


Aktywuj w aplikacji

GRATIS**
2 + 1

Cena regularna (bez obniżek): 9,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone z łopatki 
wieprzowej
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,65**
9,99*

Aktywuj w aplikacji

GRATIS**
2 + 1

Cena regularna (bez obniżek): 9,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone z łopatki 
wieprzowej
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,65**
9,99*

ŚWIEŻE MIĘSO

GRATIS**2 + 1 

2 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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GRATIS*2 + 1 
WSZYSTKIE WĘDLINY W PLASTRACH PIKOK, 250 G,

MIKSUJ
DOWOLNIE
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3Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23

Od poniedziałku, 23.01 
 do środy, 25.01



Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,29 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada
100 g/1 opak.
mleczna, biała lub gorzka z całymi orzechami laskowymi 
lub mleczna lub gorzka z całymi migdałami
* cena regularna: 4,29 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.: 2,86 zł/1 opak.

2 + 1 GRATIS**

2,86**
4,29*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,29 zł/1 opak.

FIN CARRÉ
Czekolada
100 g/1 opak.
mleczna, biała lub gorzka z całymi orzechami laskowymi 
lub mleczna lub gorzka z całymi migdałami
* cena regularna: 4,29 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.: 2,86 zł/1 opak.

2 + 1 GRATIS**

2,86**
4,29*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 64,99 zł/1 opak.

LAVAZZA
Qualità Oro, 
kawa ziarnista, 
100% arabika
1 kg/1 opak.
* w porównaniu 
z kawą ziarnistą Lavazza 
Qualità Oro, 100% arabika, 
250 g

24% TANIEJ*

59,99
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 64,99 zł/1 opak.

LAVAZZA
Qualità Oro, 
kawa ziarnista, 
100% arabika
1 kg/1 opak.
* w porównaniu 
z kawą ziarnistą Lavazza 
Qualità Oro, 100% arabika, 
250 g

24% TANIEJ*

59,99

GRATIS**2 + 1 
WYBRANE CZEKOLADY FIN CARRÉ, 100 G,

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

MIKSUJ
DOWOLNIE

TANIEJ24%
KAWA LAVAZZA

4 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 4,29 zł/1 but.

SOLEVITA
Sok 100% pomarańczowy
1 l/1 but.
* cena regularna:
4,29 zł/1 but. 
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 but.:
2,14 zł/1 but. 
Limit: 2 butelki na paragon. 
Każda kolejna butelka będzie
sprzedawana w cenie 4,29 zł/1 but.

1 + 1 GRATIS**

2,14**
4,29*

GRATISOWE

ŚRODY

5Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 44,99 zł/1 opak.

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Quantum All in 1 Lemon, XXXL**
60 szt./1 opak.
1 szt. = 0,75 zł
* w porównaniu z tabletkami do zmywarki 
Finish Quantum All in 1, 44 szt.

21% TANIEJ*

44,99

MIKSUJ
DOWOLNIE

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
PRZY ZAKUPIE DWUNASTU

30%

Wybrane wody 
Saguaro, 1,5 l
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
PRZY ZAKUPIE DWUNASTU

30%

Wybrane wody 
Saguaro, 1,5 l
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

TANIEJ
PRZY ZAKUPIE 1230% 

WYBRANE WODY 1,5 L

TANIEJ21%
TABLETKI DO ZMYWARKI FINISH
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Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 opak.

PILOS
Twaróg na sernik
1 kg/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej

21% TANIEJ**

7,89
9,99*

Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 opak.

PILOS
Twaróg na sernik
1 kg/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej

21% TANIEJ**

7,89
9,99*

Cena regularna (bez obniżek):
4,99 zł/1 opak.

PILOS
Monteravy, deser
czekoladowo-
-orzechowy
6 x 60 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej
1 kg = 11,08 zł

20% TANIEJ**

3,99
4,99*

Cena regularna (bez obniżek):
1,99 zł/1 opak.

PILOS
Batonik twarogowy
40 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 3,88 zł 

22% TANIEJ**

1,55
1,99*

Do niedzieli, 29.01
Cena regularna (bez obniżek):
6,94 zł/1 opak.

PILOS
Burrata
125 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

25% TANIEJ**

5,19
6,94*

Cena regularna (bez obniżek):
4,49 zł/1 opak.

PILOS
Polski ser Carski w plastrach
w opakowaniu typu koperta
130 g/1 opak.
100 g = 2,58
* cena regularna:
** w odniesieniu do ceny regularnej
Limit: 8 opak. na paragon. 
Każde kolejne opakowanie będzie 
sprzedawane w cenie 4,49 zł/1 opak.

25% TANIEJ**

3,35
4,49*

TANIEJ
NIŻ W ZESZŁYM ROKU

WYBRANE PRODUKTY W CENACH NIŻSZYCH 
NIŻ CENY REGULARNE W 2022 R.*

* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE  
TEGO SAMEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL.  
SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL
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Cena regularna (bez obniżek):
10,99 zł/1 opak.

PIKOK
Kiełbasa biała 
premium z szynki
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej
1 kg = 17,58 zł

20% TANIEJ**

8,79
10,99*

Cena regularna (bez obniżek):
10,99 zł/1 opak.

PIKOK
Kiełbasa biała 
premium z szynki
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej
1 kg = 17,58 zł

20% TANIEJ**

8,79
10,99*

Cena regularna (bez obniżek):
3,99 zł/1 opak.

PIKOK
Pasztet
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej
100 g = 2,13 zł

20% TANIEJ**

3,19
3,99*

Cena regularna (bez obniżek):
10,99 zł/1 opak.

PIKOK
Kiełbasa
głogowska
400 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 21,23 zł

22% TANIEJ**

8,49
10,99*

Cena regularna (bez obniżek):
8,99 zł/1 opak.

PIKOK
Frankfurterki 
wędzone
270 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 kg = 26,63 zł

20% TANIEJ**

7,19
8,99*

Do niedzieli, 29.01
Cena regularna (bez obniżek):
5,70 zł/1 opak.

OCEAN SEA
 Paluszki surimi
z certyfikatem MSC
250 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

25% TANIEJ**

4,27
5,70*

Do niedzieli, 29.01
Cena regularna (bez obniżek):
5,70 zł/1 opak.

OCEAN SEA
 Paluszki surimi
z certyfikatem MSC
250 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

25% TANIEJ**

4,27
5,70*

TANIEJ
NIŻ W ZESZŁYM ROKU

WYBRANE PRODUKTY W CENACH NIŻSZYCH 
NIŻ CENY REGULARNE W 2022 R.*

8 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 5,49 zł/1 opak.

SONDEY
Rizer, wafelki z kremem 
mlecznym i orzechowym, 
10 szt.
250 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,08 zł

25% TANIEJ**

5,19
6,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 5,49 zł/1 opak.

SONDEY
Rizer, wafelki z kremem 
mlecznym i orzechowym, 
10 szt.
250 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,08 zł

25% TANIEJ**

5,19
6,99*

Do niedzieli, 29.01
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 4,49 zł/1 opak.

GOPLANA
 Ciastka Jeżyki
Classic lub Kokos
140 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

26% TANIEJ**

3,29**
4,49*

Do niedzieli, 29.01
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 4,49 zł/1 opak.

GOPLANA
 Ciastka Jeżyki
Classic lub Kokos
140 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

26% TANIEJ**

3,29**
4,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 5,69 zł/1 opak.

HIPP
BIO Deser owocowy 
z twarożkiem
lub z jogurtem
160 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,84 zł

20% TANIEJ**

4,55
5,69*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 6,29 zł/1 opak.

HIPP
BIO Danie lub danie dla 
dzieci po 7. mies. życia
220 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,27 zł

20% TANIEJ**

4,99
6,29*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 6,59 zł/1 opak.

HIPP
BIO Danie lub danie 
Junior dla dzieci
po 12. mies. życia
250 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,10 zł

20% TANIEJ**

5,25
6,59*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 7,99 zł/1 opak.

BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ
Kaszka zbożowa mleczna
210 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 3,04 zł

20% TANIEJ**

6,39
7,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 7,99 zł/1 opak.

BOBOVITA PORCJA ZBÓŻ
Kaszka zbożowa mleczna
210 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 3,04 zł

20% TANIEJ**

6,39
7,99*

0,52 ZŁ
ZA SZT.

TYLKO

DANIA LUB DESERKI HIPP

TANIEJ**20% 
Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

cocoa

* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE  
TEGO SAMEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL.  
SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 5,99 zł/1 opak.

CIEN
Aromatyczny żel
pod prysznic
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej
1 l = 8,70 zł 

27% TANIEJ**

4,35
5,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 6,99 zł/1 opak.

CIEN
Zmywacz 
do paznokci
200 ml/1 opak.
klasyczny lub bez acetonu
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej
100 ml = 2,80 zł

30% TANIEJ**

5,59
7,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 6,99 zł/1 opak.

CIEN
Zmywacz 
do paznokci
200 ml/1 opak.
klasyczny lub bez acetonu
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej
100 ml = 2,80 zł

30% TANIEJ**

5,59
7,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 6,99 zł/1 opak.

LUPILU
Żel lub płyn do kąpieli
lub szampon dla dzieci
500 ml/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 10,38 zł

25% TANIEJ**

5,19
6,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 6,99 zł/1 opak.

LUPILU
Żel lub płyn do kąpieli
lub szampon dla dzieci
500 ml/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 10,38 zł

25% TANIEJ**

5,19
6,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 8,99 zł/1 opak.

LUPILU
Mleczko 
pielęgnacyjne 
dla dzieci
500 ml/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej
1 l = 13,38 zł

25% TANIEJ**

6,69
8,99*

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

TANIEJ
NIŻ W ZESZŁYM ROKU

WYBRANE PRODUKTY W CENACH NIŻSZYCH 
NIŻ CENY REGULARNE W 2022 R.*

10 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 9,99 zł/1 opak.

ZIAJA
Wegański żel 
pod prysznic,
95% składników
naturalnych 
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 14,98 zł

25% TANIEJ**

7,49
9,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 12,49 zł/1 opak.

ZIAJA
Pianka oczyszczająca 
do twarzy
150 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 ml = 6,19 zł

25% TANIEJ**

9,29
12,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 19,99 zł/1 opak.

ZIAJA GDANSKIN
Olejowy peeling do ciała 
z kruszonymi muszlami
300 ml/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 49,97 zł 

25% TANIEJ**

14,99
19,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 11,99 zł/1 opak.

L’ORÉAL ELSEVE
Pielęgnująca odżywka
do włosów
250 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 ml = 4,94 zł 

25% TANIEJ**

12,35
16,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 13,29 zł/1 opak.

L’ORÉAL ELSEVE
Pielęgnujący
szampon
do włosów
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 35,48 zł  

25% TANIEJ**

14,19
18,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 13,29 zł/1 opak.

L’ORÉAL ELSEVE
Pielęgnujący
szampon
do włosów
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 35,48 zł  

25% TANIEJ**

14,19
18,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 16,99 zł/1 opak.

FAMILOVE
Szampon, mydło
w płynie lub płyn
do kąpieli i żel
pod prysznic
750 ml/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 l = 21,32 zł

20% TANIEJ**

15,99
19,99* 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 16,99 zł/1 opak.

FAMILOVE
Szampon, mydło
w płynie lub płyn
do kąpieli i żel
pod prysznic
750 ml/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu
do ceny regularnej
1 l = 21,32 zł

20% TANIEJ**

15,99
19,99* 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 7,99 zł/1 opak.

ZIAJA
Żel do higieny
intymnej
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 14,98 zł

25% TANIEJ**

7,49
9,99*

* AKTUALNE CENY PROMOCYJNE SĄ NIŻSZE NIŻ NAJNIŻSZE CENY REGULARNE  
TEGO SAMEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W 2022 R. W SKLEPACH LIDL.  
SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ PRODUKTÓW NA WWW.LIDL.PL

11Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23

Od poniedziałku, 23.01 
 do środy, 25.01



LIPTON 
Yellow Label, 
herbata czarna
92 torebki/1 opak.
1 torebka = 0,17 zł

14,99
LORD NELSON
Black Tea,
herbata czarna 
75 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,10 zł

6,99

NESTLÉ
Płatki z miodem
250 g/1 opak.
100 g = 2,72 zł

6,81
CROWNFIELD
Płatki z miodem
250 g/1 opak.
100 g = 1,52 zł

3,79

NESTLÉ
Classic,
kawa 
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
100 g = 11,50 zł

22,99
BELLAROM
Classic,
kawa 
rozpuszczalna
200 g/1 opak.
100 g = 9,00 zł

17,99

MASZ
WYBÓR

12 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23

Od poniedziałku, 23.01 
 do środy, 25.01



LORD NELSON
Black Tea,
herbata czarna 
75 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,10 zł

6,99

VITA D’OR
Olej rzepakowy
1 l/1 opak.

9,99
KUJAWSKI
Olej rzepakowy
1 l/1 opak.

12,99

CROWNFIELD
Płatki z miodem
250 g/1 opak.
100 g = 1,52 zł

3,79
CIEN
Antyperspirant 
lub dezodorant 
dla kobiet
200 ml/1 opak.
100 ml = 3,15 zł

6,29
DOVE
Antyperspirant 
lub dezodorant 
dla kobiet
200 ml/1 opak.
100 ml = 9,00 zł

17,99

RIO MARE
Tuńczyk
w oliwie z oliwek
160 g/1 opak.
100 g = 7,13 zł

11,41
NIXE
Tuńczyk
w oliwie z oliwek
160 g/1 opak.
100 g = 3,56 zł

5,70

MASZ
WYBÓR

13Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23

Od poniedziałku, 23.01 
 do środy, 25.01



Cena regularna (bez obniżek):
4,99 zł/1 opak.

Cena regularna (bez obniżek):
15,99 zł/1 kg

Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 kg

Cena regularna (bez obniżek):
6,89 zł/1 pęczek

Seler naciowy  
1 szt./1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej

Winogrono różowe 
Red Globe, luzem  
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej

Polska gruszka 
Lukasówka, luzem  
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej

Włoszczyzna  
1 pęczek
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej

3,49
4,99*

TANIEJ**30%

10,99
15,99*

TANIEJ**31%

3,99
5,99*

TANIEJ**33%

4,49
6,89*

TANIEJ**34%

200 
CODZIENNIE PONAD

RODZAJÓW
ŚWIEŻYCH WARZYW 

I OWOCÓW

Od poniedziałku, 23.01 
do środy, 25.01 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23



Cena regularna (bez obniżek):
4,99 zł/1 opak.

Cena regularna (bez obniżek):
15,99 zł/1 kg

Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 kg

Grejpfrut 
czerwony, luzem  
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej

TANIEJDO 40% 
OWOCE I WARZYWA

4,49
6,99*

TANIEJ**35%

Polskie pomidory 
malinowe, luzem
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej 
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

40%
TANIEJ**

Z kuponem

14,99
24,99*

Cena regularna (bez obniżek):
24,99 zł/1 kg 

Od poniedziałku, 23.01 
do środy, 25.01 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23



0,69
1,79*

TANIEJ**61%

3,49
6,99*

TANIEJ**50%

Cena regularna (bez obniżek):
1,79 zł/1 szt.

Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 kg

Kiwi  
1 szt.
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej

Pomarańcze 
deserowe, luzem  
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu 
do ceny regularnej

OWOCE

TANIEJDO 61% 

200 
CODZIENNIE PONAD

RODZAJÓW
ŚWIEŻYCH WARZYW 

I OWOCÓW

14 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

Od poniedziałku, 23.01 
do środy, 25.01 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23



CHRUPIĄCE
BURKI
STR. 23

ORYGINALNE 
GRECKIE SERY
STR. 16-17
ORYGINALNE
CHAŁWY
STR. 26  

produktów

W STYLU
GRECKIM

PONAD 

TYDZIEŃ

80
15R 04/23

 
GRECKIE

OLIWY 
I OLIWKI
STR. 20-21



ERIDANOUS
Ser w kostkach
350 g/1 opak.
Idealny do sałatek.
różne rodzaje
1 kg = 32,83 zł

SUPERCENA

11,49

Od poniedziałku,  
23.01 

WIELKA GRECKA 
UCZTA SEROWAPonad 80

oryginalnych
greckich 

produktów 

ERIDANOUS
Ser w stylu greckim
400 g/1 opak.
Biały, miękki ser dojrzewający 
w solance, wyprodukowany 
z pasteryzowanego mleka 
krowiego. 
1 kg = 39,98 zł

SUPERCENA

15,99

16 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23

ERIDANOUS
Pasta do pieczywa 
z serem feta
150 g/1 opak
różne rodzaje
100 g = 4,33 zł

SUPERCENA

6,49



Od poniedziałku,  
23.01 

ERIDANOUS
Ser manouri 
z mleka koziego 
i owczego*
200 g/1 opak.
Tradycyjny grecki ser 
serwatkowy o niskiej 
zawartości soli, słodkim 
smaku, łagodnym aromacie 
oraz kremowej konsystencji.
100 g = 5,50 zł

SUPERCENA

10,99

ERIDANOUS
Ser feta
200 g/1 opak.
Tradycyjny grecki ser wytwarzany 
wyłącznie z mleka krowiego i owczego, 
przechowywany w naturalnej solance, 
aby zachował pełnię smaku.
100 g = 4,50 zł

SUPERCENA

8,99

ERIDANOUS
Ser 
xynomyzithra
z Krety*
500 g/1 opak.
Z mleka owczego 
i koziego oraz serwatki 
pochodzącej z Krety.
1 kg = 33,98

NOWOŚĆ

16,99

17Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23

* 
P

ro
d

u
kt

 d
o

st
ęp

n
y 

w
 w

yb
ra

n
yc

h 
sk

le
p

ac
h.

 S
p

ra
w

d
ź 

d
o

st
ęp

n
o

ść
 w

 s
kl

ep
ie

 w
 c

za
si

e 
o

b
ow

ią
zy

w
an

ia
 p

ro
m

o
cj

i.

ERIDANOUS
Halloumi – ser grillowy  
z Cypru – klasyczny 
lub z dodatkami
225 g/1 opak.
różne rodzaje
Wyprodukowany na Cyprze ser podpuszczkowy 
dojrzewający z mleka krowiego,  
owczego i koziego.
100 g = 4,88 zł

SUPERCENA

10,99



TYDZIEŃ
W STYLU

GRECKIM

ERIDANOUS
Zestaw past
do smarowania
150 g/1 opak.
Pasta z twarogiem, 
czarnymi oliwkami 
i zieloną papryką, pasta 
z serka śmietankowego 
i fety ChNP i pasta 
warzywna.
100 g = 6,66 zł

SUPERCENA

9,99

Od poniedziałku,  
23.01 

ERIDANOUS
Tzatziki z ogórkami 
i oliwą z oliwek
250 g/1 opak.
100 g = 2,40 zł

SUPERCENA

5,99

ERIDANOUS
Antipasti z nadzieniem
380 g, 400 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 44,71/42,48 zł

SUPERCENA

16,99

18 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23

GRECKI
TALERZ 

OBFITOŚCI

ERIDANOUS
Antipasti 
z nadzieniem
270 g 
(150 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,66 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

9,99



Od poniedziałku,  
23.01 

ERIDANOUS
Greckie dania
280 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 32,11 zł

SUPERCENA

8,99

ERIDANOUS
Fasola lub 
bakłażan 
w sosie 
pomidorowym
280 g/1 opak.
1 kg = 28,54 zł

SUPERCENA

7,99

ERIDANOUS
Pulpeciki nadziewane*
280 g/1 opak.
z oliwkami i serem sałatkowym 
lub tzatziki
1 kg = 39,25 zł

SUPERCENA

10,99

ERIDANOUS
Wędzony tuńczyk 
w zalewie
160 g 
(104 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 7,68 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

7,99

ERIDANOUS
Liście winorośli 
nadziewane ryżem
280 g/1 opak.
1 kg = 28,54 zł

SUPERCENA

7,99
ERIDANOUS
Salami wołowe
100 g/1 opak.
różne rodzaje

SUPERCENA

8,99

19Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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ERIDANOUS
Oliwa z oliwek 
kalamata
500 ml/1 opak.
Produkowana z oliwek 
zebranych i uprawianych 
w gminie Kalamata.
1 l = 37,98 zł

SUPERCENA

18,99
ERIDANOUS
Oliwa z pierwszego 
tłoczenia z Krety
500 ml/1 but.
Sitia Lasithiou ChNP (produkowana 
z oliwek uprawianych na Krecie).
1 l = 39,98 zł

SUPERCENA

19,99

21,99
27,99*

TANIEJ**21%

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(bez obniżek): 27,99 zł/1 but.
Do niedzieli, 29.01 

ERIDANOUS
Oliwa ekstra z Sitii 
na Krecie
750 ml/1 but.
O ziołowych nutach i delikatnie 
pikantnym smaku, idealna 
do sałatek, grillowanych ryb i sosów 
do makaronu.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
1 l = 29,32 zł

Od poniedziałku,  
23.01 

20 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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ERIDANOUS
Oliwa z oliwek 
koroneiki 
500 ml/1 but.
1 l = 39,98 zł

SUPERCENA

19,99

GRECKIE 
ZŁOTO

Peloponez

Kreta

Grecy to także królowie oliwek  
i oliwy! – zbiór oliwek w wielu  

tradycyjnych gospodarstwach nadal 
odbywa się ręcznie i urasta  
do rangi rodzinnego święta.



ERIDANOUS
Zielone oliwki z pestką
1,062 l 
(600 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 29,98 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

17,99

SUPERCENA

24,99
ERIDANOUS  
Zielone oliwki 
bez pestki
1,7 l 
(850 g po odsączeniu)/1 opak.
1 kg = 29,40 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

 � oliwki zielone – 100 g

 � bułki pita 
Eridanous – 400 g

 � oliwa z oliwek  

Eridanous – ¾ szklanki

 � oliwki kalamon  

Eridanous – 100 g

 � pomidorki koktajlowe 

– 60 g

 � ser halloumi  
Eridanous – 225 g

 � jogurt grecki – 200 g

   |  4 porcje |  45 min

Po przepis
na meze – grecki 

talerz przystawek

wejdź na: 
www.kuchnialidla.pl

MEZE – GRECKI 
TALERZ PRZYSTAWEK

Wszystkie składniki na www.kuchnialidla.pl

Od poniedziałku,  
23.01 

ERIDANOUS
Oliwki kalamon
370 ml 
(160 g po odsączeniu)/1 opak.
100 g = 3,74 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

5,99

ERIDANOUS
Oliwki zielone 
nadziewane
370 ml 
(200 g po odsączeniu)/1 opak.
z migdałami lub z czosnkiem
100 g = 4,00 zł (wg masy 
netto po odsączeniu)

SUPERCENA

7,99
ERIDANOUS
Oliwki*
250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,20 zł

SUPERCENA

7,99ERIDANOUS
Pasta z oliwek
212 ml/1 opak.
różne rodzaje
Idealna do kanapek: posmaruj 
nią chleb tostowy i połóż na 
nim kapary i pomidory. Pasuje 
także do grillowanego kurczaka, 
pieczonych warzyw 
i makaronu.
100 ml = 2,35 zł

SUPERCENA

4,99

21Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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GRECKIE 
ZŁOTO
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 ZOBACZ FILM



ERIDANOUS
Przyprawy greckie
35-50 g/1 opak.
do gyrosa, do souvlaki, do 
tzatzików lub do bifteki
100 g = 6,98-9,97 zł

SUPERCENA

3,49

ERIDANOUS
Miód z sosny pinii*
450 g/1 opak.
Krystalizuje wolno ze względu na 
niską zawartość glukozy. Zawiera 
wiele składników odżywczych. 
1 kg = 44,42 zł

SUPERCENA

19,99
ERIDANOUS
Tahini – pasta 
sezamowa
300 g, 350 g/1 opak.
Z miodem lub pełnoziarnista 
Idealny dodatek do pieczonych 
batatów lub innych warzyw.
1 kg = 39,97/34,26 zł

SUPERCENA

11,99

 �makaron kritharaki  

Eridanous – 100 g

 � czarne oliwki  

Eridanous – 360 g

 � oliwa z oliwek  

Eridanous – ¾ szklanki

 � feta w zalewie  

Eridanous – 150 g

 � pomidorki koktajlowe 

– 60 g

 � chałwa z miodem  

Eridanous – 50 g

 � ocet winny – 2 łyżki

   |  4 porcje |  80 min

Po przepis
na sałatkę w stylu

greckim 
z makaronem

wejdź na: 
www.kuchnialidla.pl

SAŁATKA W STYLU 
GRECKIM Z MAKARONEM

Wszystkie składniki na www.kuchnialidla.pl

ERIDANOUS
Makaron kritharaki
500 g/1 opak.
1 kg = 7,98 zł

SUPERCENA

3,99

Od poniedziałku,  
23.01 

22 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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ERIDANOUS
Grecki sos 
pomidorowy
290 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 27,55 zł

SUPERCENA

7,99
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 ZOBACZ FILM



Chleb ciabattowy
z oliwkami kalamata
255 g/1 szt.
1 kg = 15,65 zł

SUPERCENA

3,99

Bułka z oliwkami 
90 g/1 szt.
100 g = 1,43 zł

SUPERCENA

1,29

Koulouri z praliną 
180 g/1 szt.
100 g = 2,77 zł

SUPERCENA

4,99

Burek z serem 
220 g/1 szt.
100 g = 1,81 zł

SUPERCENA

3,99

Cena regularna (bez obniżek):
2,19 zł/1 szt.

Burek z serem 
i szpinakiem
90 g/1 szt.
* cena regularna:
2,19 zł/1 szt. (100 g = 2,43 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 szt.:
1,79 zł/1 szt. (100 g = 1,99 zł)

54% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

1,79**
2,19*

Cena regularna (bez obniżek):
2,19 zł/1 szt.

Burek z serem 
i szpinakiem
90 g/1 szt.
* cena regularna:
2,19 zł/1 szt. (100 g = 2,43 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 szt.:
1,79 zł/1 szt. (100 g = 1,99 zł)

54% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

1,79**
2,19*

Bougatsa
z nadzieniem
o smaku
waniliowym –
przekąska
w stylu greckim
180 g/1 szt.
100 g = 2,38 zł

SUPERCENA

4,29
Bougatsa
z nadzieniem
o smaku
waniliowym –
przekąska
w stylu greckim
180 g/1 szt.
100 g = 2,38 zł

SUPERCENA

4,29

GRECKI
WYPIEK

cocoa

GRECKI
WYPIEK

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

GRECKI
WYPIEK

WIELKIE GRECKIE 
ŚNIADANIE

TYDZIEŃ
W STYLU

GRECKIM
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Od poniedziałku, 23.01 
 do środy, 25.01

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,  
23.01 

ERIDANOUS
Orzeszki 
ziemne 
w cieście 
tzatziki
200 g/1 opak.
100 g = 1,95 zł

SUPERCENA

3,89

ERIDANOUS
Greckie 
paluszki 
chlebowe
175 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,42 zł

SUPERCENA

5,99

TYDZIEŃ
W STYLU

GRECKIM

MK
Oryginalna 
grecka 
konfitura 
brzoskwiniowa
446 g/1 opak.
1 kg = 15,67 zł

SUPERCENA

6,99

greckie brzoskwinie

aż 85% 
owoców

24 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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SPECJAŁY
W STYLU 
GRECKIM

ERIDANOUS
Musaka*
380 g/1 opak.
Warstwowa zapiekanka z bakłażana, 
pomidorów oraz mielonego mięsa 
z delikatnym sosem beszamelowym.
1 kg = 36,82 zł

SUPERCENA

13,99
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ERIDANOUS
Bułki pita z czosnkiem i kolendrą
400 g/1 opak.
1 kg = 13,73 zł

SUPERCENA

5,49



Od poniedziałku,  
23.01 

25Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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ERIDANOUS
Fasolka
zielona
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

9,99

ERIDANOUS
Pizza gyros
350 g/1 opak.
1 kg = 28,54 zł

SUPERCENA

9,99

ERIDANOUS
Minizawijańce
z serem*
680 g/1 opak.
1 kg = 14,69 zł

SUPERCENA

9,99

ERIDANOUS
Paszteciki 
ze szpinakiem
lub z serem feta
1 kg/1 opak.
Zawierają tradycyjne greckie 
sery: ser serwatkowy mizithra 
i ser feta ChNP.

SUPERCENA

13,99

ERIDANOUS
Zawijaniec 
z serem*
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

15,99

Do niedzieli, 29.01 

ERIDANOUS
Danie w stylu 
gyros
750 g/1 opak.
1 kg = 22,65 zł

SUPERCENA

16,99

PRODUKTY
MROŻONE
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Od poniedziałku,  
23.01 

ERIDANOUS
Chałwa 
migdałowa
250 g/1 opak.
100 g = 3,20 zł

SUPERCENA

7,99

ERIDANOUS
Chałwa z miodem
250 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

9,99

ERIDANOUS
Chałwa sezamowa 
z kakao lub o smaku 
waniliowym
250 g/1 opak.
100 g = 2,80 zł

SUPERCENA

6,99

26 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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 �mąka pszenna – 100 g

 � cukier puder – 50 g

 �migdały mielone – 50 g

 �masło – 75 g

 � czekolada deserowa – 

50 g

 � twaróg sernikowy – 1 kg

 � chałwa czekoladowo- 

-waniliowa – 50 g

   |  16 porcji |  180 min

Po przepis
na sernik chałwowy 

w stylu greckim 

wejdź na: 
www.kuchnialidla.pl

SERNIK CHAŁWOWY

Wszystkie składniki na www.kuchnialidla.pl

 ZOBACZ FILM



Od poniedziałku,  
23.01 

27Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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ERIDANOUS
Lody jogurtowe
 z miodem 
i orzechami pekan
500 ml/1 opak.
Produkowane w Grecji przy użyciu 
prawdziwego jogurtu greckiego.
1 l = 23,98 zł

SUPERCENA

11,99

ERIDANOUS
Baton sezamowy 
z miodem lub nugat 
z migdałami
60 g, 70 g/1 opak.
100 g = 4,98/4,27 zł

SUPERCENA

2,99

ERIDANOUS
Baton migdałowy
60 g/1 opak.
100 g = 5,82 zł

SUPERCENA

3,49

ERIDANOUS
Loukoumia – 
słodkie galaretki
400 g/1 opak.
Tradycyjne greckie przysmaki – słodkie żelki w kostkach.
różne rodzaje
1 kg = 19,98 zł

SUPERCENA

7,99

ERIDANOUS
Jogurt typu 
greckiego
4 x 125 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 13,98 zł

SUPERCENA

6,99

SUPERCENA

12,99
ERIDANOUS
Baklawa z orzechami 
włoskimi
390 g/1 opak.
Tradycyjnie ręcznie robiona baklawa 
z ciasta filo wypełnionego orzechami 
i cynamonem, połączonego syropem 
waniliowym.
1 kg = 33,31 zł



Cena regularna (bez obniżek):
5,69 zł/1 opak.

Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 szt.

Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 opak.

Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 opak.

Cena regularna (bez obniżek):
5,99 zł/1 opak.

BIO Jabłka  
600 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
1 kg = 6,48 zł

BIO Ogórki  
1 szt.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej

BIO Pomidory 
kiściowe  
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
1 kg = 15,98 zł

BIO Papryka 
czerwona  
400 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
1 kg = 17,48 zł

BIO Czosnek  
150 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
100 g = 2,66 zł

3,89
5,69*

TANIEJ**31%

3,99
5,99*

TANIEJ**33%

7,99
9,99*

TANIEJ**20%

6,99
9,99*

TANIEJ**30%

3,99
5,99*

TANIEJ**33%
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Od poniedziałku, 23.01 
do środy, 25.01 

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Cena regularna (bez obniżek):
11,99 zł/1 opak.

Cena regularna (bez obniżek):
7,99 zł/1 opak.

BIO Cukinia  
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
1 kg = 15,98 zł

BIO Cytryny  
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny 
regularnej
1 kg = 9,98 zł

BIO Awokado  
1 szt.

TANIEJDO 37% 
BIO OWOCE I WARZYWA

7,99
11,99*

TANIEJ**33%

4,99
7,99*

TANIEJ**37%

SUPERCENA

5,99
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Od poniedziałku, 23.01 
do środy, 25.01 
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Cena regularna (bez obniżek):
1,79 zł/1 szt.

BIO Pieczywo fińskie 
żytnie lub owsiane
100 g/1 szt.
* cena regularna:
1,79 zł/1 szt.
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 szt.:
1,39 zł/1 szt. 

66% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

1,39**
1,79*

TANIEJ**66%
PIECZYWO BIO

ZERO 
konserwantów

100% naturalnej 
mąki żytniej 
lub owsianej

Certyfikat 
BIO

ZAJADAJ JAK FIN!

TRZECI PRODUKT

produkowane
w Finlandii

30 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 23.01 
 do środy, 25.01



Dobre dla Ciebie, dobre dla Świata:

Poszerzając ofertę produktów BIO,  
dbamy o bioróżnorodność
Promujemy ochronę różnorodności biologicznej  
i zrównoważone użytkowanie zasobów

W TROSCE
O LEPSZE

JUTRO

MILBONA
BIO Mango lassi
230 ml/1 opak.
100 ml = 1,73 zł

SUPERCENA

3,99
MILBONA
BIO Tiramisu
300 g/1 opak.
1 kg = 49,97 zł

SUPERCENA

14,99

1,25 ZŁ 
ZA SZT.

TYLKO

0,92 ZŁ 
ZA SZT.

TYLKO

MILBONA
BIO Serek twarogowy 
dla dzieci z owocami
12 x 50 g/1 opak.
1 szt. = 0,92 zł

AŻ 12 szt.

10,99

Od poniedziałku,  
23.01 

MILBONA
BIO Jogurt naturalny 
słodzony cukrem 
trzcinowym
4 x 125 g/1 opak.
1 szt. = 1,25 zł

SUPERCENA

4,99

31Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23

Do niedzieli, 29.01

FRESHONA
BIO Przecier owocowy
370 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 10,78 zł

SUPERCENA

3,99



Dobre dla Ciebie, dobre dla Świata:

Odkryj ekologiczne smaki
Promujemy ochronę różnorodności biologicznej  
i zrównoważone użytkowanie zasobów

W TROSCE
O LEPSZE

JUTRO

VEMONDO
BIO Tofu
180 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,77 zł

SUPERCENA

4,99

CHEF SELECT
BIO Hummus
160 g/1 opak.
naturalny, paprykowy 
lub pomidorowy
100 g = 3,74 zł

na stałe w Lidl

5,99

Od poniedziałku, 23.01 
do środy, 25.01 

CHARSZNICKIE POLA NATURY
BIO Ogórki kiszone
1 kg
(500 g po odsączeniu)/1 opak.
* cena regularna: 
9,99 zł/1 opak. (1 kg = 19,98 zł wg masy 
netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.: 
7,99 zł/1 opak. (1 kg = 15,98 zł wg masy 
netto po odsączeniu)

Cena regularna (bez obniżek): 
9,99 zł/1 opak. 

7,99**
9,99*

TANIEJ**

40% DRUGI
PRODUKT

już umyte

RYNECZEK LIDLA
BIO Rukola
lub szpinak
80 g, 150 g/1 opak.
100 g = 9,11/4,86 zł

na stałe w Lidl

7,29

32 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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CHEF SELECT
BIO Lasagne
400 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 37,48 zł

SUPERCENA

14,99

Od poniedziałku,  
23.01 

CHEF SELECT
BIO Makaron
świeży
250 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 2,00 zł

SUPERCENA

4,99

MILBONA
BIO Gorgonzola*
170 g/1 opak.
100 g = 6,46 zł

NOWOŚĆ

10,99
BARESA
BIO Koncentrat
pomidorowy
200 g/1 opak.
100 g = 3,00 zł

SUPERCENA

5,99

KANIA
BIO Pesto
190 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,26 zł

SUPERCENA

9,99

COMBINO
BIO Sos pomidorowy 
z bakłażanem i tofu
190 g/1 opak.
100 g = 3,15 zł

NOWOŚĆ

5,99

KANIA
BIO Ketchup
450 ml/1 opak.
1 l = 15,53 zł

SUPERCENA

6,99
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Dobre dla Ciebie, dobre dla Świata:

Jeszcze więcej BIO pyszności
Promujemy ochronę różnorodności biologicznej  
i zrównoważone użytkowanie zasobów

W TROSCE
O LEPSZE

JUTRO

MARIBEL
BIO Syrop
250 g/1 opak.
daktylowy lub ryżowy
100 g = 3,20 zł

SUPERCENA

7,99

34 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku, 23.01 
do środy, 25.01 

 � syrop daktylowy lub 

klonowy Maribel –  

1 łyżka

 �masło orzechowe –  

1 łyżka

 � woda – ¾ szklanki

 � kasza manna – 5,5 łyżki

 � napój migdałowy –  

1 szklanka

 � cytryna – 1 szt.

 � sól – 1 szczypta

 � banan – 1 szt.

   |  1 porcja |  15 min

Po przepis
na śniadanie 
na słodko: budyń 

jaglany i kaszę manną

wejdź na: 
www.kuchnialidla.pl

ŚNIADANIE NA SŁODKO: 
BUDYŃ JAGLANY I KASZA MANNA

Wszystkie składniki na www.kuchnialidla.pl

zamiennik 
białego cukruz rolnictwa 

ekologicznego

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 9,99 zł/1 opak.  

MARIBEL
BIO Syrop z agawy 
z Meksyku
250 g/1 opak.
* cena regularna: 
9,99 zł/1 opak. (100 g = 4,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.: 
7,49 zł/1 opak. (100 g = 3,00 zł)

7,49**
9,99*

TANIEJ**

50% DRUGI
PRODUKT

CROWNFIELD
BIO Musli Crunchy 
z owocami
lub czekoladą
500 g/1 opak.
1 kg = 29,98 zł

na stałe w Lidl

14,99

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

 ZOBACZ FILM
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SNACK DAY
BIO Chrupki
50 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 6,98 zł

SUPERCENA

3,49

SNACK DAY
BIO Przekąski 
z soczewicy
100 g/1 opak.

SUPERCENA

3,99

SNACK DAY
BIO Pałeczki 
kukurydziane
60 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,82 zł

na stałe w Lidl

2,29

SNACK DAY
BIO Chrupki 
jaglane
120 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,33 zł

SUPERCENA

3,99

SNACJ DAY
BIO Chipsy tortilla
300 g/1 opak.
1 kg = 39,97 zł

NOWOŚĆ

11,99

Od poniedziałku, 23.01 
do środy, 25.01 

z kaszą jaglaną 
lub gryczaną

SONDEY
BIO Ciastka
200 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,50 zł

SUPERCENA

6,99



Dobre dla Ciebie, dobre dla Świata:

Poszerzając ofertę produktów BIO,  
dbamy o bioróżnorodność
Promujemy ochronę różnorodności biologicznej  
i zrównoważone użytkowanie zasobów

W TROSCE
O LEPSZE

JUTRO

Od poniedziałku, 
23.01 

GOLDEN SUN
BIO Ryż basmati
500 g/1 opak.
1 kg = 12,94 zł

SUPERCENA

6,47
Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 9,49 zł/1 opak.  

VITA DO’R
BIO Olej lniany 
tłoczony na zimno
250 ml/1 opak.
* cena regularna: 
9,49 zł/1 opak. (100 ml = 3,80 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.: 
7,99 zł/1 opak. (100 ml = 3,20 zł)

7,99**
9,49*

TANIEJ**

30% DRUGI
PRODUKT
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SOLEVITA
BIO Syrop z czarnego bzu
500 ml/1 but.
1 l = 25,98 zł

SUPERCENA

12,99
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SOLEVITA
BIO Sok 
imbirowo-
-cytrynowy
250 ml/1 but.
100 ml = 4,00 zł

SUPERCENA

9,99

SOLEVITA
BIO Sok cytrynowy 
100%***
250 ml/1 but.
100 ml = 2,40 zł

SUPERCENA

5,99



Cena regularna (bez obniżek): 15,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Łopatka wieprzowa
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Limit: 3 kg na paragon. Każdy
kolejny kilogram będzie
sprzedawany w cenie 15,99 zł/1 kg.

18% TANIEJ**

12,99
15,99*

Cena regularna (bez obniżek):
23,90 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski kurczak – filet
z piersi, porcja rodzinna
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Limit: 3 kg na paragon. Każdy
kolejny kilogram będzie
sprzedawany w cenie 23,90 zł/1 kg.

20% TANIEJ**

18,99
23,90*

Cena regularna (bez obniżek): 29,99 zł/1 kg

RZEŹNIK
Polski indyk – filet z piersi
1 kg
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Limit: 3 kg na paragon. Każdy
kolejny kilogram będzie
sprzedawany w cenie 29,99 zł/1 kg.

26% TANIEJ**

21,99
29,99*

PRZEZ 
CAŁY 

STYCZEŃ

*** Pełna lista produktów objętych promocją dostępna na stronie www.lidl.pl
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RZEŹNIK FIT LIFE
Polski kurczak –
mięso mielone z piersi
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48 zł

SUPERCENA

8,99
RZEŹNIK FIT LIFE
Polski kurczak –
mięso mielone z piersi
400 g/1 opak.
1 kg = 22,48 zł

SUPERCENA

8,99

RZEŹNIK FIT LIFE
Polski indyk – gulasz
z fileta z piersi
300 g/1 opak.
1 kg = 33,30 zł

SUPERCENA

9,99
RZEŹNIK FIT LIFE
Polski indyk – gulasz
z fileta z piersi
300 g/1 opak.
1 kg = 33,30 zł

SUPERCENA

9,99

RZEŹNIK
Polski indyk –
podudzia
1 kg

SUPERCENA

11,99 RZEŹNIK
Polski indyk –
podudzia
1 kg

SUPERCENA

11,99RZEŹNIK
Polska wołowina –
fl aki
500 g/1 opak.
1 kg = 19,98 zł

SUPERCENA

9,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
udziec
1 kg

SUPERCENA

34,99 RZEŹNIK
Polska wołowina –
udziec
1 kg

SUPERCENA

34,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
ligawa
1 kg

SUPERCENA

39,99
RZEŹNIK
Polska wołowina –
ligawa
1 kg

SUPERCENA

39,99

POLSKIE MIĘSO

W SUPERCENACH
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Od poniedziałku,  
 23.01 



RZEŹNIK FIT LIFE
Polski indyk – gulasz
z fileta z piersi
300 g/1 opak.
1 kg = 33,30 zł

SUPERCENA

9,99

RZEŹNIK
Polski indyk –
podudzia
1 kg

SUPERCENA

11,99

RZEŹNIK
Polska wołowina –
ligawa
1 kg

SUPERCENA

39,99

Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 opak.

ŁUKÓW
Metka tatarska
lub cebulowa
200 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
100 g = 2,50 zł

28% TANIEJ**

4,99
6,99*

INDROL
Kulki z fileta z indyka 
pieprzowo-czosnkowe
300 g/1 opak.
1 kg = 19,97 zł

SUPERCENA

5,99
INDROL
Kulki z fileta z indyka 
pieprzowo-czosnkowe
300 g/1 opak.
1 kg = 19,97 zł

SUPERCENA

5,99

DELUXE
Perliczka
1 kg

SUPERCENA

29,99 DELUXE
Perliczka
1 kg

SUPERCENA

29,99

RZEŹNIK
Schab w plastrach,
cienko krojony
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97 zł

SUPERCENA

8,99 RZEŹNIK
Schab w plastrach,
cienko krojony
300 g/1 opak.
1 kg = 29,97 zł

SUPERCENA

8,99

REGIONALNE SZLAKI
Udziec jagnięcy
lub łopatka jagnięca
z kością
1 kg

SUPERCENA

57,99
REGIONALNE SZLAKI
Udziec jagnięcy
lub łopatka jagnięca
z kością
1 kg

SUPERCENA

57,99

Aktywuj w aplikacji

GRATIS**
2 + 1

Cena regularna (bez obniżek):
9,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone
z łopatki wieprzowej
500 g/1 opak.
* cena regularna
** cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,65**
9,99*

Aktywuj w aplikacji

GRATIS**
2 + 1

Cena regularna (bez obniżek): 9,99 zł/1 opak.

RZEŹNIK
Mięso mielone z łopatki 
wieprzowej
500 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena za 1 przy zakupie 3
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

6,65**
9,99*

GOTOWE

D
O

 PIECZEN
IA
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DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
60%

Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 opak.

DELUXE
Szynka  wiejska, schab 
 wiejski, boczek rolowany 
lub karczek wiejski
100 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,89**
6,99*

DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
60%

Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 opak.

DELUXE
Szynka  wiejska, schab 
 wiejski, boczek rolowany 
lub karczek wiejski
100 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,89**
6,99*

DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
60%

Cena regularna (bez obniżek):
6,99 zł/1 opak.

DELUXE
Szynka  wiejska, schab 
 wiejski, boczek rolowany 
lub karczek wiejski
100 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

4,89**
6,99*

WEŹ KĘS SZLACHETNYCH MIĘS

DRUGI PRODUKT
TANIEJ60%
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Cena regularna (bez obniżek):
3,99 zł/1 opak.

PILOS
Fromello,
serek puszysty
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 2,66 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
3,35 zł/1 opak. (100 g = 2,23 zł)

48% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,35**
3,99*

Cena regularna (bez obniżek):
3,99 zł/1 opak.

PILOS
Fromello,
serek puszysty
150 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
3,99 zł/1 opak. (100 g = 2,66 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 3 opak.:
3,35 zł/1 opak. (100 g = 2,23 zł)

48% TANIEJ**
TRZECI

PRODUKT

3,35**
3,99*

Cena regularna (bez obniżek):
3,49 zł/1 opak.

PILOS
Śmietana 12%
400 g/1 opak.
* cena regularna:
3,49 zł/1 opak. (1 kg = 8,73 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
2,99 zł/1 opak. (1 kg = 7,48 zł)

28% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,99**
3,49*

Cena regularna (bez obniżek):
3,49 zł/1 opak.

PILOS
Śmietana 12%
400 g/1 opak.
* cena regularna:
3,49 zł/1 opak. (1 kg = 8,73 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
2,99 zł/1 opak. (1 kg = 7,48 zł)

28% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,99**
3,49*

Cena regularna (bez obniżek):
2,19 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt owocowy 
w saszetce
120 g/1 opak.
jagoda, banan lub truskawka
* cena regularna:
2,19 zł/1 opak. (100 g = 1,83 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 5 opak.:
1,75 zł/1 opak. (100 g = 1,46 zł)

4 + 1 GRATIS**

1,75**
2,19*

Cena regularna (bez obniżek):
2,19 zł/1 opak.

PILOS
Jogurt owocowy 
w saszetce
120 g/1 opak.
jagoda, banan lub truskawka
* cena regularna:
2,19 zł/1 opak. (100 g = 1,83 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 5 opak.:
1,75 zł/1 opak. (100 g = 1,46 zł)

4 + 1 GRATIS**

1,75**
2,19*

PILOS
Jogurt owocowy,
tylko 3 składniki
150 g/1 opak.
truskawka, jagoda lub mango
100 g = 1,19 zł

NOWOŚĆ

1,79

PILOS
Jogurt naturalny
Active
135 g/1 opak.
100 g = 0,88 zł

na stałe w Lidl

1,19

TANIEJ48% 
WYBRANE PRODUKTY DO
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NAUTICA
Karmazyn wędzony
na gorąco, tusza
100 g
1 kg = 32,90 zł

SUPERCENA

3,29

TARG RYBNY LIDLA
Pstrąg tęczowy 
patroszony
100 g
1 kg = 32,90 zł

na stałe w Lidl

3,29

TARG RYBNY LIDLA
Łosoś atlantycki,
filet ze skórą, XXL
100 g
1 kg = 69,90 zł

na stałe w Lidl

6,99
TARG RYBNY LIDLA
Mintaj, polędwica
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 49,90 zł

SUPERCENA

4,99

Sushi Okawa
lub Hannoki
340 g, 360 g/1 opak.
1 kg = 49,97/47,19 zł

na stałe w Lidl

16,99 Sushi Okawa
lub Hannoki
340 g, 360 g/1 opak.
1 kg = 49,97/47,19 zł

na stałe w Lidl

16,99

Łosoś pacyficzny, tusza
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 29,90 zł

SUPERCENA

2,99
   SUPERCENACH

RYBY
W

DRUGIE OPAKOWANIE BURGERÓW
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TARG RYBNY LIDLA
Mintaj, polędwica
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 49,90 zł

SUPERCENA

4,99

Łosoś pacyficzny, tusza
z certyfikatem MSC
100 g
1 kg = 29,90 zł

SUPERCENA

2,99

DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
60%

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 4,99 zł/1 opak.

VEMONDO
Burger roślinny
170 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

5,89**
8,49*

DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
60%

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 4,99 zł/1 opak.

VEMONDO
Burger roślinny
170 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

5,89**
8,49*

DRUGI PRODUKT

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ**
60%

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(bez obniżek): 4,99 zł/1 opak.

VEMONDO
Burger roślinny
170 g/1 opak.
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena za 1 przy zakupie 2
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Z kuponem

5,89**
8,49*

60% TANIEJ

AŻ PRZEŁKNIESZ
(RO)ŚLINKĘ!

DRUGIE OPAKOWANIE BURGERÓW
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 15,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Fantazja, kawa mielona
500 g/1 opak.
* cena regularna:
15,99 zł/1 opak. (1 kg = 31,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
12,99 zł/1 opak. (1 kg = 25,98 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

12,99**
15,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 15,99 zł/1 opak.

BELLAROM
Fantazja, kawa mielona
500 g/1 opak.
* cena regularna:
15,99 zł/1 opak. (1 kg = 31,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
12,99 zł/1 opak. (1 kg = 25,98 zł)

36% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

12,99**
15,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,09 zł/1 opak.

LORD NELSON
Napój herbaciany
350 g/1 opak.
cytryna, malina lub owoce leśne
* cena regularna:
3,49 zł/1 opak. (1 kg = 9,97 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
2,79 zł/1 opak. (1 kg = 7,97 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,79**
3,49*

WOSEBA
Ti Meriti Crema
lub Gusto,
kawa mielona
250 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

9,99
WOSEBA
Ti Meriti Crema
lub Gusto,
kawa mielona
250 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

9,99

WOSEBA
Ti Meriti Crema
lub Gusto,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

39,99
WOSEBA
Ti Meriti Crema
lub Gusto,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

39,99

LORD NELSON
Herbatka Rooibos 
20 torebek/1 opak.
różne rodzaje
1 torebka = 0,23 zł

na stałe w Lidl

4,49

WOSEBA
Mocca Fix Gold,
kawa ziarnista
1 kg/1 opak.

SUPERCENA

41,99

CZAS NA KAWĘ I HERBATĘ

100% naturalnych  
składników

DO 40% TANIEJ
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TCHIBO 
Exclusive, kawa ziarnista 
1 kg/1 opak.
różne rodzaje

na stałe w Lidl

47,99

TCHIBO 
Exclusive, kawa mielona* 
250 g/1 opak.
100 g = 6,00 zł

na stałe w Lidl

14,99

TCHIBO 
Family, kawa 
rozpuszczalna 
200 g/1 opak.
100 g = 10,00 zł

na stałe w Lidl

19,99
TCHIBO 
Family, 
kawa mielona 
500 g/1 opak.
1 kg = 35,98 zł

na stałe w Lidl

17,99

TCHIBO 
Gold Selection Crema, 
kawa rozpuszczalna
180 g/1 opak.
100 g = 11,11 zł

SUPERCENA

19,99

TCHIBO 
Exclusive, kawa mielona* 
500 g/1 opak.
różne rodzaje
1 kg = 55,98 zł

na stałe w Lidl

27,99
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Kinder Country, 4-pak
4 x 23,5 g/1 opak.
100 g = 6,90 zł

AŻ 4 szt.

6,49
Grześki mini, wielopak
400 g/1 opak.
1 kg = 32,48 zł

SUPERCENA

12,99

GO ON
Baton proteinowy 50%
40 g/1 opak.
100 g = 14,98 zł

SUPERCENA

5,99

SONDEY
Ciastka
z nadzieniem
mlecznym
135 g/1 opak.
100 g = 4,44 zł

SUPERCENA

5,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 64,99 zł/1 opak.

LAVAZZA
Qualità Oro, kawa 
ziarnista, 100% arabika
1 kg/1 opak.
* w porównaniu z kawą ziarnistą Lavazza 
Qualità Oro, 100% arabika, 250 g

24% TANIEJ*

59,99

1,63 zł
ZA SZT.

TYLKO

0,65 zł
ZA SZT.

TYLKO

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

WYSOKA ZAWARTOŚĆ 
BIAŁKA 50%
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TYMBARK
Napój owocowy
2 l/1 but.
jabłko-brzoskwinia, 
jabłko-gruszka lub mango-mięta
1 l = 1,75 zł

SUPERCENA

3,49

OWOLOVO
Smoothie 
100% owoców
250 ml/1 opak.
jabłko-marchew- truskawka,
jabłko-jagoda-brzoskwinia,
jabłko-jagoda-gruszka
lub jabłko-jagoda-burak
100 ml = 1,40 zł

SUPERCENA

3,49
OWOLOVO
Smoothie 
100% owoców
250 ml/1 opak.
jabłko-marchew- truskawka,
jabłko-jagoda-brzoskwinia,
jabłko-jagoda-gruszka
lub jabłko-jagoda-burak
100 ml = 1,40 zł

SUPERCENA

3,49

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 1,39 zł/1 but.

CISOWIANKA
Woda mineralna 
niegazowana
1,5 l/1 but.
* cena regularna:
1,99 zł/1 but. (1 l = 1,33 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 1 zgrzewki:
1,39 zł/1 but. (1 l = 0,93 zł)

30% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

ZGRZEWKI

1,39**
1,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,99 zł/1 but.

Pepsi Max
1 l/1 but.
* cena regularna:
5,49 zł/1 but.
** w odniesieniu do ceny
regularnej,
cena przy zakupie 2-paku:
3,99 zł/1 but. 

27% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

2-PAKU

3,99**
5,49*

KUBUŚ IMMUNO
Sok 100%
+ magnes
gratis, 4-pak
4 x 200 ml/1 opak.
dzika róża-malina,
mango-acerola 
i czarny bez-gruszka
1 l = 10,36 zł

SUPERCENA

8,29
KUBUŚ IMMUNO
Sok 100%
+ magnes
gratis, 4-pak
4 x 200 ml/1 opak.
dzika róża-malina,
mango-acerola 
i czarny bez-gruszka
1 l = 10,36 zł

SUPERCENA

8,29
4 szt.

AŻ
2,07 ZŁ

ZA SZT.

TYLKO

ZERO
CUKRU

Z OZNACZENIEM

WEŹ
ZGRZEWKĘ 

TYLKO W
2-PAKU

ORZEŹWIENIE 
W SUPERCENACH

IDEALNE 
DLA WEGAN

WEŹ DO PLECAKA  
NA FERIE

BEZ KONSERWANTÓW
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TANIEJ
PRZY ZAKUPIE 1230% 

WYBRANE WODY 1,5 L

TYMBARK
Napój owocowy
2 l/1 but.
jabłko-brzoskwinia, 
jabłko-gruszka lub mango-mięta
1 l = 1,75 zł

SUPERCENA

3,49

KUBUŚ IMMUNO
Sok 100%
+ magnes
gratis, 4-pak
4 x 200 ml/1 opak.
dzika róża-malina,
mango-acerola 
i czarny bez-gruszka
1 l = 10,36 zł

SUPERCENA

8,29

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
PRZY ZAKUPIE DWUNASTU

30%

Wybrane wody 
Saguaro, 1,5 l
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
PRZY ZAKUPIE DWUNASTU

30%

Wybrane wody 
Saguaro, 1,5 l
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

MIKSUJ
DOWOLNIE
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Kozel Ležák 
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
3,29/1 pusz. (1 l = 6,58)
cena przy zakupie 6 pusz.: 
2,74/1 pusz. (1 l = 5,48)

5 + 1 GRATIS

2,74*
3,29
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APA

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIA

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIO WYSOKA

GORYCZKA
ŚREDNIO WYSOKA

GORYCZKA
ŚREDNIA

ZISSOU APA JUNGLE IPA
5% alk. | Blg 12° 6% alk. | Blg 15°

WEST COAST 
IPA

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIO NISKA

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIA

GORYCZKA
ŚREDNIO WYSOKA

RYE HAZY 
DIPA

GORYCZKA
WYSOKA

ALL EYEZ ON ME AUBURN
6,2% alk. | Blg 14° 7,5% alk. | Blg 18,0°

IMPERIAL BERLINER 
WEISSE Z AGRESTEM

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIA

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIA

GORYCZKA
ŚREDNIO WYSOKA

DOUBLE IPA

GORYCZKA
NISKA

IMPERIAL BERLINER HOPPY WAVE
7% alk. | Blg 18° 7% alk. | Blg 18°

FOREST HAZY 
APA

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIO NISKA

SŁODOWOŚĆ
ŚREDNIO NISKA

GORYCZKA
NISKA

IMPERIAL 
PASTRY SOUR

GORYCZKA
ŚREDNIO NISKA

LIKE A FOREST PAN DA
4,4% alk. | Blg 13,5° 7% alk. | Blg 20°

IPA

FUNKY FLUID
All Eyez on Me 
lub Auburn
500 ml/1 but.
* cena regularna: 
9,99/1 but. (1 l = 19,98)
cena przy zakupie 2 but.: 
8,99/1 but. (1 l = 17,98)

8,99
*

9,99

20% TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

NEPOMUCEN
Like a Forest 
lub Pan Da**
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
8,99/1 pusz. (1 l = 17,98)
cena przy zakupie 2 pusz.: 
7,99/1 pusz. (1 l = 15,98)

7,99
*

8,99

22% TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

MOCZYBRODA
Imperial Berliner 
Weisse lub Hoppy Wave
500 ml/1 but.
* cena regularna: 
9,99/1 but. (1 l = 19,98)
cena przy zakupie 2 but.: 
8,99/1 but. (1 l = 17,98)

8,99
*

9,99

20% TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

INNE BECZKI
Zissou APA 
lub Jungle IPA
500 ml/1 but.
* cena regularna: 
6,99/1 but. (1 l = 15,98)
cena przy zakupie 2 but.: 
6,19/1 but. (1 l = 12,38)

6,19
*

6,99

22% TANIEJ
DRUGI

PRODUKT

Kozel Černý
500 ml/1 pusz.
* cena regularna: 
3,29/1 pusz. (1 l = 6,58)
cena przy zakupie 6 pusz.: 
2,74/1 pusz. (1 l = 5,48)

5 + 1 GRATIS

2,74*
3,29

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA
25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM
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Od czwartku, 
6.10 

Perła
Chmielowa
500 ml/1 but.
1 l = 6,78 zł

SUPERCENA

3,39
BROWAR FORTUNA
Komes Potrójny Złoty 
lub Imperial IPA
500 ml/1 but.
1 l = 10,98 zł

SUPERCENA

5,49

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,19 zł/1 pusz.

Harnaś
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
3,69 zł/1 pusz. (1 l = 7,38 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 12-paku:
2,49 zł/1 pusz. (1 l = 4,98 zł)

32% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

12-PAKU

2,49**
3,69*

Żywiec Białe Pszeniczne 
500 ml/1 but.
1 l = 10,98 zł

na stałe w Lidl

5,49

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,49 zł/1 but.

Budweiser
500 ml/1 but.
* cena regularna:
4,99 zł/1 but. (1 l = 9,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 20 but.:
3,69 zł/1 but. (1 l = 7,38 zł)

26% TANIEJ*
PRZY ZAKUPIE 
DWUDZIESTU

3,69**
4,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 2,39 zł/1 pusz.

Kasztelan 
Niepasteryzowane
500 ml/1 pusz.
* cena regularna:
3,79 zł/1 pusz. (1 l = 7,58 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 6-paku:
2,49 zł/1 pusz. (1 l = 4,98 zł)

34% TANIEJ**
PRZY ZAKUPIE 

6-PAKU

2,49**
3,79*

12 x 6 x 20 x

IN
FO

RM
U

JEM
Y, ŻE O

SO
BO

M
 N

IETRZEŹW
YM

 I O
SO

BO
M

 D
O

 LAT 18 ALKO
H

O
LU

 N
IE SPRZED

AJEM
Y.

POZNAJ 
MOC CHMIELU
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Żywiec Białe Pszeniczne 
500 ml/1 but.
1 l = 10,98 zł

na stałe w Lidl

5,49

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 4,49 zł/1 but.

Budweiser
500 ml/1 but.
* cena regularna:
4,99 zł/1 but. (1 l = 9,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 20 but.:
3,69 zł/1 but. (1 l = 7,38 zł)

26% TANIEJ*
PRZY ZAKUPIE 
DWUDZIESTU

3,69**
4,99*

STAR
Chrupki
125 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,35 zł

SUPERCENA

4,19

LAY’S
Chipsy
215 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,62 zł

SUPERCENA

7,79
LAY’S
Chipsy
215 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 3,62 zł

SUPERCENA

7,79

LAY’S
Chipsy Oven Baked
125 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,11 zł

SUPERCENA

6,39
LAY’S
Chipsy Oven Baked
125 g/1 opak.
różne rodzaje
100 g = 5,11 zł

SUPERCENA

6,39

ALESTO
Migdały,
smażone i solone
150 g/1 opak.
100 g = 5,83 zł

na stałe w Lidl

8,75
ALESTO
Migdały,
smażone i solone
150 g/1 opak.
100 g = 5,83 zł

na stałe w Lidl

8,75
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką):
11,99 zł/1 opak.

ALESTO
Orzechowe mixy
200 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
11,99 zł/1 opak. (100 g = 6,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
9,49 zł/1 opak. (100 g = 4,75 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,49**
11,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką):
11,99 zł/1 opak.

ALESTO
Orzechowe mixy
200 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
11,99 zł/1 opak. (100 g = 6,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
9,49 zł/1 opak. (100 g = 4,75 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,49**
11,99*

DR. ENSA
Owoce
liofilizowane
30 g/1 opak.
mango lub ananas
100 g = 29,97 zł

NOWOŚĆ

8,99
DR. ENSA
Owoce
liofilizowane
30 g/1 opak.
mango lub ananas
100 g = 29,97 zł

NOWOŚĆ

8,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

ALESTO – NAJCZĘŚCIEJ 

WYBIERANA 

MARKA BAKALII 

w Polsce w 2021 roku***

**
* 

Źr
ó

d
ło

: P
an

el
 G

o
sp

o
d

ar
st

w
 D

o
m

ow
yc

h 
G

fK
, 2

0
21

 r.

51Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23

Od poniedziałku, 23.01 
 do środy, 25.01



- CZYSTY SKŁAD:  
tylko czosnek i sól

- świetna alternatywa  
dla czosnku w ząbkach

- idealna jako dodatek  
do potraw

Zadbaj o swoją odporność
MĘSKA RZECZ
Fasolka po bretońsku
lub grochówka
830 g, 840 g/1 opak.
1 kg = 10,23/10,11 zł

SUPERCENA

8,49
MĘSKA RZECZ
Fasolka po bretońsku
lub grochówka
830 g, 840 g/1 opak.
1 kg = 10,23/10,11 zł

SUPERCENA

8,49

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,49 zł/1 opak.

KANIA
Sos Street Food
410 g, 465 g/1 opak.
hamburger lub BBQ
* cena regularna:
5,49 zł/1 opak. (1 kg = 13,39/11,81 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
4,39 zł/1 opak. (1 kg = 10,71/9,44 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,39**
5,49*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak.

KANIA
Sos Street Food
380 g, 430 g/1 opak.
do tortilli lub do frytek
* cena regularna:
5,99 zł/1 opak. (1 kg = 15,76/13,93 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
4,79 zł/1 opak. (1 kg = 12,61/11,14 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,79**
5,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 3,19 zł/1 opak.

HOUSE OF ASIA
Pasta Wasabi
43 g/1 opak.
* cena regularna:
3,19 zł/1 opak. (100 g = 7,42 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
2,65 zł/1 opak. (100 g = 6,16 zł)

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

2,65**
3,19*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak.

HOUSE OF ASIA
Imbir do sushi
190 g
(110 g po odsączeniu)/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
5,99 zł/1 opak. (100 g = 5,45 zł
wg masy netto po odsączeniu)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
4,99 zł/1 opak. (100 g = 4,54 zł
wg masy netto po odsączeniu)

32% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,99**
5,99*

Pasta czosnkowa
200 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

7,99

PIKOK
Gulasz angielski, XXL
420 g/1 opak.
1 kg = 16,64 zł
* w porównaniu z gulaszem angielskim 
Pikok, 300 g

28% TANIEJ*

6,99

MIKSUJ
DOWOLNIE

MIKSUJ
DOWOLNIE
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Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak.

KANIA
Sos Street Food
380 g, 430 g/1 opak.
do tortilli lub do frytek
* cena regularna:
5,99 zł/1 opak. (1 kg = 15,76/13,93 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
4,79 zł/1 opak. (1 kg = 12,61/11,14 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

4,79**
5,99*

Pasta czosnkowa
200 g/1 opak.
100 g = 4,00 zł

SUPERCENA

7,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 64,94 zł/1 opak.

NUTRICIA
Bebilon Advance 2 mleko 
następne po 6 m-cu lub 
Bebilon Advance 3 po 1. 
roku lub Bebilon Advance 
4, 5 po 2. roku
1 kg/1 opak.
* cena regularna:
64,94 zł/1 opak.
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
49,99 zł/1 opak. 

46% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

49,99**
64,94*

Aktywuj w aplikacji

TANIEJ
30%

Wybrane płyny 
do płukania 
jamy ustnej 
Listerine
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

Mydło w płynie
1 l/1 opak.

na stałe w Lidl

4,49
Do niedzieli, 29.01
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak.

CIEN
Chusteczki kosmetyczne 
3-warstwowe, z balsamem
90 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

25% TANIEJ**

4,49**
5,99*

Do niedzieli, 29.01
Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak.

CIEN
Chusteczki kosmetyczne 
3-warstwowe, z balsamem
90 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna
** w odniesieniu do ceny regularnej
Szczegóły promocji dostępne
w aplikacji Lidl Plus.

25% TANIEJ**

4,49**
5,99*

OSZCZĘDZASZ

29,90 ZŁ**

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

EKONOMICZNE
SPOSOBEM NA DODATKOWE

OPAKOWANIE

OSZCZĘDZANIE!

53Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23

Od poniedziałku, 23.01 
 do środy, 25.01



JANTAR
Krio-maska zakwaszająca
lub duo-maska z wyciągiem
z bursztynu do włosów 
bardzo zniszczonych*
200 ml/1 opak.
100 ml = 6,00 zł

SUPERCENA

11,99
JANTAR
Krio-maska zakwaszająca
lub duo-maska z wyciągiem
z bursztynu do włosów 
bardzo zniszczonych*
200 ml/1 opak.
100 ml = 6,00 zł

SUPERCENA

11,99

JANTAR
Mgiełka do włosów*
200 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 4,50 zł

SUPERCENA

8,99

JANTAR
Odżywka-wcierka
z wyciągiem z bursztynu 
do skóry głowy i włosów 
zniszczonych*
100 ml/1 opak.

SUPERCENA

12,99

JANTAR
Szampon do włosów*
330 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 27,24 zł

SUPERCENA

8,99

JANTAR
Kuracja
w ampułkach
do włosów*
5 x 5 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 51,96 zł

SUPERCENA

12,99
JANTAR
Kuracja
w ampułkach
do włosów*
5 x 5 ml/1 opak.
różne rodzaje
100 ml = 51,96 zł

SUPERCENA

12,99

JANTAR
Olejek do kąpieli
i pod prysznic*
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 32,48 zł

SUPERCENA

12,99
JANTAR
Olejek do kąpieli
i pod prysznic*
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 32,48 zł

SUPERCENA

12,99

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE
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WZBOGACONE 
WYCIĄGIEM 

Z BURSZTYNU

REGENERUJE  
I NAWILŻA  

WŁOSY

ZAMYKA ŁUSKI 
WŁOSÓW

ZAWIERA  
WITAMINY A, E, F 

I D-PANTENOL

PIELĘGNUJ, WZMACNIAJ, 
OSZCZĘDZAJ!

54 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23

Od poniedziałku,  
 23.01 



TANIEJ
 TRZECI PRODUKT****60% 

WSZYSTKIE MYDŁA W KOSTCE

JANTAR
Olejek do kąpieli
i pod prysznic*
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 32,48 zł

SUPERCENA

12,99

RADICAL
Szampon
do włosów***
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 24,98 zł

SUPERCENA

9,99
RADICAL
Szampon
do włosów***
400 ml/1 opak.
różne rodzaje
1 l = 24,98 zł

SUPERCENA

9,99
RADICAL
Trychologiczny
peeling do skóry
głowy***
75 ml/1 opak.
100 ml = 19,99 zł

SUPERCENA

14,99

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 11,99 zł/1 opak.

DOVE
Mydło w płynie, zapas
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
11,99 zł/1 opak. (1 l = 23,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
9,59 zł/1 opak. (1 l = 19,18 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,59**
11,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 11,99 zł/1 opak.

DOVE
Mydło w płynie, zapas
500 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna:
11,99 zł/1 opak. (1 l = 23,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
9,59 zł/1 opak. (1 l = 19,18 zł)

40% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,59**
11,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 12,99 zł/1 opak.

STR8
Dezodorant w sprayu
dla mężczyzn
150 ml/1 opak.
Original, Red Code lub Ahead
* cena regularna:
12,99 zł/1 opak. (100 ml = 8,66 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
9,99 zł/1 opak. (100 ml = 6,66 zł)

46% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,99**
12,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni
(przed obniżką): 12,99 zł/1 opak.

STR8
Dezodorant w sprayu
dla mężczyzn
150 ml/1 opak.
Original, Red Code lub Ahead
* cena regularna:
12,99 zł/1 opak. (100 ml = 8,66 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej,
cena przy zakupie 2 opak.:
9,99 zł/1 opak. (100 ml = 6,66 zł)

46% TANIEJ**
DRUGI

PRODUKT

9,99**
12,99*
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STYMULUJE ZDROWY 
WZROST WŁOSÓW

PIELĘGNUJ, WZMACNIAJ, 
OSZCZĘDZAJ!

**** Trzeci, najtańszy lub w tej samej cenie.
55Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 

lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
R 04/23

Od poniedziałku, 23.01 
 do środy, 25.01





 

GRAMY RAZEM
JUŻ OD LAT14

W TROSCE

O LEPSZE

JUTRO

CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!
FINAŁ DLA WSZYSTKICH – MAŁYCH I DUŻYCH

W sprzedaży znajdziesz też gadżety WOŚP. Cały zysk z ich
sprzedaży zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP.

Przez ten czas 
zebraliśmy
aż 39 mln złotych!

Przez ten czas
zebraliśmy
aż 39 mln złotych!

Zbiórki trwają do 29.01 br. 



Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

OD CEN PROMOCYJNYCH 
I REGULARNYCH,

NA WYBRANE KATEGORIE!
Więcej informacji o akcji znajdziesz na www.lidl.pl

W STYCZNIU
PRODUKTY MARKI

-10%

56 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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W STYCZNIU
PRODUKTY MARKI







FINISH
Tabletki do zmywarki 
Power Essential 
Lemon
70 szt./1 opak.
1 szt. = 0,65 zł

SUPERCENA

44,99
**
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2 + 1 GRATIS**

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 9,99 zł/1 opak. 

DOMESTOS
Żel do WC 
Zero Kamienia
750 ml/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
14,99 zł/1 opak. (1 l =19,98 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 opak.: 
9,99 zł/1 opak. (1 l = 13,32 zł)

9,99**
14,99*

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 15,99 zł/1 opak. 

50% TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

11,89**
15,99*

FORMIL
Kapsułki do prania 3 w 1
20 szt./1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
15,99 zł/1 opak. (1 szt. = 0,80 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.: 
11,89 zł/1 opak. (1 szt. = 0,60 zł)

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
przed obniżką: 44,99 zł/1 opak. 

44,99
TANIEJ*21%

FINISH
Tabletki do zmywarki 
Quantum All in 1 
Lemon*** 
60 szt./1 opak.
1 szt. = 0,75 zł
* w porównaniu z tabletkami do 
zmywarki Finish Quantum All in 1, 44 szt.

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

0,45 ZŁ 
ZA SZT.

TYLKO

W5
Tabletki do zmywarki 
All in 1, XXL
100 szt./1 opak.
1 szt. =  0,45 zł

SUPERCENA

44,99

zapewniają świeży 
i długotrwały 

zapach

chronią biel, 
zapobiega 

utracie koloru
usuwają 

najtrudniejsze 
plamy

0,60 zł
ZA JEDNO 

PRANIE

TYLKO

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

Z KARTĄ 
DUŻEJ RODZINY 

DODATKOWE
10% ZNIŻKI

FORMIL
Chusteczki 
zapobiegające 
farbowaniu
24 szt./1 opak.
1 szt. = 0,29 zł

SUPERCENA

6,99

40%TANIEJ**

DRUGI
PRODUKT

Najniższa cena z ostatnich 30 dni 
(przed obniżką): 5,99 zł/1 opak. 

W5
Kostki do spłuczki
4 x 50 g/1 opak.
różne rodzaje
* cena regularna: 
5,99 zł/1 opak. (100 g = 3,00 zł)
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 2 opak.: 
4,79 zł/1 opak. (100 g = 2,40 zł)

4,79**
5,99*

Od poniedziałku, 23.01 
do środy, 25.01 

Od poniedziałku, 23.01
do środy, 25.01 

ORArtykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Karma 
dla ptaków
1 kg/1 opak.

1 kg

8,99
Karma dla ptaków
Futterboy
500 g/1 opak.
1 kg = 29,98 zł

500 g

14,99

Karma dla ptaków 
– orzechowa świeca 
lub łańcuch
650 g, 180 g/1 opak.
1 kg = 15,37 zł/55,50 zł

180 g, 650 g

9,99

Karma 
dla sikorek 
lub ziarna 
słonecznika
1 kg/1 opak.

1 kg

12,99
Karma dla ptaków, 
knedle, megapaka
1,6 kg/1 opak.
1 szt. = 1,00 zł
1 kg = 12,49 zł

1,6 kg

19,99

Karma 
dla ptaków 
– knedle 
500 g/1 opak.
1 kg = 13,98 zł

500 g

6,99

1 KNEDEL 
ZA 1 ZŁ 

Karma dla
ptaków, knedle
350 g/1 opak.
1 kg = 17,11 zł
różne rodzaje

350 g

5,99

61Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.

R 04/23

Od poniedziałku,  
23.01 



CO TYDZIEŃ 20 x 100 zł, CO MIESIĄC 
NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!

PROMOCJESWÓJ OGRÓD NA WIOSNĘ!

PRZYGOTUJ

Nasiona 
ziół, warzyw
lub kwiatów,
grupa cenowa 3
1 opak.

Nasiona 
ziół lub warzyw,
grupa cenowa 1
1 opak.

Nasiona 
warzyw,
grupa cenowa 4
1 opak.

różne rodzaje

0,89

różne rodzaje

2,19

różne rodzaje

2,49

Nasiona warzyw
na taśmie
1 opak.

różne rodzaje

3,69

Nasiona 
ziół, warzyw
lub kwiatów,
grupa cenowa 2
1 opak.

różne rodzaje

1,19

62 Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,  
23.01 



Wypełnij ankietę: www.lidl.pl/twoja-opinia
i zyskaj szansę na SUPERNAGRODY!

Loteria trwa od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
Szczegóły i regulamin loterii na: www.lidl.pl/twoja-opinia i na stronie organizatora: www.smolar.pl 

CO TYDZIEŃ 20 x 100 zł, CO MIESIĄC 
NAGRODA GŁÓWNA 1000 zł NA ZAKUPY W LIDLU!

KUPUJ W LIDLU I WYGRYWAJ!

PROMOCJE
KWITNĄCE

Róże, 13 szt.
1 bukiet
różne kolory
dostawa codziennie

wys. ok. 35 cm

11,99
Cena regularna (bez obniżek): 
12,99 zł/1 bukiet 

Polskie tulipany, 
7 szt.
1 bukiet 
różne kolory
wysokość ok. 35 cm
dostawa codziennie
* cena regularna: 12,99 zł/1 bukiet
** w odniesieniu do ceny regularnej, 
cena przy zakupie 3 bukietów: 9,95 zł/1 bukiet

70% TANIEJ**

TRZECI
BUKIET

9,95**
12,99*

Amarylis
1 szt.
biały, różowy 
lub czerwony 

wys. ok. 22 cm

18,99
Hiacynty 
w kolorowej misie
1 szt. 
różowe, niebieskie, 
białe lub fioletowe 

wys. ok. 12 cm

16,99

13 cm

Nadaje się
do domu

Nadaje się
na zewnątrz

Podlewać
umiarkowanie

Podlewać
obficie

Podlewać
rzadko

Roślina
kwitnąca

Średnica 
doniczki

Stanowisko
nasłonecznione

Nadaje się
do domu 
i na zewnątrz Półcień

Stanowisko
zacienione

Roślina 
mrozoodporna

Wysokość 
(z doniczką)

15,7 cm

63Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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Od poniedziałku,  
23.01 



Cały zysk uzyskany ze sprzedaży gadżetów 
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP

KOSZULKI I GADŻETY WOŚP ZNAJDZIESZ 
NA STANDZIE W SKLEPACH STACJONARNYCH LIDL!

 
SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ!
FINAŁ DLA WSZYSTKICH - MAŁYCH I DUŻYCHFINAŁ DLA WSZYSTKICH - MAŁYCH I DUŻYCH

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach 
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.



Koszulka damska 
lub męska
• 100% bawełny
• damska rozmiary: S-L
• męska rozmiary: M-XL

44,99
1 szt.

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.



Miś w koszulce WOŚP
• wys. ok. 20 cmwys. ok. 20 cmwys. ok. 20 cm

  39,99
1 szt.

Kubek ceramiczny
• poj. 330 ml poj. 330 ml poj. 330 ml 

  24,99
1 szt.

Cały zysk uzyskany ze sprzedaży gadżetów 
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.



Ogrzewacz do rąk

Kalendarz trójdzielny

  29,99
1 szt.

Magnes
• ok. 66 x 60 x 6.4 mm
• 2 wzory

14,99
1 szt.

Ogrzewacz do rąk

Kalendarz trójdzielnyKalendarz trójdzielnyKalendarz trójdzielny

  29,99
1 szt.

  29,99
1 szt.

  29,99

MagnesMagnes
• ok. 66 x 60 x 6.4 mmok. 66 x 60 x 6.4 mm
• 2 wzory2 wzory

14,99
1 szt.

14,99
1 szt.

14,99

MagnesMagnes

9,99  
1 szt.

Długopis

  6,99
1 szt.

Notatnik z magnesem
i ołówkiem
• ok. 84 x 120 mm
• 50 kartek

12,99  
1 zestaw

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

SZUKAJ 
NA
STANDZIE

Cały zysk uzyskany ze sprzedaży gadżetów 
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zostanie przekazany na cele 31. Finału WOŚP

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.



Torba bawełniana

  34,99
1 szt.

Skarpetki
• rozmiary: 35-45
• 2 wzory

Torba bawełniana

  34,99
Skarpetki

rozmiary: 35-45
2 wzory

Torba bawełniana

  34,99
Skarpetki
• rozmiary: 35-45
• 2 wzory

Nerka

  29,99
1 szt.

  27,99
1 para

Artykuły prezentowane w materiale reklamowym znajdują się w sprzedaży w okresie jego obowiązywania albo według dat podanych przy produktach
lub do wyczerpania zapasów. Ceny artykułów bez dekoracji. Sprzedaż artykułów tylko w ilościach detalicznych. Znaki firmowe i towarowe należą do ich właścicieli.
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