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APERITIUS
Totes les patates i snacks d’aperitiu bonpreu : totes les referències són sense ou
Ceba bonpreu fregida (pot 100 g)
Crispetes bonpreu amb sal especial microones (pack 3 bosses 100 g)
Cotnes, llardons, morro i rostes fregides bonpreu (safata de 40, 100, 75 i 60 g respectivament)
Olives bonpreu: totes les referències son sense ou
*un=unitats

BEGUDES, SUCS DE FRUITES, TES I CAFÈS
Gasosa bonpreu (ampolla 0,5 l / ampolla 1,5 l)
Sifó bonpreu (ampolla 1,5 l)
Aigua bonpreu amb gas ampolla (0,5 l /1,5 l)
Aigua bonpreu s/gas ampolla ( 0,33l /0,5 l/1,5/5 l/8 l)
Beguda bonpreu per esportistes (ampolla 0,5 l i 1,5 l)
Beguda bonpreu refrescant isovermella / isoblava ( ampolla 0.5l)
Refrescs bonpreu de maduixa / taronja / tropical sense gas (ampolla 1,5 l)
Refrescs bonpreu de llimona / taronja amb gas (ampolla 2 l)
Te bonpreu de llimona / llimona sense sucre /préssec/ te verd (ampolla 1,5 l)
Beguda de soja Bonpreu / beguda de soja a/xocolata (bric 1 l)
Cafè soluble bonpreu normal/ descafeïnat (sobres / flascó)
Cafè mòlt bonpreu natural / descafeïnat /exprés natural / mescla (paquet 250 g)
Cafè bonpreu en gra (paquet 250g)
Càpsules de cafè bonpreu molt intens / intens / aràbiga / descafeïnat /ristreto(10 un* /20 un*)
Compatibles amb cafeteres Nespresso
Càpsules de cafè bonpreu exprés / descafeïnat/cafè amb llet/ tallat ( 16 un*)
Compatibles amb cafeteres Dolce Gusto
Cafè caputxino bonpreu soluble (10 sobres)
Infusions bonpreu: totes les referències són sense ou
Vins i caves bonpreu: totes les referències són sense ou
Cerveses: totes les referències són sense ou
Sucs de fruita bonpreu: totes les referències són sense gluten
Nèctars de fruita bonpreu: totes les referències són sense gluten
Smoothies bonpreu (250 ml)
Puré de fruites eco ( aliment infantil): totes les referències són sense ou

CARAMELS, GOMINOLES I XICLETS
Caramels “sense sucres” bonpreu nata i maduixa / toffe (90 g)
Caramels de goma bonpreu móres (bossa 150 g)
Caramels de goma bonpreu ensucrats sabor fruites (bossa 135 g)
Gominoles bonpreu espaguetis (bossa 100 g).
Gominoles bonpreu pals de nata i maduixa /cola picant /maduixa picant ( terrina 320 g)
Gominoles bonpreu cintes maduixa ( terrina 300 g)
Assortit de núvols bonpreu (bossa 150 g)
Assortit d’ossets bonpreu (bossa 150 g)
Llaminadures de goma bonpreu ensucrades ( bossa 150 g)
Llaminadures de goma bonpreu sabor fruita (bossa 150 g)
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Llaminadures bonpreu assortides (terrina 200 g)
Llaminadures bonpreu assortides sabor àcid (terrina 200 g)
Llaminadures bonpreu ossets ensucrats (terrina 200 g)
Regalèssia bonpreu vermella (terrina 300 g)
Xiclets bonpreu “sense sucres” de maduixa / menta / clorofil.la (bossa 35un*)
Xiclets bonpreu melons (terrina 180 g )

CARN I PREPARATS CARNIS
Llom adobat ( safata 200g)

CEREALS I LLEGUMS
Blat de moro dolç bonpreu (llauna 285 g / lot 3 un* de 140 g / lot llauna de 3un* de 70 g )
Pèsols bonpreu (llauna 250 g / lot 3 un* de 120 g)
Arròs bonpreu cru: totes les referències són sense ou
Llegums bonpreu crus (paquet 500 g): totes les referències sense ou
Llegums bonpreu cuits (flascó 200 g / 400 g): totes les referències sense ou
*un=unitats

CONFITURES I MELMELADES
Confitura bonpreu préssec / pruna / taronja amarga / maduixa (flascó 375 g)
Melmelada bonpreu albercoc/ fruites vermelles / gerds/ maduixa / presséc/ pruna/ taronja amarga/ nabius
(flascó 340g i 640 g)
Melmelada Bonpreu “baix valor energètic” maduixa / préssec (flascó 310g)
Codonyat bonpreu casolà (safata 250 g)
Fruita bonpreu en almívar / amb el seu suc: totes les referències són sense ou

CONSERVES DE PEIX I MARISC
Sardines bonpreu en oli d'oliva / en oli gira-sol/ en escabetx / en tomàquet (llauna 88g)
Sardinetes bonpreu picants / escabetx / tomàquet/ oli gira-sol/ oli oliva (llauna)
Musclos bonpreu al natural/ en escabetx/ picants (llauna). Totes les referències
Tonyina bonpreu al natural / oli vegetal / oli oliva/ en escabetx (llauna i flascó) Totes les referències.
Tonyina bonpreu baix contingut en sal (flascó) Totes les referències.
Ventresca de tonyina en oli d’oliva (llauna)
Bonítol del nord bonpreu en oli d'oliva (llauna i flascó) Totes les referències.
Filets d’anxova bonpreu en oli d'oliva (flascó i llauna) Totes les referències
Filets d’anxova bonpreu en oli vegetal (flascó, safata i llauna) Totes les referències
Filets d’anxova bonpreu del Cantàbric en oli d’oliva (pot 75 g/terrina 150 g)
Filets de seitó bonpreu en oli vegetal (safata 45 g)
Filets de cavalla bonpreu en escabetx / en oli vegetal (llauna 75 g)
Cloïsses bonpreu al natural (llauna). Totes les referències
Escopinyes bonpreu al natural (llauna). Totes les referències
Daus de canana bonpreu en oli / salsa marinera/ allet (llauna). Totes les referències
Calamarsons bonpreu farcits en oli / en tinta (llauna). Totes les referències
Canana a trossos bonpreu en oli/ en tinta/ salsa americana (llauna). Totes les referències
*un=unitats
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CONSERVES VEGETALS
Amanida bonpreu mediterrània (flascó 190 g)
Amanida bonpreu xinesa (flascó 180 g)
Amanida bonpreu clàssica (flascó 400 g)
Minestra verdures bonpreu (flascó 400 g)
Bledes bonpreu (flascó 425 g)
Mongeta tendra bonpreu (flascó 355 g)
Cols bonpreu de Brussel·les (flascó 400 g)
Cards bonpreu (flascó 400 g)
Espinacs bonpreu (flascó 450 g)
Favetes bonpreu fregides (flascó 235 g)
Broquetes bonpreu dolces / picants (flascó 150 g)
Bitxo bonpreu amb vinagre (flascó 125 g)
Còctel bonpreu de confitats (flascó 180 g)
Brots germinats bonpreu (flascó 180 g)
Api bonpreu ratllat amanit (flascó 180 g)
Cogombres bonpreu amb vinagre petits / grans/ sabor anxova (flascó 180 g)
Pastanaga bonpreu ratllada amanida (flascó 180 g)
Remolatxa bonpreu ratllada / rodanxes (flascó 180 g)
Cors de carxofa bonpreu (flascó i llauna) Totes les referències
Carxofes bonpreu senceres/ trossos (flascó i llauna) Totes les referències
Carxofes bonpreu amanides (terrina 125 g)
Tàperes (flascó 110g)
Margallons bonpreu (flascó 110 g / flascó 250 g)
Rovellons bonpreu medallons/sencers/trossejats/ botó (llauna i flascó) Totes les referències
Bolets: llenega del Pirineu, bolets variats, bolets amb oli (flascó) totes les referències
Xampinyons bonpreu sencers/ laminats (flascó i llauna) Totes les referències
Tomàquet bonpreu al natural trossejat/ ratllat /triturat / sencer/ triturat amb ceba (llauna) Totes les ref.
Tomàquet bonpreu triturat amb ceba (llauna) Totes les referències
Patates bonpreu senceres (flascó 425 g)
Escalivada (terrina 200 g)
Pebrot escalivat (terrina 180 g)
Pebrot del piquillo bonpreu sencer/ tires/ allet (flascó i llauna) Totes les referències
Pebrot bonpreu en conserva (llauna) totes les referències.
Espàrrecs bonpreu blancs i verds: totes les referències
*un=unitats

EMBOTITS
Bacó bonpreu:
- Cintes de bacó (lot 2 un* de 100 g)
- Bacó llescat (sobre 150 g)
Xoriço bonpreu:
- Xoriço extra dolç / picant (peça 280 g)
- Xoriço llescat (safata 80 g)
- Xoriço extra / Pamplona (sobre 100 g)
- Xoriço i llonganissa de porc ( pack duo 100 +100g=200g)
- xoriço Bonpreu ibèric extra (100 g)
Botifarra bonpreu:
- Botifarra catalana (100 g)
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- Botifarra blanca (230g)
- Botifarra negra (230 g)
Sobrassada bonpreu:
- Sobrassada de Mallorca (terrina 200 g / safata 65 g)
Llonganissa bonpreu / fuet bonpreu / espetec bonpreu:
- Llonganissa IGP de Vic (peça 300 g)
- Llonganissa extra de Pagès (300 g/ 500 g)
- Llonganissa extra ibèrica (sobre 100 g)
- Llonganissa extra tradicional (sobre 100 g)
- Llonganissa al pebre extra (sobre 100 g)
- Espetec extra (185 g / lot 2 un* de 185 g/ safata 80 g)
- Fuet prim extra (5 un*)
Pernil cuit bonpreu:
- Pernil cuit extra extrafi (sobre 125 g, safata 120 g i safata 150 g)
- Pernil cuit baix en sal (safata 120 g)
- Pernil cuit contingut reduït de sal (sobre 150 g)
- Pernil cuit brasejat a tires (2 x 100 g)
Pit d'indiot bonpreu:
- Pit d'indiot extrafí (barqueta 120 g)
- Pit d’indiot extrafí baix en sal ( barqueta 120 g)
- Pit d’indiot baix amb sal (barqueta 200 g)
- Pit d’indiot brasejat a tires (2 x 100 g)
Pernil /espatlla bonpreu:
- Pernil reserva fora fred (sobre 250 g)
- Pernil curat gran reserva mitja tall ( sobre 100g)
- Pernil serrà gran reserva (sobre 110 g)
- Pernil serrà reserva a talls extrafins ( sobre 110 g)
- Espatlla curada ( barqueta 110g)
- Pernil / espatlla ibèric ( sobre 100g)
- virutes de pernil serranes/ibèriques (100 g)
Altres embotits bonpreu:
- Cap de senglar (sobre 100 g)
- Ventresca curada (sobre 100 g)
- Foie gras d’ànec ( llauna 100g)
- Foie d’oca (llauna 150 g)
- Salami extra (sobre 100 g)
- Salami pebre (sobre 100 g)
- Magret curat d’ànec (sobre 50 g)
- Llom d’engreix ibèric (sobre 100 g)
- Cansalada viada amb pebre (400 g)
*un=unitats

SUCRES I ENDOLCIDORS
Edulcorant bonpreu líquid (ampolla 140 ml)
Edulcorant bonpreu granulat (sobres 60 un*)
Edulcorant bonpreu comprimits (pot 650 un*)
Mel bonpreu: totes les referències son sense ou
Mel bonpreu eco (pot 500 g)
Sucre bonpreu blanc/morè (sobres 50 un*)
*un=unitats

ESPÈCIES I CONDIMENTS
Espècies bonpreu: totes les referències són sense ou
Sal bonpreu: totes les referències són sense llet
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FRUITA SECA
Ametlla bonpreu marcona /salada / torrada (bossa150 g i terrina 200g)
Ametlla bonpreu comú crua / crua amb pell (terrina 200g)
Ametlla bonpreu comú crua ecològica km0 (terrina 120 g)
Ametlla bonpreu crua sense pell ecològica km0 (terrina 120 g)
Ametlla bonpreu salada ecològica km0 (terrina 120 g)
Ametlla bonpreu torrada ecològica km 0 (terrina 120 g)
Avellana bonpreu torrada (terrina 200 g i bossa 150 g)
Avellana bonpreu a/closca torrada (bossa 200 g)
Avellana bonpreu torrada amb closca (bossa 150 g)
Avellana bonpreu torrada ecològica km0 ( terrina 120 g)
Avellana bonpreu crua ecològica km 0 (terrina 120 g)
Anacards bonpreu (terrina 200 g / bossa 120 g)
Blat de moro bonpreu (bossa 150 g)
Blat de moro bonpreu gegant (bossa 150 g)
Cacauet bonpreu repelat amb sal (bossa 250 g/ terrina 250g)
Cacauet torrat bonpreu amb closca (bossa 125 g)
Còctel bonpreu pipes pelades (bossa 200 g)
Còctel bonpreu de fruita seca (terrina 200 g)
Còctel bonpreu gourmet (terrina 200 g/ terrina 90 g)
Còctel bonpreu oriental (bossa 150 g)
Còctel bonpreu picant ( bossa 150g)
Còctel bonpreu tropical (bossa 125 g)
Còctel bonpreu amb closca ( bossa 250g)
Còctel bonpreu sense closca ( bossa 200g)
Còctel bonpreu amanides (bossa 150 g / terrina 90 g)
Còctel bonpreu amb xocolata (terrina 90 g)
Còctel bonpreu amb baies (terrina 90 g)
Faves bonpreu ( bossa 150g)
Festucs bonpreu torrats (bossa 150 g / terrina 200g / terrina 400 g)
Festucs bonpreu torrats ecològics km0 (terrina 120 g)
Nabius bonpreu (terrina 200 g)
Nous bonpreu de macadàmia (terrina 125 g)
Nous bonpreu pacanes ( terrina 200g)
Nous bonpreu sense closca (bossa 150 g)
Nou bonpreu en gra (terrina 200g)
Nous bonpreu sense closca ecològiques km0 (terrina 120 g)
Orellanes bonpreu préssec i albercoc (terrina 200 g)
Panses bonpreu sultanes (bossa 200g / terrina 200 g)
Pinyons bonpreu (terrina 100 g)
Pinyons bonpreu ecològics km0 (terrina 75 g)
Pipes bonpreu de carbassa (bossa 150 g/ terrina 200g)
Pipes bonpreu pelades (bossa 200 g/ terrina 200g)
Pipes bonpreu salades / torrades (bossa 125 g)
Pipes bonpreu gegants (bossa 100 g)
Prunes bonpreu amb pinyol / sense pinyol (terrina 200 g)
Assortit bonpreu d’avellanes, panses i ametlles (terrina 300 g)
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GALETES , BRIOXERIA I PRODUCTES DOLÇOS
Coquetes bonpreu d’arròs integral amb xocolata negra (envàs de 8 un*)
Coquetes bonpreu d’arròs integral amb xocolata amb llet (envàs de 8 un*)
Coquetes bonpreu de blat de moro amb xocolata negra (envàs de 8 un*)
Coquetes bonpreu de blat de moro (bossa 140g)
Coquetes bonpreu d’arròs integral (bossa 130 g)
Galetes duet bonpreu de xocolata blanca / xocolata amb llet / xocolata negra (paquet 150 g)
Galetes duet bonpreu sense sucre (paquet 100g)
Galetes bonpreu farcides de xocolata (paquet 250 g)
Galetes bonpreu XXL farcides de xocolata (paquet 500 g)
Galetes bonpreu integrals / maria daurades / maria clàssiques/ torrades
Galetes bonpreu digestive / digestive amb xocolata / digestive amb civada
Galetes farcides nata (paquet 150g)
Galetes bonpreu amb mel (capsa 700 g)
Galetes bonpreu rodones salades (pot 350 g)
*un=unitats

GELATS I SORBETS
Gelat de tub bonpreu gel:
- Llimona (capsa 4 un*)
- Maduixa ( capsa 4 un*)
- Llimona i taronja (capsa 8 un*)
Gelat bonpreu bombo/ mini bombó (capsa):
- Nata-xocolata negra (4 un*/ 6 un*)
- Vainilla-ametlles (4 un*/ 6 un*)
- Xocolata blanca (6 un*)
Gelat bonpreu cucurutxo/ mini cucurutxo (capsa):
- Nata ( 4 un*/6 un*/12 un*)
- Vainilla i xocolata (6 + 6 un)
Gelat bonpreu (barra):
- Nata (1 l)
- Vainilla (1 l)
- Vainilla-xocolata (1 l)
- Xocolata, nata i vainilla (1 l)
- Maduixa i nata (1 l)
Gelat bonpreu (terrina):
- Vainilla-caramel (1 l)
- Stracciatella (1 l)
- - Xocolata amb trossos de xocolata(1 l)
- Sorbet de llimona (1 l)
- Vainilla (1 l)
- Iogurt amb fruites del bosc (1l )
Pastís gelat bonpreu (capsa):
- Pastís bonpreu nata i caramel (900 ml)
*un=unitats
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LÀCTICS I DERIVATS
Batut bonpreu de cacau (ampolla 1 l)
Llet bonpreu amb calci desnatada / semidesnatada (bric 1 l)
Llet bonpreu desnatada / semidesnatada / sencera (bric 1 l / ampolla 1,5 l)
Llet semi bonpreu sense lactosa (bric 1l)
Llet desnatada bonpreu sense lactosa (bric 1 l)
Formatge ratllat bonpreu 4 formatges (bossa 150 g)
Formatge ratllat bonpreu mozzarella (bossa 200 g)
Formatge ratllat bonpreu emmental (bossa 100 g / bossa 200 g)
Formatge fresc bonpreu (terrina 250 g / terrina 4 un* de 62 g)
Formatge fresc bonpreu 0% greixos (terrina 4 un* de 62 g)
Formatge bonpreu porcions (capsa 16 un*)
Formatge bonpreu fos llonces (bossa 150g/ 300g)
Formatge Parmigiano Reggiano (tros 150g)
Formatge a talls bonpreu: gouda / gouda light / gouda sense lactosa / cheedar /emmental / edam / havarti /
havarti light/ maasdam ( safata 150g)
Formatge tros bonpreu: edam copa / gouda/ emmental
Formatge bonpreu burgos mini (terrina 250 g)
Formatge fresc de cabra DO (terrina 250 g)
Mató bonpreu (terrina 2 un* de 100g)
Mantega bonpreu (pastilla 250 g)
Margarina bonpreu (terrina 500 g)
Iogurt bonpreu natural / natural ensucrat / sabors (8 un*)
Iogurt natural desnatat bonpreu (4 un*)
Iogurt natural bífidus bonpreu amb maduixes (4 un*)
Iogurt desnatat bífidus bonpreu (4 un*)
Iogurt grec bonpreu (4 un*)
Iogurt per beure sucre de canya /maduixa /maduixa-plàtan(700 ml)
Beguda làctia bonpreu Lactoasei maduixa (6 un*)
Nata bonpreu per cuinar (bric 200ml)
Begudes vegetals:
- Beguda de soja amb calci (bric 1l)
- Beguda de soja amb xocolata (bric 1L)
- Beguda de civada (bric 1 L)
- Beguda d’arròs (bric 1 L)
- Orxata de xufla bonpreu (ampolla 1 l
*un=unitats

PA I DERIVATS
Mini biscotes bonpreu (envàs 120 g)
Pa de motlle bonpreu normal / integral / familiar ( 600 / 770 g)
Pa de motlle bonpreu sense crosta / integral sense crosta (450 g)
Panets bonpreu torrats integrals /normals (225g)
Barretes de pa bonpreu amb pipes / amb cereals/ amb formatge (bossa 90 g)
Barretes bonpreu pa/ quadradets (bossa 180 g)
Bastonets de pa /bastonets integrals/ trenetes de pa (bossa 250 g)
Massa de pasta de full (230 g)
Pa ratllat bonpreu (bossa 250 g / bossa 500 g)
Pa ratllat bonpreu amb all i julivert (bossa 250 g)
Farina bonpreu de blat (bossa 500 g / bossa 1 kg)
Cereals d’esmorzar: totes les referencies son sense ou
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PASTA I PIZZA
Pasta alimentària seca bonpreu varietats (format 250g) :totes les referències són sense ou ( excepte els
espaguetis)
Pasta alimentària seca bonpreu varietats eco: totes les referències són sense ou
Pasta alimentària vegetal bonpreu varietats (format 250g) totes les referències són sense ou
Pizzes congelades bonpreu (envàs 350 g) - secció congelats –
-4 formatges
-formatge de cabra
-verdures brasejades
-pernil i formatge
- secció congelats Base de pizza bonpreu (lot 4 un*)
Base de pizza fina bonpreu (230 g)
Massa per pizza fresca (260g)

PEIX CONGELAT
Safata:
-Bacallà bonpreu dessalat (300 g/ 350 g)
-Tires de filets de bacallà dessalat (300g)
-Calamar bonpreu net (250 g)
-Gamba bonpreu pelada crua (250 g)
-Llagostí bonpreu cuit (200 g)
-Llagostí bonpreu cuit (500 g 30/40 un*)
-Gamba bonpreu cuita (200 g)
-Lluç bonpreu rodanxa (290 g)
-Pop bonpreu cuit trossejat (235 g)
-Rap bonpreu rodanxa (250 g)
-Llom de salmó bonpreu sense pell (250 g)
-Llom de bacallà bonpreu al punt de sal (500 g)
-Cueta de rap bonpreu (400 g)
Bossa:
-Anelles de calamar bonpreu (750 g)
- Calamarsets nets bonpreu (400 g)
-Anelles bonpreu romana (375 g)
-Gamba bonpreu pelada (750 g)
-Filets d’halibut bonpreu (750 g)
-Filets de lluç bonpreu sense pell (400 g / 750 g)
-Medallons de lluç bonpreu (500 g)
-Rodanxes de lluç bonpreu (750 g)
-Rodanxes de rap bonpreu (750 g)
-Filets de panga bonpreu (1 kg)
-Filets de bacallà bonpreu al punt de sal (750 g)
-Sípia bonpreu (750 g)
-Llenguado bonpreu (3 un*)
*un=unitats

PEIX I SUCCEDANIS
Bacallà bonpreu esqueixat dessalat (safata 250 g)
Bacallà bonpreu esqueixat (safata 150 g)
Salmó bonpreu fumat (sobre) totes les referències

-9-

PRODUCTES
BONPREU
PRODUCTES BONPREU
SENSE LLET
LLISTAT DELS PRODUCTES
ABRIL 2013

-NO CONTENEN OU -

PLATS PREPARATS i PRECUINATS
–Secció congelats-

Preparat bonpreu amb sofregit per a paella (safata 500 g)

Patates bonpreu fregides tall normal / tall fi (bossa 1 kg) – Secció congelatsSaltat bonpreu d’espàrrecs, alls i gambes / de bolets / de verdures (bossa 450 g)

– Secció congelats-

Preparat bonpreu per a fideuada (capsa 800 g)
Preparat bonpreu per a arròs negre (capsa 800 g)
Preparat bonpreu per a paella (capsa 800 g)
Preparat bonpreu per puré de patata (capsa 2 un* de 115 g)
– Secció congelats-

Delícies bonpreu de pollastre Nuggets (capsa 300 g)
Llibrets bonpreu de pernil i formatge San Jacobo (capsa 320 g)
Fideuada bonpreu de marisc (capsa 360 g)
Paella bonpreu de marisc (capsa 415 g)

– Secció congelats-

– Secció congelats– Secció congelats-

Pastilles de brou bonpreu sabor pollastre/carn (12 unitats capsa)

POSTRES I PREPARATS DE POSTRES
Crema bonpreu xocolata (4 un*)
Flam bonpreu vainilla ( 4 un*)
Natilles bonpreu amb galeta (4 un*)
Gelatina bonpreu de maduixa / de llimona / light de sabors (4 un*)
Gasificant bonpreu per a rebosteria (4 un* de 16 g)
*un=unitats

SALSES
Quetxup (pot 560g)
Mostassa (pot 340 g)
Salsa bonpreu bolonyesa / napolitana / pizza (flascó 260 g)
Allioli bonpreu (terrina 120 g)
Tomàquet bonpreu fregit amb oli d'oliva verge/ casolà (flascó 425 g)
Tomàquet bonpreu fregit ( llauna i frascó). Totes les referències

TORRONS
Torró bonpreu artesà (envàs transparent):
- Torró artesà de trufa (barra 300 g)
- Torró artesà de xocolata i avellana (barra 300 g)
- Torró artesà de xocolata i ametlles (barra 300 g)
- Torró artesà de massapà i fruites (barra 300 g)
- Torró bonpreu xoc. cruixent (barra 300g)

VINAGRES I OLIS
Crema de vinagre bonpreu balsàmic de Mòdena (ampolla 250 ml)
Vinagres bonpreu: totes les referències són sense ou
Olis bonpreu: totes les referències són sense ou

VERDURES I HORTALISSES
Verdures i hortalisses fresques tallades llestes per consumir ( quarta gamma):
totes les referències són sense ou ( excepte l’amanida Cèsar)
-Secció congelatsVerdures congelades bonpreu
totes les referències són sense ou
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XOCOLATES I CONFITERIA
Xocolata bonpreu (rajola 85 g)
-amb llet
-negra 70% cacau
-negra 85% cacau
Xocolata eco (rajola 80 g)
-negra 72 % cacau
-negra 82 % cacau
-negra 99 % cacau
- amb llet
Xocolata bonpreu blanca (rajola 75 g)
Xocolata bonpreu extra fina (rajola 150g)
-negre
-amb llet
-amb llet i ametlles
-amb llet i avellanes
Xocolata bonpreu fondant (rajola 150g)
-amb avellanes senceres
-amb ametlles senceres
Xocolata bonpreu postres (rajoles 200g)
Xocolata sense sucre (rajola 100 g)
-amb llet
-negra
Cacau bonpreu en pols “a la tassa” (bossa 180 g)
Cacau bonpreu en pols soluble (pot 500 g)
Crema de cacau bonpreu (pot 500g)
-un sabor
Trufes bonpreu de xocolata congelades (capsa 15 un*)

-Secció congelats*un=unitats
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