CATÀLEG DE PRODUCTES
ES IM-PERFECT®

De la im–perfecció
en neixen moments
màgics i irrepetibles.

La nostra història
es im-perfect® és la gamma
de productes i l'empresa
d'inserció laboral de la Fundació
Espigoladors, una iniciativa que,
des de l'any 2014, actua sobre
tres necessitats socials alhora i
les connecta: lluitar contra les
pèrdues i el malbaratament
alimentari, garantir el dret a
una alimentació saludable i
sostenible per a tota la població
i crear oportunitats laborals per
a col·lectius en situació de risc
d'exclusió social.

Un model d'economia
verda i social
Les accions impulsades des d'Espigoladors
s'alineen amb 6 dels 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)
adoptats el 2015 per les Nacions Unides
com a part d'una nova agenda global de
desenvolupament sostenible.
Així mateix, és un model que segueix els
principis de l'economia circular, un nou canvi
de paradigma que busca allargar la vida dels
productes i maximitzar-ne l'ús, alhora
que redueix la generació de residus no
aprofitables.
Objectiu 2030: reduir a la meitat
el malbaratament d'aliments
per càpita mundial.

es im–
perfect®

Fruites i verdures són
rebutjades simplement per la
seva forma o mida. Quina
bogeria, oi?

Som una empresa d'inserció,
inclusiva i sostenible. Treballem
per l'aprofitament alimentari
recuperant fruites i verdures
descartades per qüestions
estètiques o que provenen
d'excedents, i les transformem
en conserves vegetals 100%
naturals i artesanals. Alhora,
donem oportunitats
a persones.
Un 45% de la fruita i verdura
produïda al món es perd o es
malbarata.

La im–perfecció
té colors i formes
mai vistos.

L'obrador
El nostre obrador, situat
al barri de Sant Cosme del
Prat de Llobregat, és un
laboratori d'innovació per
l'aprofitament alimentari
i un espai de formació
i inserció laboral per
a persones en situació
de risc d'exclusió social.

La im–perfecció té
la capacitat de generar
segones oportunitats,
sostenibles i justes.

Va arribar d'Hondures
fa 4 anys. Fa tan sols dos mesos
que es va incorporar a l'equip
de es im-perfect, regularitzant
així la seva situació administrativa.

es im-perfect ha donat
una segona oportunitat a
persones boniques com en
Mario, la Hajar i la Catalina.

Catalina

Ara elles donen segones
oportunitats a fruites
i verdures lletges però
delicioses.

No trobava feina i necessitava
una oportunitat. A l'obrador s'ha
especialitzat en ajudant de cuina.
"Ara soc més conscient del
malbaratament alimentari i com
evitar-lo. Un cop pelada i rentada,
una fruita lletja té el mateix gust!"

Mario
"Arribar aquí ens ha suposat una esperança, ja que
per fi tenim l'estabilitat que necessitàvem. Podem
formar-nos, afrontar nous projectes de treball, de
vida... per fi podem créixer!"

Hajar

La im–
perfecció
és...

sostenible
Recuperem aliments que
havien de ser descartats
del circuit comercial
i els donem una segona
oportunitat.

natural i saludable
Som com som i no necessitem
ornaments (0% colorants
i conservants). Una aposta
per la qualitat i la naturalitat.

de temporada

social

Apostem pels productes de
temporada i de proximitat
i per la defensa del nostre
sector primari.

Donem oportunitats laborals
i formatives a persones en
situació de vulnerabilitat,
i impulsem campanyes i
projectes a favor de el dret
a l'alimentació.

patés vegetals

Gustos
disponibles

110 g (pes net)
2,72 €/u. (IVA no inclòs)

pastanaga amb comí - carxofa
albergínia amb tàperes - ceba i poma
- carbassó amb dàtils

Per a aperitius
originals,
saludables
i 100% vegans

La im–perfecció és
increïblement deliciosa
i saludable.

De fruites,
per a esmorzars
i postres

melmelades

pera - mandarina - poma i canyella - llimona
carbassa i taronja - ceba - tomàquest - pebrot vermell*

De verdures,
per maridar
amb formatges,
carn i peix

160 g (pes net)
2,68 €/u. (IVA no inclòs)

*Disponibilitat de sabors segons producte de temporada i estoc.

La im–perfecció
és lluitar per un
món més sostenible...

melmelades

préssec - maduixa - taronja - pruna

240 g (pes net)
3,5 € u. (IVA no inclòs)

Format familiar,
per gaudir-ne
al màxim!

... basat en el respecte
cap al planeta i les
persones.

sofregit de tomàquet
100% natural,
com el de l'àvia!

300 g (pes net)
2,5 € u. (IVA no inclòs)

Aquí hi ha
tomàquet...
imperfecte i de
proximitat!

La im–perfecció
és recuperar
la cuina de tota
la vida, feta a foc lent.

compota de poma

de la campanya solidària #ConservesQueCuiden

Per a postres
i berenars saludables o
per maridar amb carns
o formatges.
220 g (pes net)
2,13 € u. (IVA no inclòs)

Proposta "One to one"
Us sumeu a la lluita pel dret a una
alimentació saludable? Amb aquesta
proposta, per cada compota de la comanda
farem arribar, en nom vostre, una compota a
persones en situació de vulnerabilitat.
Preu 3 €/unitat.
Consulta'ns aquesta possibilitat. Opció d'incloure
explicació de la campanya en un llibret.

Elaborada
per donar resposta
a la crisi social
derivada de la
Covid-19.

La im–perfecció
fomenta el dret
a una alimentació
saludable i sostenible.

packs regal

La im–perfecció són
els moments compartits
amb qui més estimes.

pack somiador (2 patés)

Pack regal elaborat amb cartró kraft
i amb l'explicació del projecte
en tres idiomes (català, castellà i
anglès). Inclou dos patés a escollir
(segons disponibilitat d'estoc).
6,82 € (IVA no inclòs)

packs regal

packs regal

pack circular (3 melmelades)

pack #AllFoodMatters (2 melmelades + 2 patés)
Dona-li una nova vida
a aquest pack convertint-lo
en una caseta per a ocells
o en un portallapis.
Economia circular
amb totes les lletres!

Pack regal reutilitzable. Inclou informació
sobre el projecte en tres idiomes (castellà,
català i anglès), dues melmelades i dos patés
vegetals:
• Melmelada de poma i canyella
• Melmelada de tomàquet
• Paté d'albergínia amb tàperes
• Paté de pastanaga amb comí
14,5 € (IVA no inclòs)

Pack regal reutilitzable. Inclou tres melmelades a escollir (segons
disponibilitat d'estoc) i un fullet amb informació sobre el projecte.
Disponible en català i castellà. Possibilitat de personalitzar amb una
faixa amb el logotip de l'organització, color corporatiu i informació
de l'esdeveniment (pressupost a part).
10 € (IVA no inclòs)

La im–perfecció
és... l'evidència que
vivim en un món
meravellosament
divers.

Gaudeix
de la im–perfecció
esimperfect.com
@esimperfect
@espigoladors

Per a més informació i comandes
kam@esimperfect.com

