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Descarrega-te-la 
i gaudeix dels teus avantatges:

Descobreix la nova!!

Més ràpida

Més intuïtiva
Més dinàmica

Sol·licita al teu assessor comercial 
que et convidi i baixa’t l’APP amb 

l’enllaç que rebràs per SMS.

Registra’t posant el nom, 
cognom, nom de l’establiment, 
telèfon, correu electrònic i la 

contrasenya que voldràs utilitzar.

Valida les dades amb el codi que 
t’enviem per SMS, inicia sessió 

i comença a comprar de forma àgil 
i fàcil des de qualsevol lloc .

A més, et regalem 
un altaveu si fas la teva primera 

comanda per l’APP d’Assolim 
durant els mesos 
de Març i Abril…

Segueix fent comandes mitjançant 
l’APP d’Assolim i beneficia't de...
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0€

Promocions
Caixes sense càrrec

Descomptes

Regals

App d'Assolim
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0,93 €
ració de 140 Gr. Ref. R2505

Rabes Empanades
Caixa de 4 x 1 Kg.
A partir de la millor selecció de canana gegant i amb un fi empanat 
exterior, s’elaboren les nostre tires empanades. Amb més d’un 80% de 
matèria noble i una textura tendra per dins, 
és un saborós producte ideal per degustar 
com a tapa, aperitiu o ració de qualitat.

6,65 €/Kg.

175 ºC
3  min.

1,87 €
ració de 140 Gr.

 Ref. C007
Anella a la Romana
Caixa de 3 Kg.
Anelles de pota (48,4%) de mida regular i tendra textura, amb un sabrós 
arrebossat. Varietat: Illex argentinus. 
Ideal com a tapa o acompanyament.

13,35 €/Kg.

180 ºC
4 - 5  min.

1,46 €
ració de 140 Gr.

 Ref. R9513
Bunyols de Bacallà "Mesón"
Caixa de 4 x 1 Kg.
Exquisits bunyols de bacallà elaborats a partir de la nostra recepta 
tradicional i amb més d’un 30% de bacallà. Amb una forma artesanal, 
cruixents per fora i flonjos per dins, 
són ideals com a aperitiu, tapa o ració 
de qualitat. A més de fregir-los, també 
es poden preparar al forn.

10,45 €/Kg.

175 ºC
3  min.

0,73 €
ració de 140 Gr.

 Ref. R551
Bunyols de Bacallà "Recetas Caseras"
Caixa de 4 x 1 Kg.
Exquisits i saborosos bunyols de bacallà amb un 12% de contingut de 
matèria noble i un toc d’all i julivert. Una barreja de contrastos i sabors 
de textura cruixent per fora i tendra per dins. Una tapa o aperitiu ideal 
per degustar sol o acompanyat d’altres aperitius.

5,25 €/Kg.

180 ºC
3  min.

 Ref. V154
Seitó enfarinat
Caixa de 2 Kg.
Seitó eviscerat i sense cap 85%. farina de blat, midó de blat de moro, 
i sal. Varietat: Engraulis encrasicolus. 
Ideal com a entrant o aperitiu.

9,45 €/Kg.

180 ºC
4 - 5 min.

 Ref. V128
Puntilla Enfarinada
Caixa de 2 Kg.
Varietat: Loligo japonica. (85%).
Ideal com a tapa o acompanyament.

10,75 €/Kg.

180 ºC
3 - 4 min.

1,50 €
ració de 140 Gr.

 Ref. P1231
Anella Romana Excellent
Caixa de 4 x 1 Kg.
Pota Varietat: Todarodes pacificus (50%)
Ideal com a tapa o acompanyament.

8,80 €/Kg.

180 ºC
2 - 3 min.

1,23 €
ració de 140 Gr.

1,32 €
ració de 140 Gr.

Propostes per elaborar tapes
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 Ref. R479
Crestes de Tonyina Mesón
Caixa de 6 x 400 Gr. (48 unitats).
Elaborades amb una fina massa fullada i un farcit de tomàquet, amb 
més d’un 24% de tonyina, pebrot de morro de bou i ceba, són un ali-
ment nutritiu, ideals per complementar qualsevol àpat.

7,90 €/Kg.

180 ºC
2 min.

0,39 €
unitat de 50 Gr.

180 ºC
3 - 4 min.

 Ref. F7243
Skipper de Bacallà MSC
Caixa de 4,4 Kg. (80 Gr./peça)
És un deliciós arrebossat de bacallà, un de sabor suau. 
Varietat: Gadus Morhua (60%).

10,50 €/Kg.

0,84 €
unitat de 80 Gr.

220 ºC
10 - 15 min.

 Ref. R28
Lasanya Vegetal
Caixa de 3 x 2 Kg.
Delicioses làmines de pasta ”al dente” acompanyades pels espinacs 
més frescos, boníssimes hortalisses i una deliciosa beixamel amb for-
matge a l’estil parmesà.

3,65 €/Kg.

200 ºC
35 min.

800 W
10 - 12 min. 0,73 €

ració de 200 Gr.

1,19 €
ració de 200 Gr.

0,49 €
ració de 200 Gr.

 Ref. F3751
Tempura Selecció
Caixa de 6 x 1 Kg.
Hortalisses 60% (carbassó, pastanaga, mongeta verda rodona, ceba, 
moniato, espàrrec verd.

7,35 €/Kg.

180 ºC
3 - 4 min.

0,73 €
ració de 100 Gr.

750 W
3 - 4 min.

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

 Ref. F3736
Remenat Campero

175 ºC
6 - 8 min.

 Ref. F3730
Remenat d'alls, espàrrec i gambes
Caixa de 6 x 1 Kg.
Alls tendres, espàrrecs verds, gambes i sal.

5,95 €/Kg.

180 ºC
6 - 8 min.

Suggeriments elaborats per 
menú i carta

2,45 €/Kg.
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 Ref. SG0307
Pinsa Terrana amb Bolets
Caixa de 10 x 330 Gr. (30 / 33 Cm.)
Bolets, crema de trufa blanca, crema 5 formatges, 
escames de formatge parmesà i oli d’oliva.

6,99 €/unitat.

220 ºC
4 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.

220 ºC
4 min.

 Ref. SG0301
Pinsa Montanara
Caixa de 10 x 350 Gr. (30 / 33 Cm.)
Bacon, tomàquet triturat, oli d’oliva, “Rulo” de formatge de cabra, moz-
zarella, nous, mel, pebre negre molt, i orenga.

5,85 €/unitat.

220 ºC
4 min.

 Ref. SG0306
Pinsa BBQ
Caixa de 10 x 450 Gr. (30 / 33 Cm.)
Carn de vedella, mozzarella, salsa barbacoa, salsa Perrins, mostassa, 
bacon, i blat de moro

6,80 €/unitat.

220 ºC
4 min.

 Ref. SG0304
Pinsa 4 Formatges
Caixa de 10 x 400 Gr. (30 / 33 Cm.)
Mozzarella, emmental, gorgonzola, i cheddar.

6,28 €/unitat.

220 ºC
4 min.

 Ref. SG0300
Pinsa Tonnino
Caixa de 10 x 380 Gr. (30 / 33 Cm.)
Bonítol, tomàquet triturat, oli d’oliva, ceba vermella, tomàquet cherry 
confitat, tàperes, coriandre picat, i orenga.

6,09 €/unitat.

220 ºC
4 min.

 Ref. SG0305
Pinsa Mediterranea
Caixa de 10 x 350 Gr. (30 / 33 Cm.)
Sobrasada, formatge de Maó, mozzarella, mel, oli d’oliva, tomàquet tri-
turat, i orenga

5,99 €/unitat.

220 ºC
4 min.

 Ref. SG0302
Pinsa Pepperoni
Caixa de 10 x 360 Gr. (30 / 33 Cm.)
Pepperoni, tomàquet triturat, oli d’oliva, mozzarella, pebrot verd, ceba 
vermella, i orenga, 

4,65 €/unitat.

220 ºC
4 min.

Petició prèvia a 24 hores.
Comandes abans de les 13h.

Pinsa Premium
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 Ref. 66382
Pizza Fina Bacon i Xampinyons
Caixa de 6 x 340 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella, formatge curat, bacó i xampinyó Portobello.

3,38 €/unitat.

185 ºC
9 min.

 Ref. 66386
Pizza Fina 4 Formatges
Caixa de 6 x 340 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella, formatge Cheddar, formatge blau, formatge Em-
mental i formatge de cabra.

3,38 €/unitat.

185 ºC
9 min.

 Ref. 66387
Pizza Fina Pernil i Cheddar
Caixa de 6 x 305 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella, formatge Cheddar, pernil cuit.

3,38 €/unitat.

185 ºC
9 min.

 Ref. 66383
Pizza Fina Barbacoa
Caixa de 6 x 375 Gr. (27 Cm.)
Salsa barbacoa, mozzarella, ceba morada, bacó i carn de porc.

3,38 €/unitat.

185 ºC
9 min.

 Ref. 66381
Pizza Fina Napolitana Tonyina
Caixa de 6 x 320 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella, tonyina, ceba morada, orenga.

3,38 €/unitat.

185 ºC
9 min.

 Ref. 66388
Pizza Fina Margarita
Caixa de 6 x 265 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella i orenga.

2,64 €/unitat.

185 ºC
9 min.

 Ref. 66389
Pizza Fina Vegana
Caixa de 6 x 330 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, formatge vegà, ceba morada, pebrot groc, pebrot vermell, 
carbassó, xampinyó i espinacs.

3,22 €/unitat.

185 ºC
9 min.

 Ref. 66371
Pizza Fina Pepperoni
Caixa de 6 x 305 Gr. (27 Cm.)
Tomàquet, mozzarella, i Pepperoni.

3,38 €/unitat.

185 ºC
9 min.

Disposem de suport gràfic, cartes i cartells de l’assortit de Pizzes Fines. Consulta al teu assessor.

Pizzes de massa fina fetes 
al forn de pedra

 Ref. 62671
Base de Pizza Clàssica amb Tomàquet
Caixa de 8 x 250 Gr. (27 Cm.)
Base de Pizza amb salsa de tomàquet.

1,31 €/unitat.

185 ºC
9 min.



Of
er

te
s v

àli
de

s fi
ns

 a
 fin

al 
d’e

xis
tè

nc
ies

12 13

 Ref. F3710 
Pèsol Super Fí
Caixa de 6 x 1 Kg.
Llavors immadures de pèsol (Pisum sativum) procedents de matèria 
primera fresca i sana. Els pèsols es netegen, escalden, s'ultracongelen 
individualment i calibren, per obtenir la fracció de diàmetre inferior a 
8,7 mm.

2,40 €/Kg.

 Ref. F9775 
Faves Super Baby
Caixa de 6 x 1 Kg.
Faves de mida inferior a 10,5 mm i textura extrafina. Són les més petites 
i delicades.

5,80 €/Kg.

180 ºC
7 min.

 Ref. F3687 
Minestra Selecció
Caixa de 6 x 1 Kg.
Barreja de mongeta tendra plana, pastanaga baby, florets de bròquil i 
coliflor, xampinyó sencer cultivat, carxofa trossejada i tija d'espàrrec 
blanc.

2,50 €/Kg.

180 ºC
7 min.

180 ºC
7 min.

180 ºC
4 min.

 Ref. V557 
Blat de Moro
Bossa de 2,5 Kg.
Grans preparats a partir de panotxes. No provinent d'OGM
Condicionats, i congelats individualment.
Origen: Espanya.

2,30 €/Kg.

 Ref. F3694 
Ceba tallada en Juliana
Caixa de 6 x 1 Kg.
Ingredient i presentació perfectes per preparar ceba, escabetxos, cara-
mel·litzar, acompanyar en guarnicions, fer salses o samfaines.

1,95 €/Kg.

180 ºC
3 - 4 min.

Verdures seleccionades de les 
millors collites, per als teu plats

0,24 €
ració de 100 Gr.

0,58 €
ració de 100 Gr.

0,37 €
ració de 150 Gr.

0,15 €
ració de 75 Gr.

0,17 €
ració de 75 Gr.
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 Ref. V8034
Trio de Cols Minute
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Verdures en proporció variable: coliflor, bròquil, col romanesco.

3,15 €/Kg.

180 ºC
10 min.

800 W
10 min.

0,31 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

 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.

3,85 €/Kg.

5,99 €/Kg.

4,30 €/Kg.

0,38 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

0,60 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

0,43 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

0,48 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

4,80 €/Kg.

 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.

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 rodo-
na, bròquil, pebrot vermell, albergínia fregida, ceba fregida.

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

 Ref. V8036
Quinoa Cuita Service

180 ºC
6 min.

100 ºC
8 min.

800 W
7 min.

easy
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 Ref. RF088
Filet d'Anxova en Oli Vegetal
Safata de 670 Gr. (100 unitats aprox.)
Filets d’anxova en oli vegetal.

22,85 €/safata.

0,23 €
filet aprox.0,22 €

filet aprox. Ref. RF087
Sardina Anxovada
Safata de 570 Gr. (40/50 unitats)
Filets de sardina anxovada amb oli vegetal. Consumir directament.

9,85 €/safata.

 Ref. SG0337
Perles de Formatge de Cabra farcides 
amb Figues
Envàs de 500 Gr. (5 Gr./unitat)
Perles de formatge de cabra amb llet pasteuritzada farcides de prepara-
ció de figues morades, congelades.
Llet de formatge de cabra pasteuritzada (origen: França) 81,3%, figues 
morades 9,5%,

 Ref. SG0338
Pebrots Farcits de Formatge de Cabra
Envàs de 500 Gr. (30 unitats/bossa)
Pebrots farcits de formatge de cabra pasteuritzat, congelats.
Pebrot vermell 61,3%, llet de formatge pasteuritzat de cabra 
(origen: França) 33,3%, aigua, sal, sucre, vinagre.

 Ref. SG0339
Perles de Formatge de Cabra farcides 
de Mango
Envàs de 500 Gr. (5 Gr./unitat)
Perles de formatge de cabra amb llet pasteuritzada farcides de prepara-
ció de mango, congelades.
Llet de formatge de cabra pasteuritzada (origen: França) 81,3%, mango 
8,6%, sucre, sal, concentrat de llimona, gingebre.

 Ref. SG0340
Envoltini d’Speck farcit de Formatge  
de Cabra
Envàs de 500 Gr. (100 unitats/bossa)
Rotllets de formatge de cabra embolicats en una llesca fina de pernil 
fumat, congelat.
Llet de formatge de cabra pasteuritzada (Origen: França) 71,1%, speck 
28,6% (carn de porc (Origen: UE), sal, espècies i herbes.

0,22 €/unitat.

0,29 €/unitat. 0,66 €/unitat.

0,22 €/unitat.

Solucions àgils per Aperitius 
i Entrants easy

Novetats al nostre assortiment

 Ref. S2766
Ventresca de Tonyina
Llauna de 850 Gr.
Filets de ventresca de tonyina clara (65%), oli de gira-sol (34%) i sal.
Varietat: Thunnus albacares.

15,95 €/llauna.

Petició prèvia a
24 hores
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 Ref. P1393
Salmó per a Tartar
Caixa de 8 x 80 Gr.
Salmó, sal, sucre, aroma natural. Varietat: Salmon salar.
Salmó preparat per a la preparació de tàrtar de salmó.
Deixar descongelar.

3,25 €/ració 80 Gr.

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

3,25 €/ració 90 Gr.

 Ref. RF131 
Micuit
Peça de 500 Gr.
Fetge d’ànec, sal i pebre.
Ideal com acompanyament, o fins i tot sol amb torrades.

35,99 €/peça.

easy
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Propostes i complements per les 
teves Amanides easy

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

3,35 €/barra.

Bidó de 73 unitats. (39 / 53 Gr./unitat)
Ou sencer cuit i desproveït de closca.
Pràctic per a la preparació d’entrepans o d’altres plats.
A punt per menjar. Esbandir amb aigua abans de consumir.

 Ref. RF074 
Ou Dur Pelat M

16,75 €/bidó.

0,23 €
unitat aprox.

 Ref. S2066
Salsa Cesar
Envàs d'1 L.
Autèntica recepta de salsa cèsar amb formatge curat 
italià, anxoves i ous de gallines camperes.
Llista per fer servir, evita la manipulació d'ous i redueix 
el risc de contaminació creuada.
No mulla els ingredients tous ni perd estructura durant 
el transport al delivery o take away.
Broquet estàndard de biberó disponible per a millor 
dosificació i control de costos. 
Ideal per a amanides, sandvitxos i entrants.

10,25 €/envàs.

 Ref. S2352
Salsa Tàrtara Hellmann's
Envàs de 3 Litres.
Salsa Tàrtara en format hostaleria ideal per acompanyar qualsevol ti-
pus de plat.

24,55 €/envàs.

Sense Gluten

 Ref. S2059
Salsa Mil Islas Hellmann's
Envàs d'1 Litre.
Autèntica recepta Mil Illes amb cogombrets, pebrot 
rostit, tomàquets cultivats de forma sostenible i ous 
de gallines camperes.
No mulla els ingredients tous ni perd estructura du-
rant el transport al delivery o take away.
Ideal per a amanides i preparacions a base de peix 
blanc i marisc.

10,25 €/envàs.

Sense Gluten
 Ref. S2062

Salsa Mel i Mostassa Hellmann's
Envàs d'1 Litre.
Elaborada amb mel, mostassa a l'antiga i ous de ga-
llines camperes.
Llesta per fer servir, evita la manipulació d'ous i redu-
eix el risc de contaminació creuada.
No xopa els ingredients tous ni perd estructura du-
rant el transport al delivery o take away.

10,25 €/envàs.

Sense Gluten

 Ref. S2063
Salsa Vinagreta
Envàs d'1 Litre.
Autèntica Vinagreta elaborada amb mostassa i her-
bes provençals. Llesta per utilitzar.
No mulla els ingredients tous ni perd estructura du-
rant el transport al delivery o take away.
Broquet estàndard de biberó disponible per a millor 
dosificació i control de costos. 
Ideal per a tot tipus d'amanides.

6,95 €/envàs.

Sense Gluten Sense Gluten
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Propostes ràpides i fàcils
per la teva cuina
Plats de pasta acabats,escalfar i servir.

easy

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

 Ref. PR804
Tagliatelle a la Bolonyesa 750 W

4 min.

2,75 €/ració.

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

 Ref. PR805
Tortellini Nata i Pernil 750 W

4 min.

3,35 €/ració.

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

 Ref. PR810
Spaghetti amb salsa Carbonara 750 W

4 min.

2,45 €/ració.

Caixa de 12 x 300 Gr.
Especialitat gastronòmica a base de pasta de sèmola de blat dur amb 
mandonguilles i salsa de tomàquet, precuitada i congelada.
spaghetti 43%, salsa 30% mandonguilles de carn 27%.

 Ref. PR827
Spaghetti amb Mandonguilles 750 W

4 min.

3,49 €/ració.

2,99 €/ració.

Caixa de 12 x 300 Gr.
Especialitat gastronòmica a base de pasta de sèmola de blat dur i salsa 
amb cloïsses, precuinada i congelada.
Pasta 45%, Cloïsses pelades 28%, salsa 27%, Cloïsses 10%

 Ref. PR829
Spaghetti amb Cloïsses 750 W

4 min.

Novetats al nostre assortiment

Disposem de suport gràfic, cartes i codi QR, per a descarregar la carta en format digital. Consulta al teu assessor.



Of
er

te
s v

àli
de

s fi
ns

 a
 fin

al 
d’e

xis
tè

nc
ies

24 2524

Novetat al nostre assortiment

Caixa de 12 x 250 Gr.
Especialitats gastronòmiques a base de pollastre al curri i arròs bas-
mati, precuinats i congelats.
Pollastre al curry 60%, Arròs Basmati 40%.

 Ref. PR828
Pollastre al Curry amb Arròs 750 W

4 min.

4,25 €/ració.

 Ref. PR611
Paella Marinera Individual
Caixa de 8 x 325 Gr.
Arròs, escamarlà, gambes, calamar i musclo.

4,60 €/unitat.

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

10,30 €/unitat.

1,72 €
ració

easy

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

 Ref. PR802
Pollastre amb Llimones de Sicilia 750 W

8 min.

3,69 €/ració.

Propostes ràpides i fàcils
per la teva cuina
Solucions avançades en proces de cuina,regenerar i servir.
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Estalvia temps amb les nostres Salses

easy

Bossa d’1 Kg. (166 pastilles)
Salsa 4 formatges en format pastilles.

Bossa d’1 Kg. (166 pastilles)
Salsa Bolonyesa en format pastilles.

Bossa d’1 Kg. (166 pastilles)
Salsa Funghi en format pastilles.

 Ref. B3053
Salsa 4 formatges

 Ref. B3050
Salsa Bolonyesa

 Ref. B3052
Salsa Funghi

8,95 €/Kg.

5,95 €/Kg.

10,75 €/Kg.

150 ºC
2 min.

150 ºC
2 min.

150 ºC
2 min.

900 W
1 min.

900 W
1 min.

900 W
1 min.

Bossa d’1 Kg. (166 pastilles)
Salsa Carbonara en format pastilles.

 Ref. B3051
Salsa Carbonara

6,55 €/Kg.

150 ºC
2 min.

900 W
1 min.

16 pastilles per fer 100 Gr. de salsa

Mira que fàcil i ràpid
i sense merma

Envàs de 520 Gr.
Pesto estil Genovès per elaborar salses.

Envàs de 520 Gr.
Pesto de festucs per elaborar salses.

 Ref. SG0068
Pesto Genovese

 Ref. SG00249
Pesto di Pistacchio

9,25 €/envàs.

22,10 €/envàs.

Petició prèvia a
24 hores

Petició prèvia a
24 hores

0,57 €
100 Gr. de salsa

0,86 €
100 Gr. de salsa

1,04 €
100 Gr. de salsa

0,63 €
100 Gr. de salsa

2726
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 Ref. LB001
Frankfurt 65 Gr.
Bossa de 13 x 65 Gr. (22 Cm.)

 Ref. LB004
Pikanwurst 80 Gr.
Bossa de 12 x 80 Gr. (22 Cm.)

 Ref. LB005
Pikanwurst 100 Gr.
Bossa de 9 x 100 Gr. (27 Cm.)

 Ref. LB003
Frankfurt 100 Gr. XL
Bossa de 9 x 100 Gr. (27 Cm.)

La salsitxa estil Frankfurt de Leo Boeck, és un producte de màxima qualitat, elaborat amb carn 100% de porc, embotida en budell natural de 
xai i fumada amb fusta de faig. Les salsitxes de Leo Boeck són totes sense Gluten, sense Glutamat, sense espessidors, sense proteïna de la 

llet i sense lactosa.

La salsitxa Pikantwurst de Leo Boeck, és una salsitxa semblant a les de frankfurt, però elaborada amb altres espècies que li donen un 
saborós toc picant. Elaborada amb carn 100% de porc, embotida en budell natural de xai i fumada amb fusta de faig, seguint els estàndards 

de qualitat de Leo Boeck. Si t’agrada el picant has de tastar-la.

7,99 €/bossa.

9,19 €/bossa. 8,60 €/bossa.

8,49 €/bossa.

0,61 €
unitat

0,94 €
unitat

0,77 €
unitat

0,96 €
unitat

 Ref. LB006
Cervela 130 Gr.
Bossa de 9 x 130 Gr. (20 Cm.)

 Ref. LB007
Cervela 190 Gr.
Bossa de 5 x 190 Gr. (27 Cm.)

La salsitxa cervella de Leo Boeck, és una salsitxa elaborada amb la mateixa massa que el Frankfurt, embotida en budell natural de porc, que 
li dóna més calibre i fumada amb fusta de faig. La Cervela és més curta i més gruixuda que les salsitxes de Frankfurt de Leo Boeck, és una 

salsitxa inspirada en els embotits propis de la regió d’Alsàcia.

10,99 €/bossa. 8,95 €/bossa.

1,22 €
unitat

1,79 €
unitat

Som experts en Fast Food
 Ref. PR701

Aletes de Pollastre Barbacoa
Caixa de 5 x 1 Kg.
Aletes de pollastre marinades i glasejades amb gust de barbacoa, fregides 
i envasades en IQF.

7,45 €/Kg.

Novetat al nostre assortiment

 Ref. K099
Hamburguesa de Vaca Premium 250 Gr.
Caixa de 24 x 250 Gr.
Hamburguesa de Vaca 100%.

3,60 €/unitat.

 Ref. K100
Hamburguesa de Vaca Gallega 180 Gr.
Caixa de 30 x 180 Gr.
La vaca Rossa Gallega  (98%) que s’alimenta amb pastures verdes que 
afavoreixen la producció d’una carn de sabor intens i una presència 
especial de greix entrevenat a la carn.

2,60 €/unitat.
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 Ref. F165
Finger de Pollastre
Caixa de 1 x 2,5 Kg.
Nous fingers de pollastre (Pit de pollastre 48%) de La Cocinera, coberts 
d’un saborós i cruixent empanat. 
Ideals per acompanyar amb salses.

7,42 €/Kg.

175 ºC
3 min.

220 ºC
10 min.

 Ref. F5834
Chicken Mini Fillets
Caixa de 2 x 1,5 Kg.
Pit de pollastre 60%.
Anima’t a provar aquests deliciosos filets de pit de pollastre coberts
per un cruixent i sabor arrebossat. Ideals com a primer plat o entrant.

12,35 €/Kg.

240 ºC
20 min.

175 ºC
5 min.

 Ref. R826
Tires de Pollastre 3 Pebres
Caixa de 3 x 1 Kg.
Elaborades amb pollastre 100% natural (65%), amanides amb una
exquisida barreja de 3 pebres. Sabor intens i arrebossat 
cruixent. Ideals com a tapa.

9,30 €/Kg.

180 ºC
2 min.

200 ºC
9 - 10 min.

175 ºC
3 min.

 Ref. R970
Finger de Mozzarella
Caixa de 2 x 1 Kg. (28 Gr./peça).
Barreta de Mozzarella (35%), suau en el seu interior i cruixent 
arrebossat amb all i julivert.

7,95 €/Kg.

0,22 €
Unitat aprox.

0,69 €
ració de 100 Gr.

0,33 €
ració de 75 Gr.

 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.

6,95 €/Kg.

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

4,45 €/envàs.

 Ref. V764
Pollastre Rostit Laminat. Halal
Bossa d'1 Kg.
Filet de pit de pollastre (93,5%), oli de gira-sol. 
Producte amb certificat Halal.
Ideals per preparar amanides. kebabs, pitas...

15,30 €/Kg.

175 ºC
5 - 6 min.

850 W
3 min.

1,15 €
ració de 75 Gr.

 Ref. CF0009
Bacon amb pell practic
Peça de +/- 4,3 Kg. aprox.
Producte carni tractat per la calor, elaborat amb cansalada, espècies i 
additius. Modelat, fumat i envasat.
Amplada: 210/220 Mm., Longitud: 390/400 Mm., Alt: 49/50 Mm.

6,45 €/Kg.

0,64 €
ració de 100 Gr.

 Ref. V784
Cheese Donut
Bossa d'1 Kg.
Un aspecte artesanal, un arrebossat de patata que li donarà el toc 
cruixent, i un interior cremós a base de mozzarella i cheddar que for-
men una combinació explosiva llesta per fondre's a la boca dels teus 
clients.

12,95 €/Kg.

Novetat al nostre assortiment

180 ºC
3 - 4 min.
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Heura
SOBRE L'ORIGEN DE LA PROTEÏNA
La nostra font de proteïna prové de la soja: 
(productes estil pollastre) 
o del pèsol:
(productes estil vedella). 

Ens prenem molt seriosament la qualitat de
la nostra matèria primera. Per això treballem només amb 
proveïdors que puguin garantir els nostres compromisos de:

• CULTIU EUROPEU SOSTENIBLE
• NO OMG 
• NO INCENTIVA LA DEFORESTACIÓ.

En concret, la nostra soja és Identity Preserved (IP) basada 
en els principis de HAACP i Diligence. 
Les proves de contingut d'OMG residual inclou tecnologia 
Elisa i PCR.

1. CULTIU DE SOJA/PÈSOL: 
    Ens assegurem que vinguin de cultius
    que no fomenten la desforestació.

2. ANÀLISI OMG: 
    Ens assegurem que la nostra soja estigui  
    lliure d'OMG.

3. EXTRACCIÓ DE CONCENTRAT DE SOJA/ 
    PESANT.

4. TRACTAMENTS TÈRMICS A ALTA PRESSIÓ  
    dels ingredients per aconseguir les textures  
    desitjades.

5. PROCÉS DE MARINAT: 
    Es marina el resultat amb una selecció de  
    espècies.

6. TEST DE QUALITAT: 
    Analitzem els lots per assegurar-nos que  
    compleixen amb els requisits de qualitat.

7. ENVASSEM HEURA®

8. S'ENVIA HEURA® 
    i arriba al teu restaurant.

32
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12,32 €/Kg.

  Ref. PR584
Nuggets Originals
Caixa de 2,5 Kg.
Fàcils de cuinar, paella, forn o fregidora d'aire. (Pollastre).
Texturitzat i marinat a base de soja.
La barreja d’espècies com el pebre vermell, el pebre o el cardamom, li donen un sabor més
intens amb un toc picant. 
Aigua, proteïna de soja concentrada 27,2%, oli d'oliva 2,8%, sal, aromes, espècies i vita-
mina B12.
*La nostra soja és No-OMG i prové de cultius que no incentiven la desforestació.

180 ºC
5 min.

0,21 €/unitat.

  Ref. PR587
Mandonguilles
Caixa d'1 Kg. (67 unitats).
Ideals per a preparar guisos, amb salsa o miniburguers. (Vedella). 
Aigua, concentrat de proteïna de pèsol 24,5%, oli d'oliva verge extra, 4,9%, greix de karité, 
aromes, concentrat (pastanaga, remolatxa, poma, pebre vermell, hibisc), fibra vegetal, es-
tabilitzant (metilcel·lulosa), julivert, ferro i vitamina B12. Pot contenir traces de soja.
*La nostra soja és No-OMG i prové de cultius que no incentiven la desforestació.

180 ºC
5 min.

10,75 €/Kg.

  Ref. PR588
Picada
Caixa d'1 Kg.
Ideal per a pizzes, tacos i nachos. (Vedella).
Aigua, texturitzat de farina proteínica de soja*, oli d'oliva verge extra, 3%, aromes, concen-
trat (poma, pastanaga, remolatxa i hibisc), sal, ferro i vitamina B12.
*La nostra soja és No-OMG i prové de cultius que no incentiven la desforestació.

180 ºC
5 min.

1,57 €/unitat.

  Ref. PR586
Burgers Originals
Caixa d'1,1 Kg. (10 unitats)
Primera hamburguesa vegetal amb oli d'oliva verge extra. (Vedella).
Aigua, concentrat de proteïna de pèsol 24,5%, oli d'oliva verge extra
4,9%, greix de karité, aromes, concentrat (pastanaga, remolatxa, poma,
pebre vermell, hibisc), fibra vegetal, ferro i vitamina B12. 
Pot contenir traces de soja.

180 ºC
5 min.

1,55 €/unitat.

  Ref. PR585
Long Burger Supreme
Caixa d'1,1 Kg. (10 unitats)
Cruixent per fora, tendre per dins. (Pollastre).
Aigua, concentrat de proteïna de soja* (18,8%), farina, oli de nabina 
(7%), oli d'oliva verge extra (1,9%), aromes naturals, fibres vegetals, 
midons de patata i de blat de moro, sal, espècies, extracte de llevat, 
farigola, all en pols, vitamina B12. Pot contenir traces de gluten.
*La nostra soja és No-OMG i prové de cultius que no incentiven la des-
forestació.

180 ºC
5 min.

15,76 €/Kg.

  Ref. PR582
Bocinets Especiats
Caixa de 2,5 Kg.
Sabor intens, amb un toc picant. (Pollastre).
Texturitzat i marinat a base de soja.
La barreja d’espècies com el pebre vermell, el pebre o el cardamom, li donen un sabor més
intens amb un toc picant. 
Aigua, proteïna de soja concentrada 27,2%, oli d'oliva 2,8%, sal, aromes, espècies i vita-
mina B12.
*La nostra soja és No-OMG i prové de cultius que no incentiven la desforestació.

180 ºC
5 min.

15,76 €/Kg.

  Ref. PR581
Bocinets Mediterranis
Caixa de 2,5 Kg.
Inigualables, s'adapten a totes les teves creacions. (Pollastre).
Texturitzat i marinat a base de soja.
Marinats en delicioses espècies com l’orenga, el timó, l’alfàbrega i el romaní que aporten 
un sabor aromàtic que et portarà directament al cor del Mediterrani.
Aigua, concentrat de proteïna de soja* 27,2%, oli d'oliva verge extra 5,9%, sal, aromes, 
dextrosa, espècies i vitamina B12.
*La nostra soja és No-OMG i prové de cultius que no incentiven la desforestació.

180 ºC
5 min.

15,76 €/Kg.

  Ref. PR580
Bocinets Originals
Caixa de 2,5 Kg.
Ideals per a tacos, amanides o entrepans. (Pollastre).
Texturitzat i marinat a base de soja.
Aigua, concentrat de proteïna de soja* 27,3%, oli d'oliva verge extra, 2,5%, sal, aromes, 
espècies i vitamina B12.
*La nostra soja és No-OMG i prové de cultius que no incentivin la desforestació.

180 ºC
5 min.

15,76 €/Kg.

  Ref. PR583
Tires Originals
Caixa de 2,5 Kg.
Perfectes per a tot tipus de receptes.Texturitzat i marinat a base de soja (Pollastre).
Més fines que els Bocinets, però igual de saboroses.
Ideal per a tacos, amanides i entrepans.
Agua, concentrado de proteína de soja* 27,3%, aceite de oliva virgen extra
2,5%, sal, aromas, especias y vitamina B12.
*La nostra soja és No-OMG i prové de cultius que no incentivin la desforestació.

180 ºC
5 min.

Incorporem la gamma de productes Heura 
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Novetat al nostre assortiment

Tenim la patata del moment
Descobreix la nova 

Patata Natural Wavy
Mida i forma irregulars, disseny únic

Textura  perfectament equilibrada cruixent per fora suau i per dins

Amb la pell per obtenir més sabor

Variació de color per un 'aspecte amb 'estil casolà

Sense Gluten

 Ref. V783
Patata Natural Wavy
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Delicioses patates fregides casolanes que semblen i tenen gust com si 
acabesin de ser tallades.
Amb un fregit que s'ajusta perfectament a les teves necessitats i que 
els teus clients segur que els encantarà.

2,85 €/Kg.

0,28 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

175 ºC
3 - 4 min.
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La millor selecció de Patates

 Ref. 70069
Patata 9 x 9 Reserva Privada
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patates selectes de primera calitat, que li permetrà treure més
rendiment, aconseguin més racions per Kg. de producte.

2,50 €/Kg.

 Ref. V785
Patata 9 x 9 Really Crunchy
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Really Crunchy la patata 9 x 9 més cruixent del mon. 
Aguanta fins a 30 minuts cruixent després de fregida.
Ideal per Delivery

2,85 €/Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

175 ºC
3 - 4 min.

0,25 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

0,28 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

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

2,60 €/Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

0,26 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. 70050
Patata "Gajo Sabor + Piel"
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Patates seleccionades cuidadosament, rentades, tallades, y pre fre-
gides.

2,80 €/Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

0,28 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. V763
Patata 7 x 7 Julienne
Caixa de 4 x 2,5 Kg.
Patates seleccionades cuidadosament, rentades, tallades, y pre fre-
gides.

2,30 €/Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

0,23 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. V212
Patata Fry & Dipp
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
La patata més original del mercat. 
Un producte molt versàtil, ideal per a  acompanyar carns i també per a 
“dipejar”amb salses.

2,95 €/Kg.

175 ºC
3 - 4 min.

0,29 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

175 ºC
3 - 4 min.

 Ref. V209
Patata Home Style Cube
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Cubs de patata de mida i forma irregular per plats tradicionals.

2,75 €/Kg.

0,27 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. V004
Patata Steakhouse
Caixa de 5 x 2,5 Kg.
Patates tallades a 10 x 20 Mm, que es fregeixen per garantir un
exterior cruixent. Acompanyament ideal per a carns.

2,62 €/Kg.

0,26 €
Ració de 100 Gr.

 aprox.

175 ºC
5 - 7 min.

Novetat al nostre assortiment
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Carns, per Tapes i Pinxos
Caixa de 10 x 500 Gr.
Morro de porc cuit de qualitat extra.
Ideal com a tapa o entrant.

 Ref. K623
Morro de Porc cuit

7,75 €/Kg.

0,77 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

0,33 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. CAF097
Pintxo Groc
Safata de +/- 1 Kg.
Carn de porc macerada ideal per a preparar broquetes.
Conservació: envasat al buit.

Consulta la tarifa amb el teu assessor comercial.

 Ref. 6085
Morro de Porc Tallat
Caixa de 5 x 1 Kg.
Morro de porc tallat.
Ideal com a tapa.

3,35 €/Kg.

 Ref. 96822
Aletes de Pollastre
Caixa de 4 Kg.
Aletes de pollastre.
Ideal per a preparar al forno fregides.

3,20 €/Kg.

0,64 €
unitat de 200 Gr.

 aprox.

 Ref. K112
Mini Hamburguesa de Vacú 30 Gr.
Caixa de 4 x 1 Kg.(30 Gr./unitat)
A partir del millor bestiar nacional, aquestes hamburgueses estan
elaborades amb carn fresca, de talls selectes, sense maduració,
sense potenciadors de sabor i sense greixos afegits. Un producte
que destaca per la textura i el gust de carn.

13,87 €/unitat.

Carn Fresca
0,42 €

unitat de 30 Gr.
 aprox.

4140
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 Ref. K527 
"Lagarto" Ibèric 400/500
Caixa de +/- 600 Gr. aprox.
Tros de carn enganxada la llom i a l'espinada, carn tendra i sucosa 
escollida de canals de porc ibèric.
Ideal per a fer a la brasa.

23,85 €/Kg.

 Ref. K524
Presa Ibèrica
Peces de +/- 1,8 / 2,2 Kg. aprox
Presa Ibèrica.
Ideal per a fer a la brasa.

24,70 €/Kg.

 Ref. K525
Pluma Ibèrica
Peces de +/- 600 / 800 Gr. aprox
Pluma Ibèrica.
Ideal per a fer a la brasa.

23,90 €/Kg.

 Ref. K609
Tira de Costella Ibèrica
Peces de +/- 600 / 800 Gr. aprox
Tira de costella Ibèrica.
Ideal per a fer a la brasa.

8,65 €/Kg.

 Ref. K631
Secret de Porc Ibèric de 1a.
Caixa de +/- 600 Gr. aprox.
El secret és una peça que està en la part interna del llom al costat de la 
maça de la paleta, en el que seria l’aixella del porc. 
Ideal per a fer a la brasa.

11,75 €/Kg.

 Ref. K506
Ventall Ibèric
Caixa de 6 x 1 Kg.
Filet Ibèric amb bona infiltració ubicat sota la costella, envasat al buit.
Ideal per a fer a la brasa.

16,50 €/Kg.

 Ref. K003
Cansalada de Porc Sense Pell Tallada
Caixa de 3 Kg. (47 talls). Envasada al buit.
Cansalada de porc tallada.
Ideal per a fer a la brasa.

7,13 €/Kg.

Porc Ibèric

 Ref. CAF140
Entrama de Vedella Gorda Onglet
Bossa de +/-3,5 Kg. (7/8 peces)
Conservació: envasat al buit.

Consulta la tarifa amb el teu assessor comercial.

Carn Fresca



Of
er

te
s v

àli
de

s fi
ns

 a
 fin

al 
d’e

xis
tè

nc
ies

44 45

Suggeriments de Carns, per Menú

 Ref. C1117
Cinta de Llom 4/6 Kg.
Peces de +/- 4/6 Kg. aprox.
Preparat de cinta de llom amb cordó, envasats al buit, ideal per porci-
onar o filetejar.
Ideal per entrepans.

4,99 €/Kg.

 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.

6,15 €/Kg.

1,23 €
peça de 200 Gr.

 aprox.

 Ref. K687
Xurrasco Falda de Vedella
Caixa de 4 Kg.
Peça obtingua al tallar de través la part posterior del costillar.
Ideal per a fer a la brasa.

8,95 €/Kg.

 Ref. K904
Garró de Porc sencer
Caixa de 5 Kg. (10 peces)
Peça situada entre la unió dels dos ossos de la pota on es forma el 
colze, sense pell. 
Ideal per a preparar guissat o al forn.

3,15 €/Kg.

1,57 €
peça aprox.

 Ref. K523
Cuarts de darrera de Pollastre 300/400
Caixa de 5 Kg.
Quarts del darrera de pollastre.
Ideal per a preparar al forn.

3,44 €/Kg.

1,20 €
unitat de 350 Gr.

 aprox.
 Ref. K633

Conill Jove +/- 1 Kg.
Peces de +/- 1 Kg.
Conill sencer eviscerat.
Ideal per a cuinar a la brasa o al forn.

7,50 €/Kg.

 Ref. CAF145
Fricando de Vedella 60 Gr.
Safata de +/- 3 Kg. aprox. (50 x 60 Gr.)
Conservació: safata atmòsfera controlada

Consulta la tarifa amb el teu assessor comercial.

 Ref. CAF134
Bistec Filet de Pobre talla 150 Gr.
Safata de +/- 2,25 Kg. (15 x 150 Gr.).
Conservació: safata atmòsfera controlada

Consulta la tarifa amb el teu assessor comercial.

Carn Fresca

44
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Carn Fresca

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

2,29 €/ració.

Black Angus

 Ref. K627
Entrecot de Vedella tallat +/- 220 Gr.
Caixa de 5 Kg. (23 peces de +/- 220 Gr.)
Tall de la zona dorsal de vedella europea.
Ideal per a fer a la planxa o amb salsa.

10,80 €/Kg.

2,38 €
ració de 220 Gr.

 aprox.

Ref. CAF052
Mitjana de Vedella sencera tallada

Ref. CAF041
Bistec de Vedella carta 180 Gr.

Ref. CAF122
Entrecot Llom Alt de Vedella    
sense Os tallat

Peça de +/-18 Kg. 
2 safates de xuletó tallat a 600 Gr. amb os (llom alt) 
2 safates d’entrtecot tallat a 300 Gr. sense os (llom baix)
1 safata de filet sencer  + 1 safata d’ossos tallats)
Conservació: safata atmòsfera controlada.
Demana la teva tarifa de preus de carn fresca setmanal al teu assessor comercial.

Bossa de +/- 2,7 Kg. 
15 talls x +/- 180 Gr.
Conservació: envasat al buit.
Demana la teva tarifa de preus de carn fresca setmanal al teu assessor comercial.

Peça de +/-7 Kg. 
2 safates tallat a 500 Gr./peça.
Conservació: safata atmòsfera controlada.
Demana la teva tarifa de preus de carn fresca setmanal al teu assessor comercial.

Regeneració
Zarpa de Oso

 Ref. K528 
Zarpa de Oso
Caixa de 5 x +/- 900 Gr.
Costillar de Vedella, sal i Pebre negra molta.
Producte cuinat.

200 ºC
15 min.

easy

14,70 €/Kg.
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Paul Raynal es va incorporar a la família Assolim a principis 
d'aquest mes de gener.

Aquesta temporada 2023, Assolim 
inicia un nou projecte il·lusionant , 
professional i necessari de cara a 
ser un referent d’assessorament 
culinari en el sector de la distribució 
de la restauració.

Incorporem la figura de Paul 
Raynal com a nou xef executiu, al 
capdavant dels fogons d’Assolim, 
amb la clara missió d’orientar i 
assessorar als nostres clients 
i alhora transmetre coneixements 
al nostre equip comercial.

Els seus coneixements gastro-
nòmics i la seva experiència cu-
linària i formativa contrastada 
en els millors restaurants dels 
millors xefs reconeguts estatals, 
ens garanteix el creixement pro-
fessional d’assessorament en un 
sector tan exigent com el de la 
restauració.

Assolim dona un pas de gegant 
en el sector de la distribució, amb 
clara voluntat d’orientar-nos cap 

Assolim ha arribat a un acord de 
cooperació amb Rational Ibèri-
ca per dur a terme de manera 
conjunta esdeveniments culi-
naris on els assistents podran 
descobrir a la mateixa jornada, 
noves propostes gastronòmiques 
, nous assortiments i aplicacions 
corresponents , assessorament 
professional culinari i també les 
seves correctes aplicacions de 

cocció, manipulació i presenta-
ció. Esdeveniment que comptarà 
amb les eines de cocció intel-
ligent de Rational, que a ben 
segur enriquiran coneixements 
als nostres clients que desitgin 
assistir.
Presentarem diferents dates, 
amb diversitat de localitats ge-
ogràfica, amb la intenció de 
que arribem a prop dels clients 

inclosos a la nostra cobertura 
comercial i de servei.
Amb aquest enllaç QR,  
descobriràs les properes 
programacions on podràs 
sol·licitar plaça per assistir.

tendències, nous productes, 
noves propostes,…
I sobre tot aire fresc per les cartes 
dels nostres clients…. 
En aquesta mateixa edició fem 
menció de les primeres dates 
programades. 

Consulta amb el teu assessor co-
mercial quin esdeveniment s’apro-
pa a la teva localitat i quina data 
està programada.

Esdeveniments amb aforament limitat que pot que-
dar sotmès a impossibilitat d’inscripció.

Assolim incorpora nou Xef Executiu

a la professionalització del sec-
tor horeca. Amb la incorporació 
d’en Paul, oferirem una millor 
comunicació professional de 
la versatilitat del nostre porta foli, 
generant idees i solucions per les 
propostes gastronòmiques dels 
nostres clients.

El nostre equip d’assessors també 
serà objectiu d'enriquiment tècnic 
culinari que a ben segur podran 
transmetre als seus clients. 

Paul Raynal durant 
una formació al nostre 
equip comercial

Benvingut Paul

Us hi esperem

Esdeveniments culinaris 
d Assolim i Rational

Estudis de rendibilitat, versati-
litat de propostes en un mateix 
producte, generació de propos-
tes imaginatives amb novetats i 
noves tendències, etc…. 
El nostre client serà al gran bene-

ficiat d’aquest nou projecte.
Per tal de generar 

transversatilitat al 
seu pla de desen-
volupament, hem 
generat un pla 
d’esdeveniments 
culinaris enfo-
cats a que els 
nostres clients 
interessats , 

puguin adquirir 
de primera mà co-

neixement i descobriment 
de contingut gastronòmic, 
on es descobriran noves 
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Els suggeriments del nostre Xef

5150

 Ref. GA0016       
Bacallà Esqueixat Especial Dessalat
Caixa de 3 x 2 Kg. 0 % Glasseig.
Bacallà esqueixat dessalat.
Ideal per a fer esqueixada o fer amanides.

17,40 €/Kg.

 Ref. GA0016       
Bacallà Esqueixat Especial Dessalat
Caixa de 3 x 2 Kg. 0 % Glasseig.
Bacallà esqueixat dessalat.
Ideal per a fer esqueixada o fer amanides.

17,40 €/Kg.

1,99 €
ració de 115 Gr.

 aprox.
1,99 €

ració de 120 Gr.
 aprox.

IngredientsElaboració

Bacallà Esqueixat amb Tomàquets Cherry Confitats, 
Cremós de Mongeta del Ganxet, Ceba Vermella 
encurtida i Cruixent de Pell de Bacallà

Ràpid i senzill

Preu de cost del plat: 
5,27€

Plat orientat a :

Restaurant de Carta

P.V.P. recomanat: 
16,90€

-Confitar el bacallà envasat al buit  amb l’oli d’oliva verge extra i el romaní durant 5 
minuts a 65º.(reservar pel muntatge del plat)
-Escaldar el tomàquet cherry per poder pelar-lo fàcilment. Un cop pelat fem una barreja de 
sucre i sal 60/40 i els ficarem al forn a 160º durant 1 hora per extreure una part de l’aigua i 
es concentri el sabor del tomàquet. 
-Posem les mongetes del ganxet cuites en un got mesurador i amb l’ajut d’un thurmix i 
emulsionar amb l’oli aromatitzat amb el romaní i el suc de la cocció del bacallà.
-Pelar la ceba vermella i tallar per la meitat, separar totes les capes per poder fer talls en 
forma de pètals.
-Barrejar el vinagre de poma, el sucre, les fulles de llorer i la pebre negra en gra  en un 
cassó que portarem al foc a bullir. Un cop arranqui el bull retirar i deixar a temperar una 
mica abans de cobrir la ceba amb el líquid en un pot de vidre. (Deixar un mínim de 8h per 
que agafi el gust i el color que volem)
-Dessalar bé la pell del bacallà i treure la major part de l’aigua amb l’ajut d’un drap de 
cuina net. Després les col·locarem en una safata de forn amb paper sulfuritzat i les deixa-
rem a 55º durant 10h aproximadament depenent el forn que disposem. Si tenim una deshi-
dratadora accelerarem el procés a la meitat del temps. Per últim fregir a 180º durant 30 
segons, un cop veiem que ha sulfat bé i ja esta flotant a la part de dalt ja estaria.

115 gr Bacallà esqueixat extra
200 gr Aove
20 gr Romaní
50 gr Tomàquets cherry
50 gr Mongeta del Ganxet
10 gr Ceba vermella
15 gr Pell de bacallà
30 gr Sal
100 gr Sucre
150 gr Vinagre de poma
1 gr Llorer
1 gr Pebre negra

Ràpid i senzill

IngredientsElaboració

Muntatge del plat

Amanida de Bacallà amb Taronja, vinagreta de 
Nabius deshidratats i Espècies Dukkah

Preu de cost del plat: 
2,76€

Plat orientat a :

Restaurant de Carta

P.V.P. recomanat: 
9,35€

-Tallar el bacallà en daus grans de la mateixa mida. Amanir amb oli d’oliva verge extra i 
una mica de pebre.
-Pelar la taronja traient bé tota la part blanca i fer els grills amb l’ajut d’una puntilla.
-Per fer la vinagreta tallarem els nabius deshidratats i en un bol barrejarem amb l’oli d’oli-
va verge extra, el vinagre de poma, la sal rosa de l'Himalaya i les espècies Dukkah.

- Col·locar primer els daus de bacallà, després els grills de taronja i per acabar posarem la 
vinagreta i alguna fulla tendre d’escarola.

120 gr Bacallà esqueixat 
300 gr Taronja carta
20 gr Aove
8 gr Vinagre de poma
1 gr Sal rosa Himalaya
5 gr Nabius deshidratats
1 gr espècies Dukkah 
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Els suggeriments del nostre Xef

5352

Ràpid i senzill

Ràpid i senzill

 Ref. GA0075
Lingot de bacallà 180/200 IQF
Caixa de 3 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Gadus Morhua. Origen: Islàndia
Ideal per a fer al forn.

15,25 €/Kg.

 Ref. GA0075
Lingot de bacallà 180/200 IQF
Caixa de 3 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Gadus Morhua. Origen: Islàndia
Ideal per a fer al forn.

15,25 €/Kg.

2,89 €
ració de 190 Gr.

 aprox.
2,89 €

ració de 190 Gr.
 aprox.

Bacallà Gratinat amb All i Oli de Codony,
acompanyat de Carxofes rustides

Llom de Ventresca de Bacallà confitat en Oli 
d'alls, Pisto de Verdures i Crema d'Ametlla

Preu de cost del plat: 
4,86€

Preu de cost del plat: 

5,59€
P.V.P. recomanat: 
16,00€

P.V.P. recomanat: 
17,50€

Plat orientat a :

Restaurant de Carta

Plat orientat a :

Restaurant de Carta

IngredientsElaboració
- En primer lloc fem una infusió amb els alls i l’oli d’oliva verge extra a uns 50º durant 15 
minuts per després confitar el llom de bacallà.
-Confitar el bacallà en una bandeja de forn coberta fins la meitat aproximadament d’oli. 
El courem a 150º al forn durant 4 minuts.
-Per fer el pisto:
-Saltejar totes les verdures per separat a foc fort al principi per daurar i després a foc suau 
per que s’acabin de coure. Afegir el tomàquet pera triturat per acabar de lligar les verdures 
i deixar coure uns 25 min.( Si el tomàquet no està prou madur es possible que tinguem que 
afegir una mica de sucre per corregir l’ acidesa)
- Per fer la crema d’ametlla:
- Torrar les ametlles al forn a 150º durant 25 minuts. Ficar al tomàquet i l’all amb una 
mica d’oli en una safata de forn a 150º durant 45 minuts aproximadament, el all durant 30 
minuts. Pelar els alls i el tomàquet traient-li les llavors. Triturar tots els ingredients amb la 
resta d’ingredients fins aconseguir la textura que volem.

- En un plat trinxant de color blanc col·locar un motlle rodo metàl·lic per ficar la base de 
verdures, el nostre llomet de bacallà damunt i amb la crema farem uns puntets per decorar.

190 gr Llomet de bacallà 
50 gr Aove
50 gr All
45 gr Albergínia
45 gr Carbassó
30 gr Pebrot verd
30 gr Pebrot vermell
150 gr Tomàquet pera
60 gr Ametlla
10 gr Oli gira-sol
400 gr Aigua
10 gr Vinagre de xerès
2 gr Sal fumada

IngredientsElaboració
-Pre escalfar el forn amb l’oli a 80º aproximadament. Introduir el llomet de bacallà i pos-
sar al forn a 150º durant 2 o 3 minuts. Treure i deixar per el moment del emplatat.
Per les carxofes rostides:
-Pelar i tallar les carxofes a quarts. S’hi anem ràpid no fa falta que les posem dins de 
l’aigua amb llimona o julivert així no ens agafarà cap altre gust. En una paella ben calenta 
saltejar amb una mica d’oli i sal fins que estiguin ben rostides, després afegir el vi ranci i 
per últim  el fumet, deixar coure fins que absorbeixi tot el caldo.
Per l’aliloi de codony:
-Pelar els alls i treure el germinat. En un gerra posar l'ou, l'all, la sal i triturar bé amb 
l’ajut d’un thurmix. Afegir poc a poc l’ oli d’oliva i l’oli de gira-sol, per últim el codony fins 
que quedi tot ben integrat i una textura llisa. Reservar en una màniga pastissera per posar 
damunt del bacallà.

-En un plat blanc trinxant pintar unes línies  amb el fumet reduït, col·locar les carxofes 
deixant un espai pel llomet de bacallà. Posar l'allioli de codony a sobre del bacallà i grati-
nar-lo amb l’ajut d’un soplet o una salamandra.

190 gr Llomet de bacallà 
200 gr Carxofes
50 gr Oli d’oliva 0,4
20 gr Vi ranci
100 gr Fumet
5 gr Sal
2 gr Pebre
50 gr Oli gira-sol
20 gr Oli verge extra 
4 gr All
1 Ou
30 gr Codony

Muntatge del plat

Muntatge del plat
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El nostre proces és completament manual, així que
depenent del tamany, el pes i el gruix del filet, els talls 
poden ser de diferents tipus.

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

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

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

No afegim cap tipus de Sulfat ni additiu en cap dels pro-
cessos del dessalat. És totalment nautural.
 

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

La millor selecció de bacallà 
salat i dessalat del mercat

A Gardell portem més de 25 anys treballant amb el millor 
bacallà del món, “Gadus morhua”, pescat amb ham  a 
Islàndia, entre gener i abril, el millor mètode de pesca i 
respectuós amb la fauna marina.

Es talla el cap, i es fileteja, per després deshidratar-lo, salant-lo durant 
25 dies d’una manera tradicional, cobrint-lo amb sal gruixuda i amb una 
mica de pes per tal poder extreure tota l’aigua que volem. 

Desprès es treu una mica la sal, i es cura, penjat-lo durant 5 dies d'un 
total de 30 dies que dura el procés de salat i curació. 

Cada filet de bacallà es tractat de manera manual, i classificant per 
pes i gruix cada una de les peces.

D'un filet de bacallà, podem treure més de 50 referències, segons les 
necessitats dels nostres clients 

Tot seguit iniciem el procés de dessalat submergint-lo en aigua entre 0 - 2ºC durant 3 dies. 
Aquest primer pas és per hidratar i recuperar l’aigua que ha perdut durant  el procés de deshidratació a origen. 
Un cop passat aquests dies es canvia l’aigua per una altre de neta també entre 0-2ºC per deixar el bacallà en 
el punt de sal que volem.

Perquè Gardell representa 
l´ excelència del bacallà?



Of
er

te
s v

àli
de

s fi
ns

 a
 fin

al 
d’e

xis
tè

nc
ies

56 57

Productes de Bacallà Gardell

1 Ventresca 4 Pil - Pil

2 Lloms 5 Cues

3 Tira sense pell 6 Esqueixat extra

41
2

5

6

3

 Ref. GA0006      
Tacs de Bacallà envasats al buit
Caixa de 6 Kg. 3 bosses x 2 Kg.
Daus de llom ideals per a pinxos, “montaditos” o mitges racions. 
Envasat al buit.

16,50 €/Kg.

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

11,99 €/Kg.

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

17,40 €/Kg.

1,39 €
ració de 80 Gr.

 aprox.

0,96 €
ració de 80 Gr.

 aprox.

Caixa de +/-5,8 Kg. aprox. 0 % Glasseig.
Filet de bacallà ideal per a fer al Pil-Pil.

 Ref. GA0052
Filet de Bacallà Pil - Pil

13,50 €/Kg.

Caixa de +/- 7 Kg. 3 bosses x 4 lloms. 0 % Glasseig.
Morro de bacallà de 600/700 Gr.
Ideal per a realitzar diferents talls i racions per plat de carta. 
Envasat al buit.

 Ref. GA0024
Llom Sperior Curt de Bacallà 600/700

23,99 €/Kg.

Caixa de 6 Kg.
Llomets de bacallà de +/- 250 Gr.
Part principal del morro del bacallà, racions de 250 Gr. 
Envasat individual.

 Ref. GA0014
Llomets de Bacallà +/- 250 Gr.

22,50 €/Kg.
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 Ref. P560
Llom Superior de Bacallà Jumbo
Caixa de 5 Kg. 20% Glasseig.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia.
Ideal per a preparar al forn.

14,90 €/Kg.

 Ref. P567
Llom de Bacallà Triple Jumbo
Caixa de 5 Kg. 20% Glasseig.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia.
Ideal per a porcionar i preparar a la brasa, arrebossat, etc.

15,25 €/Kg.

 Ref. P562
Ventresca de Bacallà
Caixa de 5 Kg. 20% Glasseig.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia.
Ideal per a preparar al forn.

3,50 €/Kg.

 Ref. P1037
Bacallà Esqueixat
Bossa de 500 Gr. 10 % Glasseig.
Bacallà esmicolat i al punt de sal. 
Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia
Ideal per a preparar amanides, esqueixades, etc.

4,60 €/bossa.

0,46 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

1,49 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

1,52 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

0,35 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

Tallem manipulem i processem totes les nostres referències Blue SeaFood.
Talls de bacallà ideals per a preparar qualsevol de les deliciones receptes: fregit, al forn amb all i oli, a la Vizcaina, 
a la llauna, etc.

Jumbo -  Tr
iple jumbo

Ventresca
Secret o llom jún

ior

Cua

Centres

Talls de bacallà,
 ideals per els teus plats

5958
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 Ref. P1017
Filet de Bacallà d’Ham de 1a. 500/1.000
Caixa d’11 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia
Ideal per a preparar al forn arrebossat, etc.

8,91 €/Kg.

0,89 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. P763
Turbot 300/500
Caixa de 5 Kg. 20% Glasseig.
Turbot sencer 300/500 Gr. Varietat: Psetta Maxima. 
Ideal per fer al forn.

9,95 €/Kg.

 Ref. P1442
Lluç Núm. 4  1,8/2,4
Caixa de +/- 3,5 Kg. (2 unitats) 0% Glasseig.
Varieta: Merlucius capensis/paradoxus. Origen: Sudáfrica / Namibia.
Ideal per a fer a la planxa, arrebossat, o al forn.

6,75 €/Kg.

 Ref. P1197
Cues de Bacallà 100/300 1a.
Caixa de 5 Kg. 20% Glasseig.
Bacallà, aigua, i sal. Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia.
Ideal per a preparar al pil-pil, al forn, etc.

7,27 €/Kg.

 Ref. P930
Filet de Bacallà d’Ham de 1a. +1.000
Caixa d’11 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia
Ideal per a porcionar.

9,95 €/Kg.

0,99 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

 Ref. P430
Llom de Bacallà +300 Premium
Caixa de 2 Kg. 0% Glasseig.
Varietat: Gadus Morhua. Procedència: Islàndia.
Preparar, a la brasa, arrebossat, etc.

20,25 €/Kg.

1,09  €
tall de 150 Gr. 1,23  €

tall de 150 Gr.

0,76  €
tall de 150 Gr. Ref. P235

Filet de Fogonero a la Sal 500/1.000
Caixa de 10 Kg. 20% Glasseig. IQF.
Varietat: Pollachius Virens. Fogonero amb pell. Origen: Rusia.
Ideal per a fer a la planxa o al forn.

5,06 €/Kg.

Talls de bacallà,
 ideals per els teus plats

Del mar al plat

 Ref. P1398
Filetó de Lluç +510
Caixa de 10 Kg. 0% Glasseig.
Varietat: Merluccius Capensis / Paradoxus. Amb Pell. Origen: Sudáfrica.
Ideal per a preparar al forn o a la planxa.

8,20 €/Kg.

1,01  €
tall de 150 Gr.
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 Ref. 6151
Calamar Xino Trossejat
Bossa d’1 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Loligo Chinensis. Origen: Xina.
Ideal per fer arrossos, o tapes.

7,05 €/Kg.

 Ref. P824
Puntilla Xina Neta 4/6 IQF
Caixa de 6 x 1 Kg. 20% Glasseig.
Varietat: Loligo japonica. Origen: Xina.
Ideal com a tapa o acompanyament.

5,25 €/Kg.

0,79 €
ració de 150 Gr.

aprox.

1,06 €
ració de 150 Gr.

aprox.

 Ref. P1429
Sípia neta 200/400
Caixa de 7 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Sepia officinalis. Origen: GAMBIA.
Ideal per a fer a la planxa.

11,04 €/Kg.

3,31 €
ració de 300 Gr.

aprox.

4,48 €
pota de 125 Gr.

aprox.

6,51 €
pota de 175 Gr.

aprox.

 Ref. P1433
Potes de Pop Cuites 100/150
Caixa d'1 Kg. 5% Glasseig.
Varietat: Octupus Vulgaris. Origen: Dakhla.
Ideal per a fer a la planxa o a la Gallega.

35,85 €/Kg.

 Ref. P1443
Potes de Pop Cuites 150/200
Caixa d'1,5 Kg. 5% Glasseig.
Varietat: Octupus Vulgaris. Origen: Dakhla.
Ideal per a fer a la planxa o a la Gallega.

37,25 €/Kg.

El millor del mar a la teva cuina
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 Ref. P1444
Calamar Brut Yemen 3/6
Caixa de 2 x 5 Kg. 5% Glasseig.
Varietat: Loligo Duvauceli. Origen: Yemen. 
Ideal per a fer a la planxa.

10,50 €/Kg.

 Ref. P1445
Calamar Brut Yemen 6/10
Caixa de 2 x 5 Kg. 5% Glasseig.
Varietat: Loligo Duvauceli. Origen: Yemen. 
Ideal per a fer a la planxa.

10,30 €/Kg.

 Ref. P1134
Calamar Patagònic 4 IQF
Caixa de 5 Kg. 15% Glasseig.
Varietat: Loligo patagonica. Origen: Argentina.
Ideal per arrebossar, preparar paelles i arrossos, etc.

7,25 €/Kg.

 Ref. P1230
Calamar Marroc GG
Caixa de 12 Kg. 0% Glasseig.
Varietat: Loligo Vulgaris. Origen Marroc.
Ideal per porcionar, preparar paelles, arrossos, arrebossar, etc.

18,75 €/Kg.

 Ref. P150
Calamar Patagònic Net 6/10
Bossa d’1 Kg. 10% Glasseig.
Varietat: Loligo patagonica. Origen Argentina.
Ideal per arrebossar, preparar paelles i arrossos, etc.

10,80 €/Kg.

Novetat al nostre assortiment
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 Ref. P929
Llamàntol 400/450 Canadà
Caixa de 5 Kg. 0% Glasseig.
Varietat: Homarus americanus. Origen: Canadà.
Preparar arrossos o a la planxa.

23,35 €/Kg.

9,92 €
unitat Aprox.

 Ref. P265
Llagostinera Núm. 2 a bord
Caixa de 2 Kg. 0% Glasseig.
Varietat: Pleoticus muelleri. Origen: Argentina.
Ideal per a fer a la planxa.

9,25 €/Kg.

 Ref. P789
Llagostinera L 3  a bord
Caixa de 2 Kg. 0% Glasseig.
Varietat: Pleoticus muelleri. Origen: Argentina.
Ideal per a fer a la planxa.

9,25 €/Kg.

 Ref. P259
Allistat 1 X  45/58
Caixa de 1 Kg. 0% Glasseig.
Varietat: Aristeus varidens.  Origen: Angola.
Ideal per a fer a la planxa.

26,90 €/Kg.

 Ref. P074
Escamarlà Núm. 0  1a. 8/10 Especial
Caixa d'1,5 Kg. 15% Glasseig.
Varietat: Nephrops norvegicus. Origen: Escòcia
Ideal per a fer a la planxa.

24,80 €/Kg.
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Ref. CAF044
Botifarra Blanca
Peça de  +/- 270 Gr.   
Conservació: envasat al buit.

Consulta la tarifa amb el teu 
assessor comercial.

 

Ref. CAF045
Botifarra Negra
Peça de  +/- 270 Gr.   
Conservació: envasat al buit.

Consulta la tarifa amb el teu 
assessor comercial.

 Ref. CF0007
Centre d’Espatlla Ibèrica Maximum
Peça de +/-2,5 Kg. aprox
Espatlla de pernil ibéric pelada, desossada, amotllada i envasada al 
buit amb film.

28,95 €/Kg.

 Ref. CF0003
Centre de Pernil Curat Gran Rendimiento
Peça de +/- 4 Kg. Aprox.
Fuet tallat ideal per a prepara aperitius, o com a 
tapa o entrant.

9,80 €/Kg.

 Ref. CF0143
Pernil Cuit Tot Sabor

Peça de 4 Kg.
El seu format d’11 x 11 el fa especialment indicat per a fer sandvitxos 

de tot tipus o per a preparar amanides, o fins i tot entrants.

6,29 €/Kg.

 Ref. CF0129
Espatlla Ibèrica tallada a mà
Caixa de 10 x 80 Gr.
Llesques d’espatlla de porc d’enceball tallades a mà.

4,85 €/ sobre de 80 Gr.

 Ref. RF135
Taquets de Pernil Curat
Paquet de 500 Gr.
Pernil curat a taquets mini.
sense gluten. sense lactosa.

6,55 €/paquet

 Ref. CF0215
Pernil Cuit Tallat Extra
Safata de 500 Gr. (26 llesques en dos filas de 13 llesques).
Pernil cuit llescat per fer més fàcil l’elaboració d’entremesos i 
entrepans.

4,30 €/safata.

Embotits de la màxima qualiat
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Peça de +/- 3,3 Kg.
Formatge cheddar de llet pasteuritzada de vaca 
m.g./e.s.50%.
Ideal per a preparar entrepans.

Peça de +/- 3,3 Kg.
Formatge edam de llet pasteuritzada de vaca 
m.g./e.s. 40%.
Ideal per a preparar entrepans.

 Ref. RF107
Formatge Cheddar Vermell

 Ref. RF106
Formatge Edam Barra

Bossa de 2,5 Kg.
Pasteuritzada llet de vaca, sal, ferments lactis.
Ideal per a gratinar o preparar pizzes.

 Ref. S2053
Mozzarella Ratllada Maestrella

6,69 €/Kg.

Bossa d'1 Kg.
Llet pasteuritzada de vaca, sal, ferments làctics, quall.
Ideal per a gratinar o preparar pizzes.

 Ref. RF0014
Mozzarella Ratllada

5,99 €/Kg.

Bossa d'1 Kg.
Llet de vaca, sal, ferments lactis, coagulant microbià. País d'origen de la llet: França
Ideal per a gratinar o preparar pizzes o plats de pasta.

 Ref. RF137
Formatge Ratllat Emmental

7,95 €/Kg.

Bossa de 2 x 1 Kg.
Barreja de formatges madurats ratllats, procedents de  llet pasteuritza-
da de vaca, ovella i cabra.
Ideal per a gratinar o preparar pizzes.

 Ref. RF130
Formatge Ratllat Mix

7,20 €/Kg.

8,75 €/Kg.5,55 €/Kg.
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 Ref. S2409
Grana Padano DOP Escames
Safata de 500 Gr.
Formatge semi-gras amb més de 10 mesos de curació. 
Llet de vaca (98,9%), Origen de la llet: Itàlia. 
Transformació de la llet: Itàlia.

10,49 €/safata.

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

2,64 €/unitat.

Petició prèvia a
24 hores

 Ref. SG0291
Perles de Mozzarella de Vaca (2 Gr.)
Bossa d’1 Kg. (Perles de 2 Gr.)
Llet de vaca pasteuritzada, sal, quall, ferments làctics. 
Mozzarella de pasta filada obtinguda del procés d'elaboració del 
formatge amb quall i ferments làctics, quan la calor és típicament 
filamentosa.
Ideal per a preparar amanides.

14,02 €/bossa.

Petició prèvia a
24 hores

 Ref. SG0296
Perles de Mozzarella de Vaca (1 Gr.)
Bossa d’1 Kg. (Perles d'1 Gr.)
Llet de vaca pasteuritzada, sal, quall, ferments làctics. 
Mozzarella de pasta filada obtinguda del procés d'elaboració del for-
matge amb quall i ferments làctics, quan la calor és típicament fila-
mentosa.
Ideal per a preparar amanides.

14,38 €/bossa.

Petició prèvia a
24 hores

 Ref. SG0288
Perles de Mozzarella de Bufala (5 Gr.)
Bossa d’1 Kg. (Perles de 5 Gr.)
Llet de búfala, sal, quall, sèrum d'arrencada natural.
Mozzarella de pasta filada obtinguda del procés d'elaboració del formatge 
amb quall i ferments làctics, quan la calor és típicament filamentosa.
Ideal per a preparar amanides.

24,55 €/bossa.

Petició prèvia a
24 hores

Novetat al nostre assortiment

Bossa d'1 Kg.
Barreja de diferents formatges durs, especial per a plats de pasta. 
No fon. Llet de vaca pasteuritzada i crua, sal i quall. 
Origen: Cadignano di Verolanuova – Brescia (Itàlia).

 Ref. RF128
Formatge Grattugiato Mix

10,25 €/Kg.

0,01 €
unitat Aprox.

0,12 €
unitat Aprox.

0,03 €
unitat Aprox.
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 Ref. M730
Tiramisú
Caixa de 12 x 90 Gr. 
Mascarpone (nata pasteuritzada, llet pasteuritzada, corrector d'acidesa 
(àcid làctic) i llet) Pa de pessic amb ou (farina de blat, sucre, ou, xarop 
de glucosa i fructosa, aromes, sal, Cacau (sucres naturals, mantega de 
cacau) Sucre, Cafè natural i Rovell d'ou.

2,25 €/unitat

Descongelar
5 hores a nevera

Descongelar
5 hores a nevera

Descongelar
5 hores a nevera

 Ref. M731
Pastís de Formatge Fred
Caixa de 12 x 80 Gr. 
Formatge blanc pasteuritzat, Sucre Gelatina neutra, Llet, Galeta, xarop 
de glucosa i fructosa, farina de blat maltejada, emulgent, Mantega, Mel-
melada de maduixa, Clares d'ou.

2,25 €/unitat

 Ref. M732
Pastís Ferrero Golden
Caixa de 12 x 90 Gr. 
Nata: oli d'ametlla de palmell, sucre, proteïnes de llet, Rockefer: avella-
nes, cacau desgreixat en pols, sucre, ametlles, oli de cacauet, lecitina 
de soja, aromes (vainilla), Praliné, pasta d'avellana, Crocanti d'ametlla 
caramel·litzada: sucre, ametlla.

2,25 €/unitat

 Ref. M733
Mousse de Xocolata i Gerds
Caixa de 9 x 100 Gr. 
Mousse de xocolata amb gelatina de gerds sobre crumble de cacau.

3,30 €/unitat

 Ref. M735
Mousse de Brownie i Café
Caixa de 9 x 90 Gr. 
Semi fred de cafè sobre un brownie de xocolata suau i un cor cremós 
de cafè concentrat.

2,80 €/unitat

Descongelar
3 hores a nevera

Descongelar
3 hores a nevera

Postres individuals
Dolces solucions...

Sense Gluten
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16,85 €/unitat.

 Ref. 61584
Pastís de Formatge Albert Adrià
Pastís de 1,100 Kg.
Albert Adrià, nomenat millor pastisser de el món en 2015 per 
The World ‘s 50 Best Restaurants, porta a Lykke seva passió per les 
receptes de pastissos tradicionals, les de tota la vida, però amb el seu 
toc més avantguardista. La perfecta combinació d’ingredients d’alta 
qualitat i un forn a alta temperatura, dóna com a resultat un exterior 
perfectament caramel·litzat respectant la cremositat de l’interior.
Deixar descongelar 12 hores.

Ref.: M707 Ref: M700 Ref: M701

Ref: M702 Ref: M704 Ref: M706

Ref: M703

Gran rendiment a bon preu 

14 racions/de cada pastís

M707 Pastís de formatge i nabius. Base de galeta farcida de formatge i coberta de nabius. 1,3 Kg.
M700 Pastís de poma. Cruixent galeta farcida de crema artesana coberta de poma natural a l’estil tradicional. 1,7 Kg.
M701 Pastís xocoblanc. Mufin amb ratlladura de taronja farcit de gotes de xocolata cobert de cobertura blanca i virutes de xocolata negra. 1,6 Kg.
M703 Pastís de crema catalana. Magdalena farcida de crema catalana. 1,3 Kg.
M702 Pastís de llimona. Pastís rodó d’exquisida crema àcida de llimona amb una capa de xocolata negra al seu interior. 1,7 Kg.
M704 Pastís Brownie. Pastís base de pa de pessic tipologia brownie de xocolata negra amb nous. 1,2 Kg.
M706 Pastís Mallorquí. Melosa magdalena farcida de crema vainilla i crema xocolata en espiral. 1,5 Kg.

 
Pastissos Buenavista Descongelar

6 hores

10,89 €/unitat.

20,15 €/unitat.

 Ref. M715
Pastís de Formatge
Pastís d’1,55 Kg.
Pastís esponjos amb un intens gust a formatge i cobert de gelatina. 

14,69 €/unitat.

 Ref. M719
Pastís Massini
Pastís d’1 Kg.
Melós pa de pessic farcit de nata i tòfona cobert de rovell cremat.

Descongelar
6 hores

0,78€
ració. aprox.

1,47 €
ració de 100 Gr.

 aprox.

1,41 €
ració de 70 Gr.

 aprox.

 Ref. 64432
Pancakes
Caixa de 80 x 45 Gr.
Deliciosos pancakes fets amb una masa esponjosa i de forma artesanal.
Deixar descongelar 30 minuts.

0,28 €/unitat.

 Ref. S2429
Caramel
Envàs d’1 Kg.
Xarop de caramel.

5,59 €/envàs.

 Ref. S2430
Xocolata
Envàs d’1 Kg.
Xarop de Xocolata.

6,29 €/envàs.

 Ref. S2431
Maduixa
Envàs d’1 Kg.
Xarop de maduixa.

6,29 €/envàs.

Xarops Sense Gluten per als teus postres 
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 Ref. BR322
Fruites del Bosc 3 Varietats
Bossa de 2,5  Kg.
Grosella, mora silvestre, nabiu silvestre.
Deixar descongelar 40 minuts.

5,90 €/Kg.

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

5,20 €/Kg.

 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. 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.

5,15 €/Kg.

4,80 €/Kg.

5,80 €/Kg.

3,40 €/Kg.

 Ref. V800
Fruit Mix Sangria
Caixa de 8 x 500 Gr. (8/10 sangries x bossa de 500 Gr. )
Raïm 20%, mandarina 15%, poma 15%, préssec 15%, maduixa 15%, 
pinya 12%, meló verd 8%.

2,87 €/bossa de 500 Gr.

Prepara la teva sangria de vi o cava 
en pocs segons
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Beguda cremosa a base de trossos de fruita. Omplir amb 200 Ml. de suc de poma la batedora. 
Buidar la la bossa a la batedora, i barrejar fins a obtindre la suavitat desitjada.

 Ref. N044
Rasberry Heaven
Caixa de 15 x 150 Gr.
Poma, gerd, mora, mango.

1,30 €/unitat.

 Ref. N041
Strawberry Delight
Caixa de 15 x 150 Gr.
Prèssec, maduixa papaia.

1,23 €/unitat.

 Ref. N045
Açaí Kick
Caixa de 15 x 150 Gr.
Baia Açaí, Nabius, Mango, Maduixa.

1,30 €/unitat.

 Ref. N042
Strawberry Fantasy
Caixa de 15 x 150 Gr.
Maduixa i plàtan.

1,23 €/unitat.

 Ref. N040
Pineapple Sunset
Caixa de 15 x 150 Gr.
Pinya, papaia, mango.

1,30 €/unitat.

 Ref. N043
Mango Dream
Caixa de 15 x 150 Gr.
Poma, gerd, mora, mango.

1,23 €/unitat.

 Ref. N047
Coconut Crush
Caixa de 15 x 150 Gr.
Pinya, coco.

1,30 €/unitat.

 Ref. N061
Passion Storm
Caixa de 15 x 150 Gr.
Préssec, Pinya, Papaya, Guayaba, Aloe Vera, 
Fruita de la Passió.

1,35 €/unitat.

 Ref. N065
Matcha Power
Caixa de 15 x 150 Gr.
Pinya, espinacs, plàtan, poma, pols matcha.

1,30 €/unitat.

 Ref. S2005
Nèctar de poma
Caixa de 6 x 1 L.
Suc de poma a partir de concentrat, aigua. Contingut de fruita 50% mínim.
Ideal per a preparar els Smoothies.

0,79 €/brick.

El complement ideal per a
preparar els teus Smoothies

Fruita en estat pur
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 Ref. S1158
Oli de Girasol Alt Oleic 80%
Envàs de 25 L.
Oli extret de la llavor de gira-sol 80%.
(Helianthus annuus) sotmès a winterització i refinació completa.

1,99 €/litre.

 Ref. S2021
Brou de Pollastre
Envàs d’1 Kg. (52 Litres de brou)
Són ideals per donar el toc de sabor adequat, 
rectificant i potenciant el sabor de les prepara-
cions durant o al final de la cocció.

8,79 €/envàs.

 Ref. S2068
Brou de Paella
Envàs de 900 Gr. (144 racions)
Preparar la paella de forma habitual i un cop 
disposada l’aigua calenta a la preparació 
(750 Ml.), deixatar 25 Gr. de brou, 
(1 cullerada plena).

11,49 €/envàs.

 Ref. S2022
Brou de Carn
Envàs d’1 Kg. (Rendiment: 62 L.)
Són ideals per donar el toc de sabor adequat, 
rectificant i potenciant el sabor de les prepara-
cions durant o al final de la cocció.

8,79 €/envàs.

 Ref. S2024
Brou Vegetal
Envàs d’1 Kg. (Rendiment: 55 L.)
Sal, potenciadors del sabor, LACTOSA, malto-
dextrina, greix de palma, aromes, ceba (2%), 
pollastre (0,5%), midó de patata, espècies. 
Pot contenir api, llet i ou.

8,79 €/envàs.

 Ref. S2023
Brou de Peix
Envàs d’1 Kg. (52 Litres de brou)
Són ideals per donar el toc de sabor adequat, 
rectificant i potenciant el sabor de les prepara-
cions durant o al final de la cocció.

10,19 €/envàs.

Queviures per al teu Rebost

Una bona ajuda per elaborar 
els teus brous

 Ref. S4045
Oli de Girasol
Garrafa de 25 L.
Oli de girasol especial per fregits.

1,69 €/litre.

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

1,79 €/litre.
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 Ref. PA55001
Coca de l'Escala
Caixa de 15 un. de +/- 400 Gr.
Farina de blat, aigua, sal, i llevat.
Obrir i torrar al forn, torradora o salamandra.

1,40 €/unitat

Descongelar
15 - 20 min.

 Ref. PA300
Maxipages quadrat
Caixa de 2 x 1.500 Gr. (23 Cm./llesca.)
Pa cuit en forma de motllo i tallat a llesques.
Amb molla alveolada i gran conservació, és un pa llest ideal.

5,50 €/unitat d’1,5 Kg.

Descongelar
20 - 25 min.

 Ref. PR98
Carn Laminada per Kebab
Caixa de 4 Kg.
Carn de gall dindi (60%), carn de pollastre (11,5%) carn de vedella (6%).
Ideal per a preparar sanvitxos, pizzes, kebabs, etc.

8,95 €/Kg.

La nostra Fleca

 Ref. 60810
Pa de Pita
Caixa de 64 x 85 Gr. (13 Cm.)
El pa pita és un tipus de pa tou, de farina de blat, lleugerament fermen-
tat, originari de l'entorn mediterrani i de l'Orient Mitjà. Elaborades amb 
massa mare, AOVE i cuites al forn de flama.

0,79 €/unitat.

Descongelar
30 - 35 min.

La combinació perfecta

Pita amb carn
de laminada per Kebab

Novetat

Novetat al nostre assortiment
 Ref. 69540

Mini Flautí Llavors
Caixa de 90 x 40 Gr. (16 Cm.)
Elaborada amb massa mare, aquesta atractiva barreta de pa de cereals 
està recoberta amb una barreja de llavors de mill, chía, teff i llinosa. 
Ideal per als amants dels pans de cereals, destaca per les seves inte-
ressants qualitats nutritives.

0,36 €/unitat.

180 - 190 ºC
10 - 12 min.

Descongelar
20 - 30 min.
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 Ref. 40480
Bunyol de Vent Llest
Caixa d’1,5 Kg. (160 unitats/caixa) (10 Gr./unitat). 4,2 Cm.
Elaborats amb la nostra massa escaldada i fregits per obtenir aquest 
sabor tan tradicional. Per donar-li l’acabat perfecte, arrebossa’ls en su-
cre i canyella.

13,90 €/Kg.

Descongelar
30 min.

0,14 €
unitat

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

1,24 €/unitat.

Descongelar
30 min.

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

0,75 €/unitat.

Descongelar
30 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

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.


