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AMAZAKE BEGUDA KENSHO
Beguda d’arròs fermentada sense sucres afegits. És macrobiòtica, energètica
i de fàcil digestió.

500 ml

7,80 €

AMAZAKE IOGURT KENSHO
L'amazake és una crema d'arròs ecològic del Delta de l’Ebre, fermentada i
elaborada artesanalment. Pren-te’l com a postres, beguda o edulcorant.

380 ml

7,80 €

SALSA DE SOJA TAMARI
Salsa de sabor suau sense pasteuritzar. No conté ni blat ni gluten.

250 ml

6,92 €

MISO SHIRO KENSHO
D’arròs i soja amb un sabor molt suau ideal per a salses.

380 gr

8,90 €

MISO DE CIGRONS KENSHO
Elaborat amb cigrons ecològics pedrosillano de Castella la Manxa i arròs
ecològic de Delta de l'Ebre. Prova’l en sopes, salses o hummus.

380 gr

8,90 €
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SHIO-KOJI KENSHO
Miso 100% d’arròs, suau i sense llegums. Et permet donar sabor o umami
d’una manera molt natural.

380 gr

8,90 €

SAKE JUNMAI NIGORI KENSHO
Sake tradicional amb més gust d’arròs. Es produeix sense filtres aconseguint
així un sabor més autèntic. Alc. 12%.

33 cl

11,60 €

SAL BIANQUETA
Afavoreix la biodiversitat en una zona d’alimentació i cria de milers d’ocells
d’aiguamoll on, a més a més, hi podem trobar l’única colònia de cria de
flamencs de Catalunya.

1,50 kg

1,75 €

SAL BIANQUETA (Gran format)
Afavoreix la biodiversitat en una zona d’alimentació i cria de milers d’ocells
d’aiguamoll on, a més a més, hi podem trobar l’única colònia de cria de
flamencs de Catalunya.

25 kg

14,95 €

SELECCIÓ HERÈNCIA ALTÉS
Procedent de vinyes situades a Batea, Gandesa, Corbera i Bot, zones de gran
tradició vinícola de la Terra Alta. Gaudeix de certificació ecològica.

750 ml

8,24 €
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MEL BIANQUETA (Producció limitada)
La producció d’aquesta mel afavoreix, junt amb la pastura de ramats, al
manteniment de prats oberts de muntanya mediterrània, beneficiant el
creixement de la flora i la conservació d’insectes pol·linitzadors.

1 kg

16,55 €

VINAMELAGRE
Un excel·lent condiment per amanides i verdures, fruit d’un procés de sis
mesos on la barreja d'aigua, mel i vinagre reposa en botes de roure francès.

250 ml

6,15 €

ARRÒS BLANC RIET VELL
Arròs rodó de la varietat Guara. Ecològic i produït en ple Delta de l'Ebre, on
els arrossars constitueixen una part fonamental de l'ecosistema.

1 kg

3,96 €

ARRÒS INTEGRAL RIET VELL
Arròs integral rodó de la varietat Guara. Ecològic i produït en ple Delta de
l'Ebre, on els arrossars constitueixen una part fonamental de l'ecosistema.

1 kg

3,74 €

PASTA BLANCA
Macarrons · Espaguetis · Espirals · Fideu fi
Elaborada a partir de cultius extensius i
de secà, en zones de gran valor ambiental
ubicades a la zona mitjana de la Vall de
l’Ebre.
500 g

2,10 €
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PASTA INTEGRAL
Macarrons · Espaguetis
Elaborada a partir de cultius extensius i de secà, en zones de gran valor
ambiental ubicades a la zona mitjana de la Vall de l’Ebre.

500 g

2,20 €

CIGRÓ PEDROSILLANO RIET VELL
Conreades prop d’aiguamolls estacionals de les planes de la Manxa, cultiu que
afavoreix la conservació d'aquests espais naturals.

1 kg

4,80 €

LLENTIES RIET VELL
Conreades prop d’aiguamolls estacionals de les planes de la Manxa, cultiu que
afavoreix la conservació d'aquests espais naturals.

1 kg

4,70 €

GRAN FORMAT
ARRÒS BLANC RIET VELL

5 kg

19,24 €

ARRÒS INTEGRAL RIET VELL

5 kg

18,20 €

5 kg

16,20 €

Macarrons · Espaguetis

5 kg

17,40 €

CIGRÓ PEDROSILLANO RIET VELL

10 kg

44,50 €

LLENTIES RIET VELL

10 kg

44,10 €

PASTA BLANCA RIET VELL
Macarrons · Espaguetis · Espirals · Fideu fi · Fideu gros
PASTA INTEGRAL RIET VELL
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