Productes alimentaris
- Berguedà -

Et caldran els cinc sentits per gaudir de tots els sabors del Berguedà, és
per això que et fem una proposta d’un conjunt de selecció dels millors
productes locals que es fan a la nostra comarca.
Aquesta selecció de productes locals està pensada per a professionals
del sector perquè puguin gaudir d’un ampli catàleg de productes alimentaris convencionals i ecològics. Productes elaborats seguint la tradició, respectant la qualitat i sobretot el gust per tots els paladars.
Aconseguint que aquests gustos berguedans es retinguin sempre més
en la memòria per ser tan especials i saborosos.
La gran varietat de productes locals que té la nostra comarca fa que en
puguis tenir durant tot l’any i alguns en funció de la temporada, un conjunt de productes vinculats als diferents paisatges del nostre territori.
Alguns d’ells varietats tradicionals que es conreen des de temps immemorials i d’altres que s’han anat recuperant al llarg del temps.

Catàleg elaborat per
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà
www.adbergueda.cat
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carns i embotits

Xai de Ferreres
Xai de Ferreres és un producte de proximitat on els
valors afegits a destacar, com a trets diferencials,
són la qualitat en el producte i el tracte directe personalitzat, tot apostant per donar la millor garantia
en la seva traçabilitat.

Productes
Xai

XAI DE FERRERES
www.xaideferreres.com
tl. 670 713 939
info@xaideferreres.com
Casa Ferreres
08611 Olvan
@xaideferreres
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Ecoavícola
Pollastres ecològics criats en patis de pastura al peu
del cadi, alimentats amb cereals i vegetals sense antibiòtics ni transgènics. Granja sostenible i respectuosa amb el medi ambient, distribució directe.

Productes
Pollastre ecològic

ECOAVÍCOLA
www.pollastresecologics.cat
tl. 699 428 241
info@pollastresecologics.cat
crta. C-16 KM117
08695 Bagà
@pollastres_ecovicola
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Cal Pauet
Cal Pauet és una finca familiar (1.731) de producció
ecològica dedicada al xai ecològic. En al nostre obrador preparem i especegem la carn dels nostres xais
de raça ripollesa. La nostra producció és de cicle
tancat, això vol dir que tot el procés productiu el realitzem a la nostra finca: el naixement, la cria, la reposició i l’engreix dels xais.
CAL PAUET

Productes
Xai ecològic
Gra i farines

www.calpauet.cat
tl. 690 872 617
satcalpauet@gmail.com
ctra c-26 Km 135
08614 L' Espunyola
@satcalpauet
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Ramaders de Muntanya
del Berguedà
Som una cooperativa nascuda per realitzar una producció de carns de qualitat superior i del nostre territori. Els nostres vedells pasturen al costat de la
seva mare als prats i boscos del Berguedà. El nostre
pollastre és criat en granges amb patis de pastura
com s’ha fet sempre a les cases de pagès.

Productes
Vedella de pastura
Pollastre de pagès
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RAMADERS DE MUNTANYA
www.ramadersbergueda.com
tl. 93 822 00 92
ramaders@ramadersbergueda.com
c/ Francesc Macià nº12 1r 1a
08600 Berga
@ramadersmuntanya

Salt del Colom
altarriba-eco scp

Empresa familiar dedicada a la cria i engreix de vedella ecològica tacant el cercle amb una obrador per
elaborar el producte a gust del consumidor.
Per complementar l’activitat agrària ens dediquem
a l’elaboració de xocolata de forma artesana per als
peladars més exigents…

Productes
Vedella

SALT DEL COLOM
www.saltdelcolom.com
tl. 93 823 03 06
vedella@saltdelcolom.com
Casa Salt del Colom s/n
08614 l’Espunyola
@saltdelcolom
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Cal Rovira

tancant cercles
Cal Rovira "Tancant Cercles" és l'expressió d'una manera
de fer, la filosofia de produir d'acord amb les formes artesanes tradicionals i de controlar tots i cadascun dels
processos productius, som una família pagesa. A partir
d'aquí obtenim els diferents cereals, ferratges i oleaginoses pels nostres animals. Oferim una gamma àmplia de
productes: Botifarres, embotits artesanals, carn de porc,
pollastre i vedella i també ous.

www.calrovira.cat
tl. 93 825 01 61 / 93 825 01 61
calrovira@calrovira.cat

Productes
Embotits
Carn fresca de porc
Pollastre
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CAL ROVIRA

Vedella
Ous

Casa Malla s/n
08517 Sagàs
@calrovira

“Cal Rafilat”

Cansaladeria i xarcuteria Mercè
Cal Rafilat és una xarcuteria, cansaladeria i carnisseria d'elaboració pròpia situada a Gironella (1929)
L'establiment també és conegut amb el nom de
Cansaladeria Mercè, és una empresa familiar on
s'elabora de forma tradicional (la somaia, el tastet
sec, la llonganissa, el bull blanc i negre amb llengua
o sense...).

Productes
Embotits
Elaborats del porc
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CAL RAFILAT
www.calrafilat.cat
tl. 93 825 01 61 / 93 825 01 61
Av. Catalunya 59
08680 Gironella
@Cal Rafilat
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conserves

Peu de Roques
Som una explotació que hem ideat cultius per la
subsistència de les nostres abelles, proporcionant
aliment tot l’any per elles. Tenim horta eco, planta
aromàtica eco i altres cultius eco, i mel.

Productes
Pèsol Negre

PEU DE ROQUES
tl. 605 499 247
peuderoques@gmail.com
Casa Cal Nico Vell s/n
08614 L’Espunyola
@peu.de.roques
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L'aranyonet
L'aranyonet és una petita empresa familiar dedicada
a l'elaboració de conserves vegetals, principalment
fruites, tant silvestres (aranyons, móres, gerds...)
com de conreu (pomes, taronges, préssecs...) seguint el procés tradicional i sense l'utilització de cap
tipus d'additius.

Productes
Melmelades
Vinagres de gerds i de mores
Olivades
Allioli de codony, codonyat
Patés de bolets
Sals aromatitzades
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L’ARANYONET
www.aranyonet.com
tl. 93 823 65 08
aranyonet@aranyonet.com
Plaça Coromines, 9
08696 La Pobla de Lillet
@l_aranyonet
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farines

Cal Pauet
Cal Pauet és una finca familiar (1.731) de producció
ecològica dedicada al conreu de llavors de varietats
antigues, cereals i lleguminoses per a la alimentació
humana, la del bestiar i l’adob de la terra. La nostra
producció és de cicle tancat des del conreu fins a la
preparació del gra i les farines. Molem també farines
amb el nostre molí de pedra.

Productes
Sègol
Florència Aurora
Xeixa
Camut
Espelta
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CAL PAUET
www.calpauet.cat
tl. 690 872 617
satcalpauet@gmail.com
ctra c-26 Km 135
08614 L' Espunyola
@satcalpauet

L ’Escairador

farines sense gluten
A partir dels nostres cereals escairats i de llegums. A
l’Escairador elaborem farines sense gluten. Totes
elles moltes a la pedra, a baixa velocitat, per preservar al màxim les propietats nutricionals i organolèptiques. Obtenint farines molt aromàtiques, saboroses i sanes. Sense conservants, ni additius de cap
mena.

Productes
Polenta de blat de moro escairat
Farines sense gluten
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L’ESCAIRADOR
www.escairador.com
tl. 669 857 875
info@escairador.com
Casa Ferrer - Cal Rosal
08600 Berga
@escairador
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formatges i làctics

Formatge Bauma
Produïm formatges artesans de cabra i búfala, provinent de llets de ramats propis, amb el que garantim
una gran qualitat dels formatges al poder controlar
tot el cicle d’alimentació dels animals, munyida i
pasteurització en els terminis mes curts possibles.
També produïm formatge d’ovella, provenint d’un ramader del Pirineu.
FORMATGE BAUMA

Productes
Formatges
Iogurts
Cremosos
Daus d’oli
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www.formatgebauma.com
tl. 617 386 155 / 93 823 90 64
bauma@formatgebauma.com
La Solana, s/n
08619 Borredà
@_bauma

Delícies del Berguedà
Portal Berguedà elabora els iogurts artesans i mató
Delícies del Berguedà, totalment naturals sense additius ni conservants amb matèries primeres del
Berguedà. Es una empresa d'inserció laboral creada
per donar feina a joves afectats per patologia dual i
forma part de la Fundació Horitzó del Berguedà

Productes
Iogurts
Mató

DELÍCIES DEL BERGUEDÀ
www.deliciesdelbergueda.cat
tl. 671 408 837
info@deliciesdelbergueda.cat
Ctra. C-16 Km. 107 – Nau 17
08698 Cercs
@delicies_del_bergueda
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Formatges Blancafort
Som una petita formatgeria familiar amb més de 30
anys d'història, elaborem els nostres formatges de
manera totalment artesanal i sempre hem apostat
per la qualitat per sobre de les grans produccions.
La nostra especialitat són els formatges de cabra, el
Garrotxa, el Ferrús, el Tendre de drap i el formatge
Reserva.

Productes
Formatges de cabra
Formatges d'ovella
Pastís de formatge
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FORMATGES BLANCAFORT
www.formatgesblancafort.com
tl. 676 684 493
blancafort.info@gmail.com
Casa Manudells, s/n
entre Gironella i Casserres
@formatgesblancafort

Formatgeria Tiraval
A Formatgeria Tiraval ens dediquem a la elaboració
de formatges artesans de cabra, vaca i ovella.

Productes
Mató de cabra
Formatge fresc de cabra
Quallades àcides de cabra
Madurat de cabra
Madurat d’ovella
Madurat de vaca
Blau de vaca.
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FORMATGES TIRAVAL
www.formatgeriatiraval.cat
tl. 699 073 112
carles@formatgeriatiraval.cat
c/ Galceran de Pinós, 11
08695 Bagà - Terradelles
@formatgeriatiraval
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aromàtiques, mel, condiments i salses

Peu de Roques
Som una explotació que hem ideat cultius per la
subsistència de les nostres abelles, proporcionant
aliment tot l’any per elles. Tenim horta eco, planta
aromàtica eco i altres cultius eco, i mel.

Productes

Mel
Planta aromàtica ecològica

PEU DE ROQUES
tl. 605 499 247
peuderoques@gmail.com
Casa Cal Nico Vell s/n
08614 L’Espunyola
@peu.de.roques

24

Cal Andreuet
Som una explotació agrícola i ramadera situada a la
Vall de Gósol (Berguedà). Treballem amb varietats
locals i antigues; produïm seguint la normativa
ecològica i conreem la terra en un entorn de muntanya a 1400 metres d’altitud. Conscients que som
petits, em diversificat la nostra producció.

Productes
Plantes aromàtiques

CAL ANDREUET
www.calandreuet.com
tl. 617 678 755
carles@calandreuet.com
Cal Andreuet s/n Sorribes
25716 Gósol
@cal_andreuet
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llegums

Cal Andreuet
Som una explotació agrícola i ramadera situada a la
Vall de Gósol (Berguedà). Treballem amb varietats
locals i antigues; produïm seguint la normativa
ecològica i conreem la terra en un entorn de muntanya a 1400 metres d’altitud. Conscients que som
petits, em diversificat la nostra producció.

Productes
Pèsols negres

CAL ANDREUET
www.calandreuet.com
tl. 617 678 755
carles@calandreuet.com
Cal Andreuet s/n Sorribes
25716 Gósol
@cal_andreuet
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Peu de Roques
Som una explotació que hem ideat cultius per la
subsistència de les nostres abelles, proporcionant
aliment tot l’any per elles. Tenim horta eco, planta
aromàtica eco i altres cultius eco, i mel.

Productes
Pèsol Negre

PEU DE ROQUES
tl. 605 499 247
peuderoques@gmail.com
Casa Cal Nico Vell s/n
08614 L’Espunyola
@peu.de.roques
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pa, pastissos i dolços

salses
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Especialitats Viñas
Petita industria familiar (1924) dedicada a l’elaboració artesanal de productes de pastisseria, en espacial a l’elaboració de galetes i codonyat. També
podeu trobar-hi tots aquells dolços que ens acompanyen a les festes mes senyalades de l’any, torrons
i neules, coques, mones de Pasqua i panellets.

Productes
Galetes
Codonyat
Torrons
Neules
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Panellets
Coques
Mones de Pasqua

ESPECIALITATS VIÑAS
www.especialitatsvinas.com
tl. 93 823 81 55
info@especialitatsvinas.com
C/ Teodor Miralles, 20
08613 Vilada
@galetesdevilada

NaturCadí
NaturCadí es una empresa dedicada a la elaboració
de xocolata artesana, recupera l'antiga cultura de la
xocolata sense conservants ni additius, sense greixos addicionals d'origen animal ni succedanis. L'empresa fusiona la botiga fundada l’any 1948 i l’obrador on elaborem la xocolata des de l’any 1990.

Productes
Rajoles de xocolata
Bombons
Xocolata a la tassa
Cremes d’avellanes
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Torrons
Mones de pasqua
Xoco llonganisses
* Impressions i serigrafies
sobre xocolata

NATURCADÍ
www.naturcadi.cat
tl. 93 821 00 45
naturcadi@gmail.com
crta. de Berga 15
08611 Cal Rosal- Olvan
@natur_cadi

Salt del Colom
altarriba-eco scp

Empresa familiar dedicada a la cria i engreix de vedella ecològica tacant el cercle amb una obrador per
elaborar el producte a gust del consumidor.
Per complementar l’activitat agrària ens dediquem
a l’elaboració de xocolata de forma artesana per als
peladars més exigents…

Productes
Xocolata

SALT DEL COLOM
www.saltdelcolom.com
tl. 93 823 03 06
xocolata@saltdelcolom.com
Casa Salt del Colom s/n
08614 l’Espunyola
@saltdelcolom
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pastes, arròs i cereals

L ’Escairador

cereals tradicionals
L’Escairador és un projecte familiar, on hem preservat l’antic ofici de l’escairador. Conreem varietats
antigues de cereals. El seu rendiment al camp és inferior al d’altres varietats, però les seves propietats
nutricionals i organolèptiques són incomparables.
Oferim cereals en gra sencer, escairats amb molí
tradicional de pedra, i sèmoles.

Productes
Cereals escairats
Sèmoles
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L’ESCAIRADOR
www.escairador.com
tl. 669 857 875
info@escairador.com
Casa Ferrer - Cal Rosal
08600 Berga
@escairador
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verdures, hortalises i bolets

Cal Andreuet
Som una explotació agrícola i ramadera situada a la
Vall de Gósol (Berguedà). Treballem amb varietats
locals i antigues; produïm seguint la normativa
ecològica i conreem la terra en un entorn de muntanya a 1400 metres d’altitud. Conscients que som
petits, em diversificat la nostra producció.

Productes
Patates de Muntanya
Suc de Poma

CAL ANDREUET
www.calandreuet.com
tl. 617 678 755
carles@calandreuet.com
Cal Andreuet s/n Sorribes
25716 Gósol
@cal_andreuet
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Peu de Roques
Som una explotació que hem ideat cultius per la
subsistència de les nostres abelles, proporcionant
aliment tot l’any per elles. Tenim horta eco, planta
aromàtica eco i altres cultius eco, i mel.

Productes

Carbassa
Ceba de Figueres
Tomàquet de Montserrat

PEU DE ROQUES
tl. 617 678 755
peuderoques@gmail.com
Casa Cal Nico Vell s/n
08614 L’Espunyola
@peu.de.roques
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