
CATEGORIA REFERÈNCIA FORMAT PREU INGREDIENTS DEL PRODUCTOR

Crema de taronja i garrova vidre 250g 1,48€ carabassa, taronja

Confitura de figa vidre 250g 1,48€ figa, llimona

Confitura de raïm vidre 250g 1,48€ raïm, llimona

Confitura de taronja vidre 250g 1,48€ taronja

Confitura de llimona vidre 250g 1,48€ llimona

Confitura mandarina vidre 250g 1,48€ mandarina

Xutney de carabassa vidre 250g 1,48€ carabassa 

Confitura d'albercoc vidre 250g 1,48€ albercoc

Confitura de pruna vidre 250g 1,48€ pruna

Confitura de carabassó amb alfabaguera vidre 250g 1,48€ carabassó, alfabaguera

Confitura d'albergínia vidre 250g 1,48€ albergínia

Confitura de pebres torrats vidre 250g 1,48€ pebrot vermell italià; llimona

Confitura de tomatiga madura vidre 250g 1,48€ tomàtiga, llimona

Confitura de tomàtiga verda vidre 250g 1,48€ tomàtiga verda, llimona

Ceba confitada vidre 250g 1,48€ ceba

Tomàtiga seca en oli vidre 250g 5,11€ tomàtiga
Salsa coent tex-mex (pebre banyeta i 

tomàtiga verda)
vidre 100g 1,03€ pebre banyeta; tomàtiga verda

Salsa coent brava (pebre banyeta) vidre 100g 1,03€ pebre banyeta, tomàtiga

Salsa coent tximixurri (pebre banyeta) vidre 100g 1,03€ pebre banyeta, tomàtiga

Salsa de tomàtiga amb moraduix vidre 350g 1,41€ tomàtiga, ceba

Sofrit de tomàtiga de ramallet vidre 250g 1,72€ tomàtiga ramallet, ceba

Tomàtiga triturada vidre 680g 1,55€ tomàtiga

Pisto vidre 350g 1,65€ pebre verd, pebre vermell, albergínia, carabassó, ceba, tomàtiga

Hummus d'albergínia vidre 100g 0,99€ albergínia, llimona

Hummus de carabassa vidre 100g 0,99€ carabassa, llimona
Gaspatxo vidre 500g 1,40€ tomàtiga, pebre verd, cogombre, ceba

Gaspatxo vidre 1020g 2,00€ tomàtiga, pebre verd, cogombre, ceba

Crema de moniato amb romaní vidre 500g 1,55€ ceba, moniato

Crema de moniato amb romaní vidre 1020g 2,23€ ceba, moniato

Crema de carabassó amb algues vidre 500g 1,65€ porro, carabassó

Crema de carabassó amb algues vidre 1020g 2,23€ porro, carabassó

Crema de carabassó amb llenties al curri vidre 500g 1,65€ porro, carabassó

Crema de carabassó amb llenties al curri vidre 1020g 2,23€ porro, carabassó

Ciurons mallorquins cuits vidre 350g 0,98€ ciurons mallorquins

Ciurons mallorquins cuits vidre 680g 1,67€ ciurons mallorquins

Suc de llimona vidre 500g *a determinar llimona

Suc de raïm vidre 500g 0,97€ suc de raïm filtrat (s'envasa, pasteuritza i etiqueta)

Suc de raïm vidre 1020g 1,47€ suc de raïm filtrat (s'envasa, pasteuritza i etiqueta)

granel (kg sec) 10,55€ figues, tomàtigues de pera o albercocs

paquet 1kg 11,55€ figues, tomàtigues de pera o albercocs

paquet 500g 7,04€ figues, tomàtigues de pera o albercocs

granel (kg sec) 20,28€ tomàtiga xerri

paquet 1kg 22,24€ tomàtiga xerri

paquet 500g 12,01€ tomàtiga xerri

Xips de kale amb garrova i ametlla doy-pack 25g *a determinar col kale

Xips de Kale amb tomàtiga i orenga doy-pack 25g *a determinar col kale

Xips de trampó doy-pack 25g *a determinar tomàtiga, ceba, pebre verd

Mix energia (taronja, lombarda i pipes) doy-pack 25g *a determinar taronja, lombarda

Xips de carabassó doy-pack 25g *a determinar carabassó, llimona

Xips de carabassa al curri doy pack 25g *a determinar carabassa, ceba

Bombons de taronja deshidratada i garrova doy-pack 45g 1,82 € taronja

Camamil·la bosses kraft 100g *a determinar camamil·la

NOTES

Preus SENSE IVA.

Es pot aplicar un descompte del 7,5% per a productors amb freqüència d'ús del servei de maquila.

Els preus s'incrementaran un 10% si el producte fresc es troba en mal estat i requereix de més hores de manipulat.

Els preus es revisaran any a any, amb la voluntat de que cada vegada siguin més competitius per al productor/a.

Els productes amb arterisc (*) tenen preus orientatius.
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LLEGUMS

DESHIDRATATS

SUCS

Figues, tomàtigues de pera o albercocs 

secs

Tots els preus inclouen el servei de maquila, els ingredients extres, l'envàs, l'etiquetatge i el cost del CBPAE. 

Els preus que es donen són per a "marca blanca", és a dir, que duen una contraetiqueta de S'Obrador amb la informació legal necessària, el segell del CBPAE i un codi de 

barres. Es pot posar un logo del productor si ho sol·licita (a càrrec del productor). També es pot posar una etiqueta única del productor si se sol·licita (consultar procés i 

preus a obrador.apaema@gmail.com).

CONFITURES

SALSES

CREMES

Xerris deshidratats


