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Preu Quantitat/pes

LÀCTICS
Iogurt* 2.30 €/unitat (300gr)

CONDIMENTS, CONSERVES…
2.00 €/unitat (100gr)

All i Oli de Codony* 3.50 €/unitat (170gr)
Codonyat 3.50 €/unitat (270gr)
Melmelada de Taronja* 3.50 €/unitat (200gr)
Melmelada de Pera* 3.50 €/unitat (200gr)
Melmelada de Tomàquet* 2.50 €/unitat (160gr)
CONSERVES DE TOMÀQUET

Tomàquet natural triturat PETIT* 1.90 €/unitat (320gr)
Sofregit de tomàquet i ceba* 2.90 €/unitat (320gr)

3.50 €/unitat (320gr)
FORN
Dolç
Magdalenes integrals d'espelta 3.70 €/bossa (250gr)

3.80 €/bossa (250gr)
Altres tipus de magdalenes (llimona, poma, mel, xocolata) 3.70 €/bossa (250gr)
Coca integral de Poma i Panses ( 6 racions) 6.60 €/unitat (500gr)
Coca integral de blat (6 racions) 5.00 €/unitat (500gr)

6.60 €/unitat (500gr)
Coca integral d'Espelta ( 6 racions) 7.80 €/unitat (550gr)

9.00 €/unitat (550gr)
GALETES a granel 16.00 €/kg (granel)
GALETES en bossa 4.00 €/bossa (250gr)
Coquetes d'anís i sucre 1.10 €/unitat (85gr)

0.95 €/unitat (85gr)
1.20 €/unitat (100gr)

Pastissets farcits (codonyat, cabell d'àngel, xocolata...) 1.20 €/unitat (100gr)
PA
Pa de motlle semi integral 3.00 €/unitat (500gr)
Pa de motlle semi integral GRAN 4.50 €/unitat (750gr)
Pa de motlle de civada i llavors 3.00 €/unitat (500gr)
Panet rodó amb sèsam per hamburguesa 0.90 €/unitat (100gr)

1.70 €/unitat (350gr)
Barra de pa de semi integral 1.50 €/unitat (350gr)

*Retorna l'envàs i et donem 50 cèntims

Preu Quantitat/pes

Desodorant en crema* 4.20 €/unitat (50ml)
3.00 €/unitat (60ml)

Desodorant per a peus i calçat* 4.00 €/unitat (80grms)
Hidratant facial fluïda per pell normal/seca 5.70 €/unitat (50ml)
Hidratant facial fluïda per pell normal/grassa 5.70 €/unitat (50ml)

ARTESANA

Gomasio*

“Tomaquet” La salsa de tomàquet de l'Artesana*

Magdalenes integrals d'espelta amb trossets xocolata

Coca integral de blat amb trossets de xocolata (6 racions)

Coca integral d'Espelta amb trossets de xocolata ( 6 racions)

Brioixets
Brioixets farcits de xocolata

Barra de pa de llavors (feta amb massa mare)

ALQUÍMICA

Pasta de dents de menta o maduixa*º

http://lesartesanes.blogspot.com.es/
http://laalquimica13.blogspot.com.es/
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Gel de dutxa-xampú (2 en 1) d'oli d'oliva* 5.50 €/unitat (500ml)
Gel de dutxa-xampú ( 2 en 1) d'oli d'ametlles dolces* 5.50 €/unitat (500ml)

5.70 €/unitat (200ml)
5.70 €/unitat (200ml)

Crema de mans d'oli de germen de blat 5.70 €/unitat (125ml)
Crema de mans amb oli de llavor de cànem 4.00 €/unitat (50ml)
Sabó líquid per les mans* 3.20 €/unitat (250ml)
Pastilla de sabó per les mans de civada 2.30 €/unitat (100gr)

2.30 €/unitat (100gr)
Sabó per a rentar els plats* 3.90 €/unitat (1litre)
Pastilla de sabó llevataques 3.00 €/unitat (250grms)

*Retorna l'envàs i et donem 50 cèntims

Body milk amb oli d'oliva
Body milk amb oli d'ametlles dolces

Pastilla de sabó exfoliant de café (per mans/cos) 
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La meva comanda

La meva comanda
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