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som una distribuïdora majorista de consum responsa-
ble que oferim productes ecològics, de proximitat, 
comerç just i fets per altres cooperatives, sempre 
sota els principis de l’Economia Social i Solidària.  
Estem especialitzats en producte alimentari sec i 
elaborat, productes de neteja i vaixella compostable.   
Vam néixer al barri de Sants de la ciutat de Barcelo-
na l’any 2013 amb la voluntat de ser un punt de troba-
da entre consumidors i productors, promovent tan el 
consum d’uns com la feina dels altres. Entenem la 
intermediació que la nostra feina suposa com un fet 
facilitador en la creació de processos d’intercoop-
eració.  Volem sumar-nos a la creació d’un Mercat 
Cooperatiu Ecològic que teixeixi una xarxa d’econo-
mia productiva real fonamentada en els valors de la 
confiança, la col·laboració i la coresponsabilitat ar-

reu del territori, i fermament volem contribuir a que 
totes les persones tinguin accés a una alimentació 
ecològica i de proximitat. Creiem en l’autoorganització 
i autogestió per un conscum conscient i responsable. 
Quèviure  estem constituits com a cooperativa sense 
ànima de lucre perquè la nostra finalitat no és tro-
bar un benefici econòmic, sinó funcionar com a 
nexe d’unió entre consumidors i productors. Som 
una cooperativa de segon grau perquè incloem co-
operatives entre les nostres sòcies. Som integral, 
perquè la nostra cooperativa engloba tots els ele-
ments bàsics d’una economia productiva. I jurídica-
ment som una societat cooperativa integral catala-
na limitada perquè combinem els següents models 
de cooperativa: serveis, consum i treball associat.

la primera distribuïdora de consum responsable
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Abans de poder realitzar qualsevol comanda cal 
que us poseu en contacte amb nosaltres per a do-
nar-vos d’alta com a clients i adaptar la nostra oferta 
a les vostres necessitats. Un cop registrats, ja po-
dreu fer les comandes a través de la nostra botiga 
on-line, utilitzant el full de comanda que enviem set-
manalment (s’envia cada divendres amb les novetats, 
ofertes i descomptes de la següent setmana) o bé 
per correu electrònic sense cap format predeterminat.  

comandes
i condicions d’entrega

La comanda mínima dins de la ciutat de Barcelona 
és de 100€, amb un cost de transport de 7€  (sense 
IVA) si no s’hi arriba. Fora de la ciutat de Barcelona, 
la comanda mínima és de 200€, i el cost de transport 
en cas de no arribar-hi és de 13€ (sense IVA).  Les 
comandes es reparteixen cada dimecres i divendres 
utilitzant els serveis de la cooperativa de missatgeria 
Trèvol. Aquelles comandes realitzades abans de dil-
luns a les 15h de la tarda, s’entregaran dimecres, i 
en 48-72h fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. 
La resta de comandes seran entregades divendres.   

http://botiga.queviure.cat/
http://botiga.queviure.cat/
mailto:comandes%40queviure.coop?subject=


ESPIRALS INTEGRALS
5kg                PV. 9,20€

Ingredients: sèmola integral de 
blat durr i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

Pasta

MACARRONS BLANCS
5kg            PV.    8,47€

Ingredients: sèmola de blat dur 
i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

MACARRONS ESPELTA
5kg              PV. 18,50€

Ingredients: sèmola d’espelta in-
tegral i aigua. Al·lèrgens: conté 
gluten. Pot contenir traces de 
soja i derivats

MACARRONS INTEGRAL
5kg      PV. 9,20€

Ingredients: sèmola integral de 
blat dur i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

MACARRONS VERDURES
5kg   PV. 11,88€

Ingredients: sèmola de blat dur, 
espinacs, tomata i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

ESPIRALS VERDURES
5kg             PV. 11,88€

Ingredients: sèmola de blat dur , 
espinacs, tomata i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

ESPIRALS  BLANCS
5kg               PV. 8,47€

Ingredients: sèmola de blat dur 
i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

FIDEUS Nº0 ESPELTA
5kg           PV. 18,50€

Ingredients: sèmola d’espelta in-
tegral i aigua. Al·lèrgens: conté 
gluten. Pot contenir traces de 
soja i derivats

FIDEUS Nº0 INTEGRAL
5kg            PV. 10,20€

Ingredients: sèmola integral de 
blat dur i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

Quèviure | Pasta

 LA MOIANESA

http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/540-408.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/199-187-8422623215500.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/198-188-8436566725033.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/195-190-8436566725026.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/338-339.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/208-179-8436566725040.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/209-178-8422623217504.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/206-180-8436566725088.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/205-181-8436566725071.html


FIDEUS Nº 0
5kg               PV. 8,47€

Ingredients: sèmola de blat dur 
i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

TALLARINES ESPINACS
5kg            PV. 12,38€

Ingredients: sèmola de blat dur , 
espinacs i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

FIDEUS Nº2
5kg                PV. 8,47€

Ingredients: sèmola de blat dur 
i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

GALETS PETITS
5kg                PV. 8,47€

Ingredients: sèmola de blat dur 
i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

PISTONS MITJANS
5kg                PV. 8,47€

Ingredients: sèmola de blat dur 
i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

SPAGHETTI BLANC
5kg               PV. 9,33€

Ingredients: sèmola de blat dur 
i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

SPAGHETTI INTEGRAL
5kg             PV. 10,20€

Ingredients: sèmola integral de 
blat dur i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

Quèviure | Pasta

TALLARINES BLANQUES
5kg                PV. 8,75€

Ingredients: sèmola de blat dur 
i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

GALETS NADAL
5kg              PV. 11,25€

Ingredients: sèmola de blat dur 
i aigua
Al·lèrgens: conté gluten

http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/204-182-8422623220504.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/337-340.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/519-586.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/201-185-8422623225509.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/339-338.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/192-193-8422623201503.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/190-195-8436566725118.html
http://botiga.queviure.cat/ca/pasta/559-588.html


Quèviure | Arròs

ARRÒS BLANC
500g (cx: 12u)   PV. 2’16€
1kg (cx: 12u)   PV. 3’78€
5kg              PV. 16’09€
25kg              PV. 77’80€

Ingredients: arròs blanc de la va-
rietat Marisma

ARRÒS INTEGRAL
500g (cx: 12u)   PV. 2’03€
1kg (cx: 12u)   PV. 3’50€
5kg              PV. 13’64€
25kg              PV. 66’44€

Ingredients: arròs integral de la 
varietat Marisma

Marisma 

és una varietat d’arròs desenvolu-

pada a partir de les millors varietats 

autòctones del Delta de l’Ebre durant 

generacions. L’arròs blanc, de gra 

rodó, perlat i de grans dimensions, té 

unes extraordinàries qualitats cu-

linàries, entre les que destaca l’alta 

capacitat d’absorció de sabors. L’arròs 

integral conserva totes les qualitats 

nutritives, ja que només se’n treu la 

closca.

Arròs

ECOCASTELLS

ARRÒS BLANC 
AROMÀTIC HOM MALI
5kg   PV. 19’98€

Ingredients: arròs blanc de la va-
rietat Jasmine Hom Mali

 IDEAS

http://botiga.queviure.cat/ca/cereals/282-110-8437015249025.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cereals/7-93-8437015249049.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cereals/5-95.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cereals/6-94.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cereals/281-111.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cereals/4-96.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cereals/2-98.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cereals/3-97.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cereals/362-377-3760091723475.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cereals/281-111.html


NUA

ECOCENTRAL

CAL VALLS

NUA

 FRUITS DEL SECÀ

Quèviure | Llegum

LLENTIA PARDINA
5kg           PV. 16’66€
10kg           PV. 31’25€
25kg           PV. 78’12€

Ingredients: llentia ecològica de 
la varietat pardina, de tamany 
petit i alt sabor

CIGRONS
10kg   PV. 30€
25kg   PV. 75€

Ingredients: cigró ecològic de la 
varietat Cigronet de l’Alta Anoia, 
petit, sense rugositat i alt sabor

MONGETA BLANCA
5kg   PV. 19€ 
25kg   PV. 90€

Ingredients: mongeta fesol 
ecològica

Llegum

LLENTIA VERMELLA
5kg                  PV. 24€

Ingredients: llentia ecològica de 
la varietat pardina, de tamany 
petit i alt sabor

http://botiga.queviure.cat/ca/llegums/344-351.html
http://botiga.queviure.cat/ca/llegums/344-351.html
http://botiga.queviure.cat/ca/llegums/240-149.html
http://botiga.queviure.cat/ca/llegums/242-147.html
http://botiga.queviure.cat/ca/llegums/241-148.html
http://botiga.queviure.cat/ca/llegums/236-152-8436566725231.html
http://botiga.queviure.cat/ca/llegums/237-151.html
http://botiga.queviure.cat/ca/llegums/402-442.html
http://botiga.queviure.cat/ca/llegums/240-149.html


Quèviure | Cereals i Farines

FARINA BLANCA BLAT
500g   PV. 1’20€
5kg   PV. 8,19€

Ingredients: farina blanca de blat 
ecològic.

PA BLANC RATLLAT
500g   PV. 2,44€

Ingredients: pa ratllat blanc de blat 
ecològic.

FARINA INTEGRAL BLAT
500g   PV. 1,1€
5kg   PV. 7’86€

Ingredients: farina integral de blat 
ecològic.

FARINA D’ESPELTA
5kg              PV. 17,81€

Ingredients: farina d’espelta integral.

PA INTEGRAL RATLLAT
400g   PV. 2,44€

Ingredients: pa ratllat de blat integral 
ecològic.

Cereals i Farines
 FLECA TASCÓ

 IDEAS

QUINOA
500g/u (cx: 20u) PV. 2,59€
25kg    PV. 110€

Ingredients: quinoa en gra de la varie-
tat “Chenopodium quinoa Willd”.

SOPA DE QUINOA 
VEGETALS
250g/u (cx: 12u) PV. 2,34€
Ingredients: quinoa de la varietat “Chenopodium 
quinoa Willd”, llentia vermella, vegetals deshi-
dratats (pastanaga, ceba, porro i julivert). Al·lèr-
gens: pot contenir traces de fruits secs, soja, 
sèsam i cereals que contenen gluten.

Per a més informació sobre els in-

gredients, al·lèrgens o procedèn-

cia dels productes, consulteu la 

nostra botiga on-line: botiga.que-

viure.cat o poseu-vos en contacte 

amb nosaltres: info@queviure.coop

http://botiga.queviure.cat/ca/farines/256-134-8436022502628.html
http://botiga.queviure.cat/ca/farines/255-135-8436022502635.html
http://botiga.queviure.cat/ca/farines/249-140-8436022503014.html
http://botiga.queviure.cat/ca/farines/254-136-8436022502529.html
http://botiga.queviure.cat/ca/farines/253-137-8436022502536.html
http://botiga.queviure.cat/ca/farines/251-139.html
http://botiga.queviure.cat/ca/farines/248-141-8436022503052.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cereals/284-109-8436007105189.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cereals/285-108-8436007105196.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cereals/280-112-8436007106803.html


ELS NOGUERS

JOSEP Mª TRULLOLS

JOSEP Mª TRULLOLS

Quèviure | Fruits Secs

NOUS AMB CLOSCA
5kg           PV. 38’13€
15kg           PV. 106’88€

Ingredients: nous senceres amb 

closca.

AVELLANA PELADA
5kg   PV. 67,5€

Ingredients: avellana pelada de 
Tarragona.

AMETLLA PELADA
5kg   PV. 77,5€

Ingredients: ametlla pelada de 
Tarragona.

Fruits Secs

http://botiga.queviure.cat/ca/fruits-secs/560-589.html
http://botiga.queviure.cat/ca/fruits-secs/244-145.html
http://botiga.queviure.cat/ca/fruits-secs/243-146.html
http://botiga.queviure.cat/ca/llegums/241-148.html
http://botiga.queviure.cat/ca/fruits-secs/245-144.html


Quèviure | Pans i Mueslis

MUESLI
NATURAL CEREALS
430g   PV. 2’31€
3kg             PV. 14,53€
2,6kg             PV. 14,79€

Ingredients: flocs integrals: civada, sègol, ordi, 
blat sarraï, quinoa. Corn-Flakes (panís 99,9 i sal 
marina), mill inflat.

Mueslis
 BIODELÍCIES

MUESLI
NATURAL FRUITS
430g                PV. 2’63€
3kg                  PV. 16’49€
2,6kg              PV. 16’58€
Ingredients: civada, sègol, ordi, quinoa; corn-
flakes, mill inflat. Fruita deshidratada: coco, 
albercoc, dàtil, figues, nabius vermells, plàtan, 
panses, poma. Avellana torrada. Llavors de gi-
ra-sol i carbassa.

CRUNCH MUESLI
490g   PV. 3’25€
3kg             PV. 17’91€
3’4kg             PV. 22’93€

Ingredients: flocs civada, sègol, ordi. Corn-
Flakes, mill inflat. Quinoa i amarant triturat. Lla-
vors: gira-sol, carbassa, lli, sèsam i xia. Atzavara, 
aigua, farina de cigró, avellana en pols, nous, 
canyella, cúrcuma, suc de llimona, maca.

CRUNCH MUESLI 
FRUITS
490g   PV. 3’55€
3kg             PV. 19’56€
3’4kg               PV. 24’9€
Ingredients: flocs de civada, sègol, ordi. Corn-
Flakes, mill inflat. Quinoa i amarant. Fruita: coco, 
poma, nabius, plàtan, suc de mango i llimona, 
albercoc. Llavors: gira-sol, carbassa, lli, sèsam 
i xia. Atzavara, aigua, farina de cigró, avellana, 
nous, canyella, cúrcuma, maca.

MUESLI
NATURAL BASE
430g   PV. 2’43€
3kg             PV. 15,23€
2,6kg             PV. 15,43€

Ingredients: flocs integrals (civada, sègol, ordi, 
quinoa), Corn-Flakes (panís 99,9 i sal marina), 
mill inflat, avellana granulada torrada, panses 
sultanes laminades, llavors de carbassa.

MUESLI
NATURAL FAJOL
430g                PV. 2’99€
3kg                  PV. 18’75€
2,6kg              PV. 18’66€
Ingredients: flocs de fajol, Corn-Flakes, mill in-
flat, avellana granulada torrada, panses sultanes 
laminades, llavors de carbassa.

CRUNCH MUESLI 
FRUITS DEL BOSC
490g    PV. 3,69€
3kg              PV. 20,38€
3’4kg              PV. 25,83€
Ingredients: flocs de civada, sègol, ordi. Corn-
Flakes, mill inflat. Quinoa i amarant. Fruits del 
bosc: suc de fruits del bosc, móres i nabius. 
Llavors de carbassa, lli, sèsam i xia. Atzavara, 
aigua, farina de cigró, avellana, nous, canyella, 
cúrcuma, maca.

CRUNCH MUESLI 
CHOCO
490g   PV. 3’68€
3kg             PV. 20’25€
3’4kg             PV. 25’73€
Ingredients: flocs civada, sègol, ordi. Corn-
Flakes, mill inflat. Quinoa i amarant. Gotes de 
xocolata, cacau pur, garrofa. Llavors gira-sol, 
carbassa, lli, sèsam i xia. Atzavara, aigua, farina 
de cigró, avellana, nous, canyella, cúrcuma, suc 
de llimona, maca.

CRUNCH MUESLI FAJOL
490g   PV. 3’69€
3kg             PV. 20’38€
3’4kg             PV. 25’83€

Ingredients: flocs de fajol, Corn-Flakes, mill in-
flat. Grans de quinoa i amarant. Llavors de car-
bassa, lli, sèsam i xia. Atzavara, aigua, farina de 
cigró, avellana en pols, nous trossejades, canyel-
la, cúrcuma, suc de llimona, maca.

http://botiga.queviure.cat/ca/mueslis/352-357-8436577773597.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mueslis/351-358.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mueslis/427-520.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mueslis/354-355-8436577773559.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mueslis/353-356.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mueslis/428-517.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mueslis/431-513.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mueslis/429-515.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mueslis/430-514.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mueslis/426-522.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mueslis/424-524.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mueslis/425-523.html


Quèviure | Pans i Mueslis

 BIODELÍCIES

Pans

PA DE MOTLLE 
CIVADA I ESPELTA
480g   PV. 2,33€

Ingredients: Farina civada (20%), aigua, 
farina espelta integral (20%), farina es-
pelta massa mare, oli oliva verge extra, 
sal marina, llevat fresc, enzims, vina-
gre, dextrossa, lecitina girasol, àcid 
cítric.

PA DE MOTLLE CIVADA, 
MULTICEREALS I LLAVORS
480g   PV.  2,56€
Ingredients: farina civada (17%), aigua, 
farina espelta integral, farina espelta, 
massa mare, farina quinoa, llavors car-
abassa, girasol, xia, sèsam, farina de 
sègol, lli, ordi, blat sarraí, oli oliva verge 
extra, sal marina, llevat fresc, enzims, 
vinagre, lecitina de girasol, àcid cítric.

Pans de llarga duració 

Els pans de motlle de BioDelícies són pans que es conserven durant un llarg 

període de temps sense perdre cap de les seves qualitat organolèptiques. Això 

és possible gràcies a ingredients totalment naturals i ecològics: el vinagre, l’àcid 

cítric; i també gràcies als enzims de certificació ecològica. La data de consum 

preferent d’aquests pans és de tres mesos. 

http://botiga.queviure.cat/ca/farines/356-353.html
http://botiga.queviure.cat/ca/farines/355-354.html


Quèviure | Sucre

XUPIS
8u/paq (cx: 24paq) PV. 0,81€

Caramels amb pal de llimona, maduixa, 
mandarina i cola. 
Lliure d’al·lèrgens.

SUCRE PANELA
400g/u (cx: 6u) PV. 1,62€
5kg             PV. 14,82€

Ingredients: suc de sucre de canya 
(100% integral). Lliure d’al·lèrgens.

SUCRETS PANELA
6g/u (100u)  PV. 4,67€

Ingredients: suc de sucre de canya 
(100% integral). Lliure d’al·lèrgens.

SUCRE DE COCO
250g/u (cx: 6u) PV. 3,10€

Ingredients: sucre de coco (s’obté de la 
saba de la palmera cocotera).

SUCRE DE CANYA 
PARAGUAI
1kg              PV. 3,65€
5kg            PV. 15,28€
Ingredients: sucre de canya Golden 
Light. Lliure d’al·lèrgens.

CARAMELS FRUITS3
100g/u (cx: 24u) PV. 1,15€

Caramels amb sabor a taronja, llimo-
na, pinya i maduixa. Sense colorants i 
només amb aromes naturals.

Sucre

 ALTERNATIVA3

SUCRETS CAIXA
PARAGUAI
5kg           PV. 23,18€

Ingredients: sucre de canya Golden 
Light. Lliure d’al·lèrgens.

SUCRETS CAIXA 
COSTA RICA
5g/u (800u)             PV. 19,89€

Ingredients: sucre de canya Golden 
Light. Lliure d’al·lèrgens.

http://botiga.queviure.cat/ca/sucres/159-222-8435030573453.html
http://botiga.queviure.cat/ca/sucres/163-219-8435030572371.html
http://botiga.queviure.cat/ca/sucres/307-314-8435030574382.html
http://botiga.queviure.cat/ca/sucres/154-227-8435030573965.html
http://botiga.queviure.cat/ca/sucres/551-546.html
http://botiga.queviure.cat/ca/sucres/166-216-8435030573538.html
http://botiga.queviure.cat/ca/sucres/170-212-8435030571367.html


Quèviure | Sucre

SUCRE PANELA
1kg (cx: 10u)              PV. 2’88€
25kg             PV. 64’38€

Ingredients: suc de sucre de canya 
(100% integral). Lliure d’al·lèrgens.

IDEAS

Panela o Sucre?
La canya de sucre és la matèria pri-

ma de tots els tipus de sucre, estant 

la diferència en el processos als quals 

és sotmesa. Així, si el sucre de canya 

integral passa per un procés de purifi-

cació, la panela és el suc de la canya 

de sucre portat a altes temperatures 

per evaporar l’aigua i que en quedi 

una melassa que es deixa assecar i 

solidificar.  

http://botiga.queviure.cat/ca/sucres/165-217-8436007105141.html
http://botiga.queviure.cat/ca/sucres/161-220-8435030573545.html
http://botiga.queviure.cat/ca/sucres/164-218-8436007105172.html
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 FLECA L’ARESTA

CARQUINYOLIS
200g    PV. 3,82€

Ingredients: . Al·lèrgens: conté llet, ous, anac-
ards i gluten. Pot contenir traces de fruits secs 
i oli soja

CRACKERS DE SÈSAM
150g    PV. 3,18€

Ingredients: farina integral de blat pera, farina 
blanca d’espelta, impulsor, sal, oli d’oliva, aigua i 
llavors de sèsam. Al·lèrgens: Pot contenir traces 
d’altres fruits secs. 

GALETES D’ESPELTA 
AVELLANA I XOCOLATA
250g    PV. 3,82€

Ingredients: farina integral d’espelta, farina blan-
ca d’espelta, sucre, oli d’oliva, llet d’arròs, impul-
sor, sal, avellana i xocolata. Al·lèrgens: pot tenir 
traces de sèsam i d’altres fruits secs.

GALETES D’ESPELTA 
ESPÈCIES
250g    PV. 3,82€

Ingredients: Al·lèrgens: conté llet, ous, anacards 
i gluten. Pot contenir traces de fruits secs i oli 
soja

GALETES D’ESPELTA 
PANSES I COCO
250g    PV. 3,82€

Ingredients: farina integral d’espelta, farina blan-
ca d’espelta, sucre, oli d’oliva, llet d’arròs, impul-
sor, sal, panses i coco. Al·lèrgens: Pot contenir 
traces de fruits secs i sèsam.
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DELÍCIES
70g (14u)               PV. 8,68€
1kg (2u)  PV.15,70€
2kg              PV. 17,39€
Ingredients: farina d’espelta integral, aigua, 
flocs de civada integral, farina de sègol integral, 
sèsam, lli, xia, farina de quinoa, oli d’oliva verge 
extra, aigua de mar, bicarbonat.

DELÍCIES XOCO
70g (14u)               PV. 9,10€
1kg (2u)             PV. 16,20€
2kg              PV. 17,89€
Ingredients: farina d’espelta integral, aigua, 
gotes de xocolata, flocs de civada integral, farina 
de sègol integral, sèsam, lli, xia, farina de quinoa, 
oli d’oliva verge extra, aigua de mar, bicarbonat.

ROSQUILLES DE PIPES
70g (14u)               PV. 8,54€
1kg (2u)             PV. 15,70€
2kg              PV. 17,21€
Ingredients: farina d’espelta integral, aigua, lla-
vors de gira-sol, llavors de carbassa, flocs de 
civada integral, oli d’oliva verge extra, aigua de 
mar, bicarbonat.

GALETES
70g (15u)               PV. 9,60€
1kg (2u)  PV.15,76€
2,6kg              PV. 22,16€
Ingredients: flocs i farina de civada integral, fari-
na d’espelta, atzavara, oli de coco no hidrogenat, 
aigua, oli d’oliva verge extra, extracte de malta 
d’ordi, cúrcuma.

GALETES 
D’AMETLLA I CACAU
70g (15u)             PV. 10’95€
1kg (2u)             PV. 18’08€
2,6kg               PV. 25’19€
Ingredients: farina i flocs de civada integral, 
atzavara, oli de coco no hidrogenat, farina d’es-
pelta, ametlla, oli d’oliva verge extra, cacau pur, 
extracte de malta d’ordi, cúrcuma.

GALETES 
DE COCO I NABIUS
70g (15u)             PV. 10,20€
1kg (2u)             PV. 16,66€
2,6kg               PV. 23,34€
Ingredients: flocs i farina de civada integral, coco 
ratllat, atzavara, suc de nabius, farina d’espelta, 
aigua, oli d’oliva verge extra, extracte de malta 
d’ordi, cúrcuma.

GALETES GINGER
70g (15u)               PV. 9’75€
1kg (2u)              PV. 16’16€
2,6kg              PV. 22’69€
Ingredients:  farina i flocs de civada integral, 
atzavara, aigua, oli de coco no hidrogenat, farina 
d’espelta, oli d’oliva verge extra, suc de llimona, 
canyella, gengibre, extracte de malta d’ordi, cúr-
cuma.

GALETES 
DE POMA I CANYELLA
70g (15u)             PV. 10’50€
1kg (2u)             PV. 16,22€
2,6kg               PV. 22,78€
Ingredients: farina i flocs de civada integral, 
atzavara, suc de poma, farina d’espelta, aigua, 
oli d’oliva verge extra, canyella, extracte de malta 
d’ordi, cúrcuma.

DELÍCIES

GALETES DE CIVADA I ESPELTA

 BIODELÍCIES

http://botiga.queviure.cat/ca/galetes/317-323-8436577779131.html
http://botiga.queviure.cat/ca/galetes/318-322-8436577779094.html
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GALETES 
CRUNCHY FRUITS
70g (14u)             PV. 11’90€
1kg (2u)  PV.21’66€
2,6kg              PV. 23’35€
Ingredients: farina de civada, farina de quinoa, atzavara,   
coco ratllat, suc de poma, nabius, farina de quinoa, avel-
lana, mill inflat, oli de coco no hidrogenat, aigua, farina 
de lli, proteïna vegetal de pèsol, xia, oli d’oliva verge ex-
tra, cacau, cúrcuma, maca, suc de llimona.

GALETES 
CRUNCHY CHOCO
70g (14u)             PV. 11’90€
1kg (2u)  PV.21’66€
2,6kg              PV. 23’35€
Ingredients: farina de civada, farina de quinoa, atzavara,  
gotes de xoco, avellana, nous, ametlles, mill inflat, oli 
de coco, aigua, farina de lli, proteïna vegetal pèsol, xia, 
oli d’oliva, cúrcuma, extracte de malta d’ordi, maca, suc 
de llimona.

COOKIES CHOCO
70g (15u)             PV. 10,35€
1kg (2u)  PV.16,96€
2,6kg              PV. 23,73€
Ingredients: flocs i farina de civada integral, 
panela, gotes de xocolata, farina d’espelta, oli 
de coco no hidrogenat, aigua, oli d’oliva, cacau, 
extracte de malta d’ordi, cúrcuma.

COOKIES CHOCO 
SUPERFOOD
70g (15u)            PV. 11’11€
1kg (2u)            PV. 18’52€
2,6kg             PV. 25’78€
Ingredients: farina i flocs de civada integral, panela, 
gotes de xocolata, oli de coco no hidrogenat, aigua, 
farina d’espelta, farina de quinoa, farina de lli, llavors 
de sèsam, xia, oli d’oliva, cúrcuma, cacau, extracte de 
malta d’ordi, maca.

COOKIES CHOCO 
COCO
70g (15u)            PV. 10’80€
1kg (2u)            PV. 17’66€
2,6kg             PV. 24’64€
Ingredients: farina i flocs de civada integral, 
coco, panela, gotes de xocolata, oli de coco no 
hidrogenat, aigua, farina d’espelta, farina de 
quinoa, oli d’oliva, cacau, extracte de malta d’or-
di, cúrcuma.

COOKIES CHOCO 
TARONJA
70g (15u)             PV. 10’80€
1kg (2u)             PV. 17’66€
2’6kg              PV. 24’64€
Ingredients: farina i flocs de civada integral, pan-
ela, gotes de xocolata, oli de coco no hidrogenat, 
suc de taronja, farina d’espelta, aigua, oli d’oliva, 
cúrcuma, cacau, extracte de malta d’ordi, cúrcu-
ma.

COOKIES CHOCO 
AVELLANA
70g (15u)            PV. 11’11€
1kg (2u)            PV. 18’52€
2,6kg             PV. 25’78€
Ingredients: farina i flocs de civada integral, panela, 
gotes de xocolata, oli de coco no hidrogenat, avellana, 
aigua, farina d’espelta, oli d’oliva, cacau, extracte de 
malta d’ordi, cúrcuma.

COOKIES CHOCO 
BOMBÓ
70g (15u)            PV. 10’50€
1kg (2u)            PV. 17’38€
2,6kg             PV. 24,28€
Ingredients: farina i flocs de civada integral, panela, 
gotes de xocolata, oli de coco no hidrogenat, avellana, 
aigua, farina d’espelta, oli d’oliva, cacau, extracte de 
malta d’ordi, cúrcuma.

GALETES 
CRUNCHY NUTS
70g (14u)             PV. 11’90€
1kg (2u)  PV.21’66€
2,6kg              PV. 23’35€
Ingredients: farina de civada, farina de quinoa, atzavara, 
avellana, nous, ametlles, mill inflat, oli de coco, aigua, 
farina de lli, proteïna vegetal pèsol, xia, oli d’oliva, cúr-
cuma, extracte de malta d’ordi, maca, suc de llimona.

GALETES CRUNCHY MUESLI

COOKIES CHOCO DE CIVADA I ESPELTA

http://botiga.queviure.cat/ca/galetes/329-336.html
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COOKIES CHOCO 
NABIUS
70g (15u)            PV. 11’11€
1kg (2u)            PV. 18’52€
2,6kg             PV. 25’78€
Ingredients: farina i flocs de civada integral, panela, 
gotes de xocolata, oli de coco no hidrogenat, suc de na-
bius, aigua, farina d’espelta, oli d’oliva, cacau, extracte 
de malta d’ordi, cúrcuma.

GALETES DE FAJOL I QUINOA 

AMB COCO I CACAU

70g (15u)                     PV. 11’55€
1kg (2u)            PV. 19’22€
2,6kg             PV. 26’68€

Ingredients: farina de fajol integral, atzavara, 
coco ratllat, aigua, oli de coco no hidrogenat,  
farina de quinoa, oli d’oliva, cacau pur, cúrcuma.

GALETES DE FAJOL       
SUPERFOOD
70g (15u)            PV. 11’70€
1kg (2u)            PV. 19,66€
2,6kg             PV. 27,24€
Ingredients: farina de fajol, atzavara, oli de coco 
no hidrogenat, aigua, quinoa, xia, oli d’oliva verge 
extra, cúrcuma, maca. 

GALETES CAPRITXOS 
DE FAJOL I QUINOA
70g (15u)            PV. 11’25€
1kg (2u)            PV. 18,80€
2,6kg             PV. 26,13€
Ingredients: farina de fajol, atzavara, oli de coco 
no hidrogenat, aigua, farina de quinoa, llavors de 
sèsam, ametlla trossejada, canyella.

GALETES DE FAJOL I 
QUINOA GINGER
70g (15u)            PV. 11’10€
1kg (2u)            PV. 18,52€
2,6kg             PV. 25,78€
Ingredients: farina de fajol, atzavara, oli de coco 
no hidrogenat, aigua, farina de quinoa, oli d’oliva, 
suc de llimona, canyella, gengibre, cúrcuma.

COOKIES TEMPTACIONS 
DE FAJOL I QUINOA

70g (15u)            PV. 11’25€
1kg (2u)            PV. 18,80€
2,6kg             PV. 26,13€
Ingredients: farina de fajol, panela, oli de coco 
no hidrogenat, aigua, gotes de xocolata, farina de 
quinoa, llavors de sèsam, avellana en pols, suc 
de llimona.

... i el seu valor afegit?

#locals

#sense oli de palma

#sense refinats

#veganes

#sense transgènics

#comerç just

#baixes en gluten

#altes en fibra

#mètodesartesanals

COOKIES CHOCO 
GINGER
70g (15u)            PV. 10’50€
1kg (2u)            PV. 17’38€
2,6kg             PV. 24,28€
Ingredients: farina i flocs de civada integral, panela, 
gotes de xocolata, oli de coco no hidrogenat, avellana, 
aigua, farina d’espelta, oli d’oliva, cacau, extracte de 
malta d’ordi, cúrcuma, gengibre.

GALETES DE FAJOL I QUINOA

http://botiga.queviure.cat/ca/galetes/321-319-8436577779018.html


GALETES GUIRÓ
30g/u (cx: 24u)  PV. 0,35€

Ingredients: farina blat, margarina vegetal no 
hidrogenada, sucre de canya, tapioca, mel, lle-
vats, grases vegetals no hidrogenades, sucre de 
canya, llet en pols, cacau emulsionant, lecitina 
de soja, aroma i vainilla. Al·lèrgens: conté glu-
ten, soja i llet. Pot contenir traces de fruits secs

G. MEL I PANELA
300g/u (cx: 12u) PV. 1,79€

Ingredients: farina blat, oli de gira-sol, su-
cre de canya integral, mel, ous de gallines 
de corral, llevats, extracte natural de vain-
illa. Al·lèrgens: conté gluten, ous i llet. Pot 
contenir traces de fruits secs i oli de soja

G. CACAU I ANACARDS
300g/u (cx: 12u)  PV. 2,30€

Ingredients: farina de blat, oli de gira-sol, sucre 
de canya, anacards, cacau en pols, mantega, 
mel, ous, llevats. Al·lèrgens: conté llet, ous, an-
acards i gluten. Pot contenir traces de fruits secs 
i oli soja

G. VIRUTES DE CACAU
300g/u (cx: 12u) PV. 2,03€

Ingredients: farina de blat, sucre de canya, oli de 
gira-sol, llavors de xocolata, mel, ous, llet baixa 
en greix en pols, llevats. Al·lèrgens: conté gluten, 
ous i llet. Pot contenir traces de fruits secs i oli 
de soja

Quèviure | Galetes

 IDEAS

http://botiga.queviure.cat/ca/galetes/167-215-8016225871495.html
http://botiga.queviure.cat/ca/galetes/93-290-8016225055604.html
http://botiga.queviure.cat/ca/galetes/295-289-8016225055611.html
http://botiga.queviure.cat/ca/galetes/95-288-8016225880077.html
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CAFÈ NICARAGUA
250g/u (cx: 6u) PV. 3’33€

Ingredients: cafè mòlt, 100% Aràbica, 
de torrat natural. Lliure d’al·lèrgens.

CAFÈ GUATEMALA
250g/u (cx: 6u)   PV. 4,02€

Ingredients: cafè mòlt 100% Aràbica de 
torrat natural. 
Lliure d’al·lèrgens.

CAFÈ COLÒMBIA
250g/u (cx: 6u) PV. 3’58€

Ingredients: cafè mòlt, 100% Aràbica, 
de torrat natural. Lliure d’al·lèrgens.

CAFÈ BRASIL-TANZÀNIA
250g/u (cx: 6u)  PV. 2,48€

Ingredients: cafè mòlt, blend equilibrat 
de cafè Aràbica amb Robusta, torrat 
natural. Lliure d’al·lèrgens.

CAFÈ CHIAPAS
250g/u (cx: 6u) PV. 3’38€

Ingredients: cafè mòlt, 100% Aràbica, 
de torrat natural. Lliure d’al·lèrgens.

CAFÈ DESCAFEÏNAT
250g/u (cx: 6u) PV. 4’08€

Ingredients: cafè descafeïnat Aràbica 
Centreamericà. Torrat 100% natural. 
Lliure d’al·lèrgens.

CAFÈ FORTE
250g/u (cx: 6u) PV. 2’80€

Ingredients: cafè mòlt, blend de la va-
rietat Robusta enriquits amb Aràbica, 
torrat natural. Lliure d’al·lèrgens.

CAFÈ VERD
150g/u (cx: 6u) PV. 2’24€

Ingredients: cafè 100% Aràbica Cen-
treamericà sense torrar. Lliure d’al·lèr-
gens.

Cafè

 ALTERNATIVA3

CAFÈ ESPRESSO
250g/u (cx: 6u) PV. 2’93€

Ingredients: cafè mòlt, blend de grans 
centreamericans i africans de torrat 
natural. Lliure d’al·lèrgens. Ideal per a 
cafeteres exprés.

http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/26-76-8435030571954.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/328-335.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/35-68-8435030571947.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/37-66-8435030572050.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/36-67-8435030534003.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/34-69-8435030572296.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/32-70-8435030573798.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/25-77-8435030573460.html


CAFÈ BIOLÒGIC EN GRA
1kg/u (cx: 6u)            PV. 11’52€

Ingredients: blend equilibrat de cafès 
Aràbica centreamericans i Robusta af-
ricans, de torrat natural. Lliure d’al·lèr-
gens.

Quèviure | Cafè

CÀPSULES C. FRAGANTE
10caps/u (cx: 16u)    PV. 2,31€

Ingredients:  cafè 100% Aràbica, de tor-
rat natural. Lliure d’al·lèrgens.

CÀPSULES COMPOSTABLES 
CAFÈ INTENSO
10caps/u (cx: 12u)    PV. 2’31€

Ingredients: cafè Arabica i cafè Robus-
ta, de torrat natural. Les càpsules es 
poden llançar a l’orgànica o utilitzar en 
compost.

CÀPSULES CAFÈ LONGO
10caps/u (cx: 16u)        PV. 2,24€

Ingredients: cafè Aràbica i Robusta de 
torrat natural. Lliure d’al·lèrgens. 

CÀPSULES CAFÈ FORTE
10caps/u (cx: 16u)   PV. 2,22€

Ingredients: cafè Aràbica i Robusta de 
torrat natural. Lliure d’al·lèrgens. 

CÀPSULES DESCAF.
10caps/u (cx: 16u)        PV. 2,45€

Ingredients: cafè 100% Aràbica des-
cafeïnat. Lliure d’al·lèrgens. 

CAFÈ LIOFILITZAT
100g/u (cx: 12u) PV. 4’88€

Ingredients: cafè soluble liofilitzat 
100% Aràbica. Lliure d’al·lèrgens.

LIOFILITZAT DESCAF.
100g/u (cx: 12u) PV. 6,10€

Ingredients: cafè soluble liofilitzat des-
cafeïnat 100% Aràbica. Lliure d’al·lèr-
gens.

CÀPSULES COMPOSTABLES 
CAFÈ ARÀBICA
10caps/u (cx: 12u)   PV. 2’42€

Ingredients: 100% cafè Aràbica mòlt, de 
torrat natural. Les càpsules es poden lla-
nçar a l’orgànica o utilitzar en compost.

CÀPSULES COMPOSTABLES 

DESCAFEÏNAT
10caps/u (cx: 12u)   PV. 2’52€

Ingredients: 100% cafè Aràbica mòlt, 
de torrat i descafeïnat natural. Les 
càpsules es poden llançar a l’orgànic o 
utilitzar en compost.

CAFÈ INTENS EN GRA
1kg/u (cx: 6u)  PV. 9’06€

Ingredients: blend equilibrat de cafès 
Aràbica amb cafès Robusta, de torrat 
100% natural. Lliure d’al·lèrgens.

CAFÈ FRAGANTE EN GRA

500g/u (cx: 3u) PV. 6’81€

Ingredients: grans de cafè 100% Aràbi-
ca, de torrat natural. Lliure d’al·lèrgens.

http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/20-81-8435030573651.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/10-90-8435030574498.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/19-82-8435030573644.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/21-80-8435030573668.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/23-79-8435030573484.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/30-72-8435030571343.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/29-73-8435030572074.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/9-91-8435030574481.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/8-92-8435030574504.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/31-71-8435030572890.html
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CAFÈ MÒLT PREMIUM
SUMATRA
250g/u (cx: 12u) PV. 3’48€

Ingredients: cafè mòlt, 100% Aràbica, 
de torrat natural. Cultivat a Sumatra 
entre 900 i 1700 metres d’alçada.Lliu-
re d’al·lèrgens. Intensitat 4: molt cos, 
acidesa baixa. Notes a espècies i xo-
colata.

CAFÈ MÒLT PREMIUM
PERÚ
250g/u (cx: 12u) PV. 3,36€

Ingredients: cafè mòlt, 100% Aràbica, 
de torrat natural. Cultivat al Perú en-
tre 1400 i 1900 metres d’alçada. Lli-
ure d’al·lèrgens. Intensitat 2: cos mit-
jà-baix, acidesa alta. Notes dolces i a 
fruits vermells.

CAFÈ MÒLT PREMIUM
CONGO KIVU
250g/u (cx: 12u) PV. 3’48€

Ingredients: cafè mòlt, 100% Aràbica, 
de torrat natural. Cultivat de 1450 a 
2000 metres d’alçada en els altiplans 
congolesos. Lliure d’al·lèrgens. Inten-
sitat 3: cos mitjà-alt i acidesa mitjana. 
Notes a nous i fruits grocs. 

CÀPSULA D’ACER 
REUTILITZABLE
1u           PV. 11,70€

Càpsula reutilitzable compatible amb 
màquines de cafè Nespresso fabri-
cades des de 2003. Està formada per 
una càpsula d’acer, una membrana de 
silicona i un suport de plàstic. Envasa-
da en cartró i film PPT.
 

BATUT CAFÈ LATTE
230ml/u (cx:12u) PV. 1,22€

Ingredients: llet desnatada, llet sencera, 
aigua, sucre de canya, cafè soluble, 
carbonat de sodi. Al·lèrgens: conté llet

MONODOSI DESCAF.
u: 25 dosis (consultar estoc) PV. 7,47€

Ingredients: cafè mòlt 100% Aràbi-
ca Centreamericà descafeïnat, torrat 
100% natural. Lliure d’al·lèrgens.

MONODOSI INTENS
u: 25 dosis (consultar estoc) PV. 6,47€

Ingredients: cafè mòlt 50% Aràbica Cen-
treamericà, 50% Robusta Centreafricà, 
de torrat natural. Lliure d’al·lèrgens.

http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/26-76-8435030571954.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/26-76-8435030571954.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/26-76-8435030571954.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/26-76-8435030571954.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/78-306-8435030574702.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/28-74-8435030573026.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/27-75-8435030573040.html
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ROOIBOS
30g/u (cx:10u)  PV. 2’33€

Infusió sense teïna ni cafeïna.
Ingredients: roobios. 

TE EARL GREY 
DARJEELING
30g/u (cx:10u)  PV. 2’05€
Te aromàtic, cítric i intens.
Ingredients: te negre, oli essencial de 
bergamota

ROOIBOS TARONJA I 
CANYELLA
30g/u (cx:10u)  PV. 2’56€
Infusió sense teïna ni cafeïna.
ngredients: rooibos, canyella en 
branca, pela de taronja, gingebre, oli 
essencial de taronja.

TE VERD DARJEELING
30g/u (cx:10u)  PV. 2’05€

Ingredients: te verd Darjeeling.

Te
 ALTERNATIVA3

http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/18-83-8435030572173.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/16-85-8435030573880.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/17-84-8435030572197.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/12-89-8435030570346.html


Quèviure | Te

TE VERD CEYLAN
36g/u (cx:12u)  PV. 1,53€

Ingredients: te verd procedent de Sri 
Lanka, cultivat per l’organització de 
comerç just SOFA (Small Organic Farm-
er Association). Lliure d’al·lèrgens.

IDEAS

TE VERD CEYLAN AMB 
GINGEBRE I LLIMA
36g/u (cx:12u)  PV. 1,64€

Ingredients: te verd (57%), gengibre 
(26%), sabor natural de llima, closca 
de llimona, closca de llima 2%. Lliure 
d’al·lèrgens.

TE NEGRE EARL GREY
40g/u (cx:12u)  PV. 1,41€

Ingredients: te negre, aromatitzant nat-
ural de bergamota, pell de taronja, oli 
essencial de bergamota. Lliure d’al·lèr-
gens.

TE NEGRE TCHAI AMB 
ESPÈCIES
36g/u (cx:12u)  PV. 1,51€

Ingredients: te negre 83,5%, espècies 
16,5% (cardamom, canyella, gingebre i 
clau). Lliure d’al·lèrgens.

TE VERD AMB MENTA, 
REGALÈSSIA I 
CITRONEL·LA
36g/u (cx:12u)  PV. 1,76€
Ingredients: te verd (40%), citronel·la 
(20%), regalèssia (20%), menta (20%). 
Lliure d’al·lèrgens.

TE NEGRE 
AMB CACAU I THCAI
36g/u (cx:12u)  PV. 1,75€

Ingredients: te negre (66%), cacau en 
pols (20%), espècies (14%: canyella, 
caramel i clau). Lliure d’al·lèrgens.

http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/13-88-8436007100023.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/373-381-3760091729934.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cafes-i-tes/15-86-8436007100122.html
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XOCOLATA AMB LLET
100g/u (cx:12u) PV. 1,91€
Ingredients: sucre de canya integral, mante-
ga de cacau, llet sencera en pols, pasta de 
cacau i avellanes mòltes. Al·lèrgens:  conté 
productes de llet i avellanes. Pot contenir 
traces de nous i ametlles.

XOCOLATA 98%
100g/u (cx:20u) PV. 1,98€

Ingredients:  pasta de cacau d’Equador 
(98%), sucre de canya.  Al·lèrgens:    pot 
contenir traces de fruites amb closca, llet 
i gluten.

XOCOLATA QUINOA
100g/u (cx:20u) PV. 1,69€

Ingredients: pasta de cacau, sucre de 
canya, quinoa inflada, mantega de cacau, 
lecitina de soja  Al·lèrgens:  Conté lecitina 
de soja. Pot contenir traces de fruits secs, 
llet i gluten.

XOCOLATA NEGRA 
AMETLLES
100g/u (cx:20u) PV. 1,86€

Ingredients: pasta de cacau, sucre de can-
ya, làmines d’ametlla, mantega de cacau, 
pasta d’avellanes, lecitina de soja. Al·lèr-
gens: lecitina de soja, ametlles i avellana.

XOCOLATA AGAVE 71%
80g/u (cx:12u)  PV. 2,24€

Ingredients: pasta de cacau, sucre d’agave, 
mantega de cacau, inulina, baines de vaï-
nilla. Al·lèrgens: pot contenir traces de llet, 
avellanes, ametlles i cacauets. 

XOCOLATA CAMU-CAMU 
TARONJA I ACEROLA
100g/u (cx:15u) PV. 2,09€
Ingredients: pasta de cacau, sucre de can-
ya, mantega de cacau, camu-camu en pols, 
atzerola en pols, oli essencial de taronja. 
Al·lèrgens: pot contenir traces de llet, ous, 
soja, fruits secs, cacauet i gluten. 

XOCOLATA 72% BAOBAB 
LLIMA GINGEBRE
100g/u (cx:20u) PV. 2,09€
Ingredients:  pasta de cacau, sucre de can-
ya, polpa de baobab en pols, mantega de 
cacau, gingebre en pols, oli essencial de 
llimona. Al·lèrgens: pot contenir traces de 
fruits secs, cacauet, llet, gluten, soja i ou.

XOCOLATA 70%
80g/u (cx:12u)               PV. 1,69€

Ingredients: pasta de cacau, sucre de can-
ya integral, grans de cacau torrats, mantega 
de cacau i sucre de canya. Al·lèrgens: pot 
contenir traces de llet i fruits secs.

XOCOLATA AMB SAL I 
CARAMEL·LITZADA
100g/u (cx:20u) PV. 1,86€
Ingredients: pasta de cacau, sucre de can-
ya, llavors de caramel amb sal, mantega 
de cacau, lecitina de soja. Al·lèrgens:  Pot 
contenir traces de fruits secs, llet i gluten.

Cacau i Xocolata

 IDEAS

http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/46-58-8436007104335.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/45-59-3760091726193.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/41-62-3760091726940.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/334-343.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/333-344.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/52-52-3760091726247.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/50-54-8436007102973.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/47-57-3760091726933.html
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XOCOLATA CACAU 
CRU 70%
80g/u (cx: 12u) PV. 2,24€
Ingredients:  Pasta de cacau, sucre de 
canya, mantega de cacau. Al·lèrgens:   Pot 
contenir traces de llet, fruites amb closca, 
Arachis i soja.

XOCOLATA CACAU CRU I 
CACAUETS 70%
80g/u (cx: 12u) PV. 2,24€
Ingredients: Pasta de cacau, sucre de can-
ya, cacauets, mantega de cacau. Al·lèr-
gens:  Conté cacauets. Pot contenir traces 
de llet, fruites amb closca i soja.

XOCOLATA CAFÈ 
AMETLLES
100g/u (cx: 20u) PV. 1,75€
Ingredients: pasta de cacau, sucre de can-
ya, ametlles torrades, mantega de cacau, 
cafè en pols, lecitina de soja. Al·lèrgens: 
Pot contenir traces de fruites amb closca, 
llet i gluten. Conté soja i ametlles.

CACAU INSTANTANI
375g/u (cx: 10u) PV. 2’99€
20kg           PV. 131’28€

Ingredients: sucre de canya golden light i 
cacau pur desgreixat. Lliure d’al·lèrgens.

XOCOLATA 85% 
MADAGASCAR
100g/u (cx: 20u) PV. 1,89€
Ingredients: pasta de cacau, mantega de 
cacau i sucre de canya. Al·lèrgens: Pot 
contenir traces de fruits amb closca, llet i 
gluten.

XOCOLATA 88% PERÚ
100g/u (cx: 20u) PV. 1,80€

Ingredients: pasta de cacau, sucre de 
canya, mantega de cacau. Al·lèrgens: Pot 
contenir traces de fruites amb closca, llet 
i gluten. 

XOCOLATA 47% AMB 
NÈCTAR DE COCO
100g/u (cx: 11u) PV. 2,70€

Ingredients: sucre de coco, pasta de cacau, 
llet de coco en pols. Al·lèrgens: Pot conte-
nir traces d’avellana, ametlla i lleti.

XOCOLATA MASCAO 
58% AMB TARONJA
100g/u (cx: 12u) PV. 1,74€
Ingredients: pasta de cacau, sucre de can-
ya integral mascobado, mantega de cacau 
i essència de taronja. Al·lèrgens: Pot con-
tenir traces de nous, ametlles i productes 
làctics.

XOCOLATA NEGRA AMB 
GIANDUJA
100g/u (cx: 20u) PV. 1,74€
Ingredients: sucre de canya, pasta de ca-
cau, pasta d’avellanes, mantega de cacau, 
extracte de vaïnilla, lecitina de soja. Al·lèr-
gens: conté lecitina de soja i avellanes. Pot 
contenir traces de fruits secs, llet i gluten.

CREMA DE CACAU I AVELLANES

350ml/u (cx: 12u)   PV. 4’05€

Ingredients: sucre de canya golden light, oli vegetal, 
avellanes, cacau en pols, llet desnatada en pols, lecitina de 
soja, vainilla en pols. Al·lèrgens: Conté fruits secs, llet i soja. 
Pot contenir ametlles i festucs.

Per a més informació sobre els in-

gredients, al·lèrgens o procedèn-

cia dels productes, consulteu la 

nostra botiga on-line: botiga.que-

viure.cat o poseu-vos en contacte 

amb nosaltres: info@queviure.coop

http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/336-341.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/335-342.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/40-63-3760091727619.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cacau/76-308-8436007102492.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cacau/62-43.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/372-382-3760091726100.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/371-383-3760091728654.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/77-307-8435030574719.html


XOCOLATA A LA TASSA
350g/u (cx: 6u) PV. 2,83€

Ingredients:  sucre de canya, cacau en 
pols, midó de panís, garrofí.
Lliure d’al·lèrgens.

XOCOLATA 65% 
EQUADOR
80g/u (cx: 10u) PV. 1,84€

Ingredients: pasta de cacau, sucre de can-
ya, mantega de cacau i vainilla. Al·lèrgens:   
pot contenir traces de llet i fruits secs.

XOCOLATA 70% NIBS 
CACAU
80g/u (cx: 12u) PV. 1,81€
Ingredients: pasta de cacau, sucre de can-
ya sencera, mantega de cacau. Al·lèrgens:   
pot contenir traces de llet i fruits secs.

XOCOLATA 75% PERÚ
80g/u (cx: 10u) PV. 1,94€

Ingredients: pasta de cacau, sucre de can-
ya, mantega de cacau i vainilla. Al·lèrgens:   
pot contenir traces de llet i fruits secs.

XOCOLATA 85%
80g/u (cx: 14u)  PV. 1,75€

Ingredients: pasta de cacau, sucre de can-
ya, mantega de cacau. Al·lèrgens:  pot con-
tenir traces de llet i fruits secs.

CACAU INSTANTANI
250g/u (cx: 6u) PV. 2,28€

Ingredients: sucre de canya i cacau en 
pols desgreixat. Lliure d’al·lèrgens.

CACAU PUR DESGREIXAT

150g/u (cx: 6u) PV. 2,22€

Ingredients: cacau en pols desgreixat. 
Lliure d’al·lèrgens.

XOCOLATA A LA TASSA 
AMB CANYELLA
125g/u (cx: 6u) PV. 1,90€
Ingredients: sucre de canya, cacau en pols 
desgreixat, garrofí, midó de blat de moro, 
amb aromes naturals ecològics de canyel-
la. Lliure d’al·lèrgens. 

CACAU AMB PANELA
275g/u (cx: 6u) PV. 2,62€

Ingredients: sucre de canya panela i ca-
cau en pols desgreixat. 
Lliure d’al·lèrgens.

Quèviure | Cacau i Xocolata

BATUT DE XOCOLATA
230ml/u (cx: 12u)   PV. 1,22€

Ingredients: llet sencera, llet desnatada, su-
cre de canya, cacau desgreixat, carragenina.
Al·lèrgens: conté llet.

 ALTERNATIVA3

http://botiga.queviure.cat/ca/cacau/43-60-8435030572135.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/51-53-8435030573910.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/39-64-8435030574511.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/49-55-8435030573903.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/48-56-8435030573897.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cacau/61-44-8435030571725.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cacau/60-45-8435030599996.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cacau/42-61-8435030572852.html
http://botiga.queviure.cat/ca/cacau/38-65-8435030573859.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/77-307-8435030574719.html


Quèviure | Melmelades i Cremes Dolces

MELMELADA CIRERES
170g/u (cx: 9u) PV. 2,25 €

Ingredients: cireres (65%), sucre de 
canya ros (32%) i llimona (3%).

MELMELADA MANDARINA

170g/u (cx: 9u) PV. 1,95€

Ingredients: mandarina (67%), sucre 
ros de canya (30%), llimona (3%) i 
canyella.

MELMELADA NABIUS
170g/u (cx: 9u) PV. 2’40€
270g/u (cx: 9u) PV. 3’15€

Ingredients: nabius (66%), sucre de 
canya ros (31%) i llimona (3%).

MELMELADA PRÉSSEC 
DE VINYA
170g/u (cx: 9u) PV. 1,95€

Ingredients: préssec de vinya (65%), 
sucre morè de canya (32%) i llimona 
(3%).

MELMELADA TARONJA
170g/u (cx: 9u) PV. 1’95€
270g/u (cx: 9u) PV. 2’65€

Ingredients: taronja (67%), sucre ros de 
canya (30%), llimona (3%) i canyella.

MELMELADA FIGA
170g/u (cx: 9u) PV. 1’95€
270g/u (cx: 9u) PV. 2’65€

Ingredients: figa (66%), sucre de canya 
ros (30%), llimona (4%) i canyella.

Melmelades i Cremes Dolces

 BOUQUET D’HORT

MELMELADA MADUIXA
270g/u (cx: 6u) PV. 2,65€

Ingredients: maduixa (64%), sucre de 
canya ros (32%), llimona (3%) i canyella.

MELMELADA PERA 
AMB EUCALIPTUS
270g/u (cx: 6u) PV. 2,65€

Ingredients: pera (66’6%), sucre de can-
ya ros (29’9%), llimona (3’3%), eucalip-
tus (0’1%).

http://botiga.queviure.cat/ca/mels-i-melmelades/233-155-8436578060269.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mels-i-melmelades/230-159-8436578060047.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mels-i-melmelades/232-156-8436578060511.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mels-i-melmelades/83-300-8436578060504.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mels-i-melmelades/231-158-8436578060306.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mels-i-melmelades/228-160-8436578060023.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mels-i-melmelades/86-299-8436578060016.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mels-i-melmelades/79-304-8436578060399.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mels-i-melmelades/87-298-8436578060382.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mels-i-melmelades/82-301-8436578060153.html


MELMELADA TOMÀQUET

170g/u (cx: 9u) PV. 2,25€

Ingredients: tomàquet (65%), sucre ros 
(32%), llimona (3%) i herbes aromà-
tiques (orenga, sajolida i farigola).

MELMELADA CEBA I 
POMA
170g/u (cx: 9u) PV. 2,25€

Ingredients: ceba (46%), sucre ros (26%), 
poma (20%), mel (5%), vinagre de poma 
(2%), oli d’oliva extra verge (1%), pebre i sal. 

MELMELADA CALÇOTS
170g/u (cx: 9u) PV. 2,25€

Ingredients: calçots, vi blanc, sucre 
morè de canya. 

Quèviure | Melmelades i Cremes Dolces

http://botiga.queviure.cat/ca/mels-i-melmelades/81-302-8436578060344.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mels-i-melmelades/227-161-8436578060061.html
http://botiga.queviure.cat/ca/mels-i-melmelades/226-162-8436578060474.html


 MENJAMIQUES

CREMA DE GARROFA
250g/u (cx: 12u)         PV. 4’82€ 

Ingredients: ametlles, garrofa (20%), oli 
d’oliva, mel i avellanes. 
Al·lèrgens: pot contenir traces d’altres 
fruits secs.

CREMA DE GARROFA 
VEGANA
250g/u (cx: 12u)         PV. 4’82€ 

Ingredients: avellanes, concentrat de 
garrofa, oli d’oliva i garrofa. Al·lèrgens: 
pot contenir traces d’altres fruits secs.

DOLÇ D’AVELLANA
240g/u (cx: 12)           PV. 4’82€ 

Ingredients: avellanes, concentrat de 
garrofa i oli d’oliva verge extra. 
Al·lèrgens: pot contenir traces d’altres 
fruits secs.

DOLÇ D’AMETLLA
240g/u (cx: 12u)         PV. 4’82€ 

Ingredients: ametlles, concentrat de 
garrofa i oli d’oliva. 
Al·lèrgens: pot contenir traces d’altres 
fruits secs.

Quèviure | Melmelades i Cremes Dolces

ALLIOLI DE GARROFA
140g/u (cx: 12u)         PV. 3’64€ 

Ingredients: oli d’oliva verge extra, 
poma, crema de garrofa, all, concentrat 
de garrofa, llimona i sal. 



Quèviure | Productes Nadalencs

TORRÓ DE XIXONA
200g   PV. 6,34€

Ingredients: ametlla torrada marcona, mel de 
romaní, sucre integral de canya i clara d’ou. 
Al·lèrgens: pot contenir traces d’altres fruits de 
closca i sèsam. Apte per celíacs i intolerants a 
la lactosa.

TORRÓ DE GEMMA
200g   PV. 6,34€

Ingredients: ametlla torrada marcona, rovell d’ou 
confitat, sucre integral de canya, aigua i con-
servador àcid sòrbic. Al·lèrgens: pot contenir 
traces d’altres fruits de closca i sèsam. Apte per 
celíacs i intolerants a la lactosa.

TORRÓ DE XOCOLATA
200g   PV. 6,34€

Ingredients: ametlla torrada marcona, sucre de 
canya, cacau, mantega de cacau i extracte de 
vaïnilla. Al·lèrgens: pot contenir traces d’altres 
fruits de closca, llet, sèsam, cacauet i soja. Apte 
per celíacs, vegans i intolerants a la lactosa.

TORRÓ DE PEDRA
200g   PV. 6,34€

Ingredients: ametlla torrada marcona, sucre in-
tegral de canya, ratlladura de llimona i canyella. 
Al·lèrgens: pot contenir traces d’altres fruits de 
closca, sèsam, i ou. Apte per celíacs, vegans i 
intolerants a la lactosa.

TORRÓ DE MASSAPÀ
200g   PV. 6,34€

Ingredients: ametlla torrada marcona, sucre 
integral de canya, aigua, ratlladura de llimona, 
canyella i conservador (àcid sòrbic). Al·lèrgens: 
pot contenir traces d’altres fruits de closca, ou i 
sèsam. Apte per celíacs i intolerants a la lactosa.

Productes Nadalencs

 MASSAXUXES

TORRÓ D’ALACANT
200g   PV. 6,34€

Ingredients: ametlla torrada marcona, mel de ro-
maní, sucre integral de canya, clara d’ou i pa d’àn-
gel. Al·lèrgens: pot contenir traces d’altres fruits 
de closca i sèsam. Apte per celíacs i intolerants 
a la lactosa.

TORRÓ TERRONICO
200g   PV. 6,34€

Ingredients: ametlla torrada marcona, mel de 
romaní, sucre integral de canya, sèsam i pa d’àn-
gel. Al·lèrgens: pot contenir traces d’altres fruits 
de closca i ou. Apte per celíacs i intolerants a 
la lactosa.

TORRÓ DE XOCOLATA
AMB ÀGAVE
200g   PV. 6,34€
Ingredients: ametlla torrada marcona, xarop 
d’àgave, inulina d’àgave, cacau, mantega de ca-
cau i extracte de vainilla. Al·lèrgens: pot contenir 
traces d’altres fruits de closca, llet, sèsam i ou. 
Apte per celíacs, vegans i intolerants a la lacto-
sa.

http://botiga.queviure.cat/ca/productes-nadalencs/54-50.html
http://botiga.queviure.cat/ca/productes-nadalencs/57-48.html
http://botiga.queviure.cat/ca/productes-nadalencs/53-51.html
http://botiga.queviure.cat/ca/productes-nadalencs/56-49.html
http://botiga.queviure.cat/ca/productes-nadalencs/58-47.html
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NEULES
130g/u (cx: 12u) PV. 3,69€

Ingredients: aigua, farina de blat, sucre, 
ous, mantega, oli de gira-sol, aroma de 
vanil·lina, sal i antioxidant natural.

POLVORONS 
TRADICIONALS
210g (6u)  PV. 8,96€

Ingredients: farina de blat, ametlla torrada mar-
cona, sucre integral de canya, llard de porc, 
canyella i ratlladura de llimona. Al·lèrgens: pot 
contenir traces d’altres fruits de closca, sèsam, 
soja i ou. Apte per celíacs i intolerants a la lac-
tosa.

ARRUGATS XOCO
130g/u (cx: 12u) PV. 3,69€

Ingredients: aigua, farina de blat, sucre, 
cobertura de cacau, ous, mantega, oli 
de gira-sol, aroma de vanil·lina, sal i an-
tioxidant natural.

VENTALLS XOCOLATA
130g/u (cx: 12u) PV. 4,38€

Ingredients: aigua, farina de blat, sucre, 
cobertura de cacau, ous, mantega, oli 
de gira-sol, aroma de vanil·lina, sal i an-
tioxidant natural.

 EL ROSAL

POLVORONS 
VEGANS I SENSE GLUTEN

210g (6u)  PV. 8,96€

Ingredients: ametlla torrada marcona, farina de 
fajol, farina d’arròs, sucre integral de canya, oli 
d’oliva verge extra, canyella i ratlladura de llimo-
na. Al·lèrgens: pot contenir traces d’altres fruits 
de closca i ou. Apte per celíacs, vegans i intoler-
ants a la lactosa.

http://botiga.queviure.cat/ca/aperitius/207-18-8435030571404.html


Quèviure | Aperitius

BARRETA BIO SÈSAM
20g/u (cx: 45u) PV. 0,32€

Ingredients: llavors de sèsam, xarop 
de glucosa, sucre de canya. Al·lèrgens: 
conté sèsam.

Aperitius

 IDEAS

BARRETA NOUS I 
ANACARDS
25g/u (cx: 30u) PV. 0,79€
Ingredients:  nous de Brasil, anacards, 
civada, mel, arròs inflat, xarop de glucosa, 
llavors de sèsam i sucre de canya. Al·lèr-
gens: conté fruits secs. Pot contenir traces 
de gluten.

http://botiga.queviure.cat/ca/aperitius/294-10-8436007100108.html
http://botiga.queviure.cat/ca/aperitius/283-11-8016225993937.html


Quèviure | Espècies i Condiments

Espècies i Condiments

 IDEAS

CANYELLA EN POLS
40g/u (cx:6u)  PV. 3,10€

Ingredients: 100% canyella varietat 
Ceylan provinent de Sri Lanka (SOFA).
Lliure d’al·lèrgens.

CÚRCUMA EN POLS
40g/u (cx:6u)  PV. 2,09€

Ingredients: 100% cúrcuma en pols 
provinent de Sri Lanka (SOFA). 
Lliure d’al·lèrgens.

CURRI EN POLS
40g/u (cx:6u)  PV. 2,46€

Ingredients: cúrcuma, canyella, citron-
el·la, fulles de curri, gingebre, fenigrec, 
pebre blanc i pebre vermell. Lliure 
d’al·lèrgens.

PEBRE NEGRE EN GRA 
I AMB MOLINET
40g/u (cx:6u)  PV. 3,26€

Ingredients: 100% pebre negre provi-
nent de Kerala (Índia).
Lliure d’al·lèrgens.

PEBRE SALVATGE
45g/u (cx:6u)  PV. 4’94€

Ingredients: 100% pebre salvatge de 
Madagascar.
Lliure d’al·lèrgens.

PEBRE TRES COLORS 
EN GRA
40g/u (cx:6u)  PV. 4,94€

Ingredients: 100% pebre negre, blanc i 
rosa. Lliure d’al·lèrgens.

CLAU SENCER
35g/u (cx:6u)  PV. 2’59€

Ingredients: 100% claus de Madagas-
car. Lliure d’al·lèrgens.

GINGEBRE EN POLS
45g/u (cx:6u)  PV. 2,44€

Ingredients: 100% gengibre de Mada-
gascar. Lliure d’al·lèrgens.

CANYELLA EN BRANCA
25g/u (cx:6u)  PV. 3’83€

Ingredients: 100% canyella en branca 
procedent de Sri Lanka. Lliure d’al·lèr-
gens.

http://botiga.queviure.cat/ca/especies/370-384-3760091726285.html
http://botiga.queviure.cat/ca/especies/368-386-3760091726278.html
http://botiga.queviure.cat/ca/especies/367-387-3760091726261.html
http://botiga.queviure.cat/ca/especies/369-385-3760091726292.html


Quèviure | Espècies i Condiments

INFOSA

SAL MARINA
5kg     PV. 7€
25kg     PV. 3,50€

Sal natural del Mediterrani ecològica, certifi-
cada per Intereco.

http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/77-307-8435030574719.html
http://botiga.queviure.cat/ca/especies/386-403.html
http://botiga.queviure.cat/ca/especies/387-402.html


Quèviure | Brous, cremes i conserves

CREMA DE CARBASSÓ 
AMB AIGUA DE MAR
470ml/u (cx: 6u) PV. 2,55€

Ingredients:  carbassó, ceba, patata, aigua 
de cocció (aigua mineral i aigua de mar), oli 
d’oliva extra verge i sal.

CREMA DE CARBASSA 
AMB AIGUA DE MAR
470ml/u (cx: 6u) PV. 2,55€

Ingredients: carbassa, aigua de cocció (ai-
gua mineral i aigua de mar), ceba, oli d’oliva 
verge extra i sal. 

CREMA DE PASTANAGA 
AMB AIGUA DE MAR
470ml/u (cx: 6u) PV. 2,55€

Ingredients: pastanaga, patata, ceba, aigua 
de cocció (aigua mineral i aigua de mar), oli 
d’oliva extra verge, sal i comí.

CREMA DE CARXOFA
470ml/u (cx: 6u) PV. 2,95€

Ingredients: carxofa, ceba, patata, por-
ro, aigua de cocció, oli d’oliva verge 
extra i sal. 

Brous, cremes i conserves

BOUQUET D’HORT

CREMA DE VERDURES
470ml/u (cx: 6u) PV. 2,70€

Ingredients: bleda, porro, patata, ceba, 
pastanaga, oli d’oliva i sal.

CREMA DE CARBASSÓ 
470ml/u (cx: 6u) PV. 2,45€

Ingredients:  carbassó, ceba, patata, aigua 
de cocció (aigua mineral), oli d’oliva extra 
verge i sal.

CREMA DE VERDURES 
AMB AIGUA DE MAR
470ml/u (cx: 6u) PV. 2,55€

Ingredients:  carbassó, ceba, patata, aigua 
de cocció (aigua mineral i aigua de mar), oli 
d’oliva extra verge i sal.

CREMA DE CARBASSA 
470ml/u (cx: 6u) PV. 2,45€

Ingredients:  carbassa, aigua de cocció, 
ceba, oli d’oliva verge extra i sal.

CREMA DE PASTANAGA 
470ml/u (cx: 6u) PV. 2,45€

Ingredients: pastanaga, patata, ceba, aigua 
de cocció, oli d’oliva verge extra, sal i comí.



LLET DE COCO
200ml/u (cx: 6u) PV. 1,35€

Ingredients: Llet de coco, aigua, esta-
bilitzant (goma de guar). Al·lèrgens: 
Conté coco. Pot contenir oli de soja, 
gluten i altres fruits secs.

LLET DE COCO CURRY
200ml/u (cx: 6u) PV. 1,46€
Ingredients: extracte de coco, sal, coriandre, 
oli de coco, vinagre, farina arròs, cúrcuma, 
comí, ceba, estabilitzant goma guar, ginge-
bre, curri, fonoll, sucre, mànec, all, llavors 
mostassa, cardamom. Al·lèrgens: Conté 
mostassa i podria contenir traces de nous.

IDEAS

Quèviure | Brous, cremes i conserves

CREMA DE CALÇOTS
470ml/u (cx: 6u) PV. 2,80€

Ingredients: calçots, patata, ceba, ai-
gua de cocció, oli d’oliva verge extra i 
sal. 

BIHORTAL

GASPATXO ANDALÚS
500ml/u (cx: 6u) PV. 1,87€
1l/u (cx: 12u)  PV. 2,80€
Ingredients: tomàquet, cogombre, pe-
brot, ceba, all, oli d’oliva verge extra, 
vinagre, sal, àcid cítric.

LLET DE COCO TIKKA
200ml/u (cx: 6u) PV. 1,46€
Ingredients: llet de coco, oli de coco, 
vinagre, cilantre, sal, tomata, all, gen-
gibre, ceba, comí, farina de guar, xile, 
cardamom, pebre, canyella, fulla de lli-
mona, clau. Al·lèrgens: Sense al·lèrgens.

BIOGRUP

TOMATA TRITURADA
1l/u   PV. 3,64€

Ingredients: 100% tomata d’agricultura 
ecològica.

PINYA EN LLAUNA
425g/u (cx: 6u) PV. 2,70€

Ingredients: pinya, suc de pinya
Lliure d’al·lèrgens.

http://botiga.queviure.cat/ca/brous-i-cremes/158-223-4013320171042.html
http://botiga.queviure.cat/ca/brous-i-cremes/157-224-4013320287187.html
http://botiga.queviure.cat/ca/brous-i-cremes/258-132-8436578060122.html
http://botiga.queviure.cat/ca/brous-i-cremes/80-303-8436578060535.html
http://botiga.queviure.cat/ca/brous-i-cremes/382-401.html
http://botiga.queviure.cat/ca/brous-i-cremes/383-400.html
http://botiga.queviure.cat/ca/xocolates/77-307-8435030574719.html
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Oli

OLI DEGUSTUS 
INTEGRADA
5l           PV. 21,69€

Oli d’oliva verge extra 100% de la varie-
tat arbequina.

OLI DEGUSTUS ECO 
LLAUNA
1l   PV. 7’37€
3l             PV. 19,19€

Oli d’oliva verge extra 100% de la varietat 
arbequina.

 L’OLIVERA

 LA GRANADELLA

OLI D’OLIVA L’OLIVERA
5l              PV. 29,50€

Oli d’oliva verge extra 100% de la va-
rietat arbequina provinent de les Gar-
rigues.

OLI DEGUSTUS ECO
5l              PV. 26,83€

Oli d’oliva verge extra 100% de la varie-
tat arbequina.

http://botiga.queviure.cat/ca/olis/311-315.html
http://botiga.queviure.cat/ca/olis/308-318.html
http://botiga.queviure.cat/ca/olis/309-317.html
http://botiga.queviure.cat/ca/olis/221-167.html
http://botiga.queviure.cat/ca/olis/310-316.html


Quèviure | Làctics

Làctics

 PUIGCERVER

FORMATGE PUIGCERVER
450g   PV. 11,81€

Formatge ecològic madurat de cabra 
de ramat propi. De gust suau i lleuger-
ament àcid, i textura cremosa. Origen: 
Pallars Jussà.

http://botiga.queviure.cat/ca/lactics/220-168.html


Quèviure | Proteïna Vegetal

HAMBURGUESA SEITÀ I 

FORMATGE

160g   PV. 2,20€
Ingredients: seità, arròs integral, midó de 
panís, formatge, tomàquet, pipes de car-
bassa, pipes de girasol, sèsam, ceba, soja 
texturitzada, oli de gira-sol, xia, aigua i sal.

FRANKFURT DE TOFU
190g   PV. 2,49€

Ingredients:  tofu, soja texturitzada, oli 
de gira-sol, aigua, midó de panís, sal, 
tomàquet, albúmina i espècies (llorer, pe-
bre, ceba, flor maci, all i pebre vermell)

HAMBURGUESA CAMPESINA

160g   PV. 2,20€

Ingredients: arròs integral, midó de panís, 
soja texturitzada, ceba, oli de gira-sol, 
tomàquet, sèsam, pipes de carbassa, pipes 
de gira-sol, tofu, xia, cigrons, aigua i sal.

FRANKFURT FAMILIAR 
DE TOFU O SEITÀ
950g   PV. 8,65€
Ingredients: tofu o seità, soja texturitzada, 
oli de gira-sol, aigua, midó de panís, sal, 
tomàquet, albúmina i espècies (llorer, pe-
bre, ceba, flor maci, all i pebre vermell)

FRANKFURT DE SEITÀ
190g   PV. 2,49€

Ingredients: seità, soja texturitzada, oli 
de gira-sol, aigua, midó de panís, sal, 
tomàquet, albúmina i espècies (llorer, pe-
bre, ceba, flor maci, all i pebre vermell)

HAMBURGUESA DE TOFU I 
PASTANAGA
160g   PV. 2’20€
640g   PV. 6’33€
Ingredients:  tofu, ceba, soja texturitzada, 
midó de panís, arròs integral, oli de gira-sol, 
tomàquet, herbes provençals, pastanaga, 
xia i sal.

HAMBURGUESA ESPINACS

160g   PV. 2,20€

Ingredients: espinacs, arròs integral, soja 
texturitzada, ceba, formatge, midó de 
panís, tomàquet, oli de gira-sol, i sal.

SEITÀ
300g   PV. 2’80€
1125g   PV. 6’96€

Ingredients: farina de blat, Shoyu i al-
gues Kombu.

Proteïna Vegetal

 ECOINTEGRAL ARTESANS

TEMPEH
250g   PV. 2,60€

Ingredients: llavors de soja, aigua i fer-
ment Rhisopus oligosporus.

http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/180-203-8436015550230.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/186-199-8436015550513.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/182-201-8436015550346.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/183-200.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/92-291-8436015550520.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/179-204-8436015550285.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/178-205.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/181-202-8436015550339.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/177-206-8436015550001.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/176-207-8436015550018.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/175-208-8436015550124.html


Quèviure | Proteïna Vegetal

TOFU NATURAL
300g   PV. 2,00€
1kg   PV. 4,57€

Ingredients:  faves de soja, aigua i Nig-
ari (clorur de magnesi). 

TOFU FINES HERBES
300g   PV. 2,10€

Ingredients: faves de soja, herbes 
provençals, aigua i Nigari (clorur de 
magnesi).

El tofu i el seità són la base de tota la proteïna vegetal del 

nostre catàleg. Units a receptes originals que afegeixen 

verdures i espècies, ofereixen una alternativa sana, 100% 

vegetal, natural i ecològica.

El seità va ser creat fa cinc segles per monjos bud-

istes de la Xina. S’elabora en base a farina de blat, alga 

kombu i tamari (salsa de soja). Té la textura i consistèn-

cies similars a la carn, però no té grasses saturades. És 

ric en fibra i proteïnes. 

El tofu és el formatge fresc obtingut de la llet de soja 

quallada amb Nigari. Es pot trobar en diferents textures 

i ofereix moltes possibilitats gastronòmiques. És ric en 

proteïnes, baix en calories i sodi, i no té colesterol.

Tempeh
El tempeh és un aliment fet a base de llavors de 

soja blanca fermentat amb Rhisopus Oligospo-

rus. Aquest ferment envolta el tempeh amb un 

filament de brins fins anomenat miceli, ric en vita-

mines B. També té calci, fòsfor i ferro. No té coles-

terol i és molt baix en grasses saturades.

TOFU FUMAT
300g   PV. 2,49€

Ingredients: faves de soja pelades, ai-
gua i Nigari (clorur de magnesi). Fumat 
amb virutes de roure.

http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/174-209-8436015550056.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/174-209-8436015550056.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/172-210-8436015550049.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/171-211-8436015550070.html
http://botiga.queviure.cat/ca/prote-na-vegetal/171-211-8436015550070.html


Quèviure | Begudes

VI NEGRE TOSSUDES
750cl/u (cx: 6u) PV. 6,10€

Vi negre de les varietats Garnatxa Ne-
gra (50%), Cabernet Sauvignon (30%), 
Monastrell (20%). DO Catalunya.

VI BLANC AGALIU
750ml/u (cx: 6u) PV. 7,40€

Vi blanc sec, 100% varietat Macabeu. 
DO Costers del Segre. Vi delicat, sense 
estridències, fresc i suau.

VI BLANC ROURE
750cl/u (cx: 6u) PV. 6,60€

Vi blanc jove sec de les varietat ma-
cabeu, parellada i chardonnay.  DO 
Costers del Segre. 

VI BLANC BAG-IN-BOX
3l   PV. 9’17€
5l             PV. 11’20€

Vi blanc jove de les varietats macabeu, 
parellada i chardonnay. DO Costers del 
Segre.

VI BLANC MISSENYORA
750cl/u (cx: 6u) PV. 8,95€

Vi blanc 100% Macabeu. DO Costers del 
Segre. Vi amb un toc dolç inspirat en 
un vi que es feia antigament a la zona.

VI BLANC SERÈ
750cl/u (cx: 6u) PV. 5,15€

Vi jove fresc i sec de les varietat maca-
beu, parellada, chardonnay, malvasia i 
xarel·lo.  DO Costers del Segre.

VI NEGRE BAG-IN-BOX
3l   PV. 9’17€
5l             PV. 11’19€

Vi negre jove de les varietats de 
monastrell, ull de llebre, syrah i merlot. 
DO Costers del Segre.

CAVA L’OLIVERA RESER-
VA
750ml/u (cx: 6u) PV. 7,55€

Vi escumós DO Costers del Segre de 
les varietats Macabeu i Parellada. De 
color groc daurat i bombolla fina. 

CAVA L’OLIVERA GRAN 
RESERVA
750ml/u (cx: 6u)         PV. 11,15€
Vi escumós DO Costers del Segre 
de les varietats Macabeu, Parellada 
i Chardonnay. De color groc daurat i 
bombolla fina.

Begudes

 L’OLIVERA

VINS, CAVES I LICORS

http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/75-31-8437010772870.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/141-24-8437010772290.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/103-28.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/130-25.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/119-26.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/112-27-8437010772498.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/94-29-8437010772092.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/84-30.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/88-296.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/173-21-8437010772702.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/184-20-8437010772719.html
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VI DE NOUS
700ml (cx: 6u)  PV. 8,44€

Licor dolç fet a base de vi i nous verdes: 
les nous verdes es deixen macerar en vi, on 
s’afegeix sucre i aiguardent.
Licor tradicional elaborat artesanalment. 

 TRES CADIRES

FLIPA!
33cl (cx: 12u)  PV. 1,80€

Cervesa d’estil India Pale Ale amb gran 
potència organolèptica. Maltes pàlides 
i caramel·litzades contrastant amb la 
potència dels llúpols americans. Molt 
aromàtica, cos robust i baixa carbonatació.

HILILLOS DE PLASTILINA

33cl (cx: 12u)  PV. 2,08€

Cervesa d’estil Russian Imperial Stout. 
Alta graduació, cos robust i sedosi-
tat en boca. Destacable per les mal-
tes torrefactes que aporten notes de 
cafè, regalèssia i xocolata amarga. 

PALE ALE
33cl (cx: 12u)  PV. 1,64€

Cervesa de tradició anglesa amb malta 
base Pale anglesa i un afegit de malta car-
amel·litzada que li atorga un aroma a cara-
mel i mel de canya. Llúpol Columbus de la 
península, Cos lleuger-mig.

 CAPFOGUER

LA POPULAR
33cl (cx: 12u)  PV. 1,64€

Cervesa d’estil Blonde Ale. Suau, equilibra-
da i lleugera. De color daurat, amb aromes 
a mel i suau amargor. Bona introducció al 
món de les cerveses artesanes.

http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/74-32.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/388-406.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/391-407.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/389-405.html
http://botiga.queviure.cat/ca/begudes-alcoholiques/390-404.html


Quèviure | Begudes

 IDEAS

FRIXEN COLA
1l (cx: 6u)    PV. 1’45€
20cl (cx: 12u)   PV. 0’96€
Ingredients: aigua carbonatada, sucre, edul-
corant E-960 procedent de l’estèvia, col-
orant (E-150cl), acidulant (E-338 i E-330), 
corrector d’acidesa (E-331), aroma i 
aromes naturals (inclou cafeïna i quinina). 

REFRESCOS

 LA RUTA NATURAL

ZENG GINGER ALE
33cl   PV. 1,45€

Ingredients: aigua mineral, gengibre, sucre 
de canya, llimona i corrector d’acidesa: àcid 
cítric. Beguda amb gas afegit.

ZENG LLIMA I MENTA
33cl   PV. 1,45€

Ingredients: aigua mineral, suc de llima, 
sucre de canya, menta, corrector d’acidesa: 
àcid cítric. Beguda amb gas afegit.

ZENG TARONJA
33cl   PV. 1,45€

Ingredients: aigua mineral, suc de taronja, 
sucre de canya*, i corrector d’acidesa: àcid 
cítric. Beguda amb gas afegit.

 ECOCENTRAL - MONTMANY

SUC DE POMA NATURAL
1l (cx: 8u)    PV. 3’05€

Ingredients: 100% poma d’agricultura ecològica 
procedent del Parc Agrari del Baix Llobregat, i 
espremuda a l’obrador compartit d’Ecocentral.

http://botiga.queviure.cat/ca/sucs-i-refrescos/153-228-8410577050339.html
http://botiga.queviure.cat/ca/sucs-i-refrescos/152-229.html


PLAT BAGAZO
18cm (125u | cx: 8x125u) PV. 6’47€
22cm (50u | cx: 10x50u) PV. 5’23€
24cm (50u | cx: 20x50u) PV. 6’07€
Fets de fibra de canya de sucre, sense 
additius ni revestiments. Totalment com-
postables. Aptes per a forn, microones o 
congelació. 

Quèviure | Vaixella Compostable

GOT DE CARTRÓ BIO
100ml (50u | cx: 20x50u) PV. 1’68€
200ml (50u | cx: 20x50u) PV. 2’86€
300ml (50u I cx: 20x50u) PV.  3,72€
400ml (50u | cx: 20x50u) PV. 4’25€

Got de cartró d’una capa, amb revestiment 
PLA biodegradable. 

BOL BAGAZO
250ml (50u | cx: 20x50u) PV. 3’96€
400ml (50u | cx: 10x50u) PV. 6’07€
Fets de fibra de canya de sucre, sense 
additius ni revestiments. Totalment com-
postables. Aptes per a forn, microones o 
congelació. 

CULLERES CPLA 100% Bio

50u (cx: 20x50u) PV. 2,79€

Fetes de plàstic ecològic CPLA, sense 
petroli. Totalment biodegradables. Aptes 
per a congelació. 

CULLERETES DE CAFÈ 
DE FUSTA 110mm

100u (cx: 10x100u) PV. 2,77€

Fusta d’economia forestal certificada, amb 
revestiment ecològic. Naturalment biode-
gradable.

FORQUILLES CPLA 
100% Bio
50u (cx: 20x50u) PV. 2,79€

Fetes de plàstic ecològic CPLA, sense 
petroli. Totalment biodegradables. Aptes 
per a congelació.

GANIVET CPLA 100% 
Bio
50u (cx: 20x50u) PV. 2,79€
Fets de plàstic ecològic CPLA, sense petro-
li. Totalment biodegradables. Aptes per a 
congelació.

GOT TRANSPARENT PLA

100ml (50u | cx: 20x50u) PV. 2’33€

200ml (50u | cx: 20x50u) PV. 3’36€

400ml (50u | cx: 20x50u) PV. 6’44€
Fets de plàstic ecològic CPLA, sense petro-
li. Totalment biodegradables. Aptes per a 
congelació.

Vaixella Compostable

 BIOPACK SYSTEMS

CULLERES DE FUSTA 
165mm

100u (cx: 10x100u) PV. 5’25€

Fusta d’economia forestal certificada, amb 
revestiment ecològic. Naturalment biode-
gradable.

http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/121-258.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/123-256-4260392211170.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/122-257.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/129-250-4260392214232.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/127-252.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/139-241-4260392211156.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/138-242-4260392214072.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/135-245-4260392211316.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/132-248.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/131-249-4260392211309.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/116-262-4260392210630.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/125-254-4260392210654.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/115-263-4260392210692.html


TOVALLONS DE PAPER 
MARRÓ
20x20cm (100u | cx: 48x100u)  PV. 1,11€

Tovallons de paper 100% reciclat, de dues 
fulles. Totalment biodeagradables.

TASSA DE BAMBÚ
400ml   PV. 8,05€

Feta de fibra de bambú ecològic, midó de 
panís i resines naturals. Totalment biode-
gradables i compostables. 

ENVÀS 
CANYA DE SUCRE
500ml (100u I cx:5x100u)    PV. 11’39€

Envàs fet de fibra de canya de sucre, sense 
additius ni revestiments. Totalment com-
postable. Apte per a forn i microones.

Quèviure | Vaixella Compostable

 ALTERNATIVA3

TOVALLONS DE PAPER 
MARRÓ
33x33cm (100u | cx: 24x100u)  PV. 2,13€

Tovallons de paper 100% reciclat, de dues 
fulles. Totalment biodeagradables.

TASSA DE BAMBÚ
240ml   PV. 6,81€

Feta de fibra de bambú ecològic, midó de 
panís i resines naturals. Totalment biode-
gradables i compostables. 

PALET PER REMOURE
14cm (1000u)  PV. 9,00€

Palet de bambú per remoure begudes. Nat-
uralment biodegradable.

TAPA ENVÀS 
CANYA DE SUCRE
500ml (100u I cx:5x100u)    PV. 7’11€

Tapa feta de fibra de canya de sucre, sense 
additius ni revestiments. Totalment com-
postable. Apte per a forn i microones.

SAFATA  FULLA DE 
PALMERA
25x15cm (25u | cx: 8x25u) PV. 7’82€

33x27cm (25u | cx: 8x25u) PV. 12’63€

Plats de fulla de palmera premsada sense 
tractaments, de textura natural i decorativa.

http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/118-260-4260392211521.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/117-261-5060136004759.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/124-255.html
http://botiga.queviure.cat/ca/vaixella-compostable/124-255.html


Quèviure | Sabons i Detergents

ECOTECH 
DESENGREIXANT
750ml (cx: 12u) PV. 2’23€

Desengreixant formulat amb matèries prim-
eres d’origen natural d’elevat nivell de bio-
degradabilitat. 

ECOTECH MULTIUSOS
750ml (cx: 12u) PV. 1’75€
20l             PV. 33’86€
Netejador multiusos fet amb matèries 
primes d’origen natural d’elevat nivell de bi-
odegradabilitat. Apte per a ús en indústria 
alimentària.

ECOTECH FLOOR
1l (cx: 6u)  PV. 1’90€
20l             PV. 37’27€
Netejador ecològic de pH neutre per a la 
neteja de tot tipus de superfícies rentables. 
Fet amb matèries d’origen vegetal i alt niv-
ell de biodegradabilitat.

ECOTECH GELDERMO
400ml (cx: 12u) PV. 1’57€
5L (cx: 3u)            PV. 13’06€
20l             PV. 36’42€
Gel de bany i dutxa ecològic fet en base a 
ingredients d’origen vegetal de baix nivell 
d’irritabilitat.

ECOTECH VAIXELLES 
SETMATIC
750ml (cx: 12u)  PV. 3’41€
20l             PV. 62’97€
Detergent ecològic de pH neutre per a 
màquines rentavaixelles. Fet amb matèries 
primeres d’origen natural i alt nivell de bio-
degradabilitat.

ECOTECH VAIXELLES 
MANUAL
750ml (cx: 12u) PV. 2’11€ 
20l             PV. 45,80€
Rentavaixelles manual concentrat ecològic 
de pH neutre. Formulat amb matèries prim-
eres d’origen vegetal i d’alta biodegradabil-
itat.

ECOTECH TÈXTIL
2l (cx: 6u)  PV. 6’18€
20l                          PV. 63’69€
Detergent líquid ecològic per al rentat a 
màquina de tot tipus de roba. Fet amb 
matèries d’origen vegetal i alta biodegra-
dabilitat.

ECOTECH BANYS
750cl (cx: 12u)  PV. 1’96€
20l            PV. 29’47€

Netejador d’acció desincrustant fet amb 
matèries primes d’origen vegetal, amb un 
alt nivell de biodegradabilitat.

ECOTECH 
DESINCRUSTANT WC
750ml (cx: 12u) PV. 1,98€

Gel netejador d’acció desincrustant formu-
lat amb matèries primes d’origen natural 
d’elevat nivell de biodegradabilitat.

Sabons i Detergents

 ECOTECH

http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/105-278-8437009360019.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/104-279-8437009360033.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/114-266-8437009360569.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/106-277-8437009360002.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/109-274-8437009360545.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/98-284-8437009360125.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/98-284-8437009360125.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/113-269-8437009360590.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/111-271-8437009360392.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/110-272-8437009360736.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/100-282-8437009360071.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/108-275-8437009360743.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/96-286-8437009360309.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/107-276-8437009360323.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/102-280-8437009360057.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/101-281-8437009360637.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/99-283-8437009360026.html


SABÓ NATURAL ÍNDIA
100g   PV. 1,86€

Sabó elaborat mitjançant mètodes 
tradicionals per artesans saboners de 
Palam a la Índia. Varietat d’olors i in-
gredients.

ECOTECH SABÓ MANS
500ml (cx: 6u)  PV. 2,10€

Gel dermo ecològic fet amb ingredients 
d’origen vegetal de baix nivell d’irritabilitat, 
que neteja i respecta la pell, deixant-la sana 
i suau.

Quèviure | Sabons i Detergents

 ALTERNATIVA3

Per a més informació sobre els ingredients, al·lèrgens o procedència dels 

productes, consulteu la nostra botiga on-line: botiga.queviure.cat o poseu-vos 

en contacte amb nosaltres: info@queviure.coop

http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/306-309-8435030573163.html
http://botiga.queviure.cat/ca/higiene-i-neteja/97-285-8437009360132.html
http://botiga.queviure.cat
http://www.queviure.cat/contacte/


 MAPRYSER

MILL
5kg - reenvasat   PV. 56€
25kg           PV. 11,20€

Ingredients: mill ecològic. 
Al·lèrgens: pot contenir traces de glu-
ten en el procés d’envasat

CUSCÚS INTEGRAL
5kg - reenvasat    PV. 16€
20kg            PV. 44,80€

Ingredients: cuscus integral ecològic

CUSCÚS BLANC
5kg - reenvasat            PV. 14,06€
25kg             PV. 47,50€

Ingredients: cuscus ecològic

Quèviure | Secció Hosteleria

FLOCS CIVADA PRIMS
5kg - reenvasat            PV. 14,06€
25kg             PV. 47,43€

Ingredients: flocs de civada ecològica

FAJOL (BLAT SARRAÏ)
5kg - reenvasat            PV. 12,84€
25kg             PV. 51,70€

Ingredients: fajol ecològica

ARRÒS VAPORITZAT
25kg             PV. 70,19€

Ingredients: arròs sotmès a un procés 
de remull a 60º i a una forta pressió a 
vapor per eliminar el midó, conservant 
vitamines i sals minerals.

FARINA D’ARRÒS
25kg              PV. 71’67€

Ingredients: arròs.

FARINA DE CIGRÓ
5kg              PV. 21,27€

Ingredients: cigró ecològic.

Secció Hosteleria

OLI DE GIRA-SOL
20l              PV. 70’13€

Oli de gira-sol alt oleic.



 BIHORTAL

Quèviure | Secció Hosteleria

CIGRONS CUITS
5kg                    PV. 11,73€

Ingredients: cigró, aigua, sal marina, 
àcid cítric. Envasats en llauna.

ESPINACS FREGITS
5kg                    PV. 15,60€

Envasat en llauna.

SAMFAINA
5kg                    PV. 18,09€

Ingredients: tomata, albergínia, ceba, 
carbassó, tomata concentrada, oli 
d’oliva verge extra, sucre de canya, sal 
marina i àcid cítric. Envasat en llauna.

PEBROTS VERMELLS 
EN DAUS
3kg                      PV. 9,70€

Envasat en llauna.

PEBROTS VERMELLS 
SENCERS
3kg                      PV. 9,70€

Envasat en llauna.

REMOLATXA EN TIRES
3kg                    PV. 9,30€

Ingredients: remolatxa, aigua, vinagre, 
sucre de canya, sal marina, àcid cítric. 
Envasats en llauna.

OLIVES NEGRES
5kg                     PV. 23,73€

Envasat en llauna.

CAL VALLS

PURÉ DE TOMATA
3,85kg              PV. 10,12€

Ingredients: 100% tomata d’agricultura 
ecològica.



D’on venen 
els nostres 
productes?

PRODUCTORS, ELABORADORS 
I DISTRIBUÏDORS



BIODELÍCIES

Fleca de llegat familiar que des de fa 15 anys està espe-

cialitzada en l’elaboració ecològica de galetes utilitzant 

receptes tradicionals i noves tècniques, de manera ar-

tesanal, semiartesanal i automatitzada. Treballen amb 

farines de diversos cereals (espelta, civada, fajol, ordi 

i sègol, entre d’altres), i utilitzen com a edulcorants la 

panela de Comerç Just o alternatives com l’atzavara. Galetes

ALTERNATIVA3

Cooperativa elaboradora de productes ecològics de 

Comerç Just. El seu objectiu és oferir alternatives re-

sponsables, sostenibles i de qualitat als productes de 

consum habitual, en especial cafè, cacau i sucre de can-

ya, cuidant el màxim el procés d’elaboració, on no s’us-

en ni conservants ni additius artificials. El Comerç Just és 

un dels seus pilars més importants, i la seva manera de 

treballar combina la justícia social, el respecte pel Medi 

Ambient i la sostenibilitat econòmica.

Cafè i Tes

Xocolates

Sucres

Quèviure | Productors, Elaboradors i Distribuïdors

BIHORTAL

Projecte agrícola i d’elaboració de conserves 

ecològiques de la Sierra de Segura, a Jaén. Des del 1977 

realitzen conserves de gaspatxo andalús, patés d’olives 

i salses de tomata. Des del 2006, també elaboren brous, 

estofats en conserva, productes d’alimentació infantil, i 

altres conserves com llegums o blat de moro dolç. Bi-

hortal és la marca de la producció ecològica de l’em-

presa SCA Cortijo del Gavilán. 

Gaspatxo



BOUQUET D’HORT

Obrador de melmelades, conserves i cremes amb fruites 

i verdures de temporada, ecològiques i de proximitat. 

Des de Sant Pere de Ribes, Bouquet d’Hort vol recuper-

ar el sabor i valor de les conserves d’abans, fetes amb 

els excedents dels horts i camps, i elaborades amb el 

saber fer dels avantpassats. Col·laboren amb productors 

locals i el seu procés d’elaboració és del tot artesanal: el 

rentat, el tall i la cocció, que es fa a foc de flama. 

Melmelades

Cremes

Conserves

Quèviure | Productors, Elaboradors i Distribuïdors

BIOPACK SYSTEMS

DistribuÏdor a Espanya i Portugal de Bionatic GmbH, em-

presa alemanya que sub ministra solucions d’envasat 

sostenibles a partir de recursos renovables i reciclats. 

Ofereixen un gran ventall de vasos i ampolles biode-

gradables, vaixelles ecològiques i coberteria, envasos i 

bosses ecològiques. Les matèries primes amb les que 

treballen són vàries, entre les quals s’hi troba la fusta, 

la fulla de palma, el plàstic biodegradable o el bagàs 

(residu provinent de la producció de sucre). 

Vaixella Compostable

BIOGRUP

Projecte de distribució transparent de fruita i verdura 

ecològica, i altres productes de rebost, que treballa so-

bretot amb menajdors escolars. La seva fórmula és to-

talment innovadora en tan que no s’ajusten als principis 

de la distribució clàssica, sinó que consumidors contin-

uen pagant directament a productors, mentre que ells  

únicament cobren pels serveis de gestió integral, ga-

rantint així la traçabilitat i la relació directa entre produc-

ció i consum. Estan a l’Hospitalet de Llobregat.

Sal



ECOCASTELLS

Arròs

Productors d’arròs ecològic resultat de l’experiència de 

quatre generacions d’arrossers originaris del Delta de 

l’Ebre. A través de la selecció artesanal clàssica de les 

millors plantes de les varietats autòctones, han desen-

volupat les pròpies varietats d’arròs: Marisma Blanc i Ma-

risma Integral, d’indubtables qualitats gastrònomiques.

Convençuts de la importància del respecte a la natura i 

com a llegat per a les futures generacions, cultiven els 

camps de forma ecològica.

CAL VALLS

Llegum

Conserves

Empresa familiar dedicada des de 1978 a la produc-

ció i elaboració de sucs i conserves vegetals de cultiu 

ecoògic. Ubicada a Vilanova de Bellpuig (Lleida), actual-

ment l’empresa s’estructura en tres grans àrees: la pro-

ducció agrícola, l’elaboració dels productes de la pròpia 

finca i la realització d’altres conserves amb productes 

no propis, i la comercialització de tots aquests product-

es. La totalitat del residu orgànic produït es destina al 

compostatge i posterior adobament de les finques.

Quèviure | Productors, Elaboradors i Distribuïdors

CAPFOGUER

Cerveses

Projecte cooperatiu, gastronòmic i cerveser, tal com ells 

es defineixen. Neix l’any 2008 a l’Ateneu Popular Júlia 

Romea de Santa Coloma de Gramenet amb una petita 

producció de cervesa artesanal. Amb passos interme-

dis, l’any 2015 fan el salt i obren una fàbrica pròpia amb 

restauració. És aquí, a La Fàbrica, davant d’un dels llocs 

més emblemàtics de Gramenet, on es pot acompanyar i 

maridar aquesta excel·lent cervesa amb plats totalment 

casolans.



Quèviure | Productors, Elaboradors i Distribuïdors

FLECA TASCÓ

Farines

Pa Ratllat

Cooperativa nascuda a Barcelona l’any 1985 dedicada 

a l’elaboració, distribució i venda de productes de fleca 

ecològics, artesans i naturals. Tascó és un espai obert 

dins del món laboral, cultural, social i sanitari de Barce-

lona, amb la voluntat de fusionar iniciativa i creativitat, 

relació personal i intercanvi professional per construir 

un mar menys jerarquitzat i igualitari dins de la nostra 

societat. 

ENDEMIC BIOTECH

Sabons

Detergents

Empresa de base tecnològica, especialista en extract-

es botànics, cosmètica i higiene natural. Mitjançant un 

aprofitament sostenible dels recursos crea product-

es formulats sota criteris biotecnològics de qualitat. El 

seu sistema de treball es basa en el cultiu de plantes i 

recol·lecció forestal, per a l’obtenció d’una gamma d’ex-

tractes vegetals amb principis actius interessants i pro-

ductes finals amb un impacte ambiental reduït i l’aprofit-

ament de recursos renovables.

ECOINTEGRAL ARTESANS

Elaboradors des de 1984 de productes naturals, bi-

ològics i integrals de la més alta qualitat, i íntegrament 

provinents de l’agricultura ecològica. Els seus product-

es, partint de la base del seità o el tofu, abasten una 

gran quantitat i diversitat: hamburgueses, salsitxes, cro-

quetes, etc. Des de la ciutat de Mataró, Ecointegral Arte-

sans ofereix una opció d’alimentació sana, 100% vegetal 

i natural sense additius químics, ni conservants o color-

ants.

ProteÏna Vegetal



FRUITS DEL SECÀ

Iniciativa d’agricultura ecològica de secà especialitza-

da en llegums en gra, cereals en gra, farines mòltes en 

molí de pedra, llavors i cereals per a l’alimentació ani-

mal. Ubicada a Sant Pere Sallavinera (Anoia).

Llegum

IDEAS

Xocolates i cacau

Sucres

Quinoa

Conserves

IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidar-

ia) és una cooperativa sense ànim de lucre i d’Interès 

Social que treballa per promocionar el Comerç Just a 

través de programes de cooperació, assistència tècnica, 

importació, distribució i venta de productes artesanals 

i alimentaris. Cooperen amb productors de zones des-

favorides del sud (Amèrica, Àsia i Àfrica) oferint un preu 

just pels seus productes, garantint el respecte als drets 

humans i al medi ambient en tot el procés comercial.

LA GRANADELLA

Oli

Cooperativa agrària creada el 1920 per oferir l’oli di-

rectament del pagès als consumidors. Es dedica princi-

palment a la producció i comercialització de l’oli d’oliva 

verge extra, tot i que també s’encarrega de la producció 

d’ametlla i cereals dels seus associats. Per elaborar l’oli 

d’oliva verge extra de la màxima qualitat, es cuiden tots 

els processos de producció: des de la floració, el creix-

ement, la maduració del fruit fins a la seva recol·lecció i 

l’extracció del suc de l’oliva. 

Quèviure | Productors, Elaboradors i Distribuïdors
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LA MOIANESA

Empresa familiar situada a Moià dedicada a la fabricació 

de pasta des de 1880. Elaboren pasta ecològica a partir 

de sèmola de blat dur en un gran ventall de formes, i 

també elaboren pasta amb gustos i textures especials 

(integral, d’espelta, de quinoa, de verdures, bolets, amb 

llegums, etc.). El procés d’assecament és a baixa tem-

peratura, i dura entre 24h i 30h depenent del tipus de 

pasta. 

Pasta

MASSAXUXES

Torrons

Projecte d’elaboració de torrons artesans i ecològics 

nascut l’any 2012, però amb una llarga tradició de tor-

ronaires a l’esquena.  Ofereixen una gran varietat de 

torrons (xixona, alacant, xocolata negra, xocolata negra 

amb àgave, a la pedra, gema cremada, terronico i mas-

sapà), polvorons (tradicionals i vegans) i un seguit de 

simpàtics personatges torronaires. 

MAPRYSER

Empresa fundada el 1994 que, d’entre les seves altres 

activitats principals, es dedica a la comercialització d’al-

iments ecològics per a les indústries alimentàries. Les 

altres activitats consisteixen en la fabricació i distribució 

de fertilitzants, l’envasat i distribució de les baies de Goji 

al mercat francès, la distribució industrial d’especialitats 

químiques per a les indústries de pintures, tintes i ad-

hesius, entre d’altres. La seva seu es troba a la ciutat de 

Barcelona.

Cuscús semi-integral



NUA

Llegum

Distribuïdora Catalana de Quínua és un projecte sense 

ànim de lucre iniciat el 2014 amb l’objectiu d’estudiar 

les diferents varietats de la Chenopodium Quinua per la 

seva adaptació, promció i conreu ecològic a Catalunya, 

i posterior comercialització. Des del 2017 comercialitzen 

la quínua i les seves varietats, així com altres productes 

ecològics procedents de la rotació de cultius.

L’OLIVERA

Oli

Vins i Caves

Cooperativa d’integració social nascuda a Vallbona de 

les Monges el 1974, que es dedica al cultiu de vinyes i 

oliveres per elaborar vins i olis ecològics de gran qual-

itat. Des dels seus inicis, l’eix social està en el nucli del 

projecte. Junt a les activitats productives i d’integració 

laboral, també duen a terme activitats socials amb la 

població amb què treballen, fonamentalment persones 

amb discapacitat psíquica. A banda, ofereixen un servei 

de teràpia ocupacional des de l’any 2000.

Quèviure | Productors, Elaboradors i Distribuïdors

PUIGCERVER

Empresa familiar ubicada a Puigcerver, un petit poble 

del Pallars Jussà, dedicada a l’elaboració de formatge 

ecològic madurat de cabra. La llet del formatge prové 

del propi ramat de cabres de raça murciana, i el procés 

d’elaboració del formatge és totalment artesanal i dut 

a terme a la mateixa finca. El producte final és un for-

matge de llet pasteuritzada de cabra, de coagulació en-

zimàtica i maduració mínima d’un mes. Formatge
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TRES CADIRES
Projecte col·lectiu que a través de la recuperació i pro-

ducció d’un producte tradicional, el licor de vi de Nous, 

vol generar desenvolupament econòmic i social al terri-

tori de les GarrWigues i l’Urgell. El licor, basat en la mac-

eració de nous verdes en vi negre, es produeix des d’un 

obrador obert a altres projectes que el puguin neces-

sitar. Tal com ells afirmen, els tres eixos principals del 

projecte són: la tradició, el territori i el cooperativisme. 
Vi de nous



Però, qui són 
el component 
fonamental?

LES SÒCIES DE QUÈVIURE
Les sòcies són les que donen suport i basteixen tota l’estructura de l’activitat de Quèviure, en-
cara que no realitzin directament l’activitat cooperativitzada de forma diària. Entre les nos-
tres sòcies hi ha dos grans col·lectius: les sòcies consumidores i les sòcies productores. Al ser 
una cooperativa de segon grau, entre les sòcies de Quèviure hi ha també altres cooperatives. 



Cooperativa de Consum 30 PANXES

Cooperativa de consum agroecològic compromesa 

amb un consum socialment més just, respectuós amb 

el medi ambient i beneficiós per a la salut de les per-

sones. Consumeixen productes locals i de tempora-

da, de proximitat, ecològics, de comerç just i d’inserció 

social. S’organitzen de forma autogestionada i assem-

bleària, reduint intermediaris i establint relacions de 

confiança amb productors i distribuïdors. Participen a la 

vida del barri i cooperen amb altres grups de consum i 

entitats per canviar el model de consum actual.

Fleca l’ARESTA

Cooperativa de Consum El BORRÓ

Cooperativa de consum responsable i ecològic que 

des del 2005 promou un canvi d’hàbits en el consum 

per, en paraules seves, consumir allò que necessitem 

i no el que ens dicta el sistema. Consumeixen product-

es ecològics, amb responsabilitat social, de proximitat i 

temporada, potenciant el producte a pes i a granel per 

reduir al màxim l’impacte ambiental i la generació de 

residus. Formen part de les entitats de Sant Andreu de 

Palomar associades a l’Ateneu Harmonia, on es troben 

cada dijous al vespre.

Projecte cooperatiu i autogestionat que té com a objec-

tiu promoure l’agroecologia, la sobirania alimentària, la 

cooperació social i un món rural viu, a través de quatre 

àmbits d’actuació principals: l’elaboració de productes 

de fleca amb ingredients ecològics, llevat mare natural 

i forn de llenya; la formació i educació en agroecologia, 

cooperativisme i autogestió; la recerca en els mateixos 

àmbits; i la dinamització local agroecològica en el Tar-

ragonès.

Cooperativa de consum

Sant Andreu, Barcelona

Producció ecològica

Recerca, Formació i Dinamització

Santa Coloma de Queralt

Cooperativa de consum 

La Sagrera, Barcelona
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Grup de Consum EL CABÀS

Cooperativa de consum de productes ecològics que pr-

omou el consum responsable, la defensa del medi am-

bient i l’economia solidària. Totalment autogestionada i 

assamblèaria, els seus socis i sòcies tenen la voluntat 

de satisfer les seves necessitats reals amb solidaritat 

i responsabilitat, per mitjà de la compra col·lectiva, el 

reciclatge, la donació i l’intercanvi, tot aprenent a viure 

d’una manera més autosuficient, sostenible, solida`ria i 

cooperativa. Agafa el teu cabàs, i suma-t’hi!

L’ECONOMAT SOCIAL

FUNDACIÓ ROCA I GALÉS

Fundació cultural privada constituïda el 6 de juliol de 

1976 a Catalunya per dur a terme les finalitats de: l’es-

tudi i la promoció del cooperativisme a Catalunya i dels 

seus principis I valors; i el coneixement i defensa del 

patrimoni natural i del benestar social dins l’àmbit cul-

tural català. Les seves principals activitats són: l’edició 

de la revista “Cooperació Catalana”, el Centre de Doc-

umentació Catalana, els premis Fundació Roca i Galés, 

l’edició de publicacions, el Servei d’Estudis i Projectes, i 

la realització de taules rodones, jornades i seminaris. 

Cooperativa de treball associat sense ànim de lucre que 

té la finalitat de proveir de productes ecològics als seus 

socis, principalment en l’àmbit alimentari, en les millors 

condicions de qualitat, equitat social i preu. Vol asse-

gurar el dret fonamental de tot ciutadà a una aliment-

ació sense productes químics ni manipulacions trans-

gèniques, tot garantint que els processos que hagin 

intervingut en la  creació i distribució d’aquells béns, 

incorporin valor social i ambiental. 

Recerca i Investigació

Cooperativisme

Barcelona

Cooperativa de Treball

Sants, Barcelona

Cooperativa de Consum

Santa Coloma de Gramenet
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Associació EL LLEVAT

Cooperativa de consum agroecològic nascuda el 2009 

al districte de Nou Barris I actualment formada per més 

de noranta unitats domèstiques arreu de Barcelona. 

Compta amb tres punts de recollida de cistelles ubi-

cats a Nou Barris, Sant Andreu i la Vila de Gràcia. Té com 

a objectiu apropar a la població barcelonina producte 

ecològic, de comerç just i de proximitat, fomentar el 

consum responsable, crític, socialment i ambientalment 

just. És un projecte d’autoocupació, cooperativista i tre-

balla per fer xarxa de consum alternatiu a Barcelona. 

MENJADOR CA LA ROSA

L’OLIVERA COOPERATIVA

Cooperativa d’integració social que es dedica al cultiu 

de vinyes i oliveres per elaborar vins i olis ecològics de 

gran qualitat. Incorpora persones amb dificultats que 

participen activament en tot el procés. Així, juntament 

a les activitats productives i d’integració laboral, duen 

a terme activitats socials amb la població amb què tre-

ballen, fonamentalment persones amb discapacitat 

psíquica, especialment aquelles en situacions socials 

més desfavorides.  Treballen respectant els cicles de la 

natura i aplicant els criteris de l’agricultura ecològica. 

Cooperativa de treball i iniciativa social sense ànim de 

lucre referent en el menjar de qualitat per a col·lectius. 

Creuen en el treball des de l’ecologia integral com a 

motor de transformació social. Els seus àmbits d’actu-

ació principal són: l’elaboració de menús escolars per 

a nens/es i adolescents, casals d’estiu per a nens/es i 

adolescents, cursos de cuina, i l’elaboració d’esdeveni-

ments sostenibles (barres, càterings, etc.). 

Vins i Olis Ecològics

Integració Social

Vallbona de les Monges

Cuina de col·lectivitats

Cursos 

La Sagrera, Barcelona

Cooperativa de Consum

Nou Barris, Barcelona
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OPCIONS DE CONSUM RESPONSABLE

Cooperativa integral de consum i serveis que articu-

la i visibilitza diferents entitats de l’economia social i 

solidària, mitjançant acords d’intercooperació i convenis 

de col·laboració. Volen que cada vegada més gent incor-

pori criteris de sostenibilitat i justícia en les seves deci-

sions de consum i per això ofereixen informació a través 

d’un portal web gratuït i publiquen dos quaderns l’any 

en format paper. D’altra banda, ofereixen avantatges de 

consum i faciliten la gestió de canviar d’empreses de 

subministrament. 

ESPAI ORGÀNIC

Cooperativa de Consum EL REC

Cooperativa de consum agroecològic formada per 

veïnes del barri del Congrés-Indians i zones properes. 

Totalment autogestionada i assambleària,  els seus prin-

cipis són la solidaritat i la cooperació, la democràcia i 

la participació directa, les aspiracions no lucratives, la 

cooperació amb altres cooperatives i associacions a dif-

erents escales, i l’adhesió lliure i voluntària. 

Botiga cooperativa d’alimentació ecològica i de prox-

imitat. A més a més, ofereixen serveis d’assessorament  

nutricional i teràpies naturals, i tot tipus d’activitats di-

vulgatives: tallers i xerrades en format curt, i cursos de 

més llarga durada. Els serveis d’assessorament són 

personalitzats i inclouen: dietista, coaching personal i 

professional, Flors de Bach, naturopatia, yoga i chikung. 

També tenen un espai de degustació de tots els pro-

ductes de la botiga.

Cooperativa de Consum

Sant Andreu, Barcelona

Botiga cooperativa

Teràpies naturals

Formació

Degustació

Gavà

Publicacions

Consultoria

Barcelona
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Ecobotiga cooperativa EL RODAL

Botiga agroecològica cooperativa que vol donar més 

facilitats per a les famílies, i més sortida per a les pro-

ductores. Ofereixen producte ecològic de proximitat 

i de temporada, de petites explotacions sostenibles i 

que mantenen la cultura del camp. Tenen una flexibilitat 

horària i personal treballador per no haver de dedicar 

temps a la gestió. Són una cooperativa sense afany de 

lucre que pertany a sòcies i socis, i on es decideix de 

manera horitzontal i participativa. Aposten pel mercat 

social amb proveïdors ètics i sostenibles. 

Botiga cooperativa

Sabadell
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associa’t a Quèviure!
Si t’agrada el projecte de Quèviure i vols formar-ne part, no ho dubtis! Contacta’ns i t’explicarem en 

què consisteix associar-se a la cooperativa. Si ets productor/a o elaborador/a, tindràs un canal pref-

erent de comercialització dels teus productes. Si ets un grup de consum o cooperativa, tindràs un 

accés directe a productes de petits productors de la nostra terra,  amb la garantia d’unes condicions 

justes per a totes les parts. Si ets una botiga o un agent de restauració, tenim un gran ventall de pro-

ductes ecològics, de proximitat, iniciativa social i comerç just esperant-te.  No ho dubtis, contacta’ns! 

Visita el nostre web:   www.queviure.coop

Demana’ns informació: info@queviure.coop

Fes-nos una comanda:  comandes@queviure.coop o botiga.queviure.coop

Truca’ns!    Administració: 695 51 82 15 Comercial: 695 32 65 40

http://www.queviure.coop
http://botiga.queviure.cat/ca/


Quèviure
Distribuïdora de Mercat Social sccl

c. Sagunt, 40-42
08014 Barcelona

www.queviure.coop
info@queviure.coop

comandes@queviure.coop

Administració: 695 51 82 15
Comercial: 695 32 65 40

http://www.queviure.coop

