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.

Més de
40 €

Millor

si és

Just

Perquè si és Just…
es garanteix un salari digne als productors i productores
Lot NADAL 6

Cistella SOLIDARITAT

Cistella DELICATESE

contingut
FOTO

-Cava Brut reserva L’Olivera 75 cl
(Economia Social)
-Vi negre Cabernet Saugvinon 75 cl, Xile
-Licor de cafè Sierra Maestra 50 cl, Cuba
- Caixa de te en piràmides amb taronja i
xocolata, 15 unitats
-Mel cremosa Flors de Ulmo 500 mg, Xile
-Melmelada tropical 300 gr, Equador
-Galletes integrals d’avena BIO 100 gr,
Equador
-Sal marina Khoisan amb molinet
95 gr, Sudàfrica

42,00 €
Caixa de cartó estampada
amb anses 23x18x35 cm.
Farciment (cel·lofana paper reciclat).

-Cafè Ecològic BIO 100% aràbiga 250 gr
-Xocolata BIO llet i anacards 100 gr
-Xocolata BIO llet i coco 100 gr
-Xocolata BIO cafè i canyella 100 gr
-Confitura extra BIO papaia i maracujà
240 gr
-Infusió BIO menta, eucaliptus i taronja
-Ginebra BIO “Juniper Green” 70 cl
-Talla artesanal en pedra disseny elefant,
Kenya
Cistella de fibra de palma natural
36x24,5x19 cm.
Farciment de garlanda.

42,26 €

-Cafè mòlt 100% aràbiga “Tierra Madre”
-Te negre Ceylan BIO cistelleta qualitat
Fannings 20 bossetes
-Crema de cacau Fondant
-Pastilla xocolata “Mascao” taronja BIO
-Pastes de xocolata i taronja BIO
-Sucre BIO sense refinar Paraguai
-Confitura extra de pinya
-Vi negre Carmenere de Xile
-Torró tou BIO amb ametles
-Torró xocolata BIO amb ametles
-Pastís Panettone

Cistella 41x33,5x20,5 cm.
Farciment.

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

44,87 €

LOGO

Perquè si és Just…
dones i homes tenen els mateixos drets
Cistella GOURMET

Cistella SIMFONIA DE SABOR

contingut

-Pot amb cafè natural
-Rooibos BIO bossetes
30 gr, Sudàfrica
-Te verd Darjeeling
BIO 20 filtres x 2 gr
-Xocolata artesana
tableta 100 gr BIO
-Xocolata a la tassa BIO 450 gr
-Vi Cabernet Saugvinon 75 cl, Xile
-Galetes Speculoos 225 gr
-Bombons crocant d’anacards 100 gr
-Crema de cacau 400 gr
-Espaguetis amb quinoa BIO 500 gr
-Arròs Hom Mali BIO 500 gr
-Sucre BIO 1 kg, Paraguai

Caixa de cartó Estels 40x30x12 cm.

48,29 €

-Cafè Colòmbia 100% aràbiga 250 gr
-Xocolata BIO extra negra 80% 100 gr
-Crema Fondant 400 gr
-Xocolata a la tassa BIO 800 gr
-Melmelada extra BIO mora 280 gr
-Melmelada extra BIO maduixa 280 gr
-Melmelada extra BIO fruits rojos 280 gr
-Galetes cacau i anacards 300 gr
-Rom 15 anys
-Rom dolç al Pedro Ximénez 50 cl
-Mojito ecològic 70 cl

93,57 €

Cistella natural amb tapa 32x24,5x19 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

LOGO

Perquè si és Just…
s’elimina l’explotació infantil i s’assegura l’educació
Cosmètica especial HOMES

Guatemala – Xile – Burkina Faso

Cosmètica TE BLANC. Xina

Packs
contingutde

cosmètica 100%
natural de
Comerç Just

Certificada per IMO.
Sense parabens i
derivats del petroli.
No testats en animals.

45,90 €

-Crema facial dia d’Àloe Vera 50 ml
-Crema de mans d’Àloe Vera 75 ml
-Oli de Rosa Mosqueta pur 20 ml
-After Shave d’Àloe Vera 200 ml
(o gel pur d’Àloe Vera per a després
de la depilació)
-Protector labial de Karité
10 ml

- Crema facial de dia de Te Blanc
amb protecció solar 50 ml
-Crema facial de nit de Te Blanc
efecte equilibri 50 ml
-Crema de mans de Te Blanc 75 ml
-Pastilla de sabó de
Te Blanc 75 ml

40,90 €

40,90 €

Caixa encunyada de cartó
reciclat 27x21x6 cm

Caixa encunyada de cartó
reciclat 27x21x6 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
Cosmètica ENGLANTINA ROJA
(rosa mosqueta). Xile

Cosmètica KARITÉ. Burkina Faso

contingut

Si ens envies el logotip:

FOTO

-Oli pur d’Englantina Roja 20 ml
-Crema facial de dia d’Englantina
Roja amb protecció solar 50 ml
-Crema de mans d’Englantina Roja
75 ml
-Llet netejadora d’Englantina Roja
200 ml
-Protector labial
d’Englantina Roja 10 ml
45,90

Caixa encunyada de cartó
reciclat 27x21x6 cm

-Greix de Karité y Englantina Roja
110 ml
-Crema facial de dia de Karité amb
protecció solar 50 ml
-Crema de mans de Karité 75 ml
-Protector labial de Karité 10 ml

€

45,90 €

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 encunyada de cartó
reciclat 27x21x6 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

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

