Tipologia
ALIMENTACIÓ
PERFUMERIA I NETEJA

Subtipologia
menjar ecològic,
cosmètica
ecològica,

ALIMENTACIÓ

icona
a03? a04? a05?
a06?

menjar ecològic

ALIMENTACIÓ
ALIMENTACIÓ
PERFUMERIA I NETEJA

a03
a03

menjar ecològic
menjar ecològic,
cosmètica
ecològica

a03? a04? a05?
a06?

ACCESSORIS

ALIMENTACIÓ

menjar ecològic i
dietètica

ALIMENTACIÓ

PERFUMERIA I NETEJA
ALIMENTACIÓ

Passatge Senillosa, 4

producte
ecològic

x

a03? a04? a05?
a06?
a03

mejar ecològic
menjar ecològic,
cosmètica
ecològica i dietètica

ALIMENTACIÓ

Free food

Plaça Sant Vicenç de Sarrià, 4

x

Sinmas
El Cau, la
graneria de
Sarrià

C/ del Cardenal Vives i Tutó, 64-66

x

C/ Pedró de la Creu, 2

x

Passatge Senillosa, 1

a03? a04? a05?
a06?

x

x

x
només la
fruita i
verdura

Sarrià Verd

C/ Negrevernís, 10

x

x

Temps de
Terra

C/ Rector Voltà, 1

x

x

x

Estem B

Manantial de
Salud

C/ Major de Sarrià, 91

C/ Major de Sarrià, 55

x

C/ Major de Sarrià, 44

x

x

x

oferta

x

alimentació i cosmètica ecològica. Productes
de neteja ecològics. Dietètica.

x (bosses de
paper)
x (bosses
compostables)

alimentació sense gluten i sense làctics
alimentació. Botiga que fa d'intermediaris
entre els productors locals i els socis

x (bosses
compostables)

alimentació i cosmètica ecològica,
suplements alimentaris

x (utilitza paper i
kraft)

cistells i espardenyes (de València, Aragó,
Mallorca)

alimentació

x
cafè
comerç just
i nous a

El Coc de
Sarrià

bossa plàstic

alguns
només
fruita,
verdura i
fruits secs

C/ Major de Sarrià, 116

xarcuteria,
menjar
preparat

x

menjar ecològic i dietètica
La fruita i verdura (prové del seu camp) no
té el certificat eco, però no utilitzen
fertilitzants químics. Cerveses i vins
ecològics. Productes d'Amposta
x (bosses
compostables)
prioritzen bossa
de paper, han
donat bosses de

Cosmètica i alimentació ecològica

email

x

C/ Major de Sarrià, 110

alguns
productes

x

x

Verdallar

Can Monras Horts de Sarrià de les
Germanes de l'Assumpció

x

x

x

contacte

info@freefood.es

93 280 66 03 Marina i David 10:00-14:00, 16:30-20:30

info@sinmas.info

93 185 81 65 Pau

ealvarpi@gmail.com

93 000 67 58 Bàrbara

marsansenillosa@yahoo.es 932 04 35 38 Miquel

NO

93 203 19 76 Concepció

info@sarriaverd.com

932 80 01 54 Montse i Franc

amposta@tempsdeterra.com 93 106 01 01 Carlos 93 212 26 30 (telf botiga St Gervasi)

info@ecovending-online.es 93 348 23 77 Lluís

Eco: ous, pollastre, formatges, llet, iogurts,
vi, sal, oli, herbes, llegums i olives
info@foixdesarria.com

usa més bosses
de paper kraft i
envasos
menjar preparat i reposteria emprant alguns
reciclats i
ecològics
Cistelles deproductes
fruita i verdura
eco produïdes info@puntosmile.com
als horts de Sarrià. Altres productes eco:
ous, fruits secs, vi, oli, pa. Projecte amb
joves en risc d'exclusió social i repartiment
amb tricicles elèctrics.
contacta@verdallar.com

Pàgina 1

tel

93 205 80 20

Alimentació i cosmètica ecològica. Llegums,
celeals, pastes i plantes medicinals a granel

Puntosmile

a03
menjar ecològic

km0

Marsan
Cistelleria i
espardenyeria
Castell

a03
menjar ecològic

ALIMENTACIÓ

alimentació_def

granel

a03

a06
menjar a granel
cosmètica
ecològica, menjar
ecològic

ALIMENTACIÓ

ALIMENTACIÓ

Veritas

Carrer

a03
menjar ecològic

ALIMENTACIÓ

Nom

93 203 06 83 Pili

Matí 9,00 a 15,30h

93 205 59 66 Sr. Teixer o filla 93 301 14 44 (botiga del Raval)

93 553 52 07 Katrin Dibowski 93 372 32 37 (botiga d'Esplugues)

93 268 80 15 / 638 237 718

