
OSTER PHANTASIE 
Zajączek 
wielkanocny
Sztuka 150 g 
(100 g = 4,00)

Hulajnoga 
elektryczna
Sztuka

QUIGG
Akumulatorowy 
odkurzacz 2 w 1
Sztuka

HITCENOWY

219* 1199*
HITCENOWY

Strona 15 Strona 21 Strona 41

OD PONIEDZIAŁKU 30.03 OD ŚRODY 1.04 OD SOBOTY 4.04

WIELKANOC STR. 7–19  

OFERTA OD 30.03

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.aldi.pl

Raz ALDI, zawsze ALDI

PROMOCJA

799600*
24% TANIEJ



z natury!

PROSTOz natury!

PROSTO

PROMOCJA

799449*
43% TANIEJ

Cukinia, luz
Cena za kg
kraje pochodzenia: Hiszpania/Włochy

PROMOCJA

279189*
32% TANIEJ

Ogórek
Sztuka
kraje pochodzenia: Hiszpania/Niderlandy

PROMOCJA

1699999*
41% TANIEJ Winogrona zielone 

bezpestkowe, luz
Cena za kg
klasa I;
kraje pochodzenia: Chile/Indie 

PROMOCJA

799499*
37% TANIEJ

Mango
Sztuka
kraje pochodzenia: Brazylia/Peru 

Od 30.03 do 11.04 w zdrowo obniżonej cenie 
kupisz także: marchew, seler,
 pietruszkę (korzeń), buraka, 

cytryny (500 g) i pomarańcze luz.

KWIECIEŃ OBRODZIŁ PROMOCJAMI!
kupisz także: marchew, seler,
 pietruszkę (korzeń), buraka, 

cytryny (500 g) i pomarańcze luz.

kupisz także: marchew, seler,

cytryny (500 g) i pomarańcze luz.

Od 30.03 do 11.04 w zdrowo obniżonej cenie 

KWIECIEŃ OBRODZIŁ PROMOCJAMI!
Od 30.03 do 11.04 w zdrowo obniżonej cenie 

2 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Okazje TYGODNIA



Okazje OD PIĄTKU 3.04Okazje OD PIĄTKU 3.04

PROMOCJA

399299*
25% TANIEJ

Seler naciowy
Sztuka
kraje pochodzenia: Polska/Hiszpania/Włochy

PROMOCJA

599349*
41% TANIEJ

Cebula żółta
Opak. 2 kg
(1 kg = 1,75)
kraje pochodzenia: Polska/Niemcy

TYLKO TERAZ

1199* Nektarynki, luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: Chile 

TYLKO TERAZ

999* Chrzan, luz
Cena za kg
kraj pochodzenia: Polska 

TYLKO TERAZ

589* Ziemniaki, siatka
Opak. 5 kg
(1 kg = 1,18)
kraj pochodzenia: Polska/Szwecja 

TYLKO TERAZ

999*

Kapusta 
kiszona, 
wiaderko
Opak. 3 kg
(1 kg = 3,33)
kraj pochodzenia: Polska

3*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Okazje TYGODNIA



PROMOCJA

899700*
22% TANIEJ

GOODVALLEY
Schab 
wieprzowy
Opak. 300 g
(1 kg = 23,33)
bez kości; z chowu 
bez antybiotyków; 
plastry; w opakowaniu 
100% biodegradowalnym

Kiełbasa sucha 
jak ze wsi 
Opak. 90 g
(100 g = 4,43) 
wieprzowa, wędzona, suszona; 
w plastrach; zawiera 96% mięsa; 
bez dodatku fosforanów 
i glutaminianu monosodowego

Schab biały 
na parze 
Cena za kg
wieprzowy, parzony; 
95% mięsa wieprzowego

PROMOCJA

459350*
23% TANIEJ

MORLINY
Parówki 
Berlinki
Opak. 250 g
(100 g = 1,40)
produkt bezglutenowy

AMI
Nogi kaczki
Cena za kg
świeże

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

PROMOCJA

21901890*
TANIEJ O300ZŁ

MIĘSNE SPECJAŁY 
Kiełbaski białe 
surowe
Opak. 500 g
(1 kg = 19,98)
w naturalnym jelicie baranim

TYLKO TERAZ

999*

TYLKO TERAZ

399*

TYLKO TERAZ

2799*

4 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Okazje TYGODNIA



PROMOCJA

549430*
21% TANIEJ

Kiełbasa myśliwska
Opak. 150 g
(100 g = 2,87) 
wieprzowa, parzona, wędzona, suszona; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 156 g mięsa wieprzowego z szynki

PROMOCJA

1199950*
20% TANIEJ

KRAKUS
Kiełbasa 
krakowska sucha
Opak. 320 g
(1 kg = 29,69) 
wieprzowa, suszona; w kawałku; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 146 g mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

1899*

Salami 
w przyprawach
Opak. 500 g
(1 kg = 37,98)
do wyboru: z ziołami, z pieprzem 
cytrynowym, z przyprawami

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

KRAKUS
Szynka polska
Opak. 140 g 
(100 g = 3,14) 
wieprzowa; w plastrach; 
100 g produktu wyprodukowano 
ze 107 g mięsa wieprzowego

PROMOCJA

549440*
TANIEJ O109ZŁ

SOKOŁÓW
Boczek wędzony
Cena za kg 
surowy; w kawałku

PROMOCJA

19901750*
TANIEJ O240ZŁ

5*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Okazje TYGODNIA



PROMOCJA

099070*
29% TANIEJ

Bułka 
z ziarnem 
dyni
Sztuka 80 g
(100 g = 0,88) 
z dodatkiem płatków ziemniaczanych

PROMOCJA

139110*
20% TANIEJ

Bułka 
serowo-
-cebulowa
Sztuka 80 g
(100 g = 1,38)
z prażoną cebulą 
i posypką serową

POLECAMY z wypiekami

299*

Chleb 
na maślance

Sztuka 550 g
(100 g = 5,44)
pszenno-żytni; 

zawartość maślanki: 10%

189*

Ciastko 
duńskie 

z maliną 
Sztuka 85 g

(100 g = 2,22)
kruche ciastko na bazie 
ciasta półfrancuskiego; 

z delikatnym kremem 
waniliowym w połączeniu 

z malinami 

6 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Okazje TYGODNIA



7185

ŁOWICZ
Śmietanka 
łowicka tortowa
Opak. 500 ml
(1 l = 13,89) 
do wypieków i deserów, kawy, zup oraz sosów; 
idealna do ubijania; zawartość tłuszczu: 36%

PROMOCJA

199155*
22% TANIEJ

KRASNYSTAW
Kefir
Butelka 500 g
(1 kg = 3,10)
zawiera żywe kultury 
bakterii i drożdży kefirowych; 
zawartość tłuszczu: 2%

zawszealdi.pl

Dzięki naturalnym składnikom 
serek na kanapce smakuje jak 
poezja! Doskonale sprawdza 
się jako dodatek do słodkich 
naleśników.

Paweł, 40 lat
 z Głogowa

Serek 
twarogowy
Opak. 200 g
(100 g = 1,60) 
puszysty serek twarogowy 
z mleka alpejskiego; do wyboru: 
kremowy oraz z ziołami

PROMOCJA

399320*
TANIEJ O079ZŁ

MILSANI
Ser Mascarpone
Opak. 250 g
(100 g = 1,76)
podstawowy składnik deseru 
tiramisu

PROMOCJA

499440*
TANIEJ O059ZŁ

TYLKO TERAZ

659*

SIERPC
Ser Królewski 
Opak. 250 g
(100 g = 2,64) 
ser typu szwajcarskiego; 
w kostce

LURPAK
Duńskie masło 
Opak. 200 g
(100 g = 2,50) 
zawartość tłuszczu: 82% 

TYLKO TERAZ

499*

TYLKO TERAZ

699*

TYLKO TERAZ

179*

Kasia
maślany 
smak 
Opak. 250 g
(100 g = 0,72) 
do ciast i kremów

WIELUŃ
Mój Ulubiony
Opak. 1 kg 
twarożek kanapkowo-sernikowy o śmietankowym smaku i gęstej, 
jednolitej konsystencji; nie zawiera substancji konserwujących, 
zagęszczających i stabilizatorów; zawartość tłuszczu: 26% 

TYLKO TERAZ

1299*

ŁACIATE
Mleko
Karton 1 l
zawartość 
tłuszczu: 3,2%

289*

7*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Temat TYGODNIA

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony



produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

PROMOCJA

699520*
25% TANIEJ

BALTA MARE
Filety śledziowe smażone
Słoik 800 g
(1 kg = 16,77)
w zalewie octowej, z dodatkiem cebulki i przypraw; 
masa netto po odsączeniu: 310 g

FJÖRDEN’S
Przekąski 
z makreli 
wędzonej
Puszka 200 g
(100 g = 2,75) 
do wyboru różne rodzaje

GOLDEN SEAFOOD
Filet z dzikiego 
łososia pacyficznego
Opak. 250 g
(100 g = 5,20)
bez skóry oraz ości

**

**

**

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

 bez dodatku glutaminianu 
monosodowego

 bez barwników

produkt
głęboko 

mrożony

TYLKO TERAZ

1799*

Pstrąg tęczowy 
w przyprawie 
czosnkowo-
-paprykowej 
Opak. 250 g
(100 g = 7,20) 
bez substancji konserwujących; 
bez rozmrażania, gotowy w 30 minut 

TYLKO TERAZ

1499* Okoń nilowy 
Opak. 450 g
(1 kg = 33,31)
filet

RYBY Z ALDI

1299*

549*

8 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Temat TYGODNIA

produkt
chłodzony



PROMOCJA

299230*
23% TANIEJ

ALL SEASONS
Szpinak 
w śmietanie
Opak. 450 g
(1 kg = 5,11)
siekany; łagodnie przyprawiony

TYLKO TERAZ

799*

BONDUELLE
Kaszetka
Opak. 350/400 g
(1 kg = 22,83/19,98)
mieszanka na patelnię i do sałatek; 
do wyboru: z dynią, z zieloną fasolką, 
z batatami lub z jarmużem

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

GOLDEN SEAFOOD
Filet z dzikiego 
łososia pacyficznego
Opak. 250 g
(100 g = 5,20)
bez skóry oraz ości

PROMOCJA

699530*
24% TANIEJ

SWEET VALLEY
Koktajl owocowy
Opak. 4 × 120 g
(1 kg = 18,93) 
lekko słodzony; do wyboru: owocowy 
klasyczny lub owocowy letni; masa 
netto po odsączeniu: 280 g

Pieczarki 
marynowane 
Słoik 280 g
(100 g = 1,42) 
całe; masa netto 
po odsączeniu: 165 g

PROMOCJA

649515*
20% TANIEJ

KING’S CROWN
Szparagi
Słoik 330 g
(100 g = 2,51)
białe, ręcznie obierane; 
w zalewie; masa netto 
po odsączeniu: 205 g

TYLKO TERAZ

799*

SWEET VAL EY
Czereśnie 
drylowane
Słoik 680 g
(1 kg = 22,19)
lekko słodzone; masa 
netto po odsączeniu: 360 g

KING’S CROWN
Fasola biała
Puszka 400 g
(100 g = 0,75)
do wyboru: biała 
lub biały Jaś; masa netto 
po odsączeniu: 200 g

PROMOCJA

169150*
TANIEJ O019ZŁ

PROMOCJA

289235*
TANIEJ O054ZŁ

DOBRE PLONY
Makaron nitka, 
5-jajeczny
Opak. 250 g
(100 g = 0,72)
tradycyjny makaron jajeczny; 
krajanka

179*

9*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Temat TYGODNIA



TYLKO TERAZ

1699*

ALPENSCHMAUS
Olej 
z pestek dyni
Butelka 250 ml
(100 ml = 6,80)
ze Styrii; tłoczony według 
oryginalnej receptury

GOTOWE 
DO SPOŻYCIA

TYLKO TERAZ

799*

HOFLAND
Malowane jaja 
wielkanocne
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,80) 
z chowu ściółkowego; ugotowane 
na twardo – gotowe do spożycia; 
w różnokolorowych skorupkach; 
nadają się do święconki, do stroików 
na stół wielkanocny

PROMOCJA

299230*
23% TANIEJ

PORTLAND
Przyprawa 
uniwersalna
Opak. 500 g
(1 kg = 4,60)
nadaje się do zup, sosów 
oraz dań mięsnych, 
rybnych i warzywnych

PROMOCJA

249190*
23% TANIEJ

GRZEŚKOWIAK
Świeże surówki
Opak. 300 g
(1 kg = 6,33)
do wyboru: buraczek z cebulką, 
porowa w delikatnym sosie, coleslaw 
wykwintny z sosem chrzanowym, 
meksykańska z kukurydzą

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

499*

Sałatki 
wielkanocne 
Opak. 500 g
(1 kg = 9,98)
do wyboru: de luxe lub z jajkiem

Oliwa 
z oliwek 
extra
Butelka 500 ml
(1 l = 35,98) 
z najlepszej odmiany 
oliwek starannie 
zbieranych ręcznie 
w regionie Kalamata; 
tłoczona na zimno, 
dzięki temu zachowuje 
swój naturalny aromat; 
chroniona nazwa 
pochodzenia z regionu 
Kalamata

TYLKO TERAZ

1799*

•CH
RO

N
IO

NA NAZWA POCHO
D

ZEN
IA

•

PASUJĄ 
DO KOSZYCZKA

Z CHOWU 
ŚCIÓŁKOWEGO

IDEALNE 
NA WIELKANOCNY 

STÓŁ

10 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Temat TYGODNIA



PROMOCJA

389310*
20% TANIEJ

DELIKATO
Majonez delikatesowy
Słoik 400 g
(1 kg = 7,75)
idealny dodatek do jajek, sałatek

TYLKO TERAZ

149*

KNORR
Barszcz czerwony
Opak. 53 g
(100 g = 2,81)
z dodatkiem aromatycznych przypraw

TYLKO TERAZ

399*

PROVITUS
Kapusta zasmażana/bosa
Słoik 480 g
(1 kg = 8,31)
do wyboru zasmażana lub duszona; 
bez substancji konserwujących 

TYLKO TERAZ

499*

KRAKUS
Żurek
Karton 1,5 l
(1 l = 3,33)
na naturalnym 
zakwasie

PROMOCJA

199150*
24% TANIEJ

Buraczki
Słoik 420 g
(1 kg = 3,95)
wiórki; masa netto po odsączeniu: 380 g

PROMOCJA

499390*
21% TANIEJ

Pierogi z mięsem
Opak. 400 g
(1 kg = 9,75)
z mięsem wieprzowo-wołowym

 bez substancji konserwujących
 bez glutaminianu sodu
 bez substancji zagęszczających

produkt
chłodzony

11*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Temat TYGODNIA



TYLKO TERAZ

699*

FREIHOFER GOURMET
Ryż pełnoziarnisty
Opak. 500 g
(1 kg = 13,98)
długoziarnisty, tajski; 
do wyboru: czerwony lub czarny

TYLKO TERAZ

799*

FREIHOFER GOURMET
Czarna soczewica
Opak. 500 g
(1 kg = 15,98)
całe ziarna, idealna do sałatek

TYLKO TERAZ

599*

GOURMET 
FINEST CUISINE
Tagliatelle 
z przyprawami 
Opak. 500 g 
(1 kg = 11,98) 
do wyboru: z borowikami, z szafranem, z chili 

TYLKO TERAZ

1299*

Pierogi 
z mięsem 
premium 
Opak. 500 g
(1 kg = 25,98) 
ręcznie formowane; 
zawartość farszu: 60% 

TYLKO TERAZ

1099*

Pierogi ruskie 
premium 
Opak. 500 g
(1 kg = 21,98) 
ręcznie formowane; 
zawartość farszu: 60% 

produkt
głęboko 

mrożony

produkt
głęboko 

mrożony

12 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Temat TYGODNIA



TYLKO TERAZ

999*

FREIHOFER GOURMET
Tabliczki nadziewane
Opak. 115 g
(100 g = 8,69)
do wyboru: biała czekolada z jagodami, mleczna czekolada 
ze słonym karmelem, mleczna czekolada z kremem nugatowym 
i orzechami, gorzka czekolada z kremem kakaowym

TYLKO TERAZ

899*

GOURMET 
FINEST CUISINE
Florentynki
(100 g = 5,99)
kruche ciastka z migdałami i orzechami laskowymi 

TYLKO TERAZ

699*

GOURMET 
FINEST CUISINE 
Ciastka 
z nadzieniem
Opak. 125 g
(100 g = 5,59)
do wyboru: 
z marcepanowo-
-morelowym, 
malinowym z czekoladą 
lub morelowym 
w czekoladzie mlecznej

TYLKO TERAZ

549*

FREIHOFER GOURMET
Sok wieloowocowo-
-marchwiowy
Butelka 0,75 l
(1 l = 7,32)
tłoczony z owoców i warzyw

NFC – NIE 
Z KONCENTRATU

TYLKO TERAZ

2499*

GOURMET FINEST CUISINE
Belgijskie praliny
Opak. 210/220 g
(100 g = 11,90/11,36)
mieszanka pralin w czekoladzie 
mlecznej, białej lub gorzkiej

PROMOCJA

399315*
21% TANIEJ

FREIHOFER GOURMET
Petit dessert
Opak. 60 g
(100 g = 5,25) 
w szklanym kubeczku; z puszystym musem 
z czekolady lub z owocami; do wyboru różne rodzaje

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

produkt
chłodzony

13*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Temat TYGODNIA



499*

OSTER PHANTASIE
Czekoladowe 
zwierzątka
Opak. 100 g
z mlecznej czekolady; 
do wyboru różne rodzaje

499*

OSTER PHANTASIE
Lizaki czekoladowe
Opak. 10 × 15 g
(100 g = 3,33)
do wyboru: z czekolady 
białej lub mlecznej

899*

OSTER PHANTASIE
Wiosenne 
migdały
Opak. 200 g
(100 g = 4,50)
do wyboru o smaku: 
tiramisu, zabajone, 
kokosowym, waniliowym

1699*

OSTER PHANTASIE
Jajo prezent
Opak. 350 g
(1 kg = 48,54)
z czekolady mlecznej; wypełnione 
nadziewanymi pralinkami

549*

OSTER PHANTASIE
Jajeczka nadziewane
Opak. 150 g
(100 g = 3,66)
z mlecznej czekolady; do wyboru z nadzieniem: 
orzechowym lub karmelowym

Program Fairtrade Sourced Ingredient znacznie ułatwia drobnym 
producentom kakao dostęp do rynku. Dzięki temu mogą oni 
rozwijać się i poprawiać jakość życia swoich rodzin i lokalnych 
społeczności. Więcej na www.info.fairtrade.net/program

14 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Temat TYGODNIA



ZAJĄCZEK WIELKANOCNY 
Zające naszej marki Oster Phantasie to 150-gramowa przyjemność w najczystszej postaci. Powstały 
z wysokiej jakości kakao opatrzonego certyfikatem Fairtrade, który świadczy o przestrzeganiu praw 
człowieka i poszanowaniu środowiska na wszystkich etapach uprawy i produkcji ziarna. Dzięki temu 
nasze czekoladowe zwierzaki smakują lepiej niż inne, zarówno w wersji mlecznej, białej, jak i gorzkiej.

OSTER PHANTASIE
Zajączek 
wielkanocny
Opak. 150 g
(100 g = 4,00) 
do wyboru: z czekolady białej, 
mlecznej lub gorzkiej

Program Fairtrade Sourced Ingredient znacznie ułatwia drobnym 
producentom kakao dostęp do rynku. Dzięki temu mogą oni 
rozwijać się i poprawiać jakość życia swoich rodzin i lokalnych 
społeczności. Więcej na www.info.fairtrade.net/program

KUPUJ Z GŁOWĄ I KICAJ DO ALDI 
PO ODPOWIEDZIALNE ZAJĄCZKI!

15*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 23.03–11.04
Okazje MIESIĄCA

PROMOCJA

799600*
24% TANIEJ



NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

599*

TYLKO TERAZ

299*

PROMOCJA

13891000*
28% TANIEJ TRADER JOE’S

Orzechy 
włoskie
Opak. 200 g
(100 g = 5,00) 
kalifornijskie

PROMOCJA

599450*
24% TANIEJ

TRADER JOE’S
Płatki migdałowe
Opak. 100 g
blanszowane; dodatek do słodkich wypieków

TYLKO TERAZ

499*

DAN CAKE
Rolada biszkoptowa
Opak. 300 g
(1 kg = 16,63)
do wyboru: o smaku kakaowym 
lub truskawkowym

TYLKO TERAZ

459*

DR. OETKER
Babka 
o smaku 
cytrynowym
Opak. 375 g
(1 kg = 12,24)
łatwa w przygotowaniu

TYLKO TERAZ

499*
Babeczki 
wielkanocne
Opak. 270 g
(1 kg = 18,48) 
w posypce z cukru pudru

TYLKO TERAZ

999*

BISCOTTO
Miniwafle 
maślane 
Opak. 300 g
(1 kg = 33,30)
zawartość masła: 18% 

DR. OETKER
Barwnik 
do jajek
Opak. 20 g
(100 g = 29,95)
z naklejkami 3D

DR. OETKER
Masa 
śmietanowa
Opak. 86 g
(100 g = 3,48)
o smaku malinowym

PROMOCJA

1199950*
20% TANIEJ

TRADER JOE’S
Śliwki suszone 
Puszka 500 g
(1 kg = 19,00)
kalifornijskie; bez pestek; doskonałe 
do wypieków i potraw oraz jako przekąska

16 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Temat TYGODNIA



TYLKO TERAZ

699*

STORCK
Merci Petits
Opak. 100 g
pojedynczo pakowane małe czekoladki; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

2399*

STORCK
Merci
Opak. 400 g
(1 kg = 59,98)
kolekcja wykwintnych czekoladek

TYLKO TERAZ

1199*

Figurki 
z drażetkami
Opak. 200 g
(100 g = 6,00)
plastikowe figurki z kolorowymi 
drażetkami czekoladowymi; 
do wyboru różne rodzaje

TRADER JOE’S
Orzechy 
włoskie
Opak. 200 g
(100 g = 5,00) 
kalifornijskie

PROMOCJA

369270*
26% TANIEJ

Krówka
Opak. 250 g
(100 g = 1,08)
mleczna

PROMOCJA

699550*
21% TANIEJ

CHÂTEAU
Czekolada śmietankowa
Opak. 200 g
(100 g = 2,75)
do wyboru: kawowo-śmietankowa, deserowa lub alpejska śmietankowa 

TYLKO TERAZ

749*

CONRADL
Batonik z kremem
Opak. 6 × 38 g
(100 g = 3,29) 
do wyboru z kremem o smaku: karmelowym, 
czekoladowym lub mlecznym; 6 sztuk w opakowaniu

Czekolada bardzo dobra, 
mocno czekoladowa. Sprzyja 
spotkaniom, ponieważ super 
zastępuje ciastka i inne słodycze.

Małgorzata, 43 lata 
z Oleśnicy

MOSER ROTH
Czekolada 
Premium 
Opak. 125 g
(100 g = 3,60) 
każda tabliczka składa się z 5 czekoladek 
w pojedynczych opakowaniach; do wyboru: mleczna, 
mleczna z kawałkami karmelu, biała z wanilią

PROMOCJA

549450*
TANIEJ O099ZŁ

GO ON!
Baton proteinowy
Sztuka 50 g
(100 g = 4,80) 
baton wysokobiałkowy z dodatkiem inuliny; 
do wyboru: kakaowy, orzechowy, waniliowy, żurawinowy

PROMOCJA

299240*
TANIEJ O059ZŁ

TYLKO TERAZ

699*

OSTER PHANTASIE
Jajeczka 
czekoladowe 
Opak. 150 g
(100 g = 4,66)
do wyboru: z nadzieniem nugatowym 
lub z nadzieniem mlecznym

DR. OETKER
Barwnik 
do jajek
Opak. 20 g
(100 g = 29,95)
z naklejkami 3D

17*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Temat TYGODNIA

zawszeALDI.pl



PROMOCJA

449350*
22% TANIEJ

WIESGART
Sok jabłkowy
Butelka 1 l
nie z koncentratu; nieklarowany

PROMOCJA

399300*
24% TANIEJ

HORTEX
Sok pomarańczowy
Butelka 1 l

PROMOCJA

699550*
21% TANIEJ

PURE FRUIT
Sok z czerwonych 
pomarańczy/wieloowocowy
Butelka 1 l
świeżo wyciskany

NFC – NIE 
Z KONCENTRATU

produkt
chłodzony

PROMOCJA

17991350*
24% TANIEJ

MK CAFÉ
Premium
Opak. 500 g
(1 kg = 27,00)
kawa mielona; kompozycja ziaren pochodzących 
z najlepszych plantacji na trzech kontynentach: 
Ameryce Południowej, Afryce i Azji

PRIMA
Crema 
Opak. 180 g
(100 g = 7,22) 
kawa rozpuszczalna

TYLKO TERAZ

1299*

18 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Temat TYGODNIA



SMAKUJE Z PIWEM

PIWNA PÓŁKA

PROMOCJA

159120*
24% TANIEJ

CISOWIANKA
Woda mineralna
Butelka 1,5 l
(1 l = 0,80)
niegazowana; średnio zmineralizowana

PROMOCJA

849645*
24% TANIEJ TRADER JOE’S

Pistacje
Opak. 125 g
(100 g = 5,16)
prażone, solone; 
w łupinach

PROMOCJA

299220*
26% TANIEJ

LAJKONIK
Paluszki
Opak. 200 g
(100 g = 1,10)
do wyboru: Junior o smaku 
waniliowym lub słone

PROMOCJA

369280*
24% TANIEJ

Coca-Cola 
Butelka 1 l 
napój gazowany 

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 
25 GRAMÓW CZYSTEGO 
ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU 
OSOBOM DO LAT 18 JEST 

PRZESTĘPSTWEM

215*

289

25% TANIEJ

TYLKO TERAZ

899*

Piwo Faxe
Premium

Puszka 1 l
klasyczne, jasne, 
o charakterystycznym, 
łagodnym smaku;
kraj pochodzenia: Dania;
alk. 5% obj.

Piwo Kasztelan 
niepasteryzowane 
Puszka 0,5 l
(1 l = 4,30) 
niepasteryzowane; 
kraj pochodzenia: Polska;
alk. 5,7% obj.

19*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Temat TYGODNIA



STREFA PUPILA
PROMOCJA

539415*
23% TANIEJ

PEDIGREE
Karma mokra 
dla psa
Opak. 400 g
(1 kg = 10,38) 
w galaretce: junior, w sosie: dla dorosłych psów

PROMOCJA

165130*
21% TANIEJ

CALIX
Wkład 
do znicza
Sztuka
100% parafina; 
wysokość: ok. 14 cm; 
czas palenia: ok. 52 h

PROMOCJA

279200*
28% TANIEJ

SATESSA
Płatki 
kosmetyczne
Opak. 140 szt.
(1 szt. = 0,01)
100% czystej bawełny, dwustronne

PROMOCJA

499360*
27% TANIEJ

SATESSA
Wkładki higieniczne
Opak. 35/50 szt.
(1 szt. = 0,10/0,07)
do wyboru różne rodzaje 

PROMOCJA

749550*
26% TANIEJ

BIOCURA
Lakier do włosów 
Opak. 400 ml
(1 l = 13,75)
utrwala fryzurę, nadając jej naturalny połysk; formuła 
pielęgnacyjna z prowitaminą B5 zwiększa objętość włosów, 
dodaje im witalności i chroni podczas każdej pogody; nie skleja 
włosów i daje się łatwo wyczesać; do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

459340*
25% TANIEJ

BIOCURA
Dezodorant 
w sprayu dla mężczyzn 
Opak. 200 ml
(100 ml = 1,70) 
do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

699525*
24% TANIEJ

SATESSA
Wkładki urologiczne 
Opak. 10/12/14 szt.
(1 szt. = 0,53/0,44/0,38) 
higieniczne i niezawodne; z elastycznymi 
bocznymi osłonkami; o anatomicznym kształcie; 
w oddzielnych saszetkach; do wyboru różne rodzaje

PROMOCJA

14991190*
20% TANIEJ

HILTON
Żwirek silikonowy
Opak. 3,8 l
(1 l = 3,13)
chłonne granulki ze zdolnością 
wiązania przykrego zapachu, 
stanowiące jednocześnie ochronę antybakteryjną

TISSI
Ręcznik 
uniwersalny XXL 
Rolka 
megarolka; 100% celulozy

499*

20 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

PONIEDZIAŁEK–NIEDZIELA 30.03–5.04
Okazje TYGODNIA



LOREM IPSUM
sit am�  dolor

90 W

SKŁADANY 
UCHWYT

ZBIORNIK 
NA KURZ 

O POJ. 0,5 L

SZCZOTKA 
Z FRONTOWYM 
OŚWIETLENIEM 

LED

STACJA 
DOKUJĄCA

CZAS PRACY: 
OK. 40 MIN

QUIGG
Akumulatorowy 
odkurzacz 2 w 1
Sztuka
z wyjmowanym małym 
odkurzaczem ręcznym; 2 stopnie 
prędkości; obrotowa szczotka 180° 
z frontowym oświetleniem LED; 
składany uchwyt ułatwia dotarcie 
do trudno dostępnych miejsc 
oraz przechowywanie; zmywalny 
filtr stały; w zestawie końcówka 
szczelinowa oraz mała szczotka

ZGRAJ ZA PAMIĘCI

TYLKO TERAZ

285*

TOSHIBA
Dysk zewnętrzny 
Toshiba Canvio 1 TB USB 3.0 
Sztuka 
• umożliwia przechowywanie zdjęć, 

filmów czy plików muzycznych 
• lekki i szybki dysk o niewielkich wymiarach 

(ok. 109 × 78 × 14 mm), waga: ok. 150 g 
• idealny do przenoszenia
• kompatybilność z interfejsem USB 2.0; kabel USB w zestawie 

HITCENOWY

219*

21*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

1.04
Hity OD ŚRODY



TYLKO TERAZ

599*

LIVING ART
Świeczki 
urodzinowe
Opak. 
100% parafina; 
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

399*

Serwetki pod ciasta/
Papilotki
Opak. 10/30/40 szt.
do wyboru:
• papilotki (40 szt.), różne rodzaje
• serwetki pod torty i ciasta 

(10 lub 30 szt.), różne rodzaje

QUIGG
Robot kuchenny w stylu retro
Sztuka
6 stopni mocy oraz funkcja turbo; 3 wymienne końcówki: do ubijania, 
mieszadło, trzepaczka; misa ze stali nierdzewnej o pojemności 5 l; 
wyłącznik bezpieczeństwa; do wyboru dwa rodzaje

TYLKO TERAZ

269*

22 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

1.04
Hity OD ŚRODY



TYLKO TERAZ

799*

HOME CREATION
Akcesoria do ciast 
i tortów
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• zestaw 15 jednorazowych 

rękawów cukierniczych 
z 3 końcówkami do dekoracji

• kratka do ciast i tortów
• pokrywa do ciast i tortów 

o średnicy 30 cm
• łopatka do kremów

TYLKO TERAZ

4900*

HOME CREATION
Miski 
porcelanowe 
z przykrywką 
Zestaw 2/3 szt. 
do serwowania i przechowywania 
potraw; przystosowane do użycia 
w kuchence mikrofalowej 
oraz piekarniku; do wyboru 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

2900*

QUIGG
Waga kuchenna
Sztuka
4 precyzyjne czujniki ważenia; 
z funkcją tary; dokładność pomiaru 
do 1 g; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

399*

Foremka 
aluminiowa keksowa, 1 l
Opak. 3 szt.
do wypieków, wyrobów mięsnych, pieczeni oraz 
pasztetów; nadaje się również do mrożenia; w komplecie 
z wieczkiem

TYLKO TERAZ

1499*

HOME CREATION
Akcesoria 
do wypieków
Sztuka/Zestaw
do wyboru:
• foremki do ciast z efektem 3D, 8 szt.
• końcówki do dekoracji wypieków, 8 szt.
• mata do pieczenia z szablonem okręgów
• stemple do ciastek ze wzorami, 4 szt.
• wałek do masy cukrowej/marcepanowej

23*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.

1.04
Hity OD ŚRODY



WARTO MIEĆ PRZY SOBIE

WIOSENNE PORZĄDKI

HOME CREATION
Szafka 
drewniana 
na kółkach
Zestaw
lite drewno sosnowe; kolor biały; 
4 łatwobieżne kółka w zestawie jako alternatywa 
do postawienia szafki; do wyboru różne modele:
• z 2 małymi i 2 dużymi szufladami; 

w zestawie 2 dodatkowe kolorowe fronty 
szuflad dla indywidualnej aranżacji szafki; 
wymiary zmontowanej szafki 
(szer. × wys. × głęb.): ok. 32 × 66 × 38 cm

• z 1 drzwiczkami i wewnętrzną półką oraz 
z 1 otwartą półką; wymiary zmontowanej 
szafki (szer. × wys. × głęb.): 
ok. 32 × 66 × 38 cm

TYLKO TERAZ

139*

TYLKO TERAZ

499*

Antybakteryjny 
żel do rąk
Opak. 50 ml
(100 ml = 9,98)
o działaniu bakteriobójczym, przeznaczony do dezynfekcji; 
działa bez użycia wody; zapobiega wysuszeniu skóry, 
chroni ją i pielęgnuje; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

3900*

HOME CREATION
Wycieraczka
Sztuka
100% poliamid; wymiary: 
70 × 55 cm; do wyboru 
różne rodzaje 

24 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.
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TYLKO TERAZ

1299*

HOME CREATION
Zazdrostka
Sztuka
100% poliester lub 70% wiskoza, 30% poliester; 
ze szlufkami; wymiary: 43 × 100 cm, 43 × 160 cm 
lub 50 × 160 cm; do wyboru różne rodzaje

  SHHO 087363 TESTEX  SHHO 087363 TESTEX  

TYLKO TERAZ

899*

OPTIWISCH
Chusteczki do czyszczenia okularów
Opak. 120 szt.
(1 szt. = 0,07)
nawilżane; o cytrynowym zapachu; w pojedynczych saszetkach

TYLKO TERAZ

799*

LIVING ART
Świeca zapachowa w szkle
Sztuka
100% parafina; czas palenia: ok. 26 h; 
do wyboru różne rodzaje

DURO
Listwa zasilająca 
3-gniazdkowa
Sztuka
16 A/250 V; z podświetlanym wyłącznikiem; z zabezpieczeniem przed dziećmi; 
długośc kabla: ok. 1,4 m; kabel: H05VV-F3G 1,0 mm2; do wyboru dwa kolory

TYLKO TERAZ

1399*

25*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.
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TYLKO TERAZ

4900*

UP2FASHION
Sweter damski 
rozpinany
Sztuka
50% bawełna, 50% akryl; 
zapinany na zamek błyskawiczny 
odpinany w dwie strony; 
z kapturem
Rozmiary: S–XL

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

TYLKO TERAZ

3300*

UP2FASHION
Spodnie 
damskie 
dresowe 
Para
75% poliester, 25% bawełna; 
z bocznymi kieszeniami; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: S–L
Nie wszystkie modele są 
dostępne w każdym rozmiarze

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

4.

2.

2.

1.

1.

W SPORTOWYM
stylu

26 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.
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3

TYLKO TERAZ

2500*

UP2FASHION
Bluzka damska 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt. 
95% bawełna BIO, 5% elastan 
(Lycra®); z dekoltem 
w serek lub półokrągłym; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: S–XL

TYLKO TERAZ

3300*

QUEENTEX
Piżama damska 
z bawełną BIO
Komplet 
100% bawełna BIO 
lub 95% bawełna BIO, 
5% wiskoza; spodnie długości 3/4; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: S–XL

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

  90.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  90.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  2-PAK

Certi� ed byCerti� ed by
CU 812624CU 812624

Made withMade with

TYLKO TERAZ

799*

UP2FASHION
Skarpety damskie 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
85% bawełna BIO, 13% poliamid, 2% elastan 
(Lycra®) lub 80% bawełna BIO, 18% poliamid, 
2% elastan (Lycra®); dostępne w wersji krótkiej 
lub standardowej; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 35/38–39/42

  Z0.0.6002 HOHENSTEIN HTTI  Z0.0.6002 HOHENSTEIN HTTI  2-PAK

3.

3.

4.

Ecocert GreenlifeEcocert Greenlife

27*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

899*

ENRICO MORI
Skarpety męskie 
klasyczne 
z bawełną BIO
Opak. 2 pary
88% bawełna BIO, 10% poliamid, 
2% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 39/42–43/46

TYLKO TERAZ

1199*

ENRICO MORI
Bokserki męskie 
z bawełną BIO
Para
48% bawełna BIO, 48% modal, 
4% elastan (Lycra®); 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

7900*

STRAIGHT UP
Zestaw koszula 
i sweter męski
Zestaw
koszula: 100% bawełna; 
sweter: 77% bawełna, 23% poliamid; 
sweter z dekoltem w serek lub półokrągłym; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XL
Nie wszystkie modele dostępne są
w każdym rozmiarze

   17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI   17.HTR.24560 HOHENSTEIN HTTI     98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI   98.0.9926 HOHENSTEIN HTTI  

  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  03.0.8890 HOHENSTEIN HTTI  

2-PAK

Made with
88% organic materials
Certifi ed by BCS Lic. 

Number 28054

Made with 48%
Organically Grown 
CottonCertiefi ed 

by Ecocert Greenlife 

1.1.

28 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

3900*

ENRICO MORI
T-shirt męski z bawełną BIO
Opak. 3 szt. 
95% bawełna BIO, 5% elastan (Lycra®); z dekoltem 
w serek lub półokrągłym; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: M–XXL
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  98.0.0745 HOHENSTEIN HTTI  

3-PAK

TYLKO TERAZ

1199*

Palma wielkanocna
Sztuka 
wiązanka suszonych oraz sztucznych 
roślin; wysokość: ok. 50 cm; 
do wyboru różne rodzaje

2.

2.

29*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

399*
Byliny wczesnowiosenne
Sztuka
wysokość rośliny w doniczce: ok. 9 cm

TYLKO TERAZ

149*

GARDEN FEELINGS
Nasiona warzyw
Opak. 
do wyboru różne rodzaje, m.in.: 
pomidor, dynia, fasola, groch, 
marchew, ogórek, papryka, rukola, 
rzodkiewka, sałata

TYLKO TERAZ

1799*

GARDEN FEELINGS
Odnowa trawnika
Opak. 3 kg
(1 kg = 6,00)
nawóz azotowo-potasowy zawierający 
magnez i siarkę; przeznaczony 
do zniszczonych trawników; zapewnia 
szybki wzrost i soczystą zieleń trawy; 
wystarcza na ok. 100 m²

TYLKO TERAZ

2900*

GARDEN FEELINGS
Margaretki na pniu
Sztuka
średnica doniczki: 19 cm; wysokość: 
70–80 cm; średnica korony kwiatu: 
40–45 cm; do wyboru różne kolory

TYLKO TERAZ

3490*
Zioła 
w dekoracyjnej doniczce
Sztuka
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

899*
Gerbera/Kalanchoe/Azalia
Sztuka 
średnica doniczki: 12 cm; wysokość: 
25–30 cm; do wyboru: gerbera, 
kalanchoe lub azalia; różne kolory

30 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. 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.
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TYLKO TERAZ

1099*

SWOJSKI KURCZAK
Kurczak
Cena za kg
mięso wolne od antybiotyków; kurczak z tradycyjnego chowu 
ściółkowego, karmiony paszami pochodzenia roślinnego 

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

TYLKO TERAZ

1499*

PRIME FOOD
Żeberka wieprzowe 
Opak. 550 g
(1 kg = 27,25) 
wstępnie przygotowane metodą długiego gotowania; zachowuje ona lepszą jakość produktu 
oraz jego walory i aromaty smakowe; mięso pozostaje soczyste; wystarczy podgrzać 
30 minut w piekarniku; do wyboru: z sosem chili lub BBQ 

TYLKO TERAZ

1599*

KABANOS
Kiełbasa biała
Opak. 500 g
(1 kg = 31,98)
wieprzowa; surowa

31*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

1799*

MIĘSNE SPECJAŁY
Żeberka ekstra mięsne 
Cena za kg 
wieprzowe; z polskiego chowu

TYLKO TERAZ

899*

Pasztet z gęsi 
Opak. 230 g 
(100 g = 3,91) 
pieczony; 100% mięso z gęsi 

TYLKO TERAZ

699*

Filet z gęsi 
Cena za 100 g
wędzony, parzony; 100 g produktu 
wyprodukowano ze 117 g mięsa 
z fileta z gęsi ze skórą 

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkachprodukt
chłodzony

TYLKO TERAZ

1599*

AMI
Kaczka 
wolno gotowana
Cena za kg
idealna na szybki i wykwintny obiad; 
gotowa w 20 minut

TYLKO TERAZ

1599*

PRIME FOOD
Boczek 
bez żeberek
Cena za kg
surowy, wieprzowy

TYLKO TERAZ

349*

MIĘSNE SPECJAŁY
Rolady wołowe
Cena za 100 g
świeże

32 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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OFERTA 
z jajami

TYLKO TERAZ

399*

Parówki Jedynki 
Opak. 200 g
(100 g = 2,00)
drobiowo-wieprzowe

TYLKO TERAZ

349*

Schab wędzony 
czereśnią
Cena za 100 g
wieprzowy, wędzony, parzony; 
100 g produktu wyprodukowano ze 122 g 
mięsa wieprzowego 

TYLKO TERAZ

999*

Jaja z wolnego 
wybiegu
Opak. 20 szt.
(1 szt. = 0,50)

TYLKO TERAZ

599*

Jaja 
przepiórcze
Opak. 18 szt.
(1 szt. = 0,33)

TYLKO TERAZ

799*

Jaja od kury 
zielononóżki
Opak. 10 szt.
(1 szt. = 0,80)
jaja wysokiej jakości; kury tego rodzaju wymagają chowu na łąkach, 
trawnikach czy pastwiskach; źródło aminokwasów, witamin A i E, 
związków mineralnych oraz kwasów tłuszczowych

Jaja przepiórcze charakteryzują się znakomitym smakiem oraz dużym udziałem żółtka w stosunku 
do całego jaja. Zawierają łatwo przyswajalne i pełnowartościowe białka oraz mikroelementy, 
np. wapń, miedź, cynk, żelazo, witaminy B1, B2, B12 oraz karoten. Nie zawierają szkodliwego 
cholesterolu. Posiadają także zwiększoną ilość przyswajalnego fosforu.

Idealnie sprawdzą się na wielkanocnym stole, np. jako zamiennik jaj kurzych w żurku lub do sałatek.

BOGATE W SKŁADNIKI 
ODŻYWCZE

ORYGINALNY 
DODATEK 

DO TATARA, ŻURKU 
I INNYCH POTRAW

OD KUR 
BIEGAJĄCYCH 

PO TRAWIE

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

33*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

449*

WAWEL
Czekolada premium
Opak. 100 g
do wyboru: 70% kakao, 70% kakao 
z pomarańczą, 90% kakao

TYLKO TERAZ

399*

Paszteciki 
z kapustą i grzybami 
Opak. 250 g
(100 g = 1,60) 
z ciasta drożdżowego 

Krewetki 
w sosach
Opak. 120 g
(100 g = 6,24)
do wyboru: 
różne rodzaje

TYLKO TERAZ

749*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

449*
GOLDÄHREN
Bułki/Croissanty do wypieku
Opak. 330/340 g
(1 kg = 13,61/13,21) 
do wypieku domowego; 6 sztuk w opakowaniu

TYLKO TERAZ

089*

Bułka śniadaniowa 
podwójna
Sztuka 110 g
(100 g = 0,81)
pszenna

TYLKO TERAZ

499*

ABRAMCZYK
Sandacz, filet
Cena za 100 g
ze skórą

34 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 
JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

249*

Piwo Žatecký Světlý 
Ležák 
Puszka 0,5 l
(1 l = 4,98) 
piwo jasne, warzone według receptury 
stworzonej przez Tomáša Lejseka, 
znanego czeskiego piwowara; recepturę 
tę wyróżnia wyjątkowy chmiel z Žatca – 
nadaje on piwu łagodnie goryczkowy smak 
i dobrze zbalansowany aromat;
kraj pochodzenia: Czechy
alk. 5% obj.

TYLKO TERAZ

199*

Yogurto
Opak. 200 g 
(100 g = 1,00) 
pitny jogurt owocowy; bez dodatku cukru, 
nie zawiera konserwantów i barwników; 
do wyboru o smaku: malinowym, śliwkowym, 
truskawkowym lub czarnej porzeczki

TYLKO TERAZ

269*

Śmietana 
Opak. 350 g
(1 kg = 7,69) 
18% tłuszczu; doskonały 
dodatek do zup, sosów, 
sałatek, surówek i deserów

TYLKO TERAZ

999*

SERY Z GOLISZEWA 
Zbójniczek 
Opak. 300 g
(1 kg = 33,30) 
delikatny ser wędzony 
w dymie olchowym; 
polecany na kanapkę 
i do sałatek; w kawałku

SERY Z GOLISZEWA
Jagna 
Opak. 135 g
(100 g = 3,33) 
ser długo dojrzewający 
o klasycznym wyważonym 
smaku, w plastrach

TYLKO TERAZ

449*

SKARBY SEROWARA
Bursztyn/
Szafir/
Rubin
Opak. 190 g
(100 g = 3,68)
sery twarde, długodojrzewające – 
od 3 do 6 miesięcy; wytwarzane 
tradycyjnymi metodami z mleka 
gospodarstw z Podlasia; do wyboru: 
• Bursztyn – kruchy z pikantną nutą
• Szafir – łagodny z kremową nutą
• Rubin – farmerski z maślaną nutą

TYLKO TERAZ

699*

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

70% OWOCE 30% JOGURT

produkt
chłodzony

produkt
chłodzony

35*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

1999*

Piżama dziecięca 
z bawełną BIO
Komplet
100% bawełna BIO lub 85% bawełna BIO, 
15% wiskoza; z bohaterami bajek; 
do wyboru różne komplety
Rozmiary: 98/104–122/128

TYLKO TERAZ

2500*

Rampers/Body dziecięce 
z bawełną BIO
Opak. 2 szt. 
100% bawełna BIO lub 97% bawełna BIO, 
3% wiskoza; z postaciami z bajek; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 62/68–98/104
Nie wszystkie modele dostępne są 
w każdym rozmiarze

  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  A20-0407 HOHENSTEIN HTTI  

  42531 OeTI

2-PAK

1.

1.

1.

36 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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2.

2.

TYLKO TERAZ

1999*

T-shirt dziecięcy 
dwustronny
Sztuka
100% bawełna lub 98% bawełna, 2% wiskoza; 
z bohaterami bajek; 
do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 98/104–134/140
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

   D04-0452 HOHENSTEIN HTTI   D04-0452 HOHENSTEIN HTTI  

MOŻNA NOSIĆ 
NA OBU 

STRONACH

PRZÓD TYŁPRZÓD TYŁ

PRZÓD TYŁ

PRZÓD TYŁ

PRZÓD TYŁ

PRZÓD TYŁ

2.

37*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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NA EKSPOZYTORZE

Skarpety dziecięce
Opak. 2 pary 
mieszanka bawełny, poliamidu 
i elastanu (Lycra®); z bohaterami z bajek; 
do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 23/26–35/38
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

1399*

TYLKO TERAZ

799*

WALKX
Skarpety damskie/męskie 
Crazy Socks
Opak. 2 pary
80% bawełna, 19% poliamid, 1% elastan lub 57% bawełna, 42% poliamid, 
1% elastan; w modnej kolorystyce; do wyboru różne zestawy
Rozmiary: 35/38–43/46
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

2900*

Klapki dziecięce
Para 
wykonane z połączenia materiałów tekstylnego 
i syntetycznego; podeszwa wewnętrzna profilowana; 
z postaciami z bajek; do wyboru różne rodzaje
Rozmiary: 25–31
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

TYLKO TERAZ

4900*

Sneakersy dziecięce
Para
wykonane z połączenia materiałów tekstylnego i syntetycznego; 
wyściółka tekstylna; podeszwa z TPR; z postaciami z bajek; 
do wyboru dwa rodzaje
Rozmiary: 26–29
Nie wszystkie modele dostępne są w każdym rozmiarze

  Z0.0.6002 HOHENSTEIN HTTI  Z0.0.6002 HOHENSTEIN HTTI  

  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  17.0.30393 HOHENSTEIN HTTI  

2-PAK

©&TM Spin Master Ltd. 
All rights reserved.

©&TM Spin Master Ltd. 
All rights reserved.

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

©2019 Frog Box/
Entertainment One UK Limited

2-PAK 
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Piaskownica z dachem
Sztuka
przeznaczona na ok. 100 kg piasku; wysokość siedziska: ok. 17 cm; 
w zestawie włóknina do zabezpieczenia dna; 
wymiary po złożeniu: ok. 126 × 121 × 118 cm

TYLKO TERAZ

199*

WYJMOWANE POJEMNIKI NA WODĘ

DACH Z REGULOWANĄ 
WYSOKOŚCIĄ 
I OCHRONĄ UV

39*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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4.04
Hity OD SOBOTY



TYLKO TERAZ

7900*

BOSCH
Zestaw narzędzi 
dla dzieci
Zestaw
zestaw narzędzi bezpiecznych dla dzieci; 
dla dzieci od 3. roku życia; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1699*

GARDENLINE
Narzędzia 
ogrodowe 
dla dzieci
Sztuka
z drewnianym trzonkiem o długości 
ok. 76 cm; do wyboru: miotełka, 
dwustronna motyka, łopata, szpadel, 
szpadel ostry, grabie wachlarzowe

TYLKO TERAZ

1999*

Balony wodne
Zestaw
w zestawie 111 balonów; 
możliwość podłączenia 
do węża ogrodowego; 
2 adaptery w pakiecie; 
balony oraz zamknięcia – 
biodegradowalne

TYLKO TERAZ

799*
Pistolet na wodę 
Sztuka 
ergonomiczny kształt; zabawka poprawia 
umiejętności motoryczne i koordynację ręka–oko; 
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

2900*

PLAYLAND
Pojazdy budowlane
do piaskownicy
Sztuka
do wyboru: koparka, betoniarka, wywrotka lub ładowarka; 
każdy pojazd z figurką robotnika budowlanego

40 *Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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TYLKO TERAZ

7900*

BOSCH
Zestaw narzędzi 
dla dzieci
Zestaw
zestaw narzędzi bezpiecznych dla dzieci; 
dla dzieci od 3. roku życia; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

1699*

GARDENLINE
Narzędzia 
ogrodowe 
dla dzieci
Sztuka
z drewnianym trzonkiem o długości 
ok. 76 cm; do wyboru: miotełka, 
dwustronna motyka, łopata, szpadel, 
szpadel ostry, grabie wachlarzowe

TYLKO TERAZ

1999*

Balony wodne
Zestaw
w zestawie 111 balonów; 
możliwość podłączenia 
do węża ogrodowego; 
2 adaptery w pakiecie; 
balony oraz zamknięcia – 
biodegradowalne

TYLKO TERAZ

799*
Pistolet na wodę 
Sztuka 
ergonomiczny kształt; zabawka poprawia 
umiejętności motoryczne i koordynację ręka–oko; 
do wyboru różne rodzaje 

TYLKO TERAZ

2900*

PLAYLAND
Pojazdy budowlane
do piaskownicy
Sztuka
do wyboru: koparka, betoniarka, wywrotka lub ładowarka; 
każdy pojazd z figurką robotnika budowlanego
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Hulajnoga 
elektryczna
Sztuka
rama wykonana ze stopu aluminium; wydajny silnik akumulatorowy; pojemność baterii: 6,6 Ah; 
silnik bezszczotkowy; moc znamionowa: 350 W; wielofunkcyjny wyświetlacz LCD; przednie światło LED 
do jazdy po zmroku; hamulce magnetyczne koła przedniego i tylnego; dwa amortyzatory: na przednie 
i tylne koło; opona pełna 8,5”

1199*
HITCENOWY

KOMU 
W DROGĘ,
temu hulajnogę!

LAMPKA LED 
HAMULCA
LAMPKA LED 
HAMULCA

WIELOFUNKCYJNY 
WYŚWIETLACZ 
LCD

WIELOFUNKCYJNY 
WYŚWIETLACZ 

PRZYCISK 
SZYBKIEGO 
SKŁADANIA 

PRZYCISK 
SZYBKIEGO 
SKŁADANIA 

HAMULCE 
MAGNETYCZNE 

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE: 

DO 120 KG

AMORTYZATORY 
SPRĘŻYNOWE

MOC 
ZNAMIONOWA: 

350 W
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PRANIE
pachnące wiatrem 

GARDEN FEELINGS
Aluminiowa 
suszarka 
ogrodowa
Sztuka
• z pokrowcem i kotwą
• pojemność do 6 wsadów prania
• pokrowiec odporny na działanie 

promieni UV
• wytrzymała, nierdzewna, 

odporna na warunki 
atmosferyczne

• wymiary po rozłożeniu: 
210 × 210 × 188 cm

TYLKO TERAZ

259*
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Szukaj produktów 
z certyfi katem FSC®

TYLKO TERAZ

7500*

GARDEN FEELINGS
Elastyczny wąż ogrodowy
Sztuka
z wielofunkcyjną dyszą – aż 10 różnych funkcji spryskiwania; pod 
ciśnieniem wody wydłuża się do ok. 15 m; maksymalne ciśnienie 
robocze: 4 bary; w zestawie: 2 adaptery do węża 12,70 mm (½), 
przyłącze kranowe 25,40 mm (1) z reduktorem 19,05 mm (¾)

TYLKO TERAZ

1499*

GARDEN FEELINGS
Kran z zaworem kulowym
Sztuka
do wyboru: ½ lub ¾; temperatura robocza od 5° do 60°C; 
maksymalnie dopuszczalne ciśnienie robocze: ok. 10 barów; 
dźwignia z aluminium

TYLKO TERAZ

179*

PCC
Podpałka do grilla
Opak. 32 szt. 
do rozniecania ognia w grillach, kominkach, piecach i ogniskach

TYLKO TERAZ

3900*

GARDEN FEELINGS
Wąż zraszający/z gumy porowatej
Sztuka
do wyboru:
• zraszający o długości 20 m; z przyłączem i szybkozłączką; ciśnienie robocze: 2–4 bary
• z gumy porowatej o długości 15 m; z reduktorem ciśnienia z pokrywką; ciśnienie robocze: 

1–3 bary; do podlewania powierzchniowego i podziemnego

GARDEN FEELINGS
Stolik do prac 
ogrodowych
Sztuka
z masywnego drewna, z wysokiej jakości 
impregnacją chroniącą przed warunkami 
atmosferycznymi; z ocynkowanym blatem 
roboczym; wymiary: 76 × 37 × 92 cm

TYLKO TERAZ

169*

43*Oferta obowiązuje w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów. Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku. 
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FERREX
Kosiarka automatyczna
Sztuka
• moc: 50 W
• automatyczne koszenie i ładowanie kosiarki
• przeznaczona do trawników o powierzchni do 800 m2

• szerokość robocza: ok. 18 cm
• zalecany dzienny czas koszenia przy: 300 m2 – 4 godziny, 

500 m2 – 6 godzin, 800 m2 – 8 godzin
• kiedy akumulator wymaga doładowania, kosiarka jedzie do stacji 

ładującej, a po naładowaniu powraca do pracy
• czas koszenia na jednym ładowaniu: do 80 min
• czas ładowania: 90 min
• czujniki unoszenia i nachylenia oraz duży odstęp pomiędzy obudową 

i nożami gwarantują bezpieczną eksploatację – w razie podniesienia 
kosiarki noże natychmiast automatycznie się zatrzymują

• zabezpieczenie przed kradzieżą kodem PIN
• łatwy w instalacji przewód ograniczający wyznacza teren koszenia
• ścięte źdźbła trawy pozostają na trawniku i stanowią naturalny 

nawóz (funkcja mulczowania)
• wysokość koszenia: od 2 do 6 cm
• waga kosiarki: 8,8 kg; waga stacji ładującej: 2,2 kg
bardzo łatwe i intuicyjne programowanie, duży panel ustawień 
i wyświetlacz pozwalają zaprogramować czas koszenia; może 
pracować również podczas deszczu; omija przeszkody dzięki 
czujnikowi kolizyjnemu o wysokiej czułości oraz przewodowi 
ograniczającemu; przycisk stop pozwala na natychmiastowe 
zatrzymanie kosiarki; nadaje się do każdego ogrodu, również 
o nieregularnym kształcie trawnika; w komplecie: stacja ładująca, 
zasilacz, przewód niskonapięciowy, przewód ograniczający o długości 
150 m, 220 szpilek mocujących, 3 noże zapasowe, 5 łączników 
i 3 złączki zaciskowe, 3 śruby zapasowe i 9-metrowy kabel zasilający 
stację ładującą

WITAMY WIOSNĘ
w ogrodzie

TYLKO TERAZ

1999*
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HONORUJEMY PŁATNOŚCI:

Oferta obowiązuje w podanym terminie 
lub do wyczerpania zapasów. 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. 14/2020

www zawszealdi.plfacebook.com/aldipolska

Wszystkie sklepy czynne są od godz. 7.00
Formularz kontaktowy na aldi.pl


