
PETITES introduirCAN PEROL. PRODUCTES A LA 
CISTELLA SETMANAL (II)

Com vam introduïr la setmana anterior, Can Perol comença a ser proveïdor de 
fruita i verdura a la cistella setmanal de la Cooperativa de consum responsable 
Candela, juntament amb la Feixa Verda i alhora també ens proveiran de pa i 
brioixeria  del  seu  obrador,  juntament  amb  els  productes  de  la  Fleca  Roca 
(Sabadell).

En el darrer Petites Idees (Número 18) ens acostàvem al projecte de Can Perol. 
En aquesta ocasió veurem els productes que trobem a la comanda setmanal. 
Començarem fent  comanda  cada  dues  setmanes,  és  a  dir,  TINDREM  ELS  
PRODUCTES DE CAN PEROL UNA SETMANA SÍ I UNA NO.

Comencem amb la comanda el dimecres dia 10 d'abril  i després la següent 
serà el 24 d'abril. Els productes de Can Perol tenen l'identificatiu de CP després 
del nom: per exemple, Bledes CP. 

Productes a la comanda setmanal de CAN PEROL aquesta setmana

DM-Fruita i Verdura

Verdura

• Bleda CP (1,20€/manat)
• Bleda Groga CP (1,20€/manat)
• Bleda Vermella (1,29€/manat)
• Calçots manats 10 ut CP (1.79 €/10 ut)
• Calçots manats 25 ut CP (4.49 €/25 ut) 
• Carxofa CP (3.14 €/kg) 
• Col CP (1.30 €/unitat)
• Escarola CP (1.36 €/unitat)
• Faves CP (2.83 €/kg) 
• Pèsols CP (6.77 €/kg)

Fruita

• Plàtan CP (2.30 €/kg) 
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• Kiwi CP (2.92 €/kg)
• Taronja CP (1.46 €/kg) 
• Taronja Suc CP (1.46 €/kg

DM-Pa

• Base de Pizza CP (2.59 €/unitat) 
• Bunyols CP (6.61 €/250g)
• Coca llardons CP (11.97 €/350g) 
• Coca verdures CP (5.64 €/300g)
• Galetes Cereals i Panses CP (3.74 €/8 ut) 
• Galetes llimona CP (3.74 €/8 ut)
• Galetes xocolata i nous CP (3.97 €/8 ut) 
• Galetetes Farigola amb xocolata CP (3.74 €/8 ut) 
• Magdalenes artesanes CP (3.86 €/4 ut) 
• Magdalenes integrals espelta CP (3.99 €/4 ut) 
• Magdalenes xocolata CP (4.22 €/4 ut)
• Melindros artesans CP (3.37 €/200g) 
• Pa artesà de nous CP (3.99 €/500g)
• Pa artesà de Sant Vicenç CP (2.86 €/500g) 
• Pa artesà olives CP (3.12 €/500g) 
• Pa de coca CP (2.64 €/300g)
• Pa de kamut CP (3.40 €/400g) 
• Pa Espelta CP (3.27 €/500g) 
• Pa Integral CP (2.74 €/500g) 
• Pa llavors CP (3.54 €/400g) 
• Pa ratllat Cp (1.50 €/500g) 
• Panets de Sant Vicenç CP (2.79 €/4 ut) 
• Panets de viena CP (2.07 €/4 ut) 
• Pizza tonyina CP (9.87 €/670g)
• Pizza vegetal CP (9.87 €/580g) 

Per més informació: 

http://www.canperol.cat/
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