
Cistella de temporada
A la cistella et trobaràs aliments propis 
de la temporada. Res que hagi estat 
desat en cambres frigorífiques per temps, 
transportat de zones allunyades o forçat 
a madurar artificialment.

La dieta amb la nostra cistella seguirà el 
ritme de la natura amb DIVERSITAT de pro‐
ductes que anirant sorgint al llarg de 
l'any. Bona part dels productes els podem 
oferir al punt de MADURACIÓ òptim.

Cistella ecològica
Tots els productes que posem a la cistella 
segueixen els criteris de l'agroecologia. 
La nostra producció és el més natural 
possible. Sense productes perjudicials. Ni 
herbicides ni pesticides químics artifici‐
als. 

Pot ser que l'aspecte dels nostres produc‐
tes no s'assembli al que ofereixen molts 
comerços, ja que estan expostos a la bio‐
diversitat i no reben tractaments un cop 
collits. Però segur que són SALUDABLES I 
GUSTOSOS.

Cistella de producció pròpia
A la cistella us oferim el que tenim. És la nostra producció. 
Surt del nostre hort i va a les vostres taules en un periode de 
temps molt curt.
El nostre objectiu és mantindre una àmplia diversitat de pro‐
ductes que ens permeti cobrir una bona part de les necessi‐
tats diàries tot i respectant el medi ambient. Som producte 
local. Som a prop, ens podeu visitar.

Volem ser el teu PAGÈS DE PROXIMITAT. 

Cistella amb varietats 
La nostra cistella té alguns productes de 
varietats tant tradicionals com de verdu‐
res que no es troben en els circuïts co‐
mercials ordinaris. Algunes d'aquestes 
varietats s'han cultivat al llarg de tota la 
història, però recentment han estat re‐
emplaçades per un reduït nombre de ve‐
getals comuns. 

Amb la cistella de Can Mercaderet enri‐
queixes la teva dieta amb DIVERSITAT de sa‐
bors, colors i nutrients.

La cistella d''  Ecomercaderet
Què és la cistella "bàsica setmanal"?
És l'oferta que fem cada setmana amb 
els productes més abundants i millors del 
nostre hort. 
Us porposem adaptar la dieta a allò que 
porta la cistella. Tot i així, també podeu 
afegir productes extra.

D'aquesta manera la vostra dieta està 
connectada amb la producció de l'entorn 
més immediat i això fa que sigui el més 
SOSTENIBLE possible.

Com demanem la cistella?
Ho podeu fer a través del formulari que es troba 
a la web, que us podem enviar a través d'una llis‐
ta de difusió de whatsapp o de correu electrònic.
També podeu escanejar el codi QR del costat, 
omplir les vostres dades i cada semana us 
enviarem un enllaç a la comanda de la cistella.
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