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CheeseCake        1 pastís x caixa / 12 porcions / 1.500 g

alle Fragole
600336

Pastís de crema de ricotta i formatge, 
amb maduixetes del bosc i groselles 
sobre una deliciosa base de galeta.

DELLA       1 pastís x caixa / 10-13 porcions / 1.300 g

NONA
600460

Pasta brisa farcida de crema pastissera 
i llimona amb pinyons i ametlles.

STRUDEL        1 pastís x caixa / 12 porcions / 1.100 g
600348 Pastís de pasta fullada farcida de 

poma i panses, decorat amb làmines 
de deliciosa poma.

MELE E      1 pastís x caixa / 12 porcions / 1.250 g

MANDORLE
600519

Pasta brisa amb ametlles 
i pomes en làmines.

COCCO         1 pastís x caixa / 13 porcions / 1.250 g / 2.150 ml

NOCCIOLA
600333

Crema al gust de coco i avellana entre dues 
galetes farcides de crema d’avellana decorat 
amb encenalls de coco.

LIMONE        1 pastís x caixa / 12 porcions / 1.000 g 
600327 Pastís de crema a la llimona recoberta 

de merenga flamejat sobre una base 
de pasta trencada.

CIOCCOLATO          1 pastís x caixa / 14 porcions / 1.400 g

E LAMPONI
600007

Crema de xocolata negra amb cacau de Santo 
Domingo, salsa de gerds entre dues capes de pa de 
pessic de cacau suau i decorat amb gerds naturals.

BLACK     1 pastís x caixa / 14 porcions / 1.380 g

BISCUIT
600028

Dues capes de pa de pessic de cacau farcit de formatge 
crema i granet de pa de pessic banyat en xocolata, 
decorat amb galeta de xocolata negra i crema d’avellana.

PISTACCHIO E    1 pastís x caixa / 12 porcions / 1.200 g

CIOCCOLATO
600029

Pa de pessic d’avellanas farcit de crema de 
pistatxo i gotes de xocolata, decorada amb 
granet de pistatxo i avellanes praliné.

Pastissos
PASTISSERIA

Pastissos
PASTISSERIA Forn

Descongelat
24 h.
Nevera (0ºC/+4ºC)

Conservació
3 dies
Nevera (0ºC/+4ºC)

Durant el servei
aguanta 3 hores
Sense refrigerar

Després del servei
Guardar en 
la seva caixa
Nevera (0ºC/+4ºC)

Descongelat
(Fora de caixa) 4-5 h.
Temperatura ambient

Descongelat
24 h.
Nevera (0ºC/+4ºC)

Conservació
3 dies
Nevera (0ºC/+4ºC)

Durant el servei
aguanta 3 hores
Sense refrigerar

Després del servei
Guardar en 
la seva caixa
Nevera (0ºC/+4ºC)

Descongelat
(Fora de caixa) 4-5 h.
Temperatura ambient

noU

noU
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MILLEFOGLIE     1 pastís x caixa / 10-13 porcions / 1.350 g
600461 Pastís de pasta de full farcida de crema pastissera.

NOCCIOLA      1 pastís x caixa / 12 porcions / 1.200 g
600367 Dues capes de pa de pessic a la nocciola, 

amb crema de xocolata i nocciola, decorats 
amb crocant d’avellana.

SACHER 1 pastís x caixa / 10 porcions / 800 g
600486 Pastís de pa de pessic de cacau 

farcit de melmelada d’albercoc 
cobert de xocolata pura.

RICOTTA        1 pastís x caixa / 12 porcions / 1.100 g 

E PERE
600328

Pastís de mató, amb un delicat farcit 
de pera entre dos cruixents galetes 
amb ametlla.

CHOCO        1 pastís x caixa / 14 porcions / 1.200 g

NOCCIOLA
600699

Deliciós pa de pessic al cacau farcit
amb crema d’avellana i xocolata decorat
amb encenalls de xocolata amb llet.

XOCOLATA         1 pastís x caixa / 14 porcions / 1.300 g

TEMPTATION
600530

Pastís de xocolata origen Equador, farcit de
xocolata, crema i cruixents d’avellana entre dos 
biscuits al cacau, amb glassejat de xocolata.

Profiterol         24 unitats x caixa / 1.100 g

Scuro
600366

Profiteroles farcits de crema chantilly 
i coberts de xocolata.

TiramisÙ           1 pastís x caixa / 12 porcions / 1.050 g

savoiardi
600464

Pastís de crema mascarpone 49%
i Savoiardi amarat en cafè 31,3%.

TiramisÙ              1 pastís x caixa / 9 porcions / 900 g

rÙsTica
600329

Pa de pessic al cafè i crema 
de “zambaione”.

Gran             1 unitat x caixa / 20 porcions / 1.750 g

TiramisÙ
600014

Biscuit banyat amb cafè, crema zambaione,
i recobert de cacau. 

Fragoline                 1 pastís x caixa / 14 porcions / 1.300 g
600764 Pastís de crema al gust de vainilla

i maduixes sobre una massa macerada.

rECEPta
oriGinaL

L’aUtÈntiC

Conservació
6 dies
Nevera (0ºC/+4ºC)
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Pastissos
SEMIFREDDO

Pastissos
PRETALLATS

aMEriCan
CAKES

Yogurt E  1 pastís x caixa / 10 porcions / 950 g

FruttI DI BoSCo
600390

Deliciosa mousse de iogurt
amb gerds, aranions i grosella.

LIMONE     1 pastís x caixa / 14 porcions / 1.150 g
600481 Deliciosa mousse de crema de llimona

amb salsa de llimona.

CIOCCOLATO        1 pastís x caixa / 16 porcions / 1.400 g
600472 Deliciosa mousse de crema de xocolata

espolvorejada amb cacau.

Xocolata         1 pastís x caixa / 12 porcions / 1.200 g

trilogY
600350

Biscuit farcit de tres xocolates,
amarg i blanc amb filigranes de xocolata.

Fragole         1 pastís x caixa / 24 (ó 48) porcions / 3.840 g
600012 Biscuit farcit de crema al gust de vainilla 

i decorada amb maduixes de veritat. 

Frutti         1 pastís x caixa / 12 porcions / 1.350 g

di Bosco
600378

Pastís de crema pastissera,
fruites del bosc i pasta macerada.

Carrot  1 pastís x caixa / 16 porcions / 1.650 g

Cake
600183

Deliciós i típic pastís tradicional americà amb 
pa de pessic de pastanaga, farcit de crema de 
formatge i decorat amb granets de nous. 

Descongelat
24 h.
Nevera (0ºC/+4ºC)

Conservació
3 dies
Nevera (0ºC/+4ºC)

Durant el servei
aguanta 3 hores
Sense refrigerar

Després del servei
Guardar en 
la seva caixa
Nevera (0ºC/+4ºC)

Descongelat
(Fora de caixa) 4-5 h.
Temperatura ambient

Descongelat
24 h.
Nevera (0ºC/+4ºC)

Conservació
3 dies
Nevera (0ºC/+4ºC)

Durant el servei
aguanta 3 hores
Sense refrigerar

Després del servei
Guardar en 
la seva caixa
Nevera (0ºC/+4ºC)

Descongelat
(Fora de caixa) 4-5 h.
Temperatura ambient

Descongelat
24 h.
Nevera (0ºC/+4ºC)

Conservació
3 dies
Nevera (0ºC/+4ºC)

Durant el servei
aguanta 3 hores
Sense refrigerar

Després del servei
Guardar en 
la seva caixa
Nevera (0ºC/+4ºC)

Descongelat
(Fora de caixa) 4-5 h.
Temperatura ambient

noU

Crostata       1 pastís x caixa / 14 porcions / 1.350 g

Frutti Di BosCo 
E MasCarponE 
600335

Pastís de fruites del bosc i mousse de 
mascarpone amb granets de pistatxo 
sobre la base de pasta de full dolça.

Frutta      1 pastís x caixa / 14 porcions / 1.450 g

tonda
600330

Pastís de pasta brisa i crema pastissera,
coberta amb fruites de temporada 
seleccionades.
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MonoPorCiÓ
PASTISSERIA
Forn

Xocolata         1 pastís x caixa / 16 porcions / 2.350 g

Fondant
600479

Pastís originari de Colorado preparat amb tres 
capes de suau pa de pessic al cacau, farcit i 
recobert de deliciosa crema de xocolata fosa.

Red        1 pastís x caixa / 16 porcions / 1.500 g

VelVet
600027

Deliciós pastís Americà de pa de pessic vermell
i crema de formatge decorada amb granet
del mateix pa de pessic.

SOUFFLÉ AL         12 unitats x caixa / 100 g

CIOCCOLATO
600480

Deliciós bescuit farcit 
de xocolata desfeta.

BROWNIE         20 porcions / 65 g

AMB NOUS
600326

Deliciós brownie de 
xocolata i nous.

SOUFFLÉ AL     12 unitats x caixa / 100 g

PISTACCHIO
600386

Soufflé de xocolata amb 
l’interior de crema de 
pistatxo.

SOUFFLÉ         12 unitats x caixa / 100 g

BLack & White
600532

Souffle de xocolata fet amb 
cacau origen Equador i cor 
de xocolata blanc líquid.

CESTINO MELE     6 unitats x caixa / 100 g

E MANDORLE
600701

Deliciosa pasta filo farcida 
amb crema d’ametlla i trossets 
de poma. PEr EnCàrrEC.

CESTINO PERE     6 unitats x caixa / 100 g

E CIOCCOLATO
600185

Deliciosa pasta filo farcida de 
xocolata i pera. 
PEr EnCàrrEC.

SOUFFLÉ AL         12 unitats x caixa / 100 g

CIOCCOLATO
BIANCO
600338

Deliciós bescuit farcit 
de xocolata blanca desfeta.

New York      1 pastís x caixa / 16 porcions / 2.130 g

CheeseCake
600184

Deliciós i típic pastís New York preparat amb 
crema de formatge sobre una base exquisita 
de pa de pessic.

Key Lime  1 pastís x caixa / 16 porcions / 2.130 g 

CheeseCaKe
600560

Pastís originari de Florida, preparat amb 
crema de formatge aromatizat a la llima.

XOCOLATA                1 pastís x caixa / 16 porcions / 2.130 g

CHIP CHEESECAKE
600017

Pastís tradicional americà preparat amb 
crema de formatge sobre base de pa de 
pessic, enriquida amb gotes de xocolata.

Descongelat
24 h.
Nevera (0ºC/+4ºC)

Conservació
3 dies
Nevera (0ºC/+4ºC)

Durant el servei
aguanta 3 hores
Sense refrigerar

Després del servei
Guardar en 
la seva caixa
Nevera (0ºC/+4ºC)

Descongelat
(Fora de caixa) 4-5 h.
Temperatura ambient

al microones, sense 
alumini, 800w
· 50s, si està 
congelat
· 20s, si està 
descongelat

Durant el servei
al forn i 
descongelat
4 min. 180º

PEr EnCàrrEC
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MonoPorCiÓ
PASTISSERIA

MINI         18 unitats x caixa / 28 g

CANNOLO
600123

“Barquilla” farcida de crema 
ricotta amb gotetes de 
xocolata.

Cannolo   10 unitats x caixa / 120 g

SiCiliano
600465

“Barquilla” farcida de recuit 
ensucrat, decorada amb taronja 
ambfitada i gotetes de xocolata.

GRIOTTE    16 unitats x caixa / 80 g
600125 Una galeta cruixent de xocolata i avellanes, 

una mousse de xocolata blanca, cireres 
àcides, escalfat amb extracte de marasque 
i acabat amb maduixa amb grosella negra.

CREMÒS AL  9 unitats x caixa / 100 g

PISTACCHIO
600526

Combinació de galeta a la nocciola, 
crema ricotta i pistatxo amb interior 
de pistatxo i decorat amb virutes de 
xocolata blanca i granet de pistatxo.

Tiramisú amb   10 unitats x caixa / 100 g

savoiardi
600340

Crema de tiramisú elaborada 
amb autèntic mascarpone i 
licor d’amaretto entre suau pa 
de pessic banyat amb cafè.

Cupolina al    9 unitats x caixa / 110 g 

CioCColatto
i Rom
600387

Pa de pessic de crema pastissera 
a l’aroma de rom jamaicà, amb 
cúpula de xocolata i decorat amb 
virutes de xocolata blanca.

BABA      8 unitats x caixa / 110 g

AL ROM
600337

Típic postre tradicional napolità. 
Una massa suau “savarin” banyada 
amb un suau rom blanc.

LIMONE     9 unitats x caixa / 80 g

FLAMBÉE
600692

Crema de llimona recoberta 
de merenga flambejat sobre 
base de pasta brisa.

TATIN         18 unitats x caixa / 120 g

DE POMA
600139

Pasta de full amb làmines poma 
caramelitzada (70% de poma).

SACHER          9 unitats x caixa / 90 g

IndIvIduAl
600691

Monoporció d’un pa de pessic 
exquisit de cacau farcit de melmelada 
d’albercoc i cobert de la xocolata 
més pura.

SELVA       30 unitats x caixa / 79 g

NEGRA
600124

Un postre mític amb l’estil original de la 
seva recepta: mousse de xocolata cremosa 
i lleugera, cireres amarena, i una crema 
lleugera de merenga batuda.

TIRAMISÙ    10 unitats x caixa / 120 g

AL FRUTTI 
DI BOSCO
600126

Pa de pessic amb crema al mascarpone 
amb savoiardi empapat amb suc de 
gerds, aranyons i groselles decorat amb 
granet de pa de pessic vermell.

Piràmide AmB     12 unitats x caixa / 62 g 

COr CrUiXeNT
600021

Dolç piramidal de xocolata 
farcit amb cruixent de 
xocolata i d’avellana.

Cremosa al    12 unitats x caixa / 120 g 

CioCColatto
600385

Mousse de xocolata fondant (64%) 
sobre base de pasta al cacau 
de Santo Domingo, decorat amb 
virutes de xocolata.

noU

Descongelat
4 a 5 h.
Nevera (0ºC/+4ºC)

Conservació
3 dies
Nevera (0ºC/+4ºC)

Durant el servei
aguanta 3 hores
Sense refrigerar

Durant el servei
Es pot servir a 
temperatura
Nevera (0ºC/+4ºC)

Després del servei
Nevera (0ºC/+4ºC)

Descongelat
1.50 a 2 h.
Temperatura ambient

noUnoU

noU
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aMEriCan
SINGLE

CoPa
PASTISSERIA

MonoPorCiÓ
GELATO
sEMiFrEDDo

RED       6 unitats x caixa / 105 g 

VELVET
600567

Pa de pessic vermell rojo farcit 
amb crema de formatge decorat 
amb granet vermell.

Crême Brulée  9 unitats x caixa / 120 g 

e Frutta
di BosCo
600411

Crema de vainilla deliciosa amb 
salsa de gerds i fruites del bosc, 
recoberta de caramel exquisit.

Tre               9 unitats x caixa / 110 g / 198 ml

CioCColaTi
600561

Copa de pastisseria farcida de 
crema finíssima de tres xocolates.

Crema   9 unitats x caixa / 110 g / 198 ml

amarena
600015

Crema a la vainilla amb llàgrimes de 
xocolata decorada amb cireres 
macerades.

Rondo   6 unitats x caixa / 80 g

de CoCCo e
CioCColato
600110

Deliciós gelat de xocolata pura i 
coco decorat amb una tauleta de 
xocolata i boleta de merenga.

Torroncino    12 unitats x caixa / 90 g

e nocciola
600025

Semifred de torró decorat amb 
trossets d’avellana caramelitzada. 
Treure del vas i emplatar. 

CROCANTE   9 unitats x caixa / 95 g

ALL´AMARENA
600127

Gelat de crema amb gust de vainilla 
amb interior de cirera decorat amb 
ametlla caramelitzada.

CARROT   6 unitats x caixa / 105 g 

CAKE
600565

Pa de pessic amb gust de 
pastanaga (57,7%) farcit amb crema 
de formatge decorat amb nous.

MaScarponne    9 unitats x caixa / 100 g / 180 ml
600412 Deliciosa crema de mascarpone 

amb xocolata i granets 
d’amaretto.

MaScarponne    9 unitats x caixa / 110 g

e Fragola
600016

Crema al mascarpone amb 
llàgrimes de xocolata decorada 
amb maduixes en la seva salsa.

Crema                9 unitats x caixa / 140 g / 170 ml

Catalana
600351

Crema perfumada a la vainilla
amb sucre de canya caramelitzat.

Descongelat
4 a 5 h.
Nevera (0ºC/+4ºC)

Conservació
2 dies
Nevera (0ºC/+4ºC)

Durant el servei
aguanta 3 hores
Sense refrigerar

Durant el servei
Es pot servir a 
temperatura
Nevera (0ºC/+4ºC)

Després del servei
Nevera (0ºC/+4ºC)

Descongelat
90 minuts
Temperatura ambient

Descongelat
4 a 5 h.
Nevera (0ºC/+4ºC)

Conservació
3 dies
Nevera (0ºC/+4ºC)

Durant el servei
aguanta 3 hores
Sense refrigerar

Després del servei
Nevera (0ºC/+4ºC)

Descongelat
90 minuts
Temperatura ambient

Descongelat
no descongelar 
el producte

Durant el servei
treure del congelador, 
escalfar lleugerament 
amb les mans per 
extreure.
Servir en 10 min.

noU
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CoPPa
GELATO

TarTufo          12 tartufos x caixa / 75 g / 125 ml 

CaffE
600414

Gelat de cafè amb l’interior 
líquid de cafè recobert 
amb granets de merenga.

TarTufo          12 tartufos x caixa / 85 g / 125 ml 

NEro
600415

Gelat molt lleuger de zambaione
i xocolata rodejat amb granets 
d’avellana i pols de xocolata.

TarTufo       12 tartufos x caixa / 75 g 

NoCCIoLa
600128

Gelat semifred d’avellana amb interior 
líquid de xocolata, decorat amb granet 
d’avellana caramelitzada i merenga.

TarTufo aL        12 tartufos x caixa / 85 g 

LimonceLLo
600528

Gelat de Llimona amb l’interior 
de licor de limoncello i granulat 
de merenga.

CoCo     6 unitats x caixa / 100 g 

NoCCiola
600005

Gelat de coco ripelat amb salsa de 
nocciola decorat amb granet praliné 
d’avellana i trossets de xocolata.

Straccia-          6 unitats x caixa / 100 g 

tella
600474

Gelat italià d’stracciatella 
combinat amb xocolata 
i avellana al praliné.

Yogurt          6 unitats x caixa / 100 g 

e Frutti
di Bosco
600471

Gelat italià de iogurt amb 
maduixes, aranyons i grosella.

Pistacchio        6 unitats x caixa / 100 g 

e crema
600470

Gelat italià de crema d’ou ripelat 
amb xocolata, gelat de pistatxo i 
decorat amb pistatxo al praliné.

CioCColato       6 unitats x caixa / 100 g 

E NoCCiola 
600358

Combinat de gelat d’avellana i 
xocolata amarg decorat amb 
pur cacau.

Spagnola      6 unitats x caixa / 100 g 
600359 Gelat de nata barrejat amb suc 

de guindes decorat amb cireres 
confitades.

CAFFÈ     6 unitats x caixa / 100 g 
600357 Gelat de nata barrejat amb crema 

de cafè i grans de cacau amarg.

Fiordilatte    6 unitats x caixa / 100 g 

Fragole e
Caramelo
600468

Gelat italià de nata amb crocant, 
maduixes semiconfitades i caramel, 
decorat amb ametlla laminada torrada.

noU

Descongelat
no descongelar 
el producte

Durant el servei
treure del congelador, 
i servir en 10 min.

Durant el servei
Per a presentació,
eixugar l’exterior 
de l’envàs
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CoPPa
SEMIFREDDO

FLUTE       8 unitats x caixa / 150 ml / 100 g 

LimoncELLo
600469

Gelat italià de llimona amb licor 
de limoncello.

CHANTILLY        12 unitats x caixa / 80 g

E CAFFÈ
600024

Semifred de cafè i chantilli amb 
salsa de xocolata i cafè, amb 
avellanes caramelitzades.

Mousse             12 unitats x caixa / 80 g

CioCColato
600436

Copa de crema de xocolata 
i sabaiona decorada 
amb encenalls de xocolata.

Tiramisú          12 unitats x caixa / 100 g
600413 Crema deliciosa zambaione 

i cafè sobre bescuit
amarat de cafè.

Tiramisú          12 unitats x caixa / 100 g
600019 Deliciosa crema zambaione 

i cafè sobre un pa de pessic 
amarat de cafè.

Profiterol       12 unitats x caixa / 100 g
600488 Copa amb profiteroles farcides 

de crema al gust vainilla 
baniades en crema de xocolata.

CheeseCake     12 unitats x caixa / 105 g

Monterosa
600694

Deliciós Semifred de maduixes 
confitades i pa de pessic amb 
gust de vainilla i maduixa.

FLUTE       8 unitats x caixa / 150 ml / 100 g 

FrUTTi 
di Bosco
600010

Gelat de fruites del bosc amb suc 
de llima i salsa de gerds.

FLUTE       8 unitats x caixa / 150 ml / 100 g 

MELa VErdE
E CaLVados
600473

Gelat italià de poma verda al 
calvados.

Descongelat
no descongelar 
el producte

Durant el servei
sacar del 
congelador y 
servir en 10 min.

Durant el servei
Per a 
presentació,
eixugar 
l’exterior de 
l’envàs

no
ViDrE

FLUTE MANGO     8 unitats x caixa / 150 ml / 100 g 

E PASSION 
FRUIT
600129

Gelat de mango i 
fruita de la passió.

noU
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VaniGLia (VAINILLA)
600550

 
straCCiatELLa
600551 

LiMonE
600552 

FraGoLa
600553 

CioCCoLato
600554 

LiMonE
600062

aMarEna (CIRERA)
600555 

CrEMa
600556 

CoCCo
600507

CaFFÉ
600013

ManDarino (MANDARINA)
600063 

ManGo
600047

iLGELatoCREMA    4,8L.

iLGranGELatoSORBETTO    2,5L.

sorBiFaCiLE PassEGGio

iLGELatoSORBETTO    4,8L.

GELati
E SORBETTI

BinDi és un líder mundial en gelat i sorbet d’altíssima qualitat.

BinDi ofereix un assortit ric en sabors clàssics per a satisfer totes 
les exigències.

La receta italiana i el gust pel gelat d’alta qualitat i la seguritat 
alimentària que només una Empresa líder pot oferir.

Delicadesa, cremositat i textura fan del nostre gelat un plaer autèntic.

Perquè Gelato & sorbetto Bindi?

· Marge alt: Gelato i Sorbetto són sinònims de “premium” i els 
consumidors estan disposats a pagar més.

· Volum alt: Atrau clients i repeteixen tot sovint.

· Diferenciació: Diferenciar-se de les marques generalistes o locals, 
dels Supermercats i de les geladeries tradicionals sense reputació.

· Qualitat superior: Autèntic! Bindi Gelato i Sorbetto es fan seguint 
els procediments i estàndards italians més tradicionals i diferents a la 
fabricació del “gelat” comú.

Sorbifacile     1 unitat x caixa / 4.500 ml.
(sorbet líquid 
de llimona)
600475

Sorbet de llimona, ideal per 
banquets i events especials. 

LIMONE &      16 unitats x caixa / 150 ml. / 90 g.

LIMONCELLO
600563

Gelat de llimona amb escates de 
llimona.

CREMA         16 unitats x caixa / 150 ml. / 90 g.

PISTACCHIO
600529

Exquisit gelat de crema de pistatxo.

Fiordelatte    16 unitats x caixa / 150 ml. / 90 g.

e CioCColatto
600696

Exquisit mix de gelat de fiordilatte 
(nata) i xocolata pura.

YOGURT E    16 unitats x caixa / 150 ml. / 90 g.

FRUTTI 
DI BOSCO
600297

Exquisit mix de gelat de fiordilatte (nata) 
i xocolata pura.

Fiordelatte    16 unitats x caixa / 150 ml. / 90 g.

e aMareNa
600695

Exquisit gelat de fiordilate (nata) 
ripelado amb salsa de amarena o 
cirereta.

CAFFÈ          16 unitats x caixa / 150 ml. / 90 g.
600697 Exquisit gelat de cafè ripelado amb gelat

de fiordilatte (nata) i xocolata.

CIOCCOLATO  16 unitats x caixa / 150 ml. / 90 g.

NOCCIOLA
600698

Un mix ripelado d’autèntic gelat italià 
de nocciola i xocolata amb encenalls 
de xocolata.

PEr
EnCà-
rrEC

Descongelar sense obrir, durada d’un mes en nevera.
Descongelat i obert, de 3 a 4 dies.
Congelat, veure data de caducitat.
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FRUITES
GELADES

COPES
DE VIDRE

VASOS 
DE SORBET

Novetat

6 unitats x caixa / 110ml

Cacau
Gelat
600040 

Deliciós sorbet de cacau presentat en la seva 
pròpia clova.

6 unitats x caixa / 180ml

Taronja
Gelada
600203

Gelat de taronja presentat en la seva pròpia 
pela natural.

8 unitats x caixa / 150ml

Coco
Gelat
600201 

Gelat de coco amb coco ratllat presentat en 
la seva pròpia clova natural.

6 unitats x caixa / 180ml

Llimona
Gelada
600200

Refrescant gelat de llimona presentat en la 
seva pròpia pela natural.

8 unitats x caixa / 170ml

Copa 
Cookies
600102

Cremòs gelat de nata amb salsa de xocolata 
i trossets de galeta. Amb toping de cruixents 
galetetes, coronat per una galeta americana.

8 unitats x caixa / 180ml

Copa 
Mango
600112

Sorbet de mango amb corona de gelat de 
nata, acompanyat de salsa de maduixa i 
decorat amb trossets de festuc.

8 unitats x caixa / 180ml

Copa 
Torró
600500

Gelat deliciós de torró amb crocant 
d’ametlla i salsa de caramel.

8 unitats x caixa / 180ml

Copa 
Tiramisú
600482

Gelat de crema de tiramisú amb salsa de 
cafè i bescuit, decorat amb cacau en pols.

8 unitats x caixa / 180ml

Copa Fruites 
del Bosc
600206

Gelat de iogurt amb salsa de 
gerds i fruites del bosc senceres.

Novetat

6 unitats x caixa / 120ml

Vas Sorbet 
de Maracuià
600038

Sorbet de maracuià amb salsa de 
gerds i topping de coco torrat.

6 unitats x caixa / 120ml

Vas Sorbet 
de Llimona
600209

Deliciós sorbet de llimona amb 
salsa de llimona i ralladura de 
pistatxo.

6 unitats x caixa / 120ml

Vas Sorbet 
de Cacau
600114

Vas de sorbet de cacau amb salsa 
de taronja, adornat amb cruixents 
de trossets de merenga. 

Ofereix una forma lleugera i refrescant d’acabar un dinar o un 
sopar, amb la millor combinació de sorbet, salses i toppings.

Copes irresistibles de crema gelada i sorbet, presentades en 
un recipient de vidre i enriquides amb salses i toppings.La millor representació del gelat, 

servit en la seva pela natural.

EL
MiLLor guardat

SECRET
La Menorquinade
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CERÀMIQUES PORCIONS
INDIVIDUALS

Novetat Novetat

6 unitats x caixa / 140ml

Crema
Sea Salt
600036

Gelat de caramel cobert per una capa de 
xocolata, salsa de caramel i trossos de 
toffee amb ametlles al seu interior.

12 unitats x caixa / 165ml

Flam
Panna Cotta
600037

Gelat de panna cotta amb trossets 
de maduixes semiconfitades acom-
panyat de salsa de gerds.

6 unitats x caixa / 190ml

Copa
Nata Nous
600210

Gelat de nata decorat amb caramel 
i nous caramelitzades.

6 unitats x caixa / 150ml

Crema
Catalana
600204

Gelat de bescuit amb preparat de 
yema i sucre caramelitzat.

6 unitats x caixa / 190ml

Terrina
Whisky
600205

Gelat de bescuit sobre base de pa de pessic 
amb panses i xarop de whisky, decorat amb 
preparat de yema i coronat amb gelat de nata.

6 unitats x caixa / 165ml

Flam
Bescuit
600219

Gelat de bescuit coronat amb pinyons 
i salsa de caramel.

6 unitats x caixa / 180ml

Copa
Stracciatella
600115

Gelat de vainilla amb salsa i trossets 
de xocolata, decorat amb una trufa.

6 unitats x caixa / 190ml

Copa Mousse 
de Xocolata
600122

Mousse de gelat de xocolata
i decorat amb nata. 

6 unitats x caixa / 150ml

Copa
Mató i Mel
600130

Gelat de mató amb ametlles i mel.

6 unitats x caixa / 195ml

Mini Pastís
Fantàstic
600222

Gelat de caramel i nata, salsa 
de toffee amb ametlles i boletes 
de toffee xocolatades.

18 unitats x caixa / 130ml

Poker
Crocant
600217

Gelat de xocolata i bescuit, 
amb crocant d’ametlles i base 
de xocolata amb llet. 

12 unitats x caixa / 100 ml / 65 g

Torró
Salted
600167

Porció de gelat de torró amb 
salsa de caramel salat sobre 
una base de xocolata blanc.

12 unitats x caixa / 170ml

Trufito

600220

La xocolata amb totes les seves formes: 
gelat, salsa i cruixent cobertura, acompanyat 
de trossos d’ametlles.

12 unitats x caixa / 170 ml / 90 g

Caprizzio

600365

Gelat de nata amb salsa de dulce de leche 
en una cruixent cobertura de xocolata 
blanca amb trossets d’ametlles.

Les més tradicionals de les nostres receptes gelades, 
servides en terrines de ceràmica decoratives.

La forma més ràpida i còmoda de servir un postre amb 
classe.
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PASTISSOS
GELATS
Tradicionals receptes convertides en exquisits pastissos 
gelats on es barregen diferents textures i gustos.

Crea delicioses receptes pròpies. 
Segueix 6 senzills passos en menys de 5 minuts.

CAPRITXOS INFANTILS GELATS ÚNICS 
EXCLUSIUS 

PER A TU
La sol·lució idònia per a crear gelats 

personalitzats al teu restaurant.

1 unitat x caixa / 14 porcions / 2.900ml

Pastís de Whisky 
Artesana (Porcionada)

600225

Gelat de Whisky i de vainilla amb 
bescuit al Whisky i panses, crema 
pastissera i crocant d’ametlles.

6 unitats x caixa / 1.000ml

Pastís
Canadà
600912

Gelat de nata i xocolata amb làmines 
autèntiques de xocolata.

50 unitats x caixa / 700g

Trufes
Tradicionals
600223

Trufes amb un toc de brandi i 
recobertes de fideus de xocolata.

12 unitats x caixa / 10 porcions / 900ml

Pastís Poker 
Crocant
600233

Exquisit gelat de vainilla amb un 
cor de xocolata i envoltat d’ametlles 
acaramel·lades.

1 unitat x caixa / 15-18 porcions / 1.730ml

Pastís de Whisky 
Artesà (Rectangular)

600226

Gelat de Whisky i de vainilla amb 
bescuit al whisky i panses, crema 
pastissera i crocant d’ametlles.

XX unitats x caixa / 1 vas / 80ml

Bombons
Gelats
600224

Bombons gelats sabor suau de 
vainilla amb cobertura de xocolata
i trossets d’avellanes.

12 unitats x caixa / 70ml

Vacky

600292

Gelat de vainilla.

12 unitats x caixa / 115ml

Dinoegg

600291

Gelat de vainilla amb salsa de 
caramel.

12 unitats x caixa / 70ml

Leony

600073

Gelat de xocolata.

12 unitats x caixa / 70ml

Barry

600293

Gelat de vainilla.

10 unitats x caixa / 90ml

Minipolos

600860

Assortit de maduixa, mandarina, 
poma, taronja i lima-llimona.

12 unitats x caixa / 70ml

Punky

600290

Gelat de vainilla. Crema
Base
600302

El·laborada sense sucres 
afegits i sense gluten.

2,5L

Barrejar 15 segons
a velocitat 1

Afegir
ingredient

Colocar a 
l’amassadora

300 g de 
Crema Base

Màxima potència 
fins a homogenitzar

Congelar 
i servir
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Xocolata 
Negra
600717 

Caramel 
Beurre
Sale
600718 

Tè verd
600060 

Violeta
600501 

Vainilla
Bourbon
600506 

SORBETS CREMES CREMES

Vainilla
600194

Maduixa
600288

Nata
600287 

Xocolata
600289 

Llimona
600499 

Mantecado 
Rovell Ou
600494

Llet 
Merengada
600163 

Menta xips
600193 

Coco
600192 

Vainilla
SENSE SuCRES AFEGITS

600188 

Xocolata
SENSE SuCRES AFEGITS

600189

Pistatxo
600158 

Cafè
600179 

Avellana
600144 

Nube
600720 

Stracciatella
600497 

Iogurt 
Fruites
del Bosc
600191 

Torró
amb
trossets
de Torró
600190 

Dulce 
de Leche
600493 

Màlaga 
amb
panses
600173 

ContÉ GLUtEn:

Tiramisú
600498 

ContÉ GLUtEn:

Cookies 
& Cream
600490

ContÉ GLUtEn:

Cheesecake
amb Maduixes
i Galetes
600151 

Plàtan 
amb salsa
de xocolata
600172 

Xocolata 
blanca
600491 

Vainilla 
Pecán
600155 

Nata 
i Nous
600496

Xocolata 
fondant
amb trossets
de bombó
600150

Llimona
600149 

Mandarina
600148 

Gerds 
(Frambuesa)
600195 

Mango
600168 

Poma 
Verda
600147 

Móra
600196 

Pinya
600171 

Passió 
Maracuià
600484

Mojito 
600422 

Síndria 
600065 

Menta
600505 

Coco
600166 

Maduixa
600373

Grosella 
Negra (Cassis)
600135

Pera 
Wiliams
600379

Cacau
600368

GRANELS 
HOSTELERIA

2,5L

2 unitats x caixa

Xocolata 
amb Llet
600381

Menta i 
Xocolata
600398

Vainilla 
Francesa
600439

Crema
Irlandesa
600039

2,5L

2 unitats x caixa

2,3L

2 unitats x caixa

2,3L

2 unitats x caixa

5L

1 unitat x caixa

5,5L

1 unitat x caixa

NOVETAT

5,5L

1 unitat x caixa

Vainilla
600270

Maduixa
600271

Nata
600272

Llimona
600273

Taronja
600274

Plàtan
600275

Xocolata
600276

Torró
600064

Cafè
600113

Coco
600166

Ametlla 
extra
600949

Pistatxo
600048

5L

1 unitat x caixa

Et presentem una gran varietat de sorbets per a oferir 
als teus clients com a postre o acompanyament.

El nostre ampli ventall de gustos per a incloure a la carta de 
postres o per a incorporar-los com a ingredients en els plats.

El nostre ampli ventall de gustos per a incloure a la carta de 
postres o per a incorporar-los com a ingredients en els plats.
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Mini Crocant
Exquisit gelat de vainilla amb un cor de xocolata 
i envoltat d’ametlles acaramel·lades.
600308 · 12 unitats x caixa / 150 g

Granel 
Maduixa
600620

Granel 
Nata
600621

Granel 
Vainilla
600622

Granel 
Xocolata
600623

Granel 
Torró
600186

Sorbet 
Llimona
600624

Gotet Gelat
Hot Whels
Gotet de gelat de vainilla 
i xocolata.
600376 
8 unitats x caixa / 100 ml

Gotet Gelat
Little Pony
Gotet de gelat de vainilla 
i xocolata.
600375 
8 unitats x caixa / 100 ml

600376 
Gotet Gelat
Transformers
Fins EsGOtaR 
ExistÈnciEs

30 unitats x caixa / 125ml

Mini
Nòrdica
600218

Porció individual de pastís de nata 
amb cruixents làmines de xocolata.

20 unitats x caixa / 140 ml

Capuccino

600074

Suau gelat de cafè.
Sorbet de Llimona

600137

Suau gelat de llimona.
Xocolata

600215

Suau gelat de xocolata amb nata 
i salsa de xocolata.

Torró

600216

Suau gelat de torró amb nata 
i salsa de caramel.

COPES LIÉGOIS MENÚ

48 unitats x caixa / 90 ml

Llimona
600257

Nata-Xocolata
600258

Nata-Maduixa
600259

Vainilla
600260

SÚPER
BARBACOA

72 unitats x caixa / 70 ml

Nata-Xocolata
600250

Vainilla
600251

Avellana
600252

Nata-Maduixa
600253

BARBACOA

Minipastís Laminat
Gelat de nata entre cruixents
i finíssimes làmines de xocolata.
600309 · 12 unitats x caixa / 150 g

Cap del Sr. Potato
Vaset de gelat de vainilla i 
xocolata.
600374
8 unitats x caixa / 100 ml

Bloc Crocant
Exquisit gelat de vainilla amb un cor de xocolata 
i envoltat d’ametlles acaramel·lades.
600312 · 6 unitats x caixa / 10 porcions / 800ml

Copa Pastís de Formatge 
amb Fruits Vermells
Gelat de pastís de formatge amb salsa de fruits 
del bosc.
600372 · 6 unitats x caixa / 110 ml

Granels InfantilsGelat 4,5 l
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Vainilla i Nous 
Macadàmia
600159

Vainilla
600170

Xocolata Blanca 
amb trossos
600169

Dulce de Leche
600145

Maduixa amb
Maduixes 
naturals
600154

Xocolata Suís
600152

Cafè Vienès
600143

Avellana
600034

Nata i Ametlla 
amb Xocolata
600035

2 unitats x caixa / 2.500 ml

El Plaer de l’Experiència

1957, Jesús Farga obre el seu obrador artesà d’alta pastisseria i es converteix en un 
referent de qualitat. Des d’aquell any fins avui seguim cercant l’excelència cada dia.

Nova Gamma de Gelats Super Premium

Farggi ha creat una nova gamma de gelats, de formats innovadors, que estimulen
per les seves receptes tradicionals amb exquisida 

nata pastissera i fruites de temporada... 

Envasos individuals. 
Màxima qualitat en 
gelats. Un autèntic 
plaer, tot crema.

Vasettos

Frascos / VEuRE aPaRtat alimEntaciÓ /
450ml

Autèntiques 
temptacions 
banyades amb la 
millor xocolata.

Paletti

Lioneses de Nata
Lioneses elaborades amb nata fresca del 35%.
600426 · 48 unitats x caixa / 1.344 g

Pastís Massini 
Pa de pessic farcit de nata i trufa amb crema cre-
mada. Seguint la més autèntica tradició pastissera.
600284 · 1 unitat x caixa / 18 porcions / 2.400 ml

Crocant Artesanal
Gelat de bescuit amb trossets d’ametlla 
caramel·litzada en el seu interior.
600708 · 1 unitat x caixa / 12 porcions / 1.400 ml

Granels
Super 
Premium

Vasos i Copes

Vainilla-
Xocolata
600603

Nata-
Maduixa
600604

60 u. x caixa
/ 100 ml

Copa
Limoncello
600286

Copa 
Cafè
600006

19 u. x caixa 
/ 120 ml

 
Polos Nature Fruit
600545 Tropic
600576 Detox
600577 Antiox
19 u. x caixa / 120 ml

600043 Xocolata suís amb xocolata negra
600044 Vainilla, xocolata, llet i ametlla
600045 Nata, xocolata negra i avellanes
600041 Llet dolça amb caramel
600042 Xocolata sacher amb gerds

12 unitats x caixa / 90 G

600090 Xocolata amb trossos de Xocolata
600093 Maduixa amb Maduixes naturals
600096 Vainilla i Nous amb Macadàmia caramelitzada
600095 Vainilla i Cookies de Xocolata i Vainilla
600098 Cheesecake de Maduixa

16 unitats x caixa / 100 G

sEnsE aDitius

sEnsE sucREs aRtiFicials

inGREDiEnts 100% 
D’ORiGEn natuRal
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Pastís Mort per Xocolata
Pa de pessic de xocolata farcit amb una deliciosa 
crema de xocolata, recobert de trufa i banyat 
amb salsa de xocolata.
600404 · 1 pastís x caixa / 16 porcions / 2.000 g

Pastissos

Pastís Cheesecake 
estil New York
Deliciosa crema de formatge 
amb una cruixent base de galeta. 
600405 · 1 pastís x caixa / 14 porcions / 1.600 g 

Rainbow Cake
Sorprenent pastís multicolor de pa de pessic.
600431 · 1 pastís x caixa / 1.170 g

Pastís de Formatge 
amb Aranyons
Pastís de formatge decorat 
amb melmelada d’aranyons.
600409 · 2 Pastissos x caixa / 12 Porcions / 1.000 g

Mousse Xocolates
Mousse de xocolates.
600410 · 1 pastís x caixa / 950 g

Autèntic Pastís de Santiago
Amb el 36% d’ametlla maramba, sucre, ou, sucre 
glassé i brandi. Amb el segell d’autenticitat i 
l’indicador de la geografia protegida.
600237 · 12 Pastissos x caixa / 10 Porcions / 800 g 

Profiteroles 
de Nata 
600798 · 10 unitats x caixa / 

+/- 250 profiterols / 400 g

Coulant de Xocolata
Coulant de xocolata sense gluten
per a microones. 800 w / 1 minut.
600513 · 36 unitats x caixa / 100 g

el aborat  amb

GELATS I  SORBETS
ARTESANS

Granels
Artesans

Rebosteria Artesana
Assortit variat de rebosteria artesana.
600435 · 1 safata x caixa / 81 unitats per safata

Coulant de Xocolata
Pastís tendre de xocolata
amb cor coulant.
600659 · 27 unitats x caixa / 110 g

Pa de pessic
Planxa de pa de pessic natural
i molt esponjosa. 30 x 38 x 0,6cm.
600489 · 12 unitats x caixa / 20gr

Menú

Sorbet Mandarina i Menta
600402

Gelat Ratafia Russet
600395

Gelat Mascarpone amb Figues
600394

Gelat Canyella
600392

Gelat Romaní
600077

Gelat Vainilla de Madagascar
600954

Sorbet Llimona
600458

Gelat Mascarpone
600018

Gelat Coco i Pinya confitada
600393

1 unitat x caixa / 3.000 ml

Planxa de 
Pomes i Panses
Artesanal
600088

Planxa
de Toffee
Artesanal
600207

Planxa 
d’Ametlla
Artesanal
600199

Planxa de
doble Xocolata
Artesanal
600198

Planxa de
Pastanaga
Artesanal
600197

1 unitat x cxa. / 30 

PORciOns / 1.500 G
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CRêPES AMB NUTELLA®

Crêpe farcida de Nutella®
Extraordinària massa de crêpe el·laborada amb mantega, 
molt fina i amb molt de farcit de la prestigiosa NUTELLA®. 
Del congelador a la taula en 3 minuts.
601000 · 24 unitats x caixa / 70 g

601001 · 36 unitats x caixa / 50 g

Pastís de formatge artesà
Pastís de formatge d’1,5 kg La Closa.
602650 · 1 unitat x caixa / 1.500 g

Xuixo de Can Castelló
602602 Xuixo de compota de poma
602603 Xuixo de ratafia
602600 Xuixo de crema
602601 Xuixo de xocolata
48 unitats x caixa / 55-60 gr unitat

Planxes 
Premium

600050 llimona
600051 xocolata
600052 Formatge i aranyons
600053 sant marc
600054 Tiramisú
1 unitat x caixa / 30 porcions / 1.800/2.000 g

Planxes

600871 Crema Catalana
600872 selva negra
600873 Tiramisú
600874 sant Marc
600875 Formatge i aranyons
4 unitats x caixa / 30 porcions / 1.800/2.000 g

600876 Llimona
600909 Maduixa
600917 Licor
600916 Cruixent

Codonyat Artesà Can Querol
601040 · 4 unitats x caixa / 4.000 gr unitat

Compota de Poma
600590 · 60 unitats x caixa / 100 G

Braç de Nata tallat
Rotlle de nata, pa de pessic amb nata enrotllat.
600103 · 12 unitats x caixa / 60 g

Mango Gelat
Crema de mango, sorbet, en la seva pela natural. 
600104 ·  6 mangos x caixa / 130 ml

600615 Bloc Nata
600616 Bloc Tres Gustos
600617 Bloc Vainilla
600619 Bloc Torró

6 unitats x caixa 
/ 1.000 ml

Tartaleta
Vainilla-
Xocolata
Combinació clàssica 
de gelat de vainilla i 
gelat de xocolata.
600600 

24 unitats x caixa 
/ 135 ml

Tartaleta
Sorbet de 
Llimona
Refrescant
sorbet de 
llimona.
600601
24 unitats x caixa 
/ 135 ml

Tartaleta
de Torró

Gelat de torró.

600626
24 unitats x caixa 
/ 135 ml

Conus de
Vainilla-
Xocolata
600607
24 unitats x caixa
/ 120 ml

Conus de
Maduixa-
Vainilla
600609
24 unitats x caixa
/ 120 ml

Conus
de Nata

600625
20 unitats x caixa
/ 120 ml

Conus de 
Llimona

600649
20 unitats x caixa
/ 120 ml

Conus Torró
Gelat de torró 
amb galeta i 
trossets d’ametlla.
600066
6 packs de 4 u. x caixa
/ 120 ml

Sandwich
de Nata

600907
12 packs de 6 u. x caixa 
/ 100 ml

Duo
de Nata
Combinació de galeta 
i bombó amb gelat de 
nata  i stracciatella.
600608
8 packs de 3u. x caixa
/ 120 ml

Black
Jack
Gelat de nata 
recobert de 
xocolata negra.
600932 

10 packs de 3u. x caixa
/ 120 ml

Bombó
Ametllat Blanc
Gelat de vainilla 
recobert de xocolata 
blanca amb ametlles.
600658 

6 packs de 4u. x caixa
/ 120 ml

Bombó
Ametllat
Gelat de vainilla
recobert de xocolata
amb ametlles.
600606 

6 packs de 4u. x caixa
/ 120 ml

Ametllat
Glacial
Gelat de vainilla 
recobert de xocolata
amb ametlles.
600651 

26 unitats x caixa
/ 80 ml

Menú Menú
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Fruits Secs

Nou trencada USA
600786 · 20 unitats x caixa / 500 G

Llavors per a amanides
600787 · 10 unitats x caixa / 1.000 G

Cacauet salat repelat
600789 · 10 unitats x caixa / 1.000 G

Pinyó xinès
600775 · 20 unitats x caixa / 500 G

PER EncàRREc 

Pinyons extra país
600996 · 10x1kG

Farina ametlla (Q)
600739 · 10x1kG

Orellons albercoc
600740 · 10x1kG 

Pansa argentina sense pinyol
600772 · 10x1kG

Torrats al forn de llenya
una selecció acurada dels millors productes, el procés de torrat amb foc de 
llenya, tal i com es feia tradicionalment i una elaboració tranquila sense additius 
ni conservants converteixen els fruits secs torra en aliments sans i deliciosos, 
amb els millors aromes i sabors naturals.

Coco ratllat
600776 · 6 unitats x caixa / 500 G

Figues pajareres
600777 · 20 unitats x caixa / 500 G

Granet torrat d’ametlla
600192 · 10x1kG

Codony casolà
600780 · 8 unitats x caixa / 400 G

Codony casolà 5kg
600781 · 1 unitat x caixa / 5.000 G

Ametlla torrada
600782 · 10 unitats x caixa / 1.000 G

Avellana torrada
600783 · 10 unitats x caixa / 1.000 G

Pansa Corint
600784 · 10 unitats x caixa / 1.000 G 

Cacauet torrat closca
600785 · 16 unitats x caixa / 500 G

Pansa Màlaga extra
600727 · 10x1kG

Avellana torrada repelada
600799 · 10x1kG

Pruna amb pinyol California
600773 · 10x1kG 

Ametlla torrada repelada 
600736 · 10x1kG 

Ametlla laminada 
600725 · 20x500GRs

Crocanti d’ametlla
600737 · 10x1kG

Palet d’ametlla
600747 · 10x1kG 

Dàtil confitat sense pinyol 
600985 · 1 caixa x 1kG 

Philadelphia
600796 
6 u. x caixa / 2 kG

Iogurt Natural Artesà
A granel.
600758 
1 u. x caixa / 3.500 G

Crema de Formatge
600438 
1 u. x caixa / 2 kG

Mantega
tradicional 1 kg
600705 
10 u. x caixa / 1 kG

Mantega (porció)
600759 
208 u. x caixa / 10 G

PER ENCÀRREC
Contactar amb el comercial
de la vostra zona

Postres
artesanals

Pastís artesà 
de Formatge
601070 · 1 unitat x caixa / 1.000 g

Mató artesà
601072 · 2 unitats x caixa / 1.000 g

Recuit artesà
d’Ovella Bio / Eco
601071 · 6 unitats x caixa / 140 g

Iogurt de Mas Marcè
Iogurt cremòs de llet d’ovella 
ripollesa, alimentació natural. 
baixa producció. Gran qualitat.
600022 · 1 unitat x caixa / 1.000 g

Mató artesà
601073
6 unitats x caixa / 100 g

CREMES DE FORMATGE

600627 Sirope de fruits vermells
600628 Sirope de xocolata 
600629 Sirope de caramel 

6 unitats x caixa / 1 litRE

Ou Líquid Pasteuritzat
600078 · 10 unitats x caixa / 1.000 gr

Rovell d’Ou
600079 · 8 unitats x caixa / 1.000 gr

Clara d’Ou
600080 · 8 unitats x caixa / 1.000 gr

Ou cuit pelat
600086 · 40 unitats x pot

Crema
Catalana
600791 
12 u. x caixa / 800 G

Flam
600790 
12 u. x caixa / 800 G

Menú
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600757

Nata 
Culinària
la millor nata
especial per 
cuinar. 
envàs 2l.

6 unitats x caixa 
2.000 ml

•  Textura cremosa
•  No es talla
•  Resisteix altes 
 temperatures

600750

Nata 
Culinària
la millor nata
especial per 
cuinar. 
envàs 1l.

6 unitats x caixa 
1.000 ml

•  Textura cremosa
•   No es talla
•  Resisteix altes 
 temperatures

600558

Natop
nata d’origen
animal i vegetal
2l., amb les
qualitats de
totes dues.

6 unitats x caixa 
1.000 ml

•  Gust suau i deliciós
•  Estabilitat i fermesa
•  Rendiment superior

600753

Nata
Vegetop
nata vegetop
1l., la millor
alternativa a la
nata. envàs 1l.

6 unitats x caixa 
1.000 ml

•  Alternativa vegetal
•  Millor estabilitat
 i millor rendiment 

que la nata animal

600751

Nata Stand 
& Overrun
nata rendiment i
fermesa, 35%mg.
envàs 1l.

6 unitats x caixa 
1.000 ml

•  Ús immediat
•  Excel·lent textura 
 i gust
•  Estabilitat i rendiment
 per a muntar

600434

Prima
Blanca
nata per 
muntar 38%. 
envàs 2l.

6 unitats x caixa 
2.000 ml

•  Gust ple, fresc
 i natural
•  Fermesa excel·lent
•  Rendiment
 superior

600752

Nata
Ensucrada
nata ensucrada 2l.,
35% mg ideal per a
muntar a l’instant.

6 unitats x caixa 
2.000 ml

•  Màxima comoditat 
i qualitat

•  Excel·lent textura i
 gust deliciós
•  Gran rendiment

600754

Mantega
líquida
mantega líquida 
1l ., per a cuina, 
pastísseria i 
rebosteria. envàs1l.

6 unitats x caixa 
2.000 ml

•  Ideal per saltejar,
 coure i daurar carn, 

peix, verdura...
•  Per fer creps, gofres, 

salses

600645

Soft Ice Mix
Vainilla 3x5
Per encàrrec
 

3 unitats x caixa 
5.000 ml

• Base líquida totalment
 acabada per a la pre-

paració de gelats soft
• Apte per a tot tipus
 de màquines soft
• Alt rendiment

600632

Mousse
Chocolate (mànega)

conté gluten.

10 unitats x caixa 
1.250 ml

•  Autèntica xocolata 
belga

•  Per a farcir i decorar
•  Alt rendiment
•  Textura homogènia

600771

Esprai refrigerat
600614

Esprai congelat

6 unitats x caixa 
700 ml

•  Ús immediat
•  Excel·lent textura
 i gust
•  Gran rendiment: 2,8l
 de nata muntada

Debic és la marca referent dels professionals 
de la restauració a nivell mundial.

Nates i Mantegues
Junts, cada dia més lluny.

4140
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Infinites possibilitats

600763

Tiramisú
base 1l.
per a mascarpone.

6 unitats x caixa 
1.000 ml

•  Textura cremosa
•  Recepta italiana
 autèntica
•  55% mascarpone

600755

Crema Anglesa
crema anglesa 
bourbon 1l., amb el 
sabor fresc de la 
vainilla natural.

6 unitats x caixa 
1.000 ml

• Qualitat i gust
 extraordinari
• A punt per utilitzar
• Textura homogènia
• Gran estabilitat

600761

Parfait
crema anglesa 
bourbon 1l., amb el 
sabor fresc de la 
vainilla natural.

6 unitats x caixa 
1.000 ml

• Gust excel·lent
• Base líquida molt
 versàtil
• Resistent a l’adició
 d’àcids i alcohols

600762

Panna Cotta
base 1l.
per a pannacotta

6 unitats x caixa 
1.000 ml

• Gust fresc i casolà
• Preparació fàcil i
 còmoda
• Base versàtil
• Combinable

600748

Crême Brulée
amb vainilla
natural bourbon.

6 unitats x caixa 
1.000 ml

• Gust fresc de nata,
 ous i vainilla
 Bourbon
• No cal forn
• Base versàtil

600749

Mousse de 
Xocolata

6 unitats x caixa 
1.000 ml

• Xocolata belga
• Base versàtil
• Resistent a
 la congelació
• Fàcil preparació

Mantegues 
tècnicament 
perfectes
gamma complerta 
d’alta qualitat. 100% 
naturals. contenen 
nomès mantega de 
veritat.

•  Elaborada a base de 
nata fresca.

•  Gran gust de mantega a 
les elaboracions finals.

•  Plastificat i rendiment.

• Ideal per a cremes i  
farciments, pastes de 
te, galetes, brioxeria i 
pasta de full.

Debic, Miembro de la

600767

Mantega
Croissant 5x2
ideal per a galetes,
brioixeria i pastes de
full. fusió 34-36 ºc

5 unitats x caixa 
2.000 ml

600766

Mantega
Cake 4x2,5
ideal per a cremes i
farcits, bescuits i pastes 
de te. fusió 29-31 ºc

4 unitats x caixa 
2.500 ml

600877

Mantega
1 kg
mantega tradicional
d’alta qualitat. 82%
matèria grassa.

10 unitats x caixa 
1.000 g

600882

Mantega 10 kg
Per encàrrec
mantega tradicional d’alta 
qualitat. 82% matèria grassa.

10 unitats x caixa 
10.000 g

Debic és la marca referent dels professionals 
de la restauració a nivell mundial.

Nates i Mantegues
Junts, cada dia més lluny.

4342
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600991
Xocolata 
Negra 60%
200 g .  /  12  u .  x  c x .

CLASSIC ORIGINS
Origens veterans
CLASSIC ORIGINS és una gamma de xocolates amb alt ambtingut 
en cacau. De caràcter madur i gust profund, com els seus origens.

600988
Negra 99%
Ecològ ic a
Or igen  Repúbl ic a 
Domin ic ana
80 g .  /  12  u .  x  c x .

600987
Negra 82%
Ecològ ic a
Or igen  Repúbl ic a 
Domin ic ana 
80  g .  /  12  u .  x  c x .

600986
Negra 72%
Ecològ ic a
Or igen  Repúbl ic a 
Domin ic ana 
80  g .  /  12  u .  x  c x .

600990
Negra 80%
Origen  Ghana 
80  g .
12  u .  x  c x .

600989
Negra 72%
Origen  Ghana 
80  g .
12  u .  x  c x .

600992
Xocolata
amb Llet 33% 
200  g .  /  12  u .  x  c x .

602243
Xocolata amb 
Llet 33% amb 
Avellanes
200 g .  /  1 1  u .  x  c x .

602242
Xocolata
Negra 60%
amb Ametlles
200 g .  /  1 1  u .  x  c x .

600995
Estoig
Llèngües Gat 
Negra 60%
1 10  g .  /  5  u .  x  c x .
C ada  esto ig  conté 
+/ -  1 5  un i tats

602239
Estoig
Llèngües Gat 
amb Llet 33% 
1 10  g .  /  5  u .  x  c x .
C ada  esto ig  conté 
+/ -  1 5  un i tats

602240
Estoig
Llèngües Gat 
Blanca 
1 10  g .  /  5  u .  x  c x .
C ada  esto ig  conté 
+/ -  1 5  un i tats

600994
Brics de Cacau
Ametll a ,  xocol ata  i 
c ac au  pur .  100  g .  /  4  u . 
x  c x .  C ada  bossa  conté 
entre  9  i  1 1  br i c s

600965
Cacau en 
pols
200 g .  / 
12  u .  x  c x .

PREMIUM ORIGINS
Aroma i caràcter de terres llunyanes
Una varietat resultat d’un procés minuciós i perfecte, la selecció 
de cacau d’origens diversos per als paladars més exigents.

602200
Negra 100%
Ecològ ic a
Or igen  Perú 
100  g .  /  18  u .  x  c x .

602205
Negra 77%
Ecològ ic a
Or igen  Perú 
125  g .  /  16  u .  x  c x .

602204
Negra 82%
Ecològ ic a
Or igen  Congo 
125  g .  /  16  u .  x  c x .

600964
Xocolata amb 
Llet 42%
Ecològ ic a
Or igen  Congo 
125  g .  /  16  u .  x  c x .

602202
Negra 91%
Ecològ ic a
Or igen  Congo 
100  g .  /  18  u .  x  c x .

VEGÀ SENSE
GLUTEN

SENSE ADITIUS
AFEGITS

CERTIFICAT
ECOLÒGIC

600207
Negra 85%
Ecològ ic a
Or igen  N ic ar agua 
125  g .  /  16  u .  x  c x .

602209
Negra 77%
Ecològ ic a
Or igen  Perú 
80  g .  /  12  u .  x  c x .

602208
Negra 82%
Ecològ ic a
Or igen  Congo 
80  g .  /  12  u .  x  c x .

600206
Negra 95%
Ecològ ic a
Or igen  Guayaqu i l 
125  g .  /  16  u .  x  c x .

602246
Xocolata
amb Llet 33%
48 g .  /
24  u .  x  c x .

600993
Negra 60%
48 g .  /
24  u .  x  c x .

TRADICIONAL
Tradició pura
TRADICIONAL és una forma d’aturar el temps 
i saber que encara ambservem la nostra 
essència. Un minúscul instant de felicitat.

600984 
Trufes de Xocolata
Trufes  de  xocol ata  refr i -
ger ades .  no  guardar  a l 
congel ador
50  u .  x  c x .

45
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GAMMA PROFESSIONALGAMMA PREMIUM
BaRREja amB Els 3 millORs cacaus DEl mÓn

Com es fa la 
nostra xocolata? 
Més d’un segle dedicats 
al plaer de treballar pel plaer

A les nostres instal·lacions s’el·labora
cada dia la millor xocolata a través
del nostre procés de fabricació.

COMPATIBLE AMB CAFETERES NESPRESSO

Cobertura Pura Blanca 27,4% 
600973 · 2 unitats x caixa / 2.500 G

Cobertura Pura 52%
600972 · 2 unitats x caixa / 2.500 G

Cobertura Pura Negra 70%
600971 · 2 unitats x caixa / 2.500 G

Cobertura Pura Negra 52%
600975 · 2 unitats x caixa / 2.500 G

 

Cobertura Pura Negra 70%
600977 · 2 unitats x caixa / 2.500 G

Cobertura Xocolata amb Llet 36% 
600978 · 2 unitats x caixa / 2,5 kG

Valorcao Professional 1Kg 
600983· 10 unitats x caixa / 1 kG

Cacau Pur en Pols s/sucre
600970 · 4 unitats x caixa / 750 G

Tassa Listo
600969· 6 unitats x caixa / 1.000 G

602451 Premium original cafè molt llauna
602454 Premium bourbon cafè molt llauna
602452 Premium descafeinat cafè molt llauna
602453 Premium ecològic cafè molt llauna

12 unitats DE 250GR x caixa 

602462 Càpsules premium ecològic
602463 Càpsules premium ecològic descafeinat 
602461 Càpsules premium original

10 unitats x caixa

602456 Premium ecològic cafè gra llauna
602457 Premium original cafè gra llauna

12 unitats DE 500GR x caixa

602424 Camamilla 
602430 Digestiva de ratafia 
602423 Fruites del bosc 
602429 Menta i poliol 
602433 Pinya colada 
602427 Rooibos fresh fruit 
602428 Rooibos relax 
602422 Tè blanc mandarina 
          i canyella 
602421 Tè negre chai 
602420 Tè negre earl grey 
602441 Tè negre english breakfast 
602439 Tè verd amb menta 
602426 Tè verd de cua de cavall 
602440 Tè verd floral 
602419 Tè verd gunpowder 
602432 Tè vermell diet
602425 Tè vermell pu erh
602431 Tè vermell vital

25 unitats x caixa inFusiÓ

602415 Camamilla
602417 Poliol i menta
602416 Tè 
602418 Tila

100 unitats x caixa inFusiÓ 

602447 Stevia 100 u. x cxa.

602411 Sucrin edulcorant 150 u. x cxa.

602412 Cola cao 50 u. x cxa. 

602448 Xocolata Reybar 40 u. x cxa.

602445 Soluble descafeïnat 
 sobres cafè 100 u. x cxa. inFusiÓ

b
Notes a 
vaiNilla, 

fruits secs i 
avellaNes, i 
aromes a pa 

torrat
b

b
Notes 

florals que 
recordeN 

taroNgiNa, 
cereals, i 

fruites com 
taroNja i 
llimoNa

b

b
Notes que 

recordeN les 
espècies com ara 
Nou moscada o 
cereals, aromes 

a fruits secs 
i xocolata 

amarga
b

b
Notes a 

xocolata 
Negra i 

records a 
espècies com el 
clau, a fruits 

secs com Nous, 
i a caramel

b

D I S T R I B U Ï D O R  A 
L E S  C O M A R Q U E S 
E M P O R D A N E S E S

CAFÈ SAULA 

100%
ARÀBICA
ONLY PREMIUM 
COFFEE
 

ESPECIALISTES
EN HOSTALERIA
D’ALTA GAMMA
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Polpa Açaí
600578 

12 unitats x caixa / 12 RaciOns x caixa

Sorbet Açaí & Guaranà
Antiox suPerfood
Polpa umbu + polpa caja
600138 

2 unitats x caixa / 2,3 litREs

Purès 
de Fruita
 

600586 Gerds 
          (frambuesa)
600587 Maduixa
600588 Cirera Àcida 
          (Guinda)
600589 Poma Verda
600324 Llimona
600281 Mango
600280 Fruita de 
          la Passió
600325 Fruites 
          del Bosc
600594 Coco
600593 Pinya
600279 Pera 
          Williams
600319 Aranyons

4 unitats x caixa / 1.000G

Coulis de Fruita 
600571 Coulis Gerds (frambuesa)
600572 Coulis Maduixa 
          i Grosella Vermella
600573 Coulis Fruits Vermells
600574 Coulis Fruits Grocs

6 unitats x caixa / 500G

Smoothies 

600316 Pineapple Sunset
600318 Strawberry Delight 
600314 Strawberry Fantasy
600315 Mango Dream
600317 Raspberry Heaven
600313 Jungle Juice

600544 Power Granate
600141 Coconut Crush
600542 Ginger Beets
600543 Green Reviver
600541 Carrot Bost

15 unitats x caixa / 150G

Polpes 
de Fruita
600595 Mango
600596 Maracujà
600581 Maduixa
600598 Pinya
600597 Papaia
600559 Guaiaba
600599 Acerola
600583 Guanàbana
600578 Acaí
600580 Cajú
600611 Umbú
600579 Cupuaçú
600239 Cacau 

600612 Caja
600584 Mandarina
600585 Coco

12 unitats x caixa / 100G

Galledes d’1 kg: els nostres productes adaptats per al teu negoci
601128 Melmelada de maduixa 1kg (45g de fruita per 100g)
601129 Melmelada de préssec 1kg (45g de fruita per 100g)
601130 Melmelada de tomate 1kg (45g de fruita per 100g)
601131 Melmelada de nabius (arándanos) 1kg (35g de fruita per 100g)
601132 Melmelada de gerds (frambuesa) 1kg (35g de fruita per 100g)
601133 Melmelada de figa 1kg (35g de fruita per 100g)
601134 Melmelada de tomate i alfàbrega 1kg (50g de fruita per 100g)
601135 Melmelada de ceba caramelitzada 1kg (50g de fruita per 100g)
601136 Melmelada de pebrot vermell rostit 1kg (50g de fruita per 100g)
unitat DE VEnDa: 2 GallEDEs x caixa / 1.000 GR

Porcions 15g
601122 Melmelada de maduixa
601123 Melmelada de préssec
601124 Melmelada d’albercoc
601125 Melmelada de taronja amarga
601126 Melmelada de pruna
601127 Melmelada de mel de flors
168 unitats x caixa / 15 G x unitat

Fruita Congelada 
600278 Pinya (a trossos)
600269 Mango (a trossos)
600266 Fruites Exòtiques
600265 Fruites del Bosc 
          amb Maduixes
600242 Maduixes senceres 
600243 Gerds sencers 
          (frambuesa)
600238 Nabius vermells 
          (aranyons)

4 unitats x caixa / 2.500G

ESPECIAL RESTAURACIÓ
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Pack
6 Mars
600926
12 Packs DE 6u x caixa

Pastís Fantàstic
600911 · 6 EstOiGs x caixa / 1.000 ml

Pastís Canadà
600912 · 6 EstOiGs x caixa / 1.000 ml

Pastís Whisky
600940 · 6 EstOiGs x caixa / 1.000 ml

Pastís Llimona
600504 · 6 EstOiGs x caixa / 1.000 ml

Blocs
 
Vainilla-
Xocolata
600132

Torró
600637

Nata
600638 

Vainilla
600639 

Nata-
Maduixa
600640 

Bescuit
600641 

Tres gustos
600642

9 unitats x caixa 
/ 1.000 ml

Gelat
de Iogurt

Iogurt 
Natural
600670

Iogurt
Natural
i Llimona
600671

Iogurt
Natural
i Maduixes
600672

Vainilla
i Nous de 
Macadàmia
600674

Xocolata 
Negra
i Cacau
600675

Crema 
Catalana
600678

Cafè 
600681

Torró
600682

12 unitats x caixa 
/ 100 ml

Bombons

Nata

Pastissos

Polos

Frascos 8 unitats x caixa / 450 ml

Sorbet de maduixa amb salsa de maduixa
600153

Vainilla mantecada amb rovell d’ous campers
600117

Xocolata amb salsa de gerds i trossets de brownie
600082

Panna Cotta amb salsa de maduixa
600092

Vainilla pecan amb salsa de caramel
600083

Eivissa Sea Salt caramel
600107

Xocolata blanca amb els seu trossets
600084

Sorbet de llimona i salsa de llima
600085 

Sorbet de mango amb salsa de gerds
600116

Torró amb trossets d’avellana negreta Vicens
600156

Bombon 
3+3
600902
6 Packs DE 3+3u x caixa

Pack 
Fruites 
del Bosc
600916
10 Packs DE 3u x caixa

Pack
Bombon Nata
600932
10 Packs DE 3u x caixa

Pack 
Mini Ametllat
602261
6 Packs DE 6u x caixa

Bombon
Ametllat
600901
10 Packs DE 3u x caixa

Pack 
3 Ametllats
600900 
10 Packs DE 3u x caixa

Vainilla-
Xocolata
600905
8 Packs DE 6u x caixa

Nata
600936
8 Packs DE 6u x caixa

Alma Dulce
de Leche
600903
6 Packs DE 4u x caixa

Maduixa-
Nata
600930
8 Packs DE 6u x caixa

Pack
Tres Xocolates
600931
SENSE SUCRES AFEGITS
8 Packs DE 4u x caixa

Pack
Vainilla
600904 
SENSE LACTOSA
8 Packs DE 4u x caixa

Alma
de Xocolata
600915
6 Packs DE 4u x caixa

Conus

Pack 
Polo Fruits 
Vermells + Tropical
602262 
8 Packs DE 6u x caixa

Pack Nata
600907
12 Packs DE 6u x caixa

Pack Vainilla 
Cookies
600947
6 Packs DE 4u x caixa

Pack Mini
Stracciatella
600906
12 Packs DE 6u x caixa

Cortes

Pack 
Polo Drácola
602260
8 Packs DE 6u x caixa

Pack 
Polo Síndria
600934
10 Packs DE 4u x caixa

Pack 
Polo Llimona + 
Polo Taronja
600924
6 Packs DE 10u x caixa

Nata Muntada
600294
8 unitats x caixa · 500ml

Pack Savia Xoco-Avellana
602263
10 EstOiGs x caixa / 3 unitats x EstOiG 

Ametlla i 
Caramel
602264 · 500 ml

Vainilla 
Madagascar
602265 · 500 ml

Avellana i 
Xocolata
602266 · 500 ml

Caramel 
Manchiatto
602267 · 450 ml

Passionatte
Mango
602268 · 450 ml

6 unitats x caixa 
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www.dispuig.com

972 206 713


