Una dolça manera de canviar el món
Aquest Nadal pot ser diferent! Proposem als Reis Mags
que repartisquen caramels de Comerç Just de manera
responsable, un acte de compromís de tots
els xiquets i xiquetes amb els drets socials,
laborals i mediambientals d’aquells
països on es produeix el sucre
amb el qual estan fets.
LLIURES D’EXPLOTACIÓ INFANTIL.
SENSE GLUTEN.

Perquè si és Just…
es garanteix un salari digne als productors i productores
CARAMELS MASTICABLES
SABOR FRUITES

CARAMELS DURS
SABORS ASSORTITS

PIRULETES

contingut
FOTO

Bossa 100 gr. 1,33 €
Bossa 1 kg (250 caramels).
8,65 €
Més de 10 kg. 8,20 €
Més de 25 kg. 7,65 €

20,06 €
Sucre de:
Craft Aid (Illes Maurici), Otisa (Paraguai),
Coopeagri (Costa Rica)

•Llima, taronja, maduixa,
pinya, poma, cirera

Bossa 1 kg. 7,49 €
Més de 10 kg. 7,19 €
Més de 25 kg. 6,89 €

Sucre de:

Coopecañera (Costa Rica)

Bossa 200 piruletes
(1,2 kg). 16,00 €
Unitat. 0,08 €
Més de 10 bosses. 15,50 €
Més de 25 bosses. 14,00 €

20,29 €

Sucre de:
Craft Aid (Iles Maurici)
Otisa (Paraguai)
Coopeagri (Costa Rica)

Els preus són amb IVA inclòs.
Informació i comandes: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). Tel.: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org
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Perquè si és Just…
dones i homes tenen els mateixos drets
BOMBONS
CROCANT D’ANACARDS

BOSSETES INDIVIDUALS
INDIVIDUALES

contingut

T’oferim la
possibilitat de fer
bossetes individuals
combinant els
caramels que tries:
masticables, durs,
piruletes i/o
bombons.

FOTO

Bossa 600 gr. 16,79 €
Bossa 100 gr. 2,79 €
20,06 €

Amb sucre de Costa Rica, cacau de Bolívia
i anacards de Sri Lanka

Sol·licita pressupost.
20,29€

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

21,37 €

LOGO

Perquè si és Just…
s’elimina l’explotació infantil i s’assegura l’educació
CARAMELS DURS SABORS

OSSETS de GOMINOLA

CARAMELS FARCITS

contingut

•Llima i timó
•Maduixa i nata

Bossa 100 gr. 1,78€
Sucre de:

Manduvira (Paraguai)

20,06 €

•Fruita mixta
(sabors variats: taronja, llima,
maduixa i fruites del bosc)
•Mel i menta

•Sabor cola
•Sabor fruites
•Sabor pinya

Bossa 90 gr. 2,04€

Bossa 200 gr. 2,45 €

20,29 €

Sucre de:

Coopecañera (Costa Rica)

Sucre de:

BIO

Manduvira (Paraguai)

Els preus són amb IVA inclòs.
Informació i comandes: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). Tel.: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org
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Perquè si és Just…
es garanteix el respecte al medi ambient i s’afavoreix la producció ecològica
XOCOLATINES I BARRETES

SNACKS SALATS i GALETES

SUCS i REFRESCOS

contingut

• Barreta BIO de sèsam 20 gr.

0,61 €
•GeoBar (snack de cereals)
varietats, 32 gr. 1,00 €
•Xocolatines “Bribón” BIO
20,06 €
(varietats) 35 gr. 0,88 €

• Xips de iuca (natural i
barbacoa) 30 gr. 0,80 €
•Guiro, 2 galetes de mel amb
crema de cacau 30 gr. 0,49 €
20,29 €
•Spéculoos, 200 galetes
típiques belgues 5,5 gr. 19,30 €

• Suc BIO de mango (0,92 €)i
mango i taronja (0,97 €) 20 cl.
• Suc BIO de mango (3,04€) i
mango i taronja (3,26€) 1 litre.
• Refrescos Fruit 3 (taronja,
llima i cola) 50 ml. 0,80 €

Els preus són amb IVA inclòs.
Informació i comandes: La Tenda de tot el Món (Ana Aparicio). Tel.: 962 679 026 - C: pedidos@la-tenda.org
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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,
de 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
Ptge. Vicente Moliner, 4-baix. 46520-Port de Sagunt
tel. 962679026. c: pedidos@la-tenda.org
www.la-tenda.org

