
CATÀLEG DE PRODUCTES
ES IM-PERFECT®

De la im–perfecció 
en neixen segones
oportunitats.



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

La nostra història

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. 

Al mateix temps, 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, 
a la vegada que es redueix la generació de 
residus no aprofitables.

Un model d'economia 
verda i social



La im–perfecció
té colors i formes
mai vistos.Som una empresa social, 

100% inclusiva i sostenible. 
Lluitem per l'aprofitament 
alimentari recuperant fruites 
i verdures descartades per 
qüestions estètiques o que 
provenen d'excedents. En 
donem una part a entitats 
socials i transformem la resta 
en conserves naturals  
i artesanals.

es im–
perfect®



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

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.  

L’obrador



social
Donem oportunitats laborals
i formatives a persones en 
situació de vulnerabilitat. 

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

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

de temporada
Apostem pels productes de 
temporada i de proximitat i 
per la defensa de la nostra 
pagesia. 

La im–
perfecció
és...



La im–perfecció és 
increïblement deliciosa
i saludable.

Ideals 
per aperitius
originals i  
saludables  

els patés
pastanaga amb comí - carxofa 

albergínia amb tàperes - ceba i poma

*Disponibilitat de gustos segons
producte de temporada i estoc.

110 g (pes net)



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

Per maridar
amb formatges, 

carn i peix

Per maridar
amb l’esmorzar

i les postres

les melmelades
maduixa - taronja - mandarina - poma i canyella 

préssec - llimona - pruna - carbassa i taronja 
ceba - tomàquet - pebrot vermell

*Disponibilitat de gustos segons
producte de temporada i estoc.

160 g / 240 g (pes net)



Gaudeix de la 
im–perfecció

Per a més informació i comandes
pujol@espigoladors.com | 644 48 94 04

espigoladors.cat

@esimperfect

@espigoladors


