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221306C 55059 CUA VACÚ TALLADA 1X3,5 KG VACÚ
221103C 55057 BISTEC DE VACÚ TALLAT de 150g. 1X33 UN VACÚ
221102C 55018 BISTEC DE VACÚ TALLAT de 120g. 1X44 UN VACÚ
224003C 55023 ENTRECOT de VACÚ LLOM ALT amb OS 400g. 1X10 UN VACÚ
224009C 55044 ENTRECOT de VACÚ LLOM ALT amb OS 275 g. 1X10 UN VACÚ
224010C 55045 ENTRECOT de VACÚ LLOM ALT amb OS 325g 1X10 UN VACÚ
224012C 55040 ENTRECOT DE LLOM ALT SENSE OS 250g. 1X15 UN VACÚ
226017C 54005 GALTES VACÚ NETES 1X3 KG VACÚ
222005C 52145 ROSTIT LLIGAT 1X5 KG VACÚ
222022C 55061 TACO DE VACÚ PER ESTOFAR 1X4 KG VACÚ
223004C 55031 XURRASCO DAVANTER 1X4 KG VACÚ
221202C 55060 FRICANDO FILETEJAT 1X4 KG VACÚ
221310E 54007 OSSOS VACÚ TALLATS 1X10 KG VACÚ
221304C 51930 OSSOBUCO TALLAT 1X4 KG VACÚ
122006C 54001 CAP DE LLOM SENCER 1X8 KG PORCÍ
122005C 52063 CAP DE LLOM FILETEJAT 1X3 KG PORCÍ
122007C 55053 LLOM FILETEJAT a 1 cm 1X4 KG PORCÍ
122002C 55054 LLOM FILETEJAT a 5mm. 1X4 KG PORCÍ
123001K 55076 CENTRE DE LLONZA DE PORC 1X4 KG PORCÍ
124005C 55064 COSTELLA DE PORC 1X9 KG PORCÍ
123003C 53148 FILET SENSE CORDÓ 1X4 KG PORCÍ
128006C 52090 GALTES PORC AMB OS 1X5 KG PORCÍ
127009C 52043 GARRÓ DE PORC TALLAT MEITATS 1X5 KG PORCÍ
128022C 55088 PEUS DE PORC CUITS 1X3,3 KG PORCÍ
128017C 52115 PEUS DE PORC PARTITS CRU 1X4 KG PORCÍ
129020C 55049 MORRO DE PORC 1X3 KG PORCÍ
129010C 55052 PANXETA SENSE PELL 1X4,5 KG PORCÍ
123010C 52149 SECRET DE PORC 1X6 KG PORCÍ
124002C 55056 TACO DE COSTELLA DE PORC 1X4 KG PORCÍ
126004C 55066 TACO ESTOFAR PORC 1X4 KG PORCÍ
323003C 55046 COSTELLES DE CABRIT 1X2 KG CABRUM
323005C 52113 ESPATLLA DE CABRIT 1X4 KG CABRUM
422017C 55050 PETXUGA DE POLLASTRE FILETEJADA ARREBOSADA 1X2,5 KG ELABORATS
422014 C 55048 ALES DE POLLASTRE ADOBADES 1X4 KG ELABORATS
125011C 55062 CARN PICADA MIXTA 1X4 KG ELABORATS
225015C 55058 CARN PICADA EXTRA VACÚ 1X4 KG ELABORATS

225009C/225002C/  225007C 55000 BURGER MEAT MIXTA 1X60 UN ELABORATS
225004C/225003C 55068 BURGER MEAT VACÚ 1X48 UN ELABORATS

125002E 54004 MANDONGUILLES MIXTES AMB ALL I JULIVERT 30g. 1X8 KG ELABORATS
125002C 55004 MANDONGUILLES MIXTES AMB ALL I JULIVERT DE 30g. 1X115 UN ELABORATS
225008C 55071 MANDONGUILLES VACÚ AMB ALL I JULIVERT DE 30g. 1X115 UN ELABORATS
125004C 55030 MINI MANDONGUILLES MIXTES AMB ALL I JULIVERT 1X560 UN ELABORATS
121004C 55020 BOTIFARRA de PORC de 130g. 1X36 UN ELABORATS
121002C 55028 SALSITXES DE 36g. 1X110 UN ELABORATS
125015C 55005 EMPANAT DE PORC DE 90g. 1X36 UN ELABORATS
122003C 55089 LLIBRETS EMPANATS 120g. 1X3 KG ELABORATS
126002C 54000 PINTXOS AL PIMENTÓ 90g. 1X30 UN ELABORATS
128106J 53092 GALTA DE PORC CONFITADA 375g. 1X10 UN CONFIT
127109J 53044 GARRÓ DE PORC CONFITAT 375g. 1X8 UN CONFIT

FAMÍLIA

CATÀLEG DE CARNS: GICARNS

FRIG. FERRER S. A. -  PEIX FRESC I ALIMENTACIÓ CONGELADA
 TEL. CENTRAL (VIC): +34 93 886 25 00

CODI GICARNS CODI FF DESCRIPCIÓ ARTICLE UMBFORMAT



 Cua tallada a  40 mm. de gruix.

             Caixa de 3,5 kg
       Pes unitat: 35g aprox
       Unitats/caixa: 100 aprox.

 Producte congelat IQF

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

221306C- CUA VACÚ TALLADA

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de vacú anoll entre 16 i 18 mesos.

La cua és una peça que representa un tall molt gustós 

per la posició de la carn entremig del os.

CUA DE VACÚ

CUA TALLADA .Peça molt carnosa. Té greix intern entre os i la carn.

FÀCIL DESCONGELACIÓ.  Permet descongelar individualment.

El producte s’adapta  per restaurants de carta,
plats de menú, plats combinats  o buffets.
És un producte clàsic en la majoria de cuines professionals.  
Fácil descongelació i elaboració. 

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



Bistec de vacú filetejat  a 10 mm. de gruix.

Seleccionat per gramatges:
   
           120 g. +- 15 g.= 44 Unitats/caixa
           150 g. +- 15 g..= 33 Unitats/caixa

Producte congelat interfoliat per capes.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

221103C-BISTEC DE VACÚ TALLAT de 150g.

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de vacú anoll entre 16 i 18 mesos.

El bistec es talla de la peça noble culata d’espatlla
 que es troba a la part del davant.  Es un peça que
 s’obté un tall molt tendra i gustós. 

CULATA D’ESPATLLA

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

PRODUCTE REGULAR. Sempre tallem de la mateixa peça.

PRODUCTE CALIBRAT. Obtindrem els mateixos gramatges a dins la caixa.

BISTEC PULIT I SENSE MERMES. Estalvi de temps en manipulació.

Molt recomenat per establiments de restauració que realitzen
plats de menú, plats combinats o buffets.
És un producte bàsic en la majoria de cuines professionals.  
Fácil i de ràpida elaboració. 

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



Entrecot sense òs tallat a 25 mm. de gruix.

Seleccionada per gramatges;

            400g. +- 25 g.= 10 Unitats/caixa

           Producte congelat en IQF 

Permet la descongelació individual

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

ENTRECOT de VACÚ  LLOM ALT amb OS  400g.

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de vacú anoll entre 16 i 18 mesos.

L’entrecot el treballem de la peça més noble del vacú,

la mitjana i el tallem de la part del LLOM ALT. Sense 

la tapa, l’os pla i espinada. La més  valorada en gust i 

 tall.

LLOM ALT

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

PRODUCTE REGULAR. Sempre tallem de la mateixa peça.

PRODUCTE CALIBRAT. Obtindrem els mateixos gramatges dins la caixa.

ENTRECOT amb OS PULIT I SENSE MERMES. Estalvi de temps.

Producte per restaurants de carta o menús de caps de setmana.

Ideal per establiments especialitzat en carns a la brasa.

L’entrecot amb òs o chuletón es la peça més apreciada i cotizada.

Fácil i de ràpida elaboració. 

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



Entrecot sense òs tallat a 25 mm. de gruix.

Seleccionada per gramatges;

      275 g. +- 25 g.= 10 Unitats/caixa           

           Producte congelat en IQF 

Permet la descongelació individual

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

ENTRECOT de VACÚ  LLOM ALT amb OS 

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de vacú anoll entre 16 i 18 mesos.

L’entrecot el treballem de la peça més noble del vacú,

la mitjana i el tallem de la part del LLOM ALT. Sense 

la tapa, l’os pla i espinada. La més  valorada en gust i 

 tall.

LLOM ALT

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

PRODUCTE REGULAR. Sempre tallem de la mateixa peça.

PRODUCTE CALIBRAT. Obtindrem els mateixos gramatges dins la caixa.

ENTRECOT amb OS PULIT I SENSE MERMES. Estalvi de temps.

Producte per restaurants de carta o menús de caps de setmana.

Ideal per establiments especialitzat en carns a la brasa.

L’entrecot amb òs o chuletón es la peça més apreciada i cotizada.

Fácil i de ràpida elaboració. 

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



Entrecot sense òs tallat a 25 mm. de gruix.

         -Sense la tapa, l’os pla i espinada.-

Seleccionat per gramatges:

   

           325 gr. +- 25 gr.= 10 Unitats/caixa

           

Producte congelat en IQF 

Permet la descongelació individual

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

ENTRECOT de VACÚ  LLOM ALT amb OS 325g

AVANTATGES QUE OFERIM:

                      Carn de vacú anoll entre 16 i 18 mesos.

L’entrecot el treballem de la peça més noble del vacú,

la mitjana i el tallem de la part del LLOM ALT. La més 

valorada en gust i tall.

LLOM ALT

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

PRODUCTE REGULAR. Sempre tallem de la mateixa peça.

PRODUCTE CALIBRAT. Control dels escandalls exactes   

ENTRECOT amb OS PULIT I SENSE MERMES. Estalvi de temps. 

Producte per restaurants de carta o menús de caps de setmana.

Ideal per establiments especialitzat en carns a la brasa.

L’entrecot amb òs o chuletón es la peça més apreciada i cotizada.

Fácil i de ràpida elaboració. 

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

224010C



Entrecot sense òs tallat a 25 mm. de gruix.

-Sense la tapa, l’os pla i espinada.-

Seleccionat per gramatges:

Producte congelat en IQF 

Permet la descongelació individual

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de vacú anoll entre 16 i 18 mesos.

L’entrecot el treballem de la peça més noble del vacú,

la mitjana i el tallem de la part del LLOM ALT. La més 

valorada en gust i tall.

LLOM ALT

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

PRODUCTE REGULAR. Sempre tallem de la mateixa peça.

PRODUCTE CALIBRAT. Obtindrem els mateixos gramatges a dins la caixa.

ENTRECOT SENSE OS PULIT I SENSE MERMES. Estalvi de temps.

Producte per restaurants de carta o menús de caps de setmana.

Ideal per establiments especialitzat en carns a la brasa.

L’entrecot sense os s la peça més apreciada i cotizada.

Fácil i de ràpida elaboració. 

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

224012C-ENTRECOT DE  LLOM ALT SENSE OS 250g.

250 g. +- 25 g.= 15 Unitats/caixa



            

             Caixa de 3 kg

        Pes unitat: 500g.  aprox

        Unitats/caja: 6 aprox.

   

 Producte congelat IQF

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

226017C-GALTES VACÚ NETES

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de vacú anoll entre 16 i 18 mesos.

La galta es un peça molt fibrosa i musculosa. 

GALTA

GALTA PULIDA I SENSE MERMES. Peça pulida sense grases.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet descongelar les unitats que desitji.

QUALITAT. Sense el tall sanitari.

El producte s’adapta  per restaurants de carta,

plats de menú, plats combinats  o buffets.

Per elaboracions de plats de llarga cocció. 

Fácil descongelació i elaboració.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



  
            
             Caixa de 5kg
        Pes unitat: 1,400kg  aprox
        Unitats/caja: 3-4 peces
   
 Producte congelat envasat al buit.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

222005C-ROSTIT LLIGAT

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de vacú anoll entre 16 i 18 mesos.

La peça del rostit que treballem es troba a la part de 
l’espatlla. Es un peça molt adequada per rostir carn.

REDONDO DE ESPALDA

ROSTIT LLIGAT. Peça  pulida i lligada amb cordill apte per rostir.

PRODUCTE REGULAR. Sempre tallem de la mateixa peça.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació per peces.

El producte s’adapta  per restaurants de carta,
plats de menú, plats combinats  o buffets.
És un producte clàsic de la cuina tradicional catalana.
Fácil descongelació .

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



Tacos tallats a daus de 20x20 mm. aprox.

               Caixa de 4 kg.
               Unitats/caixa: 2 blocs de 2kg 
               Pes unitat: 25-30 gr. aprox
               
Producte congelat interfoliat en 2 capes.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

222022C- TACO DE VACÚ PER ESTOFAR 

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de vacú anoll entre 16 i 18 mesos.

El taco de vacú es talla de la peça  ALETA DE PIT que 
es troba a la part del davant.  Es una sola peça,
per tant el daus son homogenis.

ALETA DE PIT

TACO DE VACÚ PULIT I SENSE MERMES. Estalvi de manipulació i temps.

PRODUCTE REGULAR. Sempre tallem de la mateixa peça.

COCCIÓ HOMOGENEA. Els tacos son de les mateixes proporcions.

Indicat per establiments de restauració de carta o menú.
És un taco de vacú de qualitat per elaborar plats de 
llarga cocció  com guisats o estofats .
Permet la descongelació parcial (2kg).

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



  Xurrasco tallat a  13 mm. de gruix.
            
             Caixa de 4 kg
        Pes unitat: 235g aprox
        Unitats/caixa: 17 aprox.
   
 Producte congelat interfoliat per capes.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

223004C-XURRASCO FALDA 

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de vacú anoll entre 16 i 18 mesos.

El xurrasco  es talla al través de la costella de la falda. 
A partir de la quarta costella, on comença la part 
més carnosa. Es un peça molt gustosa i tendra.

COSTELLA -FALDA

XURRASCO PULIT I SENSE MERMES. Peça retallada sense grases.

PRODUCTE REGULAR. Sempre tallem de la mateixa peça.

El producte s’adapta  per restaurants de carta,
plats de menú, plats combinats  o buffets.
És un producte clàsic en la majoria de cuines professionals.  
Fácil descongelació i elaboració. 

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



  Fricando tallat a  7 mm. de gruix.
            
             Caixa de 4 kg
        Pes unitat: 50g aprox
        Unitats/caja: 80 filets aprox.
   
 Producte congelat en 4 blocs de 1 Kg.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

221202C-FRICANDO FILETEJAT

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de vacú anoll entre 16 i 18 mesos.

El fricando s’obté de la peça tapa plana. Es una peça
desvelada, retallada i desgrasada. És una carn molt
 tendra.

FRICANDO PULIT I SENSE MERMES. Peça retallada sense grases.

PRODUCTE REGULAR. Sempre tallem de la mateixa peça.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació parcial de1kg

El producte s’adapta  per restaurants de carta,
plats de menú, buffets o colectivitats.
És un producte clàsic en la majoria de cuines professionals.  
Fácil descongelació i elaboració per fer el plats tradicionals
de fricandó amb bolets o es pot arrebossar per filets.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

      TAPA PLANA



Ossos de vacú.
 
Ossos blancs procedents del despecejament de la 
canal de vacú.

  Ossos  tallats a  7- 8 cm  de gruix.
            
             Caixa de 10 kg
        
   
  Producte congelat en bossa blanca.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

221310E- OSSOS VACÚ TALLATS

AVANTATGES QUE OFERIM:

OSSOS VACÚ

OSSOS  BLANCS TALLATS. Peçes tallades.

Per restaurants de menú, buffets o colectivitats.

És un producte clàsic per elaborar sopes, estofats etc. 
Fácil descongelació i elaboració. 

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

 CAIXA ANÒNIMA



  Ossobuco tallat a  25 mm. de gruix.
            
             Caixa de 4-5kg
        Pes unitat: 375g aprox
        Unitats/caja: 12 aprox.

             Producte congelat IQF i interfoliat.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

221304C-OSSOBUCO TALLAT

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de vacú anoll entre 16 i 18 mesos.

Peça noble procedent de la pota posterior del animal.
Es talla a rondanxes amb el os.
És una carn molt gustosa i tendra.

MORCILLO EXTERIOR

OSSOBUCO PULIT I SENSE MERMES. Peça retallada sense grases.

PRODUCTE REGULAR. Sempre tallem de la mateixa peça.

El producte s’adapta  per restaurants de carta,
plats de menú, buffets o colectivitats.
És un producte clàsic en la majoria de cuines professionals.  
Fácil descongelació i elaboració. 

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



               Caixa de 8-9kg. aprox.

               Unitats/caixa: 4 -5

                

               

       Producte congelat  interfoliat

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

122006C- CAP DE LLOM SENCER

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’orígen nacional.

El cap de llom es una carn magra que s’obté de la

part baixa del coll.

   CAP DE LLOM

CAP DE LLOM  PULIT. Estalvi de manipulació i temps.

PRODUCTE NATURAL. Treballem el llom de forma natural sense injeccions.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació individual.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de menú,

buffets o colectivitats.

Ideal per elaborar al forn, amb salsa, etc..

Fàcil descongelació i elaboració.



Cap de llom  filetejat a 7 mm.  de gruix

               Caixa de 3kg. aprox.
               Unitats/caixa: 2 peces 
               Pes peça: 1,5 kg. aprox.
               
Producte congelat en 2 blocs de 1’5 kg.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

122005C-CAP DE LLOM FILETEJAT

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’orígen nacional.

El cap de llom es un peça magra procedent de la 
part baixa  del coll.

   CAP DE LLOM

CAP DE LLOM FILETEJAT I PULIT. Estalvi de manipulació i temps.

PRODUCTE NATURAL. Treballem el llom de forma natural sense injeccions.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació parcial 1,5 kg.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de menú,
plats combinats, buffets o colectivitats.
És un producte que s’utilitza per rebossar o elaborar amb salsa.
Fàcil descongelació i elaboració.



LLom filetejat a 1 cm de gruix

               Caixa de 4kg. aprox.
               Unitats/caixa: 4 blocs de 1kg aprox.
                Pes de tall: 60g. aprox.
               
Producte congelat en bloc de 1 kg.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

122007C- LLOM FILETEJAT a 1 cm

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’orígen nacional.

El llom es una peça noble del porc. Carn magra. 

   CANYA DE LLOM

LLOM FILETEJAT I PULIT. Estalvi de manipulació i temps.

PRODUCTE NATURAL. Treballem el llom de forma natural sense injeccions.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació parcial 1kg.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de menú,
plats combinats, tapes, entrepans, buffets o colectivitats.
És un producte bàsic en la  majoria de cuines.
Fàcil descongelació i elaboració.



LLom filetejat a 5 mm.  de gruix

               Caixa de 4kg. aprox.
               Unitats/caixa: 4 blocs de 1kg aprox.
                30-40 talls per Kg.
               
Producte congelat en bloc de 1 kg.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

122002C- LLOM FILETEJAT a 5mm.

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’orígen nacional.

El llom es una peça noble del porc. Carn magra. 

   CANYA DE LLOM

LLOM FILETEJAT I PULIT. Estalvi de manipulació i temps.

PRODUCTE NATURAL. Treballem el llom de forma natural sense injeccions.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació parcial 1kg.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de menú,
plats combinats, tapes, entrepans, buffets o colectivitats.
És un producte bàsic en la  majoria de cuines.
Fàcil descongelació i elaboració.



Centre de llonça de porc tallada 15 cm de gruix.

               Caixa de 4 kg. aprox.

               Unitats/caixa: 40 unitats aprox

                Pes de tall: 110g. aprox.

                Producte congelat IQF

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

123001K- CENTRE DE LLONÇA DE PORC 

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’orígen nacional.

Treballem el centre de llonça del llom sencer, sense

la part de les puntes.

LLOM SENCER

LLONÇA PULIDA I SENSE MERMES. Estalvi de manipulació i temps.

FÀCIL DESCONGELACIÓ.  Permet la  descongelació individual.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de carta,

menú, buffets o colectivitats.

Fàcil manipulació i elaboració a la brasa, guisada o fregida.

Foto no disponible



               Caixa de 9-10kg. aprox.
               Unitats/caixa: 4-5 peces
                
           Producte congelat interfoliat.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

124005C- COSTELLA DE PORC

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’orígen nacional.

Peça sencera de la costella de porc.

   COSTELLA 

COSTELLA PULIDA I SENSE MERMES. Estalvi de manipulació i temps.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació individual.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de carta.

És un producte tradicional per elaborar plats al forn, brasa
 en salsa, guisats, etc... 



               Caixa de 4-5kg. aprox.

               Unitats/caixa: 12 aprox.

                Pes unitat: 600 g. aprox.

               

Producte congelat envasat al buit.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

123003C- FILET SENSE CORDÓ

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’origen nacional.

Es la peça més valorada del porc . La carn es melosa

i tendra.

FILET

FILET DE PORC PULIT. Estalvi de manipulació i temps.

PRODUCTE NATURAL. Treballem el llom de forma natural sense inyeccions.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació individual.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de menú,

buffets o colectivitats.

Ideal per cuinar la peça sencera al forn o tallar en medallons.

Fàcil descongelació i elaboració.



               Caixa de 5kg. aprox.
           
               Pes unitat: 357g. aprox. 
                
           Producte congelat interfoliat.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

128006C-GALTES PORC AMB OS

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’origen nacional.

Peça sencera de la galta amb os, pulida i neta.

   GALTA

GALTA DE PORC PULIDA . Estalvi de manipulació i temps.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació individual.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de carta i
colectivitats.
És un producte tradicional per elaborar plats al forn,
 en salsa, guisats, etc... 



               Caixa de 5kg. 
              Pes unitat: 340g. aprox. 
                
           Producte congelat interfoliat.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

128009C-GARRÓ DE PORC TALLAT MEITATS

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’orígen nacional.

Peça tallada per la meitat amb os, procedent la part
posterior del animal.

   GARRÓ

GARRÓ TALLAT I PULIT . Estalvi de manipulació i temps.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació individual.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de carta,
 menú o colectivitats.
És un producte tradicional per elaborar plats al forn,
 en salsa, guisats, etc... 



           

   

           

                    Caixa de 3,300 Kg. aprox

                    Pes unitat:  210 g. aprox

                     Unitats caixa: 4 paquets en 4 meitats

          Producte congelat  amb bossa individual.

     Envasat al buit.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

128022-C
PEUS DE PORC CUITS

AVANTATGES QUE OFERIM:

Peus cuits  partits per la meitat  bullits amb espècies.

 Es una carn molt gelatinosa.

Peus sense traces de gluten.

 
PRODUCTE CUIT.  Estalvi de temps en cocció de la peça.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet descongelar en paquets de 2 peus.

FÀCIL ELABORACIÓ. Facilitat per acabar a la brasa en pocs minuts.

Molt recomenat per establiments de restauració que realitzen

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



Peus de porc partits per la meitat.

               Caixa de 4 kg. aprox.

               Pes peça: 225g. aprox.

               

Producte congelat interfoliat per capes.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

128017C- PEUS DE PORC PARTITS CRU

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’orígen nacional.

Peus de porc partits per la meitat. 

PEUS DE PORC

PEUS DE PORC PULITS i BLANCS. Sense pèls .

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació parcial.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de menú.

Ideal per bullir i fer a la brasa o guisats amb salsa.



 Morro trocejat a porcions de 30x30mm aprox.
                       
                       Caixa de 3 kg. aprox.
                       
                     Producte congelat en IQF.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

129020C- MORRO DE PORC 

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’orígen nacional.

Només tallem de la part del morro del porc. 

   MORRO

MORRO TROCEJAT I PULIT. Estalvi de manipulació i temps.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació individual. (IQF)

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de menú, tapes o petites
racions.

És molt comú elaborar el  morro fregit.



Panxeta filetejada a 1 cm de gruix.

               Caixa de 4,5kg. aprox.

               Unitats/caixa: 160 unitats aprox

                Pes de tall: 27 g. aprox.

Producte congelat interfoliat per capes.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

129010C- PANXETA SENSE PELL 

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’orígen nacional.

Treballem la panxeta ben pulida i sense pell, per 

obtenir un tall que molt gustós i pulit sense tan greix.

PANXETA

PANXETA PULIDA I SENSE MERMES. Estalvi de manipulació i temps.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació parcial per capes.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de carta,

menú, buffets o col.lectivitats.

Fàcil manipulació i elaboració a la brasa, fregida. 



               Caixa de 6kg. aprox.

               Unitats/caixa: 20 peces (5 bosses)

               Unitats/ bossa : 4 peces

                Pes unitat: 300g. aprox.

               

Producte congelat al buit.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

123010C- SECRET DE PORC

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’origen nacional.

Es una peça que es troba entre la panxeta i paleta

del porc. Es molt gustosa per el greix entre vetes.

   SECRET

SECRET  PULIT. Estalvi de manipulació i temps.

PRODUCTE NATURAL. Treballem el llom de forma natural sense inyeccions.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació parcial per bossa.( 4 peces)

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de menú,

carta,buffets o colectivitats.

Fàcil descongelació i elaboració.



Taco tallat a daus de 20x 20 mm.

               Caixa de 4kg. aprox.
               Unitats/caixa: 2 blocs de 2kg aprox.

Producte congelat interfoliat en 2 blocs.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

124002C- TACO DE COSTELLA DE PORC 

Carn de porc blanc d’origen nacional.

Producte tallat de la part de la costella format per
els ossos de la costella i  la carn que els recobreix.

   COSTELLA 

AVANTATGES QUE OFERIM:
TACO PULIT I SENSE MERMES. Estalvi de manipulació i temps. 

TALLAT A MÀ. Treballem el taco tallat a ganivet de forma artesanal. 

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació parcial 2kg. 

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de menú,
carta o colectivitats.
És un producte de la cuina tradicional per donar gust a 
arrossos, pastes, guisats... 



Taco tallat a daus de 20x 20mm.               

                Caixa de 4 kg
                Unitats/caja: 2 blocs de 2kg.
              
 Producte congelat interfoliat en 2kg

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

126004C- TACO ESTOFAR PORC

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de porc blanc d’origen nacional.
 
 Taco tallat de la peça cap de llom, situada a la part
 del coll. És una carn molt magre .

   CABEZA DE LOMO

TACO PULIT  I SENSE MERMES. Estalvi de manipulació i temps.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació parcial en 2kg.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

Molt recomenat per establiments de restauració de carta, 
menú, buffets o colectivitats.
És un producte tradicional per elaborar plats guisats, estofats.



  Costelles tallades a  10 mm. de gruix.

            

             Caixa de 2 kg aprox.

      

    Producte congelat en IQF

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

323003C- COSTELLES DE CABRIT 

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de cabrit d’orígen nacional. 

Costelles de cabrit tallades del carrat . Es una de les 

peces més valorades del cabrit.

CARRAT

COSTELLES PULIDES I SENSE MERMES. 
FÀCIL MANIPULACIÓ. Caixa de 2 kg.

DESCONGELACIÓ  RÀPIDA. Es descongela en poc temps. 

El producte s’adapta  per restaurants de carta.

Es un plat molt apreciat per els comensals.

Es poden fer a la brasa o arrebosades.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



  
            
             Caixa de 4- 5kg
        Pes unitat: 400g.
        Unitats/caja: 10-14 aprox.
   
 Producte congelat envasat al buit.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

323005C- ESPATLLA DE CABRIT

AVANTATGES QUE OFERIM:

Carn de  cabrit  d’orígen europeu.

Peça sencera de l’espatlla de  cabrit- Té més os 
que la cuixa però la seva carn és molt tendre.

ESPATLLA

ESPATLLA SENCERA PULIDA. Estalvi de manipulació i temps. 
FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació individual. 

El producte s’adapta  per restaurants de carta.
És un producte molt apreciat per els comensals.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           Caixa de 2,5kg.

          Congelat en IQF
           Envasat a granel.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

422017C
PETXUGA DE POLLASTRE FILETEJADA ARREBOSADA

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb petxuga de pollastre filetejada
 arrebosada amb pa rallat sense gluten.

Producte càrnic de l’elaboració pròpia
a les nostres instal.lacions.

Producte sense traces de gluten.

SENSE GLUTEN.  Aptes per acelíacs.

FÀCIL DESCONGELACIÓ: Permet descongelar individualment.

Molt recomenat per establiments de restauració de 
menú, carta, buffets o colectivitats.

És un producte bàsic per elaborar plats senzills.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           

   

        Caixa de 4 Kg.

        Pes unitat: 108 g. aprox 

        Unitats caixa: 35-40 unitats

        2 blocs de 2kg.

        

Producte congelat interfoliat per capes

 Envasat a granel.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

 422014 C- ALES DE POLLASTRE ADOBADES

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb ales de pollastre  adobades

 amb pimentó de la Vera.

Elaboració pròpia a les nostres instal.lacions.

Producte apte per a celíacs.

SENSE GLUTEN.  Apte per a celíacs.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació parcial en 2kg

Molt recomenat per establiments de restauració o colectivitats

que elaboren tapes, buffets.

Fàcil elaboració.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           
  
           Caixa de 4 kg.
           Unitats caixa: 4 blocs de 1Kg.
          
            
       Producte  interfoliat per capes
    

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

225011C- PREP. CARN PICADA MIXTA  

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb carn magre de vedella i de 
 porc picada  a 5 mm.
Contenen un 96% de carn.

Producte càrnic de l’elaboració pròpia
a les nostres instal.lacions.

Carn picada sense traces de gluten.

SENSE GLUTEN.  Aptes per a celíacs.

FÀCIL DESCONGELACIÓ: Permet descongelar en 1 Kg.

Molt recomenat per establiments de restauració de carta, 
menú  buffets o colectivitats.

És un producte bàsic per elaborar plats de pasta, canelons, 
lassagnes, farcits, per fer hamburgueses, mandonguilles...

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           
  
           Caixa de 4 kg.
           Unitats caixa: 4 blocs de 1Kg.
          
            
       Producte  interfoliat per capes
    

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

225015C- CARN PICADA EXTRA VACÚ  (Prep. Carn) 

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb carn magre de vedella picada
 a 5 mm.
Contenen un 86% de carn.

Producte càrnic de l’elaboració pròpia
a les nostres instal.lacions.

Carn picada sense traces de gluten.

SENSE GLUTEN.  Aptes per a celíacs.

 FÀCIL DESCONGELACIÓ: Permet descongelar en 1 Kg.

Molt recomenat per establiments de restauració de carta, 
menú  buffets o colectivitats.

És un producte bàsic per elaborar plats de pasta, canelons, 
lassagnes, farcits, per fer hamburgueses, mandonguilles...

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           
  
    100g. Unitats/caixa: 48 unitats
       80g. Unitats/caixa: 60 unitats
       60g. Unitats/caixa: 80 unitats
      
      Producte  interfoliat per capes
    

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

225009C- 225002C-225007C-
BURGER MEAT MIXTA 60g.- 80g.-100g.

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb carn magre de vedella i de 
porc macerada i prensada.
Contenen un 67% de carn.

Producte càrnic de l’elaboració pròpia
a les nostres instal.lacions.

Carn picada sense traces de gluten.

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

SENSE GLUTEN.  Aptes per celíacs.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet descongelar individualment.

Molt recomenat per establiments de restauració de carta, 
menú  buffets o colectivitats.
És un producte bàsic.
Fàcil descongelació i elaboració

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           
  
    100g. Unitats/caixa: 48 unitats
       80g. Unitats/caixa: 60 unitats
      
      Producte  interfoliat per capes
    

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

225004C- 225003C
BURGER MEAT VACUNO 80g.-100g.

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb carn de vacú picada, 
macerada i prensada.
Contenen un 65% de carn.

Producte càrnic de l’elaboració pròpia
a les nostres instal.lacions.

Carn picada sense traces de gluten.

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

SENSE GLUTEN.  Aptes per celíacs.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet descongelar individualment.

Molt recomenat per establiments de restauració de carta, 
menú  buffets o colectivitats.
És un producte bàsic.
Fàcil descongelació i elaboració

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           
   
           Caixa  de 8 kg aprox.
           Pes unitat 30g. 
           Unitats caixa: 266 aprox.
            
          Producte congelat  IQF.
     Envasat a granel bossa blanca.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

125002E
MANDONGUILLES MIXTES AMB ALL I JULIVERT 30g.

   

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte laborat amb carn picada de porc i vacú, 
 picada a 3mm amb un toc d’all i julivert.

Producte càrnic d’elaboració pròpia
en les nostres instal.lacions.

Mandonguilles sense traces de gluten. 

 

SENSE GLUTEN.  Apte per celíacs.

CONGELAT IQF. Utilitzi les unitats que necesita. 

GUST TRADICIONAL I TEXTURA SUAU.

Molt recomenat per establiments de restauració que realitzen
plats de menú, buffets o colectivitats.
És un producte clàsic en la majoria de cuines professionals.
Per elaborar plats tradicionals: mandonguilles amb sèpia, 
amb salsa o amb verdures, etc...

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan comença 
la vida útil del producte, obtenint una carn fresca una vegada descongelada .

MODO DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:

 CAIXA ANÒNIMA



           
   
           Caixa de 3.450kg aprox.
           Pes unitat: 30g. 
           Unitats caixa: 115 unitats
            
          Producte congelat IQF.
     Envasat a granel.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

125002C
MANDONGUILLES MIXTES AMB ALL I JULIVERT DE 30g.

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb carn  magre de porc i vedella
picada a 3mm amb un toc d’all i julivert.
Contenen un 65% de carn.

Producte càrnic de l’elaboració pròpia
a les nostres instal.lacions.

Mandonguilles sense traces de gluten.

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

SENSE GLUTEN.  Aptes per a celíacs.

CONGELAT IQF. Utilitzi les unitats que necesiti.

GUST TRADICIONAL I TEXTURA SUAU. Elaboració de la fòrmula clàsica. 

Molt recomenat per establiments de restauració que realitzen
plats de menú, plats de cassola, buffets o colectivitats.
És un producte clàssic en la majoria de cuines professionals.  
Per elaborar plats tradicionals: mandonguilles amb sèpia, 
salses, verdures, etc..

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           
   
           
           Pes unitat: 30g. +- 2 g.
           Unitats caixa: 115 unitats
            
          Producte congelat IQF.
     Envasat a granel.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

225008C
MANDONGUILLES VACÚ AMB ALL I JULIVERT DE 30g.

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb carn  magre de  vedella
picada a 3mm amb un toc d’all i julivert.
Contenen un 61% de carn.

Producte càrnic de l’elaboració pròpia
a les nostres instal.lacions.

Mandonguilles sense traces de gluten.

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

SENSE GLUTEN.  Aptes per a celíacs.

CONGELAT IQF. Utilitzi les unitats que necesiti.

GUST TRADICIONAL I TEXTURA SUAU. Elaboració de la fòrmula clàsica. 

Molt recomenat per establiments de restauració que realitzen
plats de menú, plats de cassola, buffets o colectivitats.
És un producte clàssic en la majoria de cuines professionals.  
Per elaborar plats tradicionals: mandonguilles amb sèpia, 
salses, verdures, etc..

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           

   

           Caixa de 3.360kg aprox.

           Pes unitat: 6g. 

           Unitats caixa: 560 unitats

            

          Producte congelat IQF.

     Envasat a granel.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

125004C
MINI MANDONGUILLES MIXTES AMB ALL I JULIVERT 
DE 6g.

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb carn  magre de porc i vedella

picada a 3mm amb un toc d’all i julivert.

Contenen un 66% de carn.

Producte càrnic de l’elaboració pròpia

a les nostres instal.lacions.

Mini mandonguilles sense traces de gluten.

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

SENSE GLUTEN.  Aptes per celíacs.

CONGELAT IQF. Utilitzi les unitats que necesiti.

GUST TRADICIONAL I TEXTURA SUAU. Elaboració de la fòrmula clàsica. 

Molt recomenat per establiments de restauració que realitzen

tapes, petites racions, buffets o colectivitats.

Es un producte original per fer elaboracions més creatives.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           
   
           Caixa de 4,6 kg aprox.
           Pes unitat: 130g. 
           Unitats caixa: 36 unitats
           Llargada de 125 mm la peça.
            
          Producte congelat IQF.
    

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

121004C
BOTIFARRA de PORC de 130g.

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb carn magre de porc de la
part de l’espatlla i panxeta, picada a 6mm i embutida
amb tripa de colàgen.
Contenen un 90% de carn.

Producte càrnic de l’elaboració pròpia
a les nostres instal.lacions.

Botifarra  sense traces de gluten.

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

SENSE GLUTEN.  Aptes per a celíacs.

CONGELAT IQF. Utilitzi les unitats que necesiti.

GUST TRADICIONAL I TEXTURA SUAU. Elaboració de la fòrmula clàsica. 

Molt recomenat per establiments de restauració de carta, 
menú  buffets o colectivitats.
És un producte tradicional en la  majoria de cuines.
Fàcil descongelació i elaboració.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan
 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           

   

           Caixa de  3.960kg. aprox.

           Pes unitat: 36g. 

           Unitats caixa: 110 unitats

           Longitut : 125mm.

          Producte congelat IQF.

     Envasat a granel.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

121002C- SALSITXES DE 36g.

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb carn magre de porc de la part

d’espatlla i la panxeta.

Conté un 90% de carn.

Producte càrnic de l’elaboració pròpia

a les nostres instal.lacions.

Salsitxes sense traces de gluten.

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

SENSE GLUTEN.  Aptes per a celíacs.

CONGELAT IQF. Utilitzi les unitats que necesiti.

Molt recomenat per establiments de restauració de menú, 

buffet  o col.lectivitats.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           

   

    LLom empanat filetejat a 1cm.

        Pes unitat: 90g. ± 10. aprox 

        Unitats caixa: 36 unitats

            

          Producte congelat IQF.

     Envasat a granel.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

 125015C- EMPANAT DE PORC DE 90g.

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb carn de porc i empanat 

amb pa rallat sense gluten.

Producte càrnic de l’elaboració pròpia

a les nostres instal.lacions.

Empanat de porc ense traces de gluten.

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

SENSE GLUTEN.  Aptes per a celíacs.

CONGELAT IQF. Utilitzi les unitats que necesiti.

GUST I TEXTURA SUAU. 

Molt recomenat per establiments de restauració que realitzen

plats de menú, plats de cassola, buffets o colectivitats.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           

   

           

           Caixa de 3 Kg.

           Pes unitat:  120g. 

           Unitats caixa:  23-25 unitats

            

          Producte congelat IQF.

     Envasat a granel.

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

122003C
LLIBRETS EMPANATS 120g.

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb llom de porc i pernil dolç i 

formatge. Empanat amb pa rallat sense gluten.

Producte càrnic de l’elaboració pròpia

a les nostres instal.lacions.

LLibret sense traces de gluten.

SENSE GLUTEN.  Aptes per celíacs.

CONGELAT IQF. Utilitzi les unitats que necesiti.

ELABORACIÓ ARTESANAL. 2 talls de llom de porc més pernil dolç i formatge.

Molt recomenat per establiments de restauració que realitzen

plats de menú, buffets o colectivitats.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



           

   

        Caixa de 2.700Kg.

        Pes unitat: 90g.

        Unitats caixa: 30 unitats.

Producte congelat interfoliat per capes

 

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE

 126002C- PINXOS AL PIMENTÓ 90g.

AVANTATGES QUE OFERIM:

Producte elaborat amb tacos de porc adobats amb 

pimentó vermell, tallats a daus i presentats en forma

de pincho d’uns 25 cm.

Producte apte per celíacs.

PREU PER UNITAT. Obtindrà el cost real del plat.

SENSE GLUTEN.  Aptes per celíacs.

FÀCIL DESCONGELACIÓ. Permet la descongelació parcial per capes.

Molt recomenat per establiments de restauració o colectivitats

que elaboren tapes, buffets o colectivitats.

Fàcil elaboració.

El producte congelat ofereix l’avantatge al restaurador de decidir quan

 comença la vida útil del producte, obtenim una carn fresca un cop descongelada .

MODE DE COCCIÓ:

SEGMENT DE CLIENT:



Són productes càrnics cuinats a baixa temperatura en el seu propi suc. 

Les carns confitades s’han cuinat amb sal i pebre negre durant 12 hores.

De manera, que obtindrem una carn cuita molt tendre i de textura melosa amb un gust neutre.

Amb l’objectiu, que el cuiner profesional solament, afegeix la salsa o la guarnició que desitji,  amb l’avantatge 

d’estalviar-se el temps de cocció de la carn. 

LA NOSTRA PRESENTACIÓ

 Caixes de fàcil emmagatzematge (3- 4 kg)
  Format individuals calibrats
 Vida útil en congelat de 700 dies

            Carns sempre tendres
  Bossa al buit per ració.
  Fàcil regeneració al microones 

Ficció de presentació dels nostres productes

                           

        - Coneixement  del cost real de la ració sense mermes. 
        -  Pèrdua del pes en la cocció molt inferior a l’obtingut del cuinat tradicional. 
        -  Possibilitat de regeneració inmediata al microones en cas de necessitat.
        -  Regularitat del producte amb els plats de carn de llarga cocció. 
        -  Faciliten temps al professional per personalitzar la recepta de la millor manera.

   En descongelació frigorífica, el producte es manté a dins la seva bossa,sense pèrdues 
   de buit entre 10/15 díes.
   va       MOLT RECOMENAT PER RESTAURANTS DE CARTA O CUINES CENTRALS

       Que són les carns confitades?

NOU SERVEI

 

     BENEFICIS  PER EL RESTAURADOR    

CARNS  CONFITADES 



 CONSEJO: 
Se recomienda descongelar previamente la bolsa entre 4ºC y 7ºC en el frigorífico  entre 12-24 horas antes de la regeneración.

MODO DE REGENERACIÓN RECOMENDADO:

 1. Introducir la bolsa al vacío al microondas durante 5-6 minutos o templar ligeramente al baño maría a 70ºC durante 15 min.

 2. Abrir la bolsa y verter toda la pieza con su jugo en el horno y calentar  180ºC  durante 12 -15 minutos  o marcar a la plancha.

 3. Emplatar y servir al gusto. 

           Opcional:  Aprovechando el jugo de la bolsa (gelatina) podemos utilizarlo como fondo y elaborar la salsa de 

                                       acompañamiento  (mostaza, pimienta, vino, queso, etc..) o simplemente reducirla o ligarla.

Fotografías de ficción de presentación de nuestros productos

GICARNS S.L. Avda Mas Vilà 190-Riudellots de la Selva. Tel. 972 47 7562 . info@gicarns.com

En descongelación frigorífica, manteniendo el producto en su bolsa, sin pérdidas de vacío se conserva entre 10/15 días. Una vez descongelado no se 

debe volver a congelar.

Nuestras mejores carnes confitadas 
  a baja temperatura en su propio jugo.



CARNS  CONFITADES

A BAIXA TEM PERATURA

GALTA DE PORC CONFITADA 375g.

 PRESENTACIÓ DE PRODUCTE

Caixa de 3kg. aprox.
Unitats caixa: 10 Unitats
Pes unitat: 375g. aprox.
Envasat al buit  amb bossa de cocció.
Format individual por ració.

FÀCIL REGENERACIÓ  -  SENSE PÈRDUES DE COCCIÓ  - PRODUCTE ACABAT CUIT- CARNS TENDRES

MODE DE REGENERACIÓ:

Producte recomenat per restaurants 
de carta o menú.

Fàcil elaboració de plats de llarga 
cocció en pocs minuts.

Producte preparat per precalentar al Bany Maria o al microondas 

uns minuts. Posteriorment, introduir el contingut de la bossa al forn

i dorar uns 10 minuts amb la salsa o guarnició que el cuiner desitji.

Galta de porc amb os cuinada a baixa temperatura amb bossa al buit en el seu propi suc durant

12 hores. La galta és una peça de carn molt magre i molt melosa. Es ideal perquè el cuiner, 

regeneri el producte amb la bossa i li afegeixi el acabat final al forn o a la planxa amb guarnició.



CARNS  CONFITADES

A BAIXA TEM PERATURA

GARRÓ DE PORC CONFITAT 375g.

 PRESENTACIÓ DE PRODUCTE

Caixa de 3kg. aprox.
Unitats caixa: 8 Unitats
Pes unitat: 375g. aprox.
Envasat al buit  amb bossa de cocció.
Format individual por ració.

FÀCIL REGENERACIÓ  -  SENSE PÈRDUES DE COCCIÓ  - PRODUCTE ACABAT CUIT- CARNS TENDRES

MODE DE REGENERACIÓ:

Producte recomenat per restaurants 
de carta o menú.

Fàcil elaboració de plats de llarga 
cocció en pocs minuts.

Producte preparat per precalentar al Bany Maria o al microondas 
uns minuts. Posteriorment, introduir el contingut de la bossa al forn
i dorar uns 10 minuts amb la salsa o guarnició que el cuiner desitji.

Garró de porc partit cuinat a baja temperatura amb bossa al buit en el seu propi suc durant
12 hores. És una peça de carn molt magre i molt melosa. Es ideal perquè el cuiner, 
regeneri el producte amb la bossa i li afegeixi el acabat final al forn o a la planxa amb guarnició.


