Selecció de productes gourmet
saludables i de proximitat

Deixa’t sorprendre!
www.cataloniagourmet.cat

Des de fa 10 anys, CATALONIA GOURMET agrupa el bo i millor del gourmet català.
Una àmplia gamma de productes selectes representatius de la riquesa del sector
alimentari català. Des dels productes més tradicionals vinculats a les receptes
heretades família darrera família fins als productes més innovadors que donen
resposta a les noves necessitats alimentàries.
El nostre compromís i la singularitat dels productes de qualitat catalans són els
fonaments que ens fan avançar amb solidesa en tota la cadena de valors del sector
alimentari.
Tradició, artesania, proximitat, qualitat, innovació, lligam amb el territori i respecte
pel medi ambient, natura, eficiència i progrés són les constants que ens han fet
avançar cap a l’excel·lència. Seguirem treballant per gaudir de la vida compartint
aquests valors.
Ara més que mai, amb les marques que formen part de CATALONIA GOURMET,
consumir els productes selectes del nostre territori és assaborir-ne l’excepcionalitat i
apostar per el benestar de la societat. Ens cuidem, et cuidem, cuidem el teu client.
En aquest catàleg les hem agrupat per a que hi trobis tot el que el teu lineal, botiga
o restaurant i hotel necessita per a sorprendre i cuidar el teu client. Les marques de
CATALONIA GOURMET es presenten juntes per aportar-te una solució i ajudar-te en
la teva selecció.
Aquests elaboradors es lleven cada dia per a seguir aportant el millor a la societat,
apostem ara més que mai per ells.

PERQUÈ JUNTS SOM MILLORS, PERQUÈ
UNITS SOM MÉS FORTS, TOTS SOM
GOURMET, TOTS SOM FAMíLIA

És important cuidar el nostre món canviant els nostres hàbits de producció i de consum. Les
marques de CATALONIA GOURMET hi aposten presentant productes que respecten el medi
ambient, ecològics, naturals, de base 100% vegetals i reduïts en sucres, així com productes
100% lliures de gluten.
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500 GOTES
Seguint el nostre compromís i respecte
mediambiental, Sant Aniol llança la primera
gamma (Natural i Gas) feta amb plàstic 100%
reciclat. Així podem afirmar que el més nou de
500 Gotes no té res de nou.
La trobareu en format de 0,5L i 1L, a part de la
petita ampolla d’aigua natural de 0,25L.

Empresa
AIGUA DE SANT ANIOL S.L.U.

Productes

Aigua Mineral Super Premium

Descripció

Aigua mineral natural super premium
d’origen volcànic en ampolles premiades
pels seus dissenys innovadors.

VALOR AFEGIT
Aigua Mineral
Sant Aniol
Cada gota de la nostra aigua triga més de
60 anys a fer-se. Durant aquests anys es filtra
a través de les roques dels antics volcans de
la Garrotxa. Gota a gota va enriquint-se amb
minerals fins a arribar a aquesta equilibrada
composició que la fa tan singular i que li aporta
aquest sabor distintiu i subtil.
Aquest sabor i caràcter que ha estat reconegut
per alguns dels millors restaurants, no només
aquí a Catalunya sinó en més de 20 països de
tot el planeta.

De l’interior d’una terra que la lava
va a crear fa milers d’anys, neix
l’aigua Sant Aniol, l’única d’origen
volcànic de la península.
Sorgida del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa,
l’aigua Sant Aniol troba en el
seu origen la seva singularitat.
Materialitzada no només en la
seva composició equilibrada amb
propietats úniques, sinó també en
el seu caràcter: l’Esperit Volcànic.

Contacte
www.santaniol.com
santaniol@santaniol.com
+34 972 449 818

Empresa
CERVESES ALMOGÀVER S.L.

Productes

Cervesa artesana

Descripció

Cervesa artesana i de qualitat per
a tothom. Almogàver ofereix una
alternativa a la cervesa industrial
que domina el mercat

VALOR AFEGIT
Cerveses IPA, Porters &
Stouts, Ales i de baixa
fermentació
La vida és massa curta com per beure una
cervesa qualsevol! Ja ha arribat l’hora de que
l’artesana ocupi el lloc que es mereix. La cervesa
artesana és una altra història per autenticitat i
caràcter.
Descobreix un univers de sabors, aromes i matisos
que no et pots perdre. Defensa el teu dret a
explorar tant com et vingui de gust, a escollir
entre varietat i qualitat.

A ALMOGÀVER volem contagiar
el nostre entusiasme per acostar
la cervesa de qualitat a tothom,
fer normal el que avui és encara
ocasional… la cervesa ha de
tornar al poble. Lluitarem per
aconseguir-ho perquè pensem
que un altre món cerveser és
possible.
Uneix-te al Beer Democracy!

Contacte
www.almogaver.com
hola@almogaver.com
617 036 680

Empresa
CLOS FIGUERAS S.A.

Productes

Vins del Priorat

Descripció

Qualitat i prestigi al cor del
Priorat des de 1997

VALOR AFEGIT

Vins
El nostres vins són fins, frescos i elegants. Els
tres negres són de les varietats prioratines de
sempre com la garnatxa i la carinyena encara
que els acabem amb un xic de Syrah i Cabernet
Sauvignon.
El cupatge final és fet pel mateix Christopher
Cannan amb l’assessorament d’Alain Graillot
(reconegut internacionalment pels vins CrozeHermitage que elabora al nord de la vall del
Roine).

Clos Figueras és un celler familiar
a Gratallops (Priorat). La propietat
(22ha) va ser adquirida l’octubre
de 1997 per Charlotte i Christopher
Cannan per recomanació de
René Barbier, propietari de Clos
Mogador i fundador de la nova
onada de finals dels vuitanta
que donà pas al renaixement del
Priorat.
La vinya original tenia plantada
una petita part de ceps vells de
carinyena, i es va ampliar el 1998
amb Garnatxa i Syrah, i una
petita quantitat de Cabernet
Sauvignon, Monastrell i Viognier.
Posteriorment, una segona
compra va permetre disposar de
2.500 ceps vells més de Carinyena
i Garnatxa, alguns dels quals de
més de 80 anys.

Contacte
www.closfigueras.com
info@closfigueras.com
+34 977 830 217

Fincafe
FINCAFE en càpsules està destinat a la llar i és
100% ecològic. Es comercialitza en càpsules
100% compostables compatibles amb cafeteres
Nespresso. La família es divideix en diferents
orígens o blends. FINCAFE en gra s’ofereix en
bidons de 2kg pel sector horeca o en bosses de
paper kraft de 250 i 500gr per al sector retail.
Els grans de cafè arriben intactes a les mans
del consumidor conservant tot la seva aroma i
frescor.

Empresa
COFFEE CENTER S.L

Productes

Cafès, tes, infusions i Kombucha

Descripció

Tes i infusions ecològiques / Cafès
torrats artesanalment. Productes
ecològics i enfocats tant al sector
horeca com retail.

The capsoul
Marca orientada a la venda de tes, infusions
i cafè exclusivament per a particulars i retail.
S’ha consolidat en els últims anys gràcies a
un embalatge atractiu, fresc, diferencial i
característic. L’ús de matèria primera d’alta
qualitat i la seva combinació amb aromes
naturals, ha permès a The Capsoul, captar i
fidelitzar un públic significatiu. Les famílies
de productes s’agrupen segons el seu format:
càpsules, piràmides ensobrades i a granel.

Alma
ALMA compta amb diverses famílies: Alma
Luxury destinada a proveir al sector horeca,
Alma Home per al sector retail i Alma Ritual,
també destinada al món del retail però en
format granel. Tot l’assortiment de tes i infusions
compta amb certificacions que garanteixen un
producte apte per a celíacs o al·lèrgics al gluten
i certificacions de GMO Free, matèria primera
exempta de químics i pesticides.

VALOR AFEGIT

Contacte
www.almahome.es
info@almahome.es

Alma KOMBUCHA
Beguda fermentada, viva, probiòtica i 100%
natural. Elaborada segons la fórmula tradicional
de te, aigua purificada d’origen volcànic, sucre
de canya orgànic, fruites i SCOBY. Es presenta
en envàs de vidre reciclable de 250ml. El
resultat final és d’una beguda amb gran sabor i
pràcticament sense sucre (1,6 -3,7 gr).

972 236 868

ALMA ofereix al consumidor una gran varietat de tes i infusions
ecològiques creades mitjançant blends i fórmules originals. La
utilització d’herbes i matèries primeres seleccionades en origen es
tradueix en un producte excel·lent i d’òptima qualitat, envasat en
piràmides 100% compostables.
De la seva banda, FINCAFE es caracteritza per la producció de
cafès procedents de finques acuradament seleccionades en origen.
Mitjançant la creació de blends originals torrats artesanalment,
oferim al consumidor un cafè únic i d’alta qualitat.

www.fincafe.es
coffee-center@coffee-center.es

Vins de ecològics
Protegim la natura, la terra i les vinyes. Utilitzem
abonaments orgànics naturals i tècniques no
invasives per evitar les plagues així com llevats
autòctons per a la fermentació i productes
d’origen natural en la clarificació. Respectem
el ritme natural del cep obtenint vinyes
equilibrades naturalment.

Empresa
JEAN LEON

Productes

Vins d’alta gamma

Descripció

Petit Celler situat a Torrelavit
(Alt Penedès) en un enclavament
extraordinari avalat per una història
de pel·lícula i uns vins exclusius.

VALOR AFEGIT

Vins de finca
Un reconeixement a la singularitat dels vins
procedents d’una vinya única, en un tipus de sòl
concret i un microclima que afavoreix la màxima
expressió del vi. Vinya La Scala, Vinya Le Havre,
Vinya Palau i Vinya Gigi són elaborats de manera
artesanal, amb varietats nobles i envellits en
bótes de roure francès i americà.

Contacte
www.jeanleon.com
visitas@jeanleon.com

El Celler va ser fundat l’any 1963
per Jean Leon i la seva història
comença així... .Jean Leon va
ser un personatge excepcional,
tenia un instint únic per avançarse al seu temps. A finals dels 40,
després d’emigrar als Estats Units,
va fer realitat el seu somni, crear el
restaurant més luxós de Hollywood,
‘La Scala’, lloc de reunions d’actors

de l’època daurada de Hollywood.
El seu segon somni va ser elaborar
un vi perfecte amb una singularitat,
personalitat i identitat única. Va
escollir la terra del Penedès i va ser
pioner en plantar les varietats de
cabernet sauvignon i chardonnay.
Actualment, seguim donant vida al
seu somni amb l’elaboració de vins
únics.

938 177 690

Minstinguett
de vallformosa
Mistinguett Plume: Espumós icònic, de gust fresc,
suau i fi. Especial en essència, elaborat 100%
amb Pinot Noir Blanc de Noirs i amb 7 mesos
de criança. El disseny de la seva ampolla ha
estat guanyador del premi més prestigiós de
packaging. Un producte únic per les ocasions
irrepetibles!
Mistinguett Reserva: Elaborat amb el cupatge
clàssic del Cava (Macabeu, Xarel·lo i Parellada).
Amb una criança de més de 18 mesos, les seves
bombolles són fines i elegants i en boca és
estructurat, fresc i complex. És ideal per a maridar
amb menjars elaborats, com carns i peixos. Un
clàssic per a les celebracions més especials!

Empresa
MASIA VALLFORMOSA S.L.

Productes
Vins i caves

Cultivare

Descripció

Innovem des de l’origen amb la voluntat
de transformar el món vinícola

Cultivare Blanc: Un Xarel·lo 100%, provinent de
vinyes velles que en garanteixen l’excel·lència.
Considerat el millor vi blanc d’Espanya 2016 i
2018 pel Wine International Challenge. Un vi de
producció limitada que marida a la perfecció amb
arrossos, peix i marisc i amb formatge blau.

Gala VALLFORMOSA
Gala Brut: Xarel·lo-Chardonnay. Amb una
criança de més de 28 mesos amb les seves
mares, és sinònim de sofisticació i elegància.
De bombolles molt fines i persistents, afruitat i
complex, en boca és equilibrat, sedós i delicat.
Un producte 100% aliat de la gastronomia,
perfecte per a maridar amb menjars elaborats
i postres de tota mena.
Gala Rosat: Un 100% Pinot Noir que ha reposat
més de 12 mesos amb les seves mares. De
bombolles fines i d’un color cirera molt pàl·lid,
en boca és llaminer, alegre i viu. Gala Rosat de
Vallformosa eclipsarà qualsevol aperitiu i també
aquells àpats més lleugers.

Cultivare Negre: Sumoll Samsó mereixedor del
millor vi negre d’Espanya 2017 i 2018 pel Wine
International Challenge. Amb més d’un any
de fermentació en barriques de roure francès,
es tracta d’un vi amb notes intenses de fruits
vermells, amb entrada envolvent i un postgust
agradable i elegant. El seu maridatge perfecte
és amb carns vermelles a la brasa.

VALOR AFEGIT

Contacte
www.vallformosa.com

Vallformosa, amb més de 150 anys d’història, és la
primera companyia elaboradora de vins i espumosos
amb capital 100% català, on conviuen la tradició,
innovació, sostenibilitat i diferenciació en tots els seus
vessants. El Celler compta amb tres marques de cava
Valllformosa, Mistinguett i Gran Barón i una de vi,
Cultivare.

esteve.nadal@vallformosa.com
+34 938 978 286

L’empresa
Des dels seus orígens al 1914 a Cornudella
de Montsant, a la província de Tarragona, la
família Miró elabora vins aromatitzats i de licor
a granel. Amb el trasllat de l’empresa al 1957
a la ciutat de Reus, que continua allotjant la
seu de l’empresa, neix Emilio Miró Salvat, S. A.
que s’especialitza en la fabricació de productes
envasats. Amb el focus posat en la fabricació
del vermut tradicional de Reus, la marca
Miró s’expandeix, aconseguint fer-se un nom
arreu d’Europa amb una fórmula tradicional
que les diferents generacions han mantingut
intacta i en el més estricte secret familiar fins a
l’actualitat.

Empresa
EMILIO MIRÓ SALVAT, S.A.

Productes

Vermut tradicional de Reus

Descripció

Tradició amb caràcter remarcat

VALOR AFEGIT
Vermuts de Reus
Vermuts Miró comercialitza una àmplia gama
de vermuts elaborats amb matèries primeres
de gran qualitat i sota un estricte protocol de
seguretat alimentària. Tots els vermuts són
elaborats a partir de vins de la terra i d’una
exquisida selecció d’herbes aromàtiques naturals
mediterrànies i alpines, amb una base de donzell,
envellides en barriques de roure francès.
El resultat és una col·lecció de la qual en
destaquen la intensitat de l’aroma i l’inimitable
sabor, propis de la fórmula tradicional de la
família Miró.

Vermuts Miró suma un nou èxit
que corrobora la qualitat dels
seus productes: el prestigiós
segell de qualitat Internacional
Taste & Quality de Brussel·les
–ITQI–. La institució ha lliurat
al Vermut Miró Reserva el
“Premi al Sabor Superior 2021”
–Superior Taste Award 2021–, un
reconeixement mundial avalat
pels millors xefs i sommeliers
que premia l’inimitable sabor,
complexitat i caràcter d’un
vermut elaborat amb un llarg
procés de maceració i sent fidels
a la fórmula tradicional.

Contacte
www.vermutmiro.com
info@vermutmiro.com
+34 977 312 958
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Xarcuteria i
elaborats de la carn,
formatge i ous

Empresa
BETARA S.L.

Productes

Formatges artesans i ecològics

Descripció

Betara ofereix uns formatges elaborats
de forma artesanal i per tant, únics.
Un regal pels sentits, amb un sabor i un
aroma originals, amb identitat pròpia.

VALOR AFEGIT

Formatge
d’estil artesà
Betara és una formatgeria familiar que elabora
formatges d’estil artesà amb llet convencional
i ecològica des de fa més de 25 anys al cor del
Lluçanès. S’ha convertit ja en un referent en el
sector, gràcies als seus formatges d’ovella, cabra
i vaca.
La nostra carta de formatges, amb més de 30
varietats, és el fruit del nostre coneixement en
procés d’elaboració i maduració i de totes les
oportunitats que ens ofereix aquest entorn en
forma d’ingredients per els nostres formatges
d’ovella, cabra i vaca (castanyes, herbes
aromàtiques, cervesa artesana...).

Contacte
www.betara.cat

Betara neix en el si de la família
Berengueras, dedicada a la vida de
pagès i per tant coneixedora de tot
el món rural, que als anys 90 decideix
comercialitzar formatges catalans.
En aquest punt és on comença
la dedicació plena a l’entorn dels
formatges.
Fem formatges d’ovella, cabra i vaca,
madurats amb l’aire dels Pirineus que

els dóna un sabor i una qualitat ben
característica de la nostra zona. Els
nostres formatges són de qualitat
molt acurada tal com ho és l’elecció
de la llet que elabora el nostre
producte, per aquesta raó fabriquem
formatge pasteuritzat , i també amb
llet crua per recordar el gust més
tradicional de la nostra terra.

info@betara.cat
+34 938 880 852

Empresa
CAN PISTRAQUES S.L.

Productes

Embotits Artesans

Descripció

Can Pistraques és una empresa familiar, de
trajectòria centenària. Els seus orígens es
remunten al 1873 i la seva especialitat sempre
ha estat l’elaboració d’embotits, així com
diversos productes carnis derivats del porc.

Productes frescos, cuits,
curats i precuinats
Els productes no disposen de cap afegit
industrial ni químic, únicament afegim
productes naturals com pebre o sal, per aquest
motiu són aptes per persones intolerants al
gluten o a la lactosa. El procés d’elaboració és
totalment artesà i seguim emprant l’ancestral
forma de treballar que ja utilitzaven els nostres
avantpassats, fet que es tradueix en una
qualitat i sabor immillorables.
Apostem per la cultura slow-food, que anima
als consumidors a alimentar-se amb atenció,
valorant la qualitat, la procedència de la
matèria primera i la forma de cuinar.

VALOR AFEGIT
La filosofia de Can Pistraques
continua essent la mateixa que fa
més d’un segle enrere: la qualitat
per davant de tot. Apostem per
una alimentació natural i per
una acurada forma d’elaboració,
artesana i tradicional, treball
constant i innovació, eixos
principals de la nostra filosofia
que ens permeten aconseguir uns
resultats òptims, que sense cap
dubte es reflecteixen en el sabor
dels nostres productes.

Contacte
www.canpistraques.com
informacio@canpistraques.com
679 491 855

Pa de fetge
El pa de fetge és una variant dels coneguts
patés de campanya francesos, especialment
vinculat a la Cerdanya i des d’on es va estendre
a altres comarques dels Pirineus.
Tot i que els cansaladers de la Cerdanya se’l van
emportar quan van emigrar cap a zones del
Pre-Pirineu, a Carlit hem volgut recuperar les
nostres arrels de sempre i portar el pa de fetge a
la Cerdanya de nou.

Empresa
ARTESANIES CARLIT S.A.

Us convidem a sentir les arrels de casa nostra
amb el pa de fetge Carlit!

Productes

Trinxats de la Cerdanya, pa de fetge
i magret d’ànec

Descripció

Cada dia sortim a portar a les botigues i
supermercats un trosset de la Cerdanya
perquè arribi al vostre plat acabat de fer.

VALOR AFEGIT
Trinxat de LA CERDANYA
El trinxat de la Cerdanya és un plat de gran
tradició culinària. Ens entestem a difondre
i divulgar la gastronomia de les àvies de la
Cerdanya, tal i com ho feien elles. Només
n’actualitzem el format per fer-ho més fàcil i
adaptar-ho al nostre ritme de vida actual oferint
altres varietats com el trinxat de carbassó, el
d’espinacs, l’Eco i el vegà.
Comprem els nostres ingredients a productors
de proximitat, naturalment. No posem mai
additius conservadors al nostre trinxat. També
garantim al màxim la seguretat alimentària
amb la certificació IFS Food, una norma de
seguretat alimentària de la Global Food Safety
Initiative.

Fotografia: @lauraponts

Hem treballat de valent per
aconseguir reduir en més d’un
70% el plàstic dels embalatges
del nostre trinxat. La safata
interior, fabricada a partir de
materials vegetals renovables, és
biodegradable, compostable i
certificada FSC.
Tot el cartró que utilitzem als
nostres packagings prové de
boscos gestionats respectant
l’entorn, acreditats amb el segell
FSC.
El 100% de la nostra energia
elèctrica procedeix de fonts
naturals i renovables.

Contacte
www.carlit.cat
carlit@artesaniescarlit.com
+34 972 881 150

Llonganissa de pagés i
fuet de vic
La Llonganissa de Pagès de Casa Riera
Ordeix és un producte natural amb un gust
únic i diferent que uneix tradició i innovació
gastronòmica. Destaca pel seu gust, la seva
forma i el seu color.
El Legítim Fuet de Vic de Casa Riera Ordeix és
un producte natural, intens i gustós elaborat
amb carn de porc de la millor qualitat i forma
part de l’exquisida carta de productes de Casa
Riera Ordeix des de fa gairebé vint anys.

Empresa
CASA RIERA ORDEIX, S.A.

Productes

Embotits artesans

Descripció

L’única Llonganissa de Vic
elaborada a Vic

VALOR AFEGIT
Llonganissa trufada i
Llonganissa Gran Luxe
La tòfona negra natural “tuber melanosporum”
i l’assecatge natural aporten a la Llonganissa
Trufada de Casa Riera Ordeix un gust
extraordinari. S’aconsegueix després d’un
període de curació d’entre 90 i 180 dies.
La Gran Luxe de Casa Riera Ordeix es
caracteritza per la seva llarga curació, la seva
producció limitada i una presentació exquisida.
S’aconsegueix després de 180 dies de curació.

L’única Llonganissa de Vic
elaborada a Vic.
Més de 165 anys seguint el
mateix mètode d’elaboració.
La curació natural atorga a la
nostra Llonganissa un buquet
únic i inimitable.
Al cor de la ciutat de Vic, a la
Plaça dels Màrtirs, número 14,
hi ha els centenaris assecadors
de Casa Riera Ordeix. Entrarhi és gaudir de la Llonganissa
de Vic amb els cinc sentits. La
història de Casa Riera Ordeix
es resumeix en 6 generacions
mogudes per l’estimació per les
coses fetes amb il·lusió, respecte
i fidelitat a les arrels.

Contacte
www.casarieraordeix.com
info@casarieraordeix.com
+34 938 893 034

Empresa
EMBOTITS ELEBOECK, S.A.

Productes

Salsitxes, hamburgueses i salses

Descripció

Leo Boeck elabora i distribueix salsitxes
d’estil alemany i del país, hamburgueses
i les millors salses per acompanyar-les.

VALOR AFEGIT
Salsitxa frankfurt
La Salsitxa estil Frankfurt, és sens dubte
el producte estrella de Leo Boeck. Per a
acompanyar com es mereixen a les nostres
salsitxes i hamburgueses, elaborem les salses
fresques Leo Boeck, les més conegudes: la de
tomàquet amb puntet picant, la de mostassa,
la Brava, Allioli i la Diablo (molt picant).
A més de la Salsitxa estil Frankfurt, també
fem entre moltes altres: la Salsitxa Bratwurst
(blanca i amb suau aroma a llimona); la
Salsitxa Moruna (feta amb les espècies dels
pinxos morunos); el Frankfurt Medieval (recobert
de patates fregides); la Salsitxa Pikantwust
(frankfurt picant); la Salsitxa Cervela (de la
família dels Frankfurt) i la Botifarra Malagueña
(amb sang de porc i espècies seleccionades).

Contacte
www.leoboeck.com
info@leoboeck.com
+34 935 751 153

A Leo Boeck utilitzem productes de
gran qualitat, maquinària moderna
i les receptes originals, per elaborar
productes Gourmet amb la Qualitat
Original.

Els nostres productes són de carn
100% de porc o de vedella, i no
porten al·lèrgens com el gluten,
la lactosa o la proteïna de la
llet, ni additius innecessaris com
el glutamat monosòdic o els
espessidors.

Ous de pagès
I OVOPRODUCTES
Ous de gallines criades al aire lliure, en l’envàs
de cartró tradicional i una imatge gràfica que
vol transmetre dos conceptes bàsics: la frescor
d’un producte de proximitat que evoca la idea
#delagranjaalplat, mantenint tot el seu sabor
i qualitats nutricionals, i l’ou com a element
omnipresent a la cuina.
LIDEROU també aposta pel sistema de cria a
l’aire lliure en els ous cuit, poché i confit que,
juntament amb la varietat ecològica d’ou líquid
pasteuritzat, rovell, clara i sencer, representa
la gamma més completa d’ovoproductes amb
ous de sistemes alternatius del mercat. La
resta d’ovoproductes pel canal HORECA inclou
ous passats per aigua, truites i remenats. Els
professionals de la restauració poden servir
uns deliciosos plats en pocs minuts. Escalfar,
emplatar i servir!

Empresa
LIDEROU S.L.

Productes

Ous i ovoproductes

Descripció

Liderou és el principal productor
gironí d’ous i una de les marques
capdavanteres a Catalunya, on
va ser pioner en la introducció
de sistemes alternatius.

Ous trufats i ous
ecològics XL
Liderou vol que el consumidor conegui
l’experiència de menjar uns ous amb gust de
tòfona absolutament irresistibles. Per això, ha
llançat al mercat un nou pack d’ous trufats en
envasos de 4 unitats, disponible a botigues
seleccionades del canal gourmet. Es tracta d’ous
frescos que han adquirit l’inconfusible aroma i
gust de la tòfona mitjançant un procés natural
a través dels porus de la closca. Imagina uns ous
estrellats amb patates, pernil i tot el gust de la
tòfona...
També complementa la seva gamma gourmet
amb uns ous mida XL de gallines criades a l’aire
lliure que mengen cereals ecològics certificats.
El seu envàs recupera el significat de “l’etiqueta
negra” per a les grans ocasions i la seva pràctica
nansa, marca de la casa, el converteixen en un
obsequi ideal per regalar als amics i familiars.

VALOR AFEGIT
Liderou entén la tradició com
el costum de treballar cada
dia amb passió per la feina
ben feta, però també innovant
contínuament per sorprendre als
consumidors, tant a casa com a
les cuines professionals.
Actualment, ofereix la gamma
més completa d’ous del mercat,
inclosos els de producció
alternativa (pica a terra, pagès i
ecològics), però també de guatlla,
frescos o cuits; gama gourmet,
que inclou els seus ‘addictius’
ous trufats, així com una variada
gamma d’ovoproductes pel canal
HORECA.

Contacte
www.liderou.com
comercial@liderou.com
+34 972 590 393

Empresa
EMBOTITS SALGOT S.A.

Productes

Embotits cuits, curats i frescos

Descripció

Empresa familiar elaboradora d’embotits
de qualitat, quasi un segle dedicat a la
producció d’embotits cuits, curats i frescos
amb les millors matèries primeres.

VALOR AFEGIT
Vivim com menjem
Salgot promou l’alimentació saludable per
aconseguir un benestar físic i emocional, perquè
la vida és massa bona per no menjar bé. Valors
lligats a la filosofia d’una empresa moderna i
adaptada als nous temps.
És per això que Salgot, referent de qualitat i de
valors familiars, promou l’alimentació des del
plaer. Un retorn als orígens que defensa que per
a gaudir d’una vida equilibrada no cal privar-se
de menjar embotits, sinó que cal consumir-ne de
qualitat

La companyia, dirigida
actualment per Valeri Salgot,
tercera generació de la família
Salgot, és una de les empreses
d’ embotits més antigues de
Catalunya.
Els últims 10 anys ens hem iniciat
en l’ elaboració d’ embotits
ecològics, disposem d’ una
ecogranja al peu del Montseny,
preparada per la visita pública.
L’objectiu de futur de Salgot és
mantenir el compromís amb la
qualitat, la innovació i el respecte
pel medi ambient i l’ entorn.

Contacte
www.salgot.com
comercial@salgot.com
+34 938 442 020
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Snacks, fruits secs,
ingredients gourmet,
espècies

Empresa
PAÑO FRUITS S.L

Productes

Fruits secs i llavors

Descripció

Producció, importació, exportació, comerç
a l’engròs i al detall, i a l’elaboració i torrat
de fruits secs de totes les classes, així com
a la distribució de productes alimentaris
i ecològics

VALOR AFEGIT
Fruits secs, i llavors
Paño Fruits és una empresa de caràcter familiar
que es dedica des de fa generacions a cultivar
fruits secs, en especial: ametlla, avellana, nous
i festucs. Es per això que gràcies al gran control
del procés del camp a la taula s’obtenen uns
productes d’altíssima qualitat.
Des de fa 20 anys i de forma pionera va
començar a cultivar, elaborar i envasar fruits
secs certificats sota l’agricultura ecològica.
Actualment Paño Fruits compta amb una
extensa gamma de tots els fruits secs i llavors
ecològics, tant crus, com torrats, fregits amb oli
d’oliva extra verge i ensucrats.

Paño Fruits és un dels líders en la
comercialització i venda de fruits
secs tant en marca pròpia com en
marca privada.
El gran valor afegit a més de que
tots els productes són ecològics
i que per tant no porten ni
conservants ni han estat tractats
per productes químics de síntesi,
és que gran part del producte
és d’elaboració pròpia, per el
que es controla el producte del
camp fins a la venda al client,
fet diferencial i cabdal per a
mantenir la qualitat del producte
sempre al punt més alt.

Contacte
www.pano.cat
jorda@pano.cat
+34 977 846 152

Empresa
PATATAS FRITAS TORRES S.L.

Productes

Snacks gourmet

Descripció

Snacks de qualitat, saborosos i sans.

VALOR AFEGIT
Vegan snacks
Snacks saludables amb base de llegums i súper
aliments. Estan fregits en oli d’oliva i aporten
proteïnes vegetals. Prova els Espirals de Llentia
(snack amb autèntica farina de llenties i mel);
el Mix de Llegums (delicioses barretes de
mongeta i pèsol amb gust de llima i pebre); els
Sticks de Quinoa amb llavors de xia (agradables
barretes de quinoa, cruixents i saboroses amb
xía); i els Xips de Fava amb llavors d’amarant i
xía (un deliciós snack a base de faves i llavors
superfoods, ideal per dipejar).
La gamma VEGGIES són snacks a base de xips
de vegetals, cruixents i saborosos que no et
deixaran indiferent.
I també recomanem les patates fregides Selecta
amb gust de formatge curat. 100% gust d’autèntic
formatge curat.

El procés artesanal a TORRES
persegueix per davant de tot la
màxima qualitat i respecte a les
tradicions. La nostra filosofia es
basa en la passió per la qualitat
de les matèries primeres, en
la cura i respecte en el cultiu,
i elaboració sostenible que en
assegura un producte artesà
amb personalitat única en el
món gastronòmic.

Contacte
www.patatastorres.com
nacional@patatastorres.com
+34 93 791 94 61

Empresa
GALA FOODS S.L.

Productes

Snacks gourmet de formatge

Descripció

El primer i únic snack 100%
de formatge cruixent.

VALOR AFEGIT
Cheddar, Emmental
& Formatge Semi-curat
Oferim 3 varietats de snacks de formatge:
Cheddar, Emmental & Formatge Semi-curat.
Tots els nostres productes són rics en proteïnes,
baixos en hidrats de carboni, no contenen
sucre, ni gluten ni cap organisme modificat
genèticament (GMO). Elaborem els nostres
snacks sense fregir-los ni coure’ls al forn i, a més,
tampoc necessiten cap refrigeració.

Deshidratem el formatge sense
alterar-lo, creant un snack
cruixent, amb el més autèntic i
intens sabor del formatge. Té tots
els beneficis del formatge perquè
el nostre snack és 100% formatge.

Contacte
www.justthis-snacks.com
info@justthis-snacks.com
+34 937 919 593

Tradíssimo
Tradíssimo és una selecció d’ingredients naturals
dissenyats per tots aquells professionals de la
restauració, fleca, pastisseria i gelateria artesanal
de caràcter inconformista que busquen dia rere
dia noves maneres de sorprendre i fidelitzar els
seus clients.
La nostra oferta s’agrupa en 5 grans famílies:

Empresa

• Fruites: En daus, liofilitzades , crunch i en pols

FOODISSIMO S.A.

• Vegetals: En pols, mix de flors, fils de xili, etc
• Textures i sabors: Ingredients per la cuina
molecular y producte en pols com iogurt,
mel i tinta de calamar

Productes

Snacks de fruita / Ingredients naturals
per a la industria de l’alimentació

• Toppings: Decoracions per productes dolços

Descripció

• Llavors i cereals

Empresa amb dues marques al mercat:
Snackíssimo (snacks de fruita natural)
i Tradíssimo (distribució d’ingredients
naturals per professionals de la
restauració).

Snackíssimo
És un snack saludable en forma de daus fets
amb ingredients de 100% fruita natural. Hi ha
diferents sabors: pera, maduixa, poma, pera
amb xocolata, maduixa amb xocolata i gerds
amb iogurt.

Tradíssimo es presenta en formats pràctics,
d’acord amb les necessitats del professional,
conservant la qualitat del producte en les millors
condicions.

VALOR AFEGIT
Contacte
www.foodissimo.es
fduran@foodissimo.es

Va amb un presentació de bossetes de 18 grams
(només fruita) o de 25 grams pels snacks
recoberts. Ideal per portar-ho a tot arreu: al
cotxe, a l’escola, d’excursió...
Són snacks per a tota la família fets amb
concentrat de suc i puré de fruita natural,
amb poca aportació calòrica per bossa, sense
conservants ni colorants ni sucres afegits. Són
aptes per a vegans (els 100% fruita) i per a
vegetarians (els de fruita i xocolata), no porten
gluten i són una font de fibra i potassi.

+34 932 282 242

Amb les seves marques Tradíssimo y Snackíssimo és una empresa jove
i dinàmica però amb l’experiència, coneixement i envergadura de
pertànyer al grup familiar DuraniaGroup, grup que amb més de 45 anys
sector alimentari s’ha guanyat el reconeixement per l’excel·lència dels
seus productes i servei

Empresa
CONCAROMIS, S.L.

Productes

Safrà i espècies ecològiques

Descripció

Descobreix el sabor i l’aroma
de la cuina del safrà

VALOR AFEGIT
Passió PEL SAFRÀ
Som productors de safrà i de diverses espècies
de plantes aromàtiques i condimentàries, totes
en cultiu ecològic certificat. Amb elles, ja sigui a
partir de la pròpia planta assecada com a partir
dels olis essencials que obtenim mitjançant
destil·lació, elaborem productes que ajuden tant
a la nostra cuina mediterrània tradicional com a
la més innovadora.
Dins la nostra gamma podeu trobar safrà
condiment en diferents formats, de 0.5 i 1 gr
per a la cuina domèstica, i de 10 i 50 gr per a la
cuina professional. També hi trobareu productes
elaborats amb safrà i herbes aromàtiques com
olis i vinagres aromatitzats o condiments, amb i
sense sal, amb textura de pols d’herbes, i altres
productes dolços i salats també amb safrà com
a ingredient comú.

El nostre projecte sorgeix fa
12 anys de la il·lusió de tornar
a produir safrà a la Conca de
Barberà, com s’havia fet des
de l’època medieval. La Conca
de Barberà i la Baixa Segarra
havien estat importants centres
productors i comercialitzadors
de safrà fins començaments del
segle X.
Encara mantenim la il·lusió i la
passió inicial de fer del nostre
safrà, en cultiu ecològic certificat
CCPAE i UE, un dels millors del
món pels seus aromes i sabors.
La mateixa passió que ens mou
en estimar la nostra terra, i els
productes que ens ofereix.

Contacte
www.aromis.cat
info@aromis.cat
+34 696 718 135
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Olis i vinagres
• Olis
• Vinagres

Empresa
BADIA VINAGRES S.L.

Productes
Vinagres

Descripció

Mestres vinagrers des de 1908

VALOR AFEGIT
Vinagres
d’alta expressió
Els nostres vinagres tenen personalitat. Són
intensos però alhora subtils. Són capaços
de sorprendre, d’emocionar i això és el que
pretenem.
Disposem de més de 12 varietats de vinagres
etiquetats amb el segell GARDENY. Seleccionem
personalment cadascuna de les varietats de vi
i poma col·laborant amb petits productors del
territori.
Només a través de la millor matèria primera
obtinguda del camp podem oferir els millors
vinagres a taula. A l’hora de presentar el
producte, oferim diferents formats i cuidem al
màxim cada detall, perquè l’excel·lència que
conté l’interior s’apreciï des de l’exterior.

Som una empresa familiar,
centenària, situada a Mollerussa i
dedicada des de fa 5 generacions
a la producció de vinagres
artesans de màxima qualitat.
Apostem per vinagres innovadors,
expressius i saludables, resultat
de combinar una agricultura
molt selectiva en origen amb un
mètode de fermentació pausat i
un minuciós control de la qualitat.
El nostre ample catàleg es
completa amb una nova col·lecció
de vinagres BADIA amb segell
ecològic, una aposta per oferir als
nostres clients vinagres naturals,
ecològics i de proximitat.

Contacte
www.badiavinagres.com
badia@badiavinagres.com
+34 973 711 770

Empresa
ROMÀ INFRAESTRUCTURES
I SERVEIS S.A.U.

Productes

Oli d’oliva verge extra premium
sense pinyol

Descripció

Combinem segles de tradició al camp i
les tècniques més innovadores per crear
un oli únic, sense pinyol.

VALOR AFEGIT
Dauliba
Dauliba és un oli d’oliva verge extra ecològic,
d’oliva 100% arbequina i de collita primerenca.
A diferència de la resta d’olis, per crear Dauliba,
extraiem delicadament el pinyol abans de
molturar les olives i només elaborem l’oli amb
el suc de la polpa. Aquest procés confereix unes
qualitats organolèptiques singulars.
Creem un oli més fi i elegant, amb les
característiques de l’oli d’oliva verda: un alt
fruitat d’oliva i herba verda amb un deix picant
i amarg que confereixen un sabor intens però
fi en boca, amb el toc dolç de les arbequines i
sense l’astringència que aporta el pinyol.

Al poble que donà el nom a les
olives arbequines, Arbeca, és on
des de fa 40 anys la família Romà
hi tenim la finca d’oliveres d’on neix
Dauliba.
D’aquesta finca n’extrèiem els àrids
de la nostra empresa constructora.
Una vegada esgotada l’extracció
dels àrids del camp, la família va
decidir donar-hi continuïtat i valor
mitjançant la restauració de la
mateixa i la posterior plantació
d’oliveres, fent així realitat la nostra
passió pel cultiu de les olives i la
creació d’oli d’oliva verge extra de
qualitat.

Contacte
www.dauliba.com
hola@dauliba.com
+34 973 601 733

Empresa
JOAQUIM SUÑER TUTAU

Productes

Oli d’oliva verge extra

Descripció

Oli d’oliva verge extra amb
Denominació d’Origen Protegida
Empordà.

VALOR AFEGIT

Elixire
El caràcter d’aquest oli Verge Extra es forja en
arbres únics de més de 400 anys de la varietat
Argudell 100%.
L’oli sorgit de les seves entranyes mostra un
aroma afruitat, d’intensitat mitja i molt baixa
acidesa, i un gust equilibrat i madur. Elixire
està elaborat exclusivament mitjançant
procediments tradicionals i mecànics que en
garanteixen una producció limitada i de gran
qualitat.

És un Oli d’oliva Verge Extra de
categorIa superior, obtingut
directament d’olives de la varietat
Argudell, que només es troben
a l’Empordà. Oli no filtrat amb
Denominació d’Origen Protegida
de l’Empordà.
És un producte gourmet de qualitat
superior, que ha obtingut diversos
premis a nivell internacional.

Contacte
www.elixire.cat
info@elixire.cat
+34 636 620 434

Arbor SACRIS
Amb una producció molt limitada, l’oli d’oliva
verge extra (OOVE) ARBOR SACRIS procedeix
d’exemplars d’oliveres mil·lenàries catalogats
per la mancomunitat de la Taula del Sènia,
declarades Sistema Important del Patrimoni
Agrícola Mundial por la FAO (UNESCO).

Productes

La varietat Farga és originària del territori de la
Sènia i domina en totes les oliveres mil·lenàries
d’aquesta zona. Tot i ser aquest el seu origen, fa
més de 100 anys que no es realitzen plantacions
noves amb aquesta varietat, per les seves
característiques de cultiu. La Farga és una
varietat molt vigorosa i amb baixa producció.

Descripció

Aquest producte ÚNIC, premiat internacionalment
amb la medalla d’or (Japó, Berlín, Nova York i
Dubai) per la seva qualitat es presenta amb un
packaging de luxe dd 250 ml i 500 ml.

Empresa
MILIUNVERD S.L.

Oli verge extra

Oli verge extra procedent d’oliveres
mil·lenàries de la varietat farga. Oli
verge extra coupage de les varietats
farga i morrut

Arbor Senium
OOVE Premium és un coupage harmònic entre
dues varietats endèmiques de Catalunya i
més concretament de la zona del Montsià. Les
dues varietats són molt escasses de tal manera
que potenciem la recuperació del territori.
D’una banda, la varietat farga centenària,
que extraiem amb cura les olives dels nostres
arbres centenaris i la varietat morrut, que
minuciosament seleccionem.
Es presenta en envasos de 250 ml i 500 ml en
packaging sostenible. La malla que l’envolta és
una al·legoria a les malles de recol·lecció que
s’utilitzen en la campanya de l’oliva.
L’envàs està produït amb la col·laboració
de BOLSETA, una entitat que dóna suport
a col·lectius en risc d’exclusió social com la
Fundació Ared i la Fundació Portolà.

VALOR AFEGIT
Mil & Un Verd sorgeix de la fusió
entre tradició i modernitat. Des
de les nostres finques familiars
produïm amb cura l’or líquid
que embriaga els paladars més
exigents pel seu sabor intens i
diferent.
La finca “Els Carlets”, situada a la
Sénia , es l’epicentre dels nostres
dos projectes: l‘Arbor Sacris, resultat
del projecte de preservació de
les oliveres mil·lenàries, i l‘Arbor
Sénium, produït amb varietats
endèmiques de la zona, amb un
envas sostenible i social.
Per Mil& Un Verd, cada projecte és
més que simplement la producció
d’un oli.

Contacte
www.miliunverd.com
tecnic@miliunverd.com
+34 609 790 368 / +34 977 753 112

Empresa
ADRIÀ DALMAU GARSABALL

Productes

Oli d’oliva verge extra premium

Descripció

Un nou concepte d’oli d’oliva fet a partir
d’olives 100% arbequines d’Arbeca.

VALOR AFEGIT
Nousegons
Elaborat des de la sostenibilitat i el respecte
amb el medi ambient i produït artesanalment
amb olives d’oliveres de més de 300 anys, neix
un oli amb una personalitat única.
El seu aroma viu i lluminós de fruita verda
amb notes florals, d’ametlla, de nou, gessamí i
verdures s’entrellacen amb un perfecte equilibri
en boca. L’amalgama de notes verdes, de
fruits secs i verdures integrada per un dolç, un
amarg i un picant en harmonia. Un suc natural
d’olives verdes ideal per maridar-lo amb cru
amb verdures, peixos, carns, fruites, xocolates i
còctels.

Procedents d’Arbeca, terra
originària de la varietat
Arbequina, i d’una llarga tradició
oleícola familiar, neix Nousegons
fruit de la recuperació de les
finques familiars de més de
300 anys. Amb el compromís
d’elaborar un nou concepte d’oli
d’oliva Premium d’olives 100%
arbequines d’Arbeca.

Contacte
www.nousegons.com
info@nousegons.com
+34 615029105

Empresa
EBRETHINK S.L.

Productes

Oli d’oliva verge extra

Descripció

Oli d’oliva premium amb Denominació
d’Origen del Baix Ebre-Montsià

VALOR AFEGIT
L’oli del mar
Amb exhaustius controls de qualitat en tots
els processos, des del cultiu i la recol·lecció
individualitzada i per varietats, fins a la mòlta i
extracció a baixes temperatures, arribant a la
conservació en dipòsits d’acer inoxidable amb
atmosfera protegida.
Podrem tastar el “sevillenc” dolç amb un fruitat
mitjà-alt i aromes secundaris com a herba
recent tallada... i el “morrut” suau i dolça
l’entrada, amargs i picants al final amb notes
de tomaquera, i molt aromàtic i afruitat amb
aromes secundaris de fulles carxofa, ametlla.

Contacte
www.olidelmar.com

Les nostres oliveres tradicionals
formen part del paisatge del
Baix Ebre i des dels seus bancals
participen de la silenciosa mirada
al mar, gaudint de la seva brisa,
i establint un diàleg poètic i
integrador entre els cultius agrícoles
i la tradició marinera.

Amb més de 100 hectàrees de
camps d’olivar, repartides dins dels
termes municipals de Camarles,
l’Ampolla i El Perelló.
Amb el consum dels nostres
olis es contribueix a defensar
l’arquitectura paisatgística de la
zona i a conservar les oliveres com a
elements vius de la història.

info@olidelmar.com
+34 629 416 399

Empresa
OLIS SOLÉ S.L.

Productes

Oli d’oliva verge extra i productes
derivats

Descripció

Olis Solé és una empresa oleícola familiar
que des del 1824 i al llarg de 5 generacions
ens dediquem al cultiu de les oliveres i a
l’elaboració d’Oli d’Oliva Verge Extra de la
varietat Arbequina.

VALOR
AFEGIT

Mas TARRÉS
Tradicional, seductor i exquisit. Així és el Mas
Tarrés, un verge extra nascut entre el mar
i la muntanya, que combina l’essència del
Mediterrani amb la sensualitat de l’arbequina,
la varietat catalana per excel·lència.
Mas Tarrés és fruit de la primera extracció de les
olives recollides a mà de la varietat Arbequina,
emparades sota la DOP Siurana, que la família
Solé al llarg de 5 generacions cultiva en la finca
Tarrés a Mont-roig del Camp des de 1824.
Afruitat mitjà-intens d’oliva verda, que transmet
aromes d’herba acabada de tallar i poma verda,
amb matisos de tomaquera i carxofa. Equilibrat
i dolç, de sabor ametllat amb un lleuger toc final
d’amarg i picant.

El poble de Mont-roig és un dels
paratges més singulars de la
Costa Daurada, amb una infinitat
de matisos i contrasts, fruit de la
combinació del blau del mar i el
vermell de la muntanya, creant una
paleta màgica que, sens dubte,
varen captivar i inspirar a l’artista
català Joan Miró.
L’amor per la nostra terra, les
tradicions dels nostres pares i el

respecte pel que la natura crea,
alimenten cada dia l’esperit amb
el que busquem crear un producte
únic, fill del temps i de la tradició,
capaç d’oferir-nos veritables
emocions: l’oli d’oliva verge extra.
Deixa’t endur per un viatge de
sensacions gastronòmiques a
través de tota la nostra gamma de
productes gourmet.

Contacte
www.olissole.com
mail@olissole.com
+34 977 837 031

MAS TARRÉS

ed’o ORGANIC
Oli amb un punt intens i picant fet a partir
d’oliva 100% arbequina.
Certificat amb la Denominació d’Origen Protegit
Siurana i produït amb olives del Parc Natural
de la Serra de Montsant, aquest oli sorprèn pel
seu gust intens amb notes verdes afruitades.
Un punt amarg a la llengua, però perfectament
equilibrat gràcies a la suavitat de l’arbequina.
El seu alt contingut en antioxidants afegeix
una lleugera astringència, així com ajuda
a conservar la seva intensitat i cos durant
més temps. Notes d’herba verda, ametlles,
tomaquera i carxofa. Perfecte per a ser degustat
sol, amb pa acabat de fer o per acompanyar

Empresa
SELECTIVE EXPORT S.L.

Productes
Oli d’oliva Verge Extra Ultra Premium

Descripció

Olis d’oliva d’alta gamma presentats
amb un packaging premiat pel seu
disseny

VALOR AFEGIT
ed’o PURE
Oli equilibrat i de delicada frescor fet a partir
d’oliva 100% arbequina.
Certificat amb la Denominació d’Origen Protegit
Siurana i produït amb olives de la zona costera,
aquest oli sorprèn pel seu punt aromàtic i
afruitat en un primer moment, amb un gust
secundari més suau i equilibrat. Notes d’herba
verda, nous, tomaquera i plàtan. Un oli d’oliva
verge extra amb molta frescor per consumir cru
amb amanida, sopa, pasta, verdura, carn blanca
i peix.

Gràcies a l’innovador concepte
de maridatge i al fet d’haver
aconseguit el Red Dot Grand Prix
Award 2018 com el millor disseny
de packaging del món, ed’o és
la primera marca d’oli d’oliva
de la història que s’ha exposat
a Museus internacionals (Berlin,
Essen) i en breu s’exposarà al
Museu del Disseny de Barcelona
Cada ampolla s’entrega amb
un fulletó explicatiu sobre el
premi de disseny i les propietats
organolèptiques dels olis. També
s’entrega un dosificador de regal
per a poder reutilitzar l’ampolla
tantes vegades com es vulgui.

Contacte
www.edo-oliveoil.com
info@edo-oliveoil.com
931 059 347

Empresa
PRIORAT NATUR S.L.

Productes

Fruits secs, melmelades, oli d’oliva
verge extra i olives

Descripció

Especialitzats en compartir les exquisideses
del Priorat

VALOR AFEGIT
Exquisideses
del priorat
A Priorat Natur ens hem especialitzat en
compartir les exquisideses del Priorat. Les hem
recopilat i professionalitzat sense perdre’n
l’essència i l’elaboració artesana per a que, arreu
del món, es pugui gaudir d’aquest productes
naturals i tradicionals.
Els pagesos i tot el nostre equip n’estem orgullosos
del resultat: hem aconseguit que l’oli Neus, els fruits
secs, les olives i les melmelades entre d’altres
estiguin en les millors taules del mon i alhora,
conservar els cultius centenaris que embelleixen
el Priorat.

Contacte
www.prioratnatur.com

Tots els nostres productes són d’alta
qualitat, on la matèria primera ha
estat curosament seleccionada i
s’han elaborat seguint la tradició
artesana de la comarca. Són
productes 100% naturals, amb
sabor autèntic.

Treballem amb il·lusió el nostre dia
a dia per a que la gent d’arreu del
món pugui gaudir d’aquests petits
grans plaers, el bon menjar! els
sabors autèntics!

info@prioratnatur.com
+34 977 830 885
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Salses, conserves
i envasats
•
•
•
•

Salses
Caldos
Trinxats
Productes vegetals

Pa de fetge
El pa de fetge és una variant dels coneguts
patés de campanya francesos, especialment
vinculat a la Cerdanya i des d’on es va estendre
a altres comarques dels Pirineus.
Tot i que els cansaladers de la Cerdanya se’l van
emportar quan van emigrar cap a zones del
Pre-Pirineu, a Carlit hem volgut recuperar les
nostres arrels de sempre i portar el pa de fetge a
la Cerdanya de nou.

Empresa
ARTESANIES CARLIT S.A.

Us convidem a sentir les arrels de casa nostra
amb el pa de fetge Carlit!

Productes

Trinxats de la Cerdanya, pa de fetge
i magret d’ànec

Descripció

Cada dia sortim a portar a les botigues i
supermercats un trosset de la Cerdanya
perquè arribi al vostre plat acabat de fer.

VALOR AFEGIT
Trinxat de LA CERDANYA
El trinxat de la Cerdanya és un plat de gran
tradició culinària. Ens entestem a difondre
i divulgar la gastronomia de les àvies de la
Cerdanya, tal i com ho feien elles. Només
n’actualitzem el format per fer-ho més fàcil i
adaptar-ho al nostre ritme de vida actual oferint
altres varietats com el trinxat de carbassó, el
d’espinacs, l’Eco i el vegà.
Comprem els nostres ingredients a productors
de proximitat, naturalment. No posem mai
additius conservadors al nostre trinxat. També
garantim al màxim la seguretat alimentària
amb la certificació IFS Food, una norma de
seguretat alimentària de la Global Food Safety
Initiative.

Fotografia: @lauraponts

Hem treballat de valent per
aconseguir reduir en més d’un
70% el plàstic dels embalatges
del nostre trinxat. La safata
interior, fabricada a partir de
materials vegetals renovables, és
biodegradable, compostable i
certificada FSC.
Tot el cartró que utilitzem als
nostres packagings prové de
boscos gestionats respectant
l’entorn, acreditats amb el segell
FSC.
El 100% de la nostra energia
elèctrica procedeix de fonts
naturals i renovables.

Contacte
www.carlit.cat
carlit@artesaniescarlit.com
+34 972 881 150

Empresa
CONSERVES FERRER, S.A.

Productes

Productes d’alimentació frescos
i en conserva

Descripció

Innovació, tradició i qualitat en
més de 240 referències.

VALOR AFEGIT
Sopa i Escudelles
Sopa de pollastre amb fideus, Escudella amb
galets i Escudella de galets amb pilota
En només 2 minuts ja podràs gaudir on tu
vulguis d’un deliciós i calent plat de sopa!
Cuinem la nostra gamma de sopes i brous
refrigerats durant 3 hores a foc lent i seguint les
receptes tradicionals del nostre xef. Totes elles
estan elaborades amb els millors ingredients
seleccionats, sense colorants ni conservants i
envasades en un format apte per microones,
ready to eat!
Escudella amb galets i pilota, ara llesta per
consumir!
Una recepta amb tot el sabor tradicional que
Ferrer ha cuinat per tu, perquè gaudeixis d’un
plat casolà i complet en només 2 minuts.

Conserves Ferrer, fa més
de 50 anys que té com a
objectiu innovar perquè la
cuina tradicional, saludable i
equilibrada romangui a taula,
adaptant-se a l’estil de vida del
consumidor.
Sopa de pollastre amb fideus,
Escudella amb galets i Escudella
de galets amb pilota se sumen a
la nostra gamma de cremes de
verdures refrigerades, formant
així, una família de cremes i sopes
refrigerades elaborades amb
productes frescos, sense colorants
ni conservadors amb un nou
envàs més pràctic i còmode per
facilitar-ne el consum tant dins
com a fora de casa.

Contacte
www.c-ferrer.com
ferrer@c-ferrer.com
+34 938 272 512

Empresa
F&F EUROFOODS S.L.

Productes

Salses i condiments

Descripció

Dieta Mediterrània des de 1942

VALOR AFEGIT
Oli Pizza Picant
i Oli Pizza Aromàtic
Els amants de la pizza, la pasta i molts altres
aliments estan d’enhorabona. Feliubadaló llança
al mercat el seu Oli Pizza PICANT i el seu Oli Pizza
AROMÀTIC.
Aquestes dues varietats són ideals per donar
“alegria” a tot tipus de plats.
Presentats en caixes de 6 unitats i ampolles
de 180 ml. Ja pots demanar aquests deliciosos
condiments de la cuina Mediterrània.

Contacte
www.feliubadalo1942.com

Empresa familiar líder en el seu
segment totalment compromesa
amb la dieta Mediterrània des
de 1942. Som especialistes en
l’elaboració de salses i condiments,
utilitzant únicament ingredients
sans i naturals, que aporten
més valor nutricional a tots els
nostres productes. Incorporem
gradualment matèries primeres

produïdes mitjançant agricultura
ecològica per aconseguir un ús més
racional de tots els nostres recursos.
Per satisfer les expectatives d’un
consumidor cada vegada més
exigent, seguim llançant productes
innovadors, elaborats amb
ingredients que ajuden a mantenir
una dieta adequada, completa i
equilibrada.

info@rebost.com
+34 934 900 794

Productes amb
Tòfona Negra
Una parella pels amants de la tòfona: productes
autèntics, plens d’aroma i molt irresistibles.
Oli d’Oliva Verge Extra amb Tòfona Negre I una
Salsa irresistible amb bolets I tòfona negra.

Empresa
MR DELICIOUS & SONS, S.L.

Productes

Salses Mediterrànias certificades
ecològiques, sense glulten, veganas,
vegetarianas, sense OGM, no portem
sucres afegits. Paleo i Keto Friendly

VALOR AFEGIT

Descripció

Alimentació mediterrània, sostenible
i d’impacte.

Salses i patés
Plens de Sabor i Salut, productes
que saben a autèntic Mediterrani.
Salses Pesto: la tradicional Genovesse
i el Pesto Rosso, Salses de Tomàquet,
amb tomàquets vermells imadurats al
sol, Patés Vegetals: Tomaquets Secs,
Esbergínies, Bolets i Escarxofa. També
dugues Olivades: Picant o Dolça.
Alliolis suaus, aromatics i diferents:
amb safrà i taronja, o amb alfàbrega
i llimona.

Contacte
www.deliciousandsons.com
hello@deliciousandsons.com

Som part del moviment pel
canvi. Liderem la alimentació
responsable i sostenible, creant un
impacte positiu en les persones i
el planeta, a través de productes
inclusius plens de sabor i salut.
Oferim productes certificats
ecològics, vegans, vegetarians,
sense OGM, sense gluten i sense

sucres afegits, respectant un ampli
ventall d’opcions alimentàries.
Fàcils d’utilitzar i amb un gran
sabor a autèntic Mediterrani. Són
l’ingredient ideal per cada dia, i el
toc que converteix allò quotidià en
una experiència única.
Marca Certificada B Corporation.

+34 937 127 191

Empresa
HEALTHY GOURMET FOODS S.L.

Productes

Productes vegans sense conservants,
colorants o al·lèrgens

Descripció

Elaborats vegetals naturals de
primera qualitat per a paladars
sensibles i exigents.

VALOR AFEGIT
Hamburgueses
i falàfels
Sortim al mercat amb tres productes:
hamburguesa vegetal, l’hamburguesa de carn
vegetal i el falàfel.
Fetes amb base de cigrons i mongetes, les
hamburgueses són els productes més destacats i
versàtils de la nostra gamma. Disposem de dues
varietats: una hamburguesa vegetal amb espinacs
(que li confereix un to verd i un gust definit);
i una hamburguesa vegetal amb remolatxa
(estèticament molt semblant a la feta de carn de
boví, sense que contingui traça de carn).
També hem elaborat el famós Falàfel, recepta
tradicional àrab elaborada a partir de cigrons
i espècies, que adaptem fins a aconseguir un
producte amb una textura i un sabor que atreu
tant a coneixedors com a curiosos, a un mercat en
marcada expansió.

Terra Nostra neix com a resultat
de la recerca d’un producte vegà
natural, sa i saborós que permeti
elaborar plats principals complets
evitant ingredients no desitjables,
com els conservants, els colorants
artificials o els al·lèrgens. Tenim
el propòsit de trencar amb les
actuals regles de mercat vegà i
la ferma voluntat d’expandir més
enllà les seves actuals fronteres.

Contacte
www.hgfoods.es
samer@hgfoods.es
+34 696 447 978

Gamma ecològica
RETAIL i HORECA ORGÀNIC
Per aquest 2020 presentem dins de la nostra
gamma ecològica els següents productes,
tots fabricats amb matèries primeres de cultiu
ecològic i de gran qualitat:
•
•
•
•

Empresa
MOLÍ DE POMERÍ S.L.

Salsa de Calçots 200 g
Salsa Aperitiu 100 ml
Salsa Brava 200 g
Maionesa 200 g

I també oferim les nostres salses més venudes
en RETAIL en format de plàstic i vidre per
professionals de la restauració:

Productes

•
•
•
•

Salses, amaniments i productes ecològics

Descripció

Ketchup 990 g
Mostassa 990 g
Maionesa 890 g
Allioli 900 g

Salses elaborades amb ingredients naturals
i de qualitat que asseguren un producte ric
en sabor i amb les màximes garanties.

VALOR AFEGIT
Salses tradicionals
I MEDITERRÀNIES
La nostra producció és controlada des del
primer procés, per poder gaudir que tots els seus
productes tinguin un resultat final satisfactori
i de qualitat, gràcies a una elaboració amb
matèries primeres seleccionades, una elaboració
sense cap mena d’additius, colorants ni
conservants, i una garantia sanitària.

Tota la nostra gamma ecològica
es produeix a Hortus Aprodiscae
és una entitat, sense ànim
de lucre, especialitzada en
la prestació de serveis per a
persones amb discapacitat.
Creada l’any 1983 compten
amb una llarga trajectòria en
promoure i gestionar recursos
i programes en l’àmbit de la
integració social i laboral.

La nostra gamma permet assaborir des de
les típiques salses tradicionals i mediterrànies,
tant en convencional com en ecològic fins a
tot tipus d’olis, vinagres i sals; sempre elaborats
amb ingredients naturals de la nostra terra per
a mantenir la tradició i l’essència de la cuina
mediterrània.

Aportem el nostre Know-how i
formulació dels productes, a part
de la compra de materials, i ells
ens fabriquen la línia de salses
ecològiques, seguint les mateixes
premisses que amb la línia de
salses convencionals.

Contacte
www.molidepomeri.com
info@molidepomeri.com
+34 934 732 453

Patés VEGANS
Línia de patés vegans i ecològics amb tres
varietats: bolets a la tòfona, carbassa amb curry
i tomàquet amb espècies. Tots es presenten en
format de vidre de 100 grams i en caixes de 6
unitats cadascuna. Properament presentarem
nous sabors.

Empresa
BIOCIBUS S.L.

Productes

Brous ecològics i patés vegans

Descripció

Productes i conserves elaborats
artesanalment.

VALOR AFEGIT
Brous
Línia de brous ecològics de pollastre, de verdures
i d’escudella en format de vidre i d’un litre.
També tenim cremes vegetals ecològiques
de verdures, de carbassa amb shitakes i de
carbassó. Es presenten en caixes de 6 unitats.

Contacte
www.cangarriga.cat
cangarriga@cangarriga.cat

A CAN GARRIGA som una
empresa familiar amb llarga
tradició en l’elaboració d’aliments.
Mantenim els processos artesanals
d’elaboració, rentem i tallem a mà
els ingredients frescos, els cuinem
lentament per aconseguir un sabor
autènticament casolà.

Hem conservat moltes de les
receptes tradicionals, però també
ens agrada evolucionar-les,
incorporant nous ingredients,
aconseguint uns sabors més
autèntics i personals.
Tots els nostres productes són
certificats per el CCPAE com a
ecològics.

678 70 57 52

Empresa
GB ARTESANOS GASTRONÓMICOS,
S.L.U.

Productes

Conserves, salses de maridatge
i productes d’alta gastronomia

Descripció

Conserves premium de fruita i verdura
present en més de 25 països

VALOR AFEGIT
Just for Cheese, maridatge
d’autor per a formatges
Just for Cheese és una línia de maridatges creada
especialment per a formatges. Cinc salses dolces
elaborades a base de fruites, fruits secs i espècies;
ingredients especialment seleccionats pel seu
origen en els 5 continents.
Ben lluny d’emmascarar el sabor del formatge, el
seu objectiu és potenciar les seves característiques
organolèptiques i crear un flux de sensacions
olfactives i gustatives perfectament equilibrades.
Just For Cheese està pensat per servir amb una
taula de formatges, com a aperitiu o entrant d’un
àpat, i és, a més, l’obsequi gourmet perfecte per
acompanyar una peça de formatge i una bona
ampolla de vi.

Contacte
www.canbech.com
canbech@canbech.com

Can Bech és una empresa familiar
de tradició gastronòmica, que
va començar la seva activitat al
restaurant Can Bech de Fontanilles
(Baix Empordà) l’any 1981.
Després d’anys d’experiència al
sector, vam començar a elaborar
les tradicionals figues confitades de

l’Empordà, i poc a poc, vam anar
sumant a la nostra oferta altres
especialitats com ara les
melmelades, melmelades amb
cacau, gelees, chutneys, salses
mediterrànies i els maridatges
d’autor per a formatges, Just For
Cheese, ja presents en més
de 25 països d’arreu del món.

+34 972 761 812
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Dolços i pans

• Xocolates
i bombons
• Galetes i torrons
• Mels, melmelades
i conserves de fruita
• Pa i pastisseria
• Gelats

Empresa
BOIRA EXPERIENCE SCP

Productes

Caramels amb gust de boira

Descripció

Caramels naturals i sense sucre

VALOR AFEGIT
Caramels BOIRA
Caramels de doble capa, l’exterior és transparent
i amb aroma de boira, l’interior és densa, opaca
i amb gust d’herbes aromàtiques. Endolcits amb
edulcorants (isomaltosa i glucòsids d’esteviol) i
aromes naturals. Sense sucre i sense al·lèrgens.
Cada ampolla conté 70 g de caramels. A
l’etiquetat posterior hi ha totes les seves
característiques nutricionals i també porta una
petita etiqueta penjada amb les instruccions
d’ús i explicació de la idea. Ens agrada
transmetre vivències relacionades amb la boira
i qui el tasti es transporti a un típic paisatge
emboirat català.

En algunes regions de Catalunya,
l’hivern és sinònim de dies curts
i sovint boirosos, sense poder
veure la llum del sol durant hores.
La boira és un dels fenòmens
meteorològics més característics
d’aquestes zones durant aquesta
estació. Es deixa veure, olorar,
tocar i ara també es pot degustar.
Boira Experience ha creat aquest
producte original, 100% natural i
que desperta les emocions.

Contacte
www.boiraexperience.cat
boiraexperience@boiraexperience.cat
650 522 766

Empresa
CAROLINA FOODS S.L.

Productes

Galetes i caramels

Descripció

Creiem en el poder de sentir-nos bé.
Gaudir sense renunciar a res és la
nostra obsessió.

VALOR AFEGIT
Galetes i caramels
Carolina Honest és la nova generació de galetes
saludables acabades de fer. Carolina neix
perquè creiem en una alimentació saludable,
transparent i que faci sortir el millor de nosaltres
mateixos.
Comptem amb una gran gamma de caramels
i galetes integrals diferents. Bio, sense gluten
o sense sucres afegits. Fornejades amb farina
de civada, espelta o blat. Sense sucres o bé,
endolcides amb xarop d´atzavara o sucre morè.
Amb xocolata, suc de pinya i coco, gingebre,
quinoa, canyella, garrofa o bé llavors de sèsam
i lli naturals.
Els nostres productes estan certificats per FACE
i CCPAE.

Carolina Honest. Aquestes dues
paraules designen la nova etapa
que ha encetat una família de
galeters que fa més d’un segle
que es dedica a elaborar galetes
i caramels. Carolina Honest
irromp amb una proposta nova
de caramels i galetes delicioses,
elaborades amb ingredients
naturals, veganes i de producció
ecològica.

Contacte
www.carolinahonest.com
hola@carolinahonest.com
+34 877 066 248

Carolina aposta per produccions
petites, formulades a poc a poc i
fabricades de manera local. “Fem
galetes amb farines integrals,
sense oli de palma, conservants,
colorants, ni transgènics o lliures
de OMG”.

Empresa
FORN FRANQUESA S.L.

Productes

Pans, dolços, coques, salats i pastissos

Descripció

Tradició, esforç i perseverança, la millor
combinació de tres generacions

VALOR AFEGIT
Coques de per afita
Més de 50 anys elaborant una àmplia varietat
de coques cuites al forn amb llenya. Coca de
forner amb pinyons, coca amb xocolata, coca
de vidre, coca amb crema, coca amb cabell
d’àngel…. una gran selecció amb més de 100
referències de pans tradicionals, productes
dolços i salats elaborats de forma tradicional
amb les receptes de l’avi Lluís.
Amb esforç i perseverança hem aconseguit que
els nostres productes siguin reconeguts arreu del
territori català.

Ja fa 65 anys que Lluís Franquesa,
mestre pastisser, va elaborar la
primera coca. Des de llavors i
fins ara, FORN FRANQUESA s’ha
caracteritzat per les seves coques
cuites al forn amb llenya.
Hem mantingut l’ofici de pastisser
al llarg de més de tres generacions,
i cal destacar que es tracta d’una
empresa tradicional, ja que els
nostres besavis ja eren forners i
encara avui els nostres productes
es valoren per la seva qualitat i el
seu sabor. El forn on es couen la
majoria de les nostres coques, i la
llenya que li dóna un sabor autèntic
i tradicional. El secret, mantenir la
recepta tradicional.

Contacte
www.fornfranquesa.com
info@fornfranquesa.com
+34 938 530 030

Empresa
DELICAT ALIMENT S.L.

Productes

Varietats de pa gourmet

Descripció

Fabricació i distribució de productes
gourmet amb més de 15 anys d’història.
L’empresa està present en més de 4.000
punts de venda a Espanya i amb una forta
presència al mercat internacional.

Pans gourmet
La nostra selecció de pans gourmet d’Espiga
Blanca, fabricada al nostre obrador, és la
culminació de molts anys d’experiència en el
món del pa torrat per crear i definir una selecció
exquisida i pensada pels paladars de pa més
exigents.
La nostra selecció de pans gourmet inclou: mini
xapata – especial ibèrics; mini xapata panses i
nous (especial foie); mini xapata d’olives negres
(especial formatges); pa de sègol (especial
salmó); torradetes de nabius (especial formatge
fresc i suau).

VALOR AFEGIT
Espiga Blanca neix el 2004, i
des d’aleshores, la marca ha
ampliat els seus horitzons (amb
els seus inicis en els snacks de pa)
abastant una àmplia gamma de
productes sempre amb la millor
qualitat.
La nostra missió és enriquir
la cuina quotidiana nacional
proporcionant, a tots els nostres
clients, aliments de la dieta
mediterrània per fomentar una
alimentació exquisida i saludable.

Contacte
www.espigablanca.com
delicat@delicat.org
+34 933 353 000

Empresa
LA GRANJA FOODS 1959 S.L.

Productes

Rebosteria tradicional

Descripció

A La Granja, els valors originals de
l’elaboració perviuen en els nostres
productes d’alimentació tradicional i
es mantenen a l’actualitzar i ampliar
la nostra gamma amb propostes
innovadores.

Aliments amb valors
A La Granja ens guien els valors. Els valors
d’una elaboració acurada que es reflecteix
en els nostres productes d’alimentació més
tradicionals, com ara les magdalenes o el pa de
pessic, la qualitat dels quals ens va obrir el camí
que recorrem des del 1959.
Però també els valors d’una innovació
constant, ideant productes que incorporen
nous ingredients i sabors i també introduint
elaboracions especials, com ara les dels
productes ecològics, els dietètics o els vegans.
Finalment els nostres valors ens fan també ser
molt actius en iniciatives de responsabilitat
social davant l’entorn físic i humà que ens
envolta.

VALOR AFEGIT
La Granja ha estat capaç de
crear valor i una imatge de
qualitat i prestigi en un mercat
competitiu com pocs. Vàrem
ser pioners en oferir productes
integrals i d’adaptats per a
diferents necessitats dietètiques.
Les nostres gammes d’elaboració
ecològica o vegana exposen
la nostra sensibilitat cap a un
consumidor que, en veure les
nostres característiques bosses,
ja sap que hi trobarà una gran
varietat de productes, sempre
bons i saborosos, frescos i fets a
consciència.

Contacte
www.lagranjafoods.com
info@lagranjafoods.com
+34 938 991 179

Almívar
La fruita en almívar de Fruita Blanch es
selecciona peça a peça, en funció de factors
com el grau de maduració –fonamental per
aconseguir una bona conservació– i la mida, que
és imprescindible que sigui uniforme per obtenir
una presentació perfecta.
Després la fruita es neteja, es pela i se li treu el
pinyol a mà. Es posa dins dels pots esterilitzats,
que s’omplen amb l’almívar que hem preparat
fent bullir únicament aigua i sucre, sense
cap més afegit. A continuació es tanquen de
forma hermètica i es posen al bany maria per
assegurar-ne una conservació perfecta, amb
totes les qualitats i el gust de la fruita, durant
molt de temps.

Empresa
MELMELADES I CONSERVES
BLANCH, S.L.

Productes

Melmelades i conserves artesanes
de fruita i verdura

Descripció

Productes de collita pròpia 100% naturals
i fets amb receptes artesanes

VALOR AFEGIT
Confitures
Estan elaborades amb una proporció en fruita
que varia entre el 60% i el 70%, una quantitat
sempre més elevada que les melmelades de
gran consum. En canvi, la proporció de sucre
és més baixa, i mai no supera el 30% o el 40%.
Aquest és l’únic element afegit. Res més.
El procés d’elaboració de les confitures és
el mateix que feien servir els nostres avis.
Seleccionem la fruita en el punt adequat
de maduració, la netegem i la pelem a mà.
Després la posem a bullir, alhora que afegim
el sucre i deixem que cogui a foc lent fins
aconseguir el punt desitjat. La retirem del
foc i acabem de triturar la polpa per obtenir
una textura uniforme. El darrer pas és omplir
els pots prèviament esterilitzats, tancar-los
hermèticament i fer-los bullir al bany maria per
fer el buit i assegurar una esterilització perfecta.

Contacte
www.fruitablanch.com
info@fruitablanch.com

Som una empresa familiar i estem
orgullosos de ser-ho. som hereus
d’una llarga tradició agrària,
ens dediquem al conreu de la
fruita dolça des de fa diverses
generacions. A casa sempre hem
fet conserves de la fruita i les
hortalisses dels nostres cultius,
exclusivament per al consum
familiar.

Ara, després d’una feina de recerca
i recopilació de les receptes
tradicionals de la nostra família,
ens hem decidit a compartir-les
amb molta més gent. Perquè
tothom que ho desitgi pugui gaudir
dels sabors únics 100% naturals
que nosaltres coneixem tan bé.

+34 669458323

Bombons de tes
Gamma de bombons, on aprofitem totes les
propietats que ens ofereix el te, per combinar-los
amb una gamma de sabors i espècies, obtenint
uns bombons singulars plens de sorprenents
matisos.

Empresa
MI&CU GOURMET S.L.

Productes

Bombons i xocolates

Descripció

Mi&Cu Gourmet ha donat forma
a les seves creacions combinant el
plaer de la xocolata amb els sabors
més exquisits

VALOR AFEGIT

La Marlona
Del nostre receptari familiar, elaborem la nostra
gamma de bombons mes clàssics. Amb una
ametlla torrada i caramelitzada cobrim els
bombons amb els sabors més representatius
de la bomboneria tradicional, amb un disseny
elegant i refinat.

Mi&Cu Gourmet és una empresa
creada pels germans Miret Cudié,
amb més de 20 anys d’experiència
en el mercat gourmet i amb una
llarga tradició familiar xocolatera
de més de 70 anys d’història.
Mi&Cu Gourmet fusiona
l’experiència i el coneixement sobre
la xocolata amb la passió per la
nostra terra i la seva gastronomia,
reconeguda a tot el món.

Contacte
www.micugourmet.com
info@micugourmet.com
+34 937 076 264

Empresa
NEULES ARTESANES SANT TIRS, S.L.

Productes

Neules artesanes

Descripció

Neules artesanes fetes amb productes
frescos i naturals des de 1985.

VALOR AFEGIT
Neules tradicionals, neules
sense sucre, neules amb
xocolata
Les Neules Sant Tirs són al gust de cada consumidor.
Han estat elaborades sense conservants ni colorants
i amb un tracte acurat del gust, l’aroma i la textura.
Els vanos són una galeta especial. El seu secret
radica en la forma delicada amb què es fan els
plecs de la galeta, que aconsegueixen donar-li una
textura única.
Els cubanos de Sant Tirs destaquen per la seva
forma rodona, gruixuda i torrada. El seu punt de
duresa els diferencia i els fa aptes per a paladars
exigents.
Neules, vanos, cubanos i crok’s elaborats amb un
gran ofici i amb insuperables ingredients. Si proves
les Delícies de Sant Tirs, no voldràs parar.

Per què són les neules de Sant Tirs
resistents i irresistibles? En això hi
tenen molt a veure els ingredients
utilitzats en la seva elaboració; és
a dir, productes frescos i naturals,
tot el que cal per elaborar la base
de la galeta. Si a això hi sumem el
valor humà i el polsim de màgia
d’un projecte familiar com aquest,
ja ho tenim tot. Només ens falta
comprovar-ho assaborint aquest
dolç tan típic de la gastronomia
catalana, que ja té presència
a taula més enllà de les dates
nadalenques.

Contacte
www.neulessanttirs.com
info@neulessanttirs.com
+34 938 381 819

De la nostra mel,
als nostres torrons
El tret diferencial del torró Alemany prové d’una
recepta del segle XIX que atorga a la pasta un
blanc característic.
Una cocció lenta, fruits secs de proximitat i una
mel de romaní molt seleccionada són part d’un
secret que dóna un gust particular al nostre
torró.

Empresa
TORRONS I MEL ALEMANY S.L.

Productes

Mel, torró, fruits secs, xocolata,
agredolços i vinagre amb mel

Descripció

A la localitat d’Os de Balaguer (la
Noguera), sota l’esguard del Montsec
i del seu cel excepcional, Torrons i Mel
Alemany ha bastit un univers del dolç.

VALOR AFEGIT

La mel, el dolç natural
La mel és un aliment recol·lectat i consumit des
de temps immemorials. Una autèntica delícia
per a grans i petits. Procedent del nèctar de les
flors, aporta múltiples vitamines i minerals.

Contacte

Gràcies a l’experiència i a la professionalitat
dels nostres apicultors de confiança, recollim i
seleccionem les millors mels de la nostra terra.
Les nostres mels: Clàssiques, Gourmet, Salut i
Ecològiques.

www.alemany.com
info@alemany.com

Alemany està especialitzada en
mels monoflorals, que es recullen
als apicultors d’arreu del país. La
innovació a Alemany l’aporta el
concepte de mel amb valor afegit,
en la seva línia de mels gourmet.
La mel és la base de tots els
altres productes Alemany: torró,

fruits secs, caramels, xocolata,
agredolços i vinagre.
Els productes d’Alemany han estat
reconeguts amb el Great Taste
Awards en diferents ocasions, un
guardó internacional considerat
l’Òscar del món de l’alimentació
delicatessen.

+34 973 438 072

Empresa
TORRONS VICENS S.L.

Productes
Torrons

Descripció

Des de 1775 elaborem artesanalment una
àmplia selecció de torrons i especialitats,
utilitzant productes de la màxima qualitat,
seguint les receptes i fórmules originals dels
Mestres Torronaires d’Agramunt

VALOR AFEGIT
Torrons creatius
Disposem d’un bon assortiment de torrons creatius
com el de Pa amb Oli i Sal, el Torró de Gintònic, el
Torró Soufflé o el Torró història se sumen a l’àmplia
gamma de torrons tradicionals, com el torró
d’Agramunt, el torró tou o el de crema cremada.

Contacte
www.vicens.com

Aquest any les novetats presentades són el Torró
de Baklava, Torró de Galeta, o el Torró de Sacher,
del clàssic pastís austríac, entre altres novetats.

torrons@vicens.com
+34 973 39 06 07

Torrons Vicens és una empresa
familiar amb una llarga tradició
torronera. Situada a la localitat
d’Agramunt, elabora de manera
artesanal torrons i altres
especialitats.

Respectant la tradició i apostant
per la innovació, de la mà del
Mestre torronaire Àngel Velasco i
el xef Albert Adrià, Torrons Vicens
ha esdevingut tot un referent en el
sector.

Empresa
TRIAS GALETES-BISCUITS S.A.

Productes

Galetes artesanals de màxima qualitat

Descripció

Plaers d´ametlla des de 1908

VALOR AFEGIT
Triangle de xocolata
blanca i llima
Respon a un nou repte de Galetes Trias per
sorprendre els seus consumidors habituals i
atraure als nous oferint productes innovadors i
ampliant així la gama de TRIANGLES TRIAS ja
existents al mercat.
Es tracta d’una especialitat que pren com a
base els seus tradicionals Ventalls, una galeta
molt cruixent en forma triangular que Trias
innova amb nous sabors. D’aquesta manera la
marca ofereix noves sensacions gastronòmiques
i combina la dolçor de la xocolata blanca amb
el punt àcid de la llima. La frescor de la llima ens
ofereix una barreja de contrastos perfecte per
compartir amb els nostres amics i família.
Es presenta en format de 100gr, un format apte
per a ser consumit en qualsevol moment.

L’any 1908 el Sr. Joaquim inicià la
elaboració i comercialització de
galetes de la més alta qualitat.
Actualment la tercera i quarta
generació han convertit aquest
saber fer en una tradició familiar.
L’elaboració de galetes amb una
recepta centenària ha permès
a TRIAS especialitzar-se en una
gamma de sabors únics i especials,
apreciats arreu del món pel seu
excepcional sabor, aroma i textura.
La qualitat de les galetes es manté
gràcies a esmerçats processos
d’elaboració per tal que cada un
dels sabors sigui únic inimitable.
La selecció exclusiva d’ingredients
100% naturals i de primera qualitat
en garanteix l’èxit.

L’empresa aposta per la contínua
innovació, adaptant-se a les
necessitats del consumidor i
implicant-se amb la societat,
territori i el compromís amb les
persones.

Contacte
www.trias.cat
trias@triasbiscuits.com
+34 972 841 213

Empresa
TARRAGO & MOR GOURMETS S.L.

Productes

Crema i xocolata sense sucre

Descripció

Empresa líder en qualitat i tecnologia
en l’elaboració de xocolates selectes

VALOR AFEGIT
Crema de xocolata
sense sucre
Dominem la tecnologia i el coneixement per
aquesta raó hem pogut crear i elaborar la
primera crema de xocolata sense sucre, 0%
lactosa, 0% greix làctic.
És una crema apta per a diabètics i vegetarians
i per descomptat sense perdre gens de gust.
Gust i plaer d’autèntica xocolata.
10 sabors:
CREMA NEGRA SENSE SUCRE: Clàssica, Taronja,
Galetes, Proteïna, Earl Grey
CREMA BLANCA SENSE SUCRE: Clàssica,
Llimona, Galetes, Proteïna, Matcha

Ens apassionen les xocolates
que produïm i sabem que això
és una passió compartida pels
clients. Totes les nostres xocolates
segueixen sent elaborades a mà,
en petites quantitats per garantir
la màxima qualitat del producte
i utilitzant processos d’alta
tecnologia en un ambient molt
modern. Xavier Mor creu que la
xocolata ha de tenir un caràcter
singular i distintiu, considera que
hauria de ser elaborada amb els
més alts estàndards en qualitat.
Xavier Mor & Chocolatier combina
tres elements importants: el
coneixement, el gust i la bellesa.

Contacte
www.xaviermor.com
xavier.mor@xaviermor.com
+34 932 081 114

Empresa
Gelati Dino Gruppo

Productes

Elaboració de gelats artesanals
i productes per a professionals
de la pastisseria

Descripció

Passione per il gelato artigianale
dal 1978. (Passió per el gelat
artesanal des del 1978)

Gelats i solucions per la
restauració
Gelati Dino Gruppo ofereix gelats d’alta qualitat
elaborats segons la tradició italiana amb
ingredients excel·lents, naturals i escollits en els
millors territoris, a través d’una minuciosa i atenta
selecció.
Gelati Dino Gruppo ofereix diferents solucions al
sector gelater: una gamma de gelats per a la
restauració; una xarxa de gelateries de carrer en
format franquícia; i, finalment, una gamma de
productes semielaborats per a professionals del
sector de la gelateria artesanal.

VALOR AFEGIT

Gelati Dino Gruppo és el líder en
la fabricació i distribució de gelats
artesans italians en el territori
español. Dino Pavese, el fundador
de l’empresa, va arribar l’any 1978 a
Empuriabrava, on va crear la seva
primera gelateria. Era una novetat:
la tradició gelatera italiana era
diferent de l’espanyola i el gust
intens dels gelats de Gelati Dino
va captivar els veïns i turistes de la
zona.
Dino sempre ha estat una persona
inquieta, amb ganes de fer bé
les coses. Encara avui, amb més
de vuitanta anys, manté la seva
presència a l’empresa, inspirant-nos
i mantenint vius els valors que el
van guiar des d’un bon principi.

Contacte
www.gelatidinogruppo.com
info@gelatidino.com
+34 972 450 074
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• Serveis a empreses, escola d’hosteleria
i revista especialitzada
• VINS&CO CATALONIA GOURMET:
el showroom de CATALONIA GOURMET

Rebost GOURMET
S’hi pot trobar una bona representació del bo
i millor del gourmet català com: formatges;
embotits; carns; trinxats, iogurts; galetes; neules;
torrons; fruits secs; mels i melmelades; snacks
gourmet; olis&olivades; aigües gourmet; ous;
conserves i d’altres productes d’alimentació
premium.

Empresa
FS BEVERAGES PARTNERS S.L.

Productes

Botiga de vi català i alimentació
gourmet

Descripció

És la suma de dos conceptes que uneixen
més de 400 referències de vins i caves de
petita i mitjana producció amb una àmplia
representació de les marques gourmet
destacades de Catalunya

VALOR AFEGIT

DO’s de Catalunya
Alella, Pla de Baiges, Montsant, Priorat, Empordà,
Terra Alta, Tarragona, Penedès, Cava, Catalunya,
Conca de Barberà i Costers del Segre. Vins, caves,
vermuts, licors, vins de postres, escumosos...
Referent en el món del vi i cava català de petita
producció, hi estan representats 200 cellers de
les 12 DO catalanes, tots els varietals plantats
a Catalunya i tota la diversitat vitivinícola del
territori. Es la plataforma més important a
Barcelona de representació del teixit vinícola
català i vol convertir-se també en un punt de
referència del producte i la gastronomia a
Barcelona, en tant que espai de divulgació
i promoció del producte autòcton.

Contacte
www.vinsandco.cat
info@vinsandco.cat
+34 935 141 610

Aquest és un espai únic a Barcelona,
per l’amplitud i especialització,
amb la major representació de vins
i caves catalans que existeix, i per
l’oferta de propostes d’activitats que

s’hi troben. De cara a la campanya
de Nadal, ofereix un assortiment
de paneres i obsequis amb vi, cava
i alimentació gourmet d’empreses
catalanes.

• Busquem crear una experiència de retail sorprenent
i que emocioni a el client de segle XXI.
• Experts en el reposicionament estratègic, amb més
de 20 anys d’experiència en el sector.

Serveis a empreses, escola d’hosteleria
i revista especialitzada

Empresa
CREARMAS & MAS S.L

Serveis

Consultoria Estrategica i Formació

Descripció

Ajudem a les empreses a crear valor en la
seva estrategia de negoci, la digitalització
i la millora de la força de vendes.
Creem experiències de marca emocionants, productes
fascinants i activacions digitals disruptives. Tenim més
de quinze anys d’experiència fent créixer marques i
revolucionant-les per arribar més lluny a través de la
innovació, l’estratègia i la creativitat.

Contacte

Serveis

www.aktiva.es

Màrqueting

info@aktiva.es

Descripció

+34 934 234 690

Ajudem a les marques a crear experiències,
productes i serveis que enamorin als consumidors

SAPIENS SCCL

Serveis

Revista especialitzada
CUINA és el mitjà de comunicació gastronòmica
líder a Catalunya
Servei per a empreses del sector gastronòmic
restauració i de la distribució alimentaria, per
proporcionar solucions aplicades, mitjançant formació
molt especifica i serveis d’assessorament a mida
per millorar o innovar en els teus productes i serveis
gastronòmics.

Formació especialitzada

Contacte

Descripció

www.cett.es

El CETT és el centre universitari de referència
de Turisme, Hoteleria i Gastronomia adscrit a la
Universitat de Barcelona

jaume.marin@cett.cat
+34 934 280 777

www.crearmas.com
crearmas@crearmas.com
+34 936 671 540

Contacte
www.cuina.cat
redacciocuina@som.cat
+34 936 347 695

És una universitat de proximitat, compromesa amb el
desenvolupament econòmic i social del territori i del
país, mitjançant la seva activitat docent, de recerca i
de transferència de coneixement. A destacar l’àmplia
oferta de programes de formació contínua.

ESTUDIS D’HOTELERIA I TURISME CETT, S.A.

Serveis

Contacte

Empresa

Descripció

Empresa

• Ens apassiona compartir coneixement i establir
col·laboracions per assolir un benefici mutu.

Creadors de continguts editorials, audiovisuals
i esdeveniments gastronòmics propis i per a marques
i institucions. Des de fa 20 anys és l’altaveu de
Barcelona i de tot Catalunya, dos referents mundials
i icones de la gastronomia, l’alimentació i la cultura.

Empresa
WE ARE AKTIVISTS S.L.

• Utilitzem la innovació com el motor fonamental
de totes les àrees del teu negoci.

Empresa
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES

Serveis

Formació especialitzada

Descripció

Oferim una extensa programació especialitzada
i adaptada a les noves necessitats socials

Contacte
www.uvic.cat/formacio-continua
infofc@uvic.cat
+34 938 861 222

Catalonia Gourmet, impulsant
el sector gourmet català
El Clúster Gourmet de Catalunya, CATALONIA GOURMET, membre del programa
Catalonia Clústers de la Generalitat de Catalunya, es va crear l’any 2010 amb
l’objectiu de promoure el creixement i desenvolupament de l’alimentació de
qualitat, un dels motors més importants de l’economia de Catalunya.
Hi formen part més de 50 empreses elaboradores, universitats, empreses de
servei, etc. que col·laboren per aquest objectiu apostant per a la promoció,
comercialització tant a nivell local, nacional com internacional dels seus productes
més gourmet així com per la continua recerca de l’excel·lència compartint projectes
de innovació, de coneixement de tendències de mercat i de capacitació dels seus
equips per a fer front i donar resposta als reptes i exigències del mercat.
CATALONIA GOURMET, sota una única marca, ofereix al comprador l’entrada a una
amplitud de propostes i solucions amb un contacte directe amb l’elaborador.

Contacte per a més informació i comandes:
Podeu adreçar-vos directament al contacte de cada marca i/o
contactar directament l’equip de CATALONIA GOURMET i donarem
resposta a les vostres peticions.
Marta Amorós
Tel. 625 28 12 00
gerent@cataloniagourmet.cat

Natàlia Ejarque
Tel. 608 02 70 57
info@cataloniagourmet.cat
www.cataloniagourmet.cat

Amb el suport:

