RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI

-31%

5

49

799

WĘDLINIARNIA

Filet z piersi
kurczaka
Opak. 200 g
(100 g = 2,75)

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03
MARKI WŁASNE ALDI - GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI I JAKOŚCI

HIT

7

49

Akcja

XXL

JUŻ OD CZWARTKU
produkt
chłodzony

MLEKOVITA

Masło osełka
polska ekstra
Opak. 500 g
(1 kg = 14,98)

produkt
chłodzony

-42%

399

699

MIĘSNE SPECJAŁY

Kurczak
świeży
Cena za kg

aldi.pl

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03

-50

1

%

99

-50
DO

OWOCE

I WARZYWA

%

Kiełki

Opak. 50/150 g
(100 g = 3,98/1,33)

399

NOWA MARKA
ŚWIEŻE JESZ
produkt
chłodzony

NOWA MARKA
ŚWIEŻE JESZ

-33%

5

99

Kiwi

8

99

Koszyk 1 kg
klasa I

-33%

-21

12

%

299

49

449

1599

Ogórek

Winogrona zielone
bezpestkowe

Sztuka

Cena za kg

NOWA MARKA
ŚWIEŻE JESZ

klasa I

-42

3

%

NOWA MARKA
ŚWIEŻE JESZ

produkt
chłodzony

-37%

99

2

49

699

Jabłka czerwone,
pakowane
Opak. 3 kg
(1 kg = 1,33)
klasa II
2

POLSKIE
JABŁK A

399

Sałata cięta

Opak. 140/150/250 g
(100 g = 1,78/1,66/1,00)

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.

CUKINIA

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03

na fali smaku
-40%

5

99

999

Cukinia

Cena za kg

FASZEROWANE ŁÓDECZKI Z CUKINII
SKŁADNIKI:
• 2 średnie cukinie
• 250 g mięsa mielonego
z indyka Mięsne Specjały
• 1 średnia cebula

•
•
•
•

ząbek czosnku
½ czerwonej papryki
2 łyżki koncentratu pomidorowego
suszona bazylia

• sól, pieprz
• olej do smażenia
• ser żółty Hofburger

PRZEPIS:
Cukinie przekrój wzdłuż na połówki. Usuń nasiona i wydrąż miąższ, robiąc łódeczki. Nie wyrzucaj miąższu!
Cukinie natrzyj olejem i posyp przyprawami. Podpiecz (15 min) w piekarniku nagrzanym do 180°C.
Drobno posiekane cebulę i czosnek zeszklij na oleju. Paprykę pokrój w kostkę i dodaj do cebuli wraz z rozdrobnionym miąższem cukinii.
Do warzyw dodaj mięso i smaż przez ok. 10 min. Na koniec dodaj koncentrat pomidorowy i dopraw do smaku.
Podpieczone cukinie nadziej farszem i posyp po wierzchu utartym na tarce żółtym serem. Piecz jeszcze 20 min (pod koniec pieczenia
możesz włączyć funkcję grillowania). Cukinie podawaj udekorowane świeżymi ziołami i kiełkami.

MARZEC OBRODZIŁ PROMOCJAMI!
Od 8.03 do 3.04 w zdrowo obniżonej cenie kupisz także
warzywa i owoce sprzedawane na wagę –
pomidory na gałązce, jabłka Gala, Jonagored/
Jonagold, Ligol, Szampion oraz ziemniaki
jadalne (opak. 5 kg), cebulę żółtą (opak. 2 kg)

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.

3

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03

produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

-30

6

%

99

MIĘSO

MIĘSNE SPECJAŁY

Golonka z indyka
Cena za kg
świeża; klasa A

999

-30
DO

%

-22%

13

90

1790

MIĘSNE SPECJAŁY

Nogi z kaczki
Cena za kg
świeże

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

8

8

99

99

MIĘSNE SPECJAŁY

MIĘSNE SPECJAŁY

Mięso mielone
z łopatki
Opak. 800 g
(1 kg = 11,24)
wieprzowe

4

Akcja

XXL

Akcja

XXL

Schab
wieprzowy XXL
Opak. 680 g
(1 kg = 13,22)
w plastrach

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.

produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

-21%

6

29

799

WĘDLINIARNIA

Kiełbasa
krakowska
parzona
Opak. 250 g

(100 g = 2,52)
wieprzowa, parzona, wędzona;
w plastrach; zawartość mięsa:
90% (mięso z szynki)

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03
WĘDLINY

-31

-31
DO

%

%

5

49

799

WĘDLINIARNIA

-25%

6

69

899

Filet z piersi
kurczaka
Opak. 200 g
(100 g = 2,75)
96% mięsa;
w plastrach;
bez dodatku
glutaminianu
monosodowego

RODZINNE PRZYSMAKI

Kiełbaski
pieprzowe

Opak. 300 g

(1 kg = 22,30)
wieprzowe, wędzone,
surowe; 100 g produktu
wyprodukowano ze 116 g
mięsa wieprzowego

TYLKO TERAZ

13

99

-25%

5

99

Flaczki wołowe

7

99

Opak. 900 g
(1 kg = 6,66)
w rosole

Kiełbasa
krakowska sucha
z indykiem
Opak. 450 g

(1 kg = 31,09)
wieprzowo-indycza, wędzona,
parzona, suszona; 100 g produktu
wyprodukowano ze 132 g mięsa
wieprzowego i 7 g mięsa indyczego

Akcja

XXL

MORLINY

TYLKO TERAZ

17

49

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.

Żeberka wieprzowe
wolno gotowane
Cena za kg

wstępnie przygotowane metodą długiego gotowania –
dzięki temu produkt zachowuje jeszcze lepszą jakość;
wystarczy podgrzać 30 minut w piekarniku

5

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03

-25

%

2

99

PIECZYWO

TYLKO TERAZ

0

79

Chleb z orkiszem
Sztuka 600 g

(1 kg = 4,98)
pszenno-żytni, z mąką orkiszową,
ziarnami owsa i siemieniem lnianym

399

-25
DO

Bułka
śniadaniowa
podwójna
Sztuka 110 g
(100 g = 0,72)
pszenna

%

-21%

1

49

189

Ciastko duńskie
z maliną
Sztuka 85 g

(100 g = 1,75)
kruche ciastko na bazie ciasta
półfrancuskiego; z delikatnym kremem
waniliowym w połączeniu z malinami

Akcja

TYLKO TERAZ

3

49

Chleb farmerski
Sztuka 500 g

(1 kg = 6,98)
pszenny, na zakwasie
żytnim, z dodatkiem płatków
ziemniaczanych i twarogu

6

XXL
TYLKO TERAZ

3

49

DOBRE PLONY

Chleb
pszenno-żytni
Sztuka 1 kg
krojony
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 8–13.03

-29

PŁACISZ DO

MNIEJ
produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

699

MILKA

Choco Snack
Opak. 4 × 32 g

(100 g = 5,46)
batonik w mlecznej czekoladzie

-29

%

%

1

69

239

KNUSPERONE

Kółeczka
w polewie
miodowej

Opak. 250 g

(100 g = 0,68)
wzbogacone w 7 witamin,
wapń i żelazo

-25%

8

5

49

99

1199

produkt
chłodzony

HOFBURGER

SCHOVIT

Napój kakaowy w proszku
Opak. 800 g

(1 kg = 11,24)
wyśmienicie smakuje zarówno z zimnym, jak i ciepłym mlekiem

Ser pleśniowy
Opak. 150 g

(100 g = 3,66)
do wyboru: ser miękki, z czerwoną
pleśnią, z czosnkiem, z niebieską
pleśnią, z peperoni, z pieprzem

RYBY Z ALDI

-27

3

%

49

479

FJÖRDEN’S

*

Filety śledziowe
w kremowych sosach
Puszka 200 g

(100 g = 1,75)
do wyboru:
• w kremie pomidorowym curry
• płyta smakosza
• w kremie pieprzowym
• w kremie musztardowym Dijon
• w kremie mango-curry

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów

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

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.

7

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03

-26

3

%

69

499

WAWRZYNIEC

-26

PŁACISZ DO

MNIEJ
TYLKO TERAZ

3

99

CHIAS

%

Pasta
warzywna

Opak. 180 g

(100 g = 2,05)
do wyboru: z suszonymi
pomidorami i żurawiną,
grillowanym bakłażanem,
z grillowaną cukinią i curry
lub z ciecierzycą, pieprzem
i czarnuszką

TYLKO TERAZ

5

49

SWEET VALLEY

Owocowa Przekąska
z superfoods

Czarna
porzeczka

(100 g = 2,22)
mus owocowy z dodatkiem nasion i ziaren

(100 g = 2,44)
w delikatnie słodkim syropie;
masa netto po odsączeniu: 225 g

Słoik 180 g

Słoik 540 g

TYLKO TERAZ

299

TASTE OF BRITISH ISLES

Biała fasola
w sosie
pomidorowym
Puszka 420 g

(1 kg = 7,12)
danie charakterystyczne
dla kuchni angielskiej

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.

TYLKO TERAZ

549

PROVITUS

Ogórki
konserwowe
kozackie

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03

-27

PŁACISZ DO

MNIEJ

%

Słoik 640 g

(1 kg = 18,30)
w zalewie musztardowej;
masa netto po odsączeniu:
300 g

produkt
głęboko
mrożony

-25%

8

99

1199

LA FINESSE

Dania
gotowe

Opak. 750 g

(1 kg = 11,99)
do wyboru: nasi goreng
lub bami goreng

-27%

1

59

KING’S CROWN

Przecier
pomidorowy
Opak. 500 g

(1 kg = 3,18)
z rozdrobnionych pomidorów

219

STREFA MALUSZKA
NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

249

BOBOVITA

Mus w tubce
Opak. 80 g

(100 g = 3,11)
do wyboru różne rodzaje

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.

9

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03

-25

1

%

49

4

99

6

29

10

CHÂTEAU

Czekolada z dodatkami

7

Opak. 200 g
99

Cena za 100 g

czekoladowe cukierki z alkoholem
w ciemnej czekoladzie
lub czekoladowe z orzeszkami
arachidowymi

%

TYLKO TERAZ

-21%

Trufle premium/
Michałki z Hanki

-25

PŁACISZ DO

MNIEJ

199

ŚNIEŻKA

(100 g = 3,15)
do wyboru: biała z orzechami laskowymi, mleczna
z migdałami, miodem i solą, z nadzieniem karmelowym
lub ze słonymi precelkami

TYLKO TERAZ

499

CUKIERNIA MISTRZA JANA

Babeczki czekoladowe
Opak. 111,2 g

(100 g = 4,49)
biszkopt z kremem czekoladowym
w polewie czekoladowej

BRITISH STYLE

Pastylki miętowe
Opak. 250 g

(100 g = 2,00)
w gorzkiej czekoladzie

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 8–13.03

PO ROZCIEŃCZENIU
DAJE 3 LITRY SOKU

-24

PŁACISZ DO

MNIEJ

%

-24%

18

99

-18
TYLKO TERAZ

6

99

Sok jabłkowy
zagęszczony

Saszetka 600 ml
(1 l = 11,65)
100% sok zagęszczony;
wystarczy wymieszać
z ok. 2,4 l wody, aby
otrzymać 3 l soku

2

%

99

3

2499

JACOBS

69

HERBAPOL

Syrop

Butelka 420 ml

Krönung

Opak. 200 g

(100 g = 9,50)
kawa rozpuszczalna,
liofilizowana, o bogatym
smaku i prawdziwie
królewskim aromacie

(1 l = 7,12)
o smaku malinowym

PIWNA PÓŁKA

SMAKUJE Z PIWEM

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Piwo Irlandzkie
zielone

Piwo Okocim
Mocne

Butelka 0,5 l

Puszka 0,5 l

(1 l = 7,98)
niepowtarzalny zielony kolor
oraz znakomity smak zawdzięcza
specjalnie opracowanej technologii
produkcji; z wyselekcjonowanych
gatunków chmielu i słodu; w smaku
delikatnie słodkie
kraj pochodzenia: Polska
alk. 5,5% obj.

TYLKO TERAZ

3

99

(1 l = 4,58)
esencjonalne piwo
o wyrazistym
i zdecydowanym smaku
oraz bogatym aromacie
kraj pochodzenia: Polska
alk. 7% obj.

-23

2

%

29

299

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.

Akcja

XXL
TYLKO TERAZ

4

99

LORENZ

Monster
Munch

Opak. 150 g

(100 g = 3,33)
chrupki ziemniaczane
solone

11

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach
PONIEDZIAŁEK–SOBOTA
8–13.03

produkt
chłodzony

Wszystkie produkty na stronie dostępne w lodówkach

produkt
chłodzony

-25

14

%

90

-25

PŁACISZ DO

MNIEJ
TYLKO TERAZ

%

5

49

Polędwica z kurczaka
Opak. 200 g

(100 g = 2,75)
w plastrach; mięso z piersi kurcząt: 89%;
do 3% tłuszczu;

TYLKO TERAZ

599

Salami z pieprzem
Opak. 200 g

(100 g = 3,00)
wieprzowe; w plastrach

TYLKO TERAZ

899

WĘDLINIARNIA

Parówki wieprzowe
XXL
Opak. 1 kg

mięso wieprzowe: 71%
12

1990

MORLINY

Boczek
wędzony

Cena za kg
surowy; w kawałku

Akcja

XXL
TYLKO TERAZ

549

TYLKO TERAZ

1299

Polędwiczki
Polędwica sopocka XXL z kurczaka
WĘDLINIARNIA

Opak. 200 g

(100 g = 2,75)
wieprzowa; w plastrach; opakowanie rodzinne

Opak. 1 kg

świeże; porcja rodzinna

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 8–13.03
*

-23

4

FJÖRDEN’S

%

Smażone filety
śledziowe

99

Puszka 325 g

(100 g = 2,50)
w aromatycznej marynacie;
masa netto po odsączeniu: 200 g

649

TYLKO TERAZ

9

99

 bez wzmacniaczy smaku
 bez dodatku aromatów
 bez barwników

-25

PŁACISZ DO

MNIEJ

-25%

5

99

produkt
głęboko
mrożony

%






bez wzmacniaczy smaku
bez dodatku aromatów
bez substancji konserwujących
bez barwników

produkt
chłodzony

799

OFTERDINGER

Sałatka
ziemniaczana/
z kapusty

Pizza margherita
Opak. 3 × 300 g
(1 kg = 11,10)

Opak. 1 kg

do wyboru: ziemniaczana
ze śmietaną, z białej kapusty
z papryką lub z ziemniakami
w mundurkach, jajkiem
i ogórkiem

TYLKO TERAZ

9

89

produkt
chłodzony

Krokiety
z mięsem XXL
Opak. 1 kg

z mięsem wieprzowym

TYLKO TERAZ

1799

produkt
głęboko
mrożony

TYLKO TERAZ

399

TYLKO TERAZ
produkt
chłodzony

9

99






bez substancji konserwujących
bez dodatku aromatów
bez barwników
bez dodatku glutaminianu
monosodowego

LA FINESSE

Morszczuk XXL

Łosoś, filet

Gulasz wieprzowy

(1 kg = 25,70)
filet, bez skóry

porcja rodzinna

(1 kg = 12,49)
z ziemniakami i warzywami

Opak. 700 g

Cena za 100 g

Opak. 800 g

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

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.

13

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03

-30

8

%

MAMA MANCINI

Lasagne
bolognese

99

TYLKO TERAZ

Opak. 1 kg

1299

z mięsem wieprzowym,
pomidorami i sosem
beszamelowym

-30

PŁACISZ DO

MNIEJ

produkt
chłodzony

%

299

Majeranek XXL
Opak. 100 g
suszony

KING’S CROWN

Greckie oliwki
TYLKO TERAZ

8

99

Opak. 4 × 120/115 g
(100 g = 3,75/4,09)
zielone oliwki; cztery
jednoporcyjne opakowania;
do wyboru: zielone drylowane,
nadziewane czosnkiem lub
pastą paprykową; masa netto
po odsączeniu: 4 × 60/55 g

TYLKO TERAZ

499

TYLKO TERAZ

599

14

BASIA

BONDUELLE

TYLKO TERAZ

7

99

ŁOWICZ

Sos, dwupak

Opak. 2 × 500 g
(1 kg = 7,99)
do wyboru: spaghetti,
słodko-kwaśny, boloński

TYLKO TERAZ

599

BONDUELLE

Mąka tortowa
Extra

Groszek
tradycyjny

Kukurydza
Złocista

(1 kg = 2,40)
typ 405

(1 kg = 9,42)
masa netto po odsączeniu: 530 g

(1 kg = 10,51)
masa netto po odsączeniu: 570 g

Opak. 2,5 kg

Puszka 800 g

Puszka 670 g

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 8–13.03

produkt
chłodzony

HIT

TYLKO TERAZ

6

49

7

49

RYKI

Ser Rycki
Maasdam/Edam
mix

MLEKOVITA

Masło osełka
polska ekstra
Opak. 500 g

(1 kg = 14,98)
zawartość tłuszczu: 82%

produkt
chłodzony

Opak. 300 g

(1 kg = 21,63)
do wyboru:
• maasdam – ser dojrzewający
typu szwajcarskiego o łagodnym
zapachu i orzechowym, słodkawym
smaku;
• edam – ser pełnotłusty typu
holendersko-szwajcarskiego
o delikatnym smaku,
wzbogaconym orzechowa nuta
w kawałku

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

Akcja

9

XXL

99

OSM SIERPC

Ser Kasztelan
mix
Opak. 450 g

(1 kg = 22,20)
ser żółty typu holenderskiego;
do wyboru: klasyczny lub
śmietankowy; w plastrach

TYLKO TERAZ

699

Mój Ulubiony
twarożek
kanapkowo-sernikowy XXL
Opak. 450 g

(1 kg = 15,53)
naturalny twaróg o smaku
śmietankowym; nie zawiera
substancji konserwujących,
zagęszczających i stabilizatorów

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

7

49

Jaja ściółkowe
Opak. 20 szt.
(1 szt. = 0,37)
rozmiar M

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.

15

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03
TYLKO TERAZ

5

produkt
chłodzony

49

Serek waniliowy
Opak. 4 × 150 g
(1 kg = 9,15)
homogenizowany

TYLKO TERAZ

399

TYLKO TERAZ

4

99

MÜLLER

Pudding

Opak. 450 g

(1 kg = 8,87)
deser mleczny; do wyboru:
• kaszka kukurydziana na mleku
z sosem wiśniowym
• deser mleczny o smaku czekoladowym
z sosem waniliowym
• deser mleczny o smaku czekoladowym
z sosem czekoladowym

ŁOWICZ

Dżem

Słoik 450 g

(1 kg = 11,09)
do wyboru: truskawkowy,
brzoskwiniowy lub wiśniowy

TYLKO TERAZ

2999

produkt
chłodzony

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

BISCOTTO

Mieszanka ciastek
Opak. 800 g
(1 kg = 37,49)
w puszce

TYLKO TERAZ

2699

Miód
wielokwiatowy
Słoik 1,4 kg
(1 kg = 19,28)

TYLKO TERAZ

1499

Babka
z belgijską
czekoladą
Opak. 1 kg

ciasto biszkoptowe polane belgijską
mleczną czekoladą, dekorowane
płatkami migdałów
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.

Akcja

XXL
NA EKSPOZYTORZE

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03
TYLKO TERAZ

4

99

KINDER

Country

Opak. 4 × 23,5 g

(100 g = 5,31)
baton z dodatkiem pięciu wyselekcjonowanych prażonych zbóż,
mlecznego nadzienia i delikatnej czekolady

TYLKO TERAZ

899

TYLKO TERAZ

TYLKO TERAZ

1199 1999
KINDER

Chocolate
Pół metra

Opak. 3 × 100 g

(1 kg = 39,97)
czekolada z nadzieniem mlecznym

STORCK

WAWEL

Czekolada 3 + 1 gratis
Opak. 4 × 100 g

(1 kg = 22,48)
do wyboru: karmel lub kasztanki

TYLKO TERAZ

699

TASTE OF BRITISH ISLES

TYLKO TERAZ

229

SKAWA

Toffifee

Mieszanka żelków

Draże Korsarz XXL

(1 kg = 53,31)
chrupiące orzechy laskowe w karmelu,
z kremem orzechowym i dodatkiem
czekolady

(1 kg = 13,98)
wyprodukowane według tradycyjnej
angielskiej receptury; odpowiednie
dla wegetarian

(100 g = 1,76)
kokosowe w polewie kakaowej

Opak. 3 × 125 g

Opak. 500 g

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.

Opak. 130 g

17

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03

REICHSGRAF

Ciastka
korzenne

Opak. 600 g
(1 kg = 5,82)
kruche ciastka

-30

PŁACISZ DO

MNIEJ

TYLKO TERAZ

6

99

TYLKO TERAZ

16

99

18

-30%

FLIS

Wafelki

Opak. 560 g

(1 kg = 12,48)
miniwafelki przekładane
kremem kakaowym

%

TYLKO TERAZ

18

99

3

Orzechy
nerkowca

Opak. 600 g
(1 kg = 31,65)
połówki

49

499

TYLKO TERAZ

7

99

GOPLANA

Grześki Dziel na 6
Opak. 10 × 26 g

(1 kg = 30,73)
wafelek przekładany kremem
kakaowym

UNITOP

Chałwa

Opak. 750 g
(1 kg = 22,65)
o smaku waniliowym

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.

Akcja

XXL

PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03
TYLKO TERAZ

599

TET

Herbata czarna
Opak. 2 × 25 × 2 g
(1 szt. = 0,12)
do wyboru: Lord Grey
lub British Empire

TYLKO TERAZ

24

99

TYLKO TERAZ

34

99

NA EKSPOZYTORZE

LAVAZZA

DALLMAYR

Prodomo

Qualità Rossa

(1 kg = 34,99)
zestaw 4 kaw ziarnistych; 100% arabika

(1 kg = 49,98)
zestaw 2 kaw mielonych

Opak. 4 × 250 g

Opak. 2 × 250 g

TYLKO W 2PAKU

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Piwo
Guinness
Draught

Puszka 4 × 0,44 l

OSHEE

Vitamin Water
Butelka 1,1 l

(1 l = 2,72)
napój niegazowany;
z magnezem i witaminami

TYLKO TERAZ

999

TYLKO TERAZ

Pepsi

Butelka 2 × 2 l

(1 l = 2,50)
napój gazowany z kofeiną

(1 l = 10,20)
piwo ciemne, górnej
fermentacji, typu stout;
niefiltrowane, z gęstą
kremową pianą; dzięki
opatentowanej technologii
Widget (plastikowej kulce
napełnionej ciekłym azotem)
piwo po otwarciu puszki
zyskuje niepowtarzalną
strukturę piwa beczkowego
kraj pochodzenia: Irlandia
alk. 4,2% obj.

TYLKO TERAZ

299 1796

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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PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03

-32%

16

99

-32

PŁACISZ DO

MNIEJ

%

2499

GARNIER

Płyn micelarny
Opak. 700 ml

(1 l = 24,27)
odpowiedni do wszystkich
typów skóry; bezzapachowy;
zmywa makijaż, usuwa
zanieczyszczenia i koi skórę

TYLKO TERAZ

599

FAIRY EKSTRA HIGIENA

Płyn do mycia naczyń
Opak. 700 ml

(1 l = 8,56)
usuwa nawet uporczywy tłuszcz

LUKSJA

FA

Żel
pod prysznic
Opak. 750 ml

(1 l = 13,32)
pielęgnuje i odświeża skórę;
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

999

20

Mydło
w płynie

Opak. 1,5 l

(1 l = 6,66)
z ekstraktem z lnu i mleczka
ryżowego; delikatnie myje,
pozostawiając subtelny zapach;
opakowanie uzupełniające

TYLKO TERAZ

999

TYLKO TERAZ

2699

VIZIR

Płyn
do prania XXL
Opak. 1,1 + 2,2 l

(1 l = 8,18)
do prania tkanin kolorowych

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 8–13.03

Akcja

XXL

2PAK

TYLKO TERAZ

9

99

TYLKO TERAZ

Ściereczki
nawilżane XXL

1899

Opak. 2 × 80 szt.

(1 szt. = 0,06)
o uniwersalnym zastosowaniu

LISTERINE

Płyn do płukania jamy
ustnej XXL
Butelka 1 l

redukuje płytkę nazębną, odświeża oddech;
do wyboru dwa rodzaje

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

5

99

TISSI

Ręcznik
uniwersalny XXL
Sztuka 100 m
100% celuloza

TYLKO TERAZ

15

99

VELVET

Papier toaletowy XXL
Opak. 16 rolek

(1 rolka = 1,00)
3-warstwowy; o zapachu rumianku z aloesem

STREFA PUPILA
TYLKO TERAZ

1299

WHISKAS

Karma dla kota
Opak. 12 × 100 g

(1 kg = 10,83)
do wyboru: w galaretce lub w sosie

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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PONIEDZIAŁEK–SOBOTA 8–13.03

-34%

2

29

-34

PŁACISZ DO

MNIEJ

%

349

COREGA

Tabletki
do czyszczenia
protez
Opak. 6 szt.

(1 szt. = 0,38)
działają przeciwbakteryjnie i dezynfekująco;
pomagają zapobiegać gromadzeniu się płytki
bakteryjnej i złogów oraz przebarwieniom

-30%

899

1299

JOHNSON’S BABY

Szampon/Płyn
do kąpieli
Opak. 500 ml

(1 l = 17,98)
do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

14

99

JOHNSON’S BABY

17

99
24

99

COREGA

Krem do protez
Opak. 70 g

(100 g = 25,70)
zapewnia mocne, długotrwałe utrzymanie
protezy zębowej; do wyboru różne rodzaje

TYLKO TERAZ

5

99

KAMILL

Chusteczki
nawilżane

Krem do rąk
i paznokci

(1 szt. = 0,07)
delikatne chusteczki
do pielęgnacji

(100 ml = 7,99/4,50)
z ekstraktem z rumianku; wegański;
do wyboru różne rodzaje

Opak. 4 × 56 szt.

22

-28%

Opak. 75/133 ml

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.

JUŻ OD CZWARTKU

CZW.–SOB. 11–13.03

-42

PŁACISZ DO

MNIEJ

-42

%

TYLKO TERAZ

449

%

3

99

Halibut, filet
Cena za 100 g

produkt
chłodzony

TYLKO TERAZ

6

99

699

MIĘSNE SPECJAŁY

Kurczak
świeży

Burger
wołowy

Cena za kg

produkt
chłodzony

bez podrobów; klasa A

Opak. 440 g
(1 kg = 15,89)

produkt
chłodzony

-41%

5

89

999

Pomidory
truskawkowe
Opak. 500 g
(1 kg = 11,78)
klasa I

TYLKO TERAZ

6

99

TYLKO TERAZ

Szparagi zielone
Pęczek 250 g
(100 g = 2,80)

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

99

Awokado
zielone XXL
Cena za kg

23

JUŻ OD CZWARTKU

-25%

3

49

469

HOLSTENSEGEN

Puree
ziemniaczane
Opak. 345 g
(1 kg = 10,12)
4 porcje

CZW.–SOB. 11–13.03

-28

PŁACISZ DO

MNIEJ

%

-28%

0

99

DEVELEY

-16

2

%

49

299

Musztarda
kremska
Słoik 350 g
(1 kg = 7,11)
słodki, delikatnie
ostry smak;
znakomity dodatek
do potraw mięsnych

TYLKO TERAZ

1299

produkt
chłodzony

Ser Złoty Mazur
Opak. 700 g

1

39

(1 kg = 18,56)
ser twardy, dojrzewający, typu
holenderskiego o łagodnym,
lekko wytrawnym smaku; w kawałku

MLECZNA RZEKA

Jogurt
naturalny

Opak. 400 g

(1 kg = 2,48)
zawartość tłuszczu: 2%

produkt
chłodzony

-25%

TYLKO TERAZ

7

4

99

49

LA FINESSE

BUTTELLA

Zupa gotowa

Olej rzepakowy
z pierwszego tłoczenia

Puszka 800 g
(1 kg = 9,99)
do wyboru: krupnik
westfalski, wiosenna
zupa jarzynowa, zupa
warzywna z ryżem

Butelka 500 ml
 bez wzmacniaczy smaku
 bez substancji konserwujących
 bez barwników

24

599

(1 l = 8,98)
tłoczony na zimno z łuskanego ziarna;
dzięki swojemu orzechowemu aromatowi
idealnie nadaje się do pieczenia, duszenia
oraz smażenia

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.

-26

PŁACISZ DO

-26%

0

MNIEJ

99

%

135

Bułka serowo-cebulowa
Sztuka 80 g

(100 g = 1,24)
z prażoną cebulą i posypką serową

TYLKO TERAZ

4

99

ŁYSOŃ

Miodowy Kłos
Opak. 45 g

(100 g = 11,09)
baton na bazie naturalnych składników, słodzony miodem; do wyboru: Migdał, Dynia lub Bakalia

-26%

2

49

339

GOPLANA

Jeżyki Classic
Opak. 140 g

(100 g = 1,78)
herbatniki z karmelem,
migdałami, orzechami
laskowymi, rodzynkami
i chrupkami ryżowymi,
w czekoladzie mlecznej

-25%

349

469

BISCOTTO

Wafelki

Opak. 167 g

(100 g = 2,09)
z nadzieniem orzechowym i kawałkami
orzechów laskowych; 8-pak

TYLKO TERAZ

9

99

Lody
multipack

Opak. 4 × 53 ml
(100 ml = 4,71)
o smaku batona Snickers

produkt
głęboko
mrożony

-25

7

%

49

999

MUCCI

Lody Sensation Mini
Opak. 12 × 50 ml

(1 l = 12,48)
waniliowe z dodatkiem naturalnej wanilii Bourbon,
w polewie z czekolady (3 szt.), czekolady mlecznej
(3 szt.), czekolady białej (3 szt.) oraz czekolady
mlecznej z migdałami (3 szt.)

produkt
głęboko
mrożony

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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JUŻ OD CZWARTKU

NA EKSPOZYTORZE

TYLKO TERAZ

LIPTON

4

29

MNIEJ

-37

%

1

69

159

TYLKO W 2PAKU

FEURICH

Prażynki

Opak. 70 g

Opak. 20 × 1/1,2/1,3 g
(1 szt. = 0,20)
do wyboru różne rodzaje

29

Puszka 250 ml
(100 ml = 0,68)
z dodatkiem witamin,
kofeiny i tauryny

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO
ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU
OSOBOM DO LAT 18
JEST PRZESTĘPSTWEM

TYLKO TERAZ

2

(100 g = 1,41)
do wyboru: solone
lub o smaku bekonu

39

Piwo
Perła
Chmielowa

-28%

199

TYLKO TERAZ

2

79

649

Talarki Krakowskie

Coca-Cola Zero/
Fanta/Sprite

(100 g = 1,59/1,53/1,28)
do wyboru: precelki, safari, talarki

(1 l = 3,25)
napój gazowany

LAJKONIK

Opak. 125/130/155 g

26

Herbatka ziołowa

Napój
energetyzujący
Classic

2

NA EKSPOZYTORZE

LIPTON

BLACK

-26%

%

0

(1 szt. = 0,21)
do wyboru różne rodzaje

399

-37

99

Opak. 20 × 1,3/1,6/2 g

TYLKO TERAZ

CZW.–SOB. 11–13.03
PŁACISZ DO

Herbatka

Butelka 2 × 1 l

Butelka 0,5 l

(1 l = 4,78)
sztandarowy produkt
browaru; właściwy
dobór naturalnych
składników, zastosowanie
najlepszego lubelskiego
chmielu oraz oryginalna,
wielowiekowa receptura
mają największy
wpływ na unikalne
walory tego piwa, czyli
charakterystyczną
goryczkę i złocistą barwę
kraj pochodzenia: Polska
alk. 6% obj.

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.

HIT

3

99

GARDENLINE

Sadzonki
wiosennych
kwiatów
Sztuka

do wyboru różne rodzaje

22

99

GARDENLINE

Zioła w doniczce
ceramicznej
Sztuka

w doniczce o średnicy 16 cm, wysokość
rośliny: ok. 35–50 cm; do wyboru: rozmaryn,
lawenda, liść laurowy

5

99

GARDENLINE

Róże szlachetne
Sztuka

długość: ok. 30 cm; do wyboru różne
odmiany i kolory

3

49

GARDENLINE

Narcyzy/Hiacynty
Sztuka

w doniczce o średnicy 9 cm; do wyboru
narcyzy lub hiacynty w różnych kolorach

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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Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

