
OD PONIEDZIAŁKU
30.08 

DO SOBOTY 4.09

OD PONIEDZIAŁKU 30.08 OD CZWARTKU 2.09

str. 7 str. 22MARKA
WŁASNA

-27%

799
1099

-43%

199
349

Marchew
Cena za kg

WESOŁY KURNIK 
BIO Jaja 
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,80)

MIĘSNE SPECJAŁY
Łopatka wieprzowa
Cena za kg

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

899

TYLKO TERAZ

399
Serek Kiri
Opak. 100 g

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-26%

139
189

ELSDORFER
Serek 
twarogowy 
dla dzieci
Opak. 90 g
(100 g = 1,54)

-28%

199
279

GOLDÄHREN
Bułeczki/
Bagietki 
do wypieku
Opak. 300 g 
(1 kg = 6,63)

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

CAPRISUN
Napój owocowy 
Multiwitamina
Opak. 10 × 200 ml
(1 l = 7,45)
*  Cena za szt. przy zakupie 10-paku

Cena za 10-pak 14,90 zł

TYLKO TERAZ

149*

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.

W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.



DO-50%OWOCE
I WARZYWA

-50%

499
999

Papryka czerwona
Cena za kgCena za kg
klasa I

-45%

189
349

Cebula żółta
Cena za kg

-40%

299
499

Ogórek szklarniowy
Cena za kg

-40%

299
499

ŚWIEŻEJESZ
Arbuz mini
Cena za kg

-33%

399
599

Polska śliwka
Cena za kg

-43%

199
349

Marchew
Cena za kg

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.2
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-40%

599
999

Winogrono zielone 
bezpestkowe
Cena za kg
klasa I

PRODUKTY WYKORZYSTANE W PRZEPISIE

Torti� a na drugie śniadanie
SKŁADNIKI
• 4 placki tortilli
• 1 marchewka
• 1 ogórek zielony
• pół żółtej papryki
• pół czerwonej papryki

• opakowanie mieszanki 
ulubionych sałat 
ŚWIEŻEJESZ

• 1 czerwona cebula
• 1 słoik pasty warzywnej

PRZEPIS
1. Marchewkę i ogórka obierz i pokrój w cienkie słupki. 
Z papryki żółtej i czerwonej zrób paski, a cebulę poszatkuj.

2. Na każdym placku tortilli ułóż najpierw garść sałaty, 
a następnie pokrojone warzywa. Całość posmaruj swoją 
ulubioną pastą warzywną i zwiń w rulon.

3. Zwinięte tortille przekrój na dwie lub trzy części, tak aby 
dobrze wpasowały się w twoje pudełka śniadaniowe.

4. Opcjonalnie zamiast pasty możesz użyć serka Kiri lub 
szynki. Do pojemnika śniadaniowego możesz też dorzucić 
świeże warzywa lub owoce. 
Smacznego!

2
OSÓB

DANIE DLA

10
MIN

PRZYGOTOWANIE TRUDNOŚĆ

NA SZKOLNĄ
przerwę

TYLKO TERAZ

399
HELCOM
Pasta 
wegańska
Słoik 190 g
(100 g = 2,10)
do wyboru: 
buraczkowa 
z wiesiołkiem, 
ze słonecznika 
z pieprzem 
i czarnuszką, 
ze słonecznika 
z pomidorami i curry

-28%

499
699

Szynka gotowana 
delikatesowa
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
gotowana; w plastrach; 
mięso wieprzowe: 95%

TYLKO TERAZ

399
Serek Kiri
Opak. 100 g
serek z twarożku 
śmietankowego; 
w porcjach

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 3
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-25%

299
399

SOKOŁÓW
Boczek wędzony 
Opak. 100 g
surowy; w plastrach

-30%

559
799

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczki 
z piersi kurczaka
Opak. 400 g 
(1 kg = 13,98)
świeże

TYLKO TERAZ

2599
Udo z indyka 
wolno gotowane
Cena za kg
doskonały obiad w 45 minut

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

TYLKO TERAZ

349
Udka z królika
Cena za 100 g
świeże

-20%

719
899

GOODVALLEY
Mięso mielone 
z łopatki wieprzowej 
z chowu bez 
antybiotyków
Opak. 400 g
(1 kg = 17,98)
zerowy ślad węglowy

DO-30%MIĘSO
I WĘDLINY

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.4
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NA EKSPOZYTORZENA EKSPOZYTORZE

-40%

285
479

WĘDLINIARNIA 
PREMIUM 
Parówki 
z szynki
Opak. 250 g
(100 g = 1,14)
mięso z szynki: 94%; 
produkt bezglutenowyprodukt bezglutenowy

Udo z indyka 
wolno gotowane
Cena za kg
doskonały obiad w 45 minut

TYLKO TERAZ

399
WĘDLINIARNIA
Kabanosy
Opak. 120 g
(100 g = 3,33)
do wyboru: chili, drobiowo-
-wieprzowe, wieprzowe

DO-40%WĘDLINY

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

TYLKO TERAZ

899
Salami w przyprawach 
Opak. 250 g
(100 g = 3,60)
wieprzowe; do wyboru: z suszonymi 
pomidorami, z musli lub meksykańskie

TYLKO TERAZ

299
Pasztetowa z indyka 
Opak. 200 g
(100 g = 1,50)
produkt drobiowo-podrobowy

TYLKO TERAZ

599
SOKOŁÓW
Kiełbaski śląskie bez osłonek 
Opak. 220 g
(100 g = 2,72)
wieprzowe, parzone, wędzone

Kiełbasa sucha 
jak ze wsi
Opak. 90 g
(100 g = 4,99)
wieprzowa; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 120 g 
mięsa

TYLKO TERAZ

449

-28%

499
699

Szynka gotowana 
delikatesowa
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
gotowana; w plastrach; mięso 
wieprzowe: 95%

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 5
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-28%

199
279

GOLDÄHREN
Bułeczki/Bagietki 

TYLKO TERAZ

249
Chleb 
z sercem
Opak. 300 g 
(1 kg = 8,30)
pszenno-żytni, 
z dodatkiem nasion 
słonecznika i siemienia 
lnianego

TYLKO TERAZ

149
Bułka paryska
Sztuka 250 g 
(100 g = 0,60)
pszenna

TYLKO TERAZ

499
ASIA GREEN GARDEN
Chlebki naan
Opak. 260 g
(1 kg = 19,19)
2 szt. w opakowaniu; do wyboru: 
z czosnkiem i kolendrą lub 
z przyprawą tandoori 

Bułeczki/Bagietki 
do wypieku
Opak. 300 g 
(1 kg = 6,63)
do samodzielnego wypieku; 
czas przygotowania: 8–10 minut; 
do wyboru: bułeczki (6 szt.) 
czas przygotowania: 8–10 minut; 
do wyboru: bułeczki (6 szt.) 
czas przygotowania: 8–10 minut; 

lub bagietki (4 szt.)
do wyboru: bułeczki (6 szt.) 
lub bagietki (4 szt.)
do wyboru: bułeczki (6 szt.) 

TYLKO TERAZ

249
Chleb 
z sercem
Opak. 300 g 
(1 kg = 8,30)
pszenno-żytni, 

TYLKO TERAZ

499
ASIA GREEN GARDEN
Chlebki naan
Opak. 260 g
(1 kg = 19,19)
2 szt. w opakowaniu; do wyboru: 
z czosnkiem i kolendrą lub 
z przyprawą tandoori 

TYLKO TERAZ

149

Bułeczki/Bagietki 
do wypieku
Opak. 300 g 
(1 kg = 6,63)
do samodzielnego wypieku; 
czas przygotowania: 8–10 minut; 
do wyboru: bułeczki (6 szt.) 
czas przygotowania: 8–10 minut; 
do wyboru: bułeczki (6 szt.) 
czas przygotowania: 8–10 minut; 

lub bagietki (4 szt.)
do wyboru: bułeczki (6 szt.) 
lub bagietki (4 szt.)
do wyboru: bułeczki (6 szt.) 

DO-33%PIECZYWO

TYLKO TERAZ

599
DAN CAKE
Bułeczki 
mleczne
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
pszenne, z mlekiem 
odtłuszczonym

-33%

059
089

Bułka 
wiejska
Sztuka 80 g
(100 g = 0,74)

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.6
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RYBY Z ALDI

-21%

259
329

D’ANTELLI
Mozzarella 
mini
Opak. 125 g 
(100 g = 2,07)
classic

TYLKO TERAZ

399
SIERPC
Ser Królewski 
Opak. 150 g
(100 g = 2,66) 
tarty

TYLKO TERAZ

499
LISNER 
Filety śledziowe 
grubo krojone
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
do wyboru: z chilli 
i pietruszką 
lub z pieprzem 
cytrynowym

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

499
GRAAL
Filety z makreli 
Opak. 110 g
(100 g = 4,54)
do wyboru: w oliwie z oliwek extra virgin 
lub w sosie pomidorowym; bez skóry; 
zawierają kwasy omega-3

* Szukaj produktów z niebieskim znakiem MSC. Ryby i owoce morza z tym znakiem pochodzą ze zrównoważonych połowów z certyfi katem MSC.

-25%

749
999

BALTA MARE
Filety śledziowe 
w sosie salsa
Słoik 600 g
(1 kg = 12,48)
w warzywno-owocowym sosie

 bez wzmacniaczy smaku
 bez glutenu

*

TYLKO TERAZ

399
Serek Kiri
Opak. 100 g
serek z twarożku 
śmietankowego; 
w porcjach

WESOŁY KURNIK 
BIO Jaja 
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,80)
ekologiczne 

-27%

799
1099

DO-27%NABIAŁ
I RYBY

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 7
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DO-23%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

749
BBQ
Papryka 
nadziewana
Słoik 290 g
(100 g = 4,99)
do wyboru: żółta 
papryka nadziewana 
miodowo- 
-musztardowo-
kremowym serkiem, 
czerwona papryka 
nadziewana serem 
ziołowym, zielona 
papryka nadziewana 
serkiem śmietankowym; 
masa netto 
po odsączeniu: 150 g

-23%

499
649

TAKIE PROSTE 
Lunchbox
Opak. 200/
210/220 g
Opak. 200/
210/220 g
Opak. 200/

(100 g = 2,50/2,38/2,27)
do wyboru: z kurczakiem, 
grecki lub włoski

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

399
HELCOM
Pasta 
wegańska
Słoik 190 g
(100 g = 2,10)
do wyboru: buraczkowa 
z wiesiołkiem, 
ze słonecznika 
z pieprzem i czarnuszką, 
ze słonecznika 
z pomidorami i curry

TYLKO TERAZ

349
OYAKATA
Danie orientalne 
Opak. 90/93/96 g
(100 g = 3,88/3,75/3,64)
do wyboru: japońskie curry, 
japoński klasyczny 
lub kurczak teriyaki

TYLKO TERAZ

379
DAWTONA 
Ketchup 
Opak. 450 g
(1 kg = 8,42)
do wyboru: łagodny, 
ziołowy, pikantny

-20%

175
219

LISNER
Pasta 
kanapkowa
Opak. 80 g
(100 g = 2,19)
do wyboru: z makreli 
pikantna, z suszonymi 
pomidorami lub łosoś 
ze szczypiorkiem

produkt
chłodzony

NOWA 
MARKA

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.8
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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

799
TRADER JOE’S
Family brownie
Opak. 285 g
(1 kg = 28,04)
z czekoladowymi kawałkami

TYLKO TERAZ

599
ALBONA
Mieszanka do pieczenia 
deserów
Opak. 210/220 g
(100 g = 2,85/2,72)
do wyboru: do naleśników lub do gofrów 

TYLKO TERAZ

999
Babka 
Ruby
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
piaskowa; 
oblana oryginalną różową belgijską czekoladą

-25%

599
799

CHÂTEAU
Czekolada biała
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
do wyboru: biała, 
biała z kokosem 
lub biała z chrupkami

BISCOTTO
Duńskie 
ciasteczka
maślane
Opak. 750 g
(1 kg = 26,65)
oryginalne kruche ciasteczka 

TYLKO TERAZ

1999

TYLKO TERAZ

389
SCHOGETTEN 
Czekolada Bowls
Opak. 100 g
do wyboru: ze skyrem i granolą, z wanilią i makiem 
lub z granatem, borówką i konopią

TYLKO TERAZ

599
MEINE KUCHENWELT
Ciastka francuskie
Opak. 150/175 g
(100 g = 3,99/3,42)
do wyboru różne rodzaje

25%PŁACISZ
MNIEJ O

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 9
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Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

głęboko 
mrożony

DO-35%PŁACISZ
MNIEJ

-35%

109
169

MUCCI
Lody Mleczna kanapka 
Opak. 150 ml
(100 ml = 0,73)

-35%

649
999

IL GUSTO DELL’ITALIA
Deser lodowy
Opak. 2 × 150 ml
(1 l = 21,63)
oryginalne włoskie lody podane 
w eleganckim pucharku; do wyboru: 
wiśniowe, truskawkowe, tiramisu, 
orzechowe, cytrynowe, czekoladowe

KOLOROWANKA 
NA ODWROCIE

-33%

119
179

MUCCI
Lody 
Happy Cup
Opak. 200 ml
(100 ml = 0,60)
do wyboru: z sosem 
czekoladowym 
i kawałkami 
czekolady, z sosem 
truskawkowym 
i kawałkami truskawek 
lub z sosem 
toffi i kawałkami 
prażonych orzechów 
laskowych

-35%

129
199

MUCCI
Rożek
Opak. 120 ml
(100 ml = 1,08)
do wyboru:
• pistacjowy – z polewą 

kakaową i kawałkami 
prażonych pistacji

• panna cotta – z sorbetem 
z czarnej porzeczki, 
z sosem malinowym 
i polewą kakaową

• słony karmel – zawartość 
śmietanki: 18%

TYLKO TERAZ

249
ILLUMINAR GAMING
Lody śmietankowo-
-waniliowe
Opak. 100 ml
w polewie orzechowo-kakaowej 
z orzeszkami arachidowymi

ZŁAP LODOWĄ 
SUPEROKAZJĘ

NA KONIEC LATA!
Oferta do wyczerpania zapasów

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.10
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Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

głęboko 
mrożony

DO-36%PŁACISZ
MNIEJ

-30%

699
999

MUCCI
Lody 
Sensation Duo
Opak. 4 × 90 ml
(1 l = 19,42)
do wyboru różne rodzaje

-36%

699
1099

-31%

749
1099

MUCCI
Lody Sensation 
Mini owocowe
Opak. 12 × 50 ml
(1 l = 11,65)
waniliowe z dodatkiem 
naturalnej wanilii Bourbon,
w polewie sorbetowej z owoców 
leśnych (6 szt.) oraz owoców 
w polewie sorbetowej z owoców 
leśnych (6 szt.) oraz owoców 
w polewie sorbetowej z owoców 

egzotycznych (6 szt.) egzotycznych (6 szt.) 
leśnych (6 szt.) oraz owoców 
egzotycznych (6 szt.) 
leśnych (6 szt.) oraz owoców 

-33%

399
599

MUCCI 
Sorbet lodowy
Opak. 500 ml
(1 l = 7,98)
do wyboru: mango-
-marakuja lub malinowy

-33%

599
899

MUCCI
Lody Sensation
Opak. 4 × 100 ml
(1 l = 14,98)
do wyboru 
różne rodzaje

-33%

599
899

MUCCI
Rożki
Opak. 
6 × 120 ml 
(1 l = 8,32)
do wyboru:
• waniliowo-orzechowe
• waniliowo-truskawkowe
• waniliowo-czekoladowe*

MUCCI
Lody Simsalabim
Opak. 621 ml
(1 l = 12,06)
w opakowaniu 
5 różnych rodzajów

6 × 120 ml 
 bez barwników*

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 11
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 POSIŁEK Z ENERGIĄ i POSIŁEK Z ENERGIĄ iENERGIĄ iENERGIĄ

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

produkt
chłodzony

MLEKOVITA
Mleko smakowe UHT
Opak. 200 ml
(100 ml = 0,60)
do wyboru: czekoladowe, 
truskawkowe lub waniliowe

TYLKO TERAZ

119

PIĄTNICA
Jogurt Piątuś
Opak. 125 g
(100 g = 1,03)
do wyboru: truskawkowy, 
malinowy, waniliowy, 
bananowy

-23%

129
169

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.12
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POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

TYLKO TERAZ

179
ŚWIEŻUCH
Serek homogenizowany
Opak. 150 g
(100 g = 1,19)
o smaku waniliowym; zawiera tylko trzy składniki

produkt
chłodzony

Dzięki Fairtrade Cocoa Program drobni rolnicy mogą 
sprzedawać więcej kakao na warunkach Fairtrade. 
Więcej na www.info.fairtrade.net/program

TYLKO TERAZ

899
KNUSPERONE
Płatki śniadaniowe mini
Opak. 260/210 g
(1 kg = 34,58/100 g = 4,28)
mieszanka płatków śniadaniowych w małych praktycznych 
opakowaniach; 8 opakowań w zestawie; do wyboru dwa rodzaje

ŁACIATE 
Mleko juniorMleko junior
Karton 1 l
zawartość 
tłuszczu: 3,8%

TYLKO TERAZ

329

TYLKO TERAZ

999
CZARY MAMY
BIO Kaszka
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)
do wyboru: jaglana, 
jaglano-owsiana, 5 zbóż

TYLKO TERAZ

1399
LUNE DE MIEL
Miód kwiatowy Miś
Opak. 250 g
(100 g = 5,60)
łagodny miód stworzony 
specjalnie z myślą o dzieciach; 
w 100% naturalny

KNUSPERONE
Muszelki czekoladowe
Opak. 250 g
(100 g = 0,74)
wzbogacone w 7 witamin

-21%

185
235

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 13
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DO-26%PŁACISZ
MNIEJ

-21%

299
379

MLEKOVITA
Paluszki serowe 
MiaMu
Opak. 84 g
(100 g = 3,56)
 ser w postaci pojedynczo 
pakowanych paluszków

TYLKO TERAZ

299
HOCHLAND
Serek Kanapkowy mini
Opak. 120 g
(100 g = 2,49)
twarogowy serek kanapkowy z czekoladą

TYLKO TERAZ

399
SIERPC
Ser Pikserki
Opak. 135 g
(100 g = 2,96)
podpuszczkowy, dojrzewający; 
bez laktozy; w plastrach

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

ELSDORFER
Serek twarogowy Serek twarogowy 
dla dzieci
Opak. 90 g
(100 g = 1,54)
w praktycznym opakowaniu 
do wyciskania; do wyboru 
o smaku: truskawkowym, 
waniliowym lub bananowymwaniliowym lub bananowym

-26%

139
189

TYLKO TERAZ

499
Babybel original
Opak. 4 × 20 g
(100 g = 6,24)
ser tłusty półtwardy

TYLKO TERAZ

199
HELCOM
Śniadanko/Deserek/
Kolacyjka
Opak. 60 g
(100 g = 3,32)
mix bakaliowy

HOCHLAND
Serek Kanapkowy mini
Opak. 120 g
(100 g = 2,49)

TYLKO TERAZ

twarogowy serek kanapkowy z czekoladą

HOCHLAND
Serek Kanapkowy mini
Opak. 120 g
(100 g = 2,49)

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.14
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NA EKSPOZYTORZE

DO-35%PŁACISZ
MNIEJ

-35%

199
309

IDEAL
Wafle ryżowe 
z nasionami chia 
Opak. 100 g
w opakowaniu 18 wafli; z ryżu 
brązowego z dodatkiem grysu 
kukurydzianego, sorgo, kaszy 
gryczanej białej, siemienia 
lnianego oraz słonecznika

TYLKO TERAZ

199
KUBUŚ
Sok przecierowy 
Immuno
Butelka 200 ml
(100 ml = 1,00)
z witaminą C i cynkiem; 
do wyboru: acerola, czarny bez 
lub dzika róża

TYLKO TERAZ

199
KUBUŚ
Mus Drugie 
Śniadanie
Opak. 100 g
do wyboru:
• z jabłkiem, ryżem i cynamonem
• z jabłkiem, bananem, mango 

i kaszą jaglaną
• z jabłkiem, bananem, aronią, 

maliną i kaszą manną BEZ 
DODATKU 

CUKRU

FRUIT FUNK
Baton owocowy
Opak. 20 g
(100 g = 9,95)
do wyboru: Psi Patrol jabłkowy 
lub Świnka Peppa jagodowy

TYLKO TERAZ

199

TYLKO TERAZ

299
BOB SNAIL
Przekąska 
owocowa
Opak. 30 g
(100 g = 9,97)
do wyboru: jabłko z wiśnią, 
jabłko z truskawką, jabłko 
z maliną lub jabłko z borówką

TYLKO TERAZ

149
LOLLS 
Lizak z witaminami
Opak. 8 g
(100 g = 18,63)
suplement diety; do wyboru różne rodzaje

-25%

239
319

HIPP
BIO Batonik owocowy
Opak. 23 g
(100 g = 10,39)
do wyboru dwa rodzaje

-25%

299
399

HIPP
BIO Wafelki ryżowe
Opak. 30 g
(100 g = 9,97)
dla niemowląt po 7. miesiącu 
i małych dzieci; do wyboru 
dwa rodzaje 

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 15
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NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

099*

TYLKO TERAZ

549

KINDER
Cards 
Opak. 77 g
(100 g = 7,13)
waflowe ciasteczka wypełnione 
kremem mlecznym i kakaowym

TYLKO TERAZ

1499
STORCK
Toffifee
Opak. 250 g
(100 g = 6,00)
chrupiące orzechy laskowe w karmelu, 
z kremem orzechowym i czekoladą

TYLKO TERAZ

699
ORION
Draże Lentilky
Opak. 130 g
(100 g = 5,38)
czekoladowe draże w twardej, 
różnokolorowej polewie cukrowej

TYLKO TERAZ

369
STORCK
Werther’s Original
Opak. 70/75/80 g
(100 g = 5,27/4,92/4,61)
cukierki karmelowe z nadzieniem; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

299

Muffin Oreo
Sztuka 80 g
(100 g = 3,74)

TYLKO TERAZ

499
Mini Oreo
Opak. 61,3 g
(100 g = 8,14)
mini ciasteczka wypełnione 
kremem truskawkowym, 
mlecznym lub czekoladowym

STORCK 
Knoppers
Opak. 3 × 25 g
(100 g = 3,96)
chrupiący wafelek z kremem 
nugatowym oraz mlecznym, 
z dodatkiem prażonych orzechów 
laskowych
*  Cena za szt. przy zakupie 3-paku

Cena 3-paku 2,97 zł

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

CHÂTEAU
Wafelek 
Jumbo
Opak. 150 g
(100 g = 2,99)
orzechowo-nugatowy, 
orzechowy lub 
kokosowy

-25%

449
599

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.16
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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

149*

TYLKO TERAZ

129
VERONI MINERAL
Woda mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,86)
niegazowana, 
średniozmineralizowana

CAPRISUNCAPRISUN
Napój owocowy 
Multiwitamina
Opak. 10 × 200 ml
(1 l = 7,45)
niegazowany
*  Cena za szt. przy zakupie 10-paku

Cena za 10-pak 14,90 zł

TYLKO TERAZ

499
Pocky Stick
Opak. 33/40/45 g
(100 g = 15,12/12,48/11,09)
biszkoptowe paluszki oblane masą; do wyboru 
o smaku: truskawkowym, zielonej herbaty 
lub białej czekolady z ciasteczkami kakaowymi

TYLKO TERAZ

229
ANIA
BIO Herbatniki
Opak. 100 g
herbatniki mini w kształcie zwierzątek 

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
BŁONNIKA POKARMOWEGO

BEZ 
LAKTOZY

BEZ DODATKU 
CUKRU

TYLKO TERAZ

249
BESKIDZKIE
Paluszki Misiaki
Opak. 180 g
(100 g = 1,38)
z miodem

TYLKO TERAZ

199
FRANK&OLI
Miękkie 
ciasteczko
Opak. 50 g
(100 g = 3,98)
do wyboru: jaglane z pastą orzechową 
lub kokosowe z migdałem

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 17
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-33%

599
899

LIPTON
Herbata czarna
Opak. 50 × 1,5 g
(1 szt. = 0,12)
do wyboru: Gold 
lub Earl Grey

TYLKO TERAZ

1599
JACOBS
Krönung
Opak. 500 g
(1 kg = 31,98)
kawa mielona

TYLKO TERAZ

699
Piwo 
Doctor Brew 
Double IPA* 
Butelka 0,5 l
(1 l = 13,98)
piwo typu India Pale Ale
kraj pochodzenia: Polska
alk. 8% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

349
Piwo 
Tenczynek 
Świeże*
Butelka 0,5 l
(1 l = 6,98)
piwo jasne typu lager
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

499
Piwo 
Raciborskie 
miodowe* 
Butelka 0,5 l 
(1 l = 9,98)
piwo miodowe 
o złocistej barwie
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

TYLKO TERAZ

399

ASTRA
Smoothie 
Tea
Opak. 
25 × 1,5 g
(1 szt. = 0,16)
aromatyczna herbata 
w torebkach na bazie 
smoothie; do wyboru: 
yellow, red, green

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

-21%

1099
1399

MORENO
Mild
Słoik 200 g
(100 g = 5,50)
kawa rozpuszczalna; 
łagodna i delikatna 

TYLKO TERAZ

599

SUN SNACKS
Mieszanka 
słonych przekąsek
Opak. 300 g
(1 kg = 19,97)
zestaw zawiera 8 różnych rodzajów 
krakersów, precelków i prażynek

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.18
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STREFA MALUSZKA

NA EKSPOZYTORZENA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

299
BOBOVITA
Tubka owocowa 
Masza & Niedźwiedź
Opak. 100 g
owoce w postaci musu; 
do wyboru różne rodzaje 

-28%

379
529

HIPP
BIO Zupka/
Danie dla dzieci
Słoik 190 g
(100 g = 1,99)
do wyboru:
• barszczyk czerwony z delikatną wołowinąbarszczyk czerwony z delikatną wołowiną
• potrawka z ziemniaczkami i królikiem
• dynia z indykiem
• marchewka z ziemniaczkami i łososiem

TYLKO TERAZ

249
BOBOVITA 
Mus w tubce
Opak. 80 g
(100 g = 3,11)
do wyboru różne rodzaje

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

1799
URODA
Zestaw Psi Patrol
Opak.
zawiera:
• żel i szampon 2 w 1 (250 ml)
• gąbkę kąpielową
• naklejki (2 szt.)
do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

699
URODA
Mydło w płynie 
Psi Patrol
Opak. 300 ml
(1 l = 23,30)
do wyboru różne rodzaje

-22%

269
349

FOLIA
Torebki 
śniadaniowe
Opak. 50 szt.
(1 szt. = 0,05)
tłuszczoszczelne, zachowują 
smak i aromat produktów 

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 19
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NA EKSPOZYTORZE

-33%

399
599

OMBIA
Krem Urea
Opak. 150 ml
(100 ml = 2,66)
do wyboru: do rąk 
lub do stóp

-35%

649
999

OMBIA MED
Krem do twarzy 
na dzień/na noc 
Krem do twarzy 
na dzień/na noc 
Krem do twarzy 

Urea
Opak. 50 ml
(100 ml = 12,98)
zawartość mocznika (5%) 
wspiera regenerację skóry; 
do wyboru różne rodzajedo wyboru różne rodzaje

DO-35%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

599
AQUAFRESH
Pasta do zębów Senses
Opak. 75 ml
(100 ml = 7,99)
aktywnie czyści, chroni zęby 
i zapewnia natychmiastową 
świeżość; do wyboru różne rodzaje 

-25%

749
999

OMBIA MED
Balsam do ciała 
Urea
Opak. 300 ml
(1 l = 24,97)
z mocznikiem, zmiękcza i nawilża 
skórę; do wyboru różne rodzaje

POZOSTAŁE PRODUKTY MARKI AQUAFRESH DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

999

BAMBINO
Żel do higieny 
intymnej
Opak. 400 ml
(1 l = 24,98)
hipoalergiczny; łagodzi 
podrażnienia; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1899

BAMBINO
Żel pod 
prysznic
Opak. 1 l
hiperdelikatny; 
do wyboru 
różne rodzaje 

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.20
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NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

2299
COCCOLINO
Żel do prania
Opak. 1,8 l
(1 l = 12,77)
usuwa nawet 
uporczywe plamy 
i zabrudzenia; dba 
o tkaniny i pomaga 
utrzymać pierwotny 
kształt ubrań 
i intensywność 
kolorów; do wyboru: 
do ubrań białych, 
czarnych lub 
kolorowych

TYLKO TERAZ

2299
COCCOLINO
Kapsułki do prania
Opak. 29 szt.
(1 szt. = 0,79)
radzą sobie nawet z ciężkimi plamami, jednocześnie 
pomagając zachować intensywny kolor ubrań; 
pomagają usuwać zmechacenia; do wyboru: do tkanin 
kolorowych lub ciemnych

-28%

499
699

TANDIL
Mydło odplamiające 
galasowe
Butelka 1 l 
usuwa nawet głębokie plamy 
i zabrudzenia; nie zawiera 
wybielaczy; nadaje się do prania 
wszystkich rodzajów tkanin; 
dostosowany również do prania 
w pralce

TYLKO TERAZ

899
COCCOLINO
Płyn 
do płukania 
tkanin 
koncentrat
Butelka 1,45 l
(1 l = 6,20)
linia perfumowana 
z wyjątkową technologią 
mikrokapsułek; wystarcza 
na ok. 58 prań; do wyboru 
różne zapachy

-30%

225
325

SOLOSOLO
Ręczniki kuchenne 
3-warstwowe
Opak. 2 rolki
(1 rolka = 1,13)
superchłonne, z celulozy

TYLKO TERAZ

799
Papier toaletowy 3-warstwowy
Opak. 8 rolek
(1 rolka = 1,00)
do wyboru różne nadruki

Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 21
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MIĘSNE SPECJAŁY
Łopatka wieprzowa
Cena za kg
bez kości; pakowana próżniowo

TYLKO TERAZ

549
Morszczuk kapski, 
polędwica
Cena za 100 g

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

449
MIĘSNE SPECJAŁY
Kotlety 
minutowe 
ze schabu
Opak. 200 g 
(100 g = 2,25)
wieprzowe

TYLKO TERAZ

2990

GOODVALLEY
Polędwiczka 
wieprzowa z chowu 
bez antybiotyków 
Cena za kg
zerowy ślad węglowy

TYLKO TERAZ

899

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

199 Figa 
kaktusowa
Sztuka

-33%

399
599

ŚWIEŻEJESZ
Awokado 
Hass
Sztuka

-33%

399
599

ŚWIEŻEJESZ
Włoszczyzna
Opak. 650 g
(1 kg = 6,14)

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.22
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DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

-33%

999
1499

ŁACIATE
Masło ekstra 
osełka
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
zawartość tłuszczu: 83%

-31%

399
579

OCEAN STEAMER
Tuńczyk 
w sosie własnym
Opak. 185 g
(100 g = 2,66)
w kawałkach; masa netto po odsączeniu: 150 g

TOKYO TEY
Sushi
Opak. 250/290 g
(100 g = 3,40/1 kg = 29,28)
do wyboru różne rodzaje

-22%

849
1099

OSZCZĘDZASZ 5,00 ZŁ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-30%

279
399

KLOSTERGARTEN
Kapusta kiszona 
z winem
Opak. 520 g
(1 kg = 5,58)
z dodatkiem białego wina, łagodna; 
masa netto po odsączeniu: 500 g

-33%

399
599

ASIA GREEN GARDEN
Mleczko kokosowe
Puszka 400 ml
(1 l = 9,98)
zawiera ekstrakt z orzecha kokosowego; 
do wyboru: klasyczne lub o obniżonej 
zawartości tłuszczu

TYLKO TERAZ

389
LUBELLA
Makaron dziecięcy
Opak. 400 g
(1 kg = 9,73)
mini świderki

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 23



DO-35%PŁACISZ
MNIEJ

TRADER JOE’S
Żurawina 
suszona
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
wielkoowocowa

-35%

499
779

TYLKO TERAZ

599
OERLEMANS
Wiśnie
Opak. 450 g
(1 kg = 13,31)
bez pestek

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

499
ŁOWICZ
Dżem 100%
Słoik 235 g
(100 g = 2,12)
extra gładki; do wyboru: 
truskawka, brzoskwinia 
lub wiśnia

-33%

199
299

BISCOTTO
Słomka 
ptysiowa
Opak. 100 g
z cukrem

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.24
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JUŻ OD CZWARTKU



1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

DO-21%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

399
Doritos Nacho
Opak. 100 g 
chipsy kukurydziane 
o smaku serowym

-21%

279
355

SUN SNACKS
Chipsy
Opak. 140 g
(100 g = 1,99)
do wyboru: chili z limonką 
lub wasabi

 bez dodatku glutaminianu 
monosodowego

999
GARDENLINE
Cyklamen perski 
Sztuka
w doniczce o średnicy 12 cm, wysokość rośliny: 
ok. 27 cm; do wyboru różne kolory

1999 GARDENLINE
Anturium
Sztuka
w doniczce o średnicy 
12 cm, wysokość 
rośliny: ok. 40 cm; 
do wyboru: czerwone, 
różowe lub białe

2399
GARDENLINE
Jesienna 
kompozycja
Sztuka
z żywych roślin sezonowych, 
w ozdobnym koszu/pojemniku; 
do wyboru różne rodzaje

899
GARDENLINE
Iglaki
Sztuka
w doniczce o średnicy 
13 cm, wysokość: 35–40 cm; 
do wyboru różne rodzaje

-20%

159
199

Piwo Karlsquell 
Radler*
Puszka 0,5 l
(1 l = 3,18)
połączenie piwa jasnego 
i lemoniady o smaku 
cytrynowym
kraj pochodzenia: Polska
alk. 2% obj.
*  dostępne w wybranych 

sklepach

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach. 25



  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  D03-0510 HOHENSTEIN HTTI  

3999
UP2FASHION
Spodnie damskie 
Para
65% wiskoza (EcoVeroTM), 31% poliamid, 
4% elastan; o prostym kroju; ze sznurkiem 
w pasie; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 38–44-33%

399
599

ŚWIEŻEJESZ
Awokado Hass
Sztuka

1999

WORKZONE
Klucze imbusowe
Zestaw 10 szt.
ze stali chromowo-wanadowej; 
bardzo długie; ze specjalnym uchwytem 
do wielkości od 5 mm; z końcówką 
kulową do pracy pod różnym kątem-33%

399
599

Polska 
śliwka
Cena za kg

35/2021 facebook.com/aldipolska

www aldi.pl

instagram.com/aldi.polska

Informacja dotyczy wskazanego terminu i posiadanego zapasu (aktualna 
do czasu jego wyczerpania). Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
W takiej sytuacji ceny lub cechy towarów w gazetce/na stronie internetowej 
mogą być niezgodne z cenami i cechami oferowanymi w sklepach.

Sprawdź nasze oferty pracy na PRACA.ALDI.PL 

Wszystkie sklepy czynne są od godz. 6.00 do 22.00 
Formularz kontaktowy na aldi.pl

OD SOBOTY 4.09OD CZWARTKU 2.09

OD PONIEDZIAŁKU 30.08 OD ŚRODY 1.09

NIE PRZEGAP OKAZJINIE PRZEGAP OKAZJI



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



