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OD PONIEDZIAŁKU 5.07

TYLKO TERAZ

1799
BOBOWINA
Niemięso – 
roślinna 
alternatywa 
dla mięsa
Opak. 200 g
(100 g = 9,00)

TYLKO TERAZ

899
RUNOLAND
Kimchi
Słoik 300 g
(1 kg = 29,97) 

TYLKO TERAZ

499
Wegańska 
alternatywa 
jogurtu 
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)

-20%

799
999

VIOLIFE
Original Flavour/
Greek White
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)

-25%

599
799

GUT BIO
BIO Produkty 
wegańskie
Opak. 140/175/400 g
(100 g = 4,28/3,42/1 kg =14,98)

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

Raz ALDI, zawsze ALDI



WEGE PRZYSMAKI i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Podczas kolejnej wspólnej akcji ALDI 
i ProVeg pomożemy Ci stworzyć dania 
na mniejszy i większy głód, które można 

zapakować do pudełka lub słoika, tak aby 
w wakacyjnej podróży nie rezygnować ze 
zdrowej diety. 

Z CZEGO STWORZYĆ IDEALNY 
POSIŁEK NA WYNOS?
W przypadku produktów roślinnych nie musimy 
martwić się tak bardzo o przechowywanie. 
Posiłki oparte na produktach zbożowych, 
roślinach strączkowych, warzywach czy 
owocach są bardziej odporne na wysokie 
temperatury i często nie potrzebują 
przechowywania w chłodnym otoczeniu 
w przeciwieństwie do tych zawierających 
mięso, nabiał czy jaja. 

JAKIE POSIŁKI SPRAWDZĄ 
SIĘ W PODRÓŻY?
Na mały głód – szybkie w przygotowaniu 
przekąski czy drugie śniadanie. W tej roli 
świetnie sprawdzą się kanapki. Najlepiej 
z pełnoziarnistym pieczywem, pastą z roślin 
strączkowych i świeżymi warzywami. Te same 
składniki możemy również zawinąć w tortillę 
lub pitę i przygotować w ten sposób wrapy. 
Kolejnym sposobem podania tych samych 
produktów jest pokrojenie warzyw w słupki 
i serwowanie ich z pastą z roślin strączkowych 
w formie dipu. Konsystencję past możemy 
zmieniać w zależności od ilości dodanej do nich 
wody, więc w tym przypadku dodajmy jej 
trochę więcej. Takie warzywa z pastą możemy 
przegryzać bułką lub pitą.

Na duży głód – bardzo dobrze sprawdzą 
się jednogarnkowe dania warzywne oraz 
sałatki i roślinne bowle z dodatkiem kasz 
czy makaronów. Możemy przechowywać 
je w pudełkach lunchowych, słoikach 
i termosach, jeśli zależy nam na zachowaniu 
temperatury dania. Duszone warzywa w sosie 
pomidorowym z fasolą czy ciecierzycą i kaszą 
gryczaną będą świetnym obiadem na wynos. 
Możemy przygotować taki obiad również 
w wersji bardziej na surowo – liście szpinaku 
z dodatkiem ulubionych warzyw, tofu czy roślin 
strączkowych i z pełnoziarnistym makaronem 
penne będą bardzo sycącą i dobrą sałatką 
odpowiednią do spakowania.

Na słodko – ulubione owsianki na mleku 
roślinnym, z owocami, orzechami możemy 
zamknąć w słoiku lub w termosie i zapakować 
do plecaka. Kolejnym słodkim daniem bardzo 
dobrze sprawdzającym się w opcji na wynos są 
usmażone wcześniej placuszki. Możemy podać 
je z pokrojonymi i umieszczonymi w oddzielnym 
pojemniku owocami. Szybką i poręczną 
przekąską może być również owocowy koktajl 
przelany do butelki. Możemy przygotować 
go z ulubionych owoców z dodatkiem wody lub 
mleka roślinnego.

Zajrzyj do nas po zdrowe produkty 
na wakacyjne wyprawy! Bo to, jakie 

dania pakujesz do plecaka, naprawdę 
ma znaczenie! Zdrowe wybory 

żywieniowe to lepsze samopoczucie 
i więcej energii do zdobywania nowych 

szlaków.

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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BEZ DODATKU CUKRU

BEZ DODATKU 
CUKRU

-15%

169
199

IDEAL
Pieczywo chrupkie
Opak. 160/200 g
(100 g = 1,06/0,85)
źródło błonnika pokarmowego; 
do wyboru: żytnie lub kukurydziane

-20%

229
289

IDEAL
Mini wafle zbożowo-ryżowe
Opak. 45 g
(100 g = 5,09)
naturalne

-31%

095
139

IDEAL
Wafle 
kukurydziane 
cienkie
Opak. 35 g
(100 g = 2,71)
w opakowaniu 7 wafli; 
z dodatkiem soli 
morskiej

-20%

119
149

IDEAL
Wafle ryżowo-kukurydziane
Opak. 30 g
(100 g = 3,97)
do wyboru: o smaku karmelowym lub słonego karmelu

-22%

239
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

-30%

139
199

IDEAL
Wafle ryżowe
Opak. 100 g
do wyboru: naturalne, 
gryczane, musli

-25%

299
399

IDEAL
Wafle kukurydziane 
Opak. 100 g
naturalne

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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POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

TYLKO TERAZ

170 Bułka samo ziarno
Sztuka 100 g
bułka z ziaren, z płatkami owsianymi, nasionami 
słonecznika, siemieniem lnianym i pestkami dyni

TYLKO TERAZ

299
Bagietka 
z ziarnami 
Sztuka 326 g
(1 kg = 9,17)
pszenna; z pieca
kamiennego

DO-20%PIECZYWO

-20%

079
099

Bułka fitness
Sztuka 80 g
(100 g = 0,99)
pszenna, z marchewką, 
ziarnem słonecznika 
i siemieniem lnianym

TYLKO TERAZ

149
Paluch 
orkiszowy
Sztuka 135 g
(100 g = 1,10)
z mąki pszennej 
orkiszowej; na zakwasie 
pszennym

TYLKO TERAZ

349
Chleb graham
Sztuka 430 g
(1 kg = 8,12)
z mąki pszennej graham (41,3%); na zakwasie żytnim

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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WEGE PRZYSMAKI i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

Bułka samo ziarno z pastą 
fasolowo-orzechową
SKŁADNIKI 
NA 2 PORCJE
• bułka samo ziarno 
•  puszka fasoli czerwonej 

Kidney
• 50 g orzechów włoskich 
• 150 g papryki opiekanej

•  ¼ łyżeczki mielonej 
kolendry

•  ½ łyżeczki papryki 
słodkiej

•  ⅓ łyżeczki czosnku 
granulowanego

•  1 łyżka koncentratu 
pomidorowego

• 1 łyżeczka musztardy 
• sól i pieprz 
• 50 g zielonego ogórka 
• 2 rzodkiewki 
• 1 łyżka szczypiorku 
•  10 g kiełków 

rzodkiewki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Fasolę czerwoną odsącz, przepłucz i przełoż do naczynia blendera. Dodaj 

orzechy włoskie, opiekaną paprykę, mieloną kolendrę, paprykę słodką, czosnek 

granulowany, koncentrat pomidorowy i musztardę. Zmiksuj na gładką pastę. 

Dopraw solą i pieprzem do smaku. Zielony ogórek i rzodkiewki pokrój w plastry. 

Szczypiorek posiekaj. Bułkę przekrój na dwie części i posmaruj pastą. 

Na wierzch połóż rzodkiewkę, zielony ogórek, kiełki i szczypiorek. Złóż bułkę 

i zapakuj w papier lub w pudełko na drogę. Smacznego!

-20%

189
239

KNUSPERONE
Płatki owsiane
Opak. 500 g
(1 kg = 3,78)
do wyboru: pełnoziarniste lub górskie

-35%

899
1389

TRADER JOE’S
Orzechy 
włoskie 
łuskane
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)
kalifornijskie

TYLKO TERAZ

199
SONKO
Wafelki pełnoziarniste
Opak. 36 g
(100 g = 5,53)
do wyboru: z owsem, pełnoziarniste lub 3 ziarna 

DO-35%PŁACISZ
MNIEJ

Z PEŁNEGO 
ZIARNA

ŹRÓDŁO BŁONNIKA 
POKARMOWEGO

NA EKSPOZYTORZE

KLIKNIJ PO WIĘCEJ 
PRZEPISÓW

• 50 g zielonego ogórka 
• 2 rzodkiewki 
• 1 łyżka szczypiorku 
•  10 g kiełków 

rzodkiewki

orzechy włoskie, opiekaną paprykę, mieloną kolendrę, paprykę słodką, czosnek 

granulowany, koncentrat pomidorowy i musztardę. Zmiksuj na gładką pastę. 

Dopraw solą i pieprzem do smaku. Zielony ogórek i rzodkiewki pokrój w plastry. 

Na wierzch połóż rzodkiewkę, zielony ogórek, kiełki i szczypiorek. Złóż bułkę 

Bułka samo zia

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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POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

TEN I INNE PRODUKTY MARKI NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

199

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

TYLKO TERAZ

349
Chipsy 
chlebowe
Opak. 120 g
(100 g = 2,91)
z ciemnego pieczywa, 
o smaku czosnkowym

TYLKO TERAZ

399
FAVOLOSI
Chrupki 
bezglutenowe
Opak. 70 g
(100 g = 5,70) 
do wyboru: serowe, 
serowe z kurkumą 
i imbirem lub serowo-
-paprykowe

TYLKO TERAZ

249
DOBRA KALORIA
Baton owocowy
Opak. 35 g
(100 g = 7,11)
naturalny, o smaku kokosowo-
-pomarańczowym

BOBOVITA
BIO Chrupeczki zbożowe
Opak. 20 g
(100 g = 14,95)
idealna przekąska na spacer i w podróży; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

299

TYLKO TERAZ

149
PORCJA DOBRA 
Baton 100% 
owoców
Sztuka 16 g
(100 g = 9,31) 
do wyboru: jabłko-jeżyna, 
jabłko-truskawka 
lub jabłko-śliwka 

BEZ DODATKU 
CUKRU

BEZ LAKTOZY

WYSOKA  
ZAWARTOŚĆ 
BŁONNIKA 

POKARMOWEGO

BEZ 
GLUTENU

BEZ DODATKU 
CUKRU

BEZ DODATKU 
CUKRU

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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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Orzechy rozdrobnij w blenderze lub drobno posiekaj. Zmiksuj śliwki i połącz 

z orzechami, kakao i cynamonem. Zwilżonymi rękami formuj kuleczki 

– zależności od wielkości możesz uzyskać 10–15 kulek. Gotowe kuleczki wstaw 

do lodówki na ok. 1 h. Smak kulek możesz zmieniać, dodając inne owoce 

suszone (np. żurawinę) lub przyprawy (np. wanilię). 

SKŁADNIKI 
• 150 g suszonych śliwek
•  50 g ulubionych orzechów, np. nerkowców

Kulki mocy z suszonymi
śliwkami 

• 1 łyżka kakao
• ½ łyżeczki cynamonu

WEGE PRZYSMAKI i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

KLIKNIJ PO WIĘCEJ 
PRZEPISÓW

-28%

899
1249

TYLKO TERAZ

499
NATURIO 
Smoothie 
owocowe
Butelka 1 l
do wyboru: 
witalność lub 
odporność

TYLKO TERAZ

099
Sezamki 
Opak. 27 g
(100 g = 3,67)

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

BEZ 
DODATKU 

CUKRU

100% SOKU

TRADER JOE`S
Śliwki suszone 
Opak. 500 g
(1 kg = 17,98)
bez pestekTYLKO TERAZ

1199
PURENA
Ginger Morning 
Super Shot 100% 
Opak. 200 ml
(100 ml = 6,00)
100% z soku z imbiru i cytryny; 
do rozcieńczenia z wodą – aby 
otrzymać szklankę napoju, 
wystarczy rozcieńczyć łyżeczkę 
soku w 200 ml wody 

DO STOSOWANIA 
NA ZIMNO 

LUB NA CIEPŁO

BEZ DODATKU 
CUKRU

z

odporność

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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NA EKSPOZYTORZE

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

099

CELIKO
Wegański 
budyń 
śmietankowy 
Opak. 40 g
(100 g = 2,48)
bez dodatku cukru

TYLKO TERAZ

099
CELIKO
Wegański kisiel 
jagodowy
Opak. 20 g
(100 g = 4,95)
bez dodatku cukru

TYLKO TERAZ

229
CELIKO
Wegańska 
galaretka 
truskawkowa 
Opak. 45 g
(100 g = 5,09)

TYLKO TERAZ

399
ŁOWICZ 
Pudding bez deka mleka
Opak. 180 g
(100 g = 2,22)
deser odpowiedni dla wegetarian i wegan; 
do wyboru: waniliowy z laską wanilii lub 
czekoladowy

TYLKO TERAZ

499
Wegańska 
alternatywa jogurtu 
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)
fermentowany produkt na bazie soi; wzbogacony 
w wapń i witaminy; do wyboru: naturalny, o smaku 
waniliowym, z borówkami

TYLKO TERAZ

499
MELVIT 
Mąka z ciecierzycy
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)

TYLKO TERAZ

199
MELVIT
Mąka kukurydziana
Opak. 500 g
(1 kg = 3,98)

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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WEGE PRZYSMAKI i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

POWODÓWPOWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDIBY WPAŚĆ DO ALDI

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Połącz mąkę, proszek do pieczenia, sól i cukier. Do sypkich składników dodaj podgrzany 

napój roślinny i oliwę. Wymieszaj i zagnieć na sprężyste ciasto. Uformuj je w kulę i odstaw 

pod przykryciem na 30–40 minut, aby wyrosło.Z wyrośniętego ciasta formuj placuszki 

wielkości dłoni, wałkując na oprószonej mąką powierzchni. Placuszki upiecz w piekarniku 

nagrzanym do 200°C. Pieką się bardzo szybko: 3–4 minuty! Podawaj ciepłe, np. z hummusem 

i świeżymi warzywami lub jako dodatek np. do warzywnego curry. Świetnie smakują także 

po przestudzeniu.

Orkiszowe chlebki naan
• 2 szklanki mąki orkiszowej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 łyżeczka soli • szczypta cukru

• ¾ szklanki napoju roślinnego
• 1 łyżka oliwy z oliwek

NA EKSPOZYTORZE

KLIKNIJ PO WIĘCEJ 
PRZEPISÓW

 PRZYSMAKI i

POWODÓWPOWODÓW

kiszowe chlebki naan
• ¾ szklanki napoju roślinnego
• 1 łyżka oliwy z oliwek
• ¾ szklanki napoju roślinnego

KLIKNIJ PO WIĘCEJ 
PRZEPISÓW

KLIKNIJ PO WIĘCEJ 
PRZEPISÓW

KLIKNIJ PO WIĘCEJ 

TYLKO TERAZ

399
MELVIT 
Mąka owsiana 
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)

TYLKO TERAZ

399
MELVIT 
Mąka orkiszowa 
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)

TYLKO TERAZ

399
MELVIT 
Mąka jaglana 
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)

TYLKO TERAZ

399
MELVIT 
Mąka ryżowa 
Opak. 500 g
(1 kg = 7,98)

kiszowe chlebki naan

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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POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

TYLKO TERAZ

1799
BOBOWINA
Niemięso 
– roślinna alternatywa dla mięsa
Opak. 200 g
(100 g = 9,00)
do wyboru: mielone lub kawałki z czosnkiem i ziołami

DO-25%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

799
999

VIOLIFE
Original Flavour/
Greek White
Opak. 200 g
(100 g = 4,00)
roślinna alternatywa dla sera żółtego/dla sera feta; 
na bazie oleju kokosowego; 100% wegański; w kostce

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

DO SPOŻYWANIA 
NA CIEPŁO 
LUB ZIMNO 

PROSTY SKŁAD  
TYLKO BÓB, GROCH, 
OLEJ RZEPAKOWY 

I PRZYPRAWY 

GUT BIO
BIO Produkty 
wegańskie
Opak. 140/175/400 g
(100 g = 4,28/3,42/1 kg =14,98)
do wyboru różne rodzaje

-25%

599
799

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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WEGE PRZYSMAKI i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Wegański ser halloumi pokrój w grubsze plastry i opiecz 

z dwóch stron na grillu lub patelni grillowej. Pomidor pokrój 

na nieregularne kawałki. Oliwki odsącz z zalewy. Na liściach szpinaku 

ułóż pomidor, oliwki i ciepły ser. Skrop sokiem z cytryny i oliwą, oprósz 

solą i pieprzem. Udekoruj świeżą bazylią. Smacznego!

SKŁADNIKI 
• 200 g świeżego szpinaku
•  opakowanie wegańskiego 

halloumi
• 1 duży pomidor malinowy

• oliwki greckie 
• oliwa z oliwek
• świeża bazylia 
• sok z ½ cytryny
• sól, pieprz

Wegańska sałatka 
śródziemnomorska

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDIBY WPAŚĆ DO ALDI

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Wegański ser halloumi pokrój w grubsze plastry i opiecz 

z dwóch stron na grillu lub patelni grillowej. Pomidor pokrój 

na nieregularne kawałki. Oliwki odsącz z zalewy. Na liściach szpinaku 

ułóż pomidor, oliwki i ciepły ser. Skrop sokiem z cytryny i oliwą, oprósz 

solą i pieprzem. Udekoruj świeżą bazylią. Smacznego!

SKŁADNIKI 
• 200 g świeżego szpinaku
•  opakowanie wegańskiego 

halloumi
• 1 duży pomidor malinowy

• oliwki greckie 
• oliwa z oliwek
• świeża bazylia 
• sok z ½ cytryny
• sól, pieprz

Wegańska sałatka Wegańska sałatka 
ódziemnomoródziemnomoródziemnomo ska

na nieregularne kawałki. Oliwki odsącz z zalewy. Na liściach szpinaku 

ułóż pomidor, oliwki i ciepły ser. Skrop sokiem z cytryny i oliwą, oprósz 

solą i pieprzem. Udekoruj świeżą bazylią. Smacznego!

na nieregularne kawałki. Oliwki odsącz z zalewy. Na liściach szpinaku 

ułóż pomidor, oliwki i ciepły ser. Skrop sokiem z cytryny i oliwą, oprósz 

solą i pieprzem. Udekoruj świeżą bazylią. Smacznego!

TYLKO TERAZ

899
RUNOLAND
Kimchi
Słoik 300 g
(1 kg = 29,97) 
tradycyjne danie kuchni koreańskiej z kapusty 
pekińskiej z dodatkiem białej rzodkwi, czosnku, 
szczypioru i mieszanki tradycyjnych przypraw, 
przygotowane według oryginalnej koreańskiej 
receptury; do wyboru: hot i hot wegan

TYLKO TERAZ

699
GUT BIO
BIO Oliwki greckie 
Słoik 290 g
(100 g = 4,24)
do wyboru: zielone lub Kalamata; 
masa netto po odsączeniu: 165 g

TYLKO TERAZ

999
VIOLIFE 
Mediterranean 
Style
Opak. 200 g
(100 g = 5,00)
roślinna alternatywa sera 
do grillowania w stylu 
śródziemnomorskim; na bazie 
oleju kokosowego

TYLKO TERAZ

449
Tofu na grilla
Opak. 180 g
(100 g = 2,49)
marynowane z dodatkiem 
słodkiego chiliDO SPOŻYWANIA 

NA CIEPŁO 
LUB ZIMNO 

KLIKNIJ PO WIĘCEJ 
PRZEPISÓW

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. 11
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POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

TYLKO TERAZ

499
BIO NATURO
BIO Passata 
pomidorowa
Butelka 690 g
(1 kg = 7,23)
z włoskich pomidorów 
pochodzących 
z ekologicznych upraw

TYLKO TERAZ

699

EKOWITAL
BIO Buraczki/
Kapusta
Słoik 680 g
(1 kg = 10,28)
warzywa 
z ekologicznych upraw

TYLKO TERAZ

1599
OLEOFARM
Olej 
z ostropestu
Butelka 250 ml
(100 ml = 6,40)
tłoczony na zimno; bogaty 
w tłuszcze nienasycone, 
m.in. omega-6

TYLKO TERAZ

1299
IRVING
Tea Spa 
Collection
Opak. 30 × 1,5 g
(1 szt. = 0,43)
zestaw herbat; 6 rodzajów 
w opakowaniu:
• Detox – zielona 

ananasowa
• Beauty – rooibos 

malinowa
• Energy – yerba mate 

z granatem i limetką
• Slim – pu-erh cytrusowa
• Healthy – morwa biała 

z mango i cytrusami
• Relax – melisa 

z mandarynką

TYLKO TERAZ

349
SUNNY FAMILY
Fit Ziemniaczki 
Opak. 75 g
(100 g = 4,65)
wafelki ziemniaczane; 
do wyboru: z solą 
morską lub z ziołami 
prowansalskimi

-24%

1899
2499

OLIWIA KASZUBSKA
Olej z czarnuszki
Butelka 250 ml
(100 ml = 7,60)
tłoczony na zimno

TŁOCZONY 
NA ZIMNO

CYMES
Sok z kiszonek 
Butelka 250 ml
(100 ml = 0,80)
do wyboru różne rodzaje

DO-24%PŁACISZ
MNIEJ

-20%

199
249

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.12
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WEGE PRZYSMAKI i

POWODÓW
BY WPAŚĆ DO ALDI

TYLKO TERAZ

899
BIO NATURO
BIO Sok z brzozy 
z cytryną
Butelka 0,75 l
(1 l = 11,99)
organiczny sok 
z brzozy, bogaty w witaminy 
i minerały; z dodatkiem soku 
cytrynowego

TYLKO TERAZ

1999
OLEOFARM
Sok 100% 
owoców 
Butelka 490 ml
(1 l = 40,80)
sok tłoczony z owoców 
rokitnika, bezpośrednio 
wyciskany

TYLKO TERAZ

599
NOVELLE
Makaron warzywny 
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
do wyboru: z czerwonej soczewicy, 
ciecierzycy lub zielonego groszku 

DO-42%PŁACISZ
MNIEJ

NFC  NIE 
Z KONCENTRATU 

-42%

199
349

GUT BIO
BIO Sok warzywny 
Karton 500 ml
(1 l = 3,98)
z kontrolowanej produkcji ekologicznej; 
do wyboru: 
• pomidor i warzywa z solą morską
• z kiszonej kapusty z solą morską
• z czerwonych buraków z dodatkiem soku 

cytrynowego; bezpośrednio tłoczony

TYLKO TERAZ

Karton 500 ml
(1 l = 3,98)
z kontrolowanej produkcji ekologicznej; 
do wyboru: 
• pomidor i warzywa z solą morską
• z kiszonej kapusty z solą morską
• z czerwonych buraków z dodatkiem soku 

cytrynowego; bezpośrednio tłoczony

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Marchew obierz i pokrój w średnią kostkę, wymieszaj z olejem 

z czarnuszki i papryką słodką. Piecz w temperaturze 175°C przez 

10 minut. Tofu pokrój w średnią kostkę i usmaż na 20 ml oliwy z oliwek 

na zloty kolor, na końcu dodaj sos sojowy. Ocet balsamiczny połącz 

z oliwą oliwek. Dopraw solą i pieprzem. Ogórek pokrój w średnią kostkę, 

paprykę w paski, rzodkiewkę w plastry, pomidorki koktajlowe na pół, 

ser typu greckiego w średnią kostkę. W 1 litrze delikatnie osolonej 

wody ugotuj makaron. Ostudzony nałóż do pudełka na środek, a wokół 

rozłóż marchew, tofu, ogórek, rzodkiewkę, paprykę, sałatę, pomidorki 

koktajlowe, buraczki i ser typu greckiego. Całość polej sosem i udekorouj 

bazylią. Zamknij pudełko i zabierz ze sobą w podróż! Smacznego!

SKŁADNIKI 
• 60 g makaronu z zielonego groszku • 50 g tofu • 50 g ogórka • 40 g 

papryki czerwonej • 3 rzodkiewki • 80 g marchewki • 30 g sałaty ciętej 

mix • 5 pomidorków koktajlowych • 40 g BIO Buraczków tartych • 50 g 

alternatywy sera typu greckiego • 7–8 listków bazylii • 1,5 łyżki sosu 

sojowego • łyżka oleju z czarnuszki • łyżeczka papryki słodkiej • 20 ml 

octu balsamicznego • 50 ml oliwy z oliwek • sól i pieprz

Summer bowl (ALDI bowl) bowl ( bowl ( bowl ( bowl ( bowl ( bowl ( bowl ( bowl ( bowl (

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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Brzmi smacznie? My już się przekonaliśmy!

Polaków je mięso i jego przetwory 
kilka razy w tygodniu! To dużo, dlatego 
warto zadbać, by były to jakościowe 
produkty!

z nas uważa, że je za mało ryb. Jeśli 
jesteś w tej grupie, spróbuj wyróżnio-
nych przez nas szprotek bez sztucz-
nych aromatów!

z nas uważa, że zdrowe odżywianie 
wpływa na poprawę zdrowia!

Jeśli chcesz wprowadzić do swojej diety więcej smacznych 
i zdrowych produktów, nie rezygnując z tradycyjnych 

smaków, to mamy dla Ciebie kilka pomysłów! 

Wybraliśmy ciekawe produkty 

z oferty ALDI: z prostym składem, 

bez substancji konserwujących, 

polepszaczy smaku i składników 

modyfikowanych genetycznie.

Z łatwością przygotujesz z nich 
posiłki na cały dzień! Zobacz:

ŚNIADANIE – tradycyjne kanapki z wędliną zawierającą 96% mięsa.
OBIAD – pełna warzyw zupa i burger z bogatych w żelazo wołowiny i buraka.
KOLACJA – lekka sałatka z łososiem lub carpaccio na rukoli.

52%

62%

47%

Jeśli chcesz wprowadzić do swojej diety więcej smacznych 
i zdrowych produktów, nie rezygnując z tradycyjnych 

Wybraliśmy ciekawe produkty 

z oferty ALDI: z prostym składem, 

Jeśli chcesz wprowadzić do swojej diety więcej smacznych 
i zdrowych produktów, nie rezygnując z tradycyjnych 

  Jedz 
  jak lubisz  

 – smacznie i zdrowo!

Z FINLANDII

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

449
TARCZYŃSKI
Parówki z szynki 
bez konserwantów
Opak. 200 g
(100 g = 2,25)
100 g produktu wyprodukowano ze 
100 g mięsa z szynki wieprzowej; 
bez substancji konserwujących

TYLKO TERAZ

799

Salami bez substancji 
konserwujących  
Opak. 90 g
(100 g = 8,88)
wieprzowe, dojrzewające; 100 g 
produktu wyprodukowano ze 137 g 
mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

1199
SKARE
Carpaccio 
Opak. 115 g
(100 g = 10,43)
wołowe, z serem Parmigiano 
Reggiano i oliwą z oliwek

TYLKO TERAZ

799
Kiełbasa 
z gęsiną 
Opak. 270 g
(1 kg = 29,59)
drobiowa; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 128 g 
mięsa

-33%

599
899

WĘDLINIARNIA
Filet z piersi 
kurczaka 
Opak. 200 g
(100 g = 3,00)
96% mięsa; w plastrach; 
bez dodatku glutaminianu 
monosodowego

DO-33%PŁACISZ
MNIEJ

Wszystkie produkty na stronie
dostępne w lodówkachprodukt

chłodzony

Z FINLANDII Z DANII

TYLKO TERAZ

999
Kiełbasa salsa 
Opak. 360 g
(1 kg = 27,75)
kiełbasa wołowa, w składzie: 
marchewka, papryka, kukurydza; 
idealna na grilla

TYLKO TERAZ

499
VEGGIEDAY
Parówki wegetariańskie 
Opak. 200 g
(100 g = 2,50)

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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Burger z salsą pomidorową
SKŁADNIKI
•  1 opakowanie Burgera wołowego z burakiem
•  2 bułki z ziarnami

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Pomidor sparz i obierz ze skórki. Posiekaj w drobną kostkę. Równie drobno posiekaj cebulkę i kolendrę, wymieszaj z pomidorem. Dopraw solą, pieprzem i płatkami chili.Burgery usmaż na grillu lub patelni grillowej. Bułeczki przekrój i podgrzej obok burgerów. Złóż swoje burgery – na bułkę nałóż burger, salsę pomidorową i pokruszoną fetę. Przykryj drugą częścią bułeczki. Smacznego!

•  1 duży pomidor malinowy
•  1 mała czerwona cebula
•  świeża kolendra

•  ser feta
• chili w płatkach
•  sól, pieprz

salsą pomidosalsą pomido

Pomidor sparz i obierz ze skórki. Posiekaj w drobną kostkę. Równie drobno posiekaj cebulkę i kolendrę, wymieszaj z pomidorem. Dopraw solą, pieprzem i płatkami chili.Burgery usmaż na grillu lub patelni grillowej. Bułeczki przekrój i podgrzej obok burgerów. Złóż swoje burgery – na bułkę nałóż burger, salsę pomidorową i pokruszoną fetę. Przykryj 

•  1 duży pomidor malinowy
•  1 mała czerwona cebula

BurBurBu gegergerge z salsą pomidosalsą pomido
SKŁADNIKI
•  1 opakowanie Burgera wołowego z burakiem
•  2 bułki z ziarnami

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Pomidor sparz i obierz ze skórki. Posiekaj w drobną kostkę. Równie drobno posiekaj cebulkę i kolendrę, wymieszaj z pomidorem. Dopraw solą, pieprzem i płatkami chili.Burgery usmaż na grillu lub patelni grillowej. Bułeczki przekrój i podgrzej obok burgerów. Złóż swoje burgery – na bułkę nałóż burger, salsę pomidorową i pokruszoną fetę. Przykryj drugą częścią bułeczki. Smacznego!

•  1 duży pomidor malinowy
•  1 mała czerwona cebula
•  świeża kolendra

KLIKNIJ PO WIĘCEJ 
PRZEPISÓW

TYLKO TERAZ

799
SOKOŁÓW
Burger wołowy 
z burakiem
Opak. 400 g 
(1 kg = 19,98)
doskonały również na grilla

-20%

319
399

ALMARE
Sardynki w oleju
Opak. 125 g
(100 g = 2,55)
bez skóry i ości; do wyboru: 
w oleju słonecznikowym, w oleju 
z cytryną lub w oleju z chili

DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

produkt
chłodzony

DOSTĘPNY OD CZWARTKU

salsą pomido

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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DO-20%PŁACISZ
MNIEJ

TYLKO TERAZ

459
Piwo Polanin 
Lager*
Butelka 0,33 l 
(1 l = 13,91)
piwo jasne typu lager
kraj pochodzenia: Polska
alk. 4,9% obj.
*  dostępne w wybranych 
sklepach

TYLKO TERAZ

459
Piwo Polanin 
pszeniczne*
Butelka 0,33 l 
(1 l = 13,91)
piwo pszeniczne, 
z delikatnymi nutami 
bananów i goździków
kraj pochodzenia: Polska
alk. 4,7% obj.
* dostępne w wybranych 
sklepach

TYLKO TERAZ

1199
CASA MORANDO
BIO Lasagne
Opak. 400 g
(1 kg = 29,98)
warzywna

TYLKO TERAZ

599
LA FINESSE
Delikatna zupa
Puszka 800 ml
(1 l = 9,36)
do wyboru: rosół z makaronem, 
gulaszowa z wołowiną, pomidorowa

TYLKO TERAZ

459
Piwo Polanin 
IPA*
Butelka 0,33 l 
(1 l = 13,91)
z wyczuwalną goryczką 
i owocowo-cytrusowym 
aromatem
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5% obj.
* dostępne w wybranych 
sklepach

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

-20%

399
499

Pierogi vege
Opak. 400 g
(1 kg = 9,98)
à la ruskie z tofu

  Jedz 
  jak lubisz  

 – smacznie i zdrowo!

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

1199
DANONE
Actimel 
Opak. 
12 × 100 g
(1 kg = 9,99)
zawiera 10 miliardów 
unikalnych kultur 
bakterii L. casei, 
witaminę B6 oraz 
witaminę D

TYLKO TERAZ

399

VALIO 
Pudding 
proteinowy
Opak. 180 g
(100 g = 2,22)
bez laktozy, bez dodatku 
cukru; niska zawartość 
tłuszczu; wysokobiałkowy 
– białko z fińskiego mleka; 
do wyboru: czekoladowy, 
karmelowy, toffi lub mięta-
-czekolada

TYLKO TERAZ

299
ŁOWICZ
Mleko 
codzienne
Karton 1 l
świeże; 3,2% tłuszczu; 
w opakowaniu z surowców 
odnawialnych

TYLKO TERAZ

799
SUFLIDOWO
Jaja 
z wolnego 
wybiegu
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,80)
bez GMO

TYLKO TERAZ

349

VALIO 
Serek proteinowy
Opak. 150 g
(100 g = 2,33)
wysokobiałkowy serek bez 
laktozy; 15 g białka w jednym 
opakowaniu; do wyboru: 
waniliowy lub malinowy

-24%

249
329

DANONE
Activia 
jogurt pitny
Opak. 280/300 g
(1 kg = 8,89/8,30)
do wyboru o smaku: mango-ananas-
-siemię lniane, truskawka-kiwi, jagoda-
-borówka lub malina-granat

DO-24%PŁACISZ
MNIEJ

GUT BIO
BIO Ser żółty
Opak. 200 g
(100 g = 2,75)
ze świeżego mleka ekologicznego; 
do wyboru: gouda, maasdamer, 
maślany; w plastrach

-17%

549
665

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

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.18
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TEN I INNE PRODUKTY MARKI 
DOSTĘPNE NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

499
NUTREND
Flap Jack 
Opak. 100 g
baton wiśniowo-truskawkowy z bezglutenowymi płatkami owsianymi

TYLKO TERAZ

349

OSHEE
Baton proteinowy
Opak. 45 g
(100 g = 7,76)
do wyboru o smaku: 
• kokosowym
• masła orzechowego
• mlecznej czekolady
• słonego karmelu
• waniliowym

TYLKO TERAZ

899
SCOTTI
Bezlaktozowe ciastka
Opak. 250 g
(100 g = 3,60) 
wieloziarniste ciastka z ryżem

TYLKO TERAZ

499
BIO Cools lody 
kuleczkowe
Opak. 50 g
(100 g = 9,98)
bez barwników, bez glutenu; 
do wyboru o smaku: gumy balonowej, 
waty cukrowej, jagody gumi 

TYLKO TERAZ

449
FOODS BY ANN 
Baton w czekoladzie
Sztuka 35 g
(100 g = 12,83)
do wyboru: z miętą i limonką, z pomarańczą, 
z wiśnią lub ze śliwką i czarną porzeczką

produkt
głęboko 

mrożony

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
BŁONNIKA PRODUKT 

BEZGLUTENOWY 

  Jedz 
  jak lubisz  

 – smacznie i zdrowo!

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

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 5–10.07



NA EKSPOZYTORZE

PACLAN
Worki na śmieci BIO, 12 l
Opak. 15 szt.
(1 szt. = 0,33)

TYLKO TERAZ

499

PACLAN
Papierowe 
worki 
na odpady, 10 l
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,40)
wykonane z papieru 
makulaturowego

TYLKO TERAZ

399

PACLAN
Worki 
na śmieci, 60 l
Rolka 20 szt.
(1 szt. = 0,22)
wykonane z materiału 
pochodzącego z recyklingu

TYLKO TERAZ

449

PACLAN
Worki 
na śmieci, 35 l
Rolka 30 szt.
(1 szt. = 0,13)
wykonane z materiału 
pochodzącego z recyklingu

TYLKO TERAZ

399

PACLAN
Ściereczki 
kuchenne
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 1,33)
wykonane z włókien wiskozy i kukurydzy; 
w 100% biodegradowalne

TYLKO TERAZ

399

Zrównoważone i zdrowsze rozwiązania 
możesz wprowadzać nie tylko w diecie, ale także w swoim domu!  

Wybieraj środki czystości z formułami opartymi na naturalnych składnikach 
i w opakowaniach nadających się do ponownego przetworzenia. W ten prosty 

sposób codziennie zadbasz o środowisko!

DOM w stylu EKO!

-21%

549
699

PUTZMEISTER
BIO Środek do czyszczenia
łazienki/kuchni
Butelka 750 ml
(1 l = 7,32)
wysokiej jakości produkt ekologiczny; zawiera składniki na bazie 
surowców naturalnych, dzięki czemu ulega szybkiej biodegradacji; 
do wyboru: środek do łazienki – z kwasem cytrynowym lub środek 
do kuchni i usuwania kamienia – z ekstraktem z lawendy

wysokiej jakości produkt ekologiczny; zawiera składniki na bazie 
DO-21%PŁACISZ

MNIEJ

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

PACLAN
Ściereczki 
na rolce
Rolka 40 szt.
(1 szt. = 0,25)
w 100% z włókien bambusa

TYLKO TERAZ

999
PACLAN
Zmywak 
celulozowy
Opak. 2 szt.
(1 szt. = 2,50)
z fibrą z agawy

TYLKO TERAZ

499

• Wybieraj produkty wielorazowe, np. ściereczki 
zamiast ręczników papierowych.

• Kupuj opakowania, które powstały z surowców wtórnych 
lub nadają się do recyklingu, np. ściereczki z butelek PET.

• Wybieraj większe opakowania zamiast kilku małych.

JAK KUPOWAĆ ODPOWIEDZIALNIE?

-25%

449
599

EKO DOM
EKO Płyn 
do mycia naczyń
Butelka 500 ml
(1 l = 8,98)
do wyboru: balsam lub jabłkowy

-28%

499
699

EKO DOM
EKO Płyn do WC
Butelka 750 ml
(1 l = 6,65)
do wyboru: cytrynowy 
lub lawendowy

DO-28%PŁACISZ
MNIEJ

KJ2

•  PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
•  AKTYWNE SKŁADNIKI NA BAZIE ROŚLINNEJ
•  BUTELKI W 100% WYTWORZONE 

Z RECYKLATU PET

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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NA EKSPOZYTORZE

PACLAN
Ściereczki 
z mikrofibry
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 2,00)
wykonane z odzyskanych 
butelek PET; wielorazowe; 
nadają się do prania

TYLKO TERAZ

599
PACLAN
Papierowe 
foremki 
do pieczenia
Opak. 3 szt.
(1 szt. = 2,33)
niebielone; 
z certyfikatem FSC

TYLKO TERAZ

699

PACLAN
Folia aluminiowa
Rolka 15 m 
tulejka i kartonik z makulatury FSC

TYLKO TERAZ

479

PACLAN
Papier do pieczenia
Rolka 6 m
niebielony; z certyfikatem PEFC

TYLKO TERAZ

349

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.22
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NA EKSPOZYTORZE

ESFOLIO 
Żel aloesowy 
Opak. 300 ml 
(1 l = 63,30)
kojąco-nawilżający żel zawierający czysty aloes; uniwersalny – 
do pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów

TYLKO TERAZ

1899
BIOMED
Płyn do płukania jamy ustnej 
Opak. 500 ml 
(1 l = 25,98)
zapewnia kompleksową ochronę zębów i dziąseł; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1299

EVELINE
Maseczka do twarzy 
Look Delicious 
Opak. 10 ml 
(100 ml = 19,90)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

199
EVELINE 
Krem do twarzy 
Opak. 50 ml
(100 ml = 23,98)
krem na dzień i na noc; 96% składników pochodzenia 
naturalnego; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1199

NATURE BOX
Szampon/Odżywka 
do włosów
Opak. 385 ml
(1 l = 38,94) 
formuła z olejem roślinnym ułatwia 
rozczesywanie włosów i nadaje im 
blask; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1499
NATURE BOX
Żel pod prysznic
Opak. 385 ml
(1 l = 33,74)
z naturalnymi olejkami; pozostawia 
przyjemnie odświeżoną skórę; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1299

DO-30%PŁACISZ
MNIEJ

-30%

699
999

BIOMED
Pasta do zębów
Opak. 100 ml
98–99% naturalnych składników; 
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. 23
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TE I INNE PRODUKTY MARKI 
NA EKSPOZYTORZE

AKTYWUJ SIĘ na słoneczne lato!AKTYWUJ SIĘ 

OLIMP SPORT 
NUTRITION
Shaker 
Sztuka
pojemność: 0,5 l; 
do wyboru różne kolory

OLIMP SPORT 
NUTRITION
Vita-Min 
Multiple Sport
Opak. 60 szt.
(1 szt. = 0,47)
suplement diety 
zawierający witaminy 
i minerały wzbogacone 
roślinnymi ekstraktami

OLIMP SPORT 
NUTRITION
Ashwagandha 
600 Sport
Opak. 60 szt.
(1 szt. = 0,47)
suplement diety dla osób 
aktywnych fizycznie

OLIMP SPORT 
NUTRITION
Bidon
Sztuka
pojemność: 0,8 l; 
do wyboru dwa kolory

OLIMP
Gold Omega 3
Opak. 60 szt.
(1 szt. = 0,50)
suplement diety 
zawierający kwasy 
tłuszczowe omega-3 

OLIMP
Beta-Solar
Opak. 30 szt.
(1 szt. = 0,90)
suplement diety, którego 
składniki wspomagają 
kondycję skóry

OLIMP SPORT 
NUTRITION
Vita-Min One
Opak. 60 szt.
(1 szt. = 0,30)
suplement diety 
zawierający witaminy 
i minerały wzbogacone 
ekstraktem z żeń-szenia

OLIMP SPORT 
NUTRITION
Kolagen Activ 
Plus 
Opak. 80 szt.
(1 szt. = 0,29)
suplement diety w formie 
tabletek do ssania 
o smaku cytrusowym, 
zawierający kolagen, 
witaminy i minerały

OLIMP
SlimWOW
Opak. 30 szt.
(1 szt. = 0,67)
suplement diety 
wspomagający kontrolę 
masy ciała 

2799

2799

999

2699

1799

1299

1999

2299

2999

27/2021 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 ŚRODY 7.07



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

