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Novidade: ALDI lança Bolinha de Bacalhau com Queijo da Serra 

da Estrela DOP 

Produzidas no nosso país, as bolinhas de bacalhau com queijo da Serra 

da Estrela DOP são a mais recente novidade da secção de pão e 

pastelaria do retalhista alimentar, e já estão à venda em todas as lojas 

ALDI. 

Carnaxide, Portugal, 19.12.2022 – A secção de pão e pastelaria do ALDI está mais 

portuguesa, com a chegada das novas bolinhas de bacalhau com queijo da Serra da 

Estrela DOP (Denominação de Origem Protegida), que juntam o melhor de dois 

mundos: o bacalhau, tão adorado e apetecido pelos portugueses, e o sabor único, forte 

e característico do queijo da Serra da Estrela. 

Este é mais um produto produzido em território nacional, que se junta ao leque de 

artigos e marcas da insígnia produzidos por fornecedores portugueses e que reforçam 

a produção local, permitindo trazer até casa dos consumidores o que de melhor se faz 

no nosso país.  

A sair do forno várias vezes ao dia nas lojas ALDI, esta é uma ótima opção para os fãs 

de salgados e para fazer a diferença à mesa nos vários momentos festivos que se 

avizinham. Não só pela sua textura cremosa, acentuada pelo queijo derretido e pelo 

bacalhau Gadus Morhua criteriosamente desfiado, como pela sua forma redonda, que 

traz a porção ideal para degustar esta junção de sabores.  

Para maior conveniência e praticidade, são servidas mornas e prontas a consumir 

(take-away), podendo ser utilizadas para surpreender com uma entrada típica e 

regional ou para servir com algum acompanhamento, como o arroz de feijão ou 

tomate, enquanto prato principal. 

As bolinhas de bacalhau com queijo da Serra da Estrela DOP já se encontram à venda 

exclusivamente em todas as lojas ALDI do país por 0,99€ (unidade) e poderão ser 

encontradas no móvel de pão e pastelaria, ao lado de outros salgados prontos a 

consumir, como o rissol de camarão, o rissol de pescada e berbigão, o croquete de 

carne ou a coxinha de frango. 

Para mais informações, visite www.aldi.pt. 
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https://www.aldi.pt/produtos/novo-no-aldi/bolinha-de-bacalhau-com-queijo-da-serra-da-estrela-dop-7005397-1-0.article.html
https://www.aldi.pt/produtos/novo-no-aldi/bolinha-de-bacalhau-com-queijo-da-serra-da-estrela-dop-7005397-1-0.article.html
https://www.aldi.pt/produtos/novo-no-aldi/rissol-de-camarao-7004989-1-0.article.html
https://www.aldi.pt/produtos/novo-no-aldi/rissol-de-pescada-e-berbigao-7004987-1-0.article.html
https://www.aldi.pt/produtos/novo-no-aldi/croquete-de-carne-7004990-1-0.article.html
https://www.aldi.pt/produtos/novo-no-aldi/croquete-de-carne-7004990-1-0.article.html
https://www.aldi.pt/oportunidades-da-semana/a-partir-de-6-f-16-12/coxinha-de-frango-7004985-1-0.article.html
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