


Et presentem Assolim Flequers, una revista on 
podràs conèixer els millors productes, curio-
sitats i consells del tradicional món del pa i la 
brioixeria.

En aquesta primera edició volem que desco-
breixis una mica més sobre el pa i la brioixeria 
amb valor afegit.

El consumidor actual, cada cop es preocupa 
més per la seva salut i per la sostenibilitat, per 
aquest motiu, hi ha un major interès pels pro-
ductes elaborats amb ingredients 100% 
naturals, farines sostenibles, massa mare, cere-
als i llavors, i que, en general, aportin beneficis 
pel seu organisme i pel medi ambient. 

Per altra banda, els agrada donar-se un capritx 
de tant en tant, i d’aquí, el seu interès per la 
brioixeria elaborada amb ingredients d’alta 
qualitat, amb mantega i amb sabors diferen-
cials.

Disposem d’una gran quantitat de productes 
de la millor qualitat, amb aquestes caracterís-
tiques. 

Descobreix-los!

BENVINGUTS AL MÓN DEL PA 
I LA BRIOIXERIA
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Els nostres pans estàn elaborats amb amb 
massa mare, no contenen additius, i a més, les 
farines que utilitzem són 100% sostenibles i 
provenen d’agricultors locals. Mirem pel medi 
ambient i per un món més sostenible.

Els llargs reposos i l’alta hidratació del seu 
procés, aporten un aspecte rústic i un sabor 
exquisit a cada una de les peces. Fornegem 
els pans en forn amb sola de pedra, el qual fa 
que la seva crosta sigui especialment cruixent i 
deliciosa.

PANS AMB VALOR AFEGIT

1La massa mare i els seus beneficis

La massa mare és la barreja de farina i aigua 
que ha estat fermentada amb microorganismes 
naturals (bactèries làctiques i llevats salvatges).

La seva llarga fermentació, de mínim 20 hores, 
aporta molts beneficis nutricionals, i fa que els 
nutrients del pa es digereixin millor.

A més, aporta una major durabilitat al producte 
i li dona un sabor i una textura excepcionals.



66665 
MARQUESA SAINT HONORE                18*240GR

Barra d’aspecte rústic, elaborada amb massa mare, amb superfície 
enfarinada i amb un temptador i intens aroma. 
El pa de sempre, però amb recepta millorada!

18 280g 6x6 30-0 190-200 15-0 0-0
SH Hidratació

SH Procès artesanal Vegà
SH Forn de pedra SH Llarga fermentació SH Massa mare

61140 
BAGUETTE ANCIENNE SAINT HONORE    22*220GR

Baguette elaborada amb massa mare, estreta i allargada, amb pun-
tes i amb superfície enfarinada. La seva crosta és fina i té les grenyes 
molt marcades. És la baguette ideal pels amants del bon pa!

22 220g 6x6 20-0 190-200 10-15 0-0
SH Procès artesanal

Vegà
SH Forn de pedra
SH 100% natural

SH Llarga fermentació
SH Font de fibra

SH Massa mare

69960 
BARRA DE L´HORT SAINT HONORE       16*280GR

Barra ample, amb puntes arrodonides i cos ample, elaborada amb 
massa mare. Té una crosta fina i cruixent i un color daurat, que junta-
ment amb les vetes de la farina, la fa visualment atractiva.

16 280g 6x6 30-0 190-200 10-15 0-0
SH Procès artesanal

Vegà
SH Forn de pedra
SH 100% natural

SH Llarga fermentació
SH Font de fibra

SH Massa mare



PANS AMB VALOR AFEGIT
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Els productes Bio

Els productes Bio, ecològics o orgànics, són 
aquells que no han estat tractats amb cap tipus 
de pesticida o producte químic que no sigui 
natural; que han estat cultivats respectant els 
cicles propis de la natura, i que no han estat 
modificats genèticament.

64974 
PA CRISTALINO L                12PACKS*2(165GR)

El Pa Cristallino L, segueix l’exigent procés d’elaboració de tota la 
gamma Cristallino: alta hidratació, amassat i fermentació, però en 
un format súper llarg que el converteix en el suport perfecte per les 
creacions més Premium.

Pa Cristallino
El pa de vidre està en tendència! La seva crosta fina i la seva molla 
amb grans alvèols el converteix en el pa més lleuger i cruixent amb 
només dos minuts de torradora!

Consell pel punt de venda
*Comunica les característiques diferencials dels pans amb valor 
afegit al teu establiment. La comunicació és molt important!

La gamma 
més cruixent

Un pa 
100% natural

Màxima
practicitat

12 330g 4x7 45 190-200 10-15 0-0
SH Massa Mare SH 100% naturalClean Label SH Oli d’oliva



61271 
PAN AMB SARRACENO BIO                12*500GR

Pa ovalat, amb puntes arrodonides i crosta enfarinada, caramel·litza-
da i cruixent. Elaborat íntegrament amb productes BÍO, amb massa 
mare i amb un alt percentatge de farina de blat Sarraí, la qual li 
aporta un exquisit sabor que recorda al camp i a la terra.

20011 
PA FOGASSA CLASSIC GRAN RESERVA  16*425GR

Baguette elaborada amb massa mare, estreta i allargada, amb pun-
tes i amb superfície enfarinada. La seva crosta és fina i té les grenyes 
molt marcades. És la baguette ideal pels amants del bon pa!

21971 
PA FOGASSA LLAVORS I CEREALS GR   18*445GR

Fogassa de forma ovalada, farcida de llavors amb segó de blat, 
farina de sègol i malta, mill, blat de moro i soja; i recoberta de segó 
d’avena, lli i pipes de gira-sol.

12 500g 6x6 60-0 180-200 20-25 0-0

16 425g 4x7 25-30 170-180 35-45 0-0

18 445g 4x7 25-30 170-180 35-45 0-0

SH Llarga fermentació
Vegà

Vegà

Massa Mare Vegà

Clean Label

Clean Label

Clean Label

SH 100% natural

SH 100% natural

SH Alt en fibra

SH Farina molta
SH Font de fibra

SH Sense lactosa

SH Sense lactosa

SH Forn de pedra

SH Massa Mare

SH 100% natural

SH Procès artesanal



La nostra brioixeria està elaborada amb 
ingredients d’alta qualitat, i tenint cura de 
tots els detalls per crear peces úniques i 
diferencials.

Creiem en la innovació i en la tradició, per 
aquest motiu, elaborem els nostres productes 
seguint les receptes dels mestres artesans, 
però a la vegada, els donem un toc 
innovador perquè estiguin al dia de la 
demanda del mercat

Comptem amb una àmplia gamma de 
productes de diferents formats i amb una 
gran varietat de farcits i toppings. 

A continuació et mostrem una petita selecció!

BENVINGUTS AL MÓN 
DE LA BRIOIXERIA
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Consell pel punt de venda
*Tenim a la teva disposició identificadors amb el farcit de cada 
croissant perquè comuniquis els seus sabors al mostrador!

BRIOIXERIA AMB VALOR AFEGIT
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La nostra brioixeria Caprice està inspirada en 
l’elaboració dels artesans flequers francesos. 

Amb un alt percentatge de mantega i amb la 
millor selecció d’ingredients, aconseguim una 
gamma de productes de qualitat superior.

Seguint amb les tendències del consumidor 
actuals, hem creat tres noves elaboracions
combinades amb cereals i llavors i amb tres 
farcits irresistibles.



61765 
CROISSANT CAPRICE CEREALS XOCOLATA

Decorat amb avena, quinoa blanca i llavors de gira-sol i farcit amb 
un deliciós farcit de crema de cacau amb avellanes.

68665 
CROISSANT CAPRICE CEREALS GALL DINDI 
I FORMATGE
Recobert amb lli daurat i marró, pipes de gira-sol i formatge ratllat, i 
farcit amb daus de gall dindi i crema de formatge.

68865 
CROISSANT CAPRICE CERALS ESPINACS I FORMATGE

Decorat amb lli daurat i quinoa blanca, i amb un deliciós farcit d’es-
pinacs i formatge.

48 90g 8x9 15-30 170-180 14-16 11,3 Cm. 
 
 
 

48 90g 8x5 15-30 170-180 14-16 14,6Cm.

48 90g 8x9 15-30 170-180 14-16 14,6Cm.

Elaborat amb mantega

Elaborat amb mantega

Elaborat amb mantega
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Promoció especial

  

Per la compra de cada caixa 
de qualsevols croissant 

Caprice de cereals

Et regalem
una caixa 

de Croissant Caprice 
Premium ref 69211

=



Croissant Caprice de Cereals
Croissant Caprice

Cereals 
de Xocolata
Ref. 61765

Croissant Caprice
Cereals Espinacs 

i formatge
Ref. 68865

Croissant Caprice
Cereals Gall d’Indi 

i formatge
Ref. 68665



Consell pel punt de venda
*Exposa els teus Dots gràcies a aquests expositors, o bé utilitza 
caixetes per posar el producte per emportar!

ELS DOTS, UN VALOR SEGUR
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Els Dots són unes de les peces de brioixeria 
amb més demanda, tant pels grans com pels 
més petits. 

Ampliem la gamma amb les tres noves elabo-
racions més Premium, amb cobertures i sabors 
diferencials!



60051 
PRIME DOTS BLUEBERRY

El Prime Dots Blueberry amb una atractiva cobertura de bombó 
blanc i nabius, té un gust diferencial i sofisticat, mai vist en el món 
dels Dots!

36 74g 8x15 15-20 9,5Cm.
Sense greixos hidrogenats Sense colorants artificials Sense conservants Sense aromes artificials

60052 
PRIME DOTS SALTY CARAMEL
El Prime Dots Salty caramel conté mitja cobertura de bombó blanc 
amb boletes súper cruixents de cereals recobertes de xocolata amb 
llet i caramel amb un toc salat.

36 69g 8x12 20-30 9,5Cm.
Sense greixos hidrogenats Sense colorants artificials Sense conservants Sense aromes artificials

60048
DUETDOT BOMBÓN

El primer Dots amb doble farcit! El DuetDots Bombón, conté quatre 
injeccions de crema de cacau i quatre més de crema d’avellana. 
La seva cobertura de xocolata amb llet i el seu topping, el fan enca-
ra més irresistible.

36 72g 8x15 20-30 9,5Cm.

Sense greixos hidrogenats Sense colorants artificials Sense conservants Sense aromes artificials



Promoció especial

  
Per la compra de qualsevol 

caixa dels Prime dots 
o Due dots,

Et regalem
una caixa 

de Dots de sucre ref. 75511 
o dots negrito ref. 23100

=

tu tries!! 7


