ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟ.ΜΕ
- Σκόνη πλυντηρίου ρούχων (3.30€/500gr 33 δόσεις)
(Αγνό άσπρο σαπούνι, φυσικός βόρακας, σόδα πλύσεως)

- Υγρό πλυντηρίου ρούχων (1,20€/1lt) (Αγνό άσπρο σαπούνι, φυσικός βόρακας, σόδα πλύσεως, νερό)
- Μαλακτικό ρούχων (1,20€/1lt) (Ξύδι, νερό, αιθέριο έλαιο απόσταξη λεβάντας)

σύνολο σε € ποσότητα

είδος

ΤΡΟΦΙΜΑ

- Καθαριστικό γενικής χρήσης (λεμόνι/μήλο) (1,20€/1lt και 3,60€/3lt)
(Αγνό άσπρο σαπούνι, νερό, χρώμα ζαχαροπλαστικής, αιθέριο έλαιο απόσταξη λεμόνι)

- Καθαριστικό τζαμιών (1,50€/1lt) (νερό, ξύδι, αλκοόλη πλύσεως, νερό)
- Υγρό σαπούνι πιάτων (1,30€/500ml) (άσπρο σαπούνι, ξύδι, καστορέλαιο)
- Κρεμοσάπουνο χεριών (1,50€/500ml) (πράσινο σαπούνι, αμυγδαλέλαιο, καστορέλαιο)
- Καθαριστικό για άλατα (3€/1lt)

Μέλι πορτοκάλι (9€/Kg)
Μέλι ανάμεικτο (9€/Kg)
Μέλι πεύκο - ρείκι (9€/Kg και 4,5€/500g)
Μέλι θυμαρίσιο (Κρήτη) (7,50€/Κg)*
Μέλι ανθέων (8€/kg)
Μέλι πεύκου (7€/kg)

Σύνολο:

Ονοματεπώνυμο:

Παραλαβή:

Μέλι ανθέων και λεμονιάς (7€/kg)
Κηρήθρα μελιού (6,50€/ περίπου 500g)
Μέλι με καρύδια (5€/ περίπου 500g)
Γύρη ανθέων αθέρμιστη (7€/ περίπου 250g)

Στο καλάθι διατίθεται επίσης αλόη σε γλαστράκια, η τιμή των οποίων
κειμένεται ανάλογα με την ηλικία των φυτών από 8 έως 25 € . Τα φυτά 4
χρόνων, όπου η αλόη έχει αναπτύξει όλα τα θρεπτικά της συστατικά κοστίζει
50€. Η παραγγελία γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το καλάθι και τον
παραγωγό.

Γύρη ανθέων (Αγρόκτημα Αντωνόπουλου) (7,50€/200g)
Βασιλικός πολτος (30€/10-12g)
Σουηδικό πικρό (schweden bitter) (5€/100ml)
Ελιξίριο με μέλι και πράσινο καρύδι (5€/100ml)
Ταχίνι (Λήμνος) (3,80€/350g) (7,10€/700g)
Συκόπαστα βιολογική (1,10€/100g)
Σύκα ξερά βιολογικά (4€/500kg)
Φασόλια (Φάρσαλα) (2,50€/Kg)

Η λίστα των διαθέσιμων προιόντων με τις τιμές τους γνωστοποιείται στον πίνακα ανακοινώσεων στο στέκι
της συνέλευσης και μέσω email. Μέχρι τις 21/10 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραγγείλουν τα προϊόντα,
προπληρώνοντάς τα κάθε Τετάρτη 21:00 - 22:30 στη συνάντηση του Καλαθιού και κάθε Κυριακή 8:30 στην
συνέλευση. Όλα τα προϊόντα που είναι υπογραμμισμένα καθώς και τα προιόντα της Β.Ι.Ο.Μ.Ε. θα είναι άμεσα
διαθέσιμα στο στέκι κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 21:00 - 22:30
Σημείωση: Για παραγγελίες μελιού, φέτας, λαδιού ή για ρακί κατα την
παραλαβή ο καθένας φέρνει και το ανάλογο βάζο/δοχείο/μπουκάλι.

Φaκές (Φάρσαλα) (1,60€/Kg)
Ρεβύθια (Φάρσαλα) (2€/Kg)
Φασόλια (Φενεού) (3€/Kg)
Φασόλια ψιλά Πρεσπών (3,70€/Kg)
Γίγαντες παραδ.καλλιλέργειας (Πρέσπες) (4,20€/Kg)
Γίγαντες παραδ.καλλιλέργειας μαύροι (Πρέσπες) (4,80€/Kg)

* Τα προιόντα αυτά είναι διαθέσιμα μόνο αν μαζευτεί μεγάλη ποσότητα παραγγελιών

Κύπρου 43, Βυρώνας

συνέλευση κατοίκων Βύρωνα, Καισαριανής, Παγκρατίου
syneleysikatoikwnvkp.gr-tapitourgeio@gmail.com

Γίγαντες (Καστοριά) (3,50€/Kg)*
Φασόλια ( χοντρά, πλακέ) (Καστοριά) (3,50€/Kg)*
Φάβα (Κορινθίας) (3,35€/Kg)
Λάδι ελιάς, οξύτητας 0,3% (22,50€/5Kg)
Λάδι (Μεσολόγγι ή Μεσσηνία) (3,80€/lt)

Παξιμάδια κρίθινα (Συνετ. κοινότητα αυτάρκειας Ηράκλειο Κρήτης) (3,00€/800g)

Καφές munno mukabi σε κόκκους (Γουατεμάλα, Αϊτή) (12€/250Kg)

Βραχάκια (Γυν. Αγροτουριστικός Συν/σμός Πτελεού) (3,70€/400g)

Καφές EL BOSQUE σε κόκκους (Συν/σμός La Nueva Esperanza) (13,10€/Kg)

Νιφάδες βρώμης βιολογικές (Αγρόκτημα Αντωνόπουλου) (1,90€/400g)

Durito, Ζαπατίστικος βιολογικός καφές σε κόκκους
(Ζαπατιστικος Συνεταιρισμός, Τσιάπας, Μεξικό) (7,75€/500g)

Νιφάδες σίκαλης βιολογικές(Αγρόκτημα Αντωνόπουλου) (2€/400g)
Πλιγούρι σίτου (Αγρόκτημα Αντωνόπουλου) (1,40€/500g)
Καλαμπόκι για ποπ κόρν βιολ. (Αγρόκτημα Αντωνόπουλου) (2,10€/400g)
Αλεύρι βιολ. λευκό, μαλακό (Αγρόκ. Παπαγεωργίου, Κόνιτσα) (1,90€/Kg)
Αλεύρι βιολ. κίτρινο, σκληρό (Αγρόκ. Παπαγεωργίου, Κόνιτσα) (1,80€/Kg)
Αλεύρι βιολ. Ολικής άλεσης, μαλακό/σκληρό
(Αγρόκ. Παπαγεωργίου, Κόνιτσα) (1,65€/Kg / 1,60€/Kg)

Durito, Ζαπατίστικος βιολογικός καφές arabica για εσπρέσο
(Ζαπατιστικος Συνεταιρισμός, Τσιάπας, Μεξικό) (4€/250g)
Libertad, Ζαπατίστικος βιολογικός καφές φίλτρου αλεσμένος
(Ζαπατιστικος Συνεταιρισμός, Τσιάπας, Μεξικό) (7,75€/500g)
Καφές ελληνικός (Ξανθός/Μέτριος/Σκούρος) (2,20€/250g)
Tσάι (Πράσινο/Κόκκινο) (2,50€/100g)
Tσάι σε φακελάκια (earlgrey/κόκκινο/grϋner tee/schwarzer tee) (2,50€/20φακ.)

Aλεύρι καλαμποκιού ολικής άλεσης (Αγρόκ. Αντωνόπουλου) (2,40€/kg)

Ρούμι Κούβας (Λευκό/Μαύρο 5ετών/Μαύρο 7ετών) (14,5€/17€/18€ τα 300ml)

Aλεύρι κίτρινο χωριάτικο (Αγρόκ. Αντωνόπουλου) (2,30€/kg)

Ρακί (Κρήτης) (2,5€/lt)

Ζυμαρικά ολικής άλεσης βιολογικά (βίδες-πένες) (Αγρόκ. Παπαγεωργίου) (1,7€/500g)
Ζυμαρικά παραδοσιακά (πένες,βίδες, καμπάνα,ταλιατέλα)
(Αγρόκ. Παπαγεωργίου) (1€/500g)
Τραχανάς (ξινός ψιλός ή γλυκός χοντρός) (2€/500gr)
Ρύζι καστανό αναποφλοίωτο (Μεσολόγγι) 3.50€/3kgr
Ρύζι καρολίνα (Β’ Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου) (1,9€/Κg)
Ρύζι bonnet κίτρινο (Β’ Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου) (1,25€/Κg)
Ρύζι νυχάκι (Ανθήλη) (1,20€/Κg)
Τυρί φέτα (Αγρ. Συν. Μανταμάδου, Λέσβος) (6,50€/kg) (26€/4kg-τενεκές+άλμη)

ΣΑΠΟΥΝΙΑ
- Σαπούνι από ελαιόλαδο (1.20€/120gr)

(Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, λάδι καρύδας, φοινικέλαιο, σόδα (ΝαΟΗ), νερό)

- Σαπούνι από ελαιόλαδο κατά της ακμής (2.00€/120gr)

(Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σόδα (ΝαΟΗ), λάδι καρύδας, φοινικέλαιο, λάδι καλεντούλας, νερό,
αιθέρια έλαια (δέντρο του τσαγιού, νιάουλι, λεμόνι)

- Σαπούνι από ελαιόλαδο και πορτοκάλι (2.00€/120gr)

Γραβιέρα (Αγρ. Συν. Μανταμάδου, Λέσβος) (10€/kg)

(Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σόδα (ΝαΟΗ), λάδι καρύδας, φοινικέλαιο, φυσικός
χυμός πορτοκάλι, νερό, αιθέρια έλαια (δέντρο του τσαγιού, πορτοκάλι, κανέλα,
κανελλογαρύφαλλο)

Λαδοτύρι (Αγρ. Συν. Μανταμάδου, Λέσβος) (10€/kg)

- Σαπούνι από ελαιόλαδο και λεβάντα (2.00€/120gr)

Βούτυρο Αγνό (Αγρ. Συν. Μανταμάδου, Λέσβος) (4,60€/300g)

(Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, σόδα (ΝαΟΗ), λάδι καρύδας, φοινικέλαιο, λάδι αχίλλειας, νερό,
αιθέρια έλαια (λεβάντα, πεύκο)

Βούτυρο Νωπό (Αγρ. Συν. Μανταμάδου, Λέσβος) (4,80€/500g)
Μουστάρδα (2,50€/200gr)
Αυγά βιολογικά (κότες ελευθέρας βοσκής Κοζάνης) (2,70€/6άδα)
Αλάτι ημίχοντρο (0,70€/kg)

ΔΙΑΦΟΡΑ

Μερέντα πραλίνα (3,00€/400g)

Κρέμα προσώπου ενυδατική με κερί και έλαια (10€/110ml)

Ζάχαρη μαύρη (equador) (3,40€/kg)

Κηραλοιφή αντιηλιακή (8€/110ml)

Κακάο equador (Βολιβίας) (1,40€/75g)
Καφές ντεκαφεϊνέ φίλτρου (4,90€/250g)
Καφές espresso / moka munno mukabi (Γουατεμάλα, Αϊτή) (3,10€/250g)
Καφές EL BOSQUE φίλτρου και εσπρέσσο αλεσμένος 100% arabica /moka
(Συν/σμός La Nueva Esperanza,Γουατεμάλα) (3,70€/250g)

Κηραλοιφή με βαλσαμόλαδο (8€/110ml)
Βάμμα πρόπολης (5€/50ml)

