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Solucions gastronòmiques
al teu abast
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Assolim presenta la seva nova marca amb una gran varietat de solucions gastronòmiques, amb la finalitat 
d’optimitzar temps i costos al restaurador, sense minimitzar qualitat ni presència.

Trobareu des d’entrants , fins a primers plats, carns, peixos, postres, etc...

Per a més informació, consulteu al vostre assessor comercial.

Solucions al teu abast

Regenerar i emplatar
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Regenerar i emplatar
 Ref. P1393

Salmó per a Tartar
Caixa de 8 x 80 Gr.
Salmó, sal, sucre, aroma natural. Varietat: Salmon salar.
Salmó preparat per a la preparació de tàrtar de salmó.
Deixar descongelar.

 Ref. P1392
Tonyina per a Tartar
Caixa de 6 x 90 Gr.
Tonyina (95%), sal. Varietat: Thunnus albacares.
Tonyina lleugerament seca-salada, per a la preparació de tàrtar de 
tonyina.
Deixar descongelar.

 Ref. K711 
Carn de Vacú per a Steack Tàrtar
Caixa de 24 x 125 Gr.
Carn 100% boví, sense additius afegits, tallada acuradament de forma 
manual, especialment destinada a l’elaboració de Steak Tàrtar.

easy

 Ref. K650
Carpaccio de Black Angus
Caixa de 10 x 70 Gr.
100% carn de Black Angus.
Descongelar una ració de carpaccio a la nevera. 
Un cop descongelat, amanir al gust.

Black Angus
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 Ref. PF93140 
Salmó Fumat pre tallat
Planxa de +/-1,5 Kg. aprox. pretallada.
Salmó salar, procedent de Noruega, elaborat amb el procés més tradicio-
nal, amb fustes nobles i herbes aromàtiques.
ideal per a preparar entrants.

 Ref. PF78389
Carpaccio de Bacallà amb Oli
Safata de 500 Gr.
Carpaccio de bacallà amb oli.
Llest per al seu consum, només s’ha d’amanir.

 Ref. PF60263 
Carpaccio de Gamba
Safata de 70 Gr. 
Carpaccio de gambot. 
Ideal com entrant.

 Ref. RF032 
Salmó Fumat pre tallat
Safata de 250 Gr.
Salmó fumat.
ideal per a preparar tapes o amanides.

 Ref. RF075 
Retalls de Salmó Fumat
Safata d’1 Kg.
Salmó fumat.
ideal per a preparar tapes o amanides.

easy Regenerar i emplatar
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 Ref. 90135
Anxova del Cantàbric 00
Safata de 600 Gr. 50 unitats.
Filet de anxova del Cantàbric netejada de forma artesanal.

 Ref. PF60397
Bacallà Fumat
Sobre d’1/1,5 Kg.
Bacallà fumat. Producte fresc llest per al seu consum.

 Ref. PF60347
Filet d’Arengada Fumat
Sobre de 200 Gr.
Filet d’arengada fumat.
Producte fresc llest per al seu consum.

 Ref. PF78222
Sardina Fumada
Safata de 500 Gr. (20 - 22 peces.)
Sardina fumada.
Producte fresc llest per al seu consum.

 Ref. PF39347
Anguila Fumada
Sobre de 100 Gr.
Sardina fumada.
Producte fresc llest per al seu consum.

 Ref. 92010
Seitó Palometa
Safata de 900 Gr.(30 peces / 60 filets individuals) 
Seitó extra gran, vinagre, oli vegetal, all i espècies. 
Producte refrigerat. Utilitzar directament.

easy
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 Ref. P861
Boques i Cossos Cuits
Caixa d’1 Kg.
Boques i cossos de cranc. Varietat: Chaceon notialis.
Ideal com a primer plat.

 Ref. PF77894
Makis

Safata de 80 unitats.
Makis de salmó.

Ideal com a primer plat.

 Ref. P226
Mariscada Cuita
Estoig de 800 Gr.
Boca i cosssos (2), nècora (2), gambón (4), navalles per completar. 
Ideal com a primer plat.

 Ref. P3121
Musclos Marinera
Caixa de 8 x 400 Gr. 
Musclos amb salsa marinera.
Ideal com aperitiu o primer plat.

850 W
3 min.

 Ref. PF77895
Niguiris
Safata de 30 unitats.
Nigiris de salmó.
Ideal com a primer plat.

easy Regenerar i emplatar

 Ref. RF0015
Pinxo Donostiarra
Safata d’1 Kg.
Ratllat especial de Krissia, barrejat amb gambes i amb una lleugera 
salsa donostiarra.
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 Ref. PF60383 
Brandada de Bacallà
Safata de 160 Gr.
Brandada de Bacallà.
Ideal per farcir pebrots del piquillo, fer bunyols, etc.

 Ref. P1215
Caviar Eriçó de Mar
Caixa de 7 x 130 Gr.
Gemmes d’Eriçó de Mar. Producte 100% Artesanal i Natural, sense con-
servants ni colorants.
100% Gònades d’Eriçó de Mar. Varietat: Paracentrotus lividus. 

 Ref. 65600
Ou dur en barra
Barra de 300 Gr.
Ou dur en barra, ideal per a prepar amanides.

 Ref. PR992
Ou Fregit Congelat
Caixa de 10 Safates x 10 unitats.
Ou, oli d’oliva verge extra.

Caixa de 6 x 1 Kg.
La quinoa cuita ultracongelada es prepara a partir de varietats de 
Chenopodium quinoa.

 Ref. V8036
Quinoa Cuita Service 180 ºC

6 min.
100 ºC
8 min.

800 W
7 min.

easy
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easy Regenerar i emplatar

 Ref. PR110
Pebrot del Padrón Fregit
Bossa d’1,5 Kg. (375 unitats aprox.)
Autèntic pebrot de Padrón procedent de Galícia i recol·lectat en plena 
temporada.
Ideal com acompanyament.

180 ºC
3 min.

 Ref. PR153
Tires Fregides de Pebrot Vermell
Caixa de 2 Kg.
Tires fregides i congelades, de Pebrot “Morrón” vermell.
Ideals com guarnició de carns i peixos o elaboració de pinxos i tapes.

 Ref. PR111
Pebrot Italià Fregit
Caixa de 2 x 1 Kg. (220 tires/caixa)
Pebrot tallat a tires. 
Ideal com acompanyament.
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 Ref. S2405
Assortit de 5 Formatges Francesos
Safata de 400 Gr.
Safata composta per: Emmental, Petit Cantal Jeune AOP, Rulo barreja 
cabra - vaca, Blau, Brie.

 Ref. 63320
Assortit de canapès Salats
Caixa de 800 Gr. (68 unitats). Amb càpsula. 3,5 Cm.
Assortit de canapès elaborats amb pa de motlle amb diferents farcits. 11 
varietats: 
Canapè de paté, pernil curat, sobrassada, anxova, pernil i pinya, rocafort, 
salmó, tonyina amb pebrots, formatge, caviar negre i caviar vermell. 

 Ref. RF072
Gaspatxo Fresc 5 L.
Envàs de 5 L.
Tomàquet, aigua, pepí, pebrot vermell, oli d’ oliva verge extra, vinagre 
de vi blanc, sal, all

 Ref. PR981
Hummus original
Envàs d’1 Kg.
Cigrons 57%, oli de gira-sol, pasta sèsam, aigua, suc de llimona 2%, oli 
d’oliva 2%, all mòlt i sal.

easy



Caixa de 8 x 250 Gr.
Graellada de verdures 46%, patates i pebrots en proporcions variables,  
pollastre rostit 36%, salsa 18%, aigua, oli d’oliva verge extra, sal, roma-
ní, bitxo, all, pebre.

 Ref. PR801
Pollastre a la Romana 750 W

8 min.

Caixa de 8 x 250 Gr.
Patates amb herbes 46%, all en pols, herbes, 0,2% julivert i cibulet, po-
llastre rostit 36%, salsa de llimona 18%, aigua, oli d’oliva verge extra, 
suc de llimona 26%, sal.

 Ref. PR802
Pollastre amb Llimones de Sicilia 750 W

8 min.

Caixa de 8 x 250 Gr.
Verdures 47%, patates i tomàquets cherry en proporcions variables, 
filet de daurada 36%, salsa 12% , aigua, oli d’oliva verge extra oliva, suc 
de llimona, sal, pebre, farigola, olives negres, tàperes.

 Ref. PR803
Orada a la Mediterrània 750 W

6 min.

Caixa de 8 x 250 Gr.
Filet de lluç sud-africà 53%, salsa 42,5% tomàquet semiconcentrat, ai-
gua, oli d’oliva verge extra, ceba, sal, brou de peix, patata, pastanaga, 
ceba, all, api, julivert, tomàquet, julivert, alfàbrega, orenga, pebre, all, 
olives taggiasca 3,5%, tàperes 1% .

 Ref. PR806
Lluç amb salsa 750 W

6 min.

easy Regenerar i emplatar
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Caixa de 12 x 300 Gr.
Ragú 50% , tomàquet semiconcentrat, carn de boví 14%, aigua,
carn de porc 10%, oli de gira-sol, oli d’oliva verge extra, pastanaga,
ceba, API, vi blanc, sal, pebre negre, tagliatelle d’OU 50%, aigua, sal.

 Ref. PR804
Tagliatelle a la Bolonyesa 750 W

4 min.

Caixa de 12 x 300 Gr.
Nata i salsa de pernil 55%, nata 23%, pernil cuit 11%, Parmigiano Reg-
giano, mantega, tortellini de carn 45% carn de boví 12%, mortadel·la 
carn de porc, tripes de porc, greix de porc, sal, espècies, pa ratllat, 
pastanagues, cebes, vi negre, sal, oli de gira-sol, nou moscada.

 Ref. PR805
Tortellini Nata i Pernil 750 W

4 min.

easy

Caixa de 12 x 300 Gr.
Pasta de sèmola de blat dur precuit 51%, salsa amatriciana 49% to-
màquet, cansalada dolça 34%, paixeta de porc, sal, aromes, aigua, oli 
d’oliva verge extra, ceba, sal, vi blanc, sucre, julivert, allpebre negre.

 Ref. PR800
Macarrons All´Amatriciana 750 W

4 min.
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Caixa de 12 x 300 Gr.
Tagliolini precuits 53%, salsa de tòfona 47%, bolets xampinyons cuits 
(Agaricusbisporus), oli d’oliva verge extra, oli de gira-sol, julivert, sal, 
all, nata fresca pasteuritzada, mantega, crema de tòfona d’estiu 2,6%, 
Grana Padano DOP.

 Ref. PR808
Tagliolini amb Trufa 750 W

4 min.

Caixa de 12 x 300 Gr.
Salsa de salmón 53%, nata, pulpa de tomate, mantequilla, aceite de 
girasol, cebolla, perejil, sal, ajo, pasta de sémola de trigo duro 47%.

 Ref. PR809
Pennette amb Salmó 750 W

4 min.

Caixa de 12 x 300 Gr.
Trofie de sèmola de blat dur precuit 63%, salsa pesto 37%, oli d’oli-
va verge extra, oli de gira-sol, alfàbrega genovesa semiacabada DOP 
12,5%, Grana Padano DOP 10%, Pecorí Romà DOP 2%, sal, all.

 Ref. PR807
Trofie amb Pesto 750 W

4 min.

easy Regenerar i emplatar
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Caixa de 12 x 300 Gr.
Salsa carbonara 52%, cansalada dolça 18%, rovell d’ou pasteuritzat 
8%,nata, mantega, Grana Padano DOP, sal, pebre negre 0,03%, pasta 
de sèmola deblat dur 48%.

 Ref. PR810
Spaghetti amb salsa Carbonara 750 W

4 min.

 Ref. PR965
Amanida Goma Wakame
Envàs d’1 Kg.
Algues(70,7%), llavor de sèsam, fongs negres (2,2%), xile, salsa de 
soja.
Deixar descongelar i utilitzar.

 Ref. PR820 
Amanida Curly Kale/Quinoa
Caixa de 8 x 225 Gr.
Barreja de verdures quinoa roja(10%), curlykale (6%),col·liflor, llen-
ties verdes, bròquil, espinacs, carbassó, wakame, bròquil, moniato, 
coliflor, tomàquets secs, oli d’oliva i sal.
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Caixa de 12 x 300 Gr.
Salmó salar (33%); Linguine (30%), Calabassó, Tomàquet, Ceba
Salsa fines herbes (10%), sal, espècies, ceba, julivert, all, porro, roma-
ní, alfàbrega, marduix, sajolida, arrel de levístic, orenga, farigola, llavor 
d’alhova, alhova blau, coriandre, cúrcuma, gingebre, llavors de comí, 
fonoll, pebre de caiena, vinagre de brandi.

 Ref. PR814 
Llom de Salmó amb Linguine   
a les Fines Herbes 800 W

6 min.

Caixa de 12 x 300 Gr.
Linguine (50%), Cues de gambot (22%), (Pleoticus muelleri), Salsa 
teriyaki (14%), sucre, mel, vi d’arròs, puré de tomàquet, vinagre de vi 
blanc, oli de sèsam, all, Brocoli, Pastanaga.

 Ref. PR813 
Linguine amb Gambot salvatge   
amb Salsa Teriyaky 800 W

6 min.

800 W
6 min.

Caixa de 12 x 300 Gr.
Lluç del Cap (Merluccius capensis / paradoxus) (40%); arròs (34%)puré 
de tomàquet, vi blanc, ceba, all, vinagre de brandi, sucre, sal, espècies,
pebre vermell fumat, Pebrot.

 Ref. PR812 
Lloms de Lluç a la Vizcaina    
amb Arròs 800 W

6 min.

 Ref. PR811
Linguine amb Gambot Salvatge   
a les Fines Herbes amb
Caixa de 12 x 300 Gr.
Linguine (50%), Cues de Gambot (22%), (Pleoticus muelleri), Salsa 
fines herbes (10%), sal, espècies, ceba, julivert, all, porro, romaní, alfà-
brega, marduix, sajolida, arrel de levístic, orenga, farigola, coriandre, 
cúrcuma, gingebre, llavors de comí, fonoll, pebre de
caiena, vinagre de brandi, Brocoli, Pastanaga.
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 Ref. PR815 

Pit de pollastre amb salsa teriyaki
Caixa de 6 x 220 Gr. Envasat al buit.
Pit de pollastre, sal, pebre, salsa teriyaki: salsa de soja (aigua, faves 
de soja, midó de blat de moro i sal), sucre moreno, aigua, vi, vinagre, 
i espècies.

 Ref. PR817 
Pit de pollastre amb salsa teriyaki i 
verdures saltejades  
Caixa de 3 x 300 Gr. Envasat al buit.
Pollastre, ceba, pebrot, carbassó, pastanaga, oli d’oliva, sal, pebre i 
salsa teriyaki, sucre moreno, aigua, vi, vinagre, i espècies.

 Ref. PR822  
Pollastre Tikka Masala
Caixa de 16 x 200 Gr.
Pit de pollastre (56%), llet de coco, garam masala sal, all, sal, gingebre, 
oli d’oliva, pebre negre.

 Ref. PR821   
Galta de Porc Ibèric Mel i Mostassa
Caixa de 8 x 250 Gr.
Carrillera de porc ibèric (72%), brou de carn, patata, ceba, pastanaga, 
porro, mel (5%), mostassa (2%), sal, sucre.

 Ref. PR816 
Pit de pollastre al curri
Caixa de 6 x 220 Gr. Envasat al buit.
Pit de pollastre, curri (Cúrcuma, pebre, celiandre, farina d’arròs, nou 
moscada, comí, fenogrec, gingebre, canyella, sal i altres espècies), 
aigua, pebre i sal.
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 Ref. CM0042
Pastís fred de Tonyina
Safata de 400 Gr.(2 racions).
Deliciós pastís fred de tonyina recobert d’ou dur ratllat, l’entrant fresc 
perfecte per a qualsevol època de l’any. Un dels nostres plats estrella. 
Tasta’l, t’encantarà.

 Ref. CM0073
Mandonguilles amb Sípia
Safata de 550 Gr. (2 racions)
Clàssiques mandonguilles casolanes acompanyades per tendres i 
sabrosos trossos de sípia i pèsols.

 Ref. P1321
Potes de Pop Cuites
Safata de  d’1 Kg. (10 unitats.). Glasseig: 10%
Pop cuit, sal i llorer. Varietat: Octopus vulgaris.

 Ref. P1322
Potes de Pop Cuites
Safata de  d’1,5 Kg. (8 unitats.). Glasseig: 10%
Pop cuit, sal i llorer. Varietat: Octopus vulgaris.

 Ref. P015
Pop Cuit Gallec Rodanxes
Caixa de 10 x 200 Gr.
Varietat: Octopus vulgaris.
Ideals per a preparar a la gallega.

easy Regenerar i emplatar
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 Ref. CF0155
Costella de Porc Mel i Mostassa
Caixa de 12 x 600 Gr. aprox. 
Tira de costelles de porc recobertes amb salsa mel i mostassa d’entre 
550 a 650 Gr. aprox., cuites a baixa temperatura i envasades a buit o per 
a la seva regeneració.

 Ref. CF0156
Costella de Porc Barbacoa
Caixa de 12 x 600 Gr. aprox. 
Tira de costelles de porc recobertes amb salsa barbacoa d’entre 
550 a 650 Gr. aprox., cuites a baixa temperatura i envasades a buit o per 
a la seva regeneració.
Ideal com a segon plat.

 Ref. CF0161
Garró de Porc Alemany
Caixa de 12 x 600 Gr.
Braó de porc rostit amb escorça de cansalada, sal i sucre 
caramelitzada.
Ideal com a segon plat.

 Ref. 98507
Galtes de Porc confitades
Caixa de +/- 2,5 Kg. aprox. (12 peces.)
Galtes de porc blanc confitades a baixa temperatura.
Un cop descongelada porcionar de la forma desitjada o utilitzar amb la 
seva forma original, escalfar en qualsevol salsa adequada, el suc que 
l’acompanya pertany al que la carn desprèn de forma natural.
Ideal com a segon plat.

 Ref. 98506
Galtes de Vedella confitades
Caixa de +/-2,5 Kg. Aprox. (Peces de 350 Gr. aprox.)
Galtes de vedella confitades, envasades al buit en peces de 350 Gr.
Carn de vedella (95%), oli de gira-sol, sal i espècies.
Ideal com a segon plat.

200 ºC
20 - 40 min.

200 ºC
20 - 40 min.

200 ºC
20 - 40 min.

200 ºC
20 - 40 min.

200 ºC
20 - 40 min.

easy
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 Ref. PR651
Fire Roasted Chiken Steak
Bossa d’1,5 Kg. 
Deliciós plaer de carn a la graella. Pit de pollastre tallat a mà i daurat 
al foc, adornat amb una marinada condimentada, lleugerament picant. 
100% de plaer de carn a la graella cuinada, amb un deliciós aroma torrat 
i amb les típiques marques de la graella.

 Ref. 71230
Escalopins de Pit de Pollastre
Caixa de 2 x 2 Kg. (110/peces aprox. caixa)
Que pràctic! Els nostres escalopins de pit de pollastre estan dauradets 
i llestos perquè els presents amb la seva guarnició.
Ideal com a segón plat.

 Ref. PR2020
Pollastre a l’Ast
Caixa de 6 x 700 Gr.
Pollastre a l’ast envasat al buit.
S’ha de descongelar totalment per la seva regeneració.
Ideal com a segón plat.

easy Regenerar i emplatar

900 W
2 - 3 min.

900 W
3 min.

75 ºC
10 min.

180 ºC
3 min.
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 Ref. 92094
Truita de Patata
Caixa de 6 x 800 Gr.
Patata fregida (59%), ceba fregida (6%), ou líquid pasteuritzat, sal.

175 ºC
3 - 4 min.

900 W
11 min.

 Ref. PR700
Pebrots del piquillo farcits de bacallà
Caixa de 4 x 1 Kg.
Pebrots del piquillo farcits de bacallà (65%).
Ideal com a primer plat o entrant.

850 W
3 min.

easy

 Ref. RF039
Pinxo de Salmó
Safata de 750 Gr.
El clàssic pintxo donostiarra, però amb el sorprenent toc de el salmó 
fumat. Ideal per compartir com a aperitiu de manera ràpida i còmoda.



www.assolim.com  /  assolim@assolim.com  /  www.facebook.com/assolim.alimentariasl / instagram: assolim.foodservices

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

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

Descarrega la revista

PRIMERES MARQUES

APP ASSOLIM

Descarrega’t l’App per a dispositius:

XARXES SOCIALS
assolim.foodservices

www.facebook.com/assolim.foodservices

www.linkedin.com/company/assolim-foodservices

segueix-nos

easy


