


Diferents gramatges, solucions i  
ingredients per a la teva cuina.

Aprofitem aquesta edició per presentar el nou assortiment 
d’hamburgueses, amb la finalitat de cobrir les diferents 
necessitats que ens demanden els nostres clients.

Som conscients que les tendències de la restauració  
evolucionen, i per això a Assolim hem fet l’exercici de  
mesurar i avaluar els requisits necessaris per abastir les 
diferents demandes que hem analitzat.

Incorporem noves marques de producció consolidades a la 
especialitat com Kasteel, on trobarem una excel·lent qualitat 
a un preu molt competitiu.

També reforcem i consolidem les marques que   
garanteixen el nostre èxit d’assortiment complert i necessari 
com Eizaguirre, Leo Boeck o Salomon Food, entre  
d’altres...

Amb aquesta ampliació, aportem més solucions en  
gramatges, aportant així més opcions per al teu negoci.

No dubtis en assessorar-te amb el teu responsable 
comercial per trobar la millor solució que s’adeqüi al que 
realment necessites.

Tot seguit ho trobarem !!!!!

Nou assortiment 
d’hamburgueses

Degut a l’inestable estat dels mercats, Assolim us posa en coneixement de que alguns del seus productes poden variar el seu 
preu durant la vigència de la revista. Les ofertes són vàlides fins a final d’existències.
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Hamburgueses
 Ref. K545

Hamburguesa de Boví 90 Gr.
Caixa de 4,86 Kg.
Preparat de carn (hamburguesa). Carn de boví (>99%) amb addició de 
sal i pebre blanca, barrejada, modelada i ultracongelada.

0,86 €/unitat.
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 Ref. K543
Hamburguesa de Boví 110 Gr.
Caixa de 4 Kg.
Preparat de carn (hamburguesa). Carn de boví (>99%) amb addició de 
sal i pebre blanca, barrejada, modelada i ultracongelada.

1,05 €/unitat.

 Ref. K542
Hamburguesa de Boví 110 Gr. Halal
Caixa de 4 Kg.
Preparat de carn (hamburguesa). Carn de boví (>99.9%), picada, barrejada 
amb pebre blanc,modelada i ultracongelada. Halal.

1,08 €/unitat.

 Ref. K548
Burguer de Boví 110 Gr.
Caixa de 4 Kg.
Preparat de carn Burger Meat Ultracongelat.Carn de boví (80%), ai-
gua, clara d'ou,texturitzat de proteïna de SOJA, fibra de blat, sal, es-
pècies, all.

0,86 €/unitat.

 Ref. K546
Hamburguesa de Boví 150 Gr. 100%
Caixa de 4,6 Kg.
Carn de boví (100%) picada, modelada i ultracongelada.

1,43 €/unitat.

 Ref. K547
Hamburguesa de Boví  180 Gr. 100%
Caixa de 4,5 Kg.
Carn de boví (100%) picada, modelada i ultracongelada.

1,72 €/unitat.

 Ref. K551
Hamburguesa Angus Grill 180 Gr.
Caixa de 3,6 Kg.
Preparat de carn (hamburguesa). Carn de boví (83%), aigua, clara d'ou 
pasteuritzada, sal, espècies, all.

1,71 €/unitat.

 Ref. K552
Hamburguesa Angus Premium 225 Gr.
Caixa de 3,6 Kg.
Preparat de carn (hamburguesa). Carn de boví Angus (>99%), picada, 
barrejada amb sal i pebre blanc, modelada i ultracongelada.

2,46 €/unitat.

 Ref. K544
Hamburguesa de Boví 220 Gr. 100%
Caixa de 4,4 Kg.
Carn de boví (100%) picada, modelada i ultracongelada.

2,10 €/unitat.
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Hamburgueses
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 Ref. C519
Hamburguesa de Vaca Gourmet 200 Gr.
Caixa de 20 x 200 Gr.
Hamburguesa de  carn de Vaca 96%.

1,80 €/unitat.

 Ref. K097
Burguer Meat Boví 180 Gr.
Caixa de 30 x 180 Gr.
Carn boví (95%), aigua, SOJA, sal, midó de blat de moro, espècies.

2,15 €/unitat.

 Ref. K098
Burguer Meat Boví 140 Gr.
Caixa de 36 x 140 Gr.
Carn boví (95%), aigua, SOJA, sal, midó de blat de moro, espècies.

1,67 €/unitat.

 Ref. C510
Burguer Meat Boví 105 Gr.
Caixa de 45 x 105 Gr.
Hamburguesa de carn de Boví 80%.

0,81 €/unitat.

 Ref. K541 
Burguer Meat Boví 175 Gr.
Caixa de 30 x 175 Gr.
Carn de boví (80%), aigua, proteïna de pèsol, sal, midó de pèsol, fibra 
de pèsol i aroma.

1,35 €/unitat.
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Hamburgueses
 Ref. K550

Hamburguesa de Pollastre Empanada 100 Gr.
Caixa de 4 Kg.
Preparat de carn empanat. Carn de pollastre (55,5%), empanat (40%), aigua, fibra de blat, 
sal, concentrat de proteïna de Soja, aroma de pollastre, extracte de llevat, espècies.

0,71 €/unitat.

 Ref. K549
Hamburguesa de Pollastre Empanada 100 Gr. Halal
Caixa de 4 Kg.
Preparat de carn empanat. Carn de pollastre (56%), empanat (40%), aigua, fibra de blat, 
sal, concentrat de proteïna de Soja, aroma de pollastre, extracte de llevat, espècies. Halal.

0,71 €/unitat.
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 Ref. F5835
Chiken Fillet Burguer
Caixa de 2 x 1,5 Kg. (Porcions de +/- 135 Gr. aprox.)
Filet de Pit de pollastre 60%, marinats, empanats i prefregits. 
Anima’t a provar aquests deliciosos filets de pit de pollastre coberts per 
un cruixent i saborós arrebossat.

11,50 €/Kg.

210 ºC
22 min.

 Ref. PR650
Crunchy Chik'n® Burger 135 Gr. Halal
Caixa de 45 x 135 Gr.
Cruixent filet de pit de pollastre (62 %). Delicatesse: hamburguesa pi-
cant elaborada amb 100% de trossets de filet de pit de pollastre, arre-
bossada en cruixents flocs de cereals. 
Producte Halal.

1,49 €/unitat.

900 W
3 min.

180 ºC
3 min.

1,83 €/unitat.

 Ref. PR658
Pulled Chik'n® Burger 100 Gr. Halal
Caixa de 2,4 Kg. (100 Gr./unitat)
Pit de pollastre cuit (70 %). “Pulled” en la millor forma: hamburguesa 
de pit de pollastre suaument cuinada, modelada a mà, esmicolada i 
amanida amb una salsa barbacoa lleugerament dolça. Es pot utilitzar 
de forma ràpida, senzilla i variada, per exemple, per a hamburguesa, 
frankfurt o wraps o sandvitxos. En porcions individuals.
Producte Halal.

900 W
3 min.

180 ºC
3 min.

1,55 €
porció de 135 Gr.

 aprox.



10

Hamburgueses

 Ref. LB101
Hamburguesa Clàssica 100 Gr.
Caixa de 30 x 100 Gr.
L’Original Hamburguesa de porc de Leo Boeck, com una botifarra, amb 
carn 100% de porc i espècies. És una hamburguesa de gran qualitat i 
molt gustosa a causa dels seus condiments.

0,79 €/unitat.

 Ref. LB102
Hamburguesa Picant 100 Gr.
Caixa de 20 x 100 Gr. 
L’hamburguesa picant Leo Boeck, és una hamburguesa de carn 100% 
de porc, amanida amb espècies amb li donen un toc picant.

0,82 €/unitat.

 Ref. LB103
Hamburguesa Moruna 100 Gr.
Caixa de 20 x 100 Gr.
L’Hamburguesa Moruna de Leo Boeck, és una hamburguesa elaborada 
amb carn picada 100% de porc, de forma rodona i amanida amb espè-
cies que li donen el sabor de les broquetes morunes.

0,82 €/unitat.

 Ref. LB100
Hamburguesa Ovalada 80 Gr.
Caixa de 38 x 80 Gr.
L’Original Hamburguesa de porc de Leo Boeck, com una botifarra, amb 
carn 100% de porc i espècies. És una hamburguesa de gran qualitat i 
molt gustosa a causa dels seus condiments..

0,62 €/unitat.
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 Ref. CAF009
Burguer Meat de Vedella 200 Gr.
Safata de 10 x 200 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

(70%)

 Ref. CAF007
Burguer Meat de Vedella 100 Gr.
Safata de 25 x 100 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

(70%)

 Ref. CAF074
Burguer Meat de Vedella 80 Gr.
Safata de 25 x 80 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

(70%)

Burguer Meat Fresca

 Ref. CAF008
Burguer Meat de Vedella 150 Gr.
Safata de 15 x 150 Gr.
Conservació: Safata d’atmòsfera controlada.

(70%)

Demana la teva tarifa de preus de carn fresca setmanal al 
teu assessor comercial.



Carn Fresca
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Demana la teva tarifa de preus de carn fresca setmanal al teu assessor comercial.

 Ref. CAF089
Botifarra 150 Gr.
Safata de +/- 2,5 Kg.  (15 x 150 Gr.)
Botifarra lligada. Magre i panxeta de porc 75%.
Conservació: safata atmòsfera controlada

 Ref. CAF084
Botifarra de Pagès 150 Gr.
Safata de +/- 2,25 Kg.  (15 x 150 Gr.)
Botifarra lligada amb toc de pebre sense colorants.
Magre i panxeta de porc 89%.
Conservació: safata atmòsfera controlada
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Demana la teva tarifa de preus de carn fresca setmanal al teu assessor comercial.

 Ref. CAF025
Bistec de Vedella Tallat 150 Gr.
Bossa de +/- 1,2 Kg. (8 talls x +/- 150 Gr.) +/- 0,4 / 0,6 Cm.
Conservació: envasat al buit.

 Ref. CAF177
Entrecot Llom Baix de Vedella sense Os Tallat
Peça de +/- 6 Kg. (2 safates tallat a 300 Gr./peça)
Conservació: safata atmòsfera controlada.

 Ref. CAF123
Entrecot Llom Alt de Vedella amb Os    
Tallat 350/380 Gr.
Safata de +/-2,4 Kg. (6 peces)
Conservació: safata atmòsfera controlada.

 Ref. CAF108
Bistec de Vedella Menú 120 Gr.
Bossa de +/- 1,2 Kg. (10 talls x +/- 120 Gr.)
Conservació: envasat al buit.



Productes Carnis
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 Ref. K676
Entrecot Llom Alt de Black Angus
Peça de +/- 2,5 Kg. aprox.
 Llom alt de Black Angus. Tall ubicat en la regió dorsal.
Origen: Uruguay.
Ideal per a fer a la brassa o a la planxa.

18,50 €/Kg.

Black Angus
3,70 €

ració de 200 Gr.
 aprox.
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 Ref. K040
Bistec de Vedella tallat 140/160 Gr.
Caixa de 3 Kg.
Carn procedent d’agulla, tapa i contra de vedella. 
Ideal per a preparar a la planxa.

13,30 €/Kg.

1,99 €
tall de 150 Gr.

 aprox.

 Ref. K694
Bistec de Vedella prim per entrepans
Caixa de 3 Kg.
Talls fins de bistec, tallat longitudinalment a tires, procedent de la con-
tra (tapa plana) de la vedella.
Ideal per a preparar entrepans.

13,30 €/Kg.
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5,20 €/Kg.

 Ref. C513
Mandonguilla Mixta
Caixa de 4 x 1,25 Kg.(170 unitats/aprox.)
Mandonguilles mixtes. 45% Porc, 45% Vacú.

 Ref. K520
Pernilets de Pollastre Groc

 Ref. K531
Pit de Pollastre IQF

 Ref. K532
Pit de Pollastre Filetejat 80/140

Caixa de 5 Kg. (+/-150 Gr./peça)
Pernilets de pollastre groc.
Ideal per a preparar al forn.

Caixa de 2,5 Kg. (Sense calibrar)
Filets individuals de Pit de Pollastre. Pollastre 100%.
Ideal per a porcionar.

Caixa de 2,5 Kg.
"Escalope" de Filet de Pit de Pollastre. Pollastre 100%.
Ideal per a preparar arrebossat o a la planxa.

2,90 €/Kg.

6,90 €/Kg.

7,75 €/Kg.

0,43 €
unitat de 150 Gr.

 aprox.

0,69 €
unitat de 100 Gr.

 aprox.

0,77 €
unitat de 100 Gr.

 aprox.

0,15 €
unitat de 30 Gr.
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 Ref. K678
Cargol Cabrilla 24+
Bossa d’1 Kg.
(Otala láctea). Cargols de terra 100%. Esbandir amb aigua neta. 
Posar en una cassola amb aigua i sal al gust i coure aproximadament 
20 minuts.

5,30 €/Kg.

 Ref. PR970
Cargol Caldo
Envàs de 500 Gr.
(Theba pisana). Cargol de Terra 40%.
Aigua, sal, espècies, i brou de pollastre deshidratat.

3,30 €/envàs

 Ref. 21173
Filet de Porc
Caixa de +/- 6 Kg. Aprox. (+/- 700 Gr. /peça.)
Preparat de filet de porc amb “cordón”, envasat al buit.
Ideal per a fer a la brasa , a la planxa o al forn.

6,20 €/Kg.

1,24 €
peça de 200 Gr.

 aprox.

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

6,99 €/Kg.

0,98 €
unitat de 140 Gr.

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

7,85 €/Kg.

0,39 €
pintxo de 50 Gr.
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Hamburgueses Veganes

 Ref. F2302
Hamburguesa Kale/Quinoa
Caixa de 3 x 1,2 Kg. 75 Gr./unitat. (3 x 16/unitats) 
Kale 18%, quinoa cuita 13%, pa ratllat, quinoa inflada, oli de  gira-sol, pata-
ta, pastanaga, ceba rostida faves de SOJA, flocs de patata, farina de BLAT, 
brou vegetal, sal, sucre, espècies.

0,59 €/unitat.

220 ºC
20 min.

180 ºC
3,5 min.
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 Ref. R2915
Crujiburguer Pastanaga
Caixa de 3 x 1 Kg. (95 Gr./unitat)
Burger cruixent 100% vegetal, preparada a base de pastanaga, poma, 
ceba, varies esp cies i curry. 
Empanat cruixent a base de flocs de civada.

0,69 €/unitat.

220 ºC
20 min.

180 ºC
3,5 min.

 Ref. R874
Crujiburguer Espinacs
Caixa de 3 x 1 Kg. (90 - 105 Gr./unitat.)
Elaborada amb 35% d’espinacs, 7% panses i 3% pinyons. Original 
empanat a base de llavors de linus, carbassa i girasol.
Producte 100% natural i sense additius.

0,69 €/unitat.

220 ºC
20 min.

180 ºC
3,5 min.

  Ref. 7211
Sensational Burguer
Bossa de 2 Kg. (113 Gr./unitat)
La Sensational Burger 
de GARDEN GOURMET® ofereix el mateix sabor i textura 
sucosos d’una hamburguesa de carn, sembla, es cuina, 
fa olor i te gust a la de veritat per oferir-te el gran sabor 
i experiència de l’hamburguesa. 
Elaborada amb proteïnes d’origen vegetal, la, és rica en 
proteïna de soja i una bona font de fibra i ferro. 
La Sensational Burguer és crua, s’ha de cuinar i es pot 
preparar al forn, a la paella o a la graella.

1,70 €/unitat.

200 ºC
10 - 12 min.

150 ºC
6 - 8 min.

 Ref. 8147
Burguer Deluxe
Bossa de 2 Kg. (113 Gr./unitat)
La Burger Deluxe de GARDEN 
GOURMET®, és una deliciosa experiència saborosa de textura sucosa, que sembla, fa olor i sap com 
una hamburguesa de carn. Elaborada amb ingredients d’origen vegetal i una barreja d’espècies, és rica 
en proteïnes i una bona font de fibra, baixa en greixos saturats. Fàcil de preparar, Ready to Eat, i bona 
d’allò més, aquesta hamburguesa vegetariana farà les delícies dels teus clients.

200 ºC
10 - 12 min.

150 ºC
6 - 8 min.

1,49 €/unitat.
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Productes Veggie



Of
er

te
s v

àli
de

s fi
ns

 a
 fin

al 
d’e

xis
tè

nc
ies

21

Bossa d’1 Kg.
Tempura de verdures amb un arrebossat únic a base d’una barreja de 
farina d’arròs, de blat de moro i de blat, s’aconsegueix una cobertura 
fina i una textura molt cruixent.

  Ref. V8044
Mix de Verdures en Tempura 200 ºC

10 min.

180 ºC
2 - 3 min.

9,35 €/Kg.

12,31 €/Kg.

 Ref. 4119
Falafel de Remolatxa
Bossa de 8 Kg. (20 Gr./unitat)
El Falafel de Remolatxa és la perfecta fusió entre sabors mediterranis 
i cigrons amb una autèntica barreja d'herbes per proporcionar un de-
liciós entrant, guarnició o plat principal. 
Una font de proteïnes i fibra, ofereixen 
una excel·lent alternativa a base de pro-
teïna vegetal. Serveix-lo amb pa de pita, 
acompanyat d'una amanida i salsa de 
iogurt o només amb formatge de cabra 
per donar-li un toc culinari saborós.

200 ºC
10 - 12 min.

150 ºC
6 - 8 min.

0,25 €
unitat de 20 Gr.

 aprox.

0,12 €
unitat de 15 Gr.

 aprox.

Caixa de 2 Kg. (15 Gr./unitat)
El nostre falàfel és un aliment fet a base de cigró. És un plat vegetarià 
molt popular, assaonat amb julivert, comí, coriandre i pebre de caiena 
finament picats.
Típic de l’Orient Mitjà, se serveix amb salsa de iogurt, en pa de pita o 
bé com a entrada o plat principal.

  Ref. F5302
Falafel 225 ºC

17 - 20 min.

180 ºC
4  min.

7,75 €/Kg.

1,40 €
ració de 150 Gr.
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Caixa de 2 Kg.
La picada de proteïna de pèsols, és un producte versàtil, que permetrà 
fer diversos plats, amb aquest increïble ingredient per les teves recep-
tes, apta per a vegans.

  Ref. F5688
Picada de Proteina de Pèsol 220 ºC

12 min.

140 ºC
4  min.

12,30 €/Kg.

Caixa de 2 Kg.
Les Mandonguilles 0% carn de Findus es serveixen, mengen i cuinen 
com qualsevol altra. Són adequades tant en salsa, o com a plat prin-
cipal.

  Ref. F5298
Mandonguilles 0% Carn 180 ºC

13 - 15 min.

150 ºC
10 - 15  min.

12,65 €/Kg.

15,99 €/Kg.

 Ref. 8145
Nugget Vegà
Bossa de 2 Kg.
Elaborats amb ingredients d’origen vegetal, són rics en proteïnes i proporcionen una bona 
font de fibra. 
Els Nuggets vegetarians estan precuinats i es poden escalfar fàcilment al forn i servir com 
a plat principal o com acompanyant. La versatilitat és infinita.

180 ºC
12 - 15 min.

150 ºC
6 - 8 min.

11,50 €/Kg.

 Ref. 9524
Filet Empanat Vegà
Caixa de 2 Kg. (90 Gr./unitat)
Els filets empanats vegetals de GARDEN 
GOURMET® combinen una capa de molla cruixent per fora amb un gust tendre i sucós a 
dins, que sap i fa olor de escalopa de pollastre autèntic. Amb un alt contingut de proteïnes 
i bona font de fibra, el filet arrebossat d’origen vegetal és un deliciós substitut vegetarià del 
pollastre que et permetrà preparar molts plats.

180 ºC
12 - 15 min.

150 ºC
6 - 8 min.

1,03 €
unitat de 90 Gr.

 aprox.

2,40 €
ració de 150 Gr.

1,90 €
ració de 150 Gr.

1,84 €
ració de 150 Gr.
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 Ref. RF068
Llenques Veganes Tipus Cheddar
Caixa de 3 x 330 Gr.
Amb fruits secs i proteïna vegetal alt en vitamina B12, font de calci 
i vitamina D.
Gust a Cheddar.

3,32 €/paquet 330 Gr.

 Ref. RF065
Ratllat Vegà Tipus 4 Formatges
Caixa de 4 x 250 Gr.
Amb fruits secs i proteïna vegetal alt en vitamina B12, font de calci 
i vitamina D. sabor Cheddar + Gouda 
Mozzarella + Roquefort.

2,85 €/paquet 250 Gr.

 Ref. RF108
Llenques Veganes Tipus Gouda
Caixa de 3 x 330 Gr.
Amb fruits secs i proteïna vegetal alt en vitamina B12, font de calci 
i vitamina D. sabor Gouda.

3,32 €/paquet 330 Gr.

17,79 €/Kg.

 Ref. 3449
Tires Veganes
Bossa de 2 Kg.
Les tires veganes de GARDEN GOURMET® són imprescindibles a la teva cuina i aquestes 
tires veganes no decebran. Tenen un sabor deliciós i una textura suculenta. Si busques 
ingredients vegetals rics en proteïnes i fibra, no dubtis a afegir a la teva carta nostres pro-
ductes vegans. Ràpids i fàcils de cuinar, les saboroses tires veganes realçaran una gran 
varietat de receptes, siguin guisats, amanides, entrepans i wraps. Saltar els filets o acompa-
nya’ls amb una amanida de mango i pinya o amb un curri verd tailandès per provar alguna 
cosa diferent.

180 ºC
12 - 15 min.

150 ºC
6 - 8 min.

Caixa d'1 Kg. (12 salsitxes). (83 Gr./unitat)
Preparat vegà, cuit i envassat al buit, a partir de proteina de Pèsol.
Aigua, Proteina de Pèsol i oli de girasol.
Ideal per a preparar entrepans.

  Ref. CF0207
Salsitxes Veganes 12 unitats

0,87 €/salsitxa.

1,42 €
ració de 80 Gr.
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Love Ducks F lying Free

L'aspecte i el color del Foie Gras
de Hello Plant impacta. 

Té 2 colors. 
Un groc (greix superior), un altre 

color rosaci que va 
cap al color ivori.

Fa olor de Foie Grass. 
Una olor delicat i compensat amb

notes dolcificades i un final a
cognac molt subtil.

Igual que l'olor té un
sabor molt delicat, sedós,

compensat, amb notes
dulcificades i un final a cognac

molt subtil.

La textura impressiona cada cop
que ho proves. És sedosa, ferma,

refinada, amb molta classe i
untuosa. Et transportarà a la

textura del Foie Gras d'origen
animal.

Aspecte i Color Olor Sabor Textura
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TENIM EL PRIMER FOIE GRAS 
100% VEGETAL DEL MÓN

Conservació

Consum

Caixa de 2 x 500 Gr.
Aigua, anacards, oli de coco, farina de llenties grogues, fècula de patata, 
sal, aromes naturals, cúrcuma, armagnac, sacarosa, espècies, oli de gi-
ra-sol i extracte de remolatxa.

El Foie Gras de Hello Plant, té una
capacitat de conservació en refrigerat
(entre 4ºC i 8ºC) de 120 dies.

Per a que les propietats organolèptiques del
Foie Gras no es vegin alterades, es recomana
consumir preferentment després d'obrir-lo,
un màxim de 5 dies. 
Sempre guardant-lo a
refrigerat (entre 4ºC i 8ºC).

  Ref. RF22 
Fuah Hello Plant

17,50 €/Kg.

2,10 €
ració de 120 Gr.
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Verdures

 Ref. V821  
Edamame Beina
Bossa de 500 Gr.
Beines de soja escaldades ultracongelades. Varietat: Glycine max.

1,95 €/bossa de 500 Gr.

0,19  €
ració de 100 Gr.
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 Ref. V777 
Daus de Pastanaga
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Les pastanagues daus congelades es preparen a partir de plantes de 
les varietats de les respectives espècies: Daucus carota L. 

0,99 €/Kg.

 Ref. V778 
Rodanxes de Pastanaga
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Les pastanagues senceres es tallen a rodanxes perpendiculars a la 
destral. Les llesques tenen un gruix de 2 fins a 10 Mm; 
El diàmetre és màxim de 35 Mm.

1,05 €/Kg.
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 Ref. V1053 
Pisto Ratatouille
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Aquest producte s'elabora a partir d'ingredients congelats per sistema 
IQF per aconseguir-ne una qualitat òptima. Es realitza una barreja amb 
Tomàquet, Carbassó, Albergínia, Ceba, Pebrot vermell i Pebrot verd.

1,60 €/Kg.

 Ref. F0092 
Samfaina
Caixa de 6 x 1 Kg.
Carbassó, albergínia, pebrot vermell, pebrot verd, patata, ceba i oli de 
girasol. Base perfecta per a diferents plats i amb múltiples combinaci-
ons que permeten completar un menjar equilibrat i sa.

2,95 €/Kg.

0,16 €
ració de 100 Gr. 0,29 €

ració de 100 Gr.
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 Ref. F5364 
Ensaladilla Clàssica
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patata, pastanaga, mongeta verda i pèsols.

1,40 €/Kg.

 Ref. V775 
Minestra Comú
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Barreja de verdures en les proporci-
ons indicades en composició.
Mongeta Verda Plana Tallada 40 Mm., 
Pastanaga Daus 10x10 Mm.
Pèsol, , Brècol 15-40 Mm.

1,35 €/Kg.

 Ref. V781 
Verdures per Sopa
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Aquest producte s´elabora a partir d´ingredients congelats per sistema 
IQF per aconseguir una qualitat òptima. Es realitza una barreja amb 
Patata, Porro Flocs, Pastanaga, Coliflor, Pèsol i mongeta verda.

1,35 €/Kg.

 Ref. V780 
Espinac Fulles
Caixa de 10 x 1 Kg.
Fulles fresques i sanes de Spinacia oleracea L., condicionada, trosse-
jada i congelada individualment. 
Origen: Espanya.

1,32 €/Kg.

 Ref. V779 
Porro Trossejat
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
El porro congelat es prepara a partir de plantes desenvolupades natural-
ment que compleixin les característiques de l´espècie Allium porrum L.

1,25 €/Kg.

 Ref. V168 
Daus de Carbassa
Bossa de 2,5 Kg.
Producte elaborat a partir de Carbassa fresca, sana, varietat Cucurbita 
moschata. Tallada a daus de 10 x 10 Mm.

1,56 €/Kg.

 Ref. F3111 
All Tallat
Caixa de 8 x 250 Gr.
Acurada presentació d’all rentat i trossejat, en còmodes bosses de 
250 Gr. amb tancament zip.

8,95 €/Kg.

0,14 €
ració de 100 Gr. 0,13 €

ració de 100 Gr.

0,13 €
ració de 100 Gr.

0,12 €
ració de 100 Gr. 0,09 €

ració de 10 Gr.

0,16 €
ració de 100 Gr.
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 Ref. V222
Patata Dippers
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.

2,80 €/Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

0,28 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. PR01
Patata d’Olot
Caixa de 5 x 1 Kg. (18/20 patates/Kg.)
Magre de porc, patata, llet sencera de vaca, farina de blat, oli de gi-
ra-sol, ceba, pa blanc, aigua, clara d’ou, sal, brou de carn en pols
(conté api i gluten), nou moscada i pebre negre. 67% Farciment, 23% 
Patata, 10% arrebossat.

9,95 €/Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

 Ref. F0101
Patata Rostida
Bossa d’1 Kg.
Patates acuradament seleccionades i rentades, de textura agradable i 
sabor tradicional. Són tallades a rodanxes homogènies conservant la 
pell i rostides a la graella.

3,30 €/Kg.

180 ºC
2 - 3 min.

200 ºC
15 min.

750 W
5 min.

Patates
XXX €

ració de 80 Gr.0,26 €
ració de 80 Gr.2,62 €

unitat aprox.
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 Ref. 70040
Patata Crisscuts + sabor
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Tenen la forma patentada acanalada doble de CrissCut®, que atreu
l’atenció de el client i les fa més divertida.

3,35 €/Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

0,33 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. V208
Patata Brava
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Patates amb la mida i el tall autèntic de la patata brava.

2,64 €/Kg.

175 ºC
5 - 7 min.

0,26 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. V201
Patata 3/8  9X9
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Patates seleccionades amb cura, rentades, tallades, i pre fregides.

2,40 €/Kg.

175 ºC
5 - 7 min.

0,24 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. V202
Patata 6 x 6 Julienne
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Patata llarga i de tall fi orientada a la restauració ràpida. Tall de 6 x 6.

2,40 €/Kg.

175 ºC
5 - 7 min.

0,24 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. V752
Sweet Potato 11 x 11
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patata dolça de tall 11 × 11 mm, amb un cruixent arrebossat.

6,15 €/Kg.

0,61 €
ració de 100 Gr.

 aprox.
175 ºC
5 - 7 min.
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 Ref. V726
Aletes Crispy Chicken
Caixa de 5 x 1 Kg. (18/26 peces/Kg.)
Aletes de pollastre marinades, cuinades, empanades, prefregides, i ultracongelades.

9,99 €/Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

1,40 €
ració de 140 Gr.

 Ref. V300 
Aletes Barbacoa
Caixa de 5 x 1 Kg. (30/33 peces/Kg. aprox.)
Aletes de pollastre marinades a la barbacoa, prefregides i congelades.

9,99 €/Kg.

200 ºC
15 min.

175 ºC
4 min.

1,40 €
ració de 140 Gr.

0,97 €
ració de 140 Gr.

 Ref. PR137
Aletes de Pollastre Marinades
Caixa de 2 x 2,5 Kg. (+/- 25 Gr./unitat aprox.)
Aletes de pollastre marinades, cuites i congelades.

6,95 €/Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

 Ref. PR1000
Aletes Mediterrània
Caixa de 5 x 1 Kg. (24 peces/Kg. aprox.)
Aletes de pollastre estil mediterrani, cruixents i saboroses.

9,75 €/Kg.

1,36 €
ració de 140 Gr.

175 ºC
3 - 4 min.
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 Ref. V801
Anelles de Ceba a la Cervesa 175 ºC

4 min.

Caixa de 6 x 1 Kg.
Anellles gruixudes de ceba amb un cruixent arrebossat a la cervesa, 
prefregides y ultracongelades.

6,35 €/Kg.

 Ref. 70056
Anelles de Ceba Crua
Caixa de 6 x 1 Kg.
Anelles de ceba fresca arrebossades que es mantenen calentes
i cruixents durant molt de temps després cuinades.

3,65 €/Kg.

180 ºC
3 - 4 min.

 Ref. P591
Carbassó Arrebossat
Caixa de 5 x 1Kg.
Carbassó (42%), farina de blat, oli de gira-sol, sal, llevat, espessidor.

3,35 €/Kg.

180 ºC
2 - 3 min.

 Ref. P594
Albergínia Arrebossada
Caixa de 5 x 1Kg.
Albergínia (40%), farina de blat, oli de gira-sol, sal, llevat, espessidor.

3,60 €/Kg.

180 ºC
2 - 3 min.

 Ref. P599
Carxofa Arrebossada
Caixa de 6 x 1Kg. 
Carxofa (40%), farina de blat, oli de gira-sol, sal, llevat, espessidor.

4,35 €/Kg.

180 ºC
2 - 3 min.

 Ref. P593
Anelles de Ceba Arrebossades

3,70 €/Kg.

180 ºC
2 - 3 min.

Caixa de 4 x 800 Gr. 
Ceba (38%), farina de blat, oli de gira-sol, sal, llevat, espessidor.

0,92 €
ració de 150 Gr.

0,55 €
ració de 150 Gr.

0,37 €
ració de 100 Gr.

0,43 €
ració de 100 Gr.

0,36 €
ració de 100 Gr.

0,33 €
ració de 100 Gr.



Of
er

te
s v

àli
de

s fi
ns

 a
 fin

al 
d’e

xis
tè

nc
ies

35

 Ref. PR146
Bomba de Pop 60 Gr.
Caixa de 40 x 60 Gr.
Pop (43%), Gamba cuita, Surimi, pa ratllat, oli de gira-sol, ceba fregida, 
caiena, pebre vermell i sal.

0,72 €/unitat.

 Ref. R846
Bites de Gouda
Caixa de 3 x 1 Kg. (14/18 Gr./unitat)
Irresistible mos de gouda (50%) empanat. Ideals com a tapa o guarnici  
per a qualsevol tipus de plat. 
Recomanem consumir en els 3 minuts 
posteriors a la seva fritura.

9,95 €/Kg.

175 ºC
3 min.

0,15 €
Unitat aprox.  Ref. V204

Jalapeños Cheddar Cheese
Bossa d’1 Kg. (50/70 peces)
Mig pebrot jalape o farcit de formatge cheddar amb un cruixent
arrebossat.

10,95 €/Kg.

180 ºC
3 - 4 min.

0,18 €
Unitat aprox.

 Ref. R470
Bomba Brava Picant 44 Gr.
Caixa de 4 x 1,1 Kg. (44 Gr./unitat)
Amb gust picant, un interior de puré de patata, carn, tomàquet, cebes
i espècies, textura és cremosa i cruixent per fora.
Ideal com aperitiu.

0,24 €/unitat.

170 ºC
6 min.

 Ref. PR470
Bomba Brava de 150 Gr.
Caixa de 30 x 150 Gr.
Interior de puré de patata, carn, tomàquet, ceba i espècies, la seva 
textura és cremosa i cruixent a l’exterior. 

0,72 €/unitat.

180 ºC
4 - 5 min.

180 ºC
4 - 5 min.

175 ºC
6 min.

 Ref. R8527
Bombes Mexicanes
Caixa de 10 x 420 Gr.
Especialitat mexicana de sabor picant, feta amb una barreja de cremós 
puré de patata, carn de vedella, au i porc, tomàquet, ceba i pebrot. 
Servida en boles irregulars acabades amb un fi i cruixent empanat, 
són ideals com a tapa, aperitiu o guarnició. 

2,40 €/unitat.

 Ref. PR55
Crestes de Tonyina
Caixa de 3 Kg. (96 unitats x 31 Gr./unitat)
Massa tipus full, farcida de tonyina, pebrot, ceba i tomàquet.
Ideals com aperitiu.

3,70 €/Kg.

0,12 €
Unitat de 31 Gr.

 aprox.

200 ºC
8 - 10 min.

180 ºC
4 - 6 min.
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 Ref. R737
Nuggets de Pollastre
Caixa de 3 x 1 Kg. (20 Gr. unitat)
Delícies de pollastre ideals per servir a qualsevol menú.
Ideals com a primer plat o entrant.

8,08 €/Kg.

180 ºC
3 - 4 min.

0,16 €
Unitat 20 Gr.

aprox.  Ref. PR826 
Nuggets en Tempura
Caixa de 3 Kg. (22 Gr./unitat aprox.)
Carn de pollastre (47%) picada, formada, cuinada, coberta amb tem-
pura, prefregida i ultracongelada.
Ideals com aperitiu o pica pica.

5,95 €/Kg.

175 ºC
3 min.

0,13 €
Unitat de 22 Gr.

 aprox.

 Ref. R722
Filet de Pollastre arrebossat “Finger”
Caixa de 3 x 1 Kg. (50/75 Gr. unitat, aprox.)
Elaborats a partir de filet de pollastre 100% natural. Amb un 70% de filet 
de pollastre i un 30% d’arrebossat, estan marinats amb una saborosa 
barreja de pebre vermell dolç, caiena, 
pebre, ceba i all.

9,95 €/Kg.

180 ºC
2 - 3 min.

0,60 €
Unitat 60 Gr.

aprox.

 Ref. R871
Pollastre estil Kentucky
Caixa de 3 x 1 Kg.
75% de carn de pollastre. Pe-
ces de pes variable.
Pollastre 100% natural d’origen 
nacional. Cruixent arrebossat.
Elaborat amb carn de pollastre 
de la zona de la contracuixa 
amb un
marinat picant. 
Es pot preparar al forn 
(menys oli, més saludable).

9,95 €/Kg.

180 ºC
2 - 3 min.

 Ref. PR152
Tires de Pollastre Cajun
Caixa de 4 x 1 Kg.
Una barreja perfecta d’espècies amb un toc picant 
per a un arrebossat cruixent. 
Un sabor valent que et sorprendrà.

10,95 €/Kg.

180 ºC
4 - 5 min.

200 ºC
9 - 10 min.

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

11,65 €/Kg.

180 ºC
2 - 3 min.

1,49 €
ració de 150 Gr.

 aprox.

1,09 €
ració de 100 Gr.

 aprox.
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 Ref. PR65
Cordon Bleu de Pollastre
Caixa de 3 Kg. (19 x +/-155 Gr. aprox.)
Carn de pollastre marinada, amb pernil i formatge, empanada, cuita i 
congelada.

10,95 €/Kg.

180 ºC
4 - 5 min.

 Ref. PR125
Escalopa Milanesa de Vedella
Caixa de 4 Kg. (42 peces aprox.)
Carn de vedella macerada i arrebossada.
Ideal com a segon plat de menú.

10,99 €/Kg.

180 ºC
4 - 5 min.

1,70 €
Unitat de 155 Gr.

 aprox.

1,05 €
Unitat de 95 Gr.

 aprox.

 Ref. 91100
Llibrets de Llom Empanat
Caixa de 4 Kg. (8/11 peces/Kg.)
Dos deliciosos talls de llom adobat (45%), embolicants de formatge 
(9%) i embotit de magre de porc (9%).

7,99 €/Kg.

175 ºC
5 min.

0,80 €
unitat de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. C023
Pit d'Au arrebossat
Caixa de 2,5 Kg. (30 unitats/caixa.)
Delicioses i cruixents pits empanades Amb un arrebossat extra crui-
xent.  Producte que està pre fregit i enfornat.

7,90 €/Kg.

180 ºC
3 - 4 min.

0,66 €
Unitat de 155 Gr.

 aprox.
220 ºC
20 min.
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 Ref. R003
Base de Pizza 30 x 40 Cm.
Caixa de 20 unitats. (510 Gr./unitat.)
Elaborades amb farina de malta i civada, sense additius. 
D’aspecte arsenal, vorades arrodonides, cruixent i esponjosa. 
Ideal per a fer porcions. Cuites al forn de pedra.

1,50 €/unitat.

 Ref. R3051
Base de Pizza amb Tomàquet
Caixa de 6 unitats. (250 Gr./unitat.). 26 Cm.
Base de Pizza extra fina amb tomàquet.

1,50 €/unitat.

220 ºC
7 - 8 min.

240 ºC
10  min.

 Ref. SG0313
Pinsa Romana amb Tomàquet
Caixa de 15 x 295 Gr.
Farina de blat, aigua, llevat, sal, tomàquet trossejat (suc de tomàquet 
24%, sal i àcid cítric) oli d'oliva, sal i orenga.

2,95 €/unitat.

Petició prèvia a
24 hores

 Ref. SG0312
Pinsa Romana Blanca
Caixa de 15 x 295 Gr. (30 Cm.)
Farina de blat, aigua, llevat, sal.

2,90 €/unitat.

Petició prèvia a
24 hores

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...

220 ºC
7 - 8 min.

220 ºC
7 - 8 min.
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 Ref. F0096
Patata Potxada
Bossa d’1 Kg.
Patata i oli de girasol.
Et faltarà afegir 8 - 9 ous i faràs una fantàs-
tica truita.

3,80 €/Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

 Ref. F3717
Patata Potxada amb Ceba
Bossa d’1 Kg.
Barreja de patata de tall cassolà, fi i 
irregular, i de ceba potxada.
Nomès et farà falta afegir 12 ous i faràs 
una fantàstica truita.

3,80 /Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

 Ref. V8019
Barreja de Verdures Rostides
Caixa de 6 x 1 Kg.
Pebrot vermell rostit, albergínia rostida, carbassó rostit i patata rostida.

4,95 €/Kg.

180 ºC
5 min.

 Ref. V8040
Saltat de Verdures Brasa
Caixa de 6 x 1 Kg.
El Saltejat de Verdures Rostides ultracongelat es prepara a partir de 
les espècies de carbassó Cucurbita pepo L, de pèsol amb beina Pisum 
sativum L, d’albergínia Solanum melon-
gena L i de pebrot vermell i groc Capsi-
cum annum L.

4,17 €/Kg.

180 ºC
7 min.

0,41 €
acompanyament 

de 100 Gr. aprox.
0,49 €

acompanyament 

de 100 Gr. aprox.
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 Ref. F0097
Pebrot tires Parrilla
Bossa d’1 Kg.
Pebrots (Capsicum annuum).
Tallats a tires d’aproximada-
ment de 6 mm d’ample, a con-
tinuació es ruixen amb oli de 
gira-sol, es rosteixen en forn.

5,15 €/Kg.

180 ºC
7 min.

180 ºC
15 min.  Ref. F9987

Verdures per Sofregit
Caixa de 6 x 1 Kg.
Barreja de ceba 6x6 mm aprox. 
(36%), tomàquet cru amb pell tallat 
a cubs 10x10 mm aprox. (33%), pe-
brot verd, escaldat tallat a 6x6 mm 
aprox.(26%) i all cru en cubs de 4x4 
mm aprox. (5%).

2,95 €/Kg.

180 ºC
7 min.

180 ºC
15 min.

Caixa de 4 x 1 Kg.
Pebrot rostit al forn de llenya tallat a tires desiguals de 0,9 mm d'am-
plada. Envasat en bossa plàstica transparent al buit sense líquid de 
govern afegit, “en el suc”.
Es pot consumir directament, o es pot escalfar, segons ús.

 Ref. S9615
Tires de Pebrot Escalivat Vermell

5,50 €/Kg.

Caixa de 4 x 1 Kg.
Pebrot rostit al forn de llenya sencer sense pell. Envasat en bossa plàs-
tica transparent al buit sense líquid de govern afegit, “en el suc”
Es pot consumir directament, o es pot escalfar, segons ús.

 Ref. S9614
Pebrot Sencer Escalivat Vermell

5,50 €/Kg.

 Ref. S3010
Ceba Fregida Cruixent
Caixa de 10 x 500 Gr.
Ceba fregida cruixent, obtinguda a partir de cebes blanques fresques.
Ideal per a preparar amanides, puré de patates, pastes, croquetes, truita, 
frankfurts, hamburgueses, salses, carns, peixos.

6,30 €/Kg.

 Ref. SG0226
Ceba Caramelitzada
Llauna d'1Kg.
Ceba caramelitzada ideal per a sandvitxos, pizza, carns, amanides, bu-
fette, tapes, etc.
Ceba (75%), sucre, oli de gira-sol, sal.

7,95 €/Kg.

Petició prèvia a
24 hores

0,55 €
acompanyament 

de 100 Gr. aprox.

0,55 €
acompanyament 

de 100 Gr. aprox.

0,51 €
acompanyament 

de 100 Gr. aprox.
0,29 €

ració de 100 Gr. 
aprox.

0,13 €
acompanyament 

de 20 Gr. aprox.
0,48 €

acompanyament 

de 60 Gr. aprox.
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 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.

4,35 €/unitat.

 Ref. PR818 
Tequeño de Formatge
Caixa de 100 x 35 Gr.
Fina i deliciosa massa semi-fullada, cruixent, sense 
greixos addicionals, farcida de formatge fresc, suau, 
pasteuritzat i de producció pròpia. Sense oli de palmell 
i amb ingredients naturals.

0,35 €/unitat

180 ºC
3 - 4 min.

Descongelar
30 min.

Caixa de 4 x 1 Kg.
Arròs blanc precuit, pèsol i pastanaga, gambes pelades, daus d’embo-
tit de magre de porc i daus de truita.

 Ref. PR996
Arròs 3 Delícies

3,95 €/Kg.

180 ºC
4 - 5 min.

 Ref. LB017
Pulled Pork Fresh Pack
Envàs d’1 Kg.
Preparat càrnic cuit, a base d’espatlla de porc (92%).

8,50 €/envàs.

1,09 €
ració de 175 Gr.

 (1/4 de pollastre).

0,59 €
ració de 150 Gr.

 aprox.

0,68 €
ració de 80 Gr.

 aprox.
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 Ref. S2009
All i Oli Tap Tap
Envàs d’1 L.
Salsa all i oli.

7,19 €/envàs.

 Ref. S2000
All i Oli
Envàs de 2 L.
Salsa all i oli en format hostaleria.

9,79 €/envàs.

 Ref. B132
Salsa Romesco
Envàs de 1,25 Kg.
Salsa indicada per acompanyar qualsevol tipus de plat, verdures, 
amanides, etc... 
Deixar descongelar, barrejar, i utilitzar.

13,99 €/envàs.

 Ref. SG0170
Salsa Mexicana
Envàs de 900 Ml. Dossificador de biberó.
Salsa Mexicana picant.

7,39 €/envàs.

 Ref. SG0171
Salsa Especial Hamburguesa XL
Envàs de 900 Ml. Dossificador de biberó.
Salsa Mexicana picant.

6,79 €/envàs.

Petició prèvia a
24 hores

Petició prèvia a
24 hores

0,28 €
ració de 25 Gr.

 aprox.
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 Ref. V773
Guacamole
Caixa de 6 x 1 Kg.
Polpa d’alvocat perfectament barrejada i triturada amb pebrots jala-
peños verd i vermell ceba i espècies. 
Deixar descongelar.

7,95 €/Kg.

 Ref. S2415
Patates Fregides Palla
Caixa de 2 Kg. (2 x 1 Kg.)
Patata fregida palla amb sal.

5,49 €/Kg.

 Ref. S0750
Nachos
Caixa de 12 x 454 Gr.
Nachos de Blat de Moro, Oli de Girasol, Aigua i S    al. 
Deliciosos, ideals per a dipejar amb salses.

2,05 €/bossa.

 Ref. 3215
Gofre Belga
Caixa de 24 x 100 Gr.
Gofre d’aparença artesanal amb massa esponjosa i consistent 
amb trossets de sucre.

1,06 €/unitat.

 Ref. 61390 
Xurro Llest
Caixa de 5 x 30 unitats. (15 Cm.)
Clàssics xurros llestos.

0,08 €/unitat

Descongelar
15 - 20 min.

Descongelar
30 min.

0,64 €
ració de 80 Gr.

 aprox.

0,20 €
ració de 150 Gr.

 aprox.

0,44 €
ració de 80 Gr.

 aprox.
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easy

 Ref. PR819 
Tequeño de Xocolata
Caixa de 100 x 35 Gr.
Trossos deliciosos de xocolata amb avellana, coberts del nostre mà-
gic xarop, aconsegueixen donar-li un únic toc secret per crear un 
tequeño inigualable, capaç d’omplir cada moment de la teva vida de 
felicitat i el millor de tot sense oli de palma!

0,36 €/unitat

180 ºC
3 - 4 min.

Descongelar
30 min.

 Ref. 92765
Pastís de Santiago
Pastís de 700 Gr.
Amb base d’ametlles, ous, margarina i sucre al costat del acurat 
procés de fabricació més tradicional.

Descongelar
6 hores

6,85 €/pastís.

 Ref. 3981 
Pastís de Formatge i Mirtils
Pastís de 1,2 Kg. (Pretallada en 12 porcions.)
Base de massa de pasta brisa amb capa de pastís de formatge 
(59%) i preparació de nabiu (15%), coberta amb glacejat de coca, 
congelada ràpidament.

Descongelar
6 hores

8,95 €/pastís.

 Ref. C080
Profiterols amb Nata
Caixa de 8 x 500 Gr. (18 Gr. unitat/aprox.)
Farciment (75%): Aigua, sèrum de mantega, olis i greixos vegetals, 
sucre, llet desnatada, midó modificat, glucosa, proteïnes de la llet, 
sòlids lactis, emulgents, sal i aroma.
Pasta petisú (25%): Ou pasteuritzat, farina de blat, oli de gira-sol re-
finat, aigua, emulgent, sal, aroma (mantega), midó de blat de moro. 
Pot contenir traces de mostassa.

Descongelar
15 - 20 min.

0,09 €/unitat

 Ref. PR331
Coulant de Xocolata Vegà amb Avellanes
Caixa de 20 x 90 Gr. (7 Cm.)
Els nostres xefs han treballat la recepta d'aquesta fondant xocolata ve-
gana amb avellanes amb matèries primeres de qualitat. De fet, el fondant 
xocolata vegà està compost per farina de blat francesa, xocolata negra 
amb un 58% de cacau certificat Rainforest, trossets d'avellana torrada i un 
pessic de flor de sal de Guérande.

0,89 €/unitat.

0,62 €
ració de 90 Gr.

 aprox.
0,89 €

ració de 100 Gr.
 aprox.

Descongelar
2 hores

180 ºC
12 min.
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Productes del Mar
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 Ref. P563
Centres de Bacallà
Caixa de 5 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia
Ideal per a preparar al forn.

8,50 €/Kg.

 Ref. P561
Llom Junior  de Bacallà
Caixa de 5 Kg. 10% Glasseig.
Bacallà, aigua, i sal.
Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia

8,50 €/Kg.

0,85 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. P890
Llom Jumbo de Bacallà 500/700
Caixa de 5 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia
Ideal per a porcionar i preparar plats de carta.

9,90 €/Kg.

0,99 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. P915
Filet de Bacallà 2a. +1.000
Caixa d’11 Kg. 10% Glasseig.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia
Ideal per a prepar fregit o la planxa, o al forn.

6,95 €/Kg.

0,69 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

0,85 €
ració de 100 Gr.

 aprox.
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Descarrega el nostre
catàleg

 Ref. GA0011      
Lingot de Bacallà al buit +/- 200 Gr.
Caixa de +/- 5 Kg. 4 Bosses de 6 racions. 0% Glasseig.
Lingots de la part baixa del llom curt del bacallà de +/- 200 Gr. 
Envasat al buit.

18,80  €/Kg.

Des de sempre hem apostat per l’elaboració i comercialització 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 excel·lent 
qualitat i de grans dimensions a talls molt econòmics, sense deixar enrera la qualitat.

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

Totes els nostres productes estan elaborats amb bacallà d’Islàndia de primera qualitat.

3,76 €
peça aprox.
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 Ref. GA0035      
Bacallà Esqueixat Especial Salat 
Caixa de 5 Kg. 
Tires petites de Bacallà Esqueixat Especial.

17,80  €/Kg.

 Ref. GA0034      
Tires de Bacallà salat sense pell 
Caixa de 5 Kg. 0% Glasseig.
Tires de bacallà salat sense pell.

17,94 €/Kg.

 Ref. GA0008       
Bacallà Esqueixat Especial IQF
Caixa de 6 Kg. 25% de Glasseig. 
Talls de bacallà esqueixat sense pell.

12,33 €/Kg.

 Ref. GA0017       
Bacallà Esqueixat Especial Desalat
Caixa de 3 x 2 Kg. 0 % Glasseig.
Bacallà esqueixat desalat.
Ideal per a fer esqueixada o fer amanides.

14,88 €/Kg.

 Ref. GA0075
Lingot de bacallà 150/180 IQF
Caixa de 3 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Gadus Morhua. Origen: Islàndia
Ideal per a fer al forn.

15,99 €/Kg.

2,72 €
peça aprox.

1,19 €
ració de 80 Gr.

 aprox.

0,99 €
ració de 80 Gr.

 aprox.

0,90 €
ració de 50 Gr.

 aprox.

0,89 €
ració de 50 Gr.

 aprox.
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 Ref. P107
Filet de Sardina
Caixa de 5 Kg. 20% Glasseig.
Filet de sardina sense espina. 
Varietat: Sardina pilchardus.
Ideal per a preparar per cuinar, 
al forn, fregida etc.

4,95 €/Kg.

 Ref. P942
Filet de Caballa IQF
Caixa de 6 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Scomber scombrus.
Ideal per a preparar arrebossat.

5,65 €/Kg.

 Ref. P1415
Sardina Gran 11/12
Bossa d' 1 Kg. 10 % Glasseig.
Varietat: Sardina pilchardus.
Ideal per a preparar a la planxa, brassa, etc.

2,75 €/Kg.

0,68 €
ració de 120 Gr.

 aprox.

0,59 €
ració de 120 Gr.

 aprox.
0,41 €

ració de 150 Gr.
 aprox.
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 Ref. P227
Filet de Gallineta 170/220
Caixa de 5 x 1 Kg. 15% Glasseig.
Varietat: Sebastes spp. Origen: Islàndia
Ideal per a fer a la planxa.

5,95 €/Kg.

 Ref. P179
Filet de Gall de Sant Pere 150/200
Caixa de 5 x 1 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Zeus faber.
Ideal per a fer a la planxa

5,95 €/Kg.

 Ref. P119
Filet de Perca  300/500
Caixa de 6 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Lates niloticus.
Preparar a la planxa o al forn.

7,80 €/Kg.

 Ref. P855
Filet d'Abadejo 4/6  120/170
Caixa de 5 x 1 Kg. 25% Glasseig.
Varietat: Theragra chalcogramma.
Ideal per a fer a la planxa

4,90 €/Kg.

 Ref. P617
Filet de Tilapia 3/5 IQF
Bossa d’1 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Oreochromis niloticus. 
Ideal per a preparar a la planxa.

4,85 €/Kg.

 Ref. P780
Filet de Limanda 80/120
Caixa de 5 Kg. 20% Glasseig.
Varieta: Limanda Aspera. Origen: Oceà Pacífic.
Ideal per a fer a la planxa, arrebossat, o fregit.

6,70 €/Kg.

 Ref. P048
Cua de Rap Xinès M  150/200
Bossa d'1 Kg. 20 % Glasseig.
Cues de rap. Varietat: lophius litulon. Origen: Xina.
Ideal per a fer al forn.

4,60 €/Kg.

3,12 €
ració de 400 Gr.

 aprox.

0,73 €
ració de 150 Gr.

 aprox.

1,19 €
ració de 200 Gr.

 aprox.

0,80 €
ració de 175 Gr.

 aprox.

0,73 €
ració de 150 Gr.

 aprox.

0,67 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

1,04 €
ració de 175 Gr.

 aprox.
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 Ref. P1422
Ventresca de Lluç amb pell
Caixa de 5 Kg. 0% Glasseig.
Varietat: Merluccius capensis, Merluccius paradoxus.
Ideal per a fer al forn.

5,90 €/Kg.

 Ref. P981
Rodanxa de Lluç Extra Múm. 3
Caixa de 6 x 1 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Merluccius capensis.
És un peix, perfecte per a fregir, planxa o forn.

5,65 €/Kg.

 Ref. P1139
Filet de Lluç 4/6  amb Pell
Caixa de 5 Kg. 0% Glasseig.
Varieta: Merlucius capensis/paradoxus. Origen: Sudáfrica / Namibia.
Ideal per a fer a la planxa, arrebossat, o al forn.

6,40 €/Kg.

0,71 €
ració de 120 Gr.

 aprox.

0,79 €
ració de 140 Gr.

 aprox.

0,96 €
ració de 150 Gr.

 aprox.
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 Ref. P1402
Stick de Cranc
Bossa d' 1 Kg.
Surimi a gust a cranc.
Ideal per a preparar amanides.

3,60 €/Kg.

 Ref. P1399
Porcions de Salmó Salar
Bossa d'1 Kg. 20% Glasseig. (125 Gr./peça)
Varietat: Salmon Salar. Origen: Noruega
Ideal per a preparar al forn, o a la planxa etc.

12,95 €/Kg.

 Ref. P1431
Gall sense cap + 225 Gr. IQF
Caixa de 5 Kg. 10 % Glasseig.
Varietat: Lepidorhombus spp.
És un peix ideal per a fer menus diaris, de cap de setmana, d’empresa, 
perfecte per a fregir, planxa o forn.

5,75 €/unitat.

 Ref. P1423      
Llenguado "Rubio" 200/300
Caixa de +/- 15 Kg. aprox. 0 % Glasseig.
Varietat: Solea senegalensis
Ideal per a fer a la planxa

7,95 €/unitat.

 Ref. P1420
Llengua G 800 amb Pell
Caixa de +/- 10 Kg. 10 % Glasseig.
Varietat: Cynoglossus senegalensis.
És un peix ideal per a fer menus diaris, perfecte per a fregir, o planxa.

8,95 €/unitat.

 Ref. P1396
Filet de Salmó +400
Caixa de 10 Kg. 25% Glasseig.
Varietat: Oncorhynchus gorbuscha.
Ideal per a preparar per cuinar, al forn.

7,20 €/Kg.

0,86 €
ració de 120 Gr.

 aprox.

1,29 €
ració de 225 Gr.

 aprox.

1,62 €
ració de 125 Gr.

 aprox.

1,99 €
ració de 250 Gr.

 aprox.

 Ref. P449
Rodanxa de Caella Extra G  IQF
Caixa de 7 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Prionace glauca. 
Ideal per a fer a la planxa.

3,50 €/Kg.

0,49 €
ració de 140 Gr.

 aprox.

0,29 €
ració de 80 Gr.

 aprox.
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 Ref. P588
Sípia Bruta P Marroc
Caixa de +/- 6 Kg. aprox. 0% Glasseig.
Varietat: Sepia Officinalis. Origen: Marroc.
Ideal per a fer a la planxa.

12,75 €/Kg.

 Ref. P1370
Sípia Bruta T2 200/300 Tunis

Blocs de 2 x 5 Kg. aprox. 0% Glasseig.
Varietat: Sepia Officinalis. Origen: Tunis.

Ideal per a fer a la planxa o trossejar i preparar arrossos.

10,80 €/Kg.

 Ref. P859
Sípia Neta neta 200/300
Caixa de 7 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Sepia officinalis.
Ideal per a fer a la planxa.

12,50 €/Kg.

 Ref. P860
Sípia neta 1.000/2.000
Caixa de 7 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Sepia Pharaonis. Procedència: Oceà Índic.
Ideal per a fer marques i guissats.

8,90 €/Kg.

 Ref. P1440
Sípia neta 300/400 Marroc
Caixa de 7 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Sepia Pharaonis.
Ideal per a fer a la planxa.

12,50 €/Kg.

 Ref. P1076
Sípia neta 8/12 Marroc
Bossa d'1 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Sepia Pharaonis.
Ideal per a fer a la planxa.

8,95 €/Kg.

 Ref. P1150
Tub de Pota Gigas 200/400
Caixa de 5 Kg. 25% Glasseig. 
Varietat: Dosidicus Gigas.
Ideal per a fer a la planxa, o porcionar per fer anelles.

3,70 €/Kg.

1,53 €
ració de 120 Gr.

 aprox.
2,70 €

ració de 250 Gr.
 aprox.

3,12 €
ració de 250 Gr.

 aprox.

0,89 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

0,89 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

4,37 €
ració de 350 Gr.

 aprox.

1,11 €
ració de 300 Gr.

 aprox.
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 Ref. 92103
Popet 40/60
Bossa d’1 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Octopus Vulgaris. Origen Vietnam.
Ideal per a preparar a la planxa.

7,65 €/Kg.

 Ref. P128
"Puntilla" India Neta 80 up
Caixa de 12 x 500 Gr. 10% Glasseig.
"Puntilla" de Calamar neta congelada en bloc.
Ideal per a preparar arrebossada.

5,10 €/Kg.

 Ref. P000
Calamar Patagònic C
Caixa de +/- 10 Kg. aprox. 0 % Glasseig.
Varietat: Loligo gahi.
Ideal per fer a la planxa o en guisats, o com a ingredient per paelles.

5,90 €/Kg.

 Ref. P1369
Pop T2 Tunis
Peça de +/- 3,2 Kg. aprox. 0 % Glasseig.
Varietat: Octopus vulgaris.
Ideals per a fer a la brasa, o a la gallega. 
Deixar descongelar abans de cuinar.

19,35 €/Kg.

 Ref. P203
Sopa de peix/sofregit

6,50 €/Kg.

Caixa de 5 x1 Kg. 10% Glasseig.
Calamar trossejat, concentrat de sopa de peix, cloïssa, gamba pelada 
crua, lluç en tacs, carn de musclo cuit.

Per 1 Kg. de producte: 
Posar a bullir 2 L. d’aigua. 
Quan bulli, sense descongelar, abocar el producte i anar remenant.
Aproximadament entre 
18 - 20 minuts tindrà 
a punt una deliciosa sopa.

0,76 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

0,51 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

0,71 €
ració de 120 Gr.

 aprox.
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 Ref. P113
Musclo Cuit 1/2 Closca 90/130
Safata d’1 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Mytilidae.
Ideal per a preparar tapes.

7,55 €/Kg.

 Ref. P0131
Musclo sense Closca
Safata d’1 Kg. 10% Glasseig.
Vianda de musclo cuit.Varietat: Mytilus galloprovincialis.
Ideal per a preparar arrossos, paelles o amanides.

5,65 €/Kg.

 Ref. P1249
Cranc Blau del Mediterràni Partit
Estoig de 800 Gr.
Cranc blau. Varietat: Callinectes Sapidus. 
Capturat al Mar Mediterrani.

5,10 €/Kg.

 Ref. P314
Cloïssa Blanca 60/80
Bossa d’1 Kg. 5 % Glasseig.
Varietat: Meretrix lyrata.
Ideal per a fer arrossos.

3,20 €/Kg.
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 Ref. P1111
Galera Grega
Caixa de 2,5 Kg. 2% Glasseig.
Varietat: Squilla mantis.
Ideal per a preparar arrossos o fer a la planxa.

6,35 €/Kg.

 Ref. P078
Escamarlà Núm. 4  26/35
Estoig d'1,5 Kg. 25% Glasseig.
Varietat: Nephrops norvegicus. 
Ideal per a fer a la planxa.

10,90 €/Kg.

 Ref. P1409
Escamarlà "Grillo" 40/70
Caixa de 3 Kg. 25% Glasseig.
Escamarlans petits congelats a bord.Varietat: Nephrops norvegicus.
Ideals per a preparar a la planxa.

6,35 €/Kg.

 Ref. P362
Gamba Pelada 50/70
Bossa d'1 Kg. 35% Glasseig.
Gamba pelada i crua. Varietat: Solenocera melantho.
Ideal com a entrant o primer plat.

7,75 €/Kg.

 Ref. P266
Llagostinera T Núm. 3  30/40
Caixa de 2 Kg. (30/40 peces/Kg.) 0% Glasseig.
Gamba llagostinera nº3. Factoria. Varietat: Pleoticus muelleri.
Ideal per a fer arrossos.

8,95 €/Kg.

 Ref. 5301
Gamba Blanca G 3
Caixa d'1 Kg. 0% Glasseig.
Varietat: Parapenaeus longirostris. Origen: Grecia.
ideal per fer-les a la planxa o cuites amb el punt de sal.

9,50 €/Kg.
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Assolim disposem d’atenció 
telefònica especialitzada, 
i personalitzada per
la família del peix fresc.

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

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

Un dels nostres valors afegits és tenir 
una sala de manipulació pròpia on 
podem oferir diferents tipus de prepa-
ració del peix: net, filetejat, des esca-
tat, 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.

Ref. PF60098
Tires de Calamar Potó semi conserva
Caixa de 6 Kg.
Tires de potó.
Ideal per a trossejar i fer arrossos o fer a la planxa o arrebossat.

Preu Segons Mercat
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Demana la teva tarifa de preus de Peix Fresc setmanal al teu assessor comercial.

Ref. PF60520
Orada 200/300 Gr.
Caixa de 23 - 25 unitats.
Orada 200/300 Gr.
Ideal per a fer al forn.

Preu Segons Mercat

Ref. PF60565
Llobarro 200/300 Gr.
Peces de 200/300 Gr/unitat.
Llobarro 200/300 Gr.
Ideal per a fer al forn.

Preu Segons Mercat

Ref. PF78238
Salmó filetejat 4/6 Kg.
Peces de 4/6 Kg./unitat.
Salmó sencer filetejat.
Ideal per a fer al forn o planxa.

Preu Segons Mercat

Ref. PF93172
Sípia Gran Bruta 1/3 Kg.
Peces d'1/3 Kg./unitat.
Sípia Bruta.
Ideal per a trossejar i fer arrossos o fer a la planxa.

Preu Segons Mercat
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 Ref. RF124
Crema de Formatge
Envàs de 1,5 Kg.
Versàtil i funcional per a totes les teves elaboracions.
• Sabor fresc i textura suau i cremosa.
• Perfecte com a base per al teu pastís de formatge i per altres postres  
  amb formatge.
• Per la seva textura és ideal per untar o emplenar i per enriquir salses,  
  cremes i sopes.

10,50 €/envàs.

Refrigerats
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 Ref. RF123
Nata Líquida Vegetop UHT
Caixa de 6 x 1 L.
La millor alternativa a la nata! Molt versàtil, ideal per muntar i cuinar.
• Amb base làctia, sabor i textura cremosa.
• A la cuina admet l'addició d'ingredients sense tallar-se.
• En rebosteria, gran fermesa i estabilitat, aguanta el transport.
• Permet congelar i descongelar les elaboracions sense alteracions.
• Un rendiment excepcional. (1L= 3L de producte muntat)*.
• Producte UHT, preserva les seves funcionalitats fins a 5 mesos

2,83 €/unitat.

 Ref. RF120
Nata Líquida 35% 
Caixa de 6 x 1 L.
La nata més versàtil! Perfecta per a totes les receptes.
• A la cuina, el sabor i la textura que es mereixen les teves salses i cremes.
• En rebosteria, la millor fermesa, estabilitat i rendiment per les teves postres.
• Permet congelar i descongelar les elaboracions sense alteracions.
• Producte UHT, en preserva les funcionalitats fins a 5 mesos.

4,99 €/unitat.

 Ref. RF127
Nata Líquida Culinària Original 20%
Caixa de 6 x 1 L.
Debic va inventar la nata per cuinar Tria la número 1!
• Risc = 0; no es talla, no s'adhereix ni es desborda.
• Permet congelar i descongelar les preparacions sense cap alteració.
• Es pot reescalfar sense risc de tallar-se fins i tot al bany maria.
• Facilita la feina simplificant processos.
• Té més rendiment ja que redueix més ràpid.

4,42 €/unitat.
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 Ref. RF125
Panna Cotta UHT
Caixa de 6 x 1 L. (100 racions x 100 Ml. aprox.)
Base per elaborar les clàssiques postres italianes a base de nata fresca.
• Amb un veritable sabor a nata, fresc i resultat casolà.
• Una preparació pràctica i ràpida: llesta en 4 passos.
• Admet addició d'àcids i alcohols i conserva'n la textura cremosa.
• Una base molt versàtil perquè li puguis donar el toc personal.

4,29 €/unitat.

 Ref. M580
Nata Sprai
Caixa de 6 x 700 Ml. (700 Ml.= 2,8 L de producte muntat)
Les teves postres i begudes sempre irresistibles.
• Excel·lent sabor amb la textura d'una nata com acabada de muntar.
• La nata més ferma del mercat fins i tot amb begudes calentes.
• Gran rendiment. (700ml= 2,8L de producte muntat)* amb menys minves.
• Neteja fàcil i higiènica gràcies al filtre descargolat.

6,56 €/unitat.

 Ref. RF126
Tiramisú UHT
Caixa de 6 x 1 L. (20 racions x 100 Ml. aprox.)
La base ideal per muntar un autèntic tiramisú italià o altres postres amb base 
de mascarpone.
• Excel·lent estructura i textura cremosa, fàcil de tallar.
• Elaborat sobre la base de l'autèntica recepta italiana.
• Amb un 55% de mascarpone per a un rendiment òptim, textura cremosa i 
  sabor casolà.
• Una base molt versàtil perquè li puguis donar el teu toc personal.
• Ràpida i fàcil de preparar.

6,12 €/unitat.

0,43 €
ració de 100 Ml.

 aprox.

0,31 €
ració de 100 Ml.

 aprox.

Descongelar
48 hores.
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 Ref. M737
Màniga de Mousse de Xocolata
Màniga de 900 Gr. (12 racions de 100 Ml.)
Una mousse de xocolata a punt per servir presentada en una pràctica 
màniga pastissera amb broquet incorporat.
• Servei impecable gràcies a la màniga pastissera i al filtre en forma d'estrella.
• Producte congelat de llarga caducitat, sempre disponible.
• Més fàcil, pràctic i segur impossible!

5,95 €/màniga.

 Ref. RF121
Crema Anglesa Bourbon UHT
Caixa de 6 x 1 L.
Una salsa per a postres amb autèntiques beines de vainilla clarament
visibles, per donar un toc premium a les elaboracions.
• Sabor suau i equilibrat amb veritable vainilla natural Bourbon.
• Llesta per utilitzar en un acabat perfecte amb una textura llisa i homogènia.
• Ideal per acompanyar elaboracions fredes o calentes.

3,82 €/unitat.

 Ref. RF122
Crème Brûlée UHT
Caixa de 6 x 1 L. (10 racions x 100 Ml. aprox.)
Pels xefs que busquen sabor i autenticitat. Amb beines de vainilla Bourbon, una 
autèntica crème brûlée que serveix també de base per a altres cremes com la 
crema catalana.
• Sabor fresc de nata i ous, amb autèntiques beines de vainilla natural Bourbon.
• Ràpida i fàcil de preparar, sense forn: llesta en 4 passos.
• Una base molt versàtil que permet donar el teu toc personal.

5,28 €/unitat.

0,50 €
ració de 100 Ml.

 aprox.

0,38 €
ració de 100 Ml.

 aprox.

0,53 €
ració de 100 Ml.

 aprox.



64

Barra De +/- 900 Gr. aprox.
Especialment pensat per a la preparació d'entrepans. Elaborat amb 
llet de vaca pasteuritzada, l'escorça és fina i la pasta suau i cremosa. 
Format especial per a professionals de la restauració.

 Ref. RF105
Formatge Brie Baguette

9,85 €/Kg.

Envàs de 500 Gr.
Mascarpone 100%. Crema de llet italiana.
Ideal per a preparar postres.

 Ref. SG0286
Mascarpone

4,75 €/envàs.

Petició prèvia a
24 hores

 Ref. RF116
Formatge Edam Llescat
Safata d’1 Kg. (50 llesques)
Formatge Edam fet a partir de llet pasteuritzada de vaca, sal, cultius, 
quall. 40 % MG/ES.
Ideal per a entrepans.

8,45 €/safata.

0,17 €
llesca de 20 Gr.

 aprox. Ref. RF036
Formatge Taronja Cheddar Llescat
Safata d’1 Kg.
Formatge Cheddar llescat madurat amb 51% de greix en matèria seca.
Ideal per a preparar entrepans.

10,99 €/safata.
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 Ref. CF0208
Beguda Kombucha Dragon Lemonade
Caixa de 12 x 250 Ml.
Beguda probiòtica obtinguda a partir de la fermentació d’una simbiosi 
de bacteris i llevats, coneguda com SCOBY. Versió PINK, el seu color 
la proporciona una fruita exòtica anomenada “PITAYA” o també cone-
guda com a fruita del dràgon, aquesta fruita és la responsable de color 
rosa elèctric, a més li acompanya llima i llimona, que afegeixen el cítric 
al gust de la beguda.

1,65 €/unitat

 Ref. CF0209
Beguda Kombucha Orange Fantasy
Caixa de 12 x 250 Ml.
Beguda probiòtica obtinguda a partir de la fermentació d’una simbiosi 
de bacteris i llevats, coneguda com SCOBY. Té tot el color i el sabor 
de la taronjada, amb un agradable sabor dolç-cítric gràcies a la llimona 
que compon la beguda.

1,65 €/unitat

 Ref. CF0210
Beguda Kombucha Lemon Fantasy
Caixa de 12 x 250 Ml.
Beguda probiòtica obtinguda a partir de la fermentació d’una simbiosi 
de bacteris i llevats, coneguda com SCOBY . Versió DUO llima i llimona, 
ric en VITAMINA C, ideal per refrescar-te de forma sana i natural en els 
mesos més calorosos.

1,65 €/unitat

 Ref. CF0211
Beguda Kombucha Kombucola
Caixa de 12 x 250 Ml.
Beguda probiòtica obtinguda a partir de la fermentació d’una simbiosi 
de bacteris i llevats, coneguda com SCOBY . Versió Cola, ric en VITA-
MINA C, ideal per refrescar-te de forma sana i natural en els mesos més 
calorosos.

1,65 €/unitat

 Ref. CF0212
Beguda Kombucha Blue Mojito
Caixa de 12 x 250 Ml.
Beguda probiòtica obtinguda a partir de la fermentació d’una simbiosi 
de bacteris i llevats, coneguda com SCOBY . Versió Blue Mojito, ric en 
VITAMINA C, ideal per refrescar-te de forma sana i natural en els mesos 
més calorosos.

1,65 €/unitat
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La Fleca
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 Ref. 65933
Burguer Brillant Tendre Plus
Caixa de 60 x 92 Gr. (115 Mm.)
La seva apetitositat salta a la vista gràcies a la brillant i colorida 
escorça que els dóna nom, i en estar elaborats amb mantega i farina 
de soja, presenten un sabor tan peculiar com irresistible.

0,64 €/unitat

Descongelar
50 min.

 Ref. 85454
New Burguer Brioix
Caixa de 60 x 70 Gr.
Sent a cada mos el sabor i l'aroma de l'autèntic brioix. Elaborat amb 
mantega i ous sorprèn per la suau i esponjosa molla que facilita la 
mossegada. Un panet amb agradables notes a mantega que enamo-
rarà els més dolços.

0,55 €/unitat

Descongelar
20 - 30 min.

 Ref. 69442
Burguer Soft
Caixa de 60 x 92 Gr. (118 Mm.)
Escorça intensament brillant i d'un atractiu color torrat donarà un 
plus a les teves creacions a la planxa.

0,58 €/unitat

Descongelar
20 - 25 min.

 Ref. 69813
Burguer Sèsam Pretallada
Caixa de 60 x 85 Gr. (125 Mm.)
El clàssic de sempre acabat amb sèsam pelat i un procés d'elabora-
ció que el fa més pa.

0,59 €/unitat

Descongelar
20 - 30 min.
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180 - 190 ºC
1 min.

Descongelar
20 - 30 min. Ref. 69844 

Burguer Cristal 95
Caixa de 80 x 50 Gr. (95 Mm.)
Panet de molla alveolada i suau textura. La seva escorça cristal·lina, 
fina i daurada, aporta una sensació a la boca irrepetible. Elaborat 
amb massa mare, presenta un aspecte lleuger i de gran qualitat.

0,51 €/unitat

180 - 190 ºC
1 min.

Descongelar
20 - 30 min.  Ref. 69837

Burguer Cristalina Pretallada
Caixa de 60 x 75 Gr. (114 Mm.)
Ampliem la gamma amb la Burger Cristall de 120mm de diàmetre, 
però ara pretallada perquè sigui més fàcil elaborar les diferents re-
ceptes.

0,69 €/unitat

 Ref. 88833 
Burguer Cristalina 120 Mm.
Caixa de 60 x 75 Gr. (116 Mm.)
Panet de molla alveolada i suau textura. La seva escorça cristal·lina, 
fina i daurada, aporta una sensació a la boca irrepetible. Elaborat 
amb massa mare, presenta un aspecte lleuger i de gran qualitat.

0,65 €/unitat

180 - 190 ºC
1 min.

Descongelar
20 - 30 min.  Ref. 89892 

Burguer Cristalina Cervesa
Caixa de 60 x 80 Gr. (114 Mm.)
Un panet premium elaborat amb massa mare, cervesa i les millors 
matèries primeres. De textura lleugera, molla alveolada i un sabor 
amb gran personalitat que et captivarà amb el primer mos.

0,67 €/unitat

180 - 190 ºC
1 min.

Descongelar
40 - 50 min.

 Ref. 69444 
Burguer Cristalina Quadrada
Caixa de 48 x 95 Gr. (125 Mm.)
Aquest pa premium manté tot el procés Cristal·lí, amb una elabora-
ció tradicional, d'aspecte irregular i autèntic, amb escorça fina, cris-
tal·lina i cruixent. Aquesta vegada, apostem per un format pretallat 
de forma quadrada i d'avantguarda, per poder crear tendència amb 
els teus burgers.

0,71 €/unitat

180 - 190 ºC
1 min.

Descongelar
20 - 30 min.

 Ref. 65529 
Burguer Aldeana Pretallada
Caixa de 60 x 80 Gr. (120 Mm.)
Elaborat amb malt torrat que li proporciona un color més fosc i un 
sabor molt original. Decorat amb flocs de civada.

0,59 €/unitat

Descongelar
30 - 50 min.
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 Ref. 97865 
"Bollo" Hamburguesa Especial
Caixa de 40 x 120 Gr. (165 Mm.)
Pa especial per hamburguesa de 120 Gr. i 165 Mm. de diàmetre.
Ideal per a fer hamburgueses de gran tamany.

0,55 €/unitat

Descongelar
30 min.

 Ref. PR064
Pa de Frankfurt 75 Gr.
Caixa de 50 x 75 Gr. (19 Cm. aprox.)
Pa ideal per a preparar Frankfurts.

0,37 €/ unitat.

Deixar
descongelar

 Ref. 82357
Pa Bao Negre
Caixa de 20 x 70 Gr. (19 Cm. aprox.)
Delicat mos de panet elaborat seguint una de les tècniques cu-
linàries més populars d'orient. Aquesta especialitat asiàtica és 
la base amb què es preparen els entrepans que s'assaboreixen 
a Taiwan i les Filipines.

0,68 €/ unitat.

 Ref. 64150
Panet de Frankfurt Llest
Caixa de 76 x 95 Gr. (20 Cm. aprox.)
Un panet tendre i saborós elaborat amb la recepta de l'autèntic 
pa. Producte molt regular, 100% acabat, amb moltes possibi-
litats. Àmplia l´oferta de l´establiment amb receptes dolces i 
salades.

0,35 €/ unitat.

Descongelar
20 min.

 Ref. 66160
Rock and Roll
Caixa de 6 (8 x 73 Gr.) (365 Mm. aprox.)
Et presentem aquest pa anglès de textura abrioixada en unitats 
de vuit peces ja preporcionades: només cal separar-les de les 
altres, practicar un fes i, torrada o al natural, omplir amb ingre-
dients dolços o salats.

0,58 €/ unitat.

Descongelar
50 min.

 Ref. 68900
Pa Bao
Caixa de 30 x 41 Gr. (20 Cm. aprox.)
Delicat mos de panet elaborat seguint una de les tècniques cu-
linàries més populars d'orient. Aquesta especialitat asiàtica és 
la base amb què es preparen els entrepans que s'assaboreixen 
a Taiwan i les Filipines. El seu nom Bao, significa embolicar. 
És una petita pasta de massa ovalada, llarga i doblegada per 
la meitat.

0,44 €/ unitat.

Descongelar
20 - 30 min.

Descongelar
20 - 30 min.

 Ref. 20480 
"Mollete" Minute
Caixa de 60 x 95 Gr. (125 Mm.)
Pa de molla tova típica d'Andalusia.

0,34 €/unitat

Descongelar
20 - 25 min.
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 Ref. 61750
Cookie Chispas
Caixa de 24 x 72 Gr. (111 Mm.)
Deliciosa galeta amb xips de xocolata amb llet.

0,75 €/unitat

Descongelar
30 min.

 Ref. 60920
Cookie Xocolata
Caixa de 24 x 72 Gr. (111 Mm.)
Deliciosa galeta de xocolata amb xips de xocolata blanca.

0,75 €/unitat

Descongelar
30 min.

 Ref. 60930 
Tulipa Triple Xoco
Caixa de 20 x 110 Gr. (72 Mm.)
Una deliciosa massa de xocolata amb petits trossos cruixents de xo-
colata i cremós farcit de cacau. Una deliciosa explosió de xocolata.

0,94 €/unitat

Descongelar
35 - 45 min.

 Ref. 60770
Tulipa Iogurt / Cranberry
Caixa de 20 x 110 Gr. (70 Mm.)
Una tulipa farcida de suau crema de iogurt grec i trossets de nabius. 
Una exquisidesa amb sabor casolà.

0,95 €/unitat

Descongelar
30 - 45 min.

 Ref. 62840
Tulipa Red Velvet
Caixa de 20 x 110 Gr. (70 Mm.)
Un deliciós tulip d'irresistible color vermell intens, textura esponjo-
sa i vellutada i abundant farcit de cremosa xocolata blanca. 
La temptació vesteix de vermell.

0,94 €/unitat

Descongelar
30 - 45 min.
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 Ref. S2428
Salsa Maionesa Clàssica
Galleda de 3,6 L.
Salsa Maionesa Clàssica format Hostaleria.

9,15 €/galleda.

 Ref. B4232
Fusilli Blanc
Caixa de 4 x 1 Kg.
Pasta fresca cuita i ultracongelada elaborada amb sèmola de blat dur 
i aigua en forma d'espirals. 
Pasta fresca: Aigua, sèmola de blat dur (47,1%).

3,25 €/Kg.
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 Ref. S40101
Oli Refinat de Girasol
Envàs de 25 L.
Oli refinat de girasol indicat per a fregits.

1,98 €/litre.

 Ref. S6001
Oli de Girasol
Envàs de 5 L.
Oli refinat de girasol indicat per a fregits.

2,02 €/litre.

 Ref. S5103
Ketchup Sercon
Bidó d’1,85 Kg.
Salsa Ketchup.

3,35 €/bidó.

 Ref. S5111
Salsa Barbacoa
Bidó de 1,85 Kg.
Salsa Barbacoa en format hostaleria.

3,59 €/bidó.

 Ref. S2424
Sobres de Ketchup Monodosis
Caixa de 200 x 10 Ml.
Salsa Ketchup en sobres monodosis.

0,04 €/sobre.

 Ref. S2423
Sobres de Maionesa Monodosis
Caixa de 200 x 10 Ml.
Salsa Maionesa en sobres monodosis.

0,04 €/sobre.

 Ref. S2427
Sobres de Mostassa Monodosis
Caixa de 200 x 10 Ml.
Salsa Mostassa en sobres monodosis.

0,04 €/sobre.



74

Ja pots fer el pagament de les 
teves factures amb mòbil o tablet!

- Necessari un lector de codi QR.  
  (Es pot baixar al mòbil o tablet a la 
  Play Store o App Store).

- Llegir QR (ja surt a les factures),
  i et redirigeix a la web segura    
 d’Assolim de pagament, on ja   
 surten les dades de la factura a  
 pagar.

- Omplir les dades de la teva  
  targeta i fer efectiu el pagament.

- Una vegada pagada, si tornem a  
  llegir el QR, dirà si està pagada.

Com pagar amb targeta, amb lectura de Codi QR:

Avantatges:
- Major seguretat evitant el pagament en efectiu.
- Major agilitat. 
- Pagaments sense contacte físic.
- Estalvi de temps al no haver de comptar efectiu.

- Abonament immediat al nostre sistema
- Control i acreditació immediata per part del client del  
 seu pagament.
- Alternatives de cara al client per fer front al procés  
 de gestió.
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Ja pots fer el pagament de les 
teves factures amb mòbil o tablet!
Com pagar amb targeta, amb lectura de Codi QR:

Recorda que disposem de la  NOVA APP... 
Més pràctica, amb més eines 

i amb moltes promocions!

NOVA APP ASSOLIM!!
Més fàcil i més complerta

- Disponible en català i castellà

- Podràs descarregar les fitxes tècniques 
  de tots els productes.

- El cercador de paraules és més eficient 

- T’informem d’un producte substitutiu en 
  el cas de no disposar del que necessites 

- Noves promocions i ofertes!

Per a més informació, consulta al teu assessor comercial.



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

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


