
TYDZIEŃ POLSKICH PRODUCENTÓW
str. 28 str. 20 str. 32

-30%

699
999

Jaja od kury 
zielononóżki
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,70)

-30%

489
699

SIERPC
Ser 
Królewski
Opak. 250 g
(100 g = 1,96)

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczki 
z piersi kurczaka
Cena za kg
* 20% taniej w porównaniu 
do ceny regularnej 
za 400 g = 7,99 zł (1 kg = 19,98)

-29%

169
239

WAWEL
Cukierki
Cena za 100 g

Śliwki polskie
Cena za kg

-51%

289
599

OD SOBOTY 18.09OD ŚRODY 15.09 OD CZWARTKU 16.09

TYLKO TERAZ

1598*

XXL20%
TANIEJ*

OSZCZĘDZASZ 0,70 ZŁ 

HOME CREATION
Koc polarowy 
Teddy
Sztuka

HIT

6999
Parasol 
zmieniający 
kolor
Sztuka

HIT

2999

OD PONIEDZIAŁKU 13.09
DO SOBOTY 18.09

-50%

199
399

Jabłka 
Delikates/Paulared
Cena za kg
klasa I

NOWE 
ZBIORY

-30
4

Jabłka 

POLSKIE
JABŁKA



DO-55%OWOCE
I WARZYWA

-25%

299
399

ŚWIEŻEJESZ
Brokuł 
Sztuka

-55%

449
999

Pietruszka 
korzeń
Cena za kg

-30%

349
499

ŚWIEŻEJESZ
Pomidorki cherry
Opak. 250 g
(100 g = 1,40)
klasa I

-37%

299
479

ŚWIEŻEJESZ
Cytryny
Opak. 500 g
(1 kg = 5,98)
klasa I

-31%

549
799

Mango
Sztuka

-50%

199
399

Jabłka Delikates
Cena za kg
klasa I

339999

Jabłka Delikates

POLSKIE
JABŁKA

POLSKIE
JABŁKA

NOWE ZBIORY

NOWE ZBIORY

Jabłka Paulared
Cena za kg
klasa I

-50%

199
399

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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ŚWIEŻEJESZ
Pieczarki białe mini
Opak. 250 g
(100 g = 0,96)

PRODUKTY WYKORZYSTANE W PRZEPISIE

-31%

239
349

PRODUKTY WYKORZYSTANE W PRZEPISIE
DOSTĘPNE 1618.09.2021

Prosty przepis na łazanki 
z kapustą
SKŁADNIKI
• 1 opakowanie 

makaronu – łazanki
• 1 główka białej 

kapusty
• 200 g kiełbasy 

wiejskiej z Mościbród

• 400 g pieczarek
• 2 cebule
• Przyprawy: liść laurowy, 

kminek, ziele angielskie, 
pieprz, sól

• Oliwa z oliwek Extra Virgin

PRZEPIS
1. Kapustę obieramy, płuczemy w wodzie i drobno 
siekamy. Wrzucamy ją na patelnię na rozgrzaną oliwę, wraz 
z przyprawami i smażymy na wolnym ogniu aż zmięknie. 
Na koniec dodajemy kiełbasę wiejską pokrojoną w kostkę. 
Czas smażenia to około 30 minut.

2. Kroimy pieczarki i cebulę w kostkę i podsmażamy 
na rozgrzanej oliwie na drugiej patelni, aż do odparowania 
wody. 

3. Łączymy na jednej patelni kapustę z kiełbasą oraz 
pieczarki z cebulą. Całość smażymy aż do połączenia 
składników. W razie potrzeby doprawiamy jeszcze pieprzem 
i solą. 

4. W dużym garnku łączymy makaron łazanki ugotowany 
al dente z kapustą. Dobrze mieszamy… i gotowe. Smacznego!

4
OSÓB

DANIE DLA

60
MIN

PRZYGOTOWANIE TRUDNOŚĆ

PRODUKTY WYKORZYSTANE W PRZEPISIE
TYLKO TERAZ

2490
Kiełbasa 
wiejska 
z Mościbród
Cena za kg

-50%

149
299

Kapusta 
biała 
Cena za kg

produkt
chłodzony

W dużym garnku łączymy makaron łazanki ugotowany 
al dente z kapustą. Dobrze mieszamy… i gotowe. Smacznego!

W dużym garnku łączymy makaron łazanki ugotowany 
al dente z kapustą. Dobrze mieszamy… i gotowe. Smacznego!

CANTINELLE 
Oliwa z oliwek 
Extra Virgin 
Butelka 0,75 l
(1 l = 19,32)

PROMOCJA

1449
1599

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 13–18.09CZAS
na kapustę

ŚWIEŻEJESZ



Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Boczek rolowany 
pieczony
Cena za kg
wieprzowy; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 110 g 
mięsa wieprzowego

-18%

2990
3690

TYLKO TERAZ

1990
Rolady wołowe
Opak. 600 g
(1 kg = 33,17)
z boczkiem wędzonym i ogórkiem, w sosie, wolno 
gotowane; gotowe w 30 minut; 2 porcje

DO-26%MIĘSO
I WĘDLINY

-20%

789
990

TAKIE PROSTE
Ćwiartka 
z kurczaka
Cena za kg
wędzona

-26%

369
499

KRAKUS
Parówki z szynki
Opak. 200 g
(100 g = 1,85)
mięso wieprzowe z szynki: 90%

-21%

1790
2290

MIĘSNE SPECJAŁYMIĘSNE SPECJAŁY
Filet z piersi indyka
Cena za kg
świeży; klasa A

KRAKUS
Kiełbasa 
żywiecka
Opak. 460 g
(1 kg = 23,89)
100 g produktu 
wyprodukowano ze 125 g 
mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

1099

OSZCZĘDZASZ
5,00 ZŁ

OSZCZĘDZASZ

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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-18%

2990
36369090



IDEALNE
do własnych wypieków

TYLKO TERAZ

899
Babka 
z belgijską 
czekoladą
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98)
ciasto biszkoptowe, 
polane mleczną lub białą 
czekoladą, dekorowane 
płatkami migdałów

TYLKO TERAZ

349

Muffin 
jagodowy
Sztuka 100 g
dekorowany kruszonką

TYLKO TERAZ

239

Chleb 
jubileuszowy
Sztuka 440 gSztuka 440 g
(1 kg = 7,93)
pszenny, na zakwasie

TYLKO TERAZ

449
Chałka
Sztuka 320 g
(1 kg = 14,03)
ciasto drożdżowe ręcznie zaplatane, 
udekorowane kruszonką

TYLKO TERAZ

219
MŁYNY STOISŁAW
Mąka 
luksusowa 
Opak. 1 kg 
pszenna, typ 550 

-23%

229
299

KNUSPERONE
Otręby owsiane
Opak. 500 g
(1 kg = 4,58)
dodatek do jogurtów, musli, 
ciast, koktajli oraz sałatek

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
BŁONNIKA 

POKARMOWEGO

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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IDEALNE

Muffin 
jagodowy
Sztuka 100 g
dekorowany kruszonkądekorowany kruszonką

39

TYLKO TERAZ

449
Chałka
Sztuka 320 g
(1 kg = 14,03)
ciasto drożdżowe ręcznie zaplatane, 
udekorowane kruszonką

Sztuka 100 g
dekorowany kruszonkądekorowany kruszonką



DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

559
699

GRANDESSA
Dżem ekstra
Słoik 450 g
(1 kg = 12,42)
do wyboru: truskawkowo-
-rabarbarowy, śliwkowo-
-wiśniowy, wiśniowo-
-brzoskwiniowo-marakujowy

-20%

229
289

CONFIFRUCTA
Powidła węgierkowe
Słoik 280 g
(1 kg = 8,18)
100 g produktu wyprodukowano ze 185 g owoców

TYLKO TERAZ

549
LUBELLA
Choco Game
Opak. 400 g
(1 kg = 13,73)
limitowana edycja Vito & Bella; 
w kształcie kursorów, o smaku 
czekoladowym z nutą banana

-25%

599
799

TYLKO TERAZ

1299
KINDER 
Chocolate 
Pół Metra
Opak. 3 × 100 g
(1 kg = 43,30)
czekolada z nadzieniem 
mlecznym

TYLKO TERAZ

499
HARIBO
Żelki Squidgies
Opak. 175 g
(100 g = 2,85)
mieszanka miękkich 
kostek w różnych smakach 
owocowych i coli

TYLKO TERAZ

499
HARIBO
Jelly Beans
Opak. 175 g
(100 g = 2,85) 
żelki o smaku owocowym 

BISCOTTO
Kokosanki 
z czekoladą
Opak. 400 g
(1 kg = 14,98)
kokosowe ciasteczka 
z czekoladą

TYLKO TERAZ

999
RITTER SPORT
Jamaica Rum
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)
cukierki o smaku orzechowo-rumowym w mlecznej czekoladzie

TYLKO TERAZ

299
DE JUAN
Baton 
owocowy
Opak. 50 g
(100 g = 5,98)
100% naturalny, 
wyprodukowany 
w Hiszpanii na bazie 
fig, daktyli lub 
moreli; do wyboru 
różne rodzaje

Powidła węgierkowePowidła węgierkowe
 bez substancji konserwujących

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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-20%

239
299

LAJKONIK
Paluszki
Opak. 200 g
(100 g = 1,20)
do wyboru: Junior o smaku 
waniliowym lub słone

DO-23%PŁACISZ
MNIEJ

CANTINELLE 
Oliwa z oliwek 
Extra Virgin 
Butelka 0,75 l
(1 l = 19,32)
oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia

-22%

849
1099

INTENSON
Ksylitol
Opak. 250 g
(100 g = 3,40)
cukier brzozowy, 
naturalny słodzik, stanowi 
alternatywę dla cukru 

TYLKO TERAZ

499
KING’S CROWN
Fasolka 
szparagowa
Słoik 660 g
(1 kg = 13,86)
masa netto 
po odsączeniu: 360 g

PROMOCJA

1449
1599

LIPTON
Herbata w piramidkach
Opak. 20 × 1,7/1,75/1,8 g
(1 szt. = 0,25) 
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

499
599

TYLKO TERAZ

899
YERVITA
Yerba Mate
Opak. 25 × 3 g
(1 szt. = 0,36)
yerba mate wspiera koncentrację, sprawność umysłową oraz wspomaga proces 
odchudzania

-23%

129
169

CISOWIANKA
Woda 
mineralna 
lekko 
gazowana
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,86)
średnio nasycona 
dwutlenkiem 
węgla pochodzenia 
naturalnego; średnio 
zmineralizowana; 
niskosodowa 

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 13–18.09



Tydzień
polskich 

producentów

Tydzień

producentówproducentówproducentów

Tydzień

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

-30
349

499

WĘDLINIARNIA PREMIUM
Pasztet z indyka
Opak. 200 g
(100 g = 1,75)
pieczony; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 115 g mięsa 
i podrobów z indyka

TydzieńTydzieńTydzień
polskich 

producentów

-30%

MIĘSNE SPECJAŁY
Polędwiczki 
z piersi kurczaka
Cena za kg
świeże
* 20% taniej w porównaniu 
do ceny regularnej 
za 400 g = 7,99 zł (1 kg = 19,98)

TYLKO TERAZ

1598*

20%
TANIEJ*XXL

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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Tydzień
polskich 

producentów
Toruń

Mazo� ze

Małopolska

Nowy 
Sącz

Nie ma nic lepszego niż polskie 
produkty wprost od krajowych 

producentów. Cieszmy się naszym 
dziedzictwem kulinarnym i wspólnie 

wybierajmy to, co świeże, pyszne, 
tradycyjne… po prostu polskie! 

dziedzictwem kulinarnym i wspólnie 
wybierajmy to, co świeże, pyszne, 

tradycyjne… po prostu polskie! 

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

1399
CIASTECZKA Z KRAKOWA
Ciasteczka mieszane
Opak. 500 g
(1 kg = 27,98)

TYLKO TERAZ

549
KOPERNIK
Mieszanka 
Toruńska
Opak. 300 g
(1 kg = 18,30)

TYLKO TERAZ

2490
Kiełbasa 
wiejska 
z Mościbród
Cena za kg

TYLKO TERAZ

499
Sok z gór
Butelka 0,75 l
(1 l = 6,65)

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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-22%

699
899

RODZINNE PRZYSMAKI
Kiełbaski pieprzoweKiełbaski pieprzowe
Opak. 300 g
(1 kg = 23,30)
wieprzowe, wędzone, surowe; 100 g wieprzowe, wędzone, surowe; 100 g 
produktu wyprodukowano ze 116 g 
mięsa wieprzowego

Tydzień
polskich 

producentów

TYLKO TERAZ

2490
Kiełbasa wiejska z Mościbród
Cena za kg
wieprzowa, wędzona, parzona; produkt z polskich 
ras: wielkiej białej polskiej, wielkiej białej 
zwisłouchej; hodowla bez GMO, bez antybiotyków; 
100 g produktu wyprodukowano ze 121 g mięsa 
wieprzowego

TYLKO TERAZ

399

Kiełbasa krakowska sucha 
mix
Opak. 90 g
(100 g = 4,43)
krakowska sucha wieprzowa z szynki oraz z fileta 
kurczaka w jednym opakowaniu; w plastrach; 
100 g produktu wyprodukowano ze 143 g mięsa 
z szynki/130 g mięsa z fileta kurczaka

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

599
ŁUKÓW
Kiełbasa 
w słoiku
Słoik 290 g
(1 kg = 20,66)
zawartość mięsa: 
83%; do wyboru: 
podwawelska, 
żywiecka, krakowska

22%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.10
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NA EKSPOZYTORZENA EKSPOZYTORZE

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

-33%

599
899

WĘDLINIARNIA
Szynka cienkie Szynka cienkie Szynka cienkie 
plastry
Opak. 200 gOpak. 200 g
(100 g = 3,00)
mięso wieprzowe: 96%; mięso wieprzowe: 96%; 
w plastrach; do wyboru: w plastrach; do wyboru: 
lekko wędzona lub lekko wędzona lub 
gotowana

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

499
Szynka z beczki
Opak. 100 g
wieprzowa, wędzona, 
parzona; 100 g wyrobu 
wyprodukowano ze 116 g 
szynki wieprzowej

 bez dodatku glutaminianu-
-monosodowego

 bez glutenu

-20%

399
499

TARCZYŃSKI
Kabanosy roślinne
Opak. 90 g
(100 g = 4,43)
wysoka zawartość białka

TYLKO TERAZ

449
Kabanosy
Opak. 120 g
(100 g = 3,74)
do wyboru: wieprzowe, 
drobiowo-wieprzowe 
lub z boczkiem

TYLKO TERAZ

2990

NOWAK
Schab 
z kaszubskiej 
wędzarni
Cena za kg
tradycyjna receptura, w której 
wykorzystano tylko 4 składniki; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 126 g mięsa wieprzowego 
z szynki; bez glutenu

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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Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

-22%

349
449

Bryndza sądecka
Opak. 120 g
(100 g = 2,91)
serek owczo-krowi, wyprodukowany w 50% z sera owczego

TYLKO TERAZ

699
OSM WŁOSZCZOWA
Ser włoszczowski
Opak. 300 g
(1 kg = 23,30)
ser żółty typu szwajcarskiego; 
w plastrach

TYLKO TERAZ

599
FRĄCKOWIAK
Ser smażony
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
z dojrzałego twarogu z mleka krowiego; do wyboru: naturalny lub z kminkiem

SIERPC
Ser KrólewskiSer Królewski
Opak. 250 g
(100 g = 1,96)
ser typu szwajcarskiego; ser typu szwajcarskiego; 
w kawałku

-30%

489
699 TYLKO TERAZ

499
Masło 
śmietankowe 
nadbużańskie
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)
zawartość tłuszczu: 82%

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

Tydzień
polskich 

producentów

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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DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

219
MLEKOVITA
Jogurt pitny Dar Pure
Opak. 250 g
(100 g = 0,88)
o smaku mango-banan; prosty skład – bez 
dodatku cukrów; zawierają tylko 3 składniki: 
jogurt, owoce i owies; bez laktozy

-30%

699
999

Jaja od kury 
zielononóżki
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,70)
jaja różnej wielkości, z chowu 
na wolnym wybiegu

TYLKO TERAZ

249
MLEKPOL
Deser z maślanką
Opak. 170 g
(100 g = 1,46)
do wyboru: o smaku muffinki jagodowej, 
tarty cytrynowej lub z nata de coco 
i kawałkami czekolady 

TYLKO TERAZ

999
OSM WŁOSZCZOWA 
Twaróg 
na sernik 
Opak. 1 kg
nie wymaga zmielenia

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

699
Sielawa 
patroszona
Cena za 100 g

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony -20%

399
499

GOSTYŃ
Mleko 
zagęszczone 
light 
z magnezem
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)
niesłodzone; 
4% tłuszczu

-20%

228
285

MLECZNA RZEKA
Kefir 
naturalny
Butelka 1 kg
2% tłuszczu; zawiera 
mikroflorę czystych 
kultur bakterii 
mlekowych

produkt
chłodzony

MLECZNA MANUFAKTURA
Serek waniliowy
Słoik 270 g
(1 kg = 11,81)
homogenizowany

-20%

319
399

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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TYLKO TERAZ

799
ZŁOTE RUNO
Kluski 
kładzione
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
do wyboru: kluski 
kładzione z grzybami 
leśnymi i warzywami 
lub kluski kładzione 
z pulpecikami i grzybami 
leśnymi

TYLKO TERAZ

499
Racuchy
Opak. 320 g
(1 kg = 15,59)
z jabłkami

TYLKO TERAZ

499
PIEROGARNIA JAN
Kartacze wileńskie z mięsem
Opak. 450 g
(1 kg = 11,09)
farsz z mięsa wieprzowego (85%), z cebulką 
i przyprawami

TYLKO TERAZ

499
DWOREK 1905
Sałatka
Słoik 670 g
(1 kg = 13,86)
do wyboru: staropolska 
lub babuni; masa netto 
po odsączeniu: 360 g

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

219
ABAK
Zacierka 
Makarony Polskie
Opak. 250 g
(100 g = 0,88)
makaron 2-jajeczny

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

Tydzień
polskich 

producentów

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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TYLKO TERAZ

699
Zupa rybna 
kapitańska
Słoik 380 ml
(1 l = 18,39)
do wyboru: lekko pikantna 
lub śmietanowo-warzywna

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

999
SPIŻARNIA
ANNY WALCZYŃSKIEJ
Miód polski
Słoik 220 g
(100 g = 4,54)
do wyboru:
• Bursztyn – z liofilizowanymi owocamiBursztyn – z liofilizowanymi owocami
• Róża – z syropem kwiatowym
• Lawenda – z syropem kwiatowym
• Bakalie – z bakaliami
• Rubin – z liofilizowanymi owocami

TYLKO TERAZ

499
HOTZ
Hummus/
Pasta słonecznikowa
Słoik 140 g
(100 g = 3,56)
do wyboru: hummus klasyczny, z czarnuszką, 
z suszonymi pomidorami lub pasta słonecznikowa 
z amarantusem

TYLKO TERAZ

499
PROVITUS
Ogórki 
konserwowe
Słoik 640 g
(1 kg = 16,63)
do wyboru: cukero-
-słodkie lub latosie; 
masa netto 
po odsączeniu: 300 g

TYLKO TERAZ

899
HELIO
Natura so soft 
żurawina
Opak. 150 g
(100 g = 5,99)
żurawina nasączona 
sokiem żurawinowym

TYLKO TERAZ

699
SZUBRYT
Zrazy/Roladki
Słoik 480 g
(1 kg = 14,56)
do wyboru: roladki ze szpinakiem 
w sosie śmietanowym lub zraziki 
wieprzowe w sosie koperkowym

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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TYLKO TERAZ

799
MIESZKO
Cukierki 
Michaszki
Opak. 260 g
(1 kg = 30,73)
cukierki z orzeszkami 
arachidowymi 
w czekoladzie

TYLKO TERAZ

549
KOPERNIK
Mieszanka 
Toruńska
Opak. 300 g
(1 kg = 18,30)
pierniki w różnych 
smakach

TYLKO TERAZ

099
ŚNIEŻKA
Baton Michałki z Hanki
Opak. 30 g
(100 g = 3,30)
baton czekoladowy z orzechami arachidowymi 

TYLKO TERAZ

599
POMORZANKA
Czekolada Makarena 
Opak. 180 g
(100 g = 3,33)
do wyboru różne rodzaje

ASTRA
Łagodna Crema
Opak. 250 g
(100 g = 3,00)
kawa mielona; 100% arabikakawa mielona; 100% arabika

TYLKO TERAZ

749

TYLKO TERAZ

1499
UNA PALONA
Kawa ziarnista
Opak. 250 g
(100 g = 6,00)
wypalana w tradycyjnym piecu i ręcznie 
pakowana w Poznaniu; do wyboru:
• Short Black – mieszanka arabiki 

i robusty o niskiej kwasowości 
i posmaku gorzkiej czekolady

• Green Latin – 100% arabika 
o wyczuwalnych nutach czerwonych 
grejpfrutów i aromacie marcepanu 
i ciemnej czekolady

• Purple Santos – 100% arabika 
z wyczuwalnym aromatem mlecznej 
czekolady z kandyzowanymi bakaliami

Tydzień
polskich 

producentów

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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TYLKO TERAZ

1399
CIASTECZKA 
Z KRAKOWA
Ciasteczka 
mieszane
Opak. 500 g
(1 kg = 27,98)
w opakowaniu różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

499
Krówki milanowskie
Opak. 300 g
(1 kg = 16,63)
mleczne

TYLKO TERAZ

229
SKAWA
Draże Korsarz XXL
Opak. 130 g
(100 g = 1,76)
kokosowe w polewie kakaowej

-29%

169
239

WAWEL
Cukierki
Cena za 100 g
do wyboru: Michałki, Trufle, 
Mieszanka Krakowska

TYLKO TERAZ

999
KOPERNIK
Pierniki lukrowane
Opak. 600 g
(1 kg = 16,65)
z nadzieniem o smaku morelowym 
lub różanym

TYLKO TERAZ

169
AKSAM
Beskidzkie Paluchy
Opak. 100 g
do wyboru: z solą lub z sezamem

29%PŁACISZ
MNIEJ O

OSZCZĘDZASZ 0,70 ZŁ 

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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TYLKO TERAZ

499
Sok z gór
Butelka 0,75 l
(1 l = 6,65)
100% sok 
tłoczony; do wyboru: jabłko-gruszka, 
jabłko-marchew lub soczyste jabłko

TYLKO TERAZ

1499
OLEOFARM
Sok 100% 
z owoców 
Butelka 490 ml
(1 l = 30,59)
do wyboru: jeżyna lub wiśnia

TYLKO TERAZ

499
Piwo Kormoran marcowe*
Butelka 500 ml
(1 l = 9,98)
piwo długo leżakowane
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,8% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

TYLKO TERAZ

499
Piwo Kormoran Ale*
Butelka 500 ml
(1 l = 9,98)
piwo typu english pale ale
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,1% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18 JEST 

PRZESTĘPSTWEM

NFC  NIE 
Z KONCENTRATU 

TYLKO TERAZ

1499
DARY NATURY
Bomba witaminowa 
EKO
Opak. 200 g
(100 g = 7,50)
herbatka ekologiczna, 
owocowa; na bazie starannie 
wyselekcjonowanych i najwyższej 
jakości składników

TYLKO TERAZ

349
BRACIA SADOWNICY
Smoothie Gęste 
Jabłko
Butelka 215 ml
(100 ml = 1,62)
do wyboru: banan-
-kokos, jagoda-jeżyna, 
mango-brzoskwinia 
lub pomarańcza-marchewka

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 

Tydzień
polskich 

producentów

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 PUPILA

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-25%

299
399

ROMEO
Karma mokra dla psa
Puszka 1240 g
(1 kg = 2,41)
do wyboru: z drobiem, wołowiną lub jagnięciną

-20%

1119
1399

ALNUTRA
Karma sucha dla psa
Opak. 3 kg
(1 kg = 3,73)
pełnoporcjowa; z probiotyczną substancją – inuliną 

-20%

1199
1499

SOLO
Papier toaletowy 
4-warstwowy
Opak. 10 rolek
(1 rolka = 1,20)
z najwyższej jakości czystej 
celulozy, bielonej bez użycia 
chloru

-25%

449
599

PUTZMEISTER
Spray do 
czyszczenia
Opak. 
750 ml
(1 l = 5,99)
do wyboru: do kuchni, 
do łazienek lub 
uniwersalny

-25%

599
799

LUKSJA
Mydło 
w płynie 
zapas
Opak. 900 ml
(1 l = 6,66)
do wyboru różne 
rodzaje

TYLKO TERAZ

1349
BIELENDA 
Balsam do ciała 
Opak. 250 ml
(100 ml = 5,40)
Exotic Paradise; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

599
Odświeżacz 
powietrza 
Opak. 425 ml
(1 l = 14,09)
o przyjaznej wodnej formule oraz 
świeżych nutach zapachowych; 
do wyboru różne zapachy

PRODUKTY MARKI 
BIELENDA DOSTĘPNE 

NA EKSPOZYTORZE

OSZCZĘDZASZ 3,00 ZŁOSZCZĘDZASZ 3,00 ZŁOSZCZĘDZASZ 3,00 ZŁOSZCZĘDZASZ 3,00 ZŁ

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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TYLKO TERAZ

549
WARMIA
Udziec cielęcy
Cena za 100 g
na pieczeń

TYLKO TERAZ

1899
WARMIA
Gulasz cielęcy
Opak. 400 g
(1 kg = 47,48)
mięso cielęce: 100%

TYLKO TERAZ

399
ŚWIEŻEJESZ
Mini kiwi
Opak. 125 g
(100 g = 3,19)
klasa I

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

2999
WARMIA
Cielęcina 
na rosół
Cena za kg
mięso cielęce: 100%

ŚWIEŻEJESZ
Pieczarki 
białe mini
Opak. 250 g
(100 g = 0,96)

-31%

239
349

Śliwki 
polskie
Cena za kg

-51%

289
599

produkt
chłodzony

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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produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

2199
DZIKI TROP
Szynka z dzika
Opak. 500 g
(1 kg = 43,98)
mięso z dziczyzny z polskich lasów; wolne od antybiotyków; nie z hodowli 

TYLKO TERAZ

2499

BBQ
Burger wołowy
Opak. 220 g
(100 g = 1,59)
doskonały na grilla

-20%

349
439

produkt
chłodzony

Tomahawk w marynacie pieprzowo-maślanej 
Cena za kg
stek wieprzowy

WARMIA
Udziec cielęcy
Cena za 100 g
na pieczeń

TYLKO TERAZ

349
DOBRE PLONY
Chleb 
pszenno- 
-żytni 
Sztuka 
1 kg
krojony

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

-30%

979
1399

KRAKUS
Szynka 
konserwowa
Puszka 455 g
(1 kg = 21,52)
z galaretką

GOLDEN SEAFOOD
Morszczuk 
argentyński
Opak. 475 g
(1 kg = 19,98)
filet bez skóry

-20%

949
1199

TYLKO TERAZ

549
ŁOWICZ
Danie z kaszy/
ryżu
Opak. 250 g
(100 g = 2,20)
gotowe w 2 minuty; 
do wyboru: kaszotto 
z papryką i czerwoną 
fasolą, ryż po tajsku z nutą 
kokosa i warzywami 

-22%

069
089

Półbagietka
Sztuka 110 g
(100 g = 0,63)
pszenna

-30%

165
239

KING’S CROWN
Przecier 
pomidorowy
Opak. 500 g
(1 kg = 3,30)
z rozdrobnionych 
pomidorów

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

NOWA 
MARKA 

BBQ

TYLKO TERAZ

249
Tołpyga
Cena za 100 g
świeży płat ze skórą

produkt
chłodzony

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



produkt
chłodzony

-14%

429
499

SWEET VALLEY 
Ananas 
w plastrach
Puszka 560 g
(1 kg = 12,62)
lekko słodzony; masa 
netto po odsączeniu: 
340 g

TYLKO TERAZ

599
MUCCI
Lody bez laktozy 
i bez glutenu
Opak. 1 l
do wyboru: waniliowe, czekoladowe lub truskawkowe

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
głęboko 

mrożony

T’AMORO
Desery włoskie
Opak. 2 szt. 
160/180 g
(100 g = 3,12/2,77)
w eleganckim kubeczku; 
do wyboru: tiramisu lub 
profiteroles

-20%

399
499

WONNEMEYER
Pasta kanapkowa antipasti
Opak. 150 g
(100 g = 2,66)
do wyboru różne rodzaje

-20%

799
999

ROOKHUS
Łosoś 
wędzony 
w kawałku
Opak. 125 g
(100 g = 6,39)
do wyboru: naturalny, 
z pieprzem, z koperkiem

BALTA MARE
Filety śledziowe
Opak. 240 g
(100 g = 1,66)
do wyboru: z żurawiną, z chili, 
z czosnkiem niedźwiedzim, 
z suszonymi pomidorami 
lub z cebulą

-33%

399
599

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników
 bez substancji konserwujących

-20%

199
249

LISNER
Sałatka szefa
Opak. 140 g
(100 g = 1,42)
do wyboru różne rodzaje 

HOCHLAND
Almette
Opak. 150 g
(100 g = 2,46)
puszysty serek 
twarogowy; do wyboru: 
jogurtowy, z chrzanem, 
z pomidorami, ze 
szczypiorkiem i cebulą

PROMOCJA

369
419

TYLKO TERAZ

499

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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-23%

699
919

TRADER JOE’S
Orzechy nerkowca
Opak. 150 g
(100 g = 4,66)
smażone i solone

-27%

799
1099

RIO D’ORO
Sok 
jabłkowy
Karton 3 l
(1 l = 2,66)
bezpośrednio 
tłoczony, 
naturalnie 
mętny, 
wyciśnięty
z 5 kg jabłek 

TYLKO TERAZ

899
RIO D’ORO
Sok 
Butelka 750 ml
(1 l = 11,99)
z dodatkami superfoods; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1399
SUNQUICK
Koncentrat 
pomarańczowy
Butelka 
0,58 l
(1 l = 24,12)
zawartość owoców: min. 50%

DO-27%PŁACISZ
MNIEJ

NFC  NIE 
Z KONCENTRATU Z KONCENTRATU 

produkt
chłodzony

-25%

299
399

Piwo Desperados Lime*
Butelka 0,4 l
(1 l = 7,48)
piwo o smaku tequili, cytryny i kaktusa
kraj pochodzenia: Polska
alk. 3% obj.
*  dostępne w wybranych sklepach

-20%

399
499

REICHSGRAF
Ciastka korzenne
Opak. 600 g
(1 kg = 6,65)
kruche ciastka

-24%

799
1059

TRADER JOE’S
Migdały
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
kalifornijskie, łuskane

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

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



TYLKO TERAZ

2799
FAIRY
Kapsułki 
do zmywarki
Opak. 28/35 szt.
(1 szt. = 1,00/0,80)
do wyboru: Platinum Plus lub Platinum All in One

TYLKO TERAZ

499
FAIRY 
Płyn 
do naczyń 
Opak. 900 ml
(1 l = 5,54) 
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

699
TYTAN 
Płyn do mycia 
kuchni 
Opak. 500 ml
(1 l = 13,98)

TYLKO TERAZ

699
TYTAN
Płyn do kabin 
prysznicowych
Opak. 500 ml 
(1 l = 13,98)

TYLKO TERAZ

699
TYTAN
Płyn 
do usuwania 
przypaleń
Opak. 500 ml
(1 l = 13,98)

TYLKO TERAZ

699
TYTAN
Płyn 
dezynfekujący 
do łazienek
Opak. 500 ml
(1 l = 13,98)

TYLKO TERAZ

699
TYTAN
Płyn do grilla 
i szyb kominka
Opak. 500 ml
(1 l = 13,98)

NA EKSPOZYTORZE

NA EKSPOZYTORZE

FAIRY
Pianka 
do mycia naczyń
Opak. 350 ml
(1 l = 25,69)
nowa forma pianki 
w opakowaniu z dozownikiem

TYLKO TERAZ

899

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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1199
GARDENLINE
Cebulki kwiatów
Zestaw
do wyboru różne rodzaje

2699
GARDENLINE
Zamiokulkas
Sztuka
w doniczce o średnicy: 14 cm, 
wysokość rośliny: ok. 35–55 cm

799
GARDENLINE
Czosnek ozdobny
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

1299
GARDENLINE
Kaktusy i sukulenty
Sztuka
do wyboru różne rodzaje 

599
GARDENLINE
Kalocefalus
Sztuka
w doniczce o średnicy: ok. 10,5 cm, 
wysokość rośliny: ok. 20 cm

499
GARDENLINE
Hebe
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

999
GARDENLINE
Golteria
Sztuka
w doniczce o średnicy: 9 cm, 
wysokość rośliny: ok. 15 cm 

329
GARDENLINE
Wrzos zwyczajny
Sztuka
w doniczce o średnicy 9 cm, wysokość rośliny: ok. 17 cm; 
do wyboru: czerwony, biały, różowo-fioletowy

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



1999
Miska na karmę
Sztuka/Zestaw 
melaminowa, z wyjmowanym 
wkładem; antypoślizgowa 
podstawa; do wyboru:
• zestaw 2 misek 

o pojemności: 200 lub 400 ml
• 1 duża miska o pojemności 

400 lub 800 ml

3599
Drapak dla kota
Sztuka
z pluszowym wykończeniem; 
do wyboru różne rodzaje

8999
QUIGG
Maszynka do strzyżenia zwierząt
Zestaw
4 nasadki (3, 6, 9 i 12 mm); 2 ukośne nasadki dla naturalnego efektu strzyżenia; głowica 
tnąca ze stali nierdzewnej; z akcesoriami w zestawie: nożyczki, szczotka i grzebień 
do sierści, szczotka do czyszczenia, osłona na ostrze, ładowarka, pokrowiec

2499 Kurtka dla psa
Sztuka
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.26
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VDE

WKRĘĆ SIĘ
w remont!

2499
WORKZONE
Zestaw wkrętaków VDE
Zestaw 8 szt. 
wkrętaki izolowane, do prac również pod napięciem; certyfikat VDE 
zapewniający bezpieczeństwo

1499
WORKZONE
Akcesoria magnetyczne
Sztuka/Zestaw
do wyboru: magnetyzer/demagnetyzer, 2-częściowy zestaw narzędzi inspekcyjnych, 
uchwyt magnetyczny, kuwetki magnetyczne

199
QUIGG
Odkurzacz 
kompaktowy
Sztuka
bezworkowy; zbiornik na kurz 
o pojemności 1,5 l otwierany 
za pomocą przycisku; teleskopowa 
rura ze stali nierdzewnej; przewód 
sieciowy o długości ok. 5 m; 
3 wymienne szczotki; lekki 
i kompaktowy

AUTOMATYCZNE ZWIJANIE 
PRZEWODU SIECIOWEGO

AKCESORIA 
W ZESTAWIE

DOSTĘPNY OD PONIEDZIAŁKU 13.09*

*oferta 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. 27
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1999
FAIR
Ręczniki luksusowe 
dla gości
Zestaw 4 szt.
100% bawełna FAIRTRADE; 
wymiary: 30 × 50 cm; do wyboru 
różne rodzaje

2999
FAIR
Ręcznik luksusowy 
kąpielowy
Sztuka
100% bawełna FAIRTRADE; wymiary: 
70 × 140 cm; do wyboru różne rodzaje

  2009AN7688 AITEX  2009AN7688 AITEX  

  2009AN7688 AITEX  2009AN7688 AITEX  

60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

WIĘCEJ PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH 
ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE 
WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

2998
FAIR
Ręczniki luksusowe
Zestaw 2 szt.
(1 szt. = 14,99)
100% bawełna FAIRTRADE; wymiary: 
50 × 100 cm; do wyboru różne rodzaje

  2009AN7688 AITEX  2009AN7688 AITEX  

HOME CREATION
Koc polarowy Teddy
Sztuka
70% poliester, 30% bawełna; 
wymiary: 150 × 200 cm; do wyboru 
różne rodzaje

HIT

6999
  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  D07-0100 HOHENSTEIN HTTI  

60°C
TEMPERATURA

PRANIA

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.28
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1999
POCOPIANO
Joggersy 
chłopięce
Para
100% bawełna lub 
72% poliester, 
28% bawełna; do wyboru 
dwa rodzaje
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne 
są w każdym rozmiarze

2499
Sukienka dziewczęca 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO lub 90% bawełna 
BIO, 10% wiskoza; do wyboru dwa 
rodzaje
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

3498
POCOPIANO
Jegginsy 
dziewczęce
Opak. 2 pary 
73% bawełna, 
25% poliester, 
2% elastan; krój 
dopasowany 
do sylwetki
Rozmiary: 92–116

2499
Bluza chłopięca 
z bawełną BIO
Sztuka
100% bawełna BIO lub 70% bawełna 
BIO, 30% wiskoza; z kapturem lub 
bez; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 92–116
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

2PAK

   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI   05.0.3503 HOHENSTEIN HTTI  

CENA 17,49/PARĘ 
PRZY ZAKUPIE 

2PAKU

4999
ACTIVE TOUCH KIDS
Kurtka dziecięca outdoorowa
Sztuka
100% poliester; rękawy: część zewnętrzna: 
97% poliester, 3% elastan; część wewnętrzna: 
100% poliester; podszewka i wypełnienie: 
100% poliester; z powłoką Teflon EcoElite; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 86/92–134/140
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  11.0.90655 HOHENSTEIN HTTI  

WODOODPORNA 

DOSTĘPNY OD PONIEDZIAŁKU 13.09*

*oferta 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. 29
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5999

WALKX
Mokasyny damskie
Para
z poliuretanu w połączeniu z wytrzymałą podeszwą 
z TPR; wygodna tekstylna wyściółka i PU w okolicy 
pięt; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–39

7999
WALKX
Sztyblety 
damskie
Para
cholewka ze skóry; ocieplana 
wyściółka i wkładka buta 
z pianki typu EVA pokryta 
skórą; podeszwa z TPR; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 37–40
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

4499 Sweter/
Kardigan damski
Sztuka
51% poliester, 43% akryl, 
3% wełna, 3% elastan; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

5999
UP2FASHION
Ponczo damskie
Sztuka
60% wiskoza, 40% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje 
Rozmiar: uniwersalny

2999
UP2FASHION
Spódnica damska z wełną 
lub z imitacji zamszu
Sztuka 
95% poliester, 5% elastan lub 70% poliester, 
30% wełna; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 38–44
Nie wszystkie modele 
dostępne są w każdym rozmiarze

  08.HBD.63943 HOHENSTEIN HTTI  08.HBD.63943 HOHENSTEIN HTTI  

  19.HBD.82475 HOHENSTEIN HTTI  19.HBD.82475 HOHENSTEIN HTTI  

  19.HCN.84413 HOHENSTEIN HTTI  19.HCN.84413 HOHENSTEIN HTTI  

1.

2.

2.

3999 UP2FASHION
Golf/Półgolf 
damski
Sztuka
50% wiskoza, 28% poliester, 22% poliamid; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  18.HBD.48689 HOHENSTEIN HTTI  18.HBD.48689 HOHENSTEIN HTTI  

1.

Z DODATKIEM 
WEŁNY

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.30
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3999
STRAIGHT UP
Koszula 
męska 
Classic Fit 
100% bawełna; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

4499 STRAIGHT UP
Bluza męska
Sztuka
60% bawełna, 40% poliester lub 67% bawełna, 
28% poliester, 5% wiskoza; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI   98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

3499
STRAIGHT UP
Spodnie 
dresowe męskie
Para
60% bawełna, 40% poliester 
lub 67% bawełna, 
28% poliester, 5% wiskoza; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

999
UP2FASHION
Rajstopy 
damskie
Para
95% poliamid, 5% elastan 
(Lycra®); z płaskim szwem 
i klinem; do wyboru różne 
rodzaje
Rozmiary: 36/38–44/46

  28456 OETI

3.

3.

4.

4.

STYLOWO
i ciepło

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. 31
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2999
ROYALLIFE
Modna torba 
na zakupy
Sztuka
obszerna komora główna; z kieszenią 
zamykaną na zamek błyskawiczny 
i małą kieszonką; z praktycznym 
karabińczykiem do mocowania 
pęku kluczy; dwa stabilne uchwyty 
do noszenia z aluminium w miękkim 
obszyciu; dodatkowa kieszeń siatkowa 
na boku; do wyboru różne rodzaje

UCHWYT 
TELESKOPOWY

POJEMNOŚĆ: 
OK. 28 L BOCZNA KIESZEŃ 

Z SIATKI

KOMORA GŁÓWNA 
Z PRZEGRODAMI

4999
WALKX
Buty dziewczęce ze 
światełkami
Para
syntetyczny materiał wierzchni 
w połączeniu z tkaniną; 
wielokolorowe światła migające 
w obrębie cholewki; tekstylna 
wyściółka, wkładka pokryta 
tkaniną; elastyczna podeszwa 
z TPR; do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 30–36
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

2999
Parasol 
automatyczny 
Sztuka
materiał pokrycia: 
100% poliester; stabilny 
stelaż; system ochrony 
przed wiatrem; średnica: 
105 cm; do wyboru różne 
rodzaje

ROYALLIFE
Torba podróżna na kółkach
Sztuka
do wyboru:
• torba o pojemności 110 l 

(wymiary: ok. 77 × 40 × 33,5 cm)
• torba o pojemności 102 l 

(wymiary: ok. 80 × 39 × 32 cm)
129

Parasol 
zmieniający 
kolor
Sztuka
zmienia kolory 
po kontakcie z wodą; 
materiał pokrycia: 
100% poliester; 
bezpieczny mechanizm 
otwierania/zamykania; 
bezpieczny mechanizm 
otwierania/zamykania; 
bezpieczny mechanizm 

średnica: ok. 95 cm

HIT

2999

Parasol 

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.32
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1999 HOME CREATION
Poduszka podróżna
Sztuka
strona wierzchnia: 100% poliester, spód: 
93% poliester, 7% elastan z wypełnieniem 
z kulek polistyrenowych; jednym ruchem ręki 
można zmienić rogala w poduszkę pod głowę; 
wymiary: poduszka: ok. 32 × 24 cm, rogal: 
ok. 32 × 32 cm; do wyboru różne rodzaje

4999 HOME CREATION KITCHEN
Zestaw śniadaniowy
12-elementowy
szkło opalizujące; w zestawie:
• 4 talerze płaskie
• 4 talerze deserowe
• 4 miseczki

899
HOME CREATION KITCHEN
Szklanki
Zestaw 4 szt.
pojemność: 300 ml; do wyboru różne rodzaje

3999
HOME CREATION KITCHEN
Sztućce
Zestaw 16-elementowy
dla 4 osób; z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej; przystosowane do mycia 
w zmywarce

WYPRODUKOWANO 
WE FRANCJI

MOŻNA MYĆ 
W ZMYWARCE

   18.HCN.61346 HOHENSTEIN HTTI   18.HCN.61346 HOHENSTEIN HTTI  

4599

NOVITESSE
Prześcieradło frotté z gumką
Sztuka
78% bawełna, 22% poliester; 
wymiary: ok. 140–160 × 200 cm;
do wyboru różne rodzaje

3399

M1VLXD279 HOHENSTEIN HTTI60°C
TEMPERATURA

PRANIA
MOŻNA SUSZYĆ

W SUSZARCE

wymiary: ok. 90 × 190–100 × 200 cm

wymiary: ok. 140–160 × 200 cm

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. 33
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MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 
150 KG

7999
WORKZONE
Drabina składana 2-stopniowa
Sztuka
wytrzymała stalowa konstrukcja; szerokie antypoślizgowe 
stopnie zapewniają idealną stabilność i bezpieczeństwo 

2999
WORKZONE
Wkrętaki bardzo długie
Zestaw 6 szt.
sięgną wszędzie; długość grotu aż 325 mm

KOŃCÓWKI 
MAGNETYCZNE

WSZYSTKO DLA ZŁOTEJ RĄCZKI

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.34
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2999
WORKZONE
Zestaw narzędzi precyzyjnych
Zestaw 36 lub 38 elementów
zestaw narzędzi idealnych do elektroniki oraz innych prac wymagających 
precyzji; do wyboru dwa zestawy

9999
WORKZONE
Składany wózek 
transportowy
Sztuka
metalowy, rozkładany teleskopowo, 
z automatycznie składanymi 
kółkami o dużej średnicy, idealny 
do bagażnika oraz prac wokół domu

999
WORKZONE
Silikonowa taśma 
uszczelniająca
Sztuka
estetyczne uszczelnienie połączeń zabezpieczające 
przed płynami i pyłem; wymiary: 22 mm × 3,35 m

DO 90 KG

WIĘCEJ 
PRODUKTÓW 
Z ASORTYMENTU 
ODZIEŻY I ARTYKUŁÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZNAJDZIESZ 
NA STRONIE WWW.ALDI.PL, 
SKANUJĄC KOD QR

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. 35
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-30%

165
239

KING’S CROWN
Przecier pomidorowy
Opak. 500 g
(1 kg = 3,30)
z rozdrobnionych pomidorów

2999

Bluza dziecięca 
Sztuka 
80% bawełna,12% wiskoza, 
8% poliester lub 60% bawełna, 
40% poliester; do wyboru 
różne rodzaje
Rozmiary: 122–158
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

-37%

299
479

ŚWIEŻEJESZ
Cytryny
Opak. 500 g
(1 kg = 5,98)
klasa I

2999
HOME CREATION
Poduszka 
dekoracyjna
Sztuka
poszewka: strona 
wierzchnia: 
86% bawełna, 
14% poliester; strona 
spodnia: 100% bawełna; 
wypełnienie: 
100% poliester 
z recyklingu; wymiary: 
45 × 45 cm; do wyboru 
różne rodzaje

  D09-1033 HOHENSTEIN HTTI  D09-1033 HOHENSTEIN HTTI  

37/2021 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 18.09OD CZWARTKU 16.09

OD PONIEDZIAŁKU 13.09 OD ŚRODY 15.09

NIE 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

