Sajtóközlemény

A kávézás új élményét nyújtja az ALDI Magyarországon
Az ALDI üzletekben mától megvásárolható Martello kapszulás kávégépek segítségével
mindenki számára elérhető a kávé élvezetének új formája

Budapest, 2011.04.19 – Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2011. április 21-étől új termékkel
bővíti termékkínálatát: az ALDI üzletekben kaphatók lesznek a Martello márkájú kapszulás
kávégépek, illetve négy különböző ízű kávékapszula, így a vásárlók otthonukban élvezhetik a
tökéletes olasz kávé zamatát. A diszkont filozófia megalkotójaként az ALDI ismét olyan
terméket vezet be kínálatába, amelynél a kiváló minőség vonzó árral párosul. A letisztult
formatervezésű Martello kávéfőzőt egyszerű üzembe helyezni és működtetni, így tökéletesen
megfelel egy háztartás mindennapos kávézási igényeinek. Az országszerte valamennyi ALDI
üzletben hozzáférhető kiváló minőségű kávégépek és a hozzájuk tartozó gazdag kávé-ízvilágot
felvonultató kapszulák rendkívül versenyképes ára miatt az ALDI bízik abban, hogy minél több
magyar háztartásba tudja eljuttatni a hamisítatlan olasz kávézók hangulatát és a gondtalan
kávéfogyasztás élményét.
Az ALDI április 14-én adta át 75. magyarországi üzletét Szolnokon, így már országszerte
hetvenöt helyen találkozhatnak a vásárlók az ALDI üzletek gondosan válogatott, kiváló ár-érték
arányú és magas minőségű termékkínálatával. Az ALDI egyszerű megközelíthetőséggel és
könnyű parkolási feltételekkel segíti a vásárlóit.
Az ALDI kínálatában kétféle Martello kapszulás kávégép lesz elérhető. A kisebb, mindössze 12
cm széles, 0,9 literes víztartállyal rendelkező CASCOLINO ideális választás azoknak, akiknek
ugyan kisebb a konyhájuk, ám mégis szeretnék azt feldobni egy mutatós és praktikus
kávéfőzővel. A nagyobb, 1,5 literes víztartállyal érkező VERONA az igazi olasz kávézók
hangulatát varázsolja minden konyhába. A fekete és fehér színekben érkező készülék nem
csupán dekoratív, hanem kimondottan sokoldalú is: egymás után még több adag kávé is
lefőzhető vele, továbbá a gőzkar segítségével könnyedén készíthető tejhab, vagy forró víz egy
jó teához. A VERONA tervezői ügyeltek az energiatakarékos működésre is, hiszen a kávégép az
utolsó használat után 15 perccel automatikusan kikapcsol. A tökéletes ízhatás érdekében
továbbá mindkét kávéfőző 20 bar nyomással készíti el a kávét, így az még zamatosabb és
krémesebb lesz. A piros és fekete színben megvásárolható CASCOLINO ára mindössze 14.990
forint, amely jutányos ár a kapszulás kávégépek piacán, a VERONA készülék ára pedig
mindössze 19.990 forint.
A kapszulás rendszer mindig friss aromát és állandó minőséget biztosít a „napi fekete”
elfogyasztásához. A zárt rendszer egyszerűen, gyorsan és tisztán kezelhető, a kávéfőzéshez
nincs szükség nagyobb előkészületre. A kapszulák akkor is előnyösek, ha csak hetente egy-két

alkalommal fogyasztunk kávét, hiszen így nem szükséges nagyobb mennyiségű kávét otthon
tartani, egy-egy főzés után nem kell kitisztítani az egész rendszert, a kapszulák pedig egy
mozdulattal kivehetők a készülékben található tartályból. A kapszulás kávégépek ráadásul
kevesebb meghibásodási lehetőséget rejtenek magukban, mint a darálóval, vagy víz- és
kávéadagolóval ellátott eszközök, a Martello kávéfőzőkre adott három év jótállás pedig a
sokáig tartó, gondtalan kávéfőzés biztos záloga.
A Martello kávégépekhez jelenleg ízlésnek és napszaknak megfelelően négyféle ízű őrölt kávét
tartalmazó kapszula választható. A kapszulák a válogatott kávéfajták keverési variációinak és az
eltérő pörkölési intenzitásának köszönhetően különböző íz- és aromavilágot varázsolnak a
kávéscsészébe. A legerősebb az Intensivo, amely karakteres és telt ízzel élénkít. A Crema
Gusto kapszulákkal krémes aromájú, klasszikus espresso készíthető. Ezeknél a kávéknál a
kisebb, 40 ml-es csészék használata biztosítja az ideális ízhatást. A 100%-ban minőségi arabica
kávészemekből pörkölt Gourmet Gold lágyabb intenzitású, ám aromásan telt ízű kávé
készítéséhez ajánlott. A Café Grande Lungo kávékeverék a hosszúkávék bársonyosságával
kényeztet, amelyhez nagyobb, 110 ml-es csésze az ajánlott. A különböző ízeket rejtő kapszulák
10 darabos aromazáró csomagolásban vásárolhatók meg mindössze 599 forintos áron, így az
egy kapszulából készíthető csésze kávé ára 60 forint, amely szintén lényegesen kedvezőbb a
jelenleg a piacon kapható kapszulák áránál. Az ízek felfedezéséhez a fémdobozban kapható 25
darabos kávékapszula válogatás az ideális választás, amely 5 darab Intensivo, 10 darab Crema
Gusto, 5 darab Gourmet Gold és 5 darab Café Grande Lungo kávékapszulát tartalmaz, és 1.799
forintért beszerezhető.
Az ALDI a kiváló minőségű kapszulás kávégépek és a hozzájuk tartozó gazdag kávé-ízvilágot
felvonultató kapszulák rendkívül versenyképes ára, illetve az országszerte immár 75 ALDI
üzletben biztosított elérhetőség miatt bízik abban, hogy minél több magyar háztartásba tudja
eljuttatni a hamisítatlan olasz kávézók hangulatát, a gondtalan kávéfogyasztás élményét. A
Martello kávégépek ideális ajándékot jelentenek akár a közelgő húsvétra, anyák napjára, de
természetesen a hétköznapok során is örömteli meglepetést szereznek a kávézás
szerelmeseinek.
Az ALDI-ról
Az ALDI a diszkont filozófia megteremtőjeként vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron
biztosítja kiváló minőségű termékeit. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta
meg első áruházát Magyarországon, amelyet 1100 munkahely létrehozása mellett 75
áruházból álló országos hálózattá bővített.
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