L'obrador Fruit-i-Med

Llaminers Aliments Mediterranis

FRUIT-i-MED
Obrador d'artesania alimentària amb fruits i aliments de la Mediterrània.

L'artesania alimentària ofereix productes elaborats amb procediments tradicionals per
conservar i optimitzar l'aportació nutricional dels aliments, el seu sabor i textura, una bona
conservació i màxim aprofitament.

Les melmelades ofereixen una admirable fórmula per gaudir del plaer llépol als gurmets amb
més exquisit paladar. L'elevada aportació nutricional de les fruites i verdures fa que amb el
sucre, afegit per asegurar la conservació de la melmelada, tenim alhora una bona aportació
d'energia i de vitamines, sals minerals, fibra...

O sigui aliments molt adequats per a l'alimentació de gent activa.

I per facilitar esmorzars i postres molt agradables per a tothom, especialmente la mainada.

També per a la gent gran, per la bona ingesta i la diversitat de propostes i maridatges amb
altres aliments o plats.

FRUIT-i-MED ofereix a més una atractiva gamma de diversos productes alimentaris
mediterranis: mels, olives, salses, vinagres, vins i licors, postres dolços... alguns amb
reconeixement internacional, com el nostre "PA de FIGA", premiat a Anglaterra amb el distintiu
"Great Taste Gold"
l'any 2012.
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I la ratafía i els vermuts... cal probar-los i ja ens ho direu vosaltres!

FRUIT-i-MED a continuat l'experiència de l'antic obrador "Les Flors del Montseny" (des de
l'any 1980) i innova amb l'actual direcció de Carme Hernández Duran i Joan Borràs Sánchez,
diplomat en Educació Alimentària i Nutricional.

Insistim: us invitem a fer-ne un tast. Si voleu fer una comanda, consulteu per telèfon o
e-mail les opcions de transport i despeses d'enviament. Gràcies!!!!

Tots els preus indicats, IVA inclòs, son els dels productes sense despeses de transport, que
varien segons el pes de cada enviament.
Per tant cal que acordem per telefòn o e-mail el cost d'enviament, o la recollida directa. Per
a més info:
+34 938.473.061 / 616612605
artesania.alimentaria@florsmontseny.com
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