos vagy 
paprikás-chilis 
100 g/csomag
4 990 Ft/kg0 Ft/k4 990

t

-100 Ft

499
Ft/csomag

599 Ft helyett

Zöldséges vagy 
sajtos baromfipárizsi
500 g/darab
558 Ft/kgg

-20 %

279
Ft/darab

349 Ft helyett

MILFINA
Gyümölcsös, 
réteges joghurt
epres vagy 
áfonyás vagy
sárgabarackos
200 g/pohár
495 Ft/kg

-37 %

99
Ft/pohár

159 Ft helyett

MILFINA
Tömlős sajt
tejszínes 
100 g/darab
790 Ft/kg

-36 %

79
Ft/darab

125 Ft helyett

MILFINA 
Natúr rudi
5 x 30 g/csomag

ÚJ TERMÉK!

189Ft
1 260 Ft/kg

/csomag

LOMEE
Kocsonya
360 g/doboz

TEVIANA
Töltött nudli
mogyorókrémes vagy 
meggyes vagy 
mákkrémes 
600 g/csomag
665 Ft/kg665 Ft/kg

37%
MILFINA
Tömlős sajt -36%

MILFINA
Félzsíros
tehéntúró
250 g/tégely
676 Ft/kg

-32 %

169
Ft/tégely

249 Ft helyett

Kiváló minőségű magyar 
túró a Tolnatej Zrt.-től!

gg

ocsonya
0 g/dobozgg/dobozg doboz 449Ft

1 247,22 Ft/kg

/doboz

5 darab

Újra szezonális 
kínálatunkban!

-20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett
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11.02. szerdáig 

SOLO
Nedves toalettpapír
érzékeny bőrre vagy kamillás 
2 x 60 lap/csomag vagy  
1 x 60 lap/doboz
3,33 / 6,65 Ft/lap

-20 %

399
Ft/csomag/

doboz

499 Ft helyett

LE GUSTO
Instant leves
többféle
3 x 23 g, 3 x 19 g, 3 x 18 g,  
3 x 16,5 g vagy 3 x 13 g/doboz
2 304,35 / 2 789,47 / 2 944,44 /
3 212,12 / 4 076,92 Ft/kg

-33 %

159
Ft/doboz

239 Ft helyett

SNACK FUN 
Földimogyoró 
wasabibundában
150 g/csomag
1 993,33 Ft/kg

-25 %

299
Ft/csomag

399 Ft helyett

139
Ft/doboz

169 Ft helyett

FINEST BAKERY
Vegyes aprósütemény vagy 
töltött ostya
500 g vagy 400 g/csomag
798 / 997,50 Ft/kg

Debrői hárslevelű
védett eredetű, klasszikus, 
félédes fehérbor
0,75 l/üveg
532 Ft/l

-29 %

399
Ft/üveg

569 Ft helyett

ÚJ TERMÉK!

Herbs & Brandy 
szeszesital
36 % alkoholtartalom
0,7 l/üveg
2 284,29 Ft/l

79 Ft
877,78 Ft/kg

/darab ÚJ TERMÉK!

MONARC
Mandula- vagy 
paradió-válogatás 
csokoládés bevonattal*
vaníliás mandula vagy
tejszínes-kakaós  
mandula vagy
fűszeres mandula vagy
vegyes paradió
200 g/csomag MONARC

Csokoládédekoráció, 12 darab*
akasztóval, többféle motívummal 
12 darab/csomag
90 g/csomag

GARTENKRONE
Morzsolt
csemegekukorica
340 g/doboz
487,72 Ft/kg (töltőtömeg)

MAOAM
Joy + Fun*
vegyes rágócukorka 
gyümölcsös és kólás 
ízesítéssel
400 g/csomag

999Ft
2 497,50 Ft/kg

/csomag

Kapható 10.30-tól 
a készlet erejéig!

Rusztikus kinézetű, puha bélzetű és ropogós héjú, 

teljes kiőrlésű lisztből készült fűszeres péksütemény. 

Egy teljes értékű reggeli nélkülözhetetlen része!

90 g/darab

A HÓNAP FRISSEN SÜTÖTT PÉKÁRUJA!

TELJES KIŐRLÉSŰ, ROZSOS BUCI

& Brandy 
ital

holtartalom

/l

atás 
vonattal*

yula vag
ós 

ula vag
ó

y

gy

MO
Cs
aka
12 d
90 

749Ft
3 745 Ft/kg

/csomag

Kapható 10.30-tól 
a készlet erejéig!

GARTENKRONE
Morzsolt
csemegekukoricasemegekukorica

Kapható 10.30-tól 
a készlet erejéig!

699Ft
7 766,67 Ft/kg

/csomag

-700 Ft

1 599
Ft/üveg

2 299 Ft helyett

y -20 %

399
Ft/csomag

499 Ft helyett

FÉLÉDES

FOGYASZTÁSI 
HŐMÉRSÉKLET: 

12 -14 °C 

SZÁRNYASOKHOZ, 
BORJÚ SÜLTEKHEZ, 

DESSZERTEKHEZ

EGER
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ALDI. Jobban. Okosabban.10.27. csütörtöktől

SEGAFREDO
Le Origini*
őrölt, pörkölt kávé

 Brasile vagy
 Costa Rica vagy
 Peru

250 g/csomag
3 996 Ft/kg

999 Ft

/csomag

MILKA
Csokoládé*

2 663,33 Ft/kg
799 Ft

Café de Colombia*

250 g/csomag
3 996 Ft/kg

999 Ft

/csomag

TCHIBO
Black & White*
őrölt, pörkölt kávé
250 g/csomag
2 396 Ft/kg

599 Ft

/csomag

SCHOGETTEN
Csokoládékockák

100 g/csomag
1 990 Ft/kg

199
Ft/csomag

229 Ft helyett

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.27-től 10.29-ig!

TTCHHIB

GYENGÉDSÉG
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DOUWE EGBERTS
Omnia Classic*

1 kg/csomag
3 149 Ft/kg

3 149 Ft

/csomag

PERFECT HOME
Alumínium kávéfőző*

1 599 Ft

MONIN
Kávéízesítő szirup*

 amaretto vagy
 vanília vagy
 karamell 

250 ml/üveg
5 196 Ft/l

1 299 Ft

/üveg

STÜHMER
Spotty csokoládé*

 
 

krémmel töltve

6 990 Ft/kg
STÜHMER
Mokka desszert*

 

11 348,48 Ft/kg

749 Ft

DOUWE EGBERTS
Senseo kávépárna*

 
 
 

699 Ft

/csomag

BOSCH
Kávédaráló MK 6000*
180 W, egyenletes őrlési finomság, 
nemesacél őrlőkés és őrlőtartály, 

4 999 Ft

MOSER ROTH
Töltött csokoládé*

 

4 261,33 Ft/kg

88 FtFt/kg/kg/

OUUWEWE EGBGBGBERTERTERTSSS
ene seseoo kákáávévépápárnnna*a

PEPE
A

2

PHILIPS
Senseo kávéfőző
HD 7817/10*
kávé egyetlen gombnyomásra,  

 
automatikus kikapcsolás

23 990 Ft

 

2

799 Ft

699 Ft

ALDI | 7



ALDI. Jobban. Okosabban.

ALBEE MEGKEZDI JÓL MEGÉRDEMELT PIHENÉSÉT,  

DE ADDIG SE FELEJTSÜK, MENNYI FINOMSÁGOT  

KÖSZÖNHETÜNK A MÉHEKNEK.  

HISZEN TUDJUK: NÉLKÜLÜK  

TÁPLÁLÉKAINK JELENTŐS RÉSZE NEM LÉTEZNE.  

VÁRJUK ŐKET VISSZA TAVASSZAL!

10.27. csütörtöktől

,

. 

állandó  
kínálatunkból

Érvényes  
10.27-től 10.29-ig!

LOYD TEA
Grog tea*

 méz- vagy
 szilva- vagy
 málnaízű

10 x 3 g/doboz
9 966,67 Ft/kg

299 Ft

/doboz

LOYD TEA
Piramis tea*
különböző ízekben
20 x 2 g vagy 20 x 1,7 g/doboz
9 975 / 11 735,29 Ft/kg

399 Ft

/doboz

DIAMANT
Kandis cukor*

 barna vagy 
 fehér

500 g/csomag
1 138 Ft/kg

569 Ft

/csomag

BIVALYOS TANYA
Akácméz  
kerámiacsuporban*
az egyik legismertebb és egyben 
legkeresettebb magyarországi 
fajtaméz a víztiszta, halványsárga 
árnyalatú akácméz, magas  
gyümölcscukor-tartalma miatt 
kevésbé kristályosodik
500 g/darab
5 998 Ft/kg

2 999 Ft

/darab

szszilvilvilva-aa- 
 málnaí

10 x 3 g//dd
9 966 6767 Ft/kgg9 966,67 

gg FtF

ólóll

9-ig!9-ig!!

-25 %

299
Ft/darab

399 Ft helyett
CHOCEUR
Noir 
étcsokoládé
többféle
100 g/darab
2 990 Ft/kg

GULLON
Fahéjas keksz*
235 g/csomag
1 400 Ft/kg 329 Ft

/csomag
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PILLANATOKHOZ
AZ ÖRÖMTELI

PLAYMAIS
Kukoricagyurma*
a vidám, színes építőelemek növényi keményítőből 
készültek, egyszeri rövid megnedvesítést követően 
maguktól tapadnak, az építőelemek vághatók,  
modellezhetők, gyúrhatók és formázhatók, fejleszti  
a gyermekek képzelőerejét, a motorikus készségeit  
és a kreativitásukat, 3 éves kortól
2 999 Ft/csomag

2 999 Ft

/csomag

TOY.TOY.TOY
Gyöngykirakó*
fejleszti a kreativitást, hosszan tartó  
játékélményt biztosít, 150, 270 vagy  
280 részes, mintákat tartalmazó  
sablonfüzettel, 4 éves kortól
2 499 Ft/készlet

2 499 Ft

/készlet

Gyermek puzzle*
kirakós játék sok ismert mesefigurával,  
35, 63, 112 vagy 137 darabos, modelltől  
függően 4, 5, 6 vagy 7 éves gyermekek  
számára, részben ismert Disney  
rajzfilmszereplőkkel, többféle
799 Ft/csomag

799 Ft

/csomag

MONARC
Adventi kalendárium*
24 darab tejcsokoládé kocka  
karácsonyi motívumokkal,  
különböző minták
75 g/csomag
3 986,67 Ft/kg

MY LIVING STYLE
Karácsonyi lámpás*
hangulatos dekoráció, teamécsesekhez 
vagy gyertyákhoz, különböző színek  
és modellek, beltérre
magasság: kb. 40 cm
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

MY LIVING STYLE
Karácsonyi asztalterítő vagy  
asztali futó*
dekoratív karácsonyi, illetve téli motívumokkal

asztalterítő: 85 x 85 cm vagy
asztali futó: 40 x 140 cm

999 Ft/db   30 °

299 Ft

/csomag

1111209820

eeesefeffsefsefefsefigiguiguiguigugig rárárávval,al, 
s,, modmodmododelltőlől 
s gyygyeermmeee k kek k 

Disisneeey e
féleleé e

t

a*a TTTTOY.TOY.TTTOOOYY
GG ö ki kóó*

1111209820

8 mintakártyával és 
vidám felragasztható 

szemekkel

különböző 
készletek

különböző színek 
és minták999 Ft

/darab

FtFF 8 mintakártyával és 8 mintakártyáintakáártyával éval éss
vidám felragasztható 

8 min yyy
vidám felragasztm felragaszthatóható

szemekszemekkelkkeell

mmpásás** /darab
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ALDI. Jobban. Okosabban.

A takarékos és hosszú élettartamú LED-izzók a továbbfejlesztett fényminőség segítségével természetesebb fényhatást adnak. A továbbfejlesztett LED-technológia  
a színeket élénkebbé és ragyogóbbá teszi. Színvisszaadás: a színvisszaadási index egy fényforrás fényminőségéről ad tájékoztatást, megmutatja, hogy egy  
megvilágított tárgy színei mennyire látszanak természetesnek az izzó fényében. Ra = 100: a természetes napfény színvisszaadása. Ra >90: kiváló színvisszaadás.

akár 80 %
energiamegtakarítás

10.27. csütörtöktől

MÜLLERLICHT
Szabályozható LED-izzó*
SMD LED-technológia, átlagos élettartam:  
25 000 óra, színvisszaadás: Ra: >90,  
energiahatékonysági osztály: A+,  
melegfehér (2 700 K)

körte alakú LED-izzó, 11 W E27 (806 lm) vagy
körte alakú LED-izzó, 13 W E27 (1 055 lm) vagy
körte alakú LED-izzó, 17 W E27 (1 500 lm)

1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

MÜLLERLICHT
Szabályozható LED-izzó*
SMD LED-technológia, átlagos élettartam: 25 000 óra, 
színvisszaadás: Ra: >90, energiahatékonysági  
osztály: A+, melegfehér (2 700 K)

körte alakú LED-izzó, 7 W E27 (470 lm) vagy
gyertya alakú LED-izzó, 5,5 W E14 (470 lm) vagy
csepp alakú LED-izzó, 5,5 W E14 (470 lm) vagy
csepp alakú LED-izzó, 5,5 W E27 (470 lm)

1 499 Ft/db

MÜLLERLICHT
LED-reflektorizzó*
SMD LED-technológia, átlagos élettartam: 15 000 - 25 000 óra,  
színvisszaadás: Ra: >90, energiahatékonysági osztály: A+, 
illetve A, melegfehér (2 700 K)

LED-reflektorizzó, R50 5,5 W E14 (420 lm) vagy
LED-reflektorizzó, R63 8 W E27 (530 lm) vagy
LED-reflektorizzó, 5 W GU10 (290 lm) vagy
LED-reflektorizzó, 6,5 W GU10 (400 lm) vagy
LED-reflektorizzó, 5 W GU5.3 (290 lm) vagy
LED-reflektorizzó, 6,5 W GU5.3 (400 lm) vagy
üveg LED-reflektorizzó, 4,5 W GU10 (300 lm) vagy
üveg LED-reflektorizzó, 4,5 W GU5.3 (300 lm) vagy
LED-reflektorizzó, 3 W GU4 (190 lm)

1 199 Ft/db 1 199Ft

/darab

MÜLLERLICHT
LED-izzó, 2 darab*
SMD LED-technológia, átlagos élettartam: 25 000 óra, 
színvisszaadás: Ra: >90, energiahatékonysági  
osztály: A++, illetve A+, melegfehér (2 700 K)

gyertya alakú LED-izzó, 3 W E14 (250 lm) vagy
csepp alakú LED-izzó, 3 W E14 (250 lm) vagy
csepp alakú LED-izzó, 3 W E27 (250 lm) vagy
körte alakú LED-izzó, 6 W E27 (470 lm) vagy
LED-reflektorizzó, 3 W GU10 (250 lm)

2 darab/csomag
749,50 Ft/db

1 499 Ft

/csomag

BEST POINT
LED-es asztali vagy zseblámpa*

praktikus otthonra és utazáshoz
beépített zseblámpával és digitális naptár-, 
hőmérséklet- és időjárás-kijelzéssel
fényerő-szabályozó funkcióval
hordozható és felhajtható
120 lm, energiahatékonysági osztály: A
USB-töltőkábellel a feltöltéshez
méret: 225 x 65 x 45 mm

7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

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.

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

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

¹ A bármely eszközzel való kompatibilitás nem garantált,  
kérjük, vegye figyelembe a készülék gyártójának tájékoztatását. 
² WPS-támogatással rendelkező router használata esetén.

MEDIANCA
Külső merevlemez 2,5”, 1 TB*
6,35 cm (2,5”), univerzális tárolóegység 
számítógéphez, notebookhoz stb.,  
USB 3.0 interfész
19 990 Ft/db

MAGINON
Smart LED-izzó / Smart konnektor*

Smart LED-izzó: energiatakarékos, 7 W-os, E27  
(560 lm), bluetooth-képes LED-lámpa, színszabályozás, 
számtalan színlehetőségből és fényerőfokozatból lehet 
választani mobilalkalmazás segítségével, automatikus 
fényeffektek egyszerre max. 6 darab lámpán a zene 
ritmusára vagy
Smart konnektor: intelligens eszköz, amely  
csatlakoztatható pl. az otthoni WLAN-rendszerre  
és interneten keresztül egy alkalmazás  
segítségével be-ki kapcsolható

7 999  Ft/db

7 999 Ft

/darab

MAGINON
WLAN-jelerősítő adapter*

gyorsan és hatékonyan növeli a meglévő  
WLAN-hálózat hatótávolságát
használható hozzáférési pontként vagy kliensként is
támogatja a 802.11 b/g/n (2,4 GHz) WLAN-szabványt
kompakt kialakítás két beépített antennával
ingyenes applikáció a gyors és egyszerű 
telepítéshez

7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

egyszerű telepítés 
a WPS-gombnak¹ 
köszönhetően / WLAN- 
hatótávolság-növelés2

EASYHOME
Távirányítós konnektorkészlet*

 beltéri használatra
 4 darab, távirányítóval vezérelt konnektor gyermekzárral
 1 darab programozható távirányító ellenőrzőfénnyel
 memória funkció: a kódolás a konnektorból való  

 eltávolítás után is megmarad
 elemekkel együtt

6 999 Ft/készlet

6 999 Ft

/készlet

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

ását. 

, 1 TB*
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., 

Plug & Play

USB 3.0

6,35 cm (2,5“)

utomatik
án a zene

ely 
zerre 

g
hulladek/ oldalon talál.

*

zás, 
ehet 
kuskus 
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ektr

Smart LED-izzó

Smart konnektor: útközben 

is be-ki kapcsolhatja  

elektromos készülékeit

Smart LED-izzó
Smart LED i

art LED izzózzó

ingyenes alkalmazás 

iOS és Android operációs 

rendszerekhez

csolatos 
014 (VIII 1 )

Master funkcióval: valamennyi 

csatlakoztatott konnektort 

egyszerre kapcsolja be vagy ki

LELED-D izzózó*
átlagooos és élettartam: 
dás: Ra: >90, 

osztály: A+, 

1 W1 W EE2727 (80(806 l6 lm) vagvagyy
3 W E27 (1 055 lm) vagy
7 W E27 (1 500 lm)

Ft

SzSzababálályoyozz
SMD LED-techn
szíszínvinvisszs aadá
osztáály: AA+, me

körte lalakú L
gyegyertyrtya aa aa alaklakúú
csepp alakú L
csepp alakú L

9999 Ft/ddb

t

1 41 499

óó*
ettartam: 25 000 óra,
hatékonysági 

0 lm)) vaggyy
44 (47(470 l0 lm)m) vagvagyy
470 lm) vagy
470 lm)27 (4470 lm)

A
h
K
in
h

1 499 Ft

/darab

19 990 Ft

/darab

akár 80 %akár 80 %

27 (470 lm) vagy
0 (250 lm))

,,

Ft

színviss
osztályy

gyegyertrty
csepp
csepp
körte a
LED-re

2 d2 daraarabb
749,50 F

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/szolgal-
tatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

Ft

tés téss
k¹ k¹¹k¹

WLAN- WLANN--
övelésöveléss22

Plug & Play
Plug & Plag & Playy

MÜLLERLICHT
LED-izzó, 2 darab*
SMD LED-technológia, átlagos élettartam:  
25 000 óra, színvisszaadás: Ra: >90,  
energiahatékonysági osztály: A+, 
melegfehér (2 700 K)

körte alakú LED-izzó, 10 W E27 (806 lm) vagy
tűlábas LED-izzó, 1,2 W G4 (65 lm) vagy
tűlábas LED-izzó, 1,9 W G9 (130 lm)

2 darab/csomag
999,50 Ft/db

1 999 Ft

/csomag

ALDI | 10



MY LIVING STYLE
„Aloe vera”  
steppelt paplan*
a bársonyosan puha, 4 lyukú,  
üreges szálból álló töltet nagy 
térfogatot és kellemes meleget 
biztosít, különlegesen jó levegő-
keringetés és tökéletes nedves-
ségszabályozás, kellemesen  
puha tapintás
méret: 140 x 200 cm
4 999 Ft/db

4 999 Ft

/darab

  60 °

MY LIVING STYLE
„Aloe vera” párna*
puha, steppelt, mikroszálas 
szövet aloe verával nemesítve, 
a kitűnő nedvességelvezetés 
gondoskodik a kellemes  
és száraz alvásklímáról
méret: 70 x 90 cm
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

  60 °

cipzárral a töltet könnyű 
eltávolításáért és újratöltéséért

MY LIVING STYLE
Flanel dupla ágyneműhuzat*
100 % pamut, praktikus cipzárral
párnahuzat, 2 darab, méret: 70 x 90 cm
paplanhuzat, 1 darab, méret: 200 x 220 cm
9 999 Ft/garnitúra

9 999 Ft

/garnitúra

  60 °

  60 °

  60 °

MY LIVING STYLE
Ujjas takaró*
kellemesen melegen tart, puha sálgallérral és  
praktikus ujjakkal, tetőtől talpig beleburkolózhat
méret: 150 x 240 cm
4 499 Ft/db

4 499 Ft

/darab

MY LIVING STYLE
Flanel ágyneműhuzat*
100 % pamut, praktikus cipzárral
párnahuzat, 1 darab, méret: 70 x 90 cm
paplanhuzat 1 darab, méret: 140 x 200 cm
3 999 Ft/garnitúra

3 999 Ft

/garnitúra

MY LIVING STYLE
Gumis flanellepedő*
100 % pamut, praktikus és gyors 
felhúzás a körbefutó gumírozásnak 
köszönhetően
méret: 90 x 190 - 100 x 200 cm
2 299 Ft/db

2 299 Ft

/darab

MY LIVING STYLE
Tönkölybúza párna*
a párnahuzat 100 % pamut, a töltet 100 % tönkölypelyva, a tönkölytöltet ideálisan támasztja alá  
a nyakat és a tarkót, valamint optimálisan tehermentesíti a vállakat, jó hőtartó képesség és ideális 
nedvességszabályzó hatás, az igény szerint alakítható töltet természetesen kellemes alvást biztosít
méret: 40 x 80 cm
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

A tönkölybúza párna természetes, megújuló  
alapanyagból készül, igen strapabíró és hosszú  
az élettartama.

i

LIVING STYLE
Ülőke*
tároló lehetőséggel és párnázott ülő-
felülettel, 100 vagy 110 kg-os teherbírással, 
helytakarékosan összecsukható

ülőke, 2 darab: méret: 40 x 40 x 40,5 cm 
(szé x mé x ma) vagy 
ülőke, 1 darab: méret: 78 x 38 x 38 cm  
(szé x mé x ma)

2 vagy 1 darab/csomag
3 999,50 / 7 999 Ft/db

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

-
rással, 

5 cm

s 
nak 

Ft

különböző színekben

kü
lö

nb
öző színekben

0 x 40 x 40,

x 38 x 38 c

5 cm 

cm

szerszám nélkül is egyszerűen 
és gyorsan összeszerelhető

7 999 Ft

/csomag/darab

fekete vagy barna 
színben

10.30. vasárnaptól

  60 °

huzat:

külső huzat:
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ALDI. Jobban. Okosabban.10.30. vasárnaptól

CRANE
Síkabát*
légáteresztő, szél- és vízálló, divatos  
steppelt külsővel, kapucnival, az elülső 
részen cipzáras zsebekkel, belső hófogó 
rész csúszásmentes gumival
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

CRANE
Sínadrág*
légáteresztő, szél- és vízálló, cipzáras  
zsebekkel, állítható derékrésszel, belső 
hófogó rész csúszásmentes gumival,  
a belső oldalon élvédővel és cipzárral
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
5 999 Ft/db

5 999 Ft

/darab

TANDIL
Impregnáló mosószer*
sport- és funkcionális  
ruházathoz
250 ml/flakon
3 996 Ft/l

CRANE
Szabadidőruha*
végig cipzáras felsőrész álló- 
gallérral, cipzáras zsebekkel,  
nadrág gumis derékrésszel  
és 2 nyitott oldalzsebbel,  
egyenes szárral
női méret: 36/38 - 44/46
férfi méret: 48/50 - 56
4 999 Ft/garnitúra

4 999 Ft

/garnitúra

CRANE
Sport-alsópóló*
kerek nyakkivágás,  
hosszú raglánujjakkal
női méret: 36/38 - 44/46
férfi méret: 48/50 - 56
3 999 Ft/db

3 999 Ft

/darab

CRANE
Sport-alsónadrág*
húzott gumis derékrész,  
hosszú szárú
női méret: 36/38 - 44/46
férfi méret: 48/50 - 56
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

CRANE
Hosszú ujjú polárfelső*
állógallérral és cipzárral, a női  
modellek enyhén karcsúsítottak
női méret: 36/38 - 44/46
férfi méret: 48/50 - 56
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

CRANE
Polárdzseki*
állógallérral, végig cipzárral 
és 2 oldalzsebbel
női méret: 36 - 42
férfi méret: 48 - 54
3 799 Ft/db

WORKZONE
Hólapát*

alumínium hólapát: rendkívül masszív, edzett alumínium-
ból készült hólapát keményfa nyéllel, a lapát szélessége:  
33 cm, teljes hossza: 160 cm vagy
hótoló lapát: 55 cm széles műanyag lap alumínium- 
szegéllyel, alumíniumnyél műanyag bevonattal, D alakú 
fogantyúval, teljes hossza: 159 cm

5 499 Ft/db

5 499 Ft

/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

hótoló lapát:  
-20 °C-ig 
fagyálló

E

különböző színekben

különböző színekben

r**r

alumínium 
hólapát:

hótoló 
lapát:

999 Ft

/flakon

CRANE
Síkesztyű*
légáteresztő, szél- és  
vízálló membránnal  
és praktikus tépőzárral  
a jobb illeszkedésért
női méret: 7 - 8
férfi méret: 8,5 - 9,5
2 499 Ft/pár

2 499 Ft

/pár

különböző színek  
és modellek

különböző színekben

3 799 Ft

/darab
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SILCADA
Női bambusz  
harisnyanadrág*
nem átlátszó, kiváló minőségű bambusz- 
szálakkal szőtt harisnyanadrág, meg- 
erősített orr- és sarokrésszel, széles,  
kényelmes derékrésszel
méret: 36/38 - 44/46
1 499 Ft/db

1 499 Ft

/darab

különböző színekben

PRO PEDO
Női vagy férfi házipapucs*
puha papucs mikrotextil anyagból, speciális talprész  
szivacsból, amely az egyedi lábformához igazodik,  
rugalmas sarokrésszel
méret: 37 - 45
1 599 Ft/pár

1 599 Ft

/pár

A 
szabvány alapján 
tesztelve.

károsanyag-
tartalom
illeszkedés

kidolgozás

102-01-SHS B16

BLUE MOTION
Női garbó, 
2 darab*
különböző divatos 
színekben
méret: 36/38 - 44/46
2 darab/csomag
1 149,50 Ft/db

2 299 Ft

/csomag

Automata esernyő*
hasznos kiegészítő esős időben, a nyitó-záró 
automatikának köszönhetően praktikusan  
és könnyen kezelhető, szélálló vázzal
1 999 Ft/db

1 999 Ft

/darab

esernyő*
zítő esős időben, a nyitó-záró 

automatikának k
és könnyen keze
1 999 Ft/db

/darab

köszönhetően praktikusan 
elhető, szélálló vázzal

KIDZ ALIVE
Gyermek bambusz  
harisnyanadrág*
különlegesen puha, az 
elasztántartalomnak köszön-
hetően tökéletesen illeszkedik, 
légáteresztő
méret: 74/80 - 134/146
999 Ft/db

999 Ft

/darab

különböző színek  
és modellek

ACTIVE MED
Felkaros vérnyomásmérő*

egyszerű, precíz és kellemes mérési technológia  
(automatikus felpumpálás és leeresztés)
szisztolés és diasztolés vérnyomás mérése, valamint  
pulzusmérés a felpumpálás alatt
WHO-jelző 3 színű mérési eredménykijelzéssel
IHB-jelző
szabálytalan szívverés kijelzése
2 x 60 darab mérési értéket tárol dátummal és idővel
nagy méretű, jól olvasható LCD-kijelző (kb. 10 x 7 cm)
automatikus kikapcsolás és elemtöltöttségi szint kijelzése
nagy méretű felkarrész mandzsettával, tárolótáskával  
és elemekkel

6 999 Ft/db

6 999 Ft

/darab

a mandzsetta 
mérete 22 - 42 cm 
között állítható

WHO-jelzővel: Az Egészségügyi Világ-
szervezet által ajánlott WHO-jelző segít 
Önnek abban, hogy idejében felismerje  
a túl magas értékeket. Ha a készülék jelzi  
a kritikus tartományt, forduljon orvoshoz!

i

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,  
vagy kérdezze meg kezelőorvosát! 
 
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.

a mandzsettaa mandzsettazsetta
i

Ft

testhezálló szabástestheztestheesthez

ILCADA kk

Ft

különböző színek  
és minták

ő

ACTIVE MED
Kineziológiai szalag*
meghúzódott izmokra, szalagokra 
és ízületekre, lélegző, légáteresztő, 
vízálló és latexmentes,  
részletes leírással együtt
méret: 5 m x 5 cm
5 m/tekercs
299,80 Ft/m

1 499 Ft

/tekercs

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

sokoldalúan alkalmazható

CRANE
Masszázságy*

két részre osztott fekvőfelület kényelmes 
habszivacs párnával
állítható magasságú lábakkal
állítható és levehető fejtámasszal  
és oldalsó kartámaszokkal
egyszerűen felállítható és összecsukható
méret felállítva: 217 x 92 x 64 - 86 cm  
(ho x szé x ma)
max. teherbírás: kb. 125 kg

29 990 Ft/db

29 990 Ft

/darab

CRANE
Masszázshenger*

sokoldalú fitneszeszköz a hát, karok,  
lábak stb. masszírozásához
sport előtti bemelegítő edzésként vagy edzés után  
az izomregeneráció meggyorsításához ideális
anyaga: EPP-henger kivehető középső résszel a különböző 
keménységi fokokért vagy EVA-henger speciálisan kialakított 
felülettel a különösen mélyre hatoló masszírozó hatásért
méret: hosszúság 33 cm, Ø 14 cm
edzéstervvel
max. terhelhetőség: kb. 150 kg

3 499 Ft/db 3 499 Ft

/darab

A masszázshenger kiválóan alkalmas 
az izom- és kötőszövet egyszerű és 
hatékony önálló masszírozásához,  
az izomhúzódások oldásához és  
a vérellátás javításához. Ezenkívül  
a masszázshenger egyensúlyozási és 
erősítő gyakorlatokhoz is használható. 

i

különböző színek  
és modellek

almas 
ű és 
oz, 
s 
vül 
zási és 
álható. 

EPP-henger
EVA-henger

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

praktikus, zsebes 
táskával

levehető, hálós 
tartóval

testhezálló szabás

különböző színek  
és modellek

BLUE MOTION
Női sztreccsnadrág*
divatos nadrág 95 % pamut- és  
5 % elasztántartalommal, különböző 
színekben, egyes modellek gombbal  
vagy gumírozással
méret: 34 - 44/46
2 499 Ft/db

2 499 Ft

/darab

darab zínekkülönböző szkük lönnböö zőböü ö özőkülönböző színszínekek

ALDI | 13



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

10.27 - 11.02. csütörtöktől szerdáig

MINDENSZENTEK

fekvő

álló

A cserepes virágok és a temetői dís

rendszeres  
öntözést igényel
fényigényes /
félárnyékot tűrő

1 499 Ft

/darab

fekvő

álló

f k ő

3 labdás krizantém
14 cm-es cserépben,
többféle színben
549 Ft/dbTemetői dísz 

50 cm-es, 
álló vagy fekvő 
1 799 Ft/db

1 799 Ft

/darab 549 Ft

/darab

állandó 
kínálatunkból

Gyufa
10 doboz/csomag
5,50 Ft/doboz 

GyGyGyGyGGy
0 1010101000

5555550 F0 F0 F0 F0 Ft/dt/dt/dt/dt/dt/doboobooboboboboboobooboobboobboobobobobooozzzzzzzzzzzzzz5555555,5,55,,

-20 %

55
Ft/csomag

69 Ft helyett

Mini halloween-tök*
tökhöz hasonló terméssel rendelkező 
dísznövény, 17 cm-es cserépben,  
magassága cseréppel együtt: min. 40 cm, 
bel- és kültérre
1 999 Ft/db

Halloween- vagy őszi növény*
mini korallvirág narancssárga vagy fehér 
virágokkal vagy mini törpebors, 7 cm-es kas-
póban, őszi dekorációként vagy halloween-
ajándéknak is ideális, beltérre
799 Ft/db

1 999 Ft

/darab

éknak is ideális, beltérrejándé
db99 Ft/

mérsékelten  
vízigényes
mérsékelten 
fényigényes

íszek csütörtöktől, a friss vágott virágok mindennap, a készlet dís

mérsékelten 
vízigényes
fényigényes / ne tegye ki 
közvetlen napfénynek

799 Ft

/darab

É

állandó 
kínálatunkból

mérsékelten 
vízigényes
mérsékelten
fényigényes

-28 %

499
Ft/csomag

699 Ft helyett

Temetői 
fedeles mécses
2 darab/csomag
124,50 Ft/db
2 dddd2 d2 d2 d2 d2 araaraaraarab/c/cb/b/b/ somsomsomommmagagagaggggg
124124124124241241241242412412121 4,5,5050,5, FtFtFtFtFttFttttFtF //dbd/db/db/db -28 %

249
Ft/csomag

349 Ft helyett

Temetői
olajmécses
5 darab/csomag
99,80 Ft/db

Krizantém
nagyvirágú, 
tűszirmú, 3 tő, 
13 cm-es cserépben, 
többféle színben
499 Ft/db

499 Ft

/darab

mérsékelten 
vízigényes
mérsékelten
fényigényes

Orchidea
1 ágas, 6+
12 cm-es cserépben, 
többféle színben  
1 499 Ft/db

ALDI | 14



10.27 - 11.02. csütörtöktől szerdáig

Friss
zöldség és gyümölcs!

299 
Ft/kg

Grapefruit
I. osztály 
/kg 
299 Ft/kg

229
Ft/csomag

Sárga burgonya
I. osztály 
2 kg/csomag 
114,50 Ft/kg

2 kg

Brokkoli
I. osztály 
/darab 
229 Ft/db 229 

Ft/darab

349 
Ft/csomag

Klementin
I. osztály 
1 kg/csomag 
349 Ft/kg

Alma
többféle
I. osztály 
/kg 
189 Ft/kg

AAAAAAA
tö
II.
/////
1111189

Ft/kg

Saláta
többféle
I. osztály 
100 g/doboz 
1 990 Ft/kg

199 
Ft/doboz

ALDI | 15



AKCIÓMÁNIA
HÉTVÉGI

ALDI. Jobban. Okosabban.

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva. VALID

THRU

ELECTRONIC USE ONLY

VALID ONLY IN HUNGARY

20120203 32978590

MINTA ERZSÉBET
12/99

Fitt szilvás táska
90 g/darab
766,67 Ft/kg

CUCINA NOBILE
Picco Belli mini pizza
szalámis vagy
sonkás-paradicsomos vagy
margherita vagy
tejfölös-szalonnás-hagymás 
12 x 30 g/doboz
1 386,11 Ft/kg86

30 g/doboz
6,11 Ft/kg6,11 Ft

-28 %

499
Ft/doboz

699 Ft helyett

SIÓ

Őszibarack- vagy  
kajszibarack- vagy 
vilmoskörteital
25 % gyümölcstartalom 
1 l/doboz
239 Ft/l

-20 %

239
Ft/doboz

299 Ft helyett

OLCSÓ ÉS FINOM
Farmföl 
20 % zsírtartalom 
320 g/pohár 
309,38 Ft/kg

-33 %

99
Ft/pohár

149 Ft helyett

DUO’R
Különféle desszertek
somlói galuska vagy 
feketeerdő desszert 
150 g/pohár
926,67 Ft/kg

139
Ft/pohár

169 Ft helyett

-29 %

449
Ft/kg

639 Ft helyettHÚSMESTER
Levesmix
/kg
449 Ft/kgg

 

Vásároljon 
csiperkegombát 

és támogassa 
a mellrák elleni  

küzdelmet!

 

t 

 Bővebb információkat az aldi.hu oldalon talál!

299
Ft/doboz

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

A „Nekünk érett!” márkanév prémium minőségű, 
optimális érettségi fokkal rendelkező 
gyümölcsöket jelöl. Az év tizenkét 
hónapjában, folyamatosan. Nekünk

       érett!!     éérreeettt!éérrreeettttttttt!!!

Mangó
I. osztály
/darab
469 Ft/db

angó
osztályosztály
arab
9 Ft/dbb

469 
Ft/darab

CU
Pi
sza
son
ma
tej
12 x
1 31 3

90 g/darab
7666,67 Ft/kgFt/kg766,6767,  Ft/kg

-30 %

69
Ft/darab

99 Ft helyett

10.29 - 10.30. szombat - vasárnap
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