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ALDI reforça oferta de pizzas frescas neste  

S. Valentim  

A ALDI Portugal apresenta uma nova e maior oferta de pizzas frescas 

da sua marca Mamma Mancini®, mesmo a tempo do Dia de São 

Valentim. Pré-cozidas em forno de pedra, com novos sabores e os 

ingredientes mais frescos, as novas pizzas já estão à venda em todas as 

lojas do retalhista alimentar por um preço muito apelativo. 

Carnaxide, Portugal, 09.02.2023 – A ALDI Portugal acaba de lançar novas pizzas 

frescas, com novos ingredientes e uma combinação de sabores para todos os gostos, 

que vêm reforçar a oferta existente de pizzas da sua marca Mamma Mancini®, 

inspirada na tradição, história e receitas autênticas da cozinha italiana. 

Para os amantes de pizza, para quem quer optar por um plano mais caseiro e 

económico na noite mais romântica do ano ou simplesmente para quem gosta de 

descomplicar e surpreender à mesa - mas que não abdica da melhor qualidade -, as 

pizzas Mamma Mancini® são a solução ideal. Pepperoni, Barbecue, Carbonara, Frango 

e Pimento, 4 Queijos e Romana são as novas variedades à venda, que se juntam às 

opções já comercializadas e que surgem agora com uma nova imagem (packaging), 

como a Margherita, Fiambre e Queijo ou a Atum e Bacon. 

As novas variedades resultam de uma junção harmoniosa de ingredientes ultra 

saborosos, para se poderem ajustar a diferentes paladares e preferências, e dão 

continuidade ao que a marca Mamma Mancini® já habituou os consumidores: às mais 

tradicionais receitas italianas de pizza, pré-cozidas em forno de pedra, que resultam 

numa massa altamente estaladiça e apetitosa, à qual se junta uma apurada seleção 

dos ingredientes mais frescos. 

Como sugestão de acompanhamento, estas pizzas poderão ser servidas com uma 

salada fresca ou com legumes mediterrâneos, enquanto um vinho tinto para partilhar 

a dois, como o premiado Cevêr, ou uma cerveja Zambujeira® fresca resultam no pairing 

perfeito. De fácil e rápida confeção, as pizzas Mamma Mancini® estão à venda por um 

preço muito apelativo (P.V.P.: 2,49€) em todas as lojas ALDI. Além de pizzas, a 

Mamma Mancini® apresenta ainda uma gama alargada de massas frescas simples, 

recheadas ou para lasanha. 

Para mais informações, visite www.aldi.pt.  
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https://www.aldi.pt/produtos/sempre-disponivel/o-mundo-dos-vinhos/vinhos/regiao-do-douro/vinho-tinto-doc-reserva-7002758-1-0.article.html
https://www.aldi.pt/produtos/as-nossas-marcas/zambujeira.html
http://www.aldi.pt/


PRESS RELEASE 

09.02.2023   |   ALDI Retail Página 2/2 

Contactos:   
Departamento de MarCom  
ALDI  
press@aldi.pt 
www.aldi.pt 


