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Productes Veggie
Quina és la diferència 
entre vegetarià i vegà?

Els vegans i els vegetarians escullen no menjar 
carn. Tot i això, el veganisme és més estricte i 
també prohibeix els productes lactis, els ous, la 
mel i qualsevol altre article que derivi de productes 
d’origen animal, com el cuir i la seda.

Tant el veganisme com el vegetarianis-
me creixen en popularitat. Tot i això, és 
possible que trobis aquestes dietes una 
mica confuses, sobretot perquè hi ha 
moltes variants del vegetarianisme.

Segons la Societat Vegetariana, els vegetarians 
són persones que no mengen productes o deri-
vats relacionats amb la matança dels animals.

Els vegetarians

Els vegetarians eviten consumir carn, com la carn 
de res, porc i la que és producte de la caça, aus 
de corral, com pollastre, gall dindi i ànec, peix i 
marisc, insectes, formatge o llet quallats, gelatina 
i altres tipus de proteïnes animals, brou o greixos 
que derivin de la matança d’animals.
Tot i això, molts vegetarians consumeixen subpro-
ductes que no impliquen el sacrifici d’animals, ous, 
productes lactis, com llet, formatge i iogurt, mel.

Els vegetarians solen consumir una gran varietat 
de fruites, vegetals, nous, llavors, grans i llegums, 
així com “substitut de la carn” que es deriven 
d’aquests tipus d’aliments.

Els vegans 

Els vegans eviten consumir o utilitzar qualsevol 
producte o subproducte animal. La Societat Vega-
na defineix el veganisme com “una forma de vida, 
que busca excloure, en la mesura que sigui possi-
ble i viable, totes les formes d’explotació i crueltat 
als animals per obtenir aliments, roba o qualsevol 
altre propòsit”.

Els vegans eviten estrictament consumir qualse-
vol aliment o beguda que contingui:
carn, aus de corral, peix i marisc, ous, productes 
lactis, mel, insectes, llet o formatge quallats, gela-
tina i altres tipus de proteïnes animals
brou o greixos que derivin d’animals.

Caixa de 6 x 1 Kg.
28% Mongeta verda plana, sense pèsols, Espàrrec tallat, carxofa, i floretes de brocoli.

 Ref. F3687
Menestra Selecció 180 ºC

10 min.

Caixa de 6 x 1 Kg.
Patates 60%, pastanaga, pèsols, mongeta verda.

 Ref. V8037
Ensaladilla Selecció Minute

180 ºC
6 min.

800 W
6 min.

Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Verdures en proporció variable: coliflor, bròquil, col romanesco.

 Ref. V8034
Trio de Cols Minute 180 ºC

10 min.
800 W
10 min.

 Ref. V8031
Mongeta Molt Fina Minute
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Mongetes verdes molt fines. La verdura més similar a la fresca: co-
llida en el moment perfecte de maduració i cuita al vapor amb una 
tecnologia innovadora per mantenir el color brillant, la textura crui-
xent i el sabor intens.

180 ºC
7 min.

Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Bròquil en floretes. La verdura més similar a la fresca: collida en el mo-
ment perfecte de maduració i cuita al vapor amb una tecnologia innova-
dora per mantenir el color brillant, la textura cruixent i el sabor intens.

 Ref. V8032
Bròquil Minute 800 W

4 min.

 Ref. V8033
Faves Fines Minute
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Faves extrafines ultracongelades. La verdura més similar a la fres-
ca: collida en el moment perfecte de maduració i cuita al vapor amb 
una tecnologia innovadora per mantenir el color brillant, la textura 
cruixent i el sabor intens.

180 ºC
7 min.
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 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.

180 ºC
3 min.

180 ºC
3 min.

 Ref. PR153
Tires Fregides de Pebrot Vermell
Caixa de 2 Kg.
Tires fregides i congelades, de Pebrot “Morrón” vermell.

 Ref. PR111
Pebrot Italià Fregit
Caixa de 2 x 1 Kg. (220 tires/caixa)
Pebrot verd tallat a tires. 

 Ref. RF009
Pebrot Escalivat
Safata d’1 Kg.
Pebrot escalivat.

 Ref. RF010
Albergínia Escalivada
Safata d’1 Kg.
Albergínia escalivada.

 Ref. PR940
Escalivada de Verdures
Envàs d’1 Kg.
Pebrot vermell, albergínia i ceba.

 Ref. 42203
Escalivada
Safata de 250 Gr.
Pebrot vermell, albergínia i ceba. Ideal com a entrant o acompanya-
ment.

 Ref. RF069
Gaspatxo Fresc 1 L.
Caixa de 6 x 1 L.
Tomàquet, aigua, pepí, pebrot vermell, oli d’ oliva verge extra, vinagre de vi blanc, sal, all

 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. V505
Guacamole
Envàs d’1 Kg.
Polpa d’alvocat perfectament barrejada i triturada amb pebrots jalapeños verd i vermell 
ceba i espècies. 

 Ref. PR981
Humus 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.

 Ref. V504
Guacamole
Envàs de 500 Gr.
Alvocat (87%), pebrot vermell, pebrot verd, pebrot jalapeño, sucre, ceba en pols, sal.

 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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 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 carbas-
só Cucurbita pepo L, de pèsol amb beina Pisum sativum L, d’albergínia Solanum melongena 
L i de pebrot vermell i groc Capsicum annum L.

180 ºC
7 min.

 Ref. F3750
Assortit de Verdures Brasa
Caixa de 4 x 1 Kg.
Pebrot vermell rostit, albergínia rostida, carbassó rostit, patata rostida.

180 ºC
7 min.

 Ref. F3748
Patata Brasa
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.

180 ºC
15 min.

180 ºC
15 min.

 Ref. V8041
Juliana de Pebrots Fregits
Caixa de 6 x 1 Kg.
La juliana de pebrots prefregits es prepara a partir de pebrots de l’espècie Capsicum annum L.

 Ref. V8035
Ceba Vermella Rostida
Caixa de 6 x 1 Kg.
La ceba vermella rostida ultracong lada es prepara a partir de la varietat de l’espècie Allium 
cep L.

180 ºC
10 min.

180 ºC
15 min.

 Ref. F720
Ceba Caramelitzada
Caixa de 6 x 500 Gr.
Sucosa i saborosa ceba caramel·litzada llesta per utilitzar a les teves receptes més creati-
ves. Aquesta ceba té un tall a la juliana i està feta a foc lent amb un deliciós toc dolç.
Ideal per a preparar entrepans.

900 W
5 min.

 Ref. F3728
Espinac a l’All
Bossa d’1 Kg.
Espinacs (Spinacia oleracea), seleccionades i rentades, fregides en oli de gira-sol amb tros-
sets d’all i sal.

180 ºC
5 min.

 Ref. V8011
Wok Indonès
Bossa de 2,5 Kg.
Barreja de verdures: pastanaga, faves de soja, brots de bambú, tirabecs, castanyes d’aigua, 
pebrot groc i bolets negres.

180 ºC
7 min.

180 ºC
15 min.

Bossa de 2,5 Kg.
Barreja de Verdures: mongetes verdes, pastanagues, albergínies
prefregides, ceba prefregida.

 Ref. V8001 
Remenat Campestre

750 W
3 - 4 min.

Caixa de 6 x 1 Kg.
Acolorida barreja de verdures acuradament seleccionades i trossejades per al millor acabat. 
Alguns ingredients, com la albergínia, han
estat rostits prèviament. Mongeta verda rodona, mongeta crema rodona, pastanaga, alber-
gínia, i ceba.

 Ref. F3736
Remenat Campero

175 ºC
6 - 8 min.

 Ref. F3745
Assortit de Verdures Brasa
Bossa d’1 Kg.
Pebrots (Capsicum annuum).Tallats a tires d’aproximadament de 6 mm d’ample, a continu-
ació es ruixen amb oli de gira-sol, es rosteixen en forn.

180 ºC
5 - 7 min.

220 ºC
15 min.

900 W
2 min.

180 ºC
7 min.

180 ºC
15 min.

180 ºC
10 min.

220 ºC
15 min.

750 W
5 min.
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 Ref. 97015
Saltat Tradicional
Bossa d’1 Kg.
Barreja de verdures: mongetes tendres, bròquil (31%), xampinyons (11%), pebrots vermells, 
ceba prefregida.

175 ºC
7 min.

 Ref. V581
Saltat Campestre
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Mongeta Verda trossejada, Mongeta crema, pastanaga, albergínia, ceba daus.

175 ºC
7 min.

 Ref. V519
Saltat de verdures rostides
Caixa de 10 x 600 Gr.
Carbassó rostit, pebrot rostit, ceba rostida, tomàquet, albergínia rostida.

175 ºC
7 min.

 Ref. P594
Albergínia Arrebossada
Caixa de 5 x 1 Kg.
Albergínia arrebossada.

175 ºC
1 - 2 min.

 Ref. V8039
Patata Dolça Moniato
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patates dolces a daus que es preparen a partir de Ipomea batates L.

100 ºC
6 - 7 min.

 Ref. P599
Carxofa Arrebossada
Caixa de 6 x 1 Kg.
Carxofa arrebossada.

180 ºC
3 - 4 min.

 Ref. P593
Anelles de Ceba
Caixa de 6 x 1 Kg.
Carxofa arrebossada.

180 ºC
3 - 4 min.

 Ref. P591
Carbassó Arrebossat
Caixa de 5 x 1 Kg.
Carbassó arrebossada.

180 ºC
3 - 4 min.

 Ref. V801
Anelles de Ceba a la Cervesa
Caixa de 6 x 1 Kg.
Anellles gruixudes de ceba amb un cruixent arrebossat a la cervesa, prefregides y ultracon-
gelades.

 Ref. V801
Anelles de Ceba a la Cervesa
Caixa de 10 x 1 Kg
Anelles de ceba empanades i pre fregides.

 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 desprès cuinades.

180 ºC
3 - 4 min.

 Ref. 70066
Anelles de Ceba a la Cervesa
Caixa de 6 x 1 Kg.
Anelles de ceba lleugerament dolces prefregides en cruixent pasta
de cervesa.

180 ºC
3 - 4 min.
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Caixa de 6 x 1 Kg.
L’ordi perlat ultracongelat es prepara a partir de varietats de Hordeum vulgare.

 Ref. V8042
Ordi pelat cuit 180 ºC

6 min.

100 ºC
4 min.

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.

Caixa de 6 x 1 Kg.
Els Falafels s’elaboren a partir de la varietat Cicer arietinum L per als cigrons, Zea mais L 
succharata per al blat de moro dolç, Cucurbita pepo L per al carbassó i cuinats, prefregits 
i congelats.

 Ref. V8038
Veggie Snack Falafel

180 ºC
3 min.

210 ºC
8 min.

  Ref. F4490
Quinoa amb Verdures
Bossa d’1 Kg.
Quinoa cuita 49%, fava de soja, blat de moro dolç, pastanaga, pebrot taronja, pebrot vermell 
rostit, ceba vermella, panses.

90 ºC
8 min.

180 ºC
6 - 8 min.

  Ref. F5302
Falafel
Caixa de 2 Kg. (15 Gr./unitat)
El nostre falàfel és un aliment fet a base de cigró. És un plat vegetarià molt popular, assao-
nat 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.

225 ºC
17 - 20 min.

180 ºC
4 min.

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. V8028
Mix de Verdures en Tempura 200 ºC

10 min.

180 ºC
2 - 3 min.

Caixa de 6 x 1 Kg.
Hortalisses 60% (carbassó, pastanaga, mongeta verda rodona, ceba, moniato, espàrrec 
verd.

 Ref. F3751
Tempura Selecció

175 ºC
2 - 3 min.

200 ºC
14 min.

Bossa d’1 Kg.
Deliciosa barreja de verdures, embolicades d’un cruixent i fi empanat. 
Simplement fregir o enfornar.

 Ref. F4246
Tempura de Verdures 180 ºC

2 - 3 min.

900 W
2 min.

180 ºC
7 min. Ref. F3727

Cus Cus Oriental
Caixa de 6 x 1 Kg.
Couscous cuit (50%), pastanaga, llenties cuites, mongeta verda rodona, bròquil, pebrot ver-
mell, albergínia fregida, ceba fregida.

 Ref. V752
Moniato Sweet Potato
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patata dolça de tall 11 × 11 mm, amb un cruixent arrebossat.
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TENIM EL PRIMER FOIE GRAS 
100% VEGETAL DEL MÓN

Conservació

Consum

Love Ducks F lying Free

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

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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 Ref. 3449
Tires Veganes
Bossa de 2 Kg. (75 Gr./porció)
Les tires veganes de GARDEN 
GOURMET® són imprescindibles a la teva cuina i aquestes tires veganes no decebran. Te-
nen un sabor deliciós i una textura suculenta. Si busques ingredients vegetals rics en pro-
teïnes i fibra, no dubtis a afegir a la teva carta nostres productes 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 acompanya’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.

  Ref. F5688
Picada de Proteina de Pèsol
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 receptes, apta per a vegans.

220 ºC
4 min.

180 ºC
4 min.

 Ref. 4115
Picada Vegana
Bossa de 2 Kg.
La picada vegana de GARDEN GOURMET®, és versàtil i està precuinada, així que pots preparar-la fàcil i ràpidament com les receptes de carn 
picada tradicionals. Cada país té receptes tradicionals amb carn picada i ara podràs recrear-les amb la nostra carn picada vegetal que t’oferirà 
la mateixa experiència, sabor i textura que amb la carn real. Elaborada amb ingredients vegetals, és rica en proteïnes i una bona font de fibra. 
La nostra carn picada vegetal es pot fer servir en moltes receptes noves i plats tradicionals, com en lasanya, pasta bolonyesa, pastís de carn, 
verdures farcides, kebabs o xili amb carn.

180 ºC
4 min.

180 ºC
5 min.

  Ref. 102125
Tires Originals Heura
Caixa de 2,5 Kg.
Texturitzat i marinat a base de soja (Pollastre).
Més fines que els Bocinets, però igual de saboroses. 
Ideal per a tacos, amanides i entrepans.

180 ºC
5 min.

  Ref. 101725
Bocinets Mediterranis Heura
Caixa de 2,5 Kg.
Texturitzat i marinat a base de soja (Pollastre).
Marinats en delicioses espècies com l’orenga, el timó, l’alfàbrega i el romer que aporten un 
sabor aromàtic que et portarà directament al cor del Mediterrani.

180 ºC
5 min.

  Ref. 101225
Bocinets Especiats Heura
Caixa de 2,5 Kg.
Texturitzat i marinat a base de soja (Pollastre).
La barreja d’espècies com el pebre vermell, el pebre o el cardamom, li donen un sabor més 
intens amb un toc picant.

 Ref. 32332
Lasanya Vegetal sense Beixamel
Caixa de 30 x 175 Gr.
Delicioses làmines de pasta “al dente” acompanyades pels espinacsi hortalisses més fres-
ques. Llesta per afegir salsa beixamel o qualsevol altra salsa.

200 ºC
35 min.

800 W
10 - 12 min.
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  Ref. F5298
Mandonguilla 0% Carn
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 principal.

180 ºC
13 - 15 min.

150 ºC
10 - 15 min.

 Ref. 8145
Nugget Vegetarià
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.

 Ref. 4956
Mandonguilla Vegana
Bossa de 2 Kg.
Els Nuggets Vegetarians de GARDEN GOURMET® són un gran reclam entre els nens i els 
adults, donant el mateix gust i experiència que els nuggets tradicionals. 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.

200 ºC
9 min.

175 ºC
7 min.

  Ref. 117133
Heuraballs
Caixa d’1 Kg. (20 Gr./unitat aprox.)
Mandonguilles vegetals amb base de proteïna de soja texturitzada. (Vedella).
Increïblement versàtils, les nostres mandonguilles d’Heura® es poden utilitzar en delicio-
sos guisats, amb salses, en entrepans o fins i tot convertides en excel·lents minihambur-
gueses.

180 ºC
12 - 14 min.

  Ref. R2853
Mini Mandonguilla Vegetal
Caixa de 4 x 1 Kg. (14/16 Gr.)
Mandonguilles 100% vegetals elaborades amb el 30% de soja, 38% de quina, 8% de pasta-
naga i 8% de ceba.

170 ºC
12 - 13 min.

180 ºC
2 - 3 min.

 Ref. 9524
Filet Empanat Vegetal
Caixa de 2,7 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.

  Ref. F3754
Tires Estil Americà 0% Pollastre
Caixa de 2 Kg. (27,6 Gr./unitat) 72 unitat /caixa aprox.
Descobreix les Tires Estil Americà 0% Pollastre de Findus, una excel·lent alternativa vega-
na i flexitariana, per el teu menú.
Fets a partir de proteïna de pèsol i blat amb espècies, empanades, prefregides i ultracon-
gelades.

220 ºC
12 min.

180 ºC
4 min.

180 ºC
4 min.

 Ref. R023
Croqueta SENSE Pollastre
Caixa de 4 x 500 Gr. (35 Gr./unitat)
Croquetes vegetals elaborades amb proteina de blat, amb un sabor i textura típics del 
pollastre a l’ast. Gaudeix del Veggie sense renunciar al sabor ni a la textura de la carn.
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150 ºC
12 min.

  Ref. 107354
Heura Burguer
Caixa d’1,13 Kg. (10 unitats)
Hamburguesa 100% vegetal amb base de proteïna de soja. (Vedella).
La nostra Burger Original és tan tendra i suculenta que és difícil creure és 100 % vegetal. 
Creada per a les persones a qui els agrada menjar carn, però no les seves conseqüències.

  Ref. F3753
Hamburguesa 0% Carn
Caixa de 2 Kg. (100 Gr./unitat)
Sucosa hamburguesa vegana feta a base de proteïna de pèsol.
Excel·lent alternativa vegana i vegetariana.
Feta amb una varietat especial de pèsols i combinats amb una selecció única d’herbes i 
espècies.

180 ºC
15 - 20 min.

150 ºC
10 - 15 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.

 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.

200 ºC
10 - 12 min.

150 ºC
6 - 8 min.
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 Ref. R2915
Crujiburguer de Pastanaga
Caixa de 3 x 1 Kg. (95 Gr./unitat)
Burger cruixent 100% vegetal, preparada a base de pastanaga, poma, ceba, varies espècies 
i curry. Empanat cruixent a base de flocs de civada.

220 ºC
20 min.

180 ºC
3,5 min.

 Ref. R874
Crujiburguer d’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.

220 ºC
20 min.

180 ºC
3,5 min.

180 ºC
6 min.

Caixa d’1 Kg.
Bossa d’1 Kg. (11 unitats aprox.)
Mongeta vermella sencera, grans de blat de moro dolç, tomàquet, 
pebrot vermell a daus, farina de lli i arròs.

 Ref. V8030
Texas Veggie Burguer

  Ref. F2302
Hamburguesa de Kale i Quinoa
Caixa de 3 x 1,2 Kg. 75 Gr./unitat. 
(3 x 16 unitats) Kale 18%, quinoa cuita 13%, pa ratllat, quinoa inflada.

175 ºC
4 min.

200 ºC
20 min.

150 ºC
10 min.

  Ref. F678
Salsitxa 0% Carn
Caixa de 4 x 500 Gr. (50 Gr./unitat)
Green Cuisine et presenta les noves salsitxes veganes 0% carn, amb 
alt contingut de proteïna i fibra. Elaborades a partir de proteïna vege-
tal i amb una aparença increïble que sens dubte et sorprendrà... 
el millor? El seu sabor!
No creus que no és porc! Deixa’t sorprendre amb Green Cuisine.

  Ref. CF0192
Salsitxa Vegetariana
Caixa de 4 x 500 Gr. (50 Gr./unitat)
Green Cuisine et presenta les noves salsitxes veganes 0% carn, amb 
alt contingut de proteïna i fibra. Elaborades a partir de proteïna vege-
tal i amb una aparença increïble que sens dubte et sorprendrà... 
el millor? El seu sabor!
No creus que no és porc! Deixa’t sorprendre amb Green Cuisine.

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
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 Ref. 2465
Vuna
Bossa de 2 Kg.
Garden Gourmet VUNA aporta una gran experiència amb el deliciós sabor de la tonyina. És una alternativa vegana a la 
tonyina real sense peix.
Garden Gourmet VUNA està desenvolupat específicament per al servei alimentari amb ingredients d’origen vegetal i només 
amb sabors naturals.
A punt per menjar, ideal per a totes les aplicacions fredes i calentes de la tonyina tradicional, incloent pizzes, amanides, 
pasta, empanades, sushi, sandvitxos i wraps.

- Sense renunciar al sabor o la textura
- Proteïna 100% vegetal
- Alt contingut de proteïnes 18,0 g *
- Alt contingut de fibres 7,7 g *
- Soja no OGM
- Vegà
A punt per menjar: Adequat per a aplicacions fredes i calentes i amb gust de tonyina.

  Ref. PR610
Paella Vegana Individual
Caixa de 8 x 325 Gr.
Arròs, carbassó, espinacs, coliflor, carxofa, pastanaga, mongeta, all tendre, 
xampinyó, pèsols.

Afegir a la safata 170 Ml d’aigua. 
Remenar i abocar el contingut de la safata en una paella. 
Cuinar a foc mitjà o al forn fins que absorbeixi tot el brou durant el temps indicat apro-
ximadament. 
Retirar-la del foc o treure-la del forn i deixar reposar abans de servir.

  Ref. 66372
Pizza Fina Vegana

  Ref. F405
Varetes de Verdures

Caixa de 6 x 330 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, formatge vegà, ceba morada, pebrot groc, pebrot vermell, carbassó, xampinyó 
i espinacs.

Caixa de 5 x 1 Kg. (28 Gr.)
Porcions empanades amb blat de moro, pastanaga, pèsol i espècies.

185 ºC
9 min.

200 ºC
8 - 10 min.

150 ºC
3 - 4 min.

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

 Ref. RF066       
Daus Vegans tipus 3 Formatges
Caixa de 4 x 250 Gr.
Amb fruits secs i proteïna vegetal
alt en vitamina b12, font de calci 
i vitamina d.
Gust a Cheddar + Gouda + Mozzarella

 Ref. RF067
Llenques Veganes Tipus Mozzarella
Caixa de 3 x 330 Gr.
Amb fruits secs i proteïna vegetal
alt en vitamina b12, font de calci 
i vitamina d.
Gust a Mozzarella.

 Ref. RF068
Llenques Veganes Tipus Cheddar
Caixa de 4 x 250 Gr.
Amb fruits secs i proteïna vegetal
alt en vitamina b12, font de calci 
i vitamina d.
Gust a Cheddar.

 Ref. RF065
Ratllat Vegà Tipus 4 Formatges
Caixa de 3 x 330 Gr.
Amb fruits secs i proteïna vegetal
alt en vitamina b12, font de calci 
i vitamina d. sabor Cheddar + Gouda 
Mozzarella + Roquefort.

  Ref. BR322
Fruites del Bosc 3 Varietats
Bossa de 2,5  Kg.
Grosella, mora silvestre, nabiu silvestre.
Deixar descongelar 40 minuts.

  Ref. BR321
Fruites del Bosc 6 Varietats
Bossa de 2,5  Kg.
Maduixa, grosella vermella, grosella negre, nabiu, mora, gerds.
Deixar descongelar 40 minuts.

  Ref. BR329
Maduixes senceres
Bossa de 2,5  Kg.
Maduixes senceres ideals per a preparar postres amb fruites, 
pastissos, etc.
Deixar descongelar 40 minuts.

  Ref. BR323
Pinya trossos
Bossa de 2,5  Kg.
Pinya trossejada, ideal per a fer els teus propis postres.
Deixar descongelar 40 minuts.

  Ref. BR85
Puré de Maduixa
Envàs d’1 Kg.
Puré de fruita 100% de maduixa per elaborar plats de cuina i postres.
Deixar descongelar.

  Ref. BR320
Mango a daus
Bossa de 2,5  Kg.
Mango tallat a daus de 20 Mm. x 20 Mm.
Deixar descongelar 40 minuts.

  Ref. BR326
Poma a daus
Bossa de 2,5  Kg.
Trossos de poma tallada a daus ideal per a les teves creacions.
Deixar descongelar 40 minuts.

  Ref. BR90
Puré de Mango
Envàs d’1 Kg.
Puré de fruita 100% de mango per elaborar plats de cuina i postres.
Deixar descongelar.
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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.

 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.

 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.

 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.

 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.

  Ref. 87342
Envoltini Vuna
Caixa de 54 x 93 Gr. (145 Mm.)
Elaborem aquesta peça de pasta de full amb el clàssic marcat dels nostres envoltini i la 
farcim amb una barreja de samfaina de pebrot vermell i verd amb ceba i vuna, l’alternativa 
vegana a la tonyina de Garden Gourmet, la marca de productes vegans de Nestlé. La pintem 
amb proteïna vegetal perquè tu només hagis de descongelar-la i enfornar-la. Tan còmoda 
per a tu com atractiu per als teus clients vegans: és un producte plant based molt innova-
dor, el primer en ser l’alternativa al peix

180 ºC
10 - 15 min.

Descongelar
20 - 30 min.

  Ref. 64980
Malla Vegetal
Caixa de 56 x 110 Gr. (95 Mm.)
Massa danesa elaborada amb margarina, farcida d’espinacs, formatge fresc i un lleuger 
toc d’all.

180 ºC
15 - 18 min.

Descongelar
20 - 30 min.

 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.

Descongelar
2 hores

180 ºC
12 min.
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Magatzems Centrals
A2 Sortida El Bruc
Pol. Ind. Mas del Pi

08781 Hostalets Pierola

937 710 803

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

937 554 740

Delegació Amposta
c/Brusel·les, 8

Pol. Ind. Tosses
43870 Amposta

977 702 845

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


