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.

Fins a
20 €

Millor

si és

Just

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

Lot DOBLE TEMPTACIÓ

Lot TRIO DE PLAER

contingut
FOTO

1 xocolata artesana BIO, pastilla
100 gr:
-Llet amb mango
-Llet amb anacards
-Llet amb canyella
-Llet amb avellanes
-80% cacau amb cacau
-65% cacau amb sèsam
-80% cacau amb cafè
-80% cacau amb coco
-80% cacau amb ametles

4,48 €

2 xocolates artesanes BIO,
pastilla de 100 gr

3 xocolates artesanes BIO,
pastilla de 100 gr

7,27 €

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

9,66 €

LOGO

Perquè si és Just…
dones i homes tenen els mateixos drets
Lot DOBLE AROMA

Lot PAUSA DE CACAU

Lot PLAER ESENCIAL

contingut
FOTO

-Llanda de cafè, te o xocolata
BIO aromatitzat (a triar)
-Sabó natural aromatitzat

10,15 €

- Llanda de xocolata BIO 100 gr
aromatitzada (canyella o
vainilla)
- Bombons crocant
10,38 €
d’anacards
Bossa de paper artesà

-Llanda de cafè BIO
aromatitzat 100 gr
(canyella o vainilla)
-Xocolata tableta BIO

11,91 €

Bossa negra de cartó 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 ORÍGENS

Lot SELECCIÓ MALVA

Lot SELECCIÓ VERD

contingut
FOTO

-Cafè de Costa Rica-Tanzània
250 gr mòlt
-Cafè de Brasil-Tanzània 250 gr
mòlt
-Cafè de Perú-Tanzània 250 gr
mòlt

12,49 €
Bossa negra de cartó 20x40 cm

Cafè de Brasil-Tanzània 250 gr
mòlt
-Rooibos BIO Chai bossetes
30 gr, Sudàfrica
- Xocolata 65% cacau
amb sèsam BIO
-

13,05 €

Bossa negra de cartó 20x40 cm

-Cafè de Costa Rica-Tanzània
250 gr mòlt
-Rooibos BIO bossetes 30 gr,
Sudàfrica
-Xocolata amb llet
i mango BIO
13,05 €
Bossa negra de cartó 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…
es garanteix el respecte al medi ambient i s’afavoreix la producció ecològica
Lot RESPONSABILITAT,
JUSTÍCIA I SOLIDARITAT

Cistella GUDBAI CRISI!

Lot CANYELLA DOBLE

contingut
FOTO

- Bombons Noussine

-Cafè BIO aromatitzat canyella
250 gr mòlt
-Sucre panela BIO 400 gr,
Equador
-Cacau BIO instantani
13,84 €
275 gr
Bossa negra de cartó 20x40 cm

caixa regal 170 gr
-Cafè Medium 250 gr
-Te negre Earl Grey BIO 43 gr
-Tableta xocolata BIO extra
negra 73% 80 gr
-Xips plàtan fregit 100 gr
Cistella amb tapa fibra
natural 35x26x11.
Farciment de garlanda.

-Llanda de cafè aromatitzat
canyella BIO
-Llanda de xocolata
aromatitzada canyella BIO

14,16 €

13,92 €

Bossa negra de cartó 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

Perqué si és Just…
es destina una part a projectes educatius, sanitaris,... a la comunitat
Lot VAINILLA DOBLE

Lot CACAU

Lot NADAL 1

contingut
FOTO

-Llanda de cafè aromatitzat
vainilla BIO
-Llanda de te aromatitzat
vainilla BIO

Cacau BIO instantani 275 gr
-Licor de cacau 0,5 litres –
20% Vol
-

14,16 €
Bossa negra de cartó 20x40 cm

15,09 €
Bossa negra de cartó 20x40 cm

-Galetes integrals d’avena BIO 100 gr,
Equador
-Mel cremosa de Flors de l’Ulmo 500 gr,
Xile
-Sucre de canya integral BIO (panela)
500 gr, Equador
-Melmelada tropical 300 gr, Equador
-Cafè “Ideal Desdejunis” natural
250 gr, Hondures
Caixa de cartó estampada
amb anses 23x18x35 cm.
Farciment (ce·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

16,00 €

LOGO

Perquè si és Just…
amb el teu Consum Responsable estàs lluitant contra la pobresa i la injustícia
Lot ORÍGENS BIOLÒGICS

Lot CAFÈ

Lot ESCALA de COMERÇ JUST

contingut
FOTO

-Cafè Xiapas BIO 250 gr mòlt
-Cafè de Nicaragua BIO 250 gr
mòlt
-Cafè de Colòmbia BIO 250 gr
mòlt

16,45 €
Bossa negra de cartó 20x40 cm

-Cafè BIO aromatitzat vainilla
250 gr mòlt
-Licor de cafè 0,5 litres – 20% Vol

16,87 €
Bossa negra de cartó 20x40 cm

-Cafè de Colòmbia BIO 250 gr mòlt
-Te verd Darjeeling BIO 20 filtres
-Sucre blanc BIO 500 gr,
Paraguai
-Xocolata a la tassa
18,66 €
BIO 450 gr
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…
estàs col·laborant en la construcció d’un món més just on totes les persones
tinguen accés a una vida millor
Lot TRIO D’ASOS

Lot FRESCOR

Lot NADAL 2

contingut
FOTO

-Llanda de cafè aromatitzat BIO
-Llanda de xocolata
aromatitzada BIO
-Llanda de te
19,20 €
aromatitzat BIO
Bossa negra de cartó 20x40 cm

- Rooibos BIO menta 30 gr, Sudàfrica
-Paquet de bombons crocant i
anacards 100 gr
-Xocolata 80% cacau amb cafè BIO
-Cafè Xiapas BIO
250 gr mòlt
Bossa de cotó negra
Comerç Just

19,79 €

-Vi negre Cabernet Saugvinon 2009
75 cl, Xile
-Mel cremosa de Flors de l’Ulmo
500 gr, Xile
-Xocolata negra 85% cacau 85 gr,
Equador
-Galetes integrals de quinoa BIO
125 gr, Bolívia
-Cafè “Ideal Desdejunis”
natural 250 gr, Hondures

20,00 €

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

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

Si ens envies el logotip: 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.

