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MEL ARTESANA DE MIL FLORS

77534 

Caixa de 6 unitats d'1 kg

Mas Buret

És un bon digestiu, regenerant sanguini. Aug-
menta el vigor muscular. Aquesta mel prové 
de 300 abellars situats en diferents zones del 
Penedès, d'Anoia, el Bages...

AVELLANA 
TORRADA

39601 

10/1 kg

Torra

La pell fina fosca que recobreix la llavor pot 
tenir un gust amarg pel qual a vegades es 
retira per al consum. Les avellanes estan molt 
integrades als hàbits quotidians alimentaris.

NOUS 
TRANCADES 
CALIFORNIA

39614 

12/500 g

Torra

S'utilitzen al natural com a aperitiu, postre 
o com acompanyant de plats i postres.  Es 
poden fer servir trencades, esmicolades, tritu-
rades o en forma de farina.

ORELLANES 
D'ALBERCOC 
DESSECADES

39590 

10/1 kg

Torra

Les orellanes són albercocs secs. Consti-
tueixen una elaboració tradicional a tota la 
mediterrània, de Turquia al Marroc. Com la 
resta de fruita seca...

XOCOLATA 60% 
A LA PEDRA AMB CANYELLA

77581 

Rajola de 200 g

Simón Coll

És ideal tant per prendre a la tassa com per 
a la cuina. En un sol producte tens tot el que 
necessites per enriquir els teus plats o fer 
una deliciosa xocolata desfeta.

AMETLLA 
TORRADA REPELADA

77143 

Caixa de 10 bosses d'1 kg

Torra

Ametlla llarga de calibre s/14 torrada de forma 
artesanal, sense cap més ingredient afegit, 
ametlla i foc. Ús: postres music, picar entre 
hores, per postre, per picada a la cuina.

CASTANYES 
SENCERES I PELADES

78845 

Caixa de 10 bosses d'1 kg

Ardo

Les castanyes, a més de consumir-se en cru, 
torrades o bullides, constitueixen un ingredi-
ent molt adequat per a confeccionar comple-
ments i farcits per primers o segons plats...

Oferir als hostes una dieta rica i saluda-
ble requereix de dedicació i d'alguns co-
neixements. Preparar els aliments propis 
de cada estació de l'any els converteixen 
en una dieta més variada i més nutritiva 
i amb un sabor molt més destacat.

Les fruites i les verdures de l'estiu conte-
nen molta aigua i sals minerals que afavo-
reixen la hidratació de l'organisme, les de 
tardor i de l'hivern, contenen més vitamina 
C i més calories per tenir més defenses 
pel els rigors del fred. I les de la primavera, 
mercès a la seva varietat de colors, aporten 
les vitamines i minerals restants.

Quan s’acaba l’estiu, i tothom ja retorna a 
la feina, al col·legi, i a la rutina d’una ma-
nera general, s'obren espais a les presses 
i a un ritme de vida més accelerat, amb 
menys hores de sol, i amb més desgast 
físic i mental, tant per als adults com per 
als infants. Per aquesta raó, és necessari 
que l’alimentació acompanyi tot aquest 

canvi, aportant la suficient energia perquè 
les nostres defenses siguin potenciades i 
renovades. És aconsellable que coneguem 
els aliments que poden donar-nos una 
millor salut, i que protegeixin dels refre-
dats, grips i constipats que habitualment 
hi ha en aquesta època de l’any.

La cuina catalana és molt rica i un bon 
exemple en són els plats de tardor ideals 
per tal que els nostres clients i clientes 
els comparteixin amb els seus familiars i 
amics en els nostres establiments. Al llarg 
de les pàgines següents us volem mostrar 
productes de tota mena relacionats amb 
aquests plats de tardor tan necessaris per 
a una dieta saludable, nosaltres hi posem 
els productes escollits i tu la teva màgia 
i coneixements en una comunió perfecta 
per fer gaudir la clientela amb els millors 
sabors de tardor...

(*)  ALGUNES DE LES FOTOGRAFIES MOSTRADES PODEN NO CORRESPONDRE’S AMB EL PRODUCTE REAL COMERCIALITZAT O SER UN SUGGERIMENT DE PRESENTACIÓ. LES CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES DESCRITS EN AQUEST FULLETÓ POT PATIR MODIFICACIONS. SI  US PLAU, CONSULTEU L'ENVÀS DEL PRODUCTE PER OBTENIR LA INFORMACIÓ LEGALMENT VÀLIDA.
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de tardor... i de tot l'any si són congelades

Les excel·lents

VERDURESVERDURESVERDURESVERDURES

TIRES DE PEBROT VERMELL

83069 

Caixa de 4 bosses de 2,5 kg

Ardo

Pebrot vermell (Capsicum annuum) procedent 
de matèria primera fresca i sana. Els pebrots 
es tallen per la meitat, se'ls treu el cor, es 
renten i es seleccionen els millors.

BRÒQUIL VERD MINUTE

10710 

Caixa de 4 bosses de 2,5 kg

Bonduelle

La verdura més similar a la fresca: collida en el 
moment perfecte de maduració i cuita al vapor 
amb una tecnologia innovadora per mantenir el 
color brillant, la textura cruixent i el gust intens.

PÈSOL EXTRAFÍ MINUTE

14020 

Caixa de 4 bosses de 2,5 kg

Bonduelle

Descongelar al microones durant 3 minuts a 
300 W i degustar. El pèsol, és un aliment molt 
apreciat. Els seus principals beneficis per a la 
salut, se centren a nivell cardiovascular.

CEP 2a TALLATS A TROSSOS

39357 

Caixa de 5 bosses d'1 kg

Hongos de Zamora

No cal descongelar-lo i cal cuinar el producte 
completament abans de consumir-lo. Trossos 
de ceps en forma de dau, aproximadament 
2x2 cm. de costat. 

XAMPINYÓ LAMINAT

11745 

Caixa de 4 bosses de 2,5 kg

Hongos de Zamora

No cal descongelar-lo i cal cuinar el producte 
completament abans de consumir-lo. Làmines 
de xampinyó de 7 mm de gruix, procedents de 
xampinyons amb diàmetre de barret <65 mm.

ESPÀRREC SENCER "M"

79787 

Caixa de 5 bosses d'1 kg

Foodimpex

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 86 kj 20 kcal, greixos 0 g saturats 0 g, 
carbohidrats 2,5 g sucres 2,5 g, proteïnes 1,5 
g, sal 0,03 g, fibra alimentària 2,2 g.

PORRO A RODANXES

17432 

6/1 kg

Findus

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 122 kj 29 kcal, greixos 0 g saturats 0 g, 
carbohidrats 3,4 g sucres 3,4 g, proteïnes 2,1 
g, sal 0,03 g,

EDAMAME BEINA

83324 

3x1 kg

Foodimpex

Producte ultracongelat, 
preparat a partir soja 
fresca, amb o sense bei-
na. Conté: Faves de soja.

CARBASSÓ LLENCA GRELLA

83062 

Caixa de 5 bosses d'1 kg

Ardo

Preparació: paella, poseu 1-2 cullerades d'oli 
i afegiu el producte sense descongelar i 
mantingui a foc mitjà durant 10-15 minuts. al 
forn preescalfeu-lo a 200°C amb a mica d'oli.  

PASTANAGA BABY

19448 

Caixa de 6 bosses d'1 kg

Findus

Coure el producte, sense descongelar, en 
aigua bullint amb sal a gust, durant 8 - 10 
minuts. Pastanaga petita (Daucus carota) 
procedent de matèria primera fresca i sana.

ALBERGÍNIA A DAUS BIO

80216 

Caixa de 10 kg

Ardo

Albergínies (Solanum melongena) procedents 
de matèria primera fresca i sana. Les albergí-
nies es renten, es seleccionen i s'ultracongelen 
individualment. Talats en cubs de 10x10x10 mm.

MONGETA PLANA

14804

Bossa de 2,5 kg

Bonduelle

Les mongetes tendres tallades ultracongela-
des es preparen a partir de beines immadures 
que provenen de varietats de l'espècie Phase-
olus Coccineus L o Phaseolus vulgaris L.

CARBASSA 
A DAUS BIO

78988 

Caixa d'1 bossa de 10 kg

Ardo

Les propietats de la verdura estan més que 
demostrades i per estar sa és imprescindible i 
necessari consumir-les en gran quantitat al llarg 
del dia. De fet, l'OMS aconsella una ingesta míni-
ma de 400 grams diaris, entre fruita i verdura per 
prevenir malalties cròniques com les cardiopati-
es, el càncer, la diabetis o l'obesitat. Les verdures 
són una font important de molts nutrients, inclo-

ent-hi, no només, hidrats de carboni i fibra, sinó 
també vitamines i minerals.
Les congelades són saludables? Són bones? 
Segons els experts la resposta és sí. Encara que 
l'ideal és menjar-la crua o fresca, la realitat és 
que la congelació, realitzada de la forma ade-
quada, implica poques o gairebé cap pèrdua de 
propietats i nutrients.
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Carbassa (Curcubita moschata) 
procedent de matèria primera 
fresca i sana. Les carabasses es 
renten, es pelen i es tallen en 
peces de 15 mm aproximada-
ment. A continuació, s'escalden i 
s'ultracongelen individualment.
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ALBERGÍNIES LLENQUES GRAELLA

18275 

Caixa de 6 bosses d'1 kg

Findus

Albergínies (Solanum melongena), procedents 
de matèria primera fresca i sana. Les albergí-
nies, se seleccionen, es tallen en rodanxes, es 
ruixen amb oli de gira-sol, i es rosteixen.

SALTAT MEDITERRANI

17149 

Caixa de 5 bosses d'1 kg

Alcorioja

Producte elaborat a partir d'ingredients con-
gelats IQF per aconseguir una qualitat òptima. 
Es realitza una barreja de carbassó prefregit, 
ceba, mongeta verda, xampinyó i pastanaga.

MINESTRA SELECCIÓ

16476 

Caixa de 6 bosses d'1 kg

Findus

Barreja de mongeta verda plana, pastanaga 
baby, florets de bròquil i coliflor, xampinyó 
sencer conreat, carxofa trossejada i tija d'es-
pàrrec blanc.

BARREJA DE WOK BIO

79634 

Caixa de 4 bosses de 2,5 kg

Ardo

Barreja de verdures de cultiu ecològic: florets 
de bròquil, pastanaga, pastanaga groga, 
mongeta verda rodona, pebrot vermell tallat i 
ceba tallada.

ALBERGÍNIES LLENQUES GRAELLA

10711 

7/1 kg

Bonduelle

Usar directament congelat amb una qualitat 
similar a la del producte fresc. Rostir sense 
utilitzar oli. Són un acompanyament natural o 
un ingredient perfecte per a receptes creatives.

PEBROT ESCALIVAT JULIANA

17369 

6/1 kg

Findus

Sense descongelar! Paella: salteu amb una 
mica d'oli durant 5-7 min. Forn: col·locar el 
producte al forn a 200oC durant 10-15 min. 
Microones: 200 g de producte 3 min. a 750 W.

JULIANA DE PEBROTS PREFREGITS

17363 

Caixa de 6 bosses d'1 kg

Bonduelle

83112 

Caixa de 5 bosses de 2 kg

Inderach

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 690 kj 163 kcal, greixos 3,5 g saturats 1,2 
g, carbohidrats 24 g sucres <0,5 g, proteïnes 
9,3 g, sal 0,9 g.

LLENTIA PARDINA CUITA

39409 

Caixa de 5 bosses de 2 kg

Inderach

Calibre 30/40 baby. Valor nutricional per 100 g: 
Energia 87 kcal / 362,50 kj. Sal (sodi) 7,5 mg (3 
mg). Proteïnes 8,2 g. Greixos 0,5 g saturades 
0,07 g. Carbohidrats 12,5 g d'ells sucres 0,2 g.

CIGRONS EXTRA

83428 

Llauna 6/3 kg

La Fragua

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 347 kj 83 kcal, greixos 2 g saturats 0,2 g, 
carbohidrats 9,1 g sucres 0 g, proteïnes 4,9 g, 
sal 0,9 g, fibra alimentària 4,4 g.

LLENTIES EXTRA

83531 

Llauna de 3 kg

La Fragua

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 322 kj 76 kcal, greixos <0,5 g saturats 0 
g, carbohidrats 11,6 g sucres <0,5 g, proteïnes 
5,6 g, sal 0,9 g, fibra alimentària 5,1 g.

82787 

Caixa de 5 bosses de 2 kg

Inderach

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 628 kj 148 kcal, greixos 1,6 g saturats 
0,58 g, carbohidrats 25,15 g sucres 0,1 g, 
proteïnes 8,28 g, sal 0,98 g.

MONGETES SEQUES CUITES EXTRA

83411 

Llauna 6/3 kg

La Fragua

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 435 kj 103 kcal, greixos 0 g saturats 0 g, 
carbohidrats 16 g sucres 0 g, proteïnes 7,3 g, 
sal 0,9 g, fibra alimentària 4,8 g.

CIGRONS PEDROSILLANO ECO

80289 

Caixa de 4 bosses de 5 kg

Ecoraul

Procedència: Principalment d'Andalucía, 
Castella i Lleó i Castella la Manxa. Cicle 
vegetatiu:  Sembra: Febrer – Març i Recol-
lecció: en Juliol – Agost.

LLENTIA PARDINA ECO

80290 

Caixa de 4 bosses de 5 kg

Ecoraul

Procedència: Principalment zones de 
Castella – La Manxa. Cicle vegetatiu: 
Sembra Desembre – Gener i Collita 
mes de Juliol.

MONGETES SEQUES ECO

80292 

Caixa de 4 bosses de 5 kg

Ecoraul

Procedència: Zona de la Bañeza, 
León, Albacete. Cicle vegetatiu: 
Sembra Març – Abril i Recol·lecció 
mes de Setembre-Octubre.

CIGRÓ PEDROSILLANO (NACIONAL)

MONGETA 
SECA (PINTA)

Pebrots de tres colors tallats en juliana i pre-
fregits. Llestos per servir en amanida, i ideals 
com a base per receptes originals. Adequat 
per a qualsevol tipus de càtering.

SALTAT "CAMPESTRE"

19203 

Caixa de 4 bosses de 2,5 kg

Bonduelle

Cada ingredient és cuinat per separat per 
aconseguir el punt adequat de cocció. La 
verdura és collida en el moment perfecte de 
maduració i cuita a el vapor.
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VEDELLA ESTOFAT TALLADA

10064 

Caixa de 2 bosses de 2,5 kg

Càrniques Illas Juli

Creiem en els nutrients de la carn i quan es 
parla d’alimentació, els ultracongelats s’han 
convertit en la solució de compra perfecta per 
a la perdurabilitat dels aliments.

VEDELLA OSSOBUCO
78871 

Caixa de 5 kg

Càrniques Illas Juli

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 500 kj 119 kcal, greixos 4,5 g saturats 2 
g, carbohidrats 0 g sucres 0 g, proteïnes 19,6 
g, sal 0,2 g.

GALL DINDI ESTOFAT (DAUS)

82525 

Caixa de 5 kg. 50 g/peça

Línea Alimentaria Coren

CONILL TALLAT
10058 

Caixa d'1 bossa de 4 kg

Moncada

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 537 kj 128 kcal, greixos 5,5 g saturats 1,8 
g, carbohidrats <0,5 g sucres <0,5 g, proteï-
nes 19,5 g, sal 0,15 g.

GARRÓ DE PORC (MEITATS)

30964 

Meitats. Caixa de 5 kg

Càrniques Illas Juli

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 594 kj 142 kcal, greixos 6,3 g saturats 
2,2 g, carbohidrats 0 g sucres 0 g, proteïnes 
20,1 g, sal 0,2 g.

GALTES DE PORC AMB OS
80239 

5 kg

Càrniques Illas Juli

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 594 kj 142 kcal, greixos 6,3 g saturats 
2,2 g, carbohidrats 0 g sucres 0 g, proteïnes 
20,1 g, sal 0,2 g.

FRICANDÓ DE VEDELLA

30742 

Caixa de 8 bosses d'1 kg

Càrniques Illas Juli

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 461 kj 110 kcal, greixos 4,9 g saturats 0,3 
g, carbohidrats 0,3 g sucres 0,1 g, proteïnes 
16,2 g, sal 1,2 g.

ESPATLLA 
DE XAI

82795 

Caixa de 4 kg

Coviher

Producte amb certificat Halal i Nacional 
amb els certificats de qualitat; BRC FOOD, 
IFS FODD i GARANTIA HALAL. Envasat 
individualment.

PEUS DE PORC (MEITATS)

79502 

Caixa de 5 kg

Càrniques Illas Juli

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 967 kj 231 kcal, greixos 16 g saturats 4,3 
g, carbohidrats 0 g sucres 0 g, proteïnes 21,9 
g, sal 0,2 g.

MANDONGUILLA DE CARN DE PORC

50122 

Caixa de 2 bosses de 2 kg

Fripozo

MANDONGUILLES 
DE GALL DINDI

83224

Caixa de 5 kg. 30 g/peça

Línea Alimentaria Coren

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 448 kj 107 kcal, greixos 4,8 g saturats 1,2 
g, carbohidrats 3,2 g sucres 0,18 g, proteïnes 
12,3 g, sal 2,1 g.

SALSA 
CAÇADORA 
DESHIDRATADA

80077 

Pot. 12/950 g

Promolac

Rendiment: 9,5 litres. Deixatar el contingut de 
el pot en 1 litre d'aigua freda. Escalfar 7,5 litres 
d'aigua fins a ebullició i abocar lentament 
la barreja anterior, remenant constantment. 
Afegir una mica de vi negre, si es desitja.

ROUX FOSC

77492 

6/1 kg

Promolac

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 2333 kj 560 kcal, greixos 39 g saturats 
22 g, carbohidrats 47 g sucres 3,3 g, proteïnes 
6,2 g, sal 0 g.

PATATES FRESQUES 
PARISINA CUITES AL BUIT

81687 

Caixa de 4 bosses de 2 kg

depatata

Escalfeu-les lleugerament al microones, al 
forn o a la paella amb una mica d'oli i ama-
niu-les al vostre gust. També es apta per a 
preparacions en fred tipus amanides.

PATATES FRESQUES TIPUS BRAVES

81690

Caixa de 4 bosses de 2 kg

depatata

Patates Monalisa o d'altres varietats del tipus 
culinari A o A-B, com la Soprano. Calibre: 
25x25x25 mm. Acompanyament de qualsevol 
tipus de plats, de carn o de peix.

MANDONGUILLA DE VACÚ

39483 

Caixa de 4 bosses d'1 kg

Càrniques Illas Juli

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 1011 kj 242 kcal, greixos 19 g saturats 
5,78 g, carbohidrats 5,8 g sucres 0,7 g, proteï-
nes 12 g, sal 0,8 g.

CEBA 
CARAMELITZADA

83037 

6/500 g

Gallina Blanca

Ceba sofregida caramel·litzada amb 4% oli 
d'oliva verge extra. Conté ceba fresca 81%, ai-
gua, oli d'oliva verge extra 4%, sucre, midó de 
blat de moro, sal, colorant: caramel natural.

PATATES FRESQUES PANADERA

81692 

Caixa de 4 bosses de 2 kg

depatata

Patates fresques, pelades, tallades a làmines 
i pasteuritzades, envasades a el buit, a punt 
per al seu consum.

Abocar el producte sense descongelar en pe-
tites quantitats, i abundant oli calent i daurar 
lleugerament (2 min.). Escorreu i feu-les ser-
vir per a preparar les receptes tradicionals.



BARREJA 
DE BOLETS 
SILVESTRES

82516 

6/3 kg

La Fragua

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 59 kj 14 kcal, greixos 0,2 g saturats 0 
g, carbohidrats 2,2 g sucres 0,2 g, proteïnes 
1,3g, sal 0,9 g.

ROSSINYOL
81980 

5/1 kg

Hongos de Zamora

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 108 kj 25 kcal, greixos 0,40 g saturats 
0,01 g, carbohidrats 3,30 g sucres 1,8 g, prote-
ïnes 2,20 g, sal 0,10 g.

CEPS DE 
PRIMERA 
DESHIDRATATS

82153 

4/400 g

Honza

Submergir en aigua tèbia durant 45 min., 
utilitzant 12 parts d'aigua per cadascuna de 
producte. El pes final del producte rehidratat 
ha de ser deu vegades més gran que l'inicial.

VEDELLA 
ESTOFADA 
A TACS

82918 

30-40 u. 2/2 kg.

Càrniques Illas Juli

Creiem en els nutrients de la carn i quan es 
parla d’alimentació, els ultracongelats s’han 
convertit en la solució de compra perfecta per 
a la perdurabilitat dels aliments.

SOFREGIT 
SUAU DE 
VERDURES

83035 

6/1 L

Gallina Blanca

Utilitzar el sofregit de ceba, tomà-
quet i porro com a base per cuinar. 
Un cop obert, cal conservar-lo a la 
nevera un màxim de 3 dies.

BARREJA DE BOLETS 
DESHIDRATATS

82155 

Caixa de 4x 400 g

Honza

Barreja amb Angula de la Muntanya, Boletus, 
Rossinyol, Shiitake i Trompeta Negra. Submer-
gir en aigua tèbia durant 45 minuts, utilitzant 
12 parts d'aigua per cadascuna de producte.

ROVELLÓ 
TROSSOS

83410 

6/3 kg

La Fragua

El rovelló es un dels bolets mes apreciats.
Té una textura tendre i els sabors del bosc, el 
que el fa un ingredient ideal per als vostres 
guisats de carn i de peix.

SOFREGIT DE VERDURES

83578 

Caixa de 4 bosses al buit d'1 kg

PCS

Ús: Descongelar a la nevera: Paella - Cuinar a 
foc mitjà-baix durant 6 min. remenant el pro-
ducte de tant en tant. Microones - Col · locar 
el producte en un recipient i escalfar 8 min. a 
800W i remenant almenys dues vegades.
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Vedella amb bolets
INGREDIENTS (per a 2 persones):
• 0,5 kg de vedella tallada a tacs
• 1 ceba mitjana
• 2 tomàquets
• 3 pastanagues
• Aigua, sal i pebre
• 5 grans d’all
• 1 fulla de llorer
• Barreja de bolets
• Farina
• 1 got de vi ranci, vi blanc, xeres…
• 10 ametlles, julivert
• 2 grans d’all per la picada

RECEPTA

11
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PREPARACIÓ: En una cassola amb oli i hi posem la 
vedella condimentada amb sal i pebre, a continuació 
hi afegim la ceba, els tomàquets, les pastanagues, 
l'all, la fulla de llorer i el got de vi de xeres. Passats 
uns minuts separarem la carn, les verdures les dei-
xem que es vagin cuinant uns 20 minuts més a foc 
lent, fins que s’acabin de desfer.
Col·locarem tota la verdura amb els seus sucs en un 
recipient i la triturarem, ens quedarà una massa una 
mica espessa que farà la funció de sofregit. 
A partir d’aquí, posem la vedella a la cassola, hi afe-
girem el sofregit triturat pel damunt i una mica d’ai-
gua i que vagi fent xup-xup.
Afegim-hi la picada l'haurem fet amb ametlles, juli-
vert i un parell de grans d’all. Ho barregem bé tot.
Per altra banda, un cop netejats i trossejats els bo-
lets, els enfarinem una mica i els posem en una 
paella a coure a foc fort. Volta i volta per acabar afe-
gint-los a la paella amb la vedella i el sofregit. 
Ho deixem coure tot durant 15 minuts més per tal 
que es barregin tots els sabors i ja ho tindrem llest 
per a servir.
Si ho deixem reposar d'avui per demà serà molt més 
gustós. Que vagi de gust!

RECEPTARECEPTARECEPTA

BARREJA DE BOLETS EXTRA

79101 

Caixa de 6 bosses d'1 kg

Hongos de Zamora

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 167 kj 40 kcal, greixos 0,50 g saturats 
0,06 g, carbohidrats 5,60 g sucres <0,5 g, 
proteïnes 2,8 g, sal 0,05 g.
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de temporada

Peix i marisc

Moltes vegades quan comprem 
un peix, comprovem que no 
té el mateix sabor o que hi ha 
més greix o més espines del 
que és habitual. Pot ser perquè 
la temporada idònia del peix no 

sigui la correcte.  Repassem al-
guns dels peixos i mariscs que 
estan en el seu punt perfecte 
per consumir durant els mesos 
de setembre, octubre, novem-
bre i desembre.

Peixos de mar: Bacallà, turbot, 
lluç, besuc, halibut, palometa, 
rap, moll... Peixos de riu: carpa, 
perca... I dels mariscs: Gamba 
rosada i gris, Camaró, escamar-
là, escopinyes, vieires, ostres, 
musclos, cloïsses...
A més podem consumir alguns 
peixos de piscifactoria com la 
dorada, llobarro, salmó, truita, 
llamàntol, tonyina...

FRESCFRESC

CORBALL SENCER DE VIVER

60445 

3-4 kg/peça

Nom científic: Argyrosomus regius. Origen: 
Oceà Atlàntic. Pesca: Aqüicultura.

LLENGUADO GRAN

60302 

300-400 g/peça

Nom científic: Solea solea. Origen: Mediterra-
ni/Oceà Atlàntic. Pesca: extractiva.

CUA DE RAP BLANCA GRAN

60034 

2-3 kg

Nom científic: Lophius piscatorius. Origen: 
Oceà Atlàntic. Pesca: Extractiva.

LLUÇ SENCER DE PALANGRE

Nom científic: Merluccius merluccius. Origen: Mar 
Cantàbric. Pesca: extractiva.

El lluç de palangre és molt més apreciat pels 
paladars més exquisits, encara que també de cost 
superior al lluç d'arrossegament.

S’anomena “de palangre” pel tipus de pesca amb 
què es captura, ja que es fa mitjançant l’art cone-
gut com a palangre, que consisteix en una línia o 
sedal amb centenars d’hams on els lluços piquen 
i s’enganxen. Els lluços, quan són pescats amb 
esta tècnica, no pateixen tants cops i macadu-
res. D’aquesta manera s’aconseguixen exemplars 
amb una presència de peix més fresc, amb color 
platejat i reflexos molt més brillants.

CLOÏSSA MARINERA GRAN

60077 

50-70 peces/kg. Caixa d'1 quilo

Nom científic: tapes decussatus. Origen: Oceà 
Atlàntic Centre Est. Pesca: Extractiva.

OSTRÓ FRANCÉS N.2 "GILLARDEAU"

79268 

Caixa de 2,75 kg (24 unitats aprox.)

Nom científic: Crassostrea gigas. Origen: Fran-
ça. Pesca: Aqüicultura.

ESCOPINYES SUPER GRANS

60561 

40-60 peces/kg. Malla d'1 quilo

Nom científic: Cerastoderma edule. Origen: 
Oceà Atlàntic. Pesca: extractiva.

LLOM DE TONYINA VERMELLA

79425 

2-3 kg/unitat

Nom científic: Thunnus Thynnus. Origen: Medi-
terrani. Pesca: Aqüicultura.

SALMÓ SENCER

60008 

7-9 kg/peça

Nom científic: Salmo salar. Origen: Noruega. 
Pesca: Aqüicultura.

LLOBARRO SALVATGE

60023 

2-4 kg/peça

Nom científic: Dicentrarchus labrax. Origen: 
Mediterrani/Atlàntic Nord Est. Pesca: extractiva.

60013 

2-2,9 kg/peça

TURBOT SALVATGE

60564 

2-3 kg/peça

Nom científic: Psetta maxima. Origen: Oceà 
Atlàntic. Pesca: extractiva.

ORADA SALVATGE

A mig setembre comença la temporada de 
l’orada, un dels peixos salvatges més valorats 
a la cuina de casa nostra. L’orada viu en aigües 
poc fondes i fons arenosos i de roca. És un peix 
blanc i de color plata brillant d’alt valor a tot 
el Mediterrani. Pot arribar a fer uns 70 cm de 

longitud i superar els 8 kg. El nom d'orada li ve 
per la característica taca d'aquest color que té 
entre els ulls. Entre la primavera i la tardor és 
la millor època per la pesca de l’orada, doncs a 
l’hivern s’allunya mar endins, a la recerca de fons 
més profunds. Mercès a la seva potent dentadura 
(que li permet triturar les closques) s’alimenta de 
cloïsses, navalles, ostres i musclos. 

60020 

2-4 kg unitat BACALLÀ SENCER SENSE CAP

60394 

2-4 kg/peça

Nom científic: Gadus morhua. Origen: Norue-
ga. Pesca: extractiva



CUA DE GAMBA DEVENADA PELADA

81166 

5/800 g

Scal

Producte cru. Cuinar abans de consumir-lo. 
Destinat a tot tipus de consumidors excepte 
lactants i al·lèrgics a algun dels seus ingredi-
ents, consulteu l'envàs.

Conèixer el comportament 
del consumidor és essenci-
al per potenciar les vendes 
del nostre establiment. Hi ha 
variables que influeixen en la 
presa de decisions dels con-
sumidors per adquirir un o 
altre producte o per comprar 
en menor o major quantitat. A 
continuació et mostrem algu-
nes estratègies:

LA MIDA DE LA CISTELLA Es-
collir la mida adequada del 
cistell o carro és determinant 
per als ingressos d'una botiga o 
supermercat. De fet, la capaci-
tat mai ha de ser un límit per 
al comprador. I és que un cop 
a botiga, s'afegeixen al carro 
productes que no estaven a la 
llista. A més, molts clients no 
es senten satisfets si no fan 
vessar el carro o la cistella. Hi 
ha estudis que demostren que 
les vendes poden incremen-
tar-se un 32% amb una cistella 
amb més capacitat.

PREU AMB DECIMALS Tot i 
que la diferència de preu sigui 
mínima, el vell truc de col·lo-
car cèntims en el preu segueix 
convencent al consumidor. Les 
persones solen fixar-se en el 
primer número del preu, de 
manera que un producte que 
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Productes òptims per al teu establiment de

QUEVIURESQUEVIURES
...i tips de màrqueting per augmentar els ingressos

QUEVIURESQUEVIURES

ENGUIAS DO MAR (GULA)

81923 

Tarrina 20/200 g

Scal

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 410 kj 98 kcal, greixos 2,44 g saturats 
2,40 g, carbohidrats 11,98 g sucres 6,36 g, 
proteïnes 7,19 g, sal 1,93 g.

VIEIRA MITJA PETXINA

83455 

30-40 u. 2/2 kg.

Scal

Descongelar a la nevera 24 h abans de con-
sumir-lo. Netejar i rentar el producte abans 
de cuinar. Producte adequat per fer-lo a la 
planxa o bé guisat.

CLOÏSSA MARINERA

83253 

16/300 g

Scal

Descongelar a temperatura ambient o 2 mi-
nuts al microones. Per a un resultat òptim es 
recomana escalfar en paella fins que s'obrin 
les cloïsses i es redueixi lleugerament la salsa.

No és el nostre producte estrella per casualitat, 
estem molt orgullosos del calamar Patagònic 
Scal perquè hem aconseguit que sigui sinònim de 
qualitat, naturalitat i rendibilitat.

Clients i professionals de sector de la restauració 
avalen el calamar patagònic Scal com un produc-
te que ha trencat molts motlles, congelat a bord, 
oferint una llarga llista d'avantatges; selecció de 
les peces, qualitat, naturalitat i innovació que fan 
d'aquest producte tot un èxit que et permetran 
tenir una marca exclusiva i de gran qualitat.

Mida de les peces 12-14 cm. Espècie: Loligo 
patagonica. Art de pesca: xarxes d'arrossegament. 
Zona de pesca: Oceà Atlàntic Sud-est.

CALAMAR PATAGÒNIC NET AMB PELL

82616 

4/1 kg

Scal

SÍPIA BABY

83402 

10/1 kg (40-60 peces/kg)

Scal

Espècie: Sepiella app. Art de pesca: xarxes 
d'arrossegament. Congelació: IQF. Zona de pes-
ca: FAO 71. Talla: 40/60 ppk. Glasseig: 25%. Pes 
unitat 750 g. Pes net escorregut caixa: 7,50 kg.

SALMÓ SALAR NORUEC

83289 

Al buit. 20/250 g (2x125 g)

Scal

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 757 kj 182 kcal, greixos 12 g saturats 2 
g, carbohidrats 0 g sucres 0 g, proteïnes 18 
g, sal 0 g.

SALSITXA DE PEIX (DO MAR)

83165 

20/250 g (5x50 g)

Scal

Espècie: Theragra Chalcogramma. Zona de 
pesca: FAO 67 oceà Pacífic Nord. Talla: 50 g. 
Glasseig: 0%. Pes unitat 250 g. Pes net escorre-
gut caixa: 5,00 kg.

CALAMAR PATAGÒNIC SENSE PELL

83166 

20/300 g (9-12 cm)

Scal

Descongelar a la nevera 24 h i netejar i cuinar 
abans de consumir-lo. Adequat per a planxa 
o guisat. Producte cru. Destinat a tot tipus de 
consumidors excepte lactants i al·lèrgics...

M

ARCA PRÒPIA M

ARCA PRÒPIA

M

ARCA PRÒPIA

M

ARCA PRÒPIA M

ARCA PRÒPIA M

ARCA PRÒPIA

M

ARCA PRÒPIA

M

ARCA PRÒPIA

M

ARCA PRÒPIA
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78328 

12/450 g

Marines

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 310 kj 73 kcal, greixos 0,9 g saturats 0,3 
g, carbohidrats 6,5 g sucres 0,1 g, proteïnes 
9,8 g, sal 0,8 g.

LLAGOSTÍ TUNIS "A"

24876 

12/800 g (20-30 peces/kg)

Manet Import

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 392 kj 93 kcal, greixos 1,4 g saturats 0,2 
g, carbohidrats 0 g sucres 0 g, proteïnes 20 
g, sal 0,4 g.

LLAGOSTÍ (N1) TUNIS "AA"

24875 

12/800 (16-20 peces/kg)

Manel Import

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 392 kj 93 kcal, greixos 1,4 g saturats 0,2 
g, carbohidrats 0 g sucres 0 g, proteïnes 20 
g, sal 0,4 g.

  V E  D E  L A  PÀG I N A  1 4

costa 2,99€ serà visualitzat com 
2€ i no com a 3€. A més, aquest 
cèntim de diferència matisa la 
percepció sobre el barat o car 
que és un producte, ja que s'in-
terpreta com una rebaixa.

COL·LOCACIÓ DELS PRODUC-
TES És indispensable per guiar 
el comprador cap a un o altre 
producte. En primer lloc, els 
articles que volem destacar o 
liquidar s'han de situar a l'al-
tura de la vista. Per contra, els 
articles que poguessin ser una 
alternativa de compra estaran 
més amagats. En segon lloc, els 
productes imprescindibles (ous, 
verdures, llet, aigua ...) han d'es-
tar sempre a la part més remo-
ta de la botiga, i així obligar al 
comprador o compradora que 
recorri tota la superfície i ad-
quireixi productes no previstos. 
Finalment, s'aconsella col·locar 
a la sortida productes prescindi-
bles com brioixeria, llaminadu-
res o plats precuinats. Gràcies 
al seu major impacte visual els 
consumidors poden adquirir-los 
de manera impulsiva mentre 
s'esperen en caixa.

TRACTE AMABLE Proporcionar 
una bona experiència de com-
pra i fer sentir als clients a gust 
és un aspecte clau per fidelit-
zar-los. Així, col·locar depen-
dents o empleats que ofereixin 

Productes òptims per al teu es-
tabliment de queviures i tips de 
màrqueting per augmentar els 
ingressos
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informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 356 kj 86 kcal, greixos 0,9 g saturats 
0,23 g, carbohidrats 0 g sucres 0 g, proteï-
nes 19 g, sal 0,67 g.

VIEIRA (ZAMBURIÑA) XILENA

82681 

Mitja petxina. Caixa de 8 bosses d'1 kg

Europacífico

"PUNTILLA" XINA SENSE PLOMA LLAGOSTÍ MEDITERRANI TUNIS (N3)

24996 

12/800 g (30-40 peces/kg)

Manet Import

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 392 kj 93 kcal, greixos 1,4 g saturats 0,2 
g, carbohidrats 0 g sucres 0 g, proteïnes 20 
g, sal 0,4 g.

FILETS DE BACALLÀ

CARABINER, CONGELAT A BORD

83054 

12/250 g. Conté dues peces

Aligator

82816 

10/380 g

Frigoríficos Delfín

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 237 kj 56 kcal, greixos <0,5 g saturats 
<0,1 g, carbohidrats <0,5 g sucres <0,5 g, 
proteïnes 13,6 g, sal 1,55 g.

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 302 kj 71 kcal, greixos 0,8 g saturats 0,3 
g, carbohidrats 0 g sucres 0 g, proteïnes 16 g, 
sal 0,90 g.

ESCAMARLÀ NÚM. 1

83270 

10/300 g

Delfín Ultracongelados

L'escamarlà després de la seva captura mit-
jançant xarxes d'arrossegament és rentada 
per eliminar restes no desitjades. Es classifi-
ca i se n'eliminen les peces defectuoses.

BOCA BOU DE MAR, CUIT I PRETALLAT

GAMBA LLISTADA

82776 

12/250 g. Conté de 4 a 6 peces

Aligator

42570 

30-40 u. 2/2 kg.

Aligel

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 548 kj 129 kcal, greixos 0,6 g saturats 
0,2 g, carbohidrats 4 g sucres 0 g, proteïnes 
29 g, sal 2 g.

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 360 kj 85 kcal, greixos 0,5 g saturats 0,2 
g, carbohidrats 1,1 g sucres 0,1 g, proteïnes 19 
g, sal 1,60 g.

CUA DE GAMBA CUITA

23212 

Envasat al buit. 20/250 g (150-200 peces)

Manet Import

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 310 kj 73 kcal, greixos 0,8 g saturats 0,1 
g, carbohidrats TR g sucres 0 g, proteïnes 
16,5 g, sal 0,4 g.

ESCAMARLÀ MITJÀ

GAMBA PELADA DEVENADA

82775 

10/400 g. Conté de 8 a 10 peces

Aligator

83269 

10/400 h

Delfín Ultracongelados

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 326 kj 77 kcal, greixos <1,1 g saturats 
<0,3 g, carbohidrats <0,1 g sucres <0,1 g, 
proteïnes 17 g, sal 0,55 g.

La gamba pelada és l'ingredient perfecte per 
a tot tipus d'arrossos, sopes i per fer la millor 
paella. A més, el marisc posseeix un alt con-
tingut en proteïnes de qualitat.

BOQUES I COSSOS DE CRANC REIAL

23214 

Cuites. 4/1 kg

Delfín Ultracongelados

informació nutricional per 100 g. Valor ener-
gètic 268 kj 63 kcal, greixos 0,5 g saturats 0,2 
g, carbohidrats 2,7 g sucres 0 g, proteïnes 12 
g, sal 1,5 g.
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ajuda als clients, els proporcio-
nin coneixements sobre el pro-
ducte o que simplement aportin 
un somriure, pot ser una bona 
estratègia.

LLIURAMENT GRATUÏT A CASA 
L'auge de la comoditat, la im-
possibilitat d'utilitzar vehicle 
propi, la mobilitat reduïda o la 
manca de temps poden ser un 
inconvenient a l'hora de por-
tar la compra a casa. Per això, 
oferir el lliurament gratuït per 
un mínim de compra pot ser al-
tament beneficiós. D'una banda, 
obligarà a consumidor a gastar 
fins a arribar a la quantitat mí-
nima; i de l'altra, s'estarà oferint 
un servei diferenciador i d'ajuda 
a consumidor, que aquest valo-
rarà positivament.

VEGGIE SNACKS DE FALAFEL
83285 

6/1 kg

Bonduelle

Elaboració: Cuinar el falafel al forn a 210ºC, 
8 minuts. Regenera el Trio de Pebrots pre 
fregits, tal com s'indica al paquet. Condimenta 
l'amanida. Omple els tacs i condimenta...

DELÍCIES DE VERDURA 
AMB CARBASSA

83256 

Caixa de 300 g. Conté 8 unitats de 37 g

Bonduelle

Les delícies de verdura amb carbassa i pas-
tanaga i un toc de nou moscada es preparen 
fàcilment volta i volta a la paella o daurades al 
forn. No contenen colorants ni conservants.

DELÍCIES DE VERDURA 
AMB TOMÀQUET

83258 

Caixa de 300 g. Conté 8 unitats de 37 g

Bonduelle

Les delícies de verdures amb tomàquet, car-
bassó i albergínia es poden preparar fàcilment 
volta i volta a la paella o daurades al forn i no 
contenen colorants ni conservants.

FARINA PREPARADA 
PER A FREGIT DE PEIX

65721 

Bol 6/500 g

Santa Rita Harinas

La Farina de blat de moro, té un efecte crui-
xent i absorbeix molt poc oli, la sal estabilit-
za perfectament aquesta barreja, i la sèmola 
dóna una textura més cruixent.

NATA 
CULINÀRIA

80654 

12/1 L

Ken

informació nutricional per 100 g (aprox.). 
Valor energètic 746 kj 181 kcal, greixos 18 g 
saturats 11,9 g, carbohidrats 3,2 g sucres 2 g, 
proteïnes 1,5 g, sal 0,06 g.

POLPA 
DE NYORA

80413 

6/125 g

Ferrer

La nyora es una varietat de pebrot 
originaria del llevant d'Espanya i molt 
apreciada a la cuina mediterrània. Té una 
mida petita i una forma rodona. 

BROU 
DE PEIX

79109 

12/1 L

Cremlux

Brou líquid d'elaboració culinària, resultat de 
la preparació d'una barreja d'aigua, peix, gam-
betes i hortalisses, envasat en Tetra brik i sot-
mès a un tractament tèrmic d'esterilització.

PICADA D'ALL 
I JULIVERT  
AMB OLI

82560 

6/250 g

Agrofresc

informació nutricional per 100 g. Valor 
energètic 2863 kj 684 kcal, greixos 74,8 g 
saturats 8,7 g, carbohidrats 2 g sucres 1,85 g, 
proteïnes 0,9 g, sal 0,02 g.
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Productes òptims per al teu es-
tabliment de queviures i tips de 
màrqueting per augmentar els 
ingressos

BRÒQUIL EN FORMA D'ARRÒS
83255 

Caixa de 6 bosses de 400 g

Bonduelle

Un solució deliciosa i rica en fibra, llista 
només en 3 minuts. 100% bròquil pretallat 
en forma d'arròs per facilitar el seu ús a les 
receptes del dia a dia de forma ràpida.

COLIFLOR EN FORMA D'ARRÒS
83254 

Caixa de 6 bosses de 400 g

Bonduelle

Un solució deliciosa i rica en fibra, llista no-
més en 3 minuts. 100% coliflor pretallada en 
forma d'Arròs per facilitar la seva incorporació 
a les receptes del dia a dia de forma ràpida.

DIETA VEGANA
100 %

DIETA VEGANA
100 %

DIETA VEGANA
100 %

DIETA VEGANA
100 %

VEGGIE SNACKS BASMATI
83283 

6/1 kg

Bonduelle

Snacks de verdura i arròs congelats perfectes 
per a compartir. Una solució innovadora que 
podràs incloure sense esforç a la teva carta i 
amb la que n'obtindràs un gran rendiment.

VEGGIE SNACKS ESPINACS/FORMATGE
83284 

6/1 kg

Bonduelle

Ús esperat: En forn de convecció cuinar-lo 
durant 8 minuts a 210oC per 500g de producte. 
A la paella, 3 minuts a 180°C per 500 g de 
producte. No cal descongelació prèvia.

DIETA VEGANA
100 %

DIETA VEGANA
100 %

DIETA VEGANA
100 %

LLOM SELECTE 
DE BACALLÀ SALVATGE

83624 

800 g. Conté 4 lloms/caixa

Salgado

ÉS NOU
I ÉS BO

Descongelar: Descongeleu el bacallà de forma 
fàcil i ràpida per mantenir tot el seu sabor i pro-
pietats beneficioses.

1. Introduïu, sense treure'l de la seva bossa, en 
un recipient amb aigua a temperatura ambient 
durant 30-40 minuts.

2. Comproveu que estigui descongelat i passi-ho 
sota l'aigua de l'aixeta.
3. Obriu l'envàs, escorri bé el líquid interior.
4. Traieu el llom selecte de bacallà i assequeu-lo 
amb un drap o paper de cuina.

El bacallà més valorat: Salgado, des de fa quatre 
dècades, proporciona solucions de qualitat als 
principals restaurants i supermercats d'Europa 
(principalment d'Espanya, Portugal i Itàlia) el 
bacallà noruec més valorat per als millors xefs!

Cal incloure a la  dieta habitual un super aliment 
ric en zinc, omega3, vitamines i minerals pel seu 
alt valor en proteïnes i baix en greix.
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CALAMAR PATAGÒNIC 
ESPECIAL

81039 

Caixa de 4 kg. 18-25 peces/kg

Scal

Espècie: loligo patagonica. Art de pesca: 
xarxes d'arrossegament. Zona de captura: 
FAO 41 Falkland Islands. Congelació: bloc. 
Congelació a bord. Talla: 12-16 cm.

GAMBA ARGENTINA 
CONGELADA A BORD

82358 

(10-20) 6/2 kg

Vieirasa

informació nutricional per 100 g (aprox.). Va-
lor energètic 93 kcal, greixos 1,40 g saturats 
0,22 g, carbohidrats - g sucres - g, proteïnes 
20,10 g, sal 0,365 g, sodi 0,146 g.

TONYINA TÀRTAR 
SASHIMI ENVASAT 
AL BUIT

81442 

10/500 g

Sea Delight

Cal destacar l'elevada 
qualitat d'aquest pro-
ducte, elaborat a partir 
de producte fresc, que 
gràcies a un procés de 
fumat, permet una vida 
útil de fins a set dies 
un cop descongelat.

GALL DE SANT PERE 
FILET AMB PELL

83563 

(150-200 g) 6/1 kg

Maresmar

Espècie: zeus faber. Art de pesca: Extractiva. 
Zona de captura/cria: FAO 61 Oceà Pacífic 
Nord-est. Descongelar a temperatura de re-
frigeració, consumir completament cuinat.

SALMÓ EN PORCIONS 
AMB PELL I SENSE ESPINES

83535 

3/1 L

Scal

informació nutricional per 100 g (aprox.). 
Valor energètic 757 kj 182 kcal, greixos 12 g 
saturats 2 g, carbohidrats 0 g sucres 0 g, 
proteïnes 18 g, sal 0 g.

LLOMS DE BACALLÀ 
AMB PELL I SENSE ESPINES

83468 

4,7 kg

Scal bàsic

Espècie: gadus morhua. Art de pesca: xarxes 
d'arrossegament. Zona de captura/cria: FAO 
27 Oceà Atlàntic Nord-est. Congelació: IQF. 
Congelació a factoria. Talla: 120-150 g.

LLOMS D'"ESCOLAR" 
(PEIX MANTEGA)

83263 

Envasat al buit. 18 kg aprox.

Getfish

informació nutricional per 100 g (aprox.): 
Energia: 123 kcal / 515,37 kj Proteïnes: 19.4 g
Carbohidrats: 0,60 g. Dels quals saturats: 
0.0g Dels quals sucres: 0.0g Lípids: 4.4g
Sal: 2,55g

CROQUETA 
PLANT-BASED

83545 

Caixa de 801 g (30 un/26,7 g)

Flax&Kale

Croqueta vegana aroma pollastre. Alt en pro-
teïnes, vitamina B12 i ferro. Deixar descon-
gelar a la nevera i cuinar a la paella o al forn 
segons indicacions.

LLESQUES ESTIL CHEDDAR 
PLANT-BASED

83553 

(3 un/330 g) Caixa 990 g

Flax&Kale

Preparat vegà a llesques amb gust 
de cheddar. Conté fruits secs i 
proteïna vegetal alt en vitamina b12 
font de calci i vitamina D.

83557 

(4 un/250 g) Caixa d'1 kg

Flax&Kale

Preparat vegà ratllat gust moz-
zarella amb fruits secs i proteïna 
vegetal. Alt en vitamina B12. Font 
de calci i vitamina D.

FINGERS ESTIL 
MOZZARELLA 
PLANT-BASED

83561

Caixa de 600 g

Flax&Kale

Cruixents per fora 
i amb formatge 
estil mozzarella 
plant-based calenta 
i fos per dins, 
aquests fingers 
revolucionaran el 
món dels aperitius 
vegans.

BARRA ESTIL GOUDA 
PLANT-BASED

83550 

(2 un/1 kg) Caixa 2 kg

Flax&Kale

Ingredients: 51% beguda d'anacards (aigua, 
9% anacards), midó modificat *, oli de coco, 
midó, sal, calci i vitamina D, aromes, acidu-
lant (àcid làctic), ferro i vitamina B12.

M

ARCA PRÒPIA

SALMÓ 
RODANXA 
INTERFOLIAT

80730 

140-180 g. 3/6 kg

Scal

Salmó Atlàntic a rodanxes en 3 estoigs de 
6 kg Espècie: salmo salar. Zona de captura/
cria: Noruega. Congelació: IQF. Congelació a 
factoria. Talla: 140-180 g. Glasseig: 0%.

M

ARCA PRÒPIA

M

ARCA PRÒPIA

M

ARCA PRÒPIA

Hamburguesa vegetal gust vedella a base de 
proteïna de soja i pèsol. Baix en greixos sa-
turats. Alt en proteïnes. Font de fibra. Descon-
gelar a la nevera i cuinar a la paella o al forn.

HAMBURGUESA DE VACÚ 
PLANT-BASED

83547 

Caixa 1,2 kg (12 un/100 g)

Flax&Kale

HAMBURGUESA DE 
POLLASTRE PLANT-BASED

83548 

30-40 u. 2/2 kg.

Flax&Kale

Hamburguesa vegetal 
gust pollastre a força de 
proteïna de soja i pèsol. Alt 
en proteïnes, vitamina B12 i 
ferro. Deixar descongelar a 
la nevera i cuinar a la paella 
o al forn segons indicacions. 
No tornar a congelar.

RATLLAT ESTIL MOZZARELLA 
PLANT-BASED
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Preveiem, amb aquest gest, la reducció d'un 40% 
d'emissions respecte als models de vehicles co-
mercials anteriors. Aquesta reducció es preveu, en 
termes generals i de mitjana, la combustió d'uns 
280 litres de carburant per any i vehicle. Quan fina-
litzi la incorporació de la flota comercial, la nostra 
activitat comercial evitarà l'emissió aproximada-
ment de 36.000 kg de CO2 anualment (considerant 
20 vehicles amb una mitja de 40.000 km anuals).

Els nous vehicles comercials equipen la quarta 
generació de la pionera tecnologia de motoritza-
ció híbrida de Toyota que disposen d'una forma 
intel·ligent de gestionar la potència i de seleccio-
nar quin tipus de propulsió utilitzen. En funció de 
la calçada i les necessitats del conductor, el nou 
Yaris Electric Hybrid repartirà d'una forma o altra 
el treball entre tots dos propulsors. La conducció 
en ciutats, i més enllà, farà que emetem menys 
emissions ja que el nou vehicle comercial de Fri-
man funcionarà gran part del temps 100% elèctric.

Un gest pel planeta, és una estratègia de compro-
mís social per a un futur més net, més sostenible, 

més eficient i més amable amb l'entorn i amb 
les persones. El pla, a més de la renovació de la 
flota de vehicles comercials i de logística, inclou, 
també, l'optimització de les rutes per fer-les més 
eficients i més sostenibles. També el compromís 
de la digitalització dels processos administratius 
(intercanvi electrònic d’informació amb clients 
i proveïdors, digitalització de processos interns, 
etc...) que implicarà un menor ús del paper en tots 
els departaments de la companyia.

A banda, continuem avançant per donar resposta 
a les noves necessitats del sector de la restauració 
amb un catàleg que inclou més de 4.000 referèn-
cies de productes congelats, peix i marisc fresc, 
refrigerats i productes a temperatura ambient. 
La nostra empresa, amb més de 50 anys de tra-
jectòria, conserva l'essència familiar i és avui una 
de les úniques del nostre sector amb capital 100% 
local. Malgrat les dificultats per les que està pas-
sant el sector de la restauració, Friman es planteja 
noves inversions de futur, amb el convenciment 
que l’escenari actual generarà noves oportunitats 
de negoci per a les quals cal estar preparats.

OFICINES
Carrer de la Pica d'Estats, 77-95. PI Sant Isidre.
08272 - Sant Fruitós de Bages (Barcelona) 
t. 93 877 30 00 a/e: friman@friman.cat

COMANDES
t. 900 150 723 (número gratuït)
a/e: comandes@friman.cat 
W W W . F R I M A N . C A T
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Un gest pel planeta
Amb la voluntat de contri-
buir a una mobilitat més 
sostenible i de respecte 
al medi ambient, poten-
ciem la modernització de 
la nostra flota amb l’ad-
quisició de nous vehicles 
híbrids que continuarà fins 
a completar tota la flota.

PASTÍ DE MANGO I MARACUIÀ

83121 

1/840 g

Pastiolot

Banda pa de pessic de xocolata fet amb oli 
d'oliva, amb interior de mango maracujà i 
decorat amb xocolata blanca cruixent.
Producte sense Palma.

LIONESES DE NATA

83620 

9 un 8/140 g

Fidelia

Pasta de petisú farcida de nata. Pes 
total: 16.1 g aprox. Dimensions: Alçada: 
37 mm. aprox. Diàmetre: 43 mm. aprox. 
Safata amb 9 lioneses.

PASTÍS SANT MARC

83122 

30-40 u. 2/2 kg.

Pastiolot

Pastis banda San Marc amb una base de pa 
de pessic de xocolata fet amb oli d'oliva. 
Producte sense palma. Es recomana tallar el 
producte abans de descongelar.

COULANT

42629 

12/2 un

Pastiolot

Pa de pessic esponjós farcit de xocolata fos. 
Per consumir es recomana treure-ho de conge-
lador, retirar el paper i escalfar immediatament 
al microones durant uns 25 segons a un 750 W.

PASTÍS NOVA SACHER

83124 

30-40 u. 2/2 kg.

Pastiolot

Pastís banda sacher amb cruixent de praliné 
i pa de pessic fet amb oli d'oliva. Producte 
sense palma. Es recomana tallar el producte 
abans de descongelar.

BRACETS DE GEMA I NATA

82807 

30-40 u. 2/2 kg.

Pastibon

informació nutricional per 100 g (aprox.). 
Valor energètic 746 kj 181 kcal, greixos 18 g 
saturats 11,9 g, carbohidrats 3,2 g sucres 2 g, 
proteïnes 1,5 g, sal 0,06 g.

PASTÍS SACHER PETITA

82759 

4/600 g

Fidelia

Descongelar 4 hores en refrigeració i 30 min. 
a temperatura ambient abans de consumir-lo. 
Si no s'ha acabat el producte, es pot mantenir 
en refrigeració per un màxim de 4 dies.

PASTÍS DE FORMATGE I ARANYONS

82838 

6/500 g

Pastiolot

Producte de pastisseria amb base de pa de 
pessic (19%) amb farcit de nata muntada amb 
formatge (52%) i decorat amb melmelada de 
nabius (10%) i nabius sencers (2%).

TARTA MOUSSE DE LLIMONA

83163 

4/500 g

Pastibon

Descongelar 4 hores en refrigeració abans de 
consumir-lo. Si no s'ha acabat el producte, es 
pot mantenir en refrigeració per un màxim de 
4 dies. Mousse de llimona feta amb nata.
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