CATÀLEG DE NADAL
Un regal carregat de solidaritat, responsabilitat i justícia
dirigit a les administracions públiques, empreses i
organitzacions socials. Una opció coherent
i sostenible, i que es converteix
en un exemple positiu de
consum responsable per
a la ciutadania.

De 20 €
a 40 €

Millor

si és

Just

Perquè si és Just…
es garanteix un salari digne als productors i productores
Lot CANYELLA

Cistella JUSTÍCIA

Lot ARMONIA

contingut
FOTO

-Cafè BIO aromatitzat canyella
250 gr mòlt
-Rooibos BIO taronja-canyella
bosses 30 gr, Sudàfrica
-Xocolata amb llet i canyella BIO
-Sabó canyella 100 gr, Índia
-Encens en barretes

20,06 €
Bossa cartó negra 20x40 cm

-Cafè IO mòlt natural 250 gr.
-Te verd BIO cistelleta qualitat
Fannings 20 bossetes
-Tableta xocolata “Mascao” extra BIO
-Barreta BIO mango i coco
-Panela gra fi BIO
-Confitura extra de mango
-Caramels farcits de mel
i menta
Cistella 29x22x16 cm
tapa morada.
Caixa cartó cistella menuda.
Material de farciment.

-Llanda cafè aromatitzat BIO
-Llanda te aromatitzat BIO
-Mel camamilla, Mèxic
-Bombons crocant
d’anacards 100 gr

21,37 €

20,29 €
Caixa de cartó reciclat
20x17x8 cm

Els preus són amb IVA inclòs.
Informació i comandes: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org

LOGO

Perquè si és Just…
dones i homes tenen els mateixos drets
Lot DOLÇ PECAT

Cistella TES DEL MÓN

Lot RELAX

contingut
FOTO

-Cafè de Perú-Tanzània 250 gr mòlt
-Sucre panela BIO 400 gr, Equador
-Xocolata 80% cacau amb cafè BIO
-Xocolata a la tassa BIO 450 gr
-Vi Cabernet Saugvinon 75 cl, Xile

21,50 €
Caixa de cartó negra 18x38 cm

-Te verd BIO amb gingebre i llima 36 gr
-Infusió BIO Rooibos 20 bossetes 40 gr
(sense teïna)
-Infusió BIO gingebre, llima i marialluïsa
37,5 gr
-Te tònic BIO amb guaranà 36 gr
-Te BIO de les espècies 36 gr
-Infusió BIO menta, eucaliptus
i taronja 37,5 gr

Cistella amb tapa fibra
natural 33x39x13 cm.
Farciment de garlanda.

-Vi Cabernet Saugvinon 75 cl, Xile
-4 xocolates artesanes pastilla 100
gr BIO
-Encens barretes

21,79 €

21,59 €
Bossa cartó negra 20x40 cm

Els preus són amb IVA inclòs.
Informació i comandes: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org

LOGO

Perquè si és Just…
s’elimina l’explotació infantil i s’assegura l’educació
Lot AIRES DEL SUD

Cistella MENUTS PLAERS

Caixa Solidària BERENAR

contingut
FOTO

-Arròs BIO Fragant 500 gr, Tailàndia
-Arròs BIO Basmati Punjab 500 gr
-Quinoa BIO Real 500 gr, Bolívia
-Cuscús integral 500 gr,
Palestina

-Cafè “Ideal Desdejunis” natural 250 gr,
Hondures
-Torró de Xixona Intermón BIO 300 gr
-Torró d’Alacant Intermón BIO 300 gr
-Caixa de te en piràmides amb taronja i
xocolata, 15 unitats
-Galetes integrals de quinoa BIO 125 gr,
Bolívia
-Melmelada de mango 300 gr,
Equador

Bossa de cotó negra
Comerç Just

Safata 36x27x7cm embolicada
amb cel·lofana transparent i llaç.
Farciment i caixa de transport
de cartó.

22,00 €

24,00 €

-Licor de cafè Sierra Maestra 50 cl, Cuba
-Te verd amb menta BIO 100 gr, Índia
-Xocolata negra amb avellanes BIO
100 gr, Equador
-Xocolata negra 70% cacau 85 gr, Equador
-Rooibos de canyella i taronja en piràmide
BIO 15 unitats
-Galetes integrals de quinoa BIO 125 gr,
Bolívia
Caixa decorada amb tspa
35x19x10 cm.
Farciment i caixa de transport
de cartó.

Els preus són amb IVA inclòs.
Informació i comandes: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org

24,00 €

LOGO

Perquè si és Just…
es garanteix el respecte al medi ambient i s’afavoreix la producció ecològica
Lot TEMPTACIONS

Lot NADAL 3

Lot MOMENTS D’INSPIRACIÓ

contingut
FOTO

7 xocolates artesanes pastilla
100 gr BIO

24,86 €
Bossa de cartó negra 20x40 cm

-Vi negre Cabernet Saugvinon 2009 75 cl, Xile
-Torró de Xixona o Alacant Intermón BIO
300 gr
-Mel cremosa de Flors de Ulmo 500 gr, Xile
-Melmelada tropical 300 gr, Equador
-Xocolata negra 85% cacau 85 gr, Equador
-Galetes integrals d’avena BIO 100 gr,
Equador
-Cafè “Ideal Desdejunis” natural
250 gr, Hondures

26,00 €

Caixa de cartó estampada
amb anses 23x18x35 cm.
Farciment (cel·lofana paper reciclat)

-Te verd Darjeeling BIO a la llima 20
filtres x 2 gr
-Rooibos BIO taronja-canyella
bossetes 30 gr, Sudàfrica
-Sucre panela BIO 400 gr, Equador
-Xocolata 65% cacau amb
cacau BIO
-Licor 0,5 litres – 20% Vol
27,48
-Sabó mel 100 gr, Índia

€

Caixa negra de cartó 18x38 cm

Els preus són amb IVA inclòs.
Informació i comandes: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org

LOGO

Perquè si és Just…
es destina una part dels ingressos per a desenvolupar projectes educatius, sanitaris
i d’infraestructures en la comunitat
Cistella DIGNITAT

Cistella AMANTS del TE

Caixa Solidària SOBRETAULA

-Llanda de te negre Darjeeling “Nieves del
Himalaya” 70 gr, edició limitada
-Te blanc amb pètals de flors BIO 50 gr,
Xina
-Te roig Pur-Eh BIO 75 gr, Xina
-Te verd amb cítrics BIO 100 gr, Índia
-Tassa de te decorada amb tassa i colador
d’alumini
-Te Earl Grey amb piràmides 15 unitats,
Sri Lanka

-Cava Brut reserva L’Olivera 75 cl
(Economia social)
-Cafè Equimercado natural 250 gr,
Hondures
-Cafè descafeïnat 100% aràbiga 250 gr,
Colòmbia
-Caixa de te en piràmides amb taronja i
xocolata 15 unitats
-Torró de Xixona Intermón BIO 300 gr
-Torró d’Alacant Intermón BIO
300 gr

contingut
FOTO

-Cafè IO natural mòlt 250 gr
-Te negre espècies BIO cistelleta qualitat
Fannings 20 bossetes
-Pastilla xocolata “Mascao” llet BIO
-Galetes amb mel i anacards
-Confitura extra de guaiaba i maracujà
-Vi blanc dolç Riesling de collita tardana
-Cervessa rossa
-Pinya a trossets, Costa Rica

Cistella tapa blau marí
38x30x19 cm.
Caixa cartó mitjana i material
de farciment.

29,65 €

Safata 36x27x7 cm embolica en
cel·lofana transparent i llaç.
Farciment i caixa de
transport de cartó.

30,00 €

Caixa decorada amb tapa
35x19x10 cm.
Farciment i caixa de transport
de cartó.

Els preus són amb IVA inclòs.
Informació i comandes: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org

30,00 €

LOGO

Perquè si és Just…
es garanteix la participació dels treballadors i de les treballadores en les seues
organitzacions
Lot NADAL 4

Lot ALEGRIA COMPARTIDA

Cistella XOCOLATERÀPIA

contingut
FOTO

-Cava Brut reserva L’Olivera 75 cl
(Economia Social)
-Vi negre Cabernet Saugvinon 2009,
75 cl, Xile
-Torró de Xixona Intermón BIO 300 gr
-Torró d’Alacant Intermón BIO 300 gr
-Mel cremosa de Flors de l’Ulmo 500 gr,
Xile
-Xocolata negra 85% cacau
85 gr, Equador

30,00 €

Caixa de cartó estampada
amb anses 23x18x35 cm.
Farciment (cel·lofana de paper reciclat)

-Xocolata 80% cacau cafè BIO
-Cervessa de palma 33 cl – 7% Vol.
-Cervessa de coco 33 cl – 3,5% Vol
-Cervessa de quinoa 33 cl–5,9% Vol
-Caixeta bombons crocant
d’anacards 100 gr
-Cacau instantani BIO 275 gr
-Sucre panela BIO 400 gr
-Rooibos BIO bossetes 30 gr,
Sudàfrica
30,17
-Cafè de Perú-Tanzània
250 gr mòlt
Caixa Comerç Just 35x24 cm

€

-Crema de cacau i avellanes 400 gr
-Cacau instantani BIO 375 gr
-Xocolata BIO a la tassa 800 gr
-Xocolatina BIO quinoa Pops 45 gr
-Xocolatina BIO Krocante 45 gr
-Pastilla xocolata BIO llet 100 gr
-Pastilla xocolata BIO extra negre 73%
80 gr
-Pastilla xocolata “Mascao” BIO llet con
caputxí 100 gr
-Bombons Noussine caixa
regal 170 gr.

Cistella amb tapa fibra natural
35x26x11 cm.
Farciment de garlanda.

Els preus són amb IVA inclòs.
Informació i comandes: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org

30,33 €

LOGO

Perquè si és Just…
amb el teu Consum Responsable estàs lluitant contra la pobresa i la injustícia
Cistella BIO i JUST

Lot DOLÇA FUSIÓ

Lot Nadal BIOLÒGIC

contingut
FOTO

-Vi negre “Mas Petit” BIO 2010 75 cl (Economia

-Te verd BIO en bossetes 40 gr
-Te negre Earl Grey BIO 43 gr
-Cacau pur BIO 500 gr
-Xocolatina BIO cacau 70% 45 gr
-Panela BIO 1 kg
-Pastilla xocolata “Mascao” BIO
llet 100 gr
-Arròs aromàtic BIO
Hom Mali 1 kg
-Cafè Ecològic natural BIO
31,89
250 gr 100% aràbiga mòlt
Cistella amb tapa 33x39x13 cm.
Farciment de garlanda.

€

-Cafè BIO aromatitzat vainilla 250 gr
mòlt.
-Xocolata amb llet i canyella BIO
- 2 Licors 0,5 litres
(cafè, cacau o te) – 20% Vol
-Rooibos BIO vainilla
32,56 €
bossetes 30 gr, Sudàfrica
Caixa negra cartó 18x38 cm

Social)
-Torró de Xixona Intermón BIO 300 gr
-Torró d’Alacant Intermón BIO 300 gr
-Galetes integrals de quinoa BIO 125 gr, Bolívia
-Xocolata negra amb avellanes BIO 100 gr, Equador
-Xocolata negra 70% cacau 85 gr, Equador
-Arròs aromàtic Hom Mali blanc BIO 1 kg, Tailàndia
-Cafè Equimercado “Ideal Sobretaules” aràbiga BIO
250 gr, Nicaragua
-Caixa de te verd en piràmides BIO
15 unitats, Nepal
-Sucre de canya integral BIO (panela)
500 gr, Equador

36,00 €

Caixa de cartó estampada
amb anses 23x18x35 cm.
Farciment (cel·lofana de paper reciclat)

Els preus són amb IVA inclòs.
Informació i comandes: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org

LOGO

Perquè si és Just…
estàs col·laborant en la construcció d’un món més just on totes les persones
tinguen accés a una vida millor
Lot NADAL 5

Lot Nadalenc SENSE ALCOHOL

contingut

Si ens envies el logotip:

FOTO

-Cava Brut reserva L’Olivera 75 cl (Economia
Social)
-Vi negre Cabernet Saugvinon 2009 75 cl,
Xile
-Torró de Xixona Intermón BIO 300 gr
-Torró d’Alacant Intermón BIO 300 gr
-Galetes integrals d’avena BIO 100 gr,
Equador
-Melmelada de mango 300 gr, Equador
-Caixa de te en piràmides amb taronja
i xocolata 15 unitats
-Cafè “Ideal Desdejunis” natural
250 gr, Hondures

36,00 €

Caixa de cartó estampada
amb anses 23x18x35 cm
Farciment (cel·lofana de paper reciclat)

-Torró de Xixona Intermón BIO 300 gr
-Torró d’Alacant Intermón BIO 300 gr
-Galetes integrals de quinoa BIO 125 gr,
Bolívia
-Melmelada tropical 300 gr, Equador
-Mel cremosa de Flors de l’Ulmo 500 gr, Xile
-Xocolata negra amb avellanes BIO 100 gr,
Equador
-Llanda de te negre Darjeeling “Nieves del
Himalaya” 70 gr, edició limitada
-Sal marina Khoisan amb molinet 95 gr,
Sudàfrica
-Cafè “Ideal Desdejunis” natural
250 gr, Hondures

36,00 €

Podem fer un fullet
personalitzat per a
col·locar en cada lot o
cistella amb informació
sobre el Comerç Just i
explicitant el compromís
de la teua entitat amb
aquesta opció de
Consum Responsable.
Gratuït.

Caixa de cartó estampada
amb anses 23x18x35 cm.
Farciment (cel·lofana de paper reciclat).

Els preus són amb IVA inclòs.
Informació i comandes: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). T: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org

LOGO

www.la-tenda.org
La-Tenda de tot el món [comerç just, solidari i
responsable del Camp de Morvedre] és una
associació sense ànim de lucre, inscrita en el
registre d’ONGD de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional al Desenvolupament, i és
membre de la Coordinadora Estatal de Comerç Just,
la Coordinadora Valenciana d’ONGD i de la Xarxa
Valenciana de Consum Responsable. Treballem des
de 1998 per a contribuir a reduir les desigualtats
nord-sud a través de la comercialització de
productes de Comerç Just, i la sensibilització d’un
consum responsable des de l’educació per al
desenvolupament.

La-Tenda de tot el món
Ps. Vicente Moliner, 4-baix. 46520-Port de Sagunt
tel. 962679026. c: pedidos@la-tenda.org

www.la-tenda.org

