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Distribucions Nord Vallès

Ref.: 2711000521

Ref.: 2711001121
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Ref.: 2711000024

Ref.: 2711000026

Arrossos

CÁMARA

CÁMARA

BAYO

BAYO

Arròs extra.

Arròs extra.

Arròs extra.

Arròs extra.

Format: 5 kg.

Format: 1 kg.

Ref.: 2711000002

Ref.: 2711000025

Ref.: 2711000021

Format: 1 kg.

Conreat al Delta de l’Ebre.
Capacitat d’absorció del sabor de la resta d’ingredients. Ideal per a elaborar paelles.

Arròs blanc semi-llarg recollit al Delta de l’Ebre i de qualitat Extra.
15 minuts de cocció i 3 minuts de repòs, 1 part d’arròs i 3 de líquid.

Ref.: 2711000028

Format: 5 kg.

MONTSIÀ

MONTSIÀ

SEGADORS DEL DELTA

LA CAMPANA DE ORO

Arròs extra.

Arròs extra.

Arròs extra.

Arròs bomba.

Fruit de més de 150 anys de tradició i un
dels millors arrossos conreats per més
de 5 generacions d’arrossers al Parc
Natural del Delta de l' Ebre.

El petit gra d’arròs que al bullir augmenta fins a 3 vegades.

Ideal per a paelles, amanides i acompanyar carns i peix.
Excel·lent resultat en la preparació de postres a base d’arròs.

Ref.: 2711000001

Ref.: 2711004100

Format: 5 kg.

Format: 1 kg.

Ref.: 2711000222

Format: 5 kg. + 10% gratis.

Ref.: 2711000019

Format: 1 kg. + 10% gratis.

BAYO

MONTSIÀ

MONTSIÀ

BAYO

Arròs bomba.

Arròs bomba.

Arròs bomba.

Arròs llarg.

Conreat al Delta de l’Ebre.
Mai es passa i queda solt.

No es passa i no s’enganxa. Gran capacitat d’absorció del sabor dels ingredients.

Format: 1 kg.

Format: 5 kg.

Format: 1 kg.

Format: 1 kg.
Es cou abans i sempre queda sencer i
solt. Ideal per a amanides i guarnicions.
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Ref.: 2711000003

Ref.: 2711000022

Ref.: 2711000023

Ref.: 2711110521

Arrossos | Pastes

BAYO

MONTSIÀ

BAYO

MONTSIÀ

Arròs vaporitzat.

Arròs vaporitzat.

Arròs Basmati.

Arròs integral.

L’arròs vaporitzat aporta vitamines i
nutrients. Es poden preparar plats amb
menys calories. No s’enganxa, no es
passa i els grans queden solts.

No es passa ni s’enganxa en la seva
cocció. Molt indicat per a elaborar
amanides d’arròs. Una vegada cuinat es
pot guardar a la nevera (no s’endureix).

L’arròs Basmati és una varietat molt
aromàtica. Gra llarg i prim, amb una olor
perfumada. La llargada del gra es
duplica després de la seva cocció.

Molt ric en fibra i baix contingut en
greixos. Especialment indicat per a totes
aquelles persones que necessitin cuidar
la seva dieta i perdre una mica de pes.

Ref.: 2703070021

Ref.: 2705070024

Format: 1 kg.

Ref.: 2709090024

Format: 5 kg.

Format: 5 kg.

Ref.: 2711000017

Format: 5 kg.

NOMEN

EL PAVO

VERISOL

GALLO

Sèmola d'arrós.

Canelons.

Canelons.

Canelons de sèmola.

Farina que procedeix de l’arròs.Ideal per
a preparar cremes, sopes, farinetes,
purés, etc.

Fàcils de preparar, amb una cocció entre
15-20 minuts. Elaboració tradicional
amb sèmola de blat.

Pasta de sèmola de blat, amb una cocció
10-14 minuts. Gran resistència.

Pasta de qualitat superior, sèmola de
blat dur. Cocció 6 minuts.

Ref.: 2703000721

Ref.: 2703000032

Ref.: 2703000026

Format: 600 plaques.

Format: 1.000 plaques.

Ref.: 2710000001

Format: 1.000 plaques.

Format: 250 g. 15 u.

GALLO

GALLO

FERRERO

GALLO

Lassanya a l'ou.

Cous Cous.

Cous Cous mig.

Galet a l'ou.

Pasta de qualitat superior, sèmola de
blat dur.

Fàcil de preparar amb tot el sabor de la
cuina magrebí. No porta additius 100%
natural. Cocció menys de 30 minuts.

Pasta de qualitat superior, sèmola de
blat dur.

Ràpida de preparar, cocció 17 minuts.
Sèmola de blat i ou, textura més suau i
agradable.

Format: 320 plaques 4 kg.

Format: 5 kg.

Format: 500 g.

Format: 225 g. 18 u.

Ref.: 2701070521

Ref.: 2703000011

04

Ref.: 2703000008

Ref.: 2703000019

Pastes

GALLO

GALLO

FAISAN

GALLO

Macarrons ratllats.

Macarrons Plumas nº6 especial
hostaleria.

Macarrons nº 6.

Macarrons Plumas nº6.

De qualitat superior. Sèmola de blat dur.
Preparació 8 minuts.

Format ideal per pocs comensals. Pasta
amb sèmola de blat. Preparació 7- 9
minuts.

Ref.: 2703000012

Rápida preparació 7 minuts. Selecció
dels millors blats. Pasta sempre al
dente.

Format: 250 g. 24 u.

Ref.: 2701210521

Format: 3 kg.

Ref.: 2703000030

Preparació en 8 minuts. Selecció dels
millors blats, no es passa ni s’enganxa.

Format: 5 kg.

Ref.: 2703000009

Format: 3 kg.

GALLO

FAISAN

GALLO

Macarrons sense gluten.

Tallarina especial hostaleria.

Tallarina.

Format: 500 g. 18 u.

Format: 3 kg.

Tallarina.

Ideal per a persones celíaques. Elaborat
amb farina de blat, arròs i quinoa.
Preparació 9–10 minuts.

Preparació 6 minuts. Varietats de sèmola
de gran qualitat.

De qualitat superior. Ingredients Sèmola
de blat. Preparació 6 minuts.

Format ideal per a pocs comensals.
Preparació 6 minuts. No es passa ni
s’enganxa, queda sempre solta.

Format: 250 g. 24 u..

Format: 5 kg.

Ref.: 2703000020

Ref.: 2703000010

Ref.: 2701230521

Ref.: 2703000007

GALLO

GALLO

FAISAN

GALLO

GALLO

Espagueti nº3 especial hostaleria.

Espagueti nº 3.

Espagueti.

Espagueti sense gluten.

Preparació 8 minuts. Ingredient sèmola
de blat. Sempre al dente.

Pasta de sèmola de blat. Preparació 8
minuts. Fàcil de preparar.

Preparació 8 minuts. Ingredient de
sèmola de blat. Sempre al dente.
Format per al petit comerciant o consum
per a pocs comensals.

Tot el sabor, res de gluten. Preparació 8
minuts.

Format: 3 kg.

Format: 5 kg.

Format: 250 g. 24 u.

Format: 500 g. 12 u.

Ref.: 2703000015

Ref.: 2703000031

Ref.: 2703050321

Ref.: 2701110521
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FAISAN

GALLO

GALLO

GALLO

Espirals.

Espirals amb vegetals.

Espirals amb vegetals sense gluten.

Espirals amb vegetals.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Cocció 10-12 minuts.

No es passa ni s’enganxa. De qualitat
superior de sèmola de blat dur amb
espinacs i tomàquet. Preparació 8
minuts.

Tot el sabor, res de gluten. Amb quinoa,
espinacs i tomàquet. Preparació 8
minuts.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur amb espinacs i tomàquet. Preparació
10 minuts.

Format: 500 g. 18 u.

Format: 250 g. 24 u.

Ref.: 2703000018

Ref.: 2701000001

Ref.: 2703004321

Format: 3 kg.

Ref.: 2703044321

Format: 5 kg.

GALLO

FAISAN

GALLO

GALLO

Margarides amb vegetals.

Pajaritas.

Pajaritas amb vegetals.
Format: 3 kg.

Pajaritas amb vegetals.

Format: 5 kg.

No es passa ni s’enganxa. De qualitat
superior de sèmola de blat dur amb
espinacs i tomàquet. Preparació 8
minuts.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Preparació 8 -10 minuts.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur amb espinacs i tomàquet. Preparació
8 minuts.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur amb espinacs i tomàquet. Preparació
8 minuts.

Ref.: 2705010324

Format: 250 g. 24 u.

Ref.: 2703110221

Ref.: 2703090221

Ref.: 2703000028

Format: 3 kg.

GALLO

GALLO

GALLO

EL PAVO

Fettuccine a l'ou.

Raviolis farcits de carn.

Tortel·linis farcits de carn.

Fideus especials per a fideuà a l'ou.

Format: 2 kg.

Format: 3 kg.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur amb ou. Preparació 5 minuts.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur amb ou i llet. Preparació 14 minuts.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur amb ou i llet. Preparació 14 minuts.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur amb ou. Preparació 11 minuts.

Format: 500 g. 10 u.

Format: 2 kg.

Ref.: 2703000013

Ref.: 2701030521
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Ref.: 2701050521

Ref.: 2701000521

Pastes

FAISAN

FAISAN

FAISAN

GALLO

Fideus especials per a fideuà.

Fideus nº 4 gros.

Fideus nº 2 entrefí.

Format: 5 kg.

Format: 5 kg.

Fideus nº 2 entrefí.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Preparació 7-9 minuts.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Cocció 11-12 minuts.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Preparació 6-8 minuts.

Format: 250 g. 24 u.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Preparació 6 minuts.

Ref.: 2701090521

Ref.: 2703000017

Ref.: 2701010521

Ref.: 2701060521

Format: 5 kg.

FAISAN

GALLO

FAISAN

Fideus nº 1 fi.

Fideus nº 0 Cabellini.

Fideus nº 0 Cabellini.

Format: 5 kg.

Format: 250 g. 24 u.

Tiburón nº 0.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Preparació 3-5 minuts.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Preparació 2-4 minuts.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Preparació 2 minuts.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Preparació 6-8 minuts.

Ref.: 2701150521

Format: 5 kg.

Ref.: 2701170521

Ref.: 2701090522

Format: 5 kg.

Ref.: 2701130521

FAISAN

FAISAN

FAISAN

FAISAN

FAISAN

Tiburón nº 1.

Maravilla.

Pistó mitjà.

Pinyons.

Format: 5 kg.

Format: 5 kg.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Preparació 4-6 minuts.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Preparació 6-8 minuts.

Format: 5 kg.

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Preparació 7-9 minuts.

Format: 5 kg.
De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Preparació 4-6 minuts.
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Ref.: 2701190521

Pastes | Llegums seques

FAISAN
Estrelletes.

Format: 5 kg.

Ref.: 2721000015

Ref: 2723000007

Ref.: 2721010521

Ref.: 2721020521

De qualitat superior de sèmola de blat
dur. Preparació 5-7 minuts.

LA COCHURA

LA COCHURA

ROSGUI

LA COCHURA

Llentia pardina.

Llentia castellana.

Llentia castellana.

Cigró mexica.

Ideal per ser cuinada en potatges, sopes,
estofats.
Pel seu tamany petit no necessita un
temps de cocció elevat.

És la millor varietat per a fer guisats.
Llentia arrodonida, de color verdós, en ocasions amb tons i matisos marrons avinagrats. de
tamany més gran i arrodonida
Necessita més temps de cocció, però és una de les varietats més apreciades.

Format: 58/60, 9 mm. 5 kg.

Ref.: 2721000011

Ideal tant pels potatges a l’hivern, com
per preparar amanides fredes a l’estiu.
Tamany mitjà-gran, format esfèric i color
groguenc.

Ref.: 2723000015

Format: 1 kg.

Ref.: 2721000010

Format: 5 kg.

Ref.: 2721000014

Format: 5 kg.

LA COCHURA

ROSGUI

LA COCHURA

LA COCHURA

Cigró mexicà.

Mongeta pinta.

Mongeta great northern.

Mongeta great northern.

Ideal tant pels potatges a l’hivern, com
per preparar amanides fredes a l’estiu.
Tamany mitjà-gran, format esfèric i color
groguenc.

Color escarlata brillant i amb forma de
ronyó, de tamany petit.

Mongetes selectes varietat blanca, d'origen Usa, Xina, Canadà, Argentina.
De grandària mitjana i forma de ronyó aplanat. De gust delicat amb pell fina.

Format: 58/60, 9mm. 1 kg.

Format: 5 kg.

Format: 5 kg.

Format: 1 kg.

VERISOL

JA'E

EL CANO

JA'E

Cigró cuit extra.

Cigró cuit extra.

Cigró cuit extra.

Cigró cuit extra.

Proporcionen grans quantitats de fibra.

Sense gluten, aptes per a celíacs.
Per a tot tipus de guisats. També acompanyant arrossos, carn i peix, i amb amanides.
Pobres en greixos saturats, regulant així el colesterol.

Format: 580 g.

Ref.: 2505020119

Ref.: 2506000003

Format: 3 kg.

Ref.: 2503010303

Format: 3 kg.

Ref.: 2501010303

Format: 3 kg.

VERISOL

JA'E

EL CANO

JA'E

Llentia cuita extra.

Llentia cuita extra.

Llentia cuita extra.

Llentia cuita extra.

Format: 3 kg.

Format: 3 kg.

Format: 3 kg.
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Ref.: 2505030119

Ref.: 2506000002

Ref.: 2503030303

Ref.: 2501030303

Conserves llegums

Format: 580 g.

Ref.: 2505070119

Ref.: 2506000001

Ref.: 2503050303

Ref.: 2501050303

Ideal per a fer guisats, acompanyar arròs, carn i peix. També amb amanides fredes.
Aconsellables també per a qui pateix diabetis, nivells alts de colesterol, i per les embarassades.

VERISOL

JA'E

EL CANO

JA'E

Mongeta cuita blanca.

Mongeta llarga blanca cuita extra.

Mongeta blanca cuita extra.

Mongeta llarga cuita extra.

No generen colesterol. Alt contingut de
potassi i fòsfor.

Ideal per a fabades, guisats i amanides.
Blanca i amb forma de ronyó. Sabor delicat amb pell fina.

Format: 3 kg.

Format: 3 kg.

Format: 3 kg.

Format: 580 g.

Ref.: 2501000020

Ref.: 2505000013

Ref.: 2503070303

Ref.: 2505090119
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JA'E

JA'E

GVTARRA

RANCHERA M-XICO

Mongeta vermella cuita extra.

Mongeta vermella cuita extra.

Mongeta de Granja extra.

Fesols negres.

Varietat gran, aplanada i blanquinosa, el
seu sabor és suau.
Perfectes per a guisats, fer al forn i
també amanides.

Mongeta negra, tamany mitjà amb forma
ovalada.

Format: 580 g.

Format: 3 kg.

Format: 420 g.

Format: 500 g.

Sense gluten, aptes per a celíacs.
De color vinós sobre fons rosat i forma esfèrica o lleugerament allargada.
Perfectes per a la preparació amb ceba fregida i rodanxes de xoriço (deixant-les bullir durant 5
minuts).

HEINZ

DIAMIR

Mongeta al forn amb tomàquet.

Mongeta guisada en salsa de
tomàquet.

Format: 415 g.

Format: 3 kg.

Sense gluten. Tipus “Michigan”,
origen EEUU, de color blanc, rodona i
de les més petites del mercat.

Ref.: 5001464316

DIAMIR

VALERIO

ITAC

Pèsols mitjans extra.

Fabetes fregides extra Baby.

Tramussos remullats bàsic.

Alt contingut en fibra, minerals i
vitamina C, entre d’altres.

Úniques en el seu gènere.Textura
molt suau i sabor amb una certa
acidesa.

Forma arrodonida i bastant plana,
pell llisa i groguenca. Sabor
amarg.
Ideals per aperitius.

Format: 3 kg.

Format: 370 g.

Origen EEUU i Canadà. Per a consumir
en fred o calent, com a primer plat o
acompanyant segons plats.

Ref.: 2501000008

Ref.: 2505210119

Ref.: 2519000043

Ref.: 2505000014

Format: 3 kg.

Ref.: 2777130121
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Ref.: 2777000007

Ref.: 2777000016

Ref.: 2777000012

Sopes, brous i purés

TAPTAP

GALLINA BLANCA

CHOVÍ

GALLINA BLANCA

Gaspatxo.

Brou concentrat de carn.

Food Service brou de carn deshidratat.

Brou de carn en pols Avecrem.

De sabor intens i refrescant amb una
textura suau. Elaborat amb tomàquet
madur, pebrot, cogombre i oli d'oliva.
Consumir-ho ben fred.

Envàs especial doy-pack.
Afegir aigua en proporció 1:8, escalfar i
remoure.

Sense conservants, sense gluten. Afegir
aigua, batre fins dissoldre completament,
bullir, remoure i mantenir 3 min a foc lent.
Perfecte per a brous, estofats i rostits.

Dissoldre 20 g. en 1 l. d'aigua bullint, cuinar
durant 3 minuts.
Ideal per a guisats i sopes.

Format: 1 kg.

Ref.: 2777170121

Ref.: 2777000017

Format: 1 kg. rendiment 50 l.

Ref.: 2777000008

Format: 0,5 l.

Ref.: 2777000005

Format: 1 l.

SOUPEEX

GALLINA BLANCA

CHOVÍ

GALLINA BLANCA

Brou de carn deshidratat.

Brou concentrat de pollastre.

Food Service brou de pollastre deshidratat.

Brou de pollastre en pols Avecrem.

Envàs especial doy-pack.
Afegir aigua en proporció 1:8, escalfar i
remoure.

Sense conservants, sense gluten. Afegir
aigua, batre fins dissoldre completament,
bullir, remoure i mantenir 3 min. a foc lent.
Perfecte per a brous, consomés i guisats.

Dissoldre 20 g. en 1 l. d'aigua bullint, cuinar
durant 3 minuts.
Ideal per a guisats i sopes.

Format: 1 kg.

Ref.: 2777150121

Ref.: 2777000003

Dissoldre 10 g. en 1/2 l. d'aigua bullint,
cuinar durant 3 minuts.
Ideal per a paelles, arossos, guisats i
sopes.

Format: 1 kg. rendiment 50 l.

Ref.: 2777000006

Format: 0,5 l.

Ref.: 2777000015

Format: 1 kg.

SOUPEEX

GALLINA BLANCA

GALLINA BLANCA

GALLINA BLANCA

Brou de pollastre deshidratat.

Brou concentrat de peix blanc.

Brou concentrat de peix vermell.

Brou de peix en pols Avecrem.

Dissoldre 10 g. en 1/2 l. d'aigua bullint,
cuinar durant 3 min.
Ideal per a paelles, arrossos, guisats i
sopes.

Envàs especial doy-pack.
Afegir aigua en proporció 1:8, escalfar i
remoure.

Envàs especial doy-pack.
Afegir aigua en proporció 1:8, escalfar i
remoure.

Dissoldre 20 g. en 1 l. d'aigua bullint, cuinar
durant 3 min.
Ideal per a paelles de mariscs, arrossos,
guisats i sopes de peix..

Format: 1 kg.

Format: 0,5 l.

Format: 0,5 l.

Format: 1 kg.

SOUPEEX

CHOVÍ

KNORR

GALLINA BLANCA

Brou de peix deshidratat.

Food Service brou de peix deshidratat.

Brou per a paella.

Crema de marisc.

Sense conservants, sense gluten. Afegir
aigua, batre fins dissoldre completament,
bullir, remoure i mantenir 3 min. a foc lent.
Perfecte per elaborar brous, guisats i salses.

Dissoldre 25 g. en 750 ml. (paella) o en 1 l.
(brou) d'aigua.

Format: 1 kg. Rendiment 8 l.

Ref.: 2777030122

Ref.: 2777000010

Dissoldre 10 g. en 1/2 l. d'aigua bullint,
cuinar durant 3 min.
Ideal per a paelles de mariscs, arrossos,
guisats i sopes de peix..

Format: 900 g. 144 racions.

Ref.: 2777010423

Format: 1 kg. rendiment 50 l.

Ref.: 2777000033

Format: 1 kg.
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Ref.: 2777000022

Ref.: 2777000002

Ref.: 2777000009

Ref.: 2777000004

Brous i purés | Bases cuina

CHOVÍ

GALLINA BLANCA

VALERIO

PROMOLAC

Food Service brou de verdures
deshidratat.

Brou de verdures en pols Avecrem.

Crema de verdures natural.

Puré de patates.

Dissoldre 20 g. en 1 l. d'aigua bullint,
cuinar durant 3 min.
Perfecte per a la cocció de pastes, arròs,
llegums, sopes i brous,

Només escalfar i preparat per a servir.
Amb mongeta verda, patata, col, bleda,
pastanaga, ceba, oli d'oliva, all i sal.

2 l. de llet sencera, 4 l. d'aigua i 4 culleretes de
sal. Un cop bullint, abocar 1 kg. de flocs de
patata removent constantment, afegir
mantega, remoure i deixar repossar uns minuts

Format: 720 ml.

Ref.: 2123010003

Format: 5 kg.

Ref.: 0250000001

Ref.: 2777010421

Sense conservants, sense gluten. Afegir
aigua, batre fins dissoldre completament,
bullir, remoure i mantenir 3 min. a foc lent.

Format: 1 kg.

Ref.: 0251000002

Format: 1 kg. rendiment 33 l.

MAGGI

MARAQUA

MARAQUA

GRAND'ITALIA

Puré de patates amb llet.

Aigua de mar.

Salsa líquida bolonyesa.

Format: 4,5 kg.

Format: 8 l.

Aigua de mar.

Ràpid i fàcil de preparar, sense colorants
ni conservants.

Condiment que resulta ideal per a la preparació, elaboració i cocció de mariscs, peixos i
plats mariners.

Format: 2 l.

Format: 1 kg.

Envàs especial doy-pack.
Escalfar a foc lent i remoure. Ideal per a
acompanyar tot tipus de pastes.

Ref.: 2121000057

Ref.: 2121000056
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Ref.: 2121000058

Ref.: 2123010004

Bases cuina

GRAND'ITALIA

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

Salsa líquida carbonara.

Food Service base per a paella mixta
deshidratada.

Food Service base per a paella
valenciana deshidratada.

Food Service base per a paella de
marisc o fideuà deshidratada.

Base deshidratada per a paelles. Sense
conservants, sense gluten. Barrejar amb aigua
calenta, dissoldre completament i afegir.

Base deshidratada per a paella valenciana.
Sense conservants, sense gluten. Barrejar amb
aigua calenta, dissoldre completament i afegir.

Base deshidratada per a paella de marisc. Sense
conservants, sense gluten. Barrejar amb aigua
calenta, dissoldre completament i afegir.

Ref.: 2123000044

Format: 600 g. rendiment 30 racions

Format: 600 g. rendiment 33 racions

Ref.: 2123000025

Format: 600 g. rendiment 30 racions

Ref.: 2121000059

Envàs especial doy-pack.
Escalfar a foc lent i remoure. Ideal per a
acompanyar tot tipus de pastes.

Ref.: 2123000019

Format: 1 kg.

CHOVÍ

KNORR

NESTLÉ

GALLINA BLANCA

Food Service base per a paella de
llamàntol deshidratada.

Base per a paella.

Fons en pols demi glace.

Salsa demi glace deshidratada.

Afegir 25 g. a 750 ml. d’aigua calenta.
Fa que l’arròs no s’obri ni es passi.

Especial
per
demi-glace.

CHOVÍ
Food Service
deshidratada.

salsa

demiglace

Format: 900 g. rendiment 8 l.
Sense conservants. Diluir 110 g. per litre d’aigua,
fer bullir. Perfecte per elaborar i augmentar el
sabor a carn en estofats, salses i guisats.

Format: 1,2 kg.

elaborar

Format: 1 kg. rendiment 9,5 l.
salsa

Diluir en aigua i batre. Abocar la mescla
en aigua bullint i remoure durant uns
minuts.
Ideal per a tot tipus de carn.

Ref.: 2779040000

a

Ref.: 2777120121

Ref.: 2121000052

Ideal per a paella de llamàntol. Sense
conservants, sense gluten. Barrejar amb aigua
calenta, dissoldre completament i afegir.

Format: 1 kg. 80 racions.

Ref.: 2123000029

Format: 600 g. rendiment 30 racions

GALLINA BLANCA

GALLINA BLANCA

GALLINA BLANCA

Salsa líquida demi glace.

Salsa beixamel deshidratada.

Salsa líquida beixamel.

Envàs especial doy-pack.
Preparada per consumir directament
freda o calenta.

Diluir en aigua i batre. Abocar la mescla
en aigua bullint i remoure durant uns
minuts.

Envàs especial doy-pack.
Preparada per consumir directament un
cop escalfada.

Format: 1 l.

Format: 1 kg. rendiment 9,5 l.

Format: 1 kg.

Format: 50 cl.

Food Service
deshidratat.

Preparada per a servir.
Sabor suau.
Ideal per a gratinats, pasta, verdures i
croquetes.

Afegir aigua, batre fins a dissoldre, bullir,
remoure i mantenir 3 min. a foc lent.
Perfecte per elaborar fons de peix i salses.

fumet

de

marisc

Ref.: 2121000055

CHOVÍ

Fumet de peix i marisc.

Food Service
deshidratada.

Perfecte per a preparar paelles i fideuas
així com sèpia amb pèsols, o peix al forn.
També es pot consumir com a sopa.

Ref.: 2121000053

Ref.: 2123000023

Format: 600 g. rendiment 20 l.

NASSARI
Format: 1 l.
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salsa

marinera

Format: 600 g. rendiment 7 l.
Sense conservants, sense gluten. Ideal per
a acompanyar plats de peix i marisc. Diluir
en aigua i fer bullir durant uns minuts.

Ref.: 2121000054

CHOVÍ

Salsa beixamel.

Ref.: 2123000024

RENY PICOT

Ref.: 2777000019

Ref.: 2777000011

Ref.: 2123000016

Bases cuina | Farines

GALLINA BLANCA

CHOVÍ

GALLINA BLANCA

CHOVÍ

Salsa pebre verd deshidratada.
Format: 1 kg. rendiment 4,4 l.

Food Service salsa de pebre verd
deshidratada.

Salsa roquefort deshidratada.
Format: 1 kg. rendiment 3,5 l.

Food Service salsa de 4 formatges
deshidratada.

Diluir en aigua i batre. Abocar la mescla
en aigua bullint i remoure durant uns
minuts.
Ideal per a acompanyar carn i peix.

Sense conservants, sense gluten. Ideal per a
acompanyar carn i donar un toc a plats d’arròs i
pasta. Diluir en aigua i fer bullir durant 5 minuts.

Ideal per a acompanyar plats de carn.
Diluir en aigua i batre. Abocar la mescla
en aigua bullint i remoure durant uns
minuts.

Sense conservants. Perfecte per a plats de
carn, pasta, fins i tot per a natxos, patates,
etc. Diluir 130 g./l.d’aigua i fer bullir.

Format: 600 g. rendiment 5 l.

Ref.: 2713020121

Ref.: 2713010121

Ref.: 2713030121

Ref.: 2713000005

Format: 500 g. rendiment 5 l.

GALLO

GALLO

GALLO

GALLO

Farina de blat especial hostaleria.

Farina extra.

Farina per fregir.

Farina per rebosteria.

Ideal per a pizzes, bescuits, salses,
galetes i xurros.

Perfecta per a brioixeria, pans especials i
pastes de full.

Preparat per a fregits i arrebossats de:
peixos, mariscs i carns.

Ideal per a fer pa, pastissos i rebosteria
en general.

Format: 5 kg.

Format: 1 kg. 10 u.

Format: 1 kg. 10 u.

Format: 1 kg. 10 u.
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Ref.: 2713000003

Ref.: 2713052521

Ref.: 2713000010

Ref.: 2713000001

Farines i arrebos. | Nates

GALLO

PROMOLAC

MAIZENA

GALLINA BLANCA

Farina mix sense gluten.

Farina fina blat de moro.

Farina fina de blat.

Maizcrem.

Sense gluten.
Per a elaborar tot tipus de productes,
tant dolços com salats.

Refinada donant una textura molt més
lleugera a salses i cremes. Ideal també
per a fregits.

Ideal per a masses; arrebossats; sopes i
cremes; salses i sucs de carn, au o peix;
postres; natilles, cremes de farcit i
xocolata a la tassa, entre d’altres.

Diluir en un líquid fred i després abocar
la mescla en un líquid que estigui bullint,
mantenir uns minuts en ebullició.

Ref.: 2713000004

Format: 2 kg.

Ref.: 2713110121

Format: 2,5 kg.

Ref.: 2951000075

Format: 2,5 kg.

Ref.: 2951000024

Format: 500 g. 9 u.

NESTLÉ

NESTLÉ

GALLINA BLANCA

PROMOLAC

Farinetes 8 cereals.

Farinetes 8 cereals amb mel.

Ou en pols deshidratat.

Ou en pols deshidratat.

Barrejar una llauna amb una olla d'aigua
per a obtenir l'equivalent a 34 ous.
Ideal per a fer truites, arrebossats,
productes de pastisseria...

Barrejar la mateixa quantitat de producte
i aigua. Ideal per a fer truites, remenats,
arrebossats, productes de pastisseria...

Format: 340 g. 3 dotzenes d'ous.

Ref.: 2713090521

Ref.: 0521000002

Es dissol instantàniament gràcies a la tecnologia CHE (Cereals Hidrolitzats Enzimáticamente) que faciliten una preparació ràpida, sense grumolls.

Format: 360 g. 3 dotzenes d'ous.

Ref.: 0521000828

Format: 600 g. 6 u.

Ref.: 0521000007

Format: 600 g. 6 u.

GALLO

ASTURIANA

ASTURIANA

ATO

Pa ratllat especial hostaleria.

Nata de cuina 18% M.G.

Nata per a muntar especial hostaleria
35% M.G.

Nata en esprai.

Múltiples utilitats com fer croquetes,
mandonguilles i tot tipus d’arrebossats.

Ideal per a salses, cremes, guisats i
gratinats.
Conserva tot el sabor de la nata
convencional.

Format: 5 kg.

Format: 1 l.

Format: 1 l.

Especialment indicada per a tot tipus de
productes de rebosteria i pastisseria.

Format: 250 g. + 10% gratis.
Ideal per a acompanyar postres de tot
tipus, gelats, fruites, etc.
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Ref: 2507000500

Ref.: 2507000003

Ref.: 2507010503

Ref.: 2509000014

Conserves tomàquet

VERISOL

NAPAL

NAPAL

VERISOL

Tomàquet sencer pelat.

Tomàquet sencer pelat.

Tomaquet en daus.

Tomàquet triturat.

Ideal per a elaborar salses i acompanyar
tot tipus de plats.

Perfecte per a elaborar salses
acompanyar tot tipus de plats.

Llest pel seu consum en amanides o
altres plats freds, així com a base per a
cuinats.

Ideal per a elaborar salses i acompanyar
tot tipus de plats.

Ref.: 2509010303

i

Ref.: 2507070000

Ref: 2507040403

Format: 5 kg.

Format: 5 kg.

Format: 1 kg.

Ref.: 2507000013

Format: 5 kg.

ORLANDO

ORLANDO

ORLANDO

NAPAL

Tomàquet triturat.

Tomàquet triturat.

Tomàquet triturat bric.

Tomàquet triturat.

Format: 2,5 kg.

Format: 2,05 kg.

Format: 1 kg.

Excel·lent per a elaborar salses i
acompanyar tot tipus de plats.

Ref.: 2507050303

Ref: 2507092603

Ref.: 2509000011

Sense gluten. Ideal per a elaborar salses i acompanyar tot tipus de plats.

Ref.: 2507000001

Format: 5 kg.

ORLANDO

ORLANDO

VERISOL

TOMACICO

Tomàquet triturat bric.

Tomàquet fregit.

Tomàquet fregit.

Tomàquet fregit.

Format: 800 g. 12 u.

Format: 2,65 kg.

Sense gluten.
Ideal per a elaborar salses i acompanyar tot tipus de plats.

Format: 3 kg.

Format: 3 kg.

ORLANDO

ORLANDO

EL PINCHE

EL PINCHE

Tomàquet fregit.

Tomàquet fregit.

Ceba fregida en bossa.

Ceba fregida.

Format: 800 g.

Preparada per a afegir a plats preparats (llenties, estofats, macarrons,…) o com a
guarnició. Especialment per a truites, pizzes, hamburgueses, entrepans, etc.

Ref.: 2511010000

EUROCEBOLLAS

EUROCEBOLLAS

ITAC

Ceba fregida en oli d'oliva F.O.

Ceba caramel·litzada F.O.

Ceba fregida.

Preparada per a afegir a plats preparats
(llenties, estofats, macarrons,…) o com a
guarnició.

Preparada per a afegir a qualsevol tipus
de plat preparat o com a guarnició.

Format: 500 g.

Ref.: 2521000015

Ideal per a acompanyar a qualsevol plat
preparat. Especialment per a truites,
pizzes, hamburgueses, entrepans, etc.

Ref.: 2521000014

Ref.: 2521000013

Format: 500 g.

Ref.: 2521000303

Ref.: 2511011203

Sense gluten. Sense conservants ni colorants.
Perfecte per a pastes i acompanyar qualsevol tipus de carn o peix.

Format: 500 g.

Format: 3 kg.

Format: 3 kg.

Ref.: 2511000001

Format: 2,1 kg.
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Ref.: 2511030303

Ref.: 2511000007

Ref.: 2507000012

Ref.: 2509050103

Conserv. tomàquets | Ceba

DIAMIR

DIAMIR

DIAMIR

VALERIO

Rovelló a trossos.

Rovelló a trossos.

Rovelló sencer.

Barreja de bolets llauna.

Perfecte per a aperitius i canapés.

Ideal per a acompanyar guisats de carn o
peix.

Format: 2,5 kg F.O.

Format: 390 g F.O.

Ideal per a acompanyar plats de carn o peix, i també com a aperitiu.

Format: 390 g F.O.

Format: 3 kg.

Ref.: 2521130303
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Ref.: 2521054304

Ref.: 2521000002

Ref.: 2521000011

Bolets | Conserva pebrot

VALERIO

FENICIA

VITER

VITER

Barreja de bolets exòtics.

Xampinyó laminat.

Xampinyó laminat.

Xampinyó sencer.

Perfecte per a acompanyar tot tipus de
plats de carn o peix.

Ideal per a afegir a plats preparats
(llenties, estofats, macarrons,…). També
per a truites, pizzes, hamburgueses,
entrepans, etc.

Perfecte per a afegir a plats preparats de
carn i peix. També per a truites, pizzes,
hamburgueses, entrepans, etc.

Idoni per a afegir a tot tipus de guisats.

Format: 3 kg.

Format: 3 kg.

Ref.: 2513000303

Ref.: 2515031203

Ref.: 2515000011

Format: 3 kg.

Ref.: 2515030303

Format: 370 ml.

DIAMIR

DIAMIR

DIAMIR

DIAMIR

Pebrot vermell sencer extra.

Pebrot vermell sencer extra.

Pebrot vermell en tires.

Pebrot del Piquillo extra.

Per a consumir directament en cru, rostit
o amb guisats i estofats.També barrejat
amb pasta, arròs, amanides, fritadas,
pizzes, etc. Pebrot de 2ª categoria.

Excel·lent per a farcir o com acompanyament de plats.

Format: 3 kg.

DIAMIR
Pebrot del Piquillo
artesanal extra.

Cojonudos

Format: 18/22, 500 g F.O.

Excel·lent per a farcir o com acompanyament de plats.

Format: 80/100, 3 kg.

Ref.: 2540000025

Ref.: 2513090103

Ref.: 2519000027

Llest pel consum en amanides, com a element decoratiu, paelles….

Ref.: 2540000027

Format: 500 g F.O.

Format: 3 kg.

VALERIO

LEYENDA

LEYENDA

Escalivada.

Pebrot del Piquillo farcit de carn.

Pebrot Piquillo farcit de lluç i gambes.

Per a torrades amb anxoves, acompanyaments….

Sense gluten.
Acompanyament de tot tipus de plats.
Preparat per a escalfar i servir.

Sense gluten. Sense conservants ni
colorants.
Acompanyament de tot tipus de plats.
Preparat per a escalfar i servir.

Format: 370 ml.

Format: 4/5 F.O.

Format: 4/5 F.O.
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Ref.: 2519000040

Ref.: 2519130303

Ref.: 2519000042

Ref.: 2519130304

Conserves vegetals

DIAMIR

DIAMIR

DIAMIR

DIAMIR

Carxofa cors.

Carxofa cors.

Carxofa a trossos.

Mongeta verda ampla.

Perfecta per a primers plats i acompanyant
carn i peix.

Ideal amb patates, amanides, per a
truites, guisats i com a acompanyament
de carn i peix.

Ref.: 2519000031

Ref.: 2519170303

Ideal per a acompanyar carns, peixos i aus. També per a menjar sola un cop amanida.

Ref: 2505000018

Format: 3 kg.

Format: 3 kg.

Format: 10/12, 500 g F.0.

Ref.: 2519000030

Format: 30/40, 3 kg.

VALERIO

DIAMIR

VALERIO

VALERIO

Mongeta verda plana extra.

Macedònia verdures.

Macedònia de verdures.

Minestra de verdures extra.

Excel·lent amb patates, amanides, per a
truites, guisats i com a acompanyament
de carn i peix.

Ideal per a farcits, cremes de verdures, wok d’arròs, pizza i focaccia.

Format: 720 ml.

Perfecta per a acompanyar tot tipus de
plats tant freds com calents.

Ref.: 2519000032

Ref: 2519000044

Ref.: 2519000033

Format: 720 ml.

Ref.: 2001000001

Format: 3 kg.

Format: 720 ml.

DIAMIR

VALERIO

VALERIO

VALERIO

Samfaina de verdures.

Samfaina de verdures.

Patata al natural.

Preparat per a truita de patates.

Excel·lents per a guisats i guarnicions de
carn i peix.

Ideal per a elaborar fantàstiques truites
de patates sense ceba.

Format: 3 kg.

Format: 720 ml.

Perfecta per a farcits, acompanyant pasta, verdures i tot tipus de carn i peix.

Format: 720 ml.

Format: 350 g.

Ref.: 2519200303

Ref.: 2519000026

Ref.: 2519000028

Ref.: 2001000002
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VALERIO

VALERIO

VALERIO

DIAMIR

Preparat per a truita de patates amb
ceba.

Espinacs al natural.

Brots d'alls.

Blat dolç.

Ideals per a amanides i entrants de tot
tipus; també per a canelons i lasanyes.

Excel·lents per a truites, remenats i
guisats. També per a amanides i salses

Perfecte per a amanides i guarnicions.

Format: 3 kg.

Ref.: 2519000039

Ref.: 2519050303

Ref.: 2519191203

Ideal per a elaborar fantàstiques truites
de patates amb ceba.

Format: 720 ml.

Ref.: 2519000035

Format: 350 g.

Format: 720 ml.

JA'E

DIAMIR

VALERIO

DIAMIR

Blat de moro.

Pastanaga ratllada.

Pastanaga ratllada.

Api ratllat.

Perfecte per a amanides i guarnicions.

Ideal per a acompanyar amanides i verdures.

Perfecte per a amanides, cremes i purés,
i condimentar carn i peix.

Ref.: 2519000038

Ref: 2519000025

Format: 3 kg.

Format: 370 ml.

Ref.: 2505000016

Format: 3 kg.

Ref.: 2519000034

Format: 425 g F.O.

VALERIO

DIAMIR

VALERIO

VALERIO

Api ratllat.

Remolatxa ratllada.

Remolatxa ratllada.

Brots de soja.

Perfecte per a amanides, cremes i purés,
i condimentar carn i peix.

Perfecta per a amanides i condimentar plats. També per a menjar sola un cop amanida.

Format: 370 ml.

Format: 3 kg.

Format: 370 ml.

Format: 370 ml.
Ideals per a acompanyar arròs, sopes,
amanides i farcits.

Ref.: 2507000004

Ref.: 2519000023

Conser. vegetals | Espàrrecs 20

DIAMIR

CASAGRANDE

Porros sencers gruixuts.

Margalló.

Ideals com a plat sol, per fer cremes,
quiche i tot tipus de plats amb verdures.

Ideal per a amanides, farcits i acompanyar
tot tipus de carn i peix.

Format: 3 kg.

Ref.: 2519000054

Ref.: 2517001103

Ref.: 2517000001

Format: F-425.

RIO HUERTA

VERISOL

RIO HUERTA

Espàrrec blanc extra.

Espàrrec extra.

Espàrrec.

Format: 17/24, 1 kg.

Format: 13/16, 1 kg.

Format: 6/12.

Ref.: 2519000053

Ref.: 2519000001

Perfecte per a servir amb pernil o maionesa, o per a acompanyar amanides, carns i peixos.

RIO HUERTA

RIO HUERTA

Gemmes d'espàrrecs blancs.

Tiges d'espàrrec blanc.

Perfectes per a acompanyar amanides,
carns i peixos.

Excel·lents per a fer cremes i acompanyar
primers plats.

Format: B-212.

Format: 3 kg.

CORTIZO

CORTIZO

VERIMAR

MALVEIRA

Tonyina ratllada en oli vegetal.

Tonyina ratllada en oli vegetal.

Tonyina ratllada en oli vegetal.

Tonyina en oli vegetal.
Format: 1 kg.

Format: RO-1000.

Format: RO-1000.

Perfecte per a amanides, pizzes, pasta,
farcits, i també per a entrepans,
sandvitxos, tapes i canapès

Ref: 2555000041

Ref.: 2555050403

Ref.: 2555040403

Ideal per a amanides, pizzes, pasta i per a tapes i canapès

Ref.: 2555040203

Format: RO-1730.

BAYMAR

CORTIZO

CORTIZO

CORTIZO

Tonyina en oli de gira-sol.

Tonyina clara en oli vegetal.

Tonyina clara en oli vegetal.

Tonyina clara en oli vegetal.

Format: RO-1000.

Format: 1 kg.
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Ref.: 2555000068

Ref.: 2555170103

Ref.: 2555000403

Ref.: 2555130103

Conserves tonyina

Format: RO-1800.

Format: RO-85, pack de 3 u. F.O.

Ref.: 2555000070

Ref.: 2555002722

Ref: 2555050103

Ref.: 2555000001

Ideal per a amanides, pizzes, pasta, farcits, i també per a entrepans, sandvitxos, tapes i canapès.

VERIMAR

UBAGO

CORTIZO

BAYMAR

Tonyina clara en oli vegetal.

Tonyina en tronc en oli de gira-sol.

Tonyina tronc en oli vegetal bossa.

Ventresca de tonyina en oli de
gira-sol.

Ideal per a amanides, pizzes, pasta,
farcits, i també per a entrepans,
sandvitxos, tapes i canapès.

Perfecte acompanyant primers plats freds, i com a guarnició de carn i peix.

Format: RO-85, pack de 3 u. F.O.

Format: RO-1000.

Format: 2,150 kg.

Format: RO-900.

Ideal per a amanides i aperitius.

VALERIO

PAY PAY

PAY PAY

ISABEL

Bonítol en oli d'oliva.

Bonítol en oli d'oliva.

Tonyina clara estil pisto en salsa
amb vegetals.

Filet de cavalla en oli vegetal.

Format: OL120 F.O.
Perfecte per
entrepans.

a

farcits,

Ref.: 2555510103

Ref.: 2555000303

Ideal per a guisats mariners, i per a acompanyar tot tipus d’amanides i sopes fredes.

torrades

i

Format: RO-1080.

Ideal per a acompanyar primers plats
com amanides, verdures, i també
torrades i entrepans.

Ref.: 2555010102

Format: OL120 F.O.

Ref.: 2555010101

Format: 220 g.
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Ref.: 2555000049

Ref.: 2555000069

Ref.: 2555010100

Ref.: 2555000051

Conserves tonyina | Peix

CORTIZO

CORTIZO

PAY PAY

PAY PAY

Sardineta en oli vegetal.

Sardinetes en oli d'oliva.

Xipiró en oli vegetal.

Xipiró en salsa Americana.

Excel·lent amb arrossos, pasta i fideuà.
També com a aperitiu i tapa.

Perfecte per a farcits, acompanyar
patates i com a aperitiu i tapa.

Format: RR-90, 7/10 F.O.

Ref.: 2555010103

Perfecte per a canapès, broquetes i acompanyant amanides i pasta.

Ref: 2555010104

Format: OL120 F.O.

Format: OL120 F.O.

Ref.: 2555000002

Format: RO-1000.

PAY PAY

PAY PAY

COUDÈNE

Calamar en salsa Americana.

Pop en daus en oli vegetal.

Brandada de bacallà.

Ideal per a menjar sol com a aperitiu i
tapa, i acompanyar arròs.

Perfecte acompanyant patates, pasta i
arròs. També per a farcits i com a
aperitiu i tapa.

Excel·lent per a torrades i per utilitzar
com a farcit.

Format: OL120 F.O.

Format: OL120 F.O.

Format: 200 g.

Ref.: 2311000012

Ref.: 2557150333

Ref.: 2557130333

Ref.: 2557000028

Conserves anxoves i seitons 23

EL XILLU

BOCARI

BOCARI

NASSARI

Anxova de l'Escala en oli.

Anxova en oli.

Seitó fresc.

Banderilla de seitó.

Ideal per a acompanyar entrants i com a
aperitiu i tapa.

Perfecta com a aperitiu i tapa.

Format: 50 filets.

Format: 100 filets.

Format: 570 g.

NASSARI

NASSARI

Anxova en oli de gira-sol.

Seitó fresc suau aroma d'all.

Format idoni per a tapa, entrepans...
Ideal per a amanides, pizzes i tot tipus de
plats freds i calents.

Perfecte per a torrades, entrants i com a
aperitiu i tapa.

Format: 380 g.

Ref.: 2557150334

Ref.: 2557040201

Format: 30 g.

Format: 28 u.

Ref.: 2557000030

Ref.: 2551000001

Excel·lent per a amanides, pizzes i tot tipus de plats freds i calents.

REPESCA

REPESCA

Anxova argentina en oli.

Seitó en vinagre.

Ideal per a amanides, i tot tipus de plats freds i calents.

Ideal per a acompanyar entrants i com a aperitiu i tapa.

Format: 100 filets.

Format: 570 g.

PAY PAY

PAY PAY

RAMONA

PAY PAY

Musclo ries gallegues escabetx.

Musclo escabetx.

Musclo en escabetx ries gallegues.

Zamburiñas en salsa de Vieira.

Format: 8/12, OL120 F.O.

Format: 16/20, OL120 F.O.

Format: OL 120, 25/35 F.O.

Format: OL120 F.O.

Perfectes per fer a la planxa o al forn.
També per acompanyar arrossos, pastes
i utilitzar per a farcits.

Ref.: 2553010101

Ref.: 2553010102

Ideal per a acompanyar arrossos, patates, pasta i tot tipus de segons plats. També com a
tapa i aperitiu.

PAY PAY

PAY PAY

Navalla al natural.

Cloïssa al natural.

Ideal per fer a la planxa o al vapor.
També amb amanides i arrossos.

Perfecta per a acompanyar qualsevol
plat de peix i marisc. També com a tapa i
aperitiu.

Ref.: 2551000014

Ref.: 2551000015

Ref.: 2551000005

Format: OL120 F.O.

Ref.: 2551000002

Format: OL120 F.O.
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Ref.: 2553010104

Ref.: 2555000055

Ref.: 2555000056

Ref.: 2553010103

Conserves marisc

PATRON

PAY PAY

BAYMAR

PAY PAY

Escopinyes al natural ries gallegues.

Escopinyes al natural ries gallegues.

Escopinyes al natural.

Escopinyes al natural ries gallegues.

Format: OL120, 20/30 F.O.

Format: OL120, 35/45 F.O.

Ideals per acompanyar plats de peix, pasta, arròs i ous. Perfectes per a tapa i aperitiu.

Format: OL120, 35/45 F.O.

Format: OL120, 45/55 F.O.

Ref.: 2177190018

Ref.: 2177000016
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Ref.: 2177130018

Ref.: 2177110018

Espècies

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

Caiena en branca.

Canyella mòlta.

Canyella en branca.

Cardamom en gra.

Ideal per a tot tipus de plats per donar un
toc picant o donar color.

S'utilitza per a postres, pastissos, dolços,
etc. També també per a salses curri i
altres plats orientals.

Ideal per a tot tipus de plats, especialment salses curri i plats d’estil oriental.

Ideal per a l’elaboració de curris,
arrossos, postres, pastissos, pa, galetes i
com a aroma per a begudes com el te.

Format: 300 g.

Format: 100 g.

Ref.: 2177000017

Ref.: 2177150018

Ref.: 2177250018

Ref.: 2178000012

Format: 700 g.

Format: 300 g.

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

Clavillo en gra.

Coriandre molt.

Curri en pols.
Format: 915 g.

Ginebre.

Format: 750 g.

Base del curri. Ideal per a acompanyar
carns i verdures.

Ideal per a acompanyar carn i arròs.

Perfecte
per
a
la
preparació
d'escabetxos per a carn i caça, en salses,
farciments, rostits i patés.

Format: 120 g.

Ref.: 2177000015

i

Ref.: 2177000018

adobats

Ref.: 2177230018

Perfecte per a carns,
marinades i pastissos.

Ref.: 2177000011

Format: 650 g.

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

Nou moscada mòlta.

Safrà en fil.

Sèsam / Ajonjolí.

Pebre 5 Baies.

S’empra en guisats de patates i plats de
carn, també per a amanir sopes, salses i
plats al forn.

Ideal per a fer arrossos, carns i marisc.

Per a acompanyar tot tipus de plats,
principalment de rebosteria.

Perfecte per a tot tipus de plats,
especialment de carn.

Format: 915 g.

Format: 1 g. 5 u.

Format: 900 g.

Format: 700 g.

Espècies

Ref.: 2177000021

Ref.: 2177050018

Ref.: 2177290018

Ref.: 2177070018
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CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

Pebre verd fresc.

Pebre negre en gra.

Pebre negre mòlt.

Pebre negre mòlt.

Ideal per a donar color a salses i plats de
carn i peix.

Especialment indicat per a guisats i plats salats.

Format: 200 g.

Ref.: 2177000019

Ref.: 2177000020

Ref.: 2177030018

Format: 915 g.

Ref.: 2177010018

Format: 850 g.

Format: 500 g.

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

Pebre picant vermell.

Pebre picant vermell.

Pebre dolç vermell.

Pebre dolç vermell.

Format: 915 g.

Format: 915 g.

Format: 200 g.

Ref.: 2179000001

Ref.: 2177090018

Perfecte per a plats de carn, peix, patates, amanides, guisats, etc.

CERVANTES

CERVANTES

Pebre blanc mòlt.

Pebre de la vera.

Ideal per a guisats i plats salats.

Perfecte per a tot tipus de plats.
Olor característic a fumat.

Format: 915 g.

Format: 200 g.

Format: 200 g.
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Ref.: 2177170018

Ref.: 2178150018

Ref.: 2178000014

Ref.: 2178130018

Herbes aromàtiques

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

Alfàbrega en fulla.

Alfàbrega en fulla.

Anet en fulla.

Comí mòlt.

Especialment recomanat per a plats de
peix.

Perfecte per afegir a tot tipus de segons
plats.

Ideal per a amanides, sopes de verdures i salses per acompanyar plats de pasta . També
amb guisats de tot tipus de carn.

Ref.: 2178050018

Ref.: 2178000011

Format: 800 g.

Format: 300 g.

Ref.: 2178030018

Format: 60 g.

Ref.: 2178110018

Format: 250 g.

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

Estragó en fulla.

Farigola.

Herbes provençals.
Format: 350 g.

Julivert.

Format: 400 g.

Ideal per a preparar salses i barrejar
amb herbes. També per a acompanyar
carns.

Perfecte per a carns, sopes i guisats.

Excel·lent per a estofats i plats a base de
verdures.

Ideal per a sopes, pasta, verdures, carn,
etc.

Format: 150 g.

Ref.: 2178000013

Ref.: 2178010018

Ref.: 2178070018

Format: 60 g.

Ref.: 2178170018

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

Llorer en fulla.

Menta en fulla.

Orenga.

Orenga.

Perfecte per a estofats i guisats de carn,
peixos, escabetxos, arrossos, etc.

Principalment per a afegir a plats dolços
i rebosteria.

Ideal per a tot tipus de pasta, també amb plats picants.

Format: 100 g.

Format: 100 g.

Format: 200 g.

Format: 50 g.
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Ref.: 2178090018

Ref.: 2179010018

Condiments culinaris

Romaní.

Format: 300 g.
Ideal per a tot tipus de segons plats,
especialment els de la cuina mediterrània.

CERVANTES

Ref.: 2179070018

Ref.: 2179030018

CERVANTES

All en pols.

Format: 915 g.
Perfecte per a carn, peix i verdures.
També per a salses i sopes.

CERVANTES

CERVANTES

All granulat.

Espècies pinxos moruns.

Perfecte per a carn, peix i verdures.

Excel·lent per a adobar pinxos de carn.

Format: 915 g.

Ref.: 2177000009

Ref.: 2179090018

Format: 915 g.

Espècies pollastre.
Format: 915 g.

Perfectes per a plats de pollastre.

CERVANTES

Ref.: 2177310018

Ref.: 2179050018

CERVANTES

Nyores

Format: 100 g.
Perfectes per a salses,
condiment d’amanides.

arrosos

i

CERVANTES

CERVANTES

Colorant alimentari.

Nyores en fulla.

Ideal per a paelles i arrossos.

Ideals per a salses, arrosos i condiment
d’amanides.

Format: 915 g.

Format: 915 g.

Ref.: 2131002018

Ref.: 2123000001
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Ref.: 2131000318

Ref.: 2123110316

Salses

CHOVÍ

HELLMANN'S

HELLMANN'S

CHOVÍ

Maionesa.

Maionesa.

Maionesa.

Maionesa clàssica.

Sense gluten ni lactosa. Ideal per a
acompanyar tot tipus de plats, per a cuinar,
per untar amb el pa. Especial per a ensaladilles russes. Base per crear salses. 75% d’oli.

Excel·lent per a acompanyar hamburgueses i sandvitxos.

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

Maionesa clàssica.

Maionesa.

Mayo 25
hostaleria.

fina

especial

Ref.: 2123000043

Mayo 25 salsa fina especial per a
hostaleria.
Format: 3,6 l.

Format: 10 l.

Sense gluten ni lactosa. Ideal per a acompanyar tot tipus de plats, per a cuinar, per untar amb el
pa. Especial per a ensaladilles russes. 25% d’oli.

Ref.: 2123000026

Ref.: 2123000061

Sense gluten ni lactosa. Envàs monodosi.
Ideal per a acompanyar tot tipus de plats,
per a posar al pa. Especial per a ensaladilles
russes. Feta amb ous camperols. 65% d’oli.

CHOVÍ
salsa

Ref.: 2123000062

Format: 12 g. 252 u.

Sense gluten ni lactosa. Ideal per a
acompanyar tot tipus de plats, per a cuinar,
per posar al pa. Especial per a ensaladilles
russes. Feta amb ous camperols. 65% d’oli.

Sense gluten ni lactosa. Ideal per a acompanyar tot tipus de plats, per a cuinar, per untar
amb el pa. Especial per a ensaladilles russes.
Feta amb ous camperols. 65% d’oli.

Ref.: 2123000053

Format: 250 ml.

Format: 850 ml.

Ref: 2121000000

Ref.: 2121010218

Format: 2 l.

Ref.: 2123000012

Format: 3 l.

Format: 3,7 kg.

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

Salsa de iogurt.

Salsa de iogurt.

Salsa de iogurt.

Salsa Cèsar.

Format: 2 l.

Format: 850 ml.

Format: 250 ml.

Sense gluten.
Excel·lent per a condimentar amanides de fulla verda. També resulta molt bona amb cabdells d'endívia blanca.

Format: 2 l.

Sense gluten.
Perfecte per a amanides César, cabdells
d'enciam i tot tipus d'amanides.

Salses

Ref.: 2123000055

Ref.: 2123000027

Ref.: 2123000028

Ref.: 2123000054
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CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

Salsa Cèsar.

Salsa Cèsar.

Salsa de mel i mostassa.

Salsa de mel i mostassa.

Format: 250 ml.

Format: 850 ml.

Ref.: 2121000011

Ref.: 2141014216

Format: 250 ml.

Sense gluten.
Ideal per a amanides de fulla verda, fruita seca, gambes. També per a farciments per
sandvitxos, canapès ,etc.

Ref.: 2123020018

Sense gluten.
Perfecte per a amanides César, cabdells d'enciam i tot tipus d'amanides.

Ref.: 2121000061

Format: 850 ml.

CAN CARRIOT

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

Allioli.

Salsa allioli.

Salsa allioli.

Salsa allioli amb ou campero.

Perfecte per a plats de carn, amanides i
tot tipus d’entrepans.

Sense gluten.
Ideal per a carns a la brasa, peixos, arrossos, patates, sandvitxos i entrepans, o simplement per untar amb pa.
Fet amb all morat i ous camperols.

Format: 850 ml.

Format: 250 ml.

Ref.: 2121110218

Ref.: 2121000060

Ref.: 2123130316

Format: 2 kg.

Ref.: 2123000090

Format: 1,4 kg.

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

Salsa allioli.

Ajonesa.

Ajonesa.

Ajonesa amb ou campero.

Sense gluten. Envàs monodosi. Ideal per a
carns a la brasa, peixos, arrossos, patates,
sandvitxos i entrepans, o simplement per untar
amb pa. Fet amb all morat i ous camperols.

Sense gluten.
Perfecta per a truita de patates o patates braves, també per a una ensaladilla russa, amanida de cranc, sandvitxos, hamburgueses i plats de
peix. Fet amb all morat i ous camperols.

Format: 12 g. 252 u.

Format: 2 kg.

Format: 850 ml.

Format: 250 ml.

Ref.: 2123000064

Ref.: 2121000051

Ref.: 2121090218

Ref.: 2123090316

31

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

Salsa còctel.

Salsa còctel.

Salsa tàrtara.

Salsa bravas especial patates.

Format: 250 ml.

Sense gluten ni lactosa.
Ideal per a preparar patates braves.
També amb carn o verdures a la graella.

Ref.: 2121070218

Ref.: 2121000050

Format: 2 kg.

Sense gluten.
Excel·lent amb peixos blaus, blancs, ous i
algunes carns com el pollastre, el conill i
les hamburgueses.

Ref.: 2123070318

Sense gluten ni lactosa.
Perfecta per a elaborar còctels de gambes i tot tipus de plats de peix, marisc i fumats.
També per a amanides, vol-au-vents, canapès, sandvitxos,...

Ref.: 2123030318

Format: 250 ml.

Format: 2 l.

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

Salsa braves.

Salsa Brava.

Salsa brava.

Quètxup.

Sense gluten ni lactosa.
Ideal per a preparar patates braves.
També amb carn o verdures a la graella.

Sense gluten.
Perfecta per a patates braves. També guisats, salses i altres plats, donant un toc picant.

Format: 2 kg.
Sense gluten.
Ideal per a acompanyar les hamburgueses, patates fregides i tot tipus de carn.
No conté greix.

Ref.: 2121001218

Ref.: 2123000057

Format: 250 ml.

Ref.: 2121030218

Format: 2 kg.

Ref.: 2123000020

Format: 250 ml.

ORLANDO

CHOVÍ

HEINZ

CHOVÍ

Quètxup.

Quètxup.

Format: 1,8 kg.

Format: 850 ml.

Quètxup.

Quètxup.

Sene gluten.
Perfecte per a acompanyar qualsevol
plat amb patates i/o carn. També per a
sandvitxos i entrepans.

Sense gluten.
Ideal per a acompanyar les hamburgueses, patates fregides i tot tipus de carn.
No conté greix.

Perfecte amb patates, hamburgueses,
tot tipus de carn i entrepans o sandvitxos.

Sense gluten.
Ideal per a acompanyar les hamburgueses, patates fregides i tot tipus de carn.
No conté greix.

Format: 570 g.

Format: 250 ml.

Salses

Ref.: 2121130218

Ref: 2121000101

Ref.: 2123000042

Ref.: 2123000002
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CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

Quètxup.

Salsa barbacoa.

Salsa barbacoa.

Format: 12 g. 252 u.

Format: 2 kg.

Salsa barbacoa.

Sense gluten. Envàs monodosi. Ideal per a
acompanyar tot tipus de plats, especialment hamburgueses, patates fregides i
tot tipus de carn. No conté greix.

Sense gluten ni lactosa.
Ideal per a dipejar amb patates, nuggets i fingers de pollastre, entre d’altres.

Format: 250 ml.

Ref.: 2121050218

Ref.: 2141130119

Format: 850 ml.

Ref.: 2123050318

Ref.: 2121000049

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

CHOVÍ

MAILLE

Salsa agredolça.

Mostassa groga.

Mostassa groga.

Mostassa de Dijon.

Sense gluten ni lactosa.
Excel·lent per a acompanyar plats de
menjar Oriental, especialment “rollitos
de primavera” i arròs 3 delícies.

Sense gluten ni lactosa.
Ideal per a hamburgueses, sasitxes, pollastre, porc, conill i algun tipus de peix. També per a
amanides i base de salses.

BORNIER
Mostassa antiga en gra.
Format: 210 g.

Perfecta per a tot tipus de plats de carn

Format: 250 ml.

Format: 215 g.

Excel·lent per a acompanyar tot tipus de
carn, sobretot carn vermella.

Ref.: 2121000034

Ref: 2121000100

Ref.: 2123011100

Format: 2 kg.

Ref.: 2141000012

Format: 250 ml.

CHOVÍ

CHOVÍ

Mostassa groga.

Salsa Kebab blanca suau.
Format: 850 g.

Salsa Kebab picant.

Format: 6 g. 378 u.
Sense gluten ni lactosa. Envàs monodosi.
Ideal per a hamburgueses, salsitxes,
pollastre, porc, conill i algun tipus de peix.
També per a amanides i base de salses.

Sense gluten.
Ideal per a acompanyar els Döner
Kebab’s.

Sense gluten ni lactosa.
Excel·lent per a acompanyar els Döner
Kebab’s, donant-li un toc picant.

CHOVÍ

Format: 250 ml.

Ref.: 2121000048

Ref.: 2121000047

Ref.: 2131000009

Ref.: 2121000040
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CHOVÍ

ORLANDO

RANCHERA M-XICO

RANCHERA M-XICO

Salsa Big Burguer.

Salsa pizza.

Format: 2,1 kg.

Salsa mexicana
Format: 2 l.

Salsa fajita.

Sense gluten.
Perfecta per a hamburgueses, patates i
tot tipus d’entrepans i sandvitxos.

Sense gluten ni lactosa.
Ideal per a elaborar tot tipus de pizzes.

Perfecta per a complementar un menú
mexicà, i per a acompanyar segons plats.

Ideal per a acompanyar les “fajitas”
mexicanes.

Format: 2 l.

Ref.: 2141010119

Ref.: 2123210021

Ref.: 2121000046

Ref.: 2121000045

Format: 250 ml.

RANCHERA M-XICO

RANCHERA M-XICO

BOVRIL

CHOVÍ

Salsa guacamole.

Salsa de formatge.
Format: 2 l.

Concentrat de carn.

Salsa picant Louisiana.

Perfecta per a guisats, salses, sopes i
arrossos.
Afegir una cullerada a 200 ml. d’aigua
calenta i remoure.

Sense gluten.
Ideal per a condimentar carns, peixos,
patates, pizzes, aportant un punt picant.

Ref.: 2141030119

Ref.: 2123000033

Excel·lent per a natxos i qualsevol altre plat d’estil mexicà.

Format: 110 g.

Ref.: 2123000035

Format: 500 g.

Ref.: 2123000034

Format: 2 l.

CHOVÍ

HEINZ

HEINZ

HEINZ

Salsa picant Tabasco.

Salsa picant de xili fumat i all.

Salsa picant de xili de Jalapa verd.

Salsa picant de xili Habanero groc.

Perfecta per a carns, peixos i patates,
afegint un toc picant. També per a salses,
còctels i dolços com la xocolata.

Excel·lent per a tot tipus de plats mexicans; també pastes, fregits, pizzes, pollastre, hamburgueses i amanides.

Format: 60 g.

Format: 15 cl.

Format: 15 cl.

Format: 15 cl.

Ref.: 2123010001
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Ref.: 2141050119

Ref.: 2131000007

Salses

HP

PERRINS

VIANDOX

Salsa sauce glass.

Salsa.

Salsa.

Excel·lent per a tot tipus de carn, peix, i
fins i tot sopes.

Perfecta per a saltejats, carns, verdures,
amaniments i salses.

Ideal per a carn, arròs, pasta, llegums i
verdures. També pot millorar el gust
d’algunes salses com la vinagreta.

Format: 160 g.

Ref.: 2141000014

Ref.: 2141000700

Format: 15 cl.

FEMUA

HEINZ

Salsa de soja.

Salsa soja.

Perfecta com a condiment de sopes,
salses, i plats a base d’arròs i carn.

Ideal per a l'elaboració de plats orientals,
així com a complement de carn, peix,
sushi, sopes i salses.

Format: 15 cl.
Ref.: 2123000017

Format: 1 l.

Ref.: 2123000018

Format: 22 cl.

ESPINALER

ESPINALER

Salsa.

Salsa.

Format: 9,2 cl. 12 u.

Format: 75 cl.

Ideal per a escopinyes, cloïsses i tota classe de mariscs en conserva. També per a olives i
patates xips.

Sals
Ref.: 2101000008

Ref.: 2101000018

Ref.: 2101000020

Ref.: 2101032021
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SAL COSTA

SAL COSTA

SAL COSTA

SAL GARCIA

Sal impalpable.

Sal grossa especial per a alimentació.

Sal grossa de taula.

Sal grossa especial per a peix.

Especial per a fabricar farina comú.

Ideal per
aliments.

Perfecta per a condimentar qualsevol
tipus de plat de carn o peix.

Idònia per als plats de peix.

conservar

i

preparar

Format: 2 kg.

Ref.: 2101092525

Ref.: 2101000017

a

Format: 5 kg.

Ref.: 2101000007

Format: 25 kg.

Ref.: 2101000001

Format: 25 kg.

SAL COSTA

SAL COSTA

POLA SAL

SAL COSTA

Sal d'alta cuina especial per a forn.

Sal fina de taula.

Sal fina de taula.

Sal fina de taula.

Sal seca, no es desfà i no s’enganxa als
aliments.
Perfecte per a fer carn o peix al forn.

Gra sempre sec i solt. Perfecta per a qualsevol tipus de plat.

Format: 5 kg.

Ref.: 2101051821

Ref.: 2101012021

Format: 25 kg.

Ref.: 2101000010

Format: 25 kg.

Ref.: 2101000006

Format: 2 kg.

SAL COSTA

SAL COSTA

SAL GARCIA

SAL COSTA

Sal clàssica de taula.

Sal marina.

Sal fina per a la taula.

Saler.

Perfecta per a potenciar el sabor de
qualsevol tipus de plat.

Ideal per a cuinar o per a salar
directament.

Perfecta per a qualsevol tipus de plat.

Seca i fluida, ideal per a qualsevol tipus
de plat.
Saler perfecte per a taula.

Format: 1 kg. 12 u.

Format: 750 g. 24 u.

Format: 1 kg. 20 u.

Format: 250 g. 10 u.
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Ref.: 2101000021

Ref.: 2101000015

Ref.: 2101010101

Ref.: 2101000019

Sals | Vinagres

SAL GARCIA

CHOVÍ

SAL COSTA

MALDON

Saler.

Sal.

Molinet de sal pebres exòtiques.

Sal marina en escames.

Perfecta per a qualsevol tipus de plat.
Saler Ideal per a taula.

Monodosi ideal per a
qualsevol tipus de plat.

Idoni per a condimentar qualsevol tipus
de carn, pasta, etc.

Per a decorar entrants, segons plats i
postres.
Ajuda a reduir el contingut de sal als
plats.

Format: 45 g.

Format: 250 g.

Ref.: 2101000013

Ref.: 2101000012

condimentar

Ref.: 2101000011

Format: 1 g. 2000 u.

Ref.: 2101000022

Format: 200 g. 25 u.

MALDON

SAL COSTA

SAL COSTA

SAL COSTA

Sal marina en escames.

Essentiel sal en escames.

Flor de sal alta cuina.

Format: 175 g.

Per a decorar entrants, segons plats i
postres.
Ajuda a reduir el contingut de sal als
plats.

Forma piramidal. Per a plats de carn,
verdures, foie, postres, etc.

Recol·lectada de forma natural. Ideal per a plats d’alta cuina.

Format: 125 g.

Ref.: 2105031102

Ref.: 2105210507

Format: 600 g.

Ref.: 2105132002

Ref.: 2105230507

Format: 1,5 kg.

Flor de sal Especial Hostaleria alta
cuina.

FEMUA

FEMUA

FEMUA

FEMUA

Vinagre de vi blanc.

Vinagre de vi blanc.

Vinagre de vi blanc.

Vinagre de vi negre.

Format: 5 l.

Format: 2 l.

Ideal per a afegir a salses com quetxup, mostassa, ... Perfecte per a conserves.

Format: 1 l.

Format: 5 l.

Idoni per a tot tipus de plats de carn.

Ref.: 2105000023

Ref.: 2107000014
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Ref.: 2105011102

Ref.: 2105112002

Vinagres

FEMUA

FEMUA

RIOJAVINA

PONS

Vinagre de vi negre.

Vinagre de vi negre.

Vinagre balsàmic.

Vinagre balsàmic de Mòdena.

Perfecte per a amanides, marinats de
verdures crues i cuites, carns, còctels,
fruites, gelats, etc.

Ideal per a amanides, plats de carn i
amanir fruites.

Format: 5 l.

Ref.: 2107000017

Ref.: 2107000015

Idoni per a tot tipus de plats de carn.

Format: 5 l.

Ref.: 2107000016

Format: 1 l.

Ref.: 2105000009

Format: 2 l.

BELLEI

DE LOUISE

BELLEI

BELLEI

Vinagre balsàmic I.G.P. Módena.

Vinagre balsàmic de Módena.

Crema de vinagre balsàmic I.G.P.
Módena.

Vinagre balsàmic I.G.P. Módena.

Ideal per a amanides, plats de carn i
fruites.
Sabor intens i delicat amb notes de fusta.

Ideal per a amanides, plats de carn i
amanir fruites.

Format: 50 cl.

Ref.: 2123000015

Ref.: 2107000021

Format: 50 cl.

Ideal per a amanides, plats de carn i amanir fruites. Sabor intens i delicat amb notes de
fusta.

Ref.: 2107000001

Format: 50 cl.

Ref.: 2105000019

Format: 5 l.

ALIÑO

SUR DE ESPAÑA

PONS

DE LOUISE

Vinagre balsàmic de Módena.

Vinagre balsàmic de Mòdena.

Vinagre balsàmic.

Crema de vinagre balsàmica.

Sabor subtil que combina amb amanides,
fruites, formatges i postres.
Elaborat a Itàlia, es troba sota l'empara
d’una I.G.P.

Perfecte per a amanides i fruites.
Obtingut a partir de vi de Rioja.
Permet donar un gust dolç i exquisit.

Perfecte per a amanides, vegetals i
carns.
Equilibri entre acidesa i gust dolç.

Perfecte per a amanides, fruites i
postres.

Format: 250 ml.

Format: 250 ml.

Format: 250 ml.

Format: 50 cl.

Vinagres

Ref.: 2105000013

Ref.: 2105000012

Ref.: 2105010001

Ref.: 2105000011
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PONS

COSTA

COSTA

COSTA

Vinagre balsàmic glaze.

Crema de vinagre balsàmica taronja.

Crema de vinagre balsàmica figa.

Crema de vinagre balsàmica gerd.

Format: 15 cl.

Format: 80 cl.

Format: 15 cl.

Format: 15 cl.

Ref.: 2107000019

Ref.: 2107031202

Ref.: 2107000018

Ref.: 2107000002

Perfecte per a tot tipus d’amanides, fruites i postres

FEMUA

PONS

ALIÑO

ALIÑO

Vinagre de sidra natural.

Vinagre Merlot.

Vinagre de Xerès.

Vinagre de Xerès Reserva.

Excel·lent per a rostir peixos o amanir
amanides.

Recomanat per a amanides, carns
blanques i vegetals.

Perfecte per a amanides, carn, peix, tot tipus de salses i postres.
D.O.P Xerès. Sabor intens.

Ref.: 2105000025

Ref.: 2105000015

Format: 250 ml.

Ref.: 2107000020

Format: 50 cl.

Ref.: 2105000014

Format: 250 ml.

Format: 75 cl.

RS

RS

SUR DE ESPAÑA

ALIÑO

Vinagre de Xerès ampolla quadrada.

Vinagre de Xerès ampolla rodona.

Vinagre Reserva de vi dolç Pedro
Ximénez

Vinagre de vi negre.

Format: 250 ml. 12 u.

Format: 250 ml. 12 u.

Ideal per a amanides, carn, peix, salses i postres. Olor intens amb trets de fusta. Sabor
agradable i equilibrat.
Ampolla quadrada.

Ampolla cilíndrica.

Format: 250 ml.

Únic. Perfecte per a amanides, carn,
peix, salses i postres.

Format: 250 ml.

Molt recomanable per a amanides i
salses.

Vinagre de vi en sobres.
Format: 10 ml. 250 u.

Monodosi ideal per a condimentar
qualsevol tipus d’amanida.

Oli per a fregir.
Format: 10 l.

Ref.: 1901052503

Oli 100% vegetal. No fa fum. Reutilizable
múltiples vegades, estable a altes
temperatures. Redueix la formació
d’escuma.

MISTER CHEFF

MISTER CHEFF

DOMESOL

Oli per a fregir.

Oli per a fregir.

Oli de gira-sol.

Format: 10 l.

Format: 25 l.

Format: 25 l.

Oli d’alt rendiment. Olor i sabor neutres.
Reutilizable múltiples vegades, estable a altes temperatures. Redueix la formació
d’escuma.

Ref.: 1903000006

Ref.: 1903010507

Oli 100% vegetal. No fa fum. Reutilizable
múltiples vegades, estable a altes
temperatures. Redueix la formació
d’escuma.

Format: 25 l.

Excel·lent per a preparar llimonades,
afegir a amanides o per a gambes a la
planxa.

Recomanable el seu ús tant per a cuinar
com cru.

Ref.: 1907000036

FRYTOP GOLD

Oli per a fregir.

Format: 50 cl.

Ref.: 1901000002

Ref.: 1901031003

Senzill i saborós per experimentar a la
cuina de casa.

Suc de llimona agre.

Ref.: 1905920507

Format: 250 ml. 12 u.

FRYTOP GOLD

FEMUA

Ref.: 1903112507

CHOVÍ

Vinagre de vi negre.

Ref.: 1901000003

RIOJAVINA
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Ref.: 0491000026

Ref.: 2107510101

Ref.: 2105000020

Vinagres | Olis

SABASOL

NOVOLIVA

RS

Oli de gira-sol.

Oli de gira-sol.

Oli d'oliva verge extra.

Format: 5 l.

Format: 1 l.

Oli de pinyola.

Recomanable el seu ús tant per a cuinar
com cru.

Ideal pel seu ús tant per a cuinar com
cru.

Recomanat per a cuinar.

Ideal per a amanides.
Oli afruitat, suau, amb record a poma en
el sabor i un aroma a herbes i tomàquet.

DOMESOL

Format: 5 l.

Format: 20 ml. 100 u.

Olis

Ref.: 1907000039

Ref.: 1907000025

Ref.: 1907120507

Ref.: 1907000007
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PONS

SABA

PONS

RS

Oli d'oliva verge extra Arbequina.

Oli d'oliva verge extra Arbequina
antireompliment.

Oli d'oliva verge extra Arbequina.

Oli d'oliva verge extra.

Excel·lent per a amanides, verdures i
peix.
Oli amb sabor ametllat. Gran aroma
afruitat amb notes a poma i plàtan.

Especial per a amanides, verdures i peix.
Suau amb records a fruits secs, aroma
afruitat.

Perfecte per a amanides i segons plats.

Oli d'oliva verge extra Arbequina.
Format: 5 l.

SABA

RS

Oli d'oliva verge extra.

Oli d'oliva verge extra.

Oli d'oliva verge extra.

Ideal per a amanides i segons plats.

Perfecte per a amanides i segons plats.
Varietat hojiblanca.

Perfecte tant per a amanir com per a
cuinar. Afruitat, transparent, amb un suau
i lleuger amargor que es tradueix en una
picor lenta a la gola.

Format: 5 l.

RS
Oli d'oliva verge extra.
Format: 500 ml. 12 u.

Format: 750 ml. 12 u.

Format: 1 l.

Ref.: 1907000041

Ref.: 1907000044

Ideal per a amanides i segons plats.
Sabor suau, cobrant protagonisme el
fruit ametllat i herbes fresques, aroma
afruitat.

Ref.: 1907000005

Ref.: 1907030507

DOMOLIVA

Ref.: 1905000021

RS

Format: 5 l.

Ref.: 1907000042

Format: 250 ml.

Ref.: 1907000034

Excel·lent per a amanides, verdures i
peix.
Oli amb sabor ametllat. Gran aroma
afruitat amb notes a poma i plàtan.

Format: 250 ml.

Ref.: 1907000024

Format: 5 l.

RS

PONS

RS

Oli d'oliva verge extra.

Oli d'oliva Verge Extra tradicional.

Oli d'oliva verge extra.

Excel·lent tant en cru com en plats
cuinats.
Oli equilibrat, amb aroma fresc i un lleu
toc picant.

Perfecte tant per a amanir com per a
cuinar. Afruitat, transparent, amb un
lleuger amargor que es tradueix en una
picor lenta a la gola. Ampolla cilíndrica.

Format: 500 ml. 12 u.

Perfecte tant per a amanir com per a cuinar. Afruitat, transparent, amb un suau i lleuger
amargor que es tradueix en una picor lenta a la gola.

Format: 250 ml.

Format: 250 ml. 12 u.

Ref.: 1907000033

Ref.: 1907000040

Ref.: 1907000043

Ref.: 1905000023
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RS

SABA

RS

Oli d'oliva verge extra.

Oli d'oliva verge extra.

Oli d'oliva verge extra.

Format: 250 ml. 12 u.

Format: 250 ml. 12 u.

Oli d'oliva verge extra.

Perfecte tant per a amanir com per a
cuinar. Afruitat, transparent, amb un
lleuger amargor que es tradueix en una
picor lenta a la gola. Ampolla quadrada.

Ideal tant per a amanir com per a cuinar.
Afruitat, transparent, amb un suau i
lleuger amargor que es tradueix en una
picor lenta a la gola.

Perfecte per a amanir amanides, fregir i
com a condiment per a tot.

Ideal tant per a amanir com per a cuinar.
Afruitat, transparent, amb un suau i
lleuger amargor que es tradueix en una
picor lenta a la gola.

Format: 250 ml.

Format: 250 ml. 12 u.

Ref.: 1905030507

Ref.: 1905000014

Ref.: 1905000020

Ref.: 1907000038

RS

RS

RS

PONS

RS

Oli d'oliva verge extra.

Oli d'oliva intens.

Oli d'oliva intens.

Oli d'oliva intens.

Sabor intens per a tot tipus de guisats.

Perfecte per a coccions, planxa i salses.

Ideal per a guisats, planxa i salses.

Ref.: 1905000017

Ref.: 1905000019

Ideal tant per a amanides. Afruitat,
transparent. Amb sistema antidegoteig,
on l'oli es dispensa únicament amb la
pressió de l'envàs.

Format: 5 l.

Format: 5 l.

Ref.: 1905010507

Format: 5 l.

Ref.: 1905000015

Format: 13 ml. 100 u.

RS

RS

PONS

RS

Oli d'oliva intens.

Oli d'oliva suau.

Oli d'oliva suau.

Format: 1 l.

Format: 5 l.

Oli d'oliva suau.

Ideal per a guisats, planxa i salses.

Especial per a fregits.
Sabor suau i equilibrat.

Ideal per a coccions, planxa i salses.
Amb gust ametllat i equilibrat final.

Perfecte per a planxa i salses.

Format: 5 l.

Format: 1 l.
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Ref.: 1911901435

Ref.: 1905810101

Ref.: 1905000008

Ref.: 1905000018

Olis | Envinagrats

RS

SABA

CHOVÍ

PONS

Oli d'oliva suau.

Oli d'oliva suau 5 estrelles.

Oli d'oliva verge extra en sobres.

Cistell clàssic.

Perfecte per a planxa i salses.

Ideal tant per a amanir com per a cuinar.

Monodosi ideal per a condimentar
qualsevol tipus d’amanida.

Amb olis d’alfàbrega, all, bitxo, bolets,
llimona i tòfona blanca.

Format: 10 ml. 250 u.

Format: 250 ml. 6 u.

Ref.: 1907000001

Ref.: 1906010001

Ref.: 1911451402

Format: 1 l.

Ref.: 1911251402

Format: 1 l.

PONS

PONS

PONS

Tòfona blanca.

Tòfona negra.

Bitxo.

Format: 250 ml.

Format: 250 ml.

Oli verge extra infusionat amb
tabasco.

Perfecte per a donar un toc especial a
tota classe de plats de pasta, arròs, carn
i sopes.

Perfecte per a tot tipus d’ous, truites,
foies i carns, especialment xai.

Ideal per a plats de pasta i pizzes. Fer
servir en petites quantitats.

Format: 250 ml.

Ref.: 2311090118

Excel·lent per a condimentar i cuinar
qualsevol tipus de plat: carns, mariscs,
ous, salses, sopes, patates, pasta, pizza…

Ref.: 2311000011

Ref.: 1907000028

Format: 250 ml.

Ref.: 1907000031

PONS

PONS

RS

ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

Oli verge extra infusionat amb
tabasco.

Oli d'oliva verge extra + Vinagre de
Xerès

Cogombrets.

Cogombrets. 1/2 Galó.

Format: 125 ml.

Format: 250 ml. 7 u.

Excel·lent per a condimentar i cuinar
qualsevol tipus de plat: carns, mariscs,
ous, salses, sopes, patates, pasta, pizza…

Pack especial per a fer servir directament a la taula.
Oli suau amb aroma afruitat i vinagre, D. O.
Xerès, aromàtic i equilibrat.

Format: 300/400, 2,5 kg.
Ideals per a aperitius i tapes.
D’aroma forta i sabor una mica àcid.

Format: 60/80, 1 kg.
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Ref.: 2311000013

Ref.: 2311110118

Ref.: 2311030118

Ref.: 2311130218

Envinagrats | Olives

ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

VALERIO

Banderilla picant.

Banderilla picant.1/2 Galó.

Bitxo basc picant 1/2 Galó.

Bitxo en vinagre.

Banderilles picants compostes per
cogombret, ceballot, pebrot i oliva, tot
envinagrat.

De pell fina i tendra amb gust amarg i
lleuger picor. Color verd-groguenc,
forma allargada i brillant.

De pell fina i tendra amb gust amarg i
lleuger
picor,
envinagrat.
Color
verd-groguenc, forma allargada i
brillant.

Ref.: 2303000020

Format: 1 kg.

Format: 180 g.

Ref.: 2301000015

per

Ref.: 2311150118

Ideal per a aperitius.
Banderilles picants compostes
cogombret, ceballot, pebrot i oliva.

Format: 40/45, 1 kg.

Ref.: 2303012718

Format: 2,5 kg.

ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

SECRET

Tàperes.

Oliva Partida.

Oliva Partida.

El secreto de la Mati oliva partida i
amanida.

Format: 2,5 kg.

Format: 9 kg.

Ideal amb amanides i salses fredes.
Amb sabor agredolç.

Format: 2,5 kg.

De sabor una mica amarg, amanides
amb alls, pebrot, espècies i herbes
aromàtiques.

Ref.: 2303032718

Ref.: 2303000021

Ref.: 2301000014

Olives al natural partides, varietat hojiblanca de Còrdova. De sabor una mica amarg,
amanides amb alls, espècies i pebrot. Una de les olives partides més populars.

Ref.: 2303042718

Format: 800 g.

ACEITUNAS REDONDO

SECRET

ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

Oliva Gaspatxa.

Oliva gaspatxa picant.

Oliva Manzanilla.

Format: 9 kg.

Format: 2,75 kg.

Oliva Gaspatxa.

Olives verdial de Sevilla partides, amb
pastanaga, cogombre, ceba, all, sal,
vinagre i pebrot vermell.

Olives
partides
amb
pastanaga,
cogombre, ceba, all, sal, vinagre i pebrot
vermell.

Varietat verdial de Sevilla partides amb
pastanaga, cogombre, ceba, all, sal,
vinagre i pebrot vermell.

Olives tipus manzanilla de Sevilla, molt
apreciada.
De suau i gust delicat amb una textura
ferma i pinyol petit.

Format: 2,5 kg.

Format: 2,5 kg.

Olives

Ref.: 2303112718

Ref.: 2303000029

Ref.: 2303000032

Ref.: 2303000022
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ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

Oliva Manzanilla gust anxova.

Oliva Perdigó.

Oliva Gordal gust anxova.

Oliva Arbequina.

Olives tipus manzanilla de Sevilla, molt
apreciada.
De suau i sabor delicat amb una textura
ferma i pinyol petit, amb gust a anxova.

Varietat manzanilla de Sevilla, molt
apreciada, però amb un tamany més petit.
De suau i sabor delicat amb una textura
ferma i pinyol petit.

Varietat gordal de Sevilla, molt apreciada
pel seu tamany.
Textura fibrosa i carn suau, amb gust a
anxova.

Varietat Arbequina
de
Tarragona.
Grandària més petita, color verd intens
amb sabor dolç i ametllat. Polpa
exquisida.

Ref.: 2301000022

Ref.: 2307490103

Ref.: 2307002503

Format: 2,5 kg.

Format: 2,5 kg.

Ref.: 2301000021

Format: 9 kg.

Format: 2,5 kg.

ACEITUNAS REDONDO

LA SEVILLANA

SECRET

SECRET

Oliva negra dolça llauna.

Oliva negra sense pinyol.

Oliva negra en rodanxes.

Oliva verda en rodanxes.

Varietat hojiblanca de Còrdova.
Polpa ferma.

Varietat manzanilla de Sevilla,
apreciada, desossades negres.

De varietat cacereña o bé hojiblanca.
Olives desossades negres tallades en
rodanxes.

Varietat manzanilla.
Olives desossades verdes tallades en
rodanxes.

Format: 1,56 kg.

Ref.: 2301000020

molt

Ref.: 2301000018

Ref.: 2301000019

Format: 1,56 kg.

Ref.: 2301000016

Format: 3 kg.

Format: 2,5 kg.

ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

SECRET

Oliva espinyolada Gordal.

Oliva farcida Mojo Picón.

Olivada negra d'Aragó.

Oliva baixa en sal amanida.

Olives bombes desossades varietat
gordal de Sevilla. Gran tamany, ideal per
a aperitius i amanides, sent molt
apreciada pel seu sabor i grandària.

Ideal per a aperitius. Olives farcides
varietat manzanilla de Sevilla. Amanides
amb salsa Mojo picón, el principal
ingredient de la qual és el pebre.

Olives triturades sense pell ni ós, varietat
“empeltre”. Pensat per a l'aperitiu untat
en torrades de pa, també serveix
d'ingredient per a fer vinagretes.

Olives verdes varietat gordalilla partides i
amanides.

Format: 2,5 kg.

Format: 4,3 kg.

Format: 980 g.

Format: 2,5 kg.

Ref.: 2303152718

Ref.: 2303000024

Ref.: 2303000028

ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

ACEITUNAS REDONDO

Amaniment de l'àvia.

Còctel d'olives.

Còctel d'olives.

Oliva Aragó.

Varietat verdial de Sevilla.
Amanides amb pebrot vermell, vinagre,
all, espècies i herbes aromàtiques.

Olives barreja varietat manzanilla de Sevilla, verdes, negres i envinagrades.

Format: 2,5 kg.

Format: 2,5 kg.

Ref.: 2307010000

Varietat empeltre Baix Aragó, senceres
negres naturals.

Ref.: 2307020000

Ref.: 2301000017

Ref.: 2307050203

Format: 9 kg.

Format: 2,5 kg.
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Ref.: 2303092718

Olives | Conserves carn

LELIA

FRUYPER

JUAN FRA

JUAN FRA

Oliva Kalamata.

Oliva farcida.

Manzanilla.

Oliva farcida d'anxova XL.

Oliva de taula de color fosc, originària de
Grècia.
Forma ovalada, sabor singular, dura i
carnosa al mateix temps.

Varietat manzanilla.
Carn ferma, desossades i farcides amb
pasta d’anxova.

Varietat manzanilla.
De suau i sabor delicat amb una textura
ferma i pinyol petit.

Varietat manzanilla, tamany molt gran.
Desossades i farcides amb pasta
d’anxova.

Ref.: 2401000001

Ref.: 2311070118

Ref.: 2307010103

Format: F.O., 2 kg.

Format: 241/260, 3 kg.

Ref.: 2001000003

Format: 280/300, 2 kg.

Format: 1 kg.

JUAN FRA

ACEITUNAS REDONDO

LA PIARA

VALERIO

Farcida d'anxoves.

Farcida de cogombret Kimbo 1/2
Galó.

Paté de fetge de porc.

Cargols al natural.

Ideal per entrepans i torrades.
Alt contingut en ferro.

Ideals per a acompanyar arrossos i
altres plats.
Cuits per cuinar al gust.

Format: 280/300 F.O., pack 3 u.
Varietat manzanilla.
Desossades i farcides
d’anxova.

amb

Format: 1 kg.
pasta

Varietat gordal de Sevilla, de gran
tamany, farcies amb cogombre.
Sabor agredolç molt especial.

Format: 800 g.

Format: 72 cl.

Ref.: 5001000006

Ref.: 5001000004
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Ref.: 5001000009

Ref.: 5001007006

Fruits secs

ITAC

LAINURVI

LAINURVI

LAINURVI

Morro.

Morro fregit.

Morro fregit.

Llardons.

Perfecte com a guarnició i tapa o
aperitiu.

100% natural. Fet artesanalment i
envasat al buit.
Perfecte com a guarnició i tapa o aperitiu

100% natural. Fet artesanalment.
Perfecte com a guarnició i tapa o aperitiu

100% natural. Fet artesanalment i
envasat al buit.
Ideal per a aperitiu o acompanyant
amanides i altres plats.

Format: 80 g.

Ref.: 5001504221

Format: 1 kg.

Ref.: 5001000028

Ref.: 5001000005

Format: 1 kg.

Ref.: 5001000002

Format: 700 g.

LAINURVI

ITAC

ITAC

ITAC

Llardons.

Còctel de fruits secs nº1.

Còctel de fruits secs nº7.

Còctel picant chilly.

100% natural. Fet artesanalment i
envasat al buit.
Ideal per a aperitiu o acompanyant
amanides i altres plats.

Blat de moro, cacauets pelats, cigrons,
faves i blat de moro gegant.
Perfecte com aperitiu acompanyant
begudes fredes.

Blat de moro, cacauets pelats, anacards,
ametlles i blat de moro gegant.
Perfecte com aperitiu acompanyant
begudes fredes.

Cacauets pelats, faves, blat de moro
gegant i cigrons, amb picant chilly.
Ideal com aperitiu acompanyant begudes
fredes.

Format: 1,7 kg.

Ref.: 5001414021

Ref.: 5001364221

Format: 1,8 kg.

Ref.: 5001424121

Format: 1,8 kg.

Ref.: 5001504121

Format: 160 g.

ITAC

ITAC

ITAC

ITAC

Còctel de fruits secs nº1.

Ametlla repelada crua per a hostaleria.

Ametlla repelada hostaleria.

Ametlla filetejada.

Blat de moro, cacauets pelats, cigrons,
faves i blat de moro gegant.
Perfecte com aperitiu acompanyant
begudes fredes.

Ideal per a acompanyar plats de carn, guisats i com aperitiu.

Format: 1 kg.

Format: 2 kg.

Format: 1 kg.

Format: 1 kg.

Ideal per a pastisseria, rebosteria i tot
tipus de postres.

Ref.: 5001000008

Ref.: 5001444121

Ref.: 5001374121

Ref.: 5001084121
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ITAC

ITAC

ITAC

ITAC

Ametlla molta.

Ametlla marcona repelada Premium.

Ametlla llargueta torrada natural.

Ametlla crocant.

Perfecta per a pastisseria, rebosteria i
tot tipus de postres.

Idònia per a pastisseria, rebosteria i tot
tipus de postres, també amanides.

Perfecta com a tapa i aperitiu.

Ideal per a pastisseria, rebosteria i tot
tipus de postres.

Format: 1 kg.

Format: 1 kg.

Ref.: 5001404221

Ref.: 5001484121

Ref.: 5001000003

Format: 1 kg.

Ref.: 5001484110

Format: 1 kg.

CERVANTES

ITAC

ITAC

ITAC

Ametlla crocant.

Avellana Premium torrada.

Cacauet torrat amb closca.

Cacauet Virginia repelat fregit amb sal.

Ideal per a pastisseria, rebosteria i tot
tipus de postres.

Perfecte com aperitiu i per acompanyar
plats de carn.

Idoni com aperitiu acompanyant begudes
fredes.

Perfecte com aperitiu
begudes fredes.

Format: 1 kg.

Format: 2 kg.

acompanyant

Ref.: 5001464221

Ref.: 5001000026

Ref.: 5001404100

Format: 1 kg.

Ref.: 5001104121

Format: 200 g.

ITAC

ITAC

ITAC

ITAC

Cacauet Virginia repelat fregit amb sal.

Còctel de fruits secs.

Coco ratllat.

Nous mondades USA selecció.

Perfecte com aperitiu
begudes fredes.

Ideal per a
d’amanides.

Ideal per a pastisseria, rebosteria i tot
tipus de postres.

Ideals per a fleca i pastisseria, i com a
complement
de
gelats,
postres,
amanides, salses, pasta, formatge i
codony

Format: 1 kg.

acompanyant

Format: 500 g.

acompanyar

Format: 1 kg.
tot

tipus

Format: 1,1 kg.

Fruits secs
Ref.: 5001414121
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ITAC

ITAC

Nou pelada Selecció.

Panses sultanes premium.

Perfecta com a complement de postres, amanides, salses, pasta, formatge i codony. També
per a pastisseria

Perfectes per a plats de carn, peix i servir
com a aperitiu.
Molt bones per a acompanyar yogurs i
llets vegetals.

Format: 1 kg.

Format: 1 kg.

Ref.: 5001411200

Ref.: 5001464121

ITAC

ITAC

Pinyons pelats selecció.

Pinyons pelats Premium.

Format: 1 kg.

Ideals per a pastisseria,
acompanyar plats de carn.

Format: 500 g.
rebosteria

i

Perfectes per a pastisseria, rebosteria i plats de carn.

Ref.: 5001004100

ITAC

ITAC

Prunes amb pinyols selecció.

Pruna sense pinyol selecció.

Ideal per a acompanyar tot tipus de plats de
carn i peix.

Ideal per a acompanyar tot tipus de plats de
carn i peix, i també de rebosteria i pastisseria.

Format: 1 kg.

Format: 1 kg.

Ref.: 5001464100

Ref.: 5001494121
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Ref.: 2523000025

Ref.: 2523000026

Ref.: 2523000027

Ref.: 2523000028

Conserves fruita

DIAMIR

DIAMIR

DIAMIR

DIAMIR

Pinya en almívar daus.

Pinya en almívar en rodanxes.

Pinya en almívar en rodanxes F.O.

Prèssec en almívar.

Format: 3 kg.

Format: 1 kg.

Format: 3 kg.

Format: 3 kg.

Ref.: 2523000029

Ref.: 2523070303

Ref.: 2523000023

Per consumir directament.
Ideal com a postres o per acompanyar gelats, i fer plats de rebosteria i/o pastisseria.

DIAMIR

DIAMIR

DIAMIR

Prèssec en almívar extra 6/8 F.O.

Còctel de 5 fruites.

Pera en almívar.

Format: 1 kg.

Format: 3 kg.

Format: 3 kg.

Ref.: 2523000020

Ref.: 2523000001

Ref.: 2523000021

Per consumir directament.
Ideal com a postres o per acompanyar gelats, i fer plats de rebosteria i/o pastisseria.

MR. LEMON

HELIOS

HELIOS

Rodanxes de llimona.

Cirera verda en almívar.

Cirera vermella en almívar.

LLimona fresca i de qualitat.
Perfecta per a tot tipus de begudes. Ús
en restaurants, caterings, pastisseries,
etc.

Per a consumir directament. Ideal per a acompanyar còctels i tot tipus de begudes. També
per a rebosteria i pastisseria

Format: 1500 ml. 120 serveis

Format: 166 g.

Format: 166 g.

Ref.: 5641030000
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Ref.: 2530000004

Ref.: 2530000008

Ref.: 2523000017

Mel, melmelades,...

CELORRIO

HELIOS

HELIOS

DULCEMEN

Melmelada de albercoc.

Melmelada d'albercoc.

Melmelada de taronja.

Melmelada de taronja per a celíacs.

Ideal per a esmorzars, berenars i per a
pastisseria.

Envàs individual perfecte per a esmorzars i berenars. Es pot consumir directament.
Fins a un 60% de fruita.

Format: 25 g. 256 u.

Ref.: 2530000011

Format: 20 g. 48 u.

Sense gluten.
Envàs individual perfecte per a
esmorzars i berenars, per a consumir
directament.

Ref.: 5641020000

Ref.: 2530000016

Format: 25 g. 256 u.

Ref.: 2530000006

Format: 5 kg.

DIAMIR

HELIOS

HELIOS

DULCEMEN

Melmelada de prèssec.

Melmelada Diet de préssec sense
sucres afegits.

Melmelada de préssec.

Melmelada de préssec per a celíacs.

Envàs individual perfecte per a
esmorzars i berenars. Es pot consumir
directament. Fins a un 60% de fruita.

Sense gluten.
Envàs individual perfecte per a
esmorzars i berenars, per a consumir
directament.

Ref.: 5641010000

Format: 20 g. 48 u.

Format: 25 g. 256 u.

Ref.: 2530000009

Amb edulcorants. Envàs individual
perfecte per a esmorzars i berenars. Es
pot consumir directament.

Ref.: 2523000016

Ideal per a esmorzars, berenars i per a
pastisseria.

Format: 24 g. 24 u.

Ref.: 2530000011

Format: 4,2 kg.

DIAMIR

HELIOS

HELIOS

DULCEMEN

Melmelada de maduixa.

Melmelada Diet de maduixa sense
sucres afegits.

Melmelada de maduixa.

Melmelada de maduixa per a celíacs.

Envàs individual perfecte per a
esmorzars i berenars. Es pot consumir
directament. Fins a un 60% de fruita.

Sense gluten.
Envàs individual perfecte per a
esmorzars i berenars, per a consumir
directament.

Format: 4,2 kg..

Ideal per a esmorzars, berenars i per a
pastisseria.

Format: 24 g. 24 u.

Amb edulcorants. Envàs individual
perfecte per a esmorzars i berenars. Es
pot consumir directament.

Format: 25 g. 256 u.

Format: 20 g. 48 u.

ceba

Format: 215 g.

Ref.: 5641000001

Ref.: 5641000004

GRANJA SAN FRANCISCO

GRANJA SAN FRANCISCO

Picos de crema de codony.

Mel antigoteig.

Mel.

Ideals per a entrepans. Es pot consumir
directament.

Envàs que no goteja. Fàcil, còmode i
ràpid de fer servir.
Perfecta per a afegir a begudes calentes
i acompanyar postres.

Envàs individual. Ideal per a esmorzars i
acompanyar postres.

Format: 170 g. 8 porcions.

Ref.: 2111000004

Perfecta amb carns vermelles, risotto,
truites i formatge brie. Exquisida com a
guarnició per a plats de peixos i carns.

HELIOS

Format: 350 g.

Format: 15 g. 144 u..

Ref.: 2111000010

de
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Ref.: 2111030121

Melmelada maridatge
caramel·litzada.

Ref.: 2111011021

HELIOS

Ref.: 2530000014

Ref.: 2530000001

Mel | Sucres

AZUCARERA

AZUCARERA

COMERGRUP

COMERGRUP

Sucre.

Sucre bossa de paper.

Sucre.

Sucre + Cullareta.

Sucre blanc ideal per a afegir a qualsevol
tipus de beguda calenta, sucs i postres.

Sucre blanc ideal per a afegir a qualsevol
tipus de beguda calenta, sucs i postres.

Sucre blanc en envàs individual.
Perfecte per a afegir a begudes calentes,
sucs i tot tipus de postres.

Sucre blanc amb cullereta en envàs
individual. Original disseny que arrencarà
un somriure als teus clients. Perfecte per
a afegir a begudes calentes i sucs.

Ref.: 2111000018

Ref.: 2111000008

Ref.: 2111000009

Format: 1000 sobres de 8 g.

Format: 1500 sobres de 8 g.

Ref.: 2111000017

Format: 1 kg. 10 u.

Format: 25 kg.

AZUCARERA

AZUCARERA

DULCILINEA

DIETILINEA

Sucre morè en terròs.

Sucre morè bric.

Sucre morè de canya integral.

Stevia edulcorant 0 Kcal.

Sucre morè de canya integral.
En terròs ideal per a begudes calentes,
es desfà ràpidament.

Sucre morè de canya integral ideal per a
afegir a qualsevol tipus de beguda
calenta, sucs i postres.

Idoni per a postres, esmorzars, sucs,
iogurts, i tot tipus d'aliments o begudes
calentes i fredes (infusions, cafè, …)
Producte granulat, molt soluble.

Idoni per a postres, esmorzars, sucs,
iogurts, i tot tipus d'aliments o begudes
calentes i fredes (infusions, cafè, …)
Producte granulat, molt soluble.

Format: 500 g.

Format: 800 g.

Format: 6 g. 500 u.

Format: 100 sobres

Ref.: 2111000005
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Ref.: 2111000016

Ref.: 2111210121

Ref.: 2111000006

Sucres | Postres

DIETILINEA

MESURA

CERVANTES

Edulcorant líquid.

Edulcorant.

Edulcorant.

Sucre Glace.

Format: 250 g.

Format: 950 g.

Edulcorant de taula amb dosificador. 8
gotes equivalen a una cullereta de sucre.
Perfecte per a afegir a qualsevol tipus de
beguda calenta i freda.

Edulcorant en envàs individual.
Perfecte per a afegir a qualsevol tipus de
beguda calenta i sucs.

Edulcorant a de base fructosa (el sucre
natural de la fruita). 1/4 cullereta= 1 cullereta
de sucre. Ideal per a begudes calentes, sucs
i tot tipus de postres, sobretot rebosteria

El sucre glass és un producte obtingut de
la mòlta de sucre refinada o estàndard,
de color blanc.

Ref.: 2951000041

Ref.: 2951000065

Format: 100 sobres.

Ref.: 2951090121

Format: 25 cl.

Ref.: 2951230121

NATREEN

ROYAL

PROMOLAC

ROYAL

CIAO CREM

Flam.

Flam de vainilla.

Natilles.

Natilles instantànies.

Per a 10 racions aprox. afegir 1 l. de llet
amb 130 g de producte. Dissoldre i fer
bullir a foc lent. Emmotllar amb caramel
líquid.

Dissoldre el contingut en 1 l. de llet freda i
sencera, fer bullir 7 l. de llet, barrejar i continuar
bullint uns 3-5 min. Posar en recipients amb
caramel líquid i refrigerar entre 1 i 3 hores.

Dissoldre 125 g. en un 1 l. de llet freda,
barrejar amb la batedora durant 2 min
sense que faci escuma. Emmotllar i
refrigerar de 10 a 15 min.

Per cada sobre afegir 1/2 l. de llet freda,
escalfar uns 3,5 l. amb 500 g de sucre i quan
bulli barrejar i continuar bullint entre 1 i 2
min. Posar en recipients i deixar refredar.

Format: 800 g. 40 racions

Ref.: 2951000067

Format: 135 g. 8 u. 64 racions

Ref.: 2951110121

Ref.: 2951000033

Ref.: 2951170121

Format: 1 kg. 72 racions de 125 g.

Format: 800 g. 64 racions

RENY PICOT

ROYAL

ROYAL

PROMOLAC

Natilles sense gluten.

Quallada.

Crema catalana.

Crema catalana.

Per a servir directament, amb canyella o
trossos de nous, barrejades amb fruita i
guarnides amb galetes.

Dissoldre un sobre en 1/4 l. de llet , escalfar 3/4
l. de llet i quan estigui bullint barrejar. Mantenir
bullint 2-3 min., emmotllar i deixar refredar. Un
cop fred, deixar a la nevera fins que qualli.

Dissoldre 120 g. en 1/4 l. de llet, escalfar 1/2 l.
de llet i quan bulli barrejar, mantenir bullint a
foc lent i removent uns 3 min. Emmotllar,
deixar refredar i posar a la nevera.

Fer bullir 5,5 l. de llet sencera. Dissoldre
completament el contingut de la bossa en 1 l.
de llet sencera i freda, barrejar i deixar bullint
3-5 min. Emmotllar i refrigerar d’1 a 3 hores.

Format: 1 l.

Format: 24 g. 36 u. 288 racions

Format: 800 g. 34 racions

Format: 1 kg. 60 racions de 125 g.

Ref.: 2951000023

Ref.: 2951000037

Ref.: 2951000043

Ref.: 2951000046
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CIAO CREM

CIAO CREM

CIAO CREM

PROMOLAC

Mousse de xocolata.

Mousse de llimona.

Postre fred de llimona.

Mousse de maduixa.

Format: 114 g. 8 u. 70 racions

Format: 123 g. 8 u. 64 racions

Format: 96 g. 8 u. 80 racions

Format: 820 g. Rendiment 10 l.
Buidar el contingut de la bossa en 2 l. de
llet sencera i freda. Batre fins a obtenir
escuma durant aprox. 3-4 min. Posar en
els recipients i refrigerar d'1 a 3 hores.

Ref.: 2951000034

Ref.: 2951000042

Suggeriment de presentació.

Dissoldre en llet o aigua molt freda. Batre durant 1 min. a velocitat lenta per barrejar correctament i començar a espessir. Després
batre durant 6 min. a velocitat ràpida per airejar i adquirir la consistència definitiva. Omplir els recipients i deixar a la nevera almenys
durant 2 hores.

MENU

Panna cotta.

Panna Cotta en pols.

Format: 1 kg. 80 racions

Ref.: 2951290121

Ref.: 2951270121

Fer bullir la llet i la nata, retirar del foc. Afegir el producte i remoure amb un agitador de
varetes. Emmotllar i deixar refredar a la nevera durant 2 hores.

Ref.: 2951300121

Format: 96 g. 8 u. 80 racions

POSTRE TÍPIC D’ITÀLIA ELABORAT A PARTIR DE NATA. GUST
SUAU I AGRADABLE QUE POT ANAR GUARNIT DE FRUITES,
XAROPS I AROMATITZANTS.

Ref.: 2951250121

CIAO CREM

ROYAL

ROYAL

ROYAL

ROYAL

Gelatina de maduixa.

Gelatina de llimona.

Gelatina de taronja.

Gelatina neutra.

Format: 850 g. 42 racions

Format: 850 g. 42 racions

Format: 850 g. 42 racions

Format: 650 g.

Instruccions de preparació per a 10 racions:
Dissoldre 170 g de preparat en 1/2 l. d'aigua bullint i remoure fins que el producte es dissolgui totalment. Afegir 1/2 l. d'aigua freda i remoure. Emmotllar la mescla i refrigerar fins que es
faci sòlid.

TRY DÉLICE

TRY DÉLICE

PROMOLAC

PROMOLAC

Base de tarta.

Base de tarta de xocolata.

Cobertura de cacau negre 60% amarg.

Cobertura de cacau blanc.

Format: 3 kg.

Format: 3 kg.

Cobertura especial indicada per a tot tipus d'elaborats de pastisseria i rebosteria.

Ref.: 2951000062

Ref.: 2951000003

Base de pastís esponjosa, fornejada i pre-tallada en tres làmines, preparada per decorar i
farcir, superfície daurada.

Ref.: 2951000006

Format: 400 g.

Ref.: 2951031221

Format: 400 g.

RENY PICOT

GALLINA BLANCA

ROYAL

PROMOLAC

Crema pastissera.

Xarop de xocolata.

Xarop de xocolata.

Xarop de xocolata.

Es pot fer servir a temperatura ambient,
en fred o en calent. També es pot
congelar.

Especialment indicat per a gelateries, pastisseries i alimentació en general. Ideal per a la decoració de postres.

Format: 1,2 kg.

Ref.: 2951000007

Ref.: 2951010121

Format: 1 kg.

Ref.: 2951000005

Format: 1 l. 100 racions

Ref.: 2951000061

Format: 500 ml.

GALLINA BLANCA

ROYAL

PROMOLAC

PROMOLAC

Xarop de caramel.

Xarop de caramel líquid.

Xarop de caramel.

Xarop de maduixa.

Format: 1 l. 100 racions

Format: 1 kg.

Ideal per a gelateries, pastisseries i alimentació en general. Perfecte per a la decoració de postres.

54

Ref.: 2951000071

Ref.: 2951000070

Ref.: 2951000013

Ref.: 2951000012

Xarops i complements

Format: 1,2 kg.

Format: 1,2 kg.

Ref.: 2951000014

Ref.: 2951150121

Ref.: 2951000064

Ref.: 2951000063
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GALLINA BLANCA

GALLINA BLANCA

ROYAL

CERVANTES

Xarop de maduixa.

Xarop de fruites del bosc.

Llevat.

Fideus de colors.

Format: 900 g.

Format: 250 g.

Llevadura química en pols.
Ideal per a la preparació de pa de pessic
i magdalenes.

Ref.: 2951000019

Ref.: 2951000015

Ideal per a gelateries, pastisseries i alimentació en general. Perfecte per a la decoració de
postres.

Perfecte per a decorar productes de
pastisseria, rebosteria i confiteria.
Diferents colors. Ingredient principal
sucre.

Ref.: 2951000021

Format: 1 l. 100 racions

Ref.: 2951000020

Format: 1 l. 100 racions

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

CERVANTES

Fideus de xocolata.

Essència de anís.

Essència de cafè.

Essència de canyella.

Perfectes per a decorar en productes de
pastisseria, rebosteria i confiteria.
Ingredients principals cacau i sucre.

Concentrat utilitzat per a donar sabor principalment a postres i també per a aromatitzar algunes begudes.

Format: 60 g.

Ref.: 2942000002

Ref.: 2951000016

Ref.: 2951000017

Format: 60 g.

Ref.: 2941000007

Format: 60 g.

Format: 250 g.

CERVANTES

CERVANTES

TOSTAGRILL

MASDEU

Essència de coco.

Essència de vainilla.

Biscota normal.

Carquinyolis.

Perfectes per a esmorzars i berenars.
Biscotes de farina de blat en envàs
individual de dos unitats cadascun.

Ideals per a aperitius o postres.
Pa torrat dolç amb ametlles.

Format: 60 g.

Format: 60 g.

Concentrat utilitzat per a donar sabor principalment a postres i també per a aromatitzar
algunes begudes.

Format: 14 g. 100 packs de 2 u.

Format: 1,8 kg.
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Ref.: 9111000110

Ref.: 2780000010

Ref.: 2780000009

Ref.: 2941000008

Galetes

CAFÉ&TÉ

MASDEU

MASDEU

ARTIACH

Galeta de cortesia.

Mini vol-au-vent.

Vol-au-vent.

Filipinos xocolata negra.

Format: 35 mm. 72 u.

Format: 75 g. 15 u.

Perfecte tant per a farcits dolços com per a salats.
Base de pasta de full rodona amb forma cilíndrica.

Ref.: 5641000018

Ideal per a esmorzars i berenars.
Rosquilles de galeta recobertes de
xocolata negra.

Ref.: 2941000013

Ref.: 2942000001

Ideal per a acompanyar el cafè o el te.

Format: 55 mm. 24 u.

Ref.: 2941000012

Format: 4 g. 250 u.

MENAL

CUÉTARA

CUÉTARA

CUÉTARA

Magdalena envasada individualment.

Krit Krititas galetes salades.

Assortit de galetes.

María galetes.

Perfecta per a esmorzars i berenars.

Ideal per a aperitius.

Perfectes per a acompanyar el cafè i les
infusions.

Ideal per a esmorzars i berenars.
Paquet amb 38 galetes.

Format: 260 g.

Ref.: 5641000012

Format: 200 g. 22 u.

Ref.: 2941000005

Ref.: 2941010002

Format: 350 g.

Ref.: 2941010001

Format: 40 u. aprox., 1,5 kg.

CACAOLAT

NAPOLITANAS

CUÉTARA

PALADIN

Pastissets.

Galetes de cortesia.

Krit Krititas galetes salades.

Minuto, xocolata a la tassa.

Ideal per a esmorzars i berenars.
Pa de pessic de cacau farcit de llet i recobert
de cacau.

Ideal per a acompanyar el cafè o el te.
Amb canyella.

Ideal per a aperitius.

Ideal per a esmorzars, berenars, pastisseria
i rebosteria.
1 sobre barrejat amb 100 ml. de llet i
escalfar 1 minut al microones.

Format: 10 u.

Format: 200 u.

Format: 1,25 kg.

Format: 30 sobres de 33 g.

Ref.: 5641000006
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Ref.: 2951000074

Ref.: 2951010825

Ref.: 5641000016

Xocolata | Snacks

COLA CAO

NOCILLA

NOCILLA

NOCILLA

Original en sobres.

Crêpes especial hostaleria.

Boca abajo.

Crema al cacau amb avellanes.

Ideal per a esmorzars i berenars, freds o
calents.
1 sobre barrejat amb 200 ml. de llet
semidesnatada.

Crema al cacau amb avellanes, textura i envàs especial per a rebosteria.
Sense gluten. Sense colorants ni conservants.

Ref.: 5641000003

Ref.: 2951000022

Format: 20 g. 72 u.

Ref.: 5001401216

Format: 350 g.

Format: 1 kg.

Ref.: 5641000014

Format: 18 g. 50 u.

FERRERO

TRY DÉLICE

INTER DULCE

ITAC

Nutella crema d'avellanes i cacao.

Xocolatina negra amb 55% de cacao.

Xocolatina variada pel cafè.

Patata "Palito".

Format: 3 g. 450 u.

Format: 270 u. aprox. 1 kg.

Format: cubell 500 g.

Especials per a acompanyar el cafè.
Embolicades individualment en alumini i
paper.

Ideal per a acompanyar el cafè.

Patata, oli de gira-sol i sal.

De xocolata negra, amb llet i blanca.

Ref.: 5010000002

Ref.: 5010003623

a

Ref.: 5001384121

Crema per a untar, ideal per
esmorzars, berenars i rebosteria

Ref.: 5010000021

Format: 825 g.

SEKITOS

TOT SNACK

ARTESANES

ARTESANES

Patates llises.

Patates amb sal sense gluten.

Patates fregides en oli d'oliva.

Patates fregides en oli d'oliva.

Format: bossa1 kg. 3 u.
Patata, oli de gira-sol i sal.

Format: 500 g. 4 u.

Format: 180 g. 8 u.

Format: 60 g. 18 u.

Patata seleccionada, oli d’oliva ( 30%), oli de gira-sol (70%) i sal.
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Ref.: 5002000019

Ref.: 5010000001

Ref.: 5002000020

Ref.: 5010003623

Snacks i llaminadures

SARRIEGUI

SARRIEGUI

VITAVIGOR

FORNO DAMIANI

Patates fregides.

Patates fregides.

Grissini.

Rostes clàssiques.

Palets de pa ideals per acompanyar
salses, patès, amanides i com a aperitiu.

Ideals per a canapés, cremes i gaspatxos.
Petites llesques de pa, rostides
artesanalment al forn i fregides en oli
d'oliva.

Format: 420 g. 6 packs de 35 u. aprox.

Ref.: 5010000019

Ref.: 5010000020

Sense conservants afegits i sense gluten.
Perfectes per a aperitius o acompanyar diferents plats per a picar.
Elaboració artesanal.
Guardonada amb 2 estrelles al GREAT TASTE AWARDS 2012

Format: 400 g. 9 u.

Ref.: 5002000012

Format: 40 g. 36 u.

Ref.: 5002000017

Format: 150 g. 10 u.

RANCHERA M-XICO

RANCHERA M-XICO

ITAC

ITAC

Totopos.

Tortilla 20 cm.

Llaminadures fruites brillants.

Assortiment de gominoles.

Aperitiu de blat en forma de triangle amb
els vèrtexs arrodonits, fregit i salat.

Típic mexicà, ideal amb farcits de carn i/o
verdures.

Amb sabor a fruites.

Amb sabor a fruites i cobertes de sucre.

Format: 3 kg. 30 racions aprox.

Ref.: 5651030121

Ref.: 5651070121

Ref.: 5651010121

Format: 3 kg.

Ref.: 5651000001

Format: 8 u. 16 paquets

Format: 1 kg. 4 u.

POMPADOUR

POMPADOUR

POMPADOUR

POMPADOUR

Camamilla.

Til·la.

Menta-poliol.

Menta-poliol.

100% natural, sense sucres afegits ni
colorants, elaborada amb flors i bràctees
de til·ler de la més alta qualitat.

100% natural, sense sucres afegits ni colorants, elaborada amb fulles dessecades de
“Mentha piperita” de la més alta qualitat.

Format: 100 sobres individuals
100% natural, sense sucres afegits ni
colorants, elaborada exclusivament amb
flors de “Matricaria recutita” de la més
alta qualitat.

Format: 100 sobres

Format: 100 sobres

Format: 100 sobres envàs individual

Ref.: 5651000002
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Ref.: 5651050121

Ref.: 5651000015

Ref.: 5651000013

Infusions | Cafès

POMPADOUR

POMPADOUR

POMPADOUR

POMPADOUR

Te menta Minze masterblend piramidal.

Te fruits vermells Beeren piramidal.

Te negre classic.

Te negre classic.

Format: 18 bosses piramidals

Format: 100 sobres

Fruites madurades al sol amb un delicat
equilibri de dolçor suau. Tot un plaer
sensual.
Abocar aigua bullint sobre la piràmide.

Blend 100% natural de tes negres fins; ideal per a esmorzars o berenars. Un te robust amb
personalitat i cos (propi de la tradició anglesa).

Format: 100 sobres envàs individual

Ref.: 5651000014

Ref.: 5651070021

Ref.: 5651050021

Combinació composta per menta
alemana i menta americana (100%
“Mentha piperita”) , sabor excepcional.
Abocar aigua bullint sobre la piràmide.

Ref.: 5651000011

Format: 18 bosses piramidals

POMPADOUR

POMPADOUR

POMPADOUR

POMPADOUR

Te vermell.

Te verd.

Te verd Sencha piramidal.

Te negre Assam gold piramidal.

100% natural, un dels millors Tes Verds
del mercat, elaborat amb gemmes i
fulles sense fermentar de les millors
collites de “Camellia sinensis”.

Te al vapor de sabor suau. Escollit a mà
en el sud-est de Xina i refinat amb
delicades flors. Amb un toc exòtic.
Abocar aigua bullint sobre la piràmide.

Te Assam (or de l'Índia), amb caràcter
fort i aromàtic, gran sabor amb un toc
elegant.
Abocar aigua bullint sobre la piràmide.

Ref.: 5601000001

Ref.: 5651000012

100% natural. Sabor fort i intens, que
queda en el paladar, de fulles fermentades acuradament.

Format: 18 bosses piramidals

Format: 18 bosses piramidals

Ref.: 5601010121

Format: 100 sobres

Ref.: 5602000007

Format: 100 sobres

POMPADOUR

PROMOLAC

NESTLÉ

NESCAFÉ

Te negre Earl grey piramidal.

Cafè soluble natural.

Eko natural.

Cafè descafeïnat.

Obtingut gràcies a la deshidratació o
secat del cafè, mantenint aroma i sabor.
La manera més còmoda i ràpida de
preparar un cafè.

Extracte soluble de barreja de cereals
(ordi, malt i sègol) per barrejar amb llet
calenta o freda.
No conté cafeïna.

Suau i cremós sense cafeïna presentat
en envàs individual, ideal per preparar
una tassa de cafè al moment.
Es pot barrejar amb aigua o bé amb llet.

Format: 18 bosses piramidals

Fulles
seleccionades
delicades
i
refinades amb un toc fresc cítric de
bergamota, amb pètals de blauet.
Abocar aigua bullint sobre la piràmide.

Format: 1 kg.

Format: 900 g.

Format: 100 sobres
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