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Marcas ALDI são eleitas escolha do consumidor 

 

Gut Bio®, Tesouros do Mar® e a Pastelaria e Padaria ALDI, foram distinguidas na 

10ª edição da Escolha do Consumidor. 
 

Lisboa, Portugal, 19/01/2022 – Depois de em 2021 ter vencido a Escolha do Consumidor com a 

marca Gut Bio®, na categoria de melhor marca de distribuição alimentar biológica, a ALDI arranca o 

ano com três novas distinções nas categorias de produtos biológicos (Gut Bio®), peixe (Tesouros do 

Mar®) e pastelaria e padaria (Bake-off). 

 

Pelo segundo ano consecutivo, os portugueses voltaram a destacar a qualidade e variedade dos 

produtos biológicos da Gut Bio®, tendo esta marca obtido uma nota global de 88,24%. Por outro 

lado, e a estrearem-se nos prémios da Escolha do Consumidor, surge a Tesouros do Mar®, marca 

portuguesa de peixe e marisco, e que o retalhista alimentar destacou numa das suas mais recentes 

campanhas multimeios e a Pastelaria e Padaria ALDI, com uma ampla gama de artigos que são 

preparados diariamente nas lojas, assegurando, desta forma, a qualidade e frescura dos mesmos. 

 

Daniel da Silva, Managing Director Category Management da ALDI Portugal admite: “é muito 

gratificante ver as nossas marcas a serem reconhecidas pelos portugueses. É o segundo ano em 

que somos distinguidos com a Escolha do Consumidor e desta vez, para além da Gut Bio®, fomos 

eleitos em duas novas categorias, isto demonstra que, cada vez mais, os portugueses reconhecem 

que somos um supermercado onde podem encontrar tudo aquilo que precisam para o seu dia-a-dia. 

O nosso conceito assenta numa oferta otimizada e adaptada às necessidades dos nossos clientes 

e por isso, tão importante como ter produtos de excelência, é perceber que estes são 

verdadeiramente apreciados. Se por um lado estas distinções vêm reforçar a confiança que os 

portugueses depositam em nós, por outro, também motivam as nossas equipas para que estas 

continuem a trabalhar com empenho e motivação, de forma a mantermos e aumentarmos os padrões 

de qualidade pelos quais já somos conhecidos”. 

 

Para mais informações, consulte o site www.aldi.pt 

 

SOBRE A ALDI 
A ALDI Portugal iniciou a sua atividade em 2006 e conta, atualmente, com 106 lojas e cerca de 2500 colaboradores que contribuem, diariamente, 

para o sucesso do Grupo. Com um posicionamento assente na forte oferta de produtos frescos e marcas exclusivas, a ALDI apresenta uma 

gama alargada na área da frescura, produtos biológicos, vegetarianos e vegan, sem glúten e sem lactose, de elevada qualidade a preços 

competitivos. Para corresponder às necessidades do mercado português, a ALDI Portugal dá preferência aos produtores nacionais em várias 

categorias, como nas frutas e legumes ou no peixe e carne fresca, onde a maior parte dos produtos são de origem nacional. 

 

O Grupo ALDI Nord é um dos principais retalhistas internacionais. O retalhista discount procura concentrar-se no essencial e oferecer aos seus 

clientes, em nove países europeus, produtos de elevada qualidade ao menor preço possível. A chave para o sucesso contínuo do Grupo de 

Empresas ALDI Nord assenta nas suas equipas, que contam com mais de 77 000 colaboradores ALDI na Bélgica, Dinamarca, França, 

Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Polónia, Portugal e Espanha.  

 

CONTACTOS 
Departamento de MarCom                press@aldi.pt 
ALDI Portugal                 www.aldi.pt 

Lisboa, 19 de janeiro de 2022 

Publicado por: ALDI Portugal – Supermercados, Lda. 

http://www.aldi.pt/
http://www.aldi.pt/

