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S’acosta la primavera
Un any més, la primavera s’acosta i les ganes de sortir a les 
terrasses, aquest any més que mai, són moltes.

Després d’un any complicat, esperem començar la temporada 
amb molta força i moltes il·lusions i nous projectes.

Des d’Assolim, et volem ajudar i estar al teu costat una ve-
gada més, i et fem una sèrie de propostes per a la teva carta, 
o menú, adequades i algunes innovadores.

Propostes, com sempre per a tota la tipologia dels nostres 
clients, siguin restaurants de carta o de menú, de Fast Food, o 
d’ Slow Food, oferint una selecció de les nostres millors refe-
rències per a cada tipus de restauració

Una selecció de les nostres millors referències de bacallà i 
dels seus derivats, donat que entrem properament a la Qua-
resma, i un dels nostres forts, és precisament el bacallà, salat 
i dessalat que et podem oferir amb les nostres marques top, 
tan de Bacallà Gardell, com de BlueSeafood.

Des d’ arrossos, fideuàs, croquetes, lasanyes i canelons, una 
selecció de patates, amb una novetat molt interessant, i sense 
oblidar la nostra proposta de carn i peix fresc i de embotits, 
formatges i postres.

Demana als nostres assessors comercial qualsevol aclariment 
o dubte que tinguis, i si encara no tens la nostra App per 
a fer les comandes, demana als nostres assessors que et 
donin d’alta i beneficiat de les promocions que fem per 
comprar a través de la App.
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Bunyols de bacallà Recetas 
de la Abuela

Ref: R551 
Caixa de 4 x 1 Kg. 
Bunyols de bacallà amb un 12% de matèria 
noble i una barreja d’all i julivert. Un produc-
te ideal com a tapa o aperitiu per degustar 
sol o acompanyat d’altres aperitius.

3,99 €/Kg.

2-3 min.180 ºC

Bunyols de bacallà Recetas del Mesón
Ref: R9513 
Caixa de 4 x 500 Gr.
Exquisits bunyols de bacallà elaborats a partir de la nostra 
recepta tradicional i amb més d’un 30% de bacallà. Amb una 
forma artesanal, cruixents per fora i flonjos per dins, són ide-
als com a aperitiu, tapa o ració de qualitat.

7,47 €/Kg.

2-3 min.180 ºC

Croquetes de bacallà
Ref: R734
Caixa de 4 x 1 Kg. (35 Gr./unitat)
Fetes amb un 12% de bacallà d’alta qualitat 
en la seva farcit, ceba i un toc d’espècies.

3,74 €/Kg.

2-3 min.180 ºC

Caneló XXL de brandada de bacallà
Ref: R965 
Caixa de 3 Kg. (32 unitats)
Suau farcit de brandada de bacallà, 
el 56% és matèria noble. 
De gran mida (15 cm.) i possibilitat de 
múltiples acabats.

0,81 €/unitat.

15 min.180 ºC



Bacallà
Gardell
Autèntic Bacallà dʼIslàndia

Des de sempre hem apostat per l’elaboració i comerci-
alització d’aquest producte, que és únicament elaborat 
amb l’autèntic Gadus Morhua, el bacallà de l’Atlàntic 
Nord, i especialment el Bacallà d’Islàndia de primera 
qualitat i capturat amb el mètode d’ham, per ser aquest 
el bacallà de més qualitat i el més apreciat en el món.

Estem especialitzats en talls en bacallà d’Islàndia 
específics per a hostaleria i  alimentació. 

Oferim una gamma molt àmplia de referències per a tot 
tipus de restaurants, des de lloms de bacallà d’una ex-
cel·lent qualitat i de grans dimensions a talls molt econò-
mics, sense deixar enrera la qualitat.

Disposem referències i formats per a supermercats, boti-
gues de congelats i botigues d’alimentació.

Totes els nostres productes estan elaborats amb baca-
llà d’Islàndia de primera qualitat.
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El nostre procès és completament manual, així que
depenent del tamany, el pes i el gruix del filet, els talls 
poden ser de diferents tipus.

L’esqueixat és una de les nostres especialitats, així que el 
mimem seleccionant les millors parts.

Un cop tallem i treiem l’espina al bacallà, procedim a  dessalar. 
Aquest procés es realitza en cambres frigorífiques, mantenint una temperatura constant entre 1 a 3 graus centígrads.
El bacallà s’introdueix en banyeres amb aigua freda amb una temperatura entre 1 a 3 graus centígrads. 

Tots els canvis d’aigua, es realitzen amb aquesta 
temperatura.

No afegim cap tipus de Sulfat en el moment del 
dessalat.

Amb aquest procés de dessalat mantenint una 
temperatura constant, vam aconseguir allargar la 
vida a el bacallà, arribant a poder ser cuinat un 
cop passats entre 6 a 8 dies sense començar a fer-
se malbé. 

És molt important que la cadena de fred no es 
trenqui en cap moment.

2
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Bacallà esqueixat esp. salat
Ref: GA0035 
Caixa de 5 Kg. Bacallà, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia

14,40 €/Kg.

Bacallà esqueixat extra. salat
Ref: GA0036 
Caixa de 5 Kg. Bacallà, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia
16,20 €/Kg.

Tires de bacallà esqueixat salat sense pell
Ref: GA0034 
Caixa de 5 Kg. Bacallà, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia
14,40 €/Kg.

Filet de bacallà salat 700/1.000
Ref: GA0039 
Caixa de 5 Kg. Bacallà, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia

14,40 €/Kg.

Bacallà
Gardell
Autèntic

 

Bacallà

 

dʼIslàndia

Cues

Pil - PilVentresca

Esqueixat

Lloms

P roductes del bacalla salats P roductes del bacalla desalats
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Cuetes de bacallà 250/300
Ref: GA0003 
Caixa de 6 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia

6,00 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Cues de bacallà 400/500
Ref: GA0002 
Caixa de 6 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia

7,00 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Lingot de bacallà +/-200 Gr.
Ref: GA0011 
Caixa de +/- 5 Kg. aprox.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia

14,50 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Llom de bacallà superior curt 600/700
Ref: GA0024 
Caixa de 7 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

19,45 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Filet de bacallà Pil-Pil
Ref: GA0052 
Caixa de +/-5,8 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

12,95 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Tenim el tall  que necessites

Bacallà esqueixat extra
Ref: GA0016 
Caixa de 6 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

14,00 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Bacallà esqueixat especial IQF
Ref: GA0008 
Caixa de 6 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

9,50 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

P roductes del bacalla salats P roductes del bacalla desalats
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Jumbo -  Tr
iple jumbo

Ventresca
Secret o llom jún

ior

Cua

Centres

2,18 €
tall de 200 Gr.

aprox.

2,18 €
tall de 200 Gr.

aprox.

Lloms de bacallà triple jumbo de 1a
Ref: P567 
Caixa de 5 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia

10,90 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Lloms de bacallà triple jumbo
Ref: P734 
Caixa de 5,5 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. 
Procedència: Islàndia

10,90 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Lloms jumbo superiors de bacallà de 1a
Ref: P560 
Caixa de 5 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

10,53 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Lloms de bacallà 200/400
Ref: P1032 
Caixa de 5 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

8,96 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Bacalla al  
punt de salTallem manipulem i processem totes les 

nostres referències Blue SeaFood

Talls de bacallà ideals per a preparar qualsevol 
de les deliciones receptes:
fregit, al forn amb all i oli, a la Vizcaina, a la 
llauna, etc.

Lloms jumbo de bacallà 2a IQF
Ref: P890 
Caixa de 5 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

7,65 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Lloms jumbo de bacallà envasats al buit
Ref: P1141 
Caixa de 5 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

6,80 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.
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Bacallà esqueixat
Ref: P1037 
Bossa de 500 Gr.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat Gadus Morhua.
Bacallà esmicolat i al punt de sal, que està llest per consumir un cop 
descongelat, ja sigui en fred, per amanides o en calent.

3,99 €/bossa 500 Gr.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Filet de bacallà de 1a 500/1000
Ref: P1017 
Caixa d’11 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

7,54 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Filet de bacallà 1a. +1.000
Ref: 91014 
Caixa d’11 Kg.
Varietat: Gadus morhua d’Islàndia al punt de sal.
Deixar descongelar i preparar per a cuinar. Ideal per a fer al forn.

7,79 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar. 1,17 €
Ració de 150 Gr.

Lloms de bacallà +300 Gr.

14,97 €/Kg.

Ref: P1059
Caixa de 2 Kg.
Varietat: Gadus morhua d’ham d’Islàndia al punt de sal.
Ideal per a fer al forn.

Filet de bacallà de 2a +1000
Ref: P694 
Caixa de 11 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

4,25 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Supremes de bacallà extra
Ref: P1116 
Caixa de 2 Kg.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

12,25 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.



Productes del mar
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Un dels nostres valors afegits és tenir una sala de 
manipulació pròpia on podem oferir diferents ti-
pus de preparació del peix: net, filetejat, des es-
catat, a rodanxes, envasat al buit, tot en funció 
del que necessiti per a les seves creacions més 
innovadores i la seva millor conservació.

Recorda de demanar al teu assessor comercial 
quin tipus de preparació vols.

Preparació del peix

Assolim disposem d’atenció telefònica 
especialitzada, i personalitzada per
la família del peix fresc.

Demana-li al teu assessor comercial, 
si vols gaudir aquest servei.

Horari: de 21:30 h a 23:30 h

Ref: PF60021
Peces de 300/400 Gr.
Ideal per a fer al forn.

Orada 300/400

Musclo Gallec Cabo de Cruz
Ref: PF91185
Sac de 5 Kg.
Ideal per a fer arrossos o fer a la marinera.

Cua de rap 2/3
Ref: PF60034 
Peces de 2/3 Kg. aprox.
Varietat: Lophius Piscatorius Ideal per a fer 
a la planxa o al forn.

Sípia gran bruta 1/3
Ref: PF93172
Peces de +/- 1/3 Kg. aprox. 
Ideal per fer arrossos, anelles, etc.

Lluç sencer Volanta 2/3
Ref: PF60123
Peces senceres de 2/3 Kg. aprox. 
Ideal per fer al forn, etc.

Bacallà Skrei 4/6 Kg.
Ref: PF77723
Peces senceres de 4/6 Kg. aprox. 
Ideal per a porcionar.
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Allistat 32/36 Gober
Ref: P159 
Caixa de +/- 2 Kg. aprox
Varietat: Aristeus Antenatus.
Ideal per a fer a la planxa.

24,95 €/Kg.

Llagostinera núm. 3
Ref: P064 
Caixa de 2 Kg. (30/40 unitats/Kg.)
Gamba llagostinera congelada a bord. 
Ideal per a fer a la planxa o preparar plats de peix.

10,72 €/Kg.

Escamarlà núm. 1 Primera 11/15
Ref: P575 
Estoig de 1,5 Kg. (11 - 15 unitats). 
Pes escorregut: 1,350 Kg.
Varietat: Nephrops norvegicus.
Origen: Escòcia. Ideal per fer a la planxa, paelles 
i guissos.

16,00 €/Kg.

Brou concetrat de peix
Ref: CF0090 
Safata d’1 Kg.
Plat preparat de 5a gamma a base de peix, concen-
trat i pasteuritzat.
Sense gluten, conservants, ni colorants.
Diluir 1 Kg. de caldo concentrat en 8 litres d’aigua. 
Escalfar i servir.
36 racions de 250 Ml.
Vida útil: 48 hores després d’obert.
6,99 €/unitat.

GAMMA5aPRODUCTE

Baix en sal
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Calamar indi trossejat IQF
Ref: P1066 
Caixa de 4 Kg.
Varietat: Loligo duvauceli. Origen: India. 
Ideal per a fer arrossos i paelles.

4,49 €/Kg.

Sípia neta 300/400
Ref: P926 
Caixa de 6 Kg. (12/20 peces)
Varietat: Sepia officinalis. Origen: Marroc. 
Ideal per a fer a la planxa.

7,90 €/Kg.

Tires de sípia neta
Ref: P1058 
Bloc d’1 Kg.
Varietat: Sepia officinalis. Origen: Marroc. 
Ideal per a fer a la planxa o preparar arròs.

9,75 €/Kg.

Potes de pop cuites 100/150 Gr.
Ref: RF033 
Safata de 10 unitats
Varietat: Octopus vulgaris. 
Ideal per fer a la planxa.

25,00 €/safata.  2,50 €/pota.
Potes de pop cuites 200/250 Gr.

Ref: RF034 
Safata de 8 unitats
Varietat: Octopus vulgaris. 
Ideal per fer a la planxa.

48,90 €/safata.  6,11 €/pota.

Calamar Holandès 500/1000

9,50 €/Kg.

Ref: P1088 
Caixa de 10 Kg.
Varietat: Loligo vulgaris. Ideal per a fer a la planxa.

Tub de pota Illex 200/400 M
Ref: P1025 
Caixa de 5 Kg.
Varietat: Illex argentinus. 
Ideals per a porcionar i fer arrosos, a l’anda-
lusa, etc.

5,29 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.Deixar descongelar abans de cuinar.Deixar descongelar abans de cuinar.
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Filet de sardina hostaleria
Ref: P977 
Caixa de 7 Kg.
Varietat: Sardina pilchardus.
Ideal per a fer a la brasa o fregida.

2,99 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Llenguado Holandès H-3  
250/300  

Ref: P597 
Caixa de 5 Kg. Eviscerat. IQF.
Llenguado Holandès. Varietat Solea Solea. 
Ideal per a fer al forn o a la planxa.

10,86 €/Kg.

Porcions de salmó noruec 
125 Gr.

Ref: P1041 
Caixa de 2,5 Kg. 10 pack de (2 x 125 Gr/peça)
Lloms de salmó noruec envassats 
individualment. Varietat: Salmó Salar.

13,99  €/Kg.

Lluç sencer núm. 5    
1,8/2,5 Kg.

7,95 €/Kg.

Ref: P043 
Peces d’entre 1,8 i 2,5 Kg. Aprox.
Merlucius australis pescat amb ham.  
Orígen: Xile
Ideal per a fer al forn o a la planxa.

1,19 €
Tall de 150 Gr.

Porcions de fogonero   
al punt  de sal

Ref: P1023
Caixa de 6 Kg. (21 peces aprox.)
Varietat: Pollachius Virens. 
Origen: Atlàntic Norest.
Ideal per a fer al forn arrebossat o a la brassa.

3,91 €/Kg.

1,11 €
unitat 285 Gr.

aprox.

1,75 €
unitat 125 Gr.

aprox.

Filet de tonyina
Ref: P1054 
Caixa de 6 Kg. (Filets de 300 Gr./aprox.)
Filets de tonyina d’aleta groga.
Varietat: Thunnus albacares.
Ideal per a fer a la planxa o al forn.

9,33 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Rodanxa de caella G IQF
Ref: P449 
Caixa de 7 Kg.
Varietat: Prionace glauca.
Ideal per a fer a la planxa o al forn.

3,50 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Llom de peix escolar 1/3 
“mantequilla”

Ref: P1069 
Peces de 1/3Kg. aprox.
Varietat: Lepidocybuim flavobrunneum. 
Sense pell ni espines.

7,90 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Cua de rap de Senegal 
300/500 IQF

Ref: P1142 
Caixa de 5 Kg.
Cues de rap eviscerat, sense cap, ni pell. 
Varietat: Lophius SPP.

9,50 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar. Deixar descongelar abans de cuinar.

Deixar descongelar abans de cuinar. Deixar descongelar abans de cuinar. Deixar descongelar abans de cuinar.

Ideal per a 
 preparar sushi

2,80 €
filet de 300 Gr.

aprox.

3,80 €
Cua de 400 Gr.

aprox.



Verdures
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Verdures
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Ref: 98022 
Bossa de 2,5 Kg.
Colocades una a una i superposades fins a 
formar pràctiques porcions de 125 Gr. 
Els espinacs tenen una textura suau, i un 
gust intens.

Espinacs mil fulles

1,52 €/Kg.

180 ºC 5-7 min.

4,99 €/Kg.

0,44 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

Ref: V8024 
Bossa d’1 Kg.
Pebrots vermells i pebrots grocs rostits
(llarg 70 - 160mm. Ample 50 - 140mm).
Deixar descongelar a +3ºC durant 12 hores.

Pebrot brasa
Ref: F3701 
Bossa d’1 Kg.
Ideal per l’elaboració de bases i sofregits:
ceba, tomàquet, pebrot verd, i all .

Verdures per sofregit

2,45 €/Kg.

7 min.175 ºC

Ref: R527 
Caixa de 4 x 1 Kg.
Elaborades amb un 60% de vegetals: car-
bassó, pebrot verd, pebreto vermell, ceba, 
pastanaga i mongeta tendra. Excelent op-
ció com a primer plat o guarnició.

Stick verdures en tempura

4,59 €/Kg.

1,5 min.180 ºC

Ref: V132 
Bossa d’1 Kg.
Espàrrecs grans. (Asparagus officinalis L.)
Descongelar i cuinar abans de consumir..

Espàrrec gruixut 16/20

5,25 €/Kg.

Ref: M311 
Caixa de 6 Kg.
Alvocats tallats a meitats.
Deixar descongelar i llestos per al seu us.
Ideals per a preparar amanides. 

Alvocat meitats

5,33 €/Kg.

Ref: C044 
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Cuidada selecció d’ingredients per la el·la-
boració d’una ensaladilla de gran qualitat.
Patata, pastanaga, pèsol, mongeta verda.

Ensaladilla selecta 

1,49 €/Kg.

180 ºC 5-7 min.

1,11 €/Kg.

180 ºC 5-7 min.

Ref: V1012 
Bossa de 2,5 Kg.
Pèsol fi.

Pèsol fi Faves super baby
Ref: F3677 
Bossa d’1 Kg.
Faves de mida inferior a 10,5 mm i textura 
extrafina. Són les més petites i delicades.

5,45 €/Kg.

8-10 min.175 ºC

0,37 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.



Patates
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Patata Crunchy Petals
Ref: V736 
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patata amb la seva pell tallada en forma de cullera i recoberta de la 
seva fècula o midó.

3-4 min.175 ºC

1,99 €/Kg.

Comprant 1 caixa de

de regal
un envàs de salsa brava 
Hellmann's

Crunchy Petals
0,16 €

Ració de 80 Gr.
 aprox.

Ref. S2550



Patates
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0,16 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

Patata 9 x 9
Ref: V729 
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Patata de tall 9 x 9 recte, prefregida.

3 min.175 ºC

0,92 €/Kg.

0,09 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

Patata “gajo” mediterrani
Ref: 70094 
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Amb un gust íntegre a patata i un toc suaument picant de Xili i pebre 
vermell, sense rastre d’altres sabors.

3 min.175 ºC

1,89 €/Kg.

0,15 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

Patata Brava Chef
Ref: V228
Caixa de 4 x 2,5 Kg
Patates tallades en forma de dau ideals pera preparar tapes i patates 
braves.

3 min.175 ºC

1,85 €/Kg.

0,15 €
Ració de 80 Gr.

 aprox.

Patata Dollar
Ref: V210 
Caixa de 4 x 2,5 Kg
Rodanxes de patata, pre fregides i ultracongelades fàcils i ràpides 
de preparar.

3 min.175 ºC

1,99 €/Kg.

3 Patata pensada per Takeaway.
3 Llarga durabilitat.
3 Cartutxos tancats.

Patata Hot2home TM

Ref: V297
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patata pensada pel Takeaway, ambb llarga durabilitat i amb cartutxos tancats

3 min.175 ºC

2,10 €/Kg.

0,25 €
Ració de 120 Gr.



Precuinats
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Precuinats
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3,46 €
Ració 400 Gr. 

aprox.

Paella de marisc
Ref: E4000 
Caixa de 6 safates x 6 racions.
(1,4 Kg.) (2,4 Kg. producte cuinat)
Paella d’arròs amb escamarlà, calamar, gamba llagostinera, musclos, pèsols i pebrot.
Retirar el plàstic i abocar el contingut a una paellera. Afegir aigua bullint, i cuinar 
fins que no quedi aigua degut a la cocció.

8,66 €/safata de 6 racions.

3,59 €
Ració 400 Gr. 

aprox.Arròs negre
Ref: E4002 
Caixa de 6 x 6 racions. (1,4 Kg.) (2,4 Kg. producte cuinat)
Arròs amb sofregit, pota, gambes, musclos, pebrot, pèsols i tinta de calamar.
Retirar el plàstic i abocar el contingut a una paellera. Afegir aigua bullint, i cuinar 
fins que no quedi aigua degut a la cocció.

8,97 €/safata de 6 racions.

Paella mixta 12 unitats
Ref: BR202 
Caixa de 12 unitats.
Arròs amb sofregit (tomàquet, ceba, pebrot, oli de gira-sol, brou de peix 
i espècies), pollastre, escamarlà, costella de porc, pota, musclos, pebrot i 
pèsols.

4,42 €/unitat.

Paella de marisc
Ref: E3644 
Safata de 415 Gr. (2 racions)
Arròs amb sofregit 70% [arròs, tomàquet, ceba, oli d’oliva 2%, brou de peix deshidratat, (conté peix 
i gamba), pebrot, oli de gira-sol, espècies, sal, all, midó], marisc 20% gambeta boreal, anelles de 
potes, musclos, pèsols, pebrot vermell.

2,95 €/safata

Fideuà de marisc
Ref: E3655 
Safata de 360 Gr. (2 racions)
Fideus amb sofregit 70%, tomàquet, ceba, oli d’oliva 4%, oli de gira-sol, brou de peix deshidratat 
(conté peix i gamba), pebrot, sal, espècies, all, midó, marisc 16% [gambetes, anelles de pota, musclos, 
pèsols i pebrot vermell.

2,75 €/safata

Bolcar el contingut de la safata en una paella de 30 cm dediàmetre aproximadament. 
Afegir 500 ml (2 gots) d’AIGUABULLINT. Remoure per distribuir el sofregit i els ingredients.
Coure a foc fort 4 min. i a foc mig 8 min., fins que els fideushagin absorbit tota l’aigua.

Instruccions
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Base de pizza amb tomàquet
Ref: R3051 
Caixa de 6 x 250 Gr.
Farines de blat i malta, aigua, tomàquet, oli
d’oliva, sal, oli de gira-sol, llevat, sucre, espècies.

1,33 €/base.

Pizzes 10-15 min. 190 - 200 ºC 6-7 min.



Pizza fina margarita

2,25 €/unitat.

Ref: 66215 
Caixa de 6 x 310 Gr. (27 Cm.)
La massa d’aquesta pizza s’aconsegueix 
gràcies a un procés manual amb llargs re-
posos i afegint massa mare. Amb un far-
ciment, del 60% del pes total de la pizza, 
incorpora com a ingredients: mozzarella, 
tomàquet, orenga i pebre.

Pizza fina pernil i formatge

2,83 €/unitat.

Ref: 66185 
Caixa de 6 x 330 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, Mozzarella,orenga, pernil dolç.

Pizza fina barbacoa

2,72 €/unitat.

Ref: 66115 
Caixa de 6 x 390 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella, bacó, carn de porc, 
ceba, salsa barbacoa i orenga. 

Pizza fina vegana

2,72 €/unitat.

Ref: 66195 
Caixa de 6 x 360 Gr. (27 Cm.)
La millor opció per a vegans, amb carbassó, 
ceba morada, formatge vegà, xampinyons, 
tomàquet cherry, espinacs, pebrot vermell, 
tomàquet, orenga i pebre.

Pizza fina bacon i xampinyons

2,83 €/unitat.

Ref: 66175 
Caixa de 6 x 390 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, orenga, pebre blanc,  mozzare-
lla, formatge curat, bacon i xampinyons.

Pizza fina pepperoni

2,84 €/unitat.

Ref: 66216 
Caixa de 6 x 360 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, Mozzarella ,orenga, Peperoni.

Pizza fina 4 formatges

2,92 €/unitat.

Ref: 66219 
Caixa de 6 x 360 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella, orenga, formatge 
de cabra, formatge blau i cheddar.

Pizza fina Napolitana

2,74 €/unitat.

Ref: 66217 
Caixa de 6 x 390 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella, orenga, tonyina 
i ceba.

Pizza fina 4 estacions

2,78 €/unitat.

Ref: 66218 
Caixa de 6 x 390 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, Mozzarella, orenga, bacon, 
pernil dolç, olives negres i xampinyons.
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Pizzes
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Caneló XXL de carn
Ref: R968 
Caixa de 3 Kg. (32 unitats).
De gran mida (15 cm) és ideal per plats Gourmet. Farcit d’ex-
quisida carn, el 73% és materia noble. Possibilitat de múltiples 
acabats.

Caneló XXL Bolets i formatge
Ref: R964 
Caixa de 3 Kg. (32 unitats).
Farcit de bolets (13%) i formatge (25%). Diverses opcions d’aca-
bat. Perfecte per plats gourmet per la seva gran mida (15 Cm.).
Sense Beixamel.

Caneló XXL amb foie i trufa
Ref: R097
Caixa de 3 Kg. (32 unitats).
De gran mida (15 Cm.) és ideal per plats Gourmet. Farcit d’exquisi-
da carn, bolets shiitake, foie i trufa silvestre.
Caneló que completa la Gamma XXL. Afegir la beixamel.

Caneló de tonyina sense beixamel
Ref: R789 
Caixa de 100 x 42 Gr.
Canelons de tonyina sense beixamel, de 42 Gr. cadascun, elaborats amb un 25% de 
tonyina, tomàquet, ceba, pebrot, ou i una mica de nou moscada i pebre. Presentats per 
poder-hi afegir la salsa i l’acabat al vostre gust, són ideals com a primer o segon plat.

Lasanya vegetal film
Ref: R418 
Caixa de 12 x 300 Gr.
Fines làmines de pasta “al dente” i amb 
un farciment a base d’espinacs, albergínia, 
ceba, carbassó, pastanaga, tomàquet i pe-
brots, i un toc de beixamel i el seu acabat 
gratinat de formatge emmental.

1,66 €/unitat.

Lasanya vegetal
Ref: R28 
Caixa de 3 x 2 Kg.
Delicioses làmines de pasta ”al dente” 
acompanyades pels espinacs més frescos, 
boníssimes hortalisses i una deliciosa bei-
xamel amb formatge a l’estil parmesà.

6,98 €/lasanya de 2 Kg.

Lasanya vegetal   
sense beixamel

Ref: 32332 
Caixa de 30 x 175 Gr.
Delicioses làmines de pasta “al dente” 
acompanyades pels espinacs i hortalisses 
més fresques. Llesta per afegir salsa beixa-
mel o qualsevol altra salsa.

1,00 €/unitat.

35 min.200 ºC 7-8 min.800 W 35 min.200 ºC 7-8 min.800 W 35 min.200 ºC 7-8 min.800 W

0,34 €/caneló.

0,81 €/caneló.

0,81 €/caneló. 0,84 €/caneló.

15 min.180 ºC
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11 min.900 W

Truita de patata i ceba
Ref: 92094 
Caixa de 6 x 800 Gr.
Patata fregida (59%), ceba fregida (6%), ou líquid pasteuritzat, sal.

2,50 €/truita.

3 - 4 min.175 ºC

Risotto funghi
Ref: B5104 
Caixa de 12 x 300 Gr.
La seva recepta tradicional italiana amb xampinyons frescos i funghi 
porcini converteix aquest arròs cremós en un dels risottos més ex-
quisits.

4-5 min.900 W

Risotto quatre formatges
Ref: B5105 
Caixa de 12 x 300 Gr.
Els quatre formatges que es fonen en la seva salsa fan d’aquest 
cremós arròs una de les més afortunades creacions italianes.

4-5 min.900 W

Truita de patata i carbassó
Ref: PR906 
Caixa de 10 x 800 Gr.
Patata (54%), Ou líquid pasteuritzat (22%) Carbassó (16%) (carbassó, 
oli de gira-sol) Oli de gira-sol, sal, all.

2,19 €/truita.

20 min.180 ºC 28 min.240 ºC 2 min.850 W

2,08 €/unitat.

2,08 €/unitat.
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Calamar a la romana súper
Ref: C107 
Caixa de 4 Kg.
Anelles de pota arrebossades 50/50 amb una textura i sabor 
deliciós. Ideal com a tapa o acompanyament.

8,74 €/Kg.

Rabes empanades
Ref: R2505 
Caixa de 4 x1 Kg.
Amb la selecció de les tires més fresques s’elaboren les nostres tires 
empanades. Una saborosa recepta tradicional.

5,49 €/Kg.

3 - 4 min.175 ºC3 - 4 min.175 ºC

0,87  €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

“Puntilla” enfarinada
Ref: V181 
Caixa de 2 Kg.
Varietat: Loligo chinensis. (85%).
Ideal com a tapa o acompanyament.

7,97 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

0,80  €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

Xanquet enfarinat
Ref: V113 
Caixa d’1,5 Kg.
Peixets enfarinat s a punt de servir. Perfectes com aperitiu, tapa o 
guarnició.

11,97 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

2,39  €
Ració de 200 Gr.

 aprox.

Crestes de tonyina
Ref: C055 
Caixa de 3 Kg. (96 unitats/caixa)
Empanadetes de tonyina guisada amb salsa de tomàquet i ceba.

3,82 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

0,12  €
Unitat de 30 Gr.

Xipiró enfarinat
Ref: C116 
Caixa de 4 x 1 Kg. (65% calamar)
Fregit Andalús elaborat amb calamar patagònic amb un suau enfari-
nat. Ideal com a tapa o ració de qualitat

6,75 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

1,35  €
Ració de 200 Gr.

 aprox.
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Croqueta d’espinacsCroqueta de cabrales
Ref: R750 
Caixa de 4 x 1 Kg. (35 Gr./unitat)
Per a tots aquells que volen gaudir d’una croqueta vegetal d’alta
qualitat, oferim les nostres croquetes d’espinacs amb panses i
pinyons. Amb un 26% d’espinacs al seu farcit, aquestes croquetes
tenen un acabat artesanal i arrodonit. Ideals com a aperitiu, guarnició

Ref: R915 
Caixa de 4 x 1 Kg. (35 Gr./unitat)
Elaborades amb més del 5% de formatge de Cabrales. 
Tenen una mida ideal per a tapa.

3,74 €/Kg.
3,81 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC3 - 4 min.180 ºC

Croqueta de pollastre
Ref: R652 
Caixa de 4 x 1 Kg. (35 Gr./unitat)
Les nostres croquetes de pollastre estan elaborades amb carn de
pollastre (14%), sense cap altre tipus de carns afegides.
Per a la seva beixamel, utilitzem llet fresca pasteuritzada.

3,74 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

Croqueta de pernil
Ref: R736 
Caixa de 4 x 1 Kg. (35 Gr./unitat)
Barrejant pernil curat i pernil dolç per aconseguir un contrast de 
gustos inimitable, aconseguim les nostres croquetes de pernil. 
Amb un 13% de matèria noble al seu farcit, són cruixents per fora i 
cremoses per dins. Excel·lents per picar i tapejar o com a guarnició.

3,74 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

0,13  €
Unitat de 35 Gr.

0,13  €
Unitat de 35 Gr.

0,13  €
Unitat de 35 Gr.

0,13  €
Unitat de 35 Gr.
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Pintxo garrí
Ref: CAF001 
Safata de 2 Kg.
Carn de porc adobada amb pebre blanc, all, julivert, 
orenga i espècies.

7,95 €/Kg.

Burguer meat vedella 100 Gr.
Ref: CAF022 
Caixa de 2 x 100 Gr. aprox.
Hamburguesa de carn de vedella.

0,60 €/unitat.

Burguer meat vedella 150 Gr.
Ref: CAF021
Caixa de 2 x 150 Gr. aprox.
Hamburguesa de carn de vedella.

0,89 €/unitat.

Burguer meat vedella 200 Gr.
Ref: CAF024
Caixa de 2 x 200 Gr. aprox.
Hamburguesa de carn de vedella.

1,18 €/Kg.

Burguer meat Moruna 100 Gr.
Ref: CAF023
Caixa de 2 x 100 Gr. aprox.
Hamburguesa de carn de vedella.

0,60 €/Kg.

Secret de porc adobat
Ref: CAF002 
Safata de 2 Kg.
Secret de porc adobat amb espècies.

7,72 €/Kg.

Llonzes de porc
Ref: CAF038 
Safata de 2 Kg. P.V. (20 unitats)
Llonzes de porc.

6,99 €/Kg.

Carn Fresca Comandes abans de les 13h
Entrega en 24h
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Callos de vedella

3,99 €/Kg.

Ref: 6087 
Caixa de 5 Kg.
Budell de boví blanc, cuit a daus.

Deixar descongelar i cuinar.

Galta de vedella sense os
Ref: K691
Caixa de +/- 3 Kg. aprox. (6 unitats/caixa aprox.)
Peça noble procedent de l’especejament de boví. IQF.
Peça desossada.
Ideal per a preparar al forn, guisada, etc.

7,95 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

6,95 €/Kg.

Secret de porc ibèric de 1a.
Ref: K631 
Caixa de +/- 500 Gr.
El secret és una peça que està en la part interna del llom al cos-
tat de la maça de la paleta, en el que seria l’aixella del porc. 
Ideal per a fer a la brasa.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Bistec de vedella prim per a entrepans
Ref: K694 
Caixa de 3 Kg.
Talls fins de bistec, tallat longitudinalment a tires, procedent de la 
contra (tapa plana) de la vedella.

9,33 €/Kg.

Bistec de vedella menú de 150 Gr.
Ref: CAF025 
Safata de 1,2 Kg. (8 x 150 Gr. (0,6/0,8 Mm.). aprox
Bistec de vedella.

8,95 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.
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Llom tallat a 5 Mm.

4,55 €/Kg.

Ref: K020
Caixa de +/- 5 Kg. aprox. P.V.
Cinta de llom filetejada. Talls de 50 Gr.
Ideal per a fer a la planxa.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Galta de porc amb os
Ref: K028 
Caixa de 5 Kg. (15 unitats.) x 335 Gr. (aprox.)
Peça magra de la part inferior de la mandíbula, molt tendre i sucosa. 
Ideal per a cuinar guisades o al forn.

4,15 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

1,39 €
Unitat de 335 Gr

Aprox.

Garró de porc partit
Ref: K902
Caixa de 4 Kg. (14 meitats)
Peça situada entre la unió dels dos ossos de la pota on es forma el 
colze, partida per la meitat.

2,49 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

0,71 €
Cada meitat.

3,49 €/Kg.

Cinta de llom 3,5/4 Kg.
Ref: C1117
Peces d’entre 3,5 i 4 Kg. aprox.
Preparat de cinta de llom amb cordó, envasats al buit, porcionar o 
filetejar.

Deixar descongelar abans de cuinar.

0,24 €
Unitat de 36 Gr.

aprox.Salsitxes crues
Ref: K002 
Caixa de 3 Kg. (36 Gr. unitat aprox.)
Magre i panxeta de porc, aigua, sal i pebre.
Ideal per a entrepans i per fer a la brasa.

6,65 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Botifarra crua de pagès
Ref: K024
Caixa de 3 Kg. (21 un. x 140 Gr.)
Botifarra crua de pagés fresca al punt de pebre i sense colorants. 
Ideal per brasa.

5,82 €/Kg.

0,81 €
unitat de 140 Gr.

aprox.

0,21 €
Tall de 60 Gr

Aprox.

0,23 €
Tall de 50 Gr

Aprox.
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Carn laminada per Kebab

5,94 €/Kg.

Ref: PR98 
Caixa de 4 Kg.
Carn de gall dindi (60%) aigua, carn de po-
llastre (11,5%) carn de vedella (6%). Ideal 
per a preparar sanvitxos, pizzes, kebabs, 
etc.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Rodó de gall d’indi
Ref: 93526
Peces de 2 Kg.
Carn de gall d’indi 100%, amb pell.
Ideal per a preparar al forn.

3,62 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.

Mandonguilla mixta  
sense gluten IQF

Ref: 70715
Caixa de 4 Kg.
Mandonguilles extra. Barreja de boví i porc 
de 25 Gr., sense gluten
i en bosses de 2 Kg. IQF

Deixar descongelar abans de cuinar.

3,74 €/Kg.

Deixar descongelar abans de cuinar.Deixar descongelar abans de cuinar.

Xistorra casolana
Ref: K004
Safata de +/- 2,5 Kg. aprox.
Carn de porc picada i adobada amb espè-
cies. Papada i magre de porc, sal, espècies 
i pebre vermell.
Ideal com a aperitiu, per a fer a la brasa o 
a la barbacoa.
6,45 €/Kg.

Cordon Bleu Gall d’indi
Ref: PR523 
Caixa de 5 Kg. (100 Gr./unitat).
Carn de gall d’indi farcida de pernil de gall 
d’indi, empanada i congelada.

4,69 €/Kg.

3 min.180 ºC

Pit de pollastre
Ref: 96813 
Caixa de 5 Kg. Interfoliada.
Pit de pollastre envassat en format IQF.
Ideal per a fer a la planxa.

4,50 €/Kg.

0,09 €
unitat de 25 Gr.

Filet de pit de pollastre 
empanat

Ref: R796 
Caixa de 3 Kg.
Elaborat amb autèntic pit de pollastre na-
tural arrebossat, amb un toc d’all i julivert. 
El 65% és matèria noble.

7,98 €/Kg.

2 - 2,5 min.180 ºC

Frites de pollastre empanat
Ref: PR600 
Caixa de 3 x 1 Kg.
Tiras de pit de pollastre 100% natural amb 
un cruixent empanat.

6,98 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

Novetat

Pintxo granel groc
Ref: K673
Safata de 2 Kg.
Carn de porc, sal, espècies.
Preparar per cuinar sol o amb broqueta. 
Ideal per fer a la planxa.

6,45 €/Kg.

10 min.170 ºC

0,47 €
unitat de 100 Gr.
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Torrezno de Soria prefornejat
Ref: S2136 
Safata d’1,2 Kg. P.V. (25 tires aprox.)
Cansalada de porc, sal i pebre vermell.
Ideal com a tapa.

12,95 €/Kg.

5 min.175 ºC

Cargol cabrilla 24+ 
Ref: K678
Bossa d’1 Kg.
Cargols de terra.
Esbandir amb aigua neta. Posar en una cassola amb aigua i sal al 
gust i coure aproximadament 20 minuts.

4,95 €/Kg.

Brou concentrat d’au
Ref: CF0091 
Safata d’1 Kg.
Plat preparat de 5a gamma a base de pollastre i verdures, concentrat 
i pasteuritzat. Sense gluten, conservants, ni colorants.
Diluir 1 Kg. de caldo concentrat en 8 litres d’aigua. Escalfar i servir.
36 racions de 250 Ml. Vida útil: 48 hores després d’obert.

5,83 €/Kg.

GAMMA5aPRODUCTEBaix en sal

Aletes barbacoa
Ref: V303 
Bossa d’1 Kg. (30 peces aprox.)
Autèntiques aletes de pollastre amb gust a
barbacoa, cruixents i saboroses.

6,95 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

Aletes de pollastre Spicy
Ref: V311 
Bossa d’1 Kg. (30 peces aprox.)
Autèntiques aletes de pollastre picants, 
cruixents i saboroses.

6,95 €/Kg.

3 - 4 min.180 ºC

1,40 €
Ració de 6 aletes.

 aprox.
1,40 €

Ració de 6 aletes.
 aprox.

Aletes mediterrània
Ref: PR26 
Bossa d’1 Kg. (24 peces aprox.)
Aletes de pollastre estil mediterrani, 
cruixents i saboroses.

6,95 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC

1,74 €
Ració de 6 aletes.

 aprox.

Aletes de pollastre marinades
Ref: PR137 
Caixa de 5 Kg.
Aletes de pollastre blanc o groc, marinades.

4,99 €/Kg.

2 - 3 min.180 ºC
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Centre de pernil ibèric Extremadura
Ref: CF0005
Peça de +/- 5 Kg. P.V.
Centre de pernil ibèric d’enceball D.O. Extremadura.
Net de pell i en presentació natural.

26,95 €/Kg.

Centre d’espatlla ibèrica pelada
Ref: CF0038
Peça de +/- 2,65 Kg. Aprox.
Espatlla de porc ibèric, pelada, desossada i envasada 
al buit amb film.

28,95 €/Kg.

Embotit de carn de York
Ref: CF0011
Peça de +/- 3,95 Kg. P.V.
Embotit de porc ideal per fer sanvitxos.

4,35 €/Kg.

Llonganissa de pagès
Ref: S2298
Peces de 45 Cm. aprox (550 Gr. P.V.)
Envassat al buit.
Carn magra de porc, sal, pebre, embotit amb tripa 
natural de bou.

14,95 €/Kg.
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Formatge blau especial per cuinar
Ref: S2094 
Peça de +/- 2,5 Kg. aprox.
Formatge fet amb llet pasteuritzada de vaca.

7,95 €/Kg.

Formatge 100% ovella 
anyenc

Ref: S2263 
1/2 peça. (1/5 Kg. aprox.)
Formatge d’ovella 100% anyenc.
Obrir 10 minuts abans de consumir.

11,95 €/Kg.

Formatge Brie Baguette
Ref: S2139 
Barra De +/- 1,3 Kg. aprox.
Llet pasteuritzada de vaca (origen França) i ferments làctics.
Ideal per a prepàrar entrepans.

7,45 €/Kg.

Formatge barreja semi
Ref: S2261 
1/2 peça. (1/5 Kg. aprox.)
Formatge semi curat barreja.
Obrir 10 minuts abans de consumir.

6,45 €/Kg.

Formatge Camembert 
Ref: S2118 
Envàs de 240 Gr.
Formatge Camemebert.

1,99 €/envàs.

Formatge fresc de Burgos
Ref: S2216.
Peça d’1 Kg.
Formatge Burgos de vaca, semigràs, fresc.

3,75 €/Kg.

Formatge Gran Leo Padano 
escames

Ref: S2123.
Safata de 500 Gr.
Gran Leo, ofereixen un sabor típic dels for-
matges italians. Més concretament, el seu 
sabor és afruitat i amb un toc picant.

6,75 €/safata.
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Formatge Edam
Ref: S2085 
1Peça de +/- 3 Kg. aprox.
Formatge Edam.
Ideal per a preparar entrepans.

5,75 €/Kg.

Mantega
Ref: S3000 
Peça d’1Kg.
Producte gras obtingut de nata pasteurit-
zada.

8,49 €/Kg.

Mantega individual
Ref: S3005 
Caixa de 240 x 10 Gr.
Producte gras obtingut de nata pasteurit-
zada.

0,09 €/unitat/10 Gr.

Ou líquid pasteuritzat
Ref: S2208 
Envàs d’1 L.
Ou de gallines sencer líquid pasteuritzat,
refrigerat.
Ideal per a preparar truites i d’altres plats.

2,49 €/litre.

Assortit de 5 formatges de França
Ref: S2119.
Safata de 400 Gr.
Safata composta per: Emmental, Petit Cantal Jeune AOP, Rulo barre-
ja cabra - vaca, Blau, Brie.

4,75 €/safata.

Mozzarella ratllada
Ref: S2053.
Bossa de 2,5 Kg.
Formatge de pasta filada de llet de vaca.

5,95 €/Kg.

Burrata
Ref: SG0001 
Safata de 2 x 125 Gr. (2 unitats)
Llet, crema de llet UHT, sal, proteina de llet. Sense conservants.

2,47 €/unitat.

Petició prèvia a
24 hores

Mozzarella di Buffala
Ref: SG0052 .
Bidó de 12 x 125 Gr.
La mozzarella di bufala és un formatge de 
pasta filada fet a base de la llet de les bú-
fales d’aigua de Campània.

2,08 €/unitat.



Postres

38 Assolim Foodservices



39Ofertes vàlides fins a final d’existències

Petició prèvia a
24 hores.

Comandes abans 
de les 13h.

Ref: CB08. Flam d’ou. Pack de 2x110 Gr.

Ref: CB09. Flam de vainilla. Pack de 2x110 Gr.

Flams

1,25 €/pack. 0,62 €/unitat.

0,94 €/pack. 0,47 €/unitat.
Ref: CB10. Flam de mató. Pack de 2x110 Gr.

Ref: CB11. Flam de xocolata. Pack de 2x125 Gr.

Ref: CB16. Flam de cafè. Pack de 2x100 Gr.

Flams elaborats amb llet de vaca. Caducitat: 30 dies

1,95 €/pack. 0,97 €/unitat.

1,59 €/pack. 0,79 €/unitat.

1,75 €/pack. 0,87 €/unitat.

Crumble

11,97 €/Kg.

Ref: PR2081 
Caixa de 2 Kg.
Crumble de galeta ideal per a preparar postres.
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American Carrot Cake

14,95 €/pastís.

Ref: 68732 
Pastís de 1,254 Kg.
Pastís de pa de pessic amb pastanaga.

Placa de brownie i nous

0,77 €/ració.

Ref: 61250 
48 x 60 Gr. (24 x 36 Cm.)
Planxa pre tallada de brownie i nous.

2180-240 min.

Màniga gofre
Ref: 66140 
Caixa de 6 x 1.500 Gr. 
(20 gofres de 75 Gr. per màniga, aprox.)
Deliciosa massa de gofre en format màniga, 
perquè puguis elaborar infinites varietats de 
la forma més senzilla.

9,83 €/unitat.

0,49 €
Gofre. Accedeix al video

Gofre Belga Crepe artesà
Ref: 3215 
Caixa de 24 x 100 Gr. (30 Cm.)
Gofre d’aparença artesanal amb massa esponjosa i consistent amb 
trossets de sucre.

Ref: 4663 
Caixa de 40 x 50 Gr.
Crepe marcat artesanalment de 30 Cm. de diàmetre. Ideal per a farcir 
amb dolç o salat.

0,85 €/unitat. 0,52 €/unitat.

Deixar descongelar 30 minuts. Deixar descongelar 30 minuts.

Accedeix al 
vídeo

Format ideal per demanar per casa
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Sirope caramel

4,62 €/envàs.

Ref: S2046 
Envàs d’1 Kg.
Sirope de caramel.
Sense gluten.

Sirope xocolata

5,51 €/envàs.

Ref: 386520 
Envàs d’1 Kg.
Sirope de xocolata.
Sense gluten.

Sirope fruits del bosc

6,12 €/envàs.

Ref: S2045 
Envàs d’1 Kg.
Sirope de fruits del bosc.
Sense gluten.

Sirope tofee

6,12 €/envàs.

Ref: S2353 
Envàs d’1 Kg.
Sirope de tofee.
Sense gluten.

Tub Oreo

3,80 €/unitat.

Ref: 7656 
Caixa de 6 x 480 Ml.
Gelat d’Oreo.

Tub Milka vainilla/
xocolata

3,80 €/unitat.

Ref: 7663 
Caixa de 6 x 480 Ml.
Gelat de vainilla amb cor de 
xocolata.

Tub Kit Kat

3,80 €/unitat.

Ref: 7713 
Caixa de 6 x 480 Ml.
Gelat de xocolata amb trossos 
de galeta Kit Kat.

Tub Milka avellana 
xocolata

3,80 €/unitat.

Ref: 7660 
Caixa de 6 x 480 Ml.
Gelat avellana amb cor de xo-
colata.

Cup vainilla pecan

1,40 €/cup.

Ref: 7606 
Caixa de 12 x 120 Ml.
Gelat de vainilla amb nous de 
Pecan caramel·litzades i salsa 
de caramel a punt de sal.

Cup suprema turró

1,40 €/cup.

Ref: 7614 
Caixa de 12 x 120 Ml.
Gelat de torró amb trossets 
d’ametlla torrada i salsa caramel.

Cup xocolata  
absolut

1,40 €/cup.

Ref: 7612 
Caixa de 12 x 120 Ml.
Gelat de xocolata amb trossets de 
xocolata Belga i salsa de xocolata.

Cup Cheesecake/
gerds

1,40 €/cup.

Ref: 7613 
Caixa de 12 x 120 Ml.
Gelat de cheesecake amb tros-
sets de galeta i salsa de gerds.

Format ideal per demanar per casa



Pa i brioixeria
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Burguer cristalina pre tallada 120 Mm.
Ref: 69837 
Caixa de 60 x 75 Gr. (12 Cm.)
Ampliem la gamma amb la Burger Cristalina de 120 Mm. de diàme-
tre però ara pre tallada perquè sigui més fàcil elaborar les diferents 
receptes.

20-30 min.

0,47 €/unitat.

180-190 ºC 1 min.

Coca de l’escala
Ref: PA55001
Caixa de 15 un. de +/- 400 Gr.
Farina de blat, aigua, sal,llevat.
Obrir i torrar al forn, torradora o salamandra.

Descongelar a temperatura ambient.

1,28 €/unitat.

Coca de l’escala mini
Ref: PA55004
Caixa de 25 un. de +/- 95 Gr.
Farina de blat, aigua, sal,llevat.
Obrir i torrar al forn, torradora o salamandra.

0,63 €/unitat.

Panet de frankfurt llest
Ref: 64150 
Caixa de 76 x 95 Gr. (20 cm).
Un panet tendre i saborós elaborat amb la recepta de l’autèntic pa. 
Producte molt regular, 100% acabat, amb moltes possibilitats. Àm-
plia l’oferta de l’establiment amb receptes dolces i salades. 
Elaborat amb massa mare, presenta un aspecte lleuger i de gran qualitat.

20-25 min.

0,26 €/unitat.

Cristallino XL
Ref: 64970 
Caixa de 12 unitats. (35,5 Cm.)
Aquest pa de doble fermentació, altament hidratat, presenta 
una molla blanca, suau i molt alveolada. Subtil enfarinat que 
millora l’aspecte de la seva daurada escorça, mentre que l’oli 
d’oliva li dota d’una personalitat única.

15-20 min.

1,29 €/unitat.

180-200 ºC 4-6 min.

Bijoux integral
Ref: 81245 
Caixa de 132 x 60 Gr. (8,5 Cm.)
De petit format i elaborats amb farina 100% integral i oli d’oliva, 
presenten un característic tall central.

20 min.

0,20 €/unitat.

No
vet
at
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Maxipages
Ref: 93023 
Caixa de 2 x 21 unitats. (23 Cm.)
Ideal per a fer a salamandra o brasa.

0,21 €/unitat.

30 min. 3 - 5 min.180 - 190 ºC

Maxipages petit 23 Cm.
Ref: PR34 
Caixa de 5 x 20 llesques.
Ideal per a fer a salamandra o brasa.

0,20 €/unitat.

30 min. 3 - 5 min.180 - 190 ºC

Mini suso xocolata
Ref: 20270 
Caixa de 45 x 70 Gr.  (9,8 Cm.)
Masa de berlina recoberta de xocolata, farcida de xocolata.

15-20 min.

0,37 €/unitat.

Croissant de margarina
Ref: 64420 
Caixa de 28 x 70 Gr.  (19 Cm.)
Croissant recte de margarina, pintat amb ou.
Presentats en una pràctica safata perquè el producte es conservi millor.

15-20 min.

0,39 €/Unidad.

Mini suso crema
Ref: 20260 
Caixa de 45 x 55 Gr. (9,5 Cm.)
Deliciosa masa de berlina ensucrada farcida de crema.

15-20 min.

0,32 €/unitat.

Magdalena clàssica
Ref: 64100 
Caixa de 35 x 55 Gr. (6,5 Cm.)
Clàssica magdalena amb sucre.

20-30 min.

0,27 €/Unidad.



Queviures
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Envàs de 500 Ml. Dossificador de biberó.
Ref: SG0155. Cesar.  3,99 €/pot.
Ref: SG0158. Teriyaki.  3,99 €/pot.

Envàs de 900 Ml. Dossificador de biberó.

Ref: SG0160. Curry. Sense Glúten.  4,99 €/pot.
Ref: SG0161. Mostassa Americana. 
 Sense Glúten.  5,65 €/pot.
Ref: SG0162. Barbacoa. Sense Glúten.  4,95 €/pot.
Ref: SG0165. Chile dolç. Sense Glúten.  5,51 €/pot.
Ref: SG0166. Picant Algerien. Sense Glúten. 6,42 €/pot.
Ref: SG0169. Fish & Fish. Sense Glúten. 5,69 €/pot.
Ref: SG0170. Mexicana. Sense Glúten.  5,99 €/pot.
Ref: SG0171. Especial hamburguesa XL. 
 Sense Glúten.  5,84 €/pot.

Petició prèvia a
24 horesSalses del món

7,97 €/envàs

Salsa ceba caramelitzada
Ref: SG0237 
Envàs de 570 Ml.
Ceba caramelitzada. Sense Glúten.

8,18 €/envàs

Salsa d’oliva negra
Ref: SG0245 
Envàs de 530 Ml.
Salsa d’olives negres. Sense Glúten.

8,28 €/envàs

Salsa roquefort
Ref: S2359 
Brick d’1 L.
Complement ideal per a carns, aus, peixos,
verdures i entrepans. Adequades per a
preparacions en calent al forn, microones i
bany maria, i per preparacions en fred.

7,97 €/envàs

Salsa ceba rosa
Ref: SG0282 
Envàs de 530 Ml.
Salsa de ceba vermella. Sense Glúten.

9,25 €/envàs

Suc Maggi
Ref: S9257 
Envàs d’1 Kg.
Condiment Magi per a realçar el sabor de 
les teves creacions, especialment per als 
plats de carn.

3,12 €/unitat

Salsa tabasco
Ref: S2204 
Caixa de 12 x 60 Ml.
Famosa salsa picant estadounidenca el·la-
borada amb polpa de xile.
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Salses Hellmann’s
Ref: S2351. Salsa Iogurt. Envàs d’1 L.   8,99 €/envàs.
Ref: S2062. Salsa Mostassa i mel Envàs d’1 L.  8,45 €/envàs.
Ref: S2066. Salsa César Envàs d’1 L.  8,45 €/envàs.
Ref: S2059. Salsa Mil Islas Envàs d’1 L.  7,99 €/envàs.
Ref: S2194. Salsa Vinagreta Envàs d’1 L.  5,99 €/envàs.

2,62 €/envàs

Salsa barbacoa
Ref: S5111 
Bidó de 1,85 Kg.
Salsa barbacoa.

1,94 €/envàs

Ketchup
Ref: S5103 
Bidó de 1,85 Kg.
Ketchup.

2,99 €/envàs

Salsa brava
Ref: S5110 
Bidó de 1,85 Kg.
Salsa brava.

1,91 €/envàs

Mostassa
Ref: S5106 
Bidó de 1,85 Kg.
Mostassa.

Ref: S2352. Salsa Tàrtara.  Envàs de 3 L.  16,29 €/envàs.
Ref: S2032. Salsa Maionesa.  Envàs de 5 L.  13,45 €/envàs.

6,99 €/envàs

Salsa de soja
Ref: S2179 
Envàs d’1 L.
La salsa de soja està feta a base de: soja,
blat, aigua i sal. És ideal per cuinar verdures, proteïnes vegetals, so-
pes, guisats, fer salses o per acompanyar a les algues.

17,45 €/envàs

Salsa Kimuchi
Ref: S2367 
Envàs de 1,5 L.
Essencial en la cuina coreana, amb toc picant elaborat a força de xili 
vermell i peix en salaó. Amb aquesta salsa s’elabora el tradicional 
kimchi resultant de la fermentació de col xinesa amb les diferents 
espècies i amb ell es poden preparar des arrossos fins a sopes.
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Tonyina amb oli vegetal
Ref: V700 
Bossa d’1 Kg. 
Tonyina oli vegetal.

5,95 €/Kg.

Migas de bonito
Ref: S0340 
Llauna d’1 Kg.
S’elabora a partir de molles de Bonítol del 
Nord, (Thunnus Alalunga) i oli de giraol.

4,45 €/Kg.

Arrebossador
Ref: S2093  
Paquet de 1,8 Kg. (4,8 Kg de massa)
Només requereix aigua, no es requereix ou,
llevat de cervesa ni farina. Personalitza el
teu arrebossat ajustant la textura.
Evita mermes.

9,95 €/paquet.

Dàtils sense os
Ref: S4072  
Bossa d’1 Kg.
Dàtils sense os.

5,60 €/bossa.

Coctel fruits secs amanides
Ref: S4060  
Bossa d’1 Kg.
Panses sultanes, llavors de girasol crues pe-
lades, llavors de carbassa crues, ametlles
sense pell, anous i festucs.

9,95 €/bossa.

Empanador
Ref: S2067  
Envàs d’1 Kg.
No requereix ni ou ni farina, sense colo-
rants, sense conservants, estable a conge-
lació, deshidratat.
“Empanar” directament l’aliment, sacsejar 
i fregir.

7,99 €/paquet.

Tofu japonès
Ref: S2365 
Envàs de 349 Gr.
Aigua, llavors de soja (9,8%), proteïna 
aïllada de soja (2,4%)

2,15 €/envàs.

Pipes pelades salades
Ref: S4071 
Bossa d’1 Kg.
Pipes pelades amb sal.

3,85 €/bossa.

Castanyes a la mel
Ref: SG0021  
Llauna d’1 Kg.
Castanyes a la mel.

16,95 €/llauna.

Petició prèvia a
24 hores
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Sal seca
Ref: S2178 
Paquet d’1 Kg.
Sal comuna o sal de taula, coneguda popu-
larment com a sal, clorur sòdic.

0,35 €/Kg.

Sal Maldon
Ref: S2399 
Envàs de 250 Gr.
Sal Maldon. Purs cristalls de sal marina no 
contenen ni additius, ni midó ni sucres.

3,45 €/envàs.

Melmelada de tomàquet vermell
Ref: S4071 
Envàs d’1 Kg.
Melmelada de tomàquet vermell.

14,30 €/envàs.

Llevat
Ref: S2372 
Envàs de 900 Gr.
Llevat per cuinar. Ideal per a prepara postres.

2,99 €/envàs.

Mel Mil flors
Ref: S2130 
Envàs de 500 Ml.
Mel de flors 100%.

2,99 €/envàs.

Sucre fi
Ref: S2177
Paquet d’1 Kg.
Sucre “blanquilla”.

0,89 €/paquet.

Sacarina
Ref: S7005
Estoig de 60 sobres.
Edulcorant baix en calories substitutiu del
sucre.

0,68 €/estoig.

Sucre glass
Ref: 7007 
Paquet d’1 Kg.
Sucre mòlt, ideal per a preparar postres.

1,99 €/paquet.

Edulcorant
Ref: E1025 
Caixa de 500 unitats.
Edulcorant baix en calories substitutiu del
sucre.

5,45 €/paquet.

Desmotllant espray
Ref: SG0248 
Pot de 500 Ml.
Esprai antiadherent que aconsegueix un
fàcil desmotllament dels teus fornejats, evi-
tant que es facin malbé o es quedin rugosos

6,11 €/Kg.

Petició prèvia a
24 hores

Petició prèvia a
24 hores
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Magatzems Centrals
A2 Sortida El Bruc
Pol. Ind. Mas del Pi

08781 Hostalets Pierola

937 710 803

Delegació Central - Barcelona Nord
c/ Vicenç Bou, núm. 5-11
Pol. Ind. Sud
08440 Cardedeu (Barcelona)

937 554 740

Delegació Amposta
c/Brusel·les, 8

Pol. Ind. Tosses
43870 Amposta

977 702 845

Espècies

l’avi PEP

Disposem d’un ampli catàleg de productes. 
Si no ha trobat el que busca o necessita més informació sobre algun article, no dubti a demanar-ho al seu assessor comercial, que li 
ampliarà la informació. Preus vàlids dins la data d´oferta o fins a fi d´existències. Preus sense IVA.

MARQUES PRÒPIES

Elaborem productes d’alta qualitat a uns preus
molt competitius.

Comptem amb especialistes que s’encarreguen
de supervisar les nostres marques.

Solucions per a l’hostaleria.
Treballem amb les millors marques
Per oferir-te la millor qualitat

PRIMERES MARQUES

Descarregar la revista des d’aquí.

APP ASSOLIM

Descarrega’t l’App per a dispositius:

INSTAGRAM

asoolim.foodservices

segueix-nos

Bacallà
Gardell
Autèntic  Bacallà  dʼIslàndia


