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Biologisch betaalbaar



Biologisch zegt iets over hoe de producten gemaakt zijn. 

In deze folder en op www.aldi.be komt u te weten wat een product 

biologisch maakt. Het natuurlijke groeiproces wordt maximaal 

gerespecteerd en alle kunstmatige handelingen en toevoegingen 

worden geweerd. Geniet van het lekkerste wat de natuur te bieden 

heeft en laat u overtuigen! Biologische boeren vertrouwen op 

de kracht van de natuur. De kracht van de natuur in zijn 

zuiverste vorm, dat is waar bio voor staat. 

De natuur in haar zuiverste vorm.

Wij van ALDI werken voortdurend aan de verbetering van ons 

aanbod. Wij luisteren naar u, onze klant, en selecteren nieuwe 

producten in de eerste plaats om aan úw wensen te voldoen. 

Daarom vindt u in uw ALDI voortaan ook een uitgebalanceerde 

selectie biologische producten voor dagelijks gebruik. 

Wie voor bio kiest, kiest bewust voor zichzelf, voor zijn gezin, 

voor de natuur, voor de dieren en voor het milieu. 

Wij bewijzen dat die keuze helemaal niet duur hoeft te zijn, 

en maken bio bereikbaar voor iedereen. 

Biologisch én betaalbaar, daar gaan we voor!
 

Biologisch én betaalbaar, daar gaan we voor!

BIOLOGISCH ÉN BETAALBAAR



Bio, enkel en alleen met de juiste cert ificaten.
Ook voor bio hanteren wij onze eigen strenge selectiecriteria. 
Bovendien moet elke producent zich vóór de start van de eerste 
productie aanmelden bij een erkend controleorganisme. De producent 
krijgt een certificaat zodra hij kan bewijzen dat zijn producten aan 
de Europese biowetgeving voldoen. 

Bovenop de controle bij de producenten wordt 
ook ALDI jaarlijks gecontroleerd en geëvalueerd 
door TÜV Nord Integra*. Enkel wanneer we aan 
alle normen voldoen, krijgen we een certificaat 
en mogen we biologische producten verkopen.

U herkent de bioproducten van ALDI aan ons eigen biolabel en 
aan het Europese biolabel.

 *TÜV NORD INTEGRA is het wereldwijde kenniscentrum voor controle en certificatie in landbouw en voeding. TÜV NORD INTEGRA is lid van TÜV NORD, dat bekendstaat om haar hoge kwaliteitsstandaarden en ethische normen. TÜV NORD is actief in controle, certificatie, auditing, testing, training en engineering in zowat alle sectoren van de industrie en de dienstensector. Meer informatie vindt u op www.tuv-nord.com en www.tuv-nord-integra.com.



GROENTEN EN FRUIT IN 
HUN LEKKERSTE VORM

Bio komkommer
oorsprong: België, Nederland, Spanje

Bio puntpaprika’s, 2 st.
oorsprong: België, Nederland, Spanje

per stuk

1.25*
2 stuks

2.39*

Bio tuinkruiden
oorsprong: België

per stuk

1.19*

Bio bananen 
oorsprong: 
Ecuador, Peru

per kg

1.59*



Een biologische fruitteler zorgt ervoor dat de appelboom de tijd krijgt die hij nodig heeft om de appels op een natuurlijke wijze te laten groeien, met respect voor de appelboom zelf en alle levende organismen errond. Bij de selectie van de appelsoort worden enkel de sterkste soorten weerhouden. Zij zijn immers het beste bestand tegen ziektes en ongedierte. De appelbomen worden gevoed met biologische groenmest, en ziektes en ongedierte worden bestreden met natuurlijke middelen en door natuurlijke vijanden. 

Wat maakt een appel biologisch? 

*prijzen geldig van maandag 8/06/2015 t.e.m. zaterdag 13/06/2015

Bio citroenen
oorsprong: Spanje, Italië

Bio limoenen
oorsprong: Mexico, Brazilië

Bio appelen, 4 st.
Royal Gala, oorsprong: Argentinië, Nieuw-Zeeland

4 stuks 

2.99*

T R A D E R  J O E ’ s  B I O ®

Bio studentenhaver
keuze uit classic of exotic

250 g

2.49
(9.96/kg)

250 g

0.99*

(3.96/kg)  

500 g

3.79*

(7.58/kg)



OVER GEPERSTE GROENTEN EN FRUIT

De biologische wijnboer gaat 
bij de teelt van zijn druiven erg 

zorgzaam om met de ranken en
met de bodem. Onkruid wordt 

manueel verwijderd en de bodem 
wordt met natuurlijke, humusrijke 

meststoffen gevoed. Zoals steeds zijn 
chemicaliën strikt verboden. Tegen schimmels en bacteriën worden 

uitsluitend natuurlijke hulpmiddelen zoals kalk-koperoplossingen gebruikt. 
Ook tijdens de vinificatie dienen strenge regels in acht genomen te worden.

Wat maakt een druif biologisch? 
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Bio rode wijn 
“Risotada” *
fruitige, soepele wijn met in de neus
rood fruit en een elegante afdronk          

75 cl

3.49

E L  C U L T I V A D O R  B I O ®

Bio olijfolie
100 % extra olijfolie

75 cl

4.99
(6.65/l)

75 cl

3.49

Bio witte wijn 
“Fleur de Vigne” *

mooie, evenwichtige wijn met 
een fruitige neus en fijne zuren

chardonnay, sauvignon blanc

als aperitief, bij vis en salades

8-10 °C

tempranillo

bij vlees, pasta en kaas

12-14 °C



Wat maakt een sap biologisch? 
Biologisch sap is geperst van biologisch geteelde vruchten of groenten, zonder toevoeging van kunstmatige smaak-, kleur- of zoetstoffen. Dat resulteert in een sap met een authentieke smaak en kleur. 

P U R E  F R U I T  B I O ®

Bio vruchtensap
100 % puur geperst sap, 
keuze uit sinaasappelsap 
of appelsap

Bio groentesap
keuze uit tomatensap of 

groentesap van 5 groenten 
(tomaat, wortel, rode biet, 

selder en zuurkool)

1 l

1.49

1 l

1.49

W E S T M I N S T E R  B I O ®

Bio wellnessthee
kruidenthee, keuze uit detox, 
goede nacht, goed gevoel 
(vlierbloesemsmaak) of relax 
(chocolade/vanillesmaak)

20 x 2 g

1.09
(27.25/kg)



KAKELVERSKAKELVERS

Biologische pluimveehouders waken over de huisvesting, 

het voeder en de vrije uitloop van hun kippen. Zo krijgen 

biologische kippen ten minste één derde van hun leven toegang 

tot een vrije uitloop in de openlucht, worden ze gevoederd met 

biologische maïs, tarwe en soja, en is er steeds voldoende daglicht 

aanwezig in hun stal.

Wat maakt een ei biologisch? 

uit onze koeling

M A M I E  P O U L E  B I O ®

Bio eieren, 6 st.
verse eieren

6 st.

1.49
80 g

1.99
(24.88/kg)

D É L I F I N  B I O ® 

Bio kipfi let
op basis van verse kip (80 %), 

10 sneetjes



BIO OP JE BOTERHAMBIO OP JE BOTERHAM

Bijen vliegen vrij rond en dat maakt het biologische verhaal net iets 
complexer. De voornaamste biorichtlijnen betreffen de plaatsing van 
de bijenkasten en het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. 
Bijen halen stuifmeel en nectar in een straal van gemiddeld 1,5 km 
rond de bijenkast. Daarom moeten de bloemen in een straal van 
3 km rond de bijenkasten hoofdzakelijk uit biologische bloementeelt 
bestaan. 

Wat maakt honing biologisch? 

T A M A R A  B I O ® 

Bio confi tuur
bereid met 50 g vruchten per 100 g confituur, 

keuze uit aardbei, framboos of bosbes

340 g

1.49
(4.38/kg)

340 g

1.99
(5.85/kg)

H O N E Y S U N  B I O ® 

Bio honing
afkomstig van verschillende soorten 
bloemen, keuze uit vast of vloeibaar



ZUIVER ZUIVEL!

Biologische melkveehouders zijn onderworpen aan strenge voorschriften 

over het voeder en de huisvesting van hun koeien. Biologische koeien 

geven niet enkel biologische melk, maar moeten zelf ook 100 % biologisch 

gevoederd worden. Ze grazen zoveel mogelijk buiten in de wei. In de zomer 

staan biologische koeien sowieso buiten. In de winter staan ze in ruime 

stallen, waar ze gevoederd worden met o.a. kuilgras van de biologische wei. 

De melkophaling gebeurt met afzonderlijke tankwagens en wordt 

nooit gemengd met de conventionele melkophaling. 

Wat maakt melk biologisch?
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M I L S A N I  B I O ®

Bio verse kaas natuur, 
4 st.
magere kaas, ongesuikerd

M U C C I  B I O ®

Bio vanilleroomijs
bereid met verse room, 
vanille-extract en rietsuiker

1 kg

1.49

M I L S A N I  B I O ® 

Bio yoghurt natuur
halfvolle roeryoghurt, ongesuikerd

750 ml

2.79
(3.72/l)

4 x 150 g

1.99
(3.32/kg)



M O L E N L A N D  B I O ® 

Bio kaas
keuze uit gouda of 
maasdammer, 5 sneetjes

M A R C  G U I S E L I N  B I O ®

Bio boter
echte karneboter, 

82 % vetgehalte, ongezouten

M I L S A  B I O ®

Bio halfvolle melk
1,5 % vetgehalte, UHT

1 l

0.79

150 g

1.79
(11.93/kg)

200 g

1.49
(7.45/kg)



TARWE !TARWE 

Het hoofdingrediënt van biologische muesli, 

brood, koekjes en pasta is biologische tarwe. 

De producenten zijn verplicht om in hun 

productieproces de biologische tarwe strikt 

gescheiden te houden van de niet-biologische 

tarwe. 

Wat maakt tarwe biologisch? 

Bio knabbelkoekjes voor baby’s
voor kindjes vanaf 6 maanden, 

keuze uit natuur of cacao

G O L D E N  B R I D G E  B I O ® 

Bio muesli
volkorenhavervlokken, 
keuze uit muesli 
met rode vruchten 
of melkchocolade/
amarant

400 g

1.79
(4.48/kg)

180 g

1.99
(11.06/kg)



M I L L V I L L E  B I O ® 

Bio haverkoekjes
volkorenhaverkoekjes, keuze uit koekjes
met melkchocolade of pure chocolade

P A S T A  M A R E  B I O ®

 Bio pasta
keuze uit spaghetti, volkorenspaghetti, 

fusilli of penne

Bio wit brood
op basis van tarwemeel, 

artisanaal bereid, gesneden

400 g

1.39
(3.48/kg)

500 g

0.89
(1.78/kg)

200 g

1.29
(6.45/kg)



Over koffiebonen, 
rijst en cacaobonen Over koffiebonen, 
rijst en cacaobonen

M A R K U S  B I O ® 

Bio koffi  e - Fairtrade
Markus biokoffie is een gemalen, 
milde koffie waarvoor uitsluitend 
hoogwaardige Arabica-kwaliteitsbonen 
worden gebruikt

250 g

2.29
(9.16/kg)



Fairtrade is het internationale keurmerk 
voor eerlijke handel en hanteert het principe “trade, not aid”. Fairtrade waakt erover dat kansarme boeren uit het Zuiden een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en in correcte sociale omstandigheden werken op een zo 

milieuvriendelijk mogelijke manier.

Fairtrade en bio vullen elkaar aan en zijn daarom een perfecte match. Ze streven allebei naar dezelfde waarde: duurzaamheid. Bij bio ligt de focus voornamelijk op het produceren en verwerken volgens ecologische normen, zonder gebruik te maken van schadelijke bestrijdings-middelen. Bij Fairtrade worden ook sociale en economische standaarden nagestreefd.

Wat is fairtrade? 

Is fairtrade hetzelfde als bio?

Bio chocolade - Fairtrade
keuze uit melkchocolade (37 % cacao) of 
pure chocolade (72 % cacao)

B O N - R I  B I O ® 

Bio rijst - Fairtrade 
volwaardige langekorrelrijst

100 g

1.19
(11.90/kg)

500 g

1.49
(2.98/kg)



Biologische varkenshouders zijn onderworpen aan strenge voorschriften over 

het voeder en de huisvesting van hun varkens. Biologische varkens krijgen veel 

ruimte en kunnen permanent naar buiten. Ze worden biologisch gevoederd. 

Biologische biggetjes blijven tot 6 weken bij hun moeder en krijgen het beste 

wat de natuur te bieden heeft: biologische moedermelk.

Wat maakt ham en 
salami biologisch?  

Biovarkens
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D É L I F I N  B I O ® 

Bio gekookte ham
ambachtelijke ham, 4 sneetjes

D É L I F I N  B I O ® 

Bio salami
keuze uit luchtgedroogde salami of 
salami met groene peper, 12 sneetjes

100 g

1.99
(19.90/kg)

100 g

2.29
(22.90/kg)


