
CATÀLEG



INGREDIENTS: Carn magra de porc , sucre , pell 
de llimona i sal.

DESCRIPCIÓ: Embotit dolç ideal per berenar

PROVEÏDOR: Can Raliu

PES: 200 g

                                                                                    

            

Botifarra dolça

14€ /kg



Palmilles

 2,90€

INGREDIENTS: Farina de blat , sucre, 
aigua , ous, glucosa , colorant : E-102 , 
E-110 , sal bicarbonat amoníac i essència  
de  llimona.

DESCRIPCIÓ: Per berenar amb xocolata 
calenta.

PROVEÏDOR: Pastisseria Massot

PES: 250g



Galetes Variades

2,90€

INGREDIENTS: Farina de blat. sucre, ous, aigua, 

glucosa,llevat,sal,xocolata,lecitina de soja, ametlla, 
llet, grassa vegetal i animal , bicarbonat amoníac , 
vainilla , colorant : E-102 , E-110 i sal i essència 
llimona .

DESCRIPCIÓ:  Per quan vinguin convidats poder 
oferir-los   menjar típic de la Bisbal d'Empordà . 

PROVEÏDOR: Pastisseria Massot.

PES: 250 g



Suc De Poma

 

      

    

 

INGREDIENTS: Poma, varietat fuji 100%

DESCRIPCIÓ: Suc de poma  natural elaborat 
integrament amb pomes de l’Empordà. Sense 
sucres, aigua conservants ni colorants.

PROVEÏDOR: Mooma

LITRES: 1L

2,30€



Suc De Pera
INGREDIENTS: Pera, Varietat  100%

DESCRIPCIÓ: Suc de pera  natural elaborat a 
partir de peres de primera qualitat collides 
en el seu punt òptim. Sense sucres, 
conservants, colorants ni aigua afegida.

PROVEÏDOR: Mooma

CAPACITAT: 1L

2,40€



Suc De Mandarina 

INGREDIENTS: Mandarina, varietat  100%

DESCRIPCIÓ: Suc de mandarina natural 
elaborat a partir de mandarines de primera 
qualitat collides en el seu punt òptim. Sense 
sucres, conservants, colorants ni aigua 
afegida.

PROVEÏDOR: MOOMA

CAPACITAT: 1L 2,40€



Arracades
MATERIAL : Fil de corda, anella, 
silicona, llana.

DESCRIPCIÓ: Ideal per fer un 
regal.

PROVEÏDOR: Cooperativa 
Emanda.

1,50€



Ceràmica 
DESCRIPCIÓ: Es pot fer servir 
per exemple : per beure un 
cola-cao.

PLAT : 14 cm de diàmetre 

GOT : 7,5 cm de diàmetre x 8,5 
cm d’alçada
 

2,50€



Ceràmica
DESCRIPCIÓ: Fantàstic 
gerro per posar flors

ALÇADA : 14 cm 

DIÀMETRE:  11 cm 

2€/u



Ins la Bisbal d'Empordà

MAIL:cooperativa.emanda@ieslabisbal.cat

TEL: 972 64 00 16

Informació de la cooperativa

mailto:cooperativa.emanda@ieslabisbal.cat

