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Abellaires Empordanesos
És una empresa apícola situada al terme municipal de Garriguella, a l’Alt 
Empordà (Girona), dedicats a la, envasat i posterior comercialització de 
mel i pol·len, procedent tant de collita pròpia com adquirits a altres socis 
productors i apicultors. 

Amb l’experiència de tota una vida dedicada al món rural, creuen 
fermament que només respectant la natura i vivint en harmonia amb 
l’entorn, podran oferir un producte artesanal i de qualitat.

  

            



Mel de timó, també conegut com a cap d'ase amb notes de Bruc i 
altres.
Color ambre clar, en nas notes florals i també algunes amargants, 
provocades pels brucs, altres lleugerament àcides.

         

,Preu: 5 € Pes: 500g

Mel de l’albera 

Abellaires 
empordanesos



Mel de muntanya

Provinent de zones boscoses i prats de muntanya del Pirineu.
Mel multifloral. Color ambre, aroma floral que recorda el cereal 
torrat, sabor intens, dolç i persistent, amb notes àcides. 
Indicada per combatre processos gripals, energètica i 
cicatritzant de la pell.

       
Preu: 5 € Pes: 500g

Abellaires 
empordanesos



Mel mil flors
Mel que procedeix del nèctar de diferents espècies vegetals, 
segons les floracions. El color i l’aroma poden variar en funció de 
la flor predominant. Gust intens i dolç, persistent en boca.

Energètica, ajuda a la digestió, cicatritzant de la pell.

    

Preu: 4,50 € Pes: 500g
Abellaires 
empordanesos



Mel de taronger
Color blanc extra, aroma intens i floral que recorda el seu origen, la 
flor de taronger, gust molt dolç i persistent amb notes àcides.
Beneficiosa per al sistema nerviós, eficaç contra 
l’insomni i adequada per afavorir la digestió.    

       

Preu: 5,50 € Pes: 500g
Abellaires 
empordanesos



Forn la Barceloneta
El “Forn la Barceloneta”, fundat l’any 1885 a Figueres, es dedica a 
l’elaboració artesana de galetes i pastes seques a partir de 
matèries primeres d’alta qualitat, amb més de 125 anys de tradició. 

Capaços de produir unes galetes selectes a l’alçada dels paladars 
més exigents. Cal recordar, que la elaboració i empaquetatge de la 
majoria de galetes és totalment artesanal.



Rosquilles
Elaborades bàsicament de farina, sucre, ous, essència d’anís, i 
matafaluga en gra. Les rosquilles de forma rodona, banyada amb 
sucre glas i aromatitzada molt lleugerament d’anís.

Preu: 3 € Pes: 250g
Forn la 
Barceloneta



Teules
Les Teules, en forma rodona i semi-doblada, única en el mercat 
està formada bàsicament per farina, sucre, ous i mantega i 
aromatitzada amb gust de vainilla.

Preu: 3 € Pes: 250g
Forn la 
Barceloneta



Pastes de full
Elaborat bàsicament de farina i margarina, estirada en fulls 
primíssims i superposats diverses vegades. Les peces més 
conegudes són els llacets i les palmeres o ulleres.

Preu: 3 € Pes: 250g
Forn la 
Barceloneta



Capsa Delicatessen
Una petita caixa que fa un homenatge al famós pintor figuerenc 
Salvador Dalí. Formada bàsicament per farina, sucre, ous i 
mantega i està aromatitzada amb lleuger gust de vainilla. 

Preu: 3,50 € Pes: 250g
Forn la 
Barceloneta



Covica

Covica Empordà es un celler de vins situat al municipi de Masarac, 
al cor de l’Empordà, un territori conegut pels seus excel·lents vins i 
productes alimentaris. Representen tres generacions 
especialitzades en l’elaboració i distribució del vi, el cava i l'oli. 
Amb l'essència de les antigues cooperatives, posant a disposició 
dels nostres clients els productes dels petits productors de la zona, 
elaborats de forma totalment artesanal i que, generalment, no es 
poden trobar a les grans superfícies.

  

            



Olives llepadits 

Olives verdes amb os. Ideals per aperitiu, amanides o per 
qualsevol ocasió.

Preu: 3 € Pes: 1000g
Covica



Olives verdial
Olives amb os de. Ideals per aperitiu, amanides o per qualsevol 
ocasió.

Preu: 3 € Pes: 1000g Covica



All i oli

La salsa allioli és d'origen mediterrani. Elaborada amb all i oli, és 
una salsa ideal per servir amb carn, peix, arròs, pa torrat, etc. ¡Als 
amants del sabor intens de l'all, els impressionarà!

  

            

Preu: 2 € Pes: 110g Covica



Can Tuies - 
El rebost de l’Empordanet

  

            

El Rebost de l’Empordanet són artesans creadors de singulars 
melmelades de fruites i verdures. Aquesta empresa està situada al 
cor de l’Alt Empordà, en el Far d’Empordà.



Préssec amb mores mores i vainilla 

La melmelada de préssec amb mores i vainilla és una melmelada 
que es pot acompanyar amb torrades, pa de pessic o per combinar 
amb formatges.

  

            

Preu: 4 € Pes: 170g  Can Tuies



Pebrot vermell rostit amb provença i   
vermut
La melmelada de pebrot vermell rostit amb provença i vermut ha 
guanyat el premi excel·lent de Girona 4 anys seguits. Es pot 
combinar amb qualsevol acompanyament.

  

            

Preu: 4 €  Pes: 170g  
Can Tuies



Albergínia rostida amb pebre vermell 
i vi de porto
La mermelada d’albergínia rostida amb pebre vermell i vi d’oporto 
és molt bona per un berenar o esmorzar, es pot combinar amb 
qualsevol tipus de pa, formatge…

  

            

Preu: 4 €  Pes: 170g  
Can Tuies



Poma amb Ratafia i Nous

La melmelada poma amb ratafia i nous és una melmelada
creativa. És perfecte per al berenar i per l’esmorzar.

  

            

Preu: 4 €  Pes: 170g  
Can Tuies



Ceres Roura
Ceres Roura és una empresa familiar de Figueres que al llarg 
de 100 anys es dedica a la fabricació d'espelmes.
L'experiència i l'ofici artesanal dels seus fundadors s'ha 
transmès generació a generació, fins convertir l'actual empresa 
en líder del mercat per la seva automatització i 
professionalitat, fabricant i comercialitzant tot tipus d'espelmes 
i complements.



Difusor perfum clean linen

Aquesta fragància es basa d'un potent aroma floral de muguet i 
liles amb refrescants notes aquoses que recorden a la roba neta, 
amb un traç final de flor de cotó. Bastonets de fusta.

  

            

Preu: 3 €  Pes: 50ml  
Ceras Roura



Espelma vas satinat citronela

Espelma en vas satinat, amb cera groga i perfum de citronela.

La citronela és una planta, coneguda per les seves propietats 
d'allunyar mosquits de forma natural

  

            

Preu: 3 €    
Ceras Roura

mida: 70mm  



Espelma Vas Setinat Perfum Clean Linen

L’ espelma perfumada en vas setinat, la seva fragància floral de 
muguet i liles amb refrescants notes aquoses que recorden a la 
roba acabada de rentar i amb un toc final de flor de cotó.

  

            

Preu: 3 €   
Ceras Roura

mida: 70mm  



Espelma vas setinat wild red fruits

L’ espelma perfumada en vas,l'aroma de fruits vermells amb tocs 
àcids de maduixa i frambuesa. La cirera i la mora hi donen un 
accent afruitat, amb una suau nota final de fulles verdes.

Preu: 3 € mida: 70mm  
Ceras Roura



LÀCTICS PERALADA
Làctics Peralada forma part de la família Marcè des de l'any 2009.

Mas Marcè va decidir adquirir aquesta marca que, fins al moment, 
només elaborava producte de vaca i estava situada - com bé diu el 
nom - en la població altempordanesa de Peralada.
Així, després d'adquirir el nom, la família Marcè va construir - en 
terrenys propis, un nou corral i una nova ordeñadora en la qual 
introdueix la nova raça d'ovella, Lacoune. 



Formatge tendre eco
Formatge tendre, té un color grogós i és un formatge de pastor 
elaborat amb llet ecològica d’ovella Lacaune (llet crua del propi 
ramat). Formatge tendre d’ovella, madurat 1 mes.

                  

                           
PVP: 9,55 € 
Preu de compra a consultar a 

la cooperativa nirsu.

Pes: 350g



Formatge romaní eco
Formatge romaní, formatge fet de llet pasteuritzada de vaca amb 
especies de romaní.El seu gust suau agafa uns tocs d'aroma de 
romaní. Ideal per menjar sol o per amanides i plats similars.    

PVP: 6,50 €
Preu de compra a consultar a 

la cooperativa nirsu.
  

Pes: 300g



Formatge natural eco 
Un formatge fet amb llet natural pasteuritzat de vaca,un producte 
100% artesa elaborat amb matèria primera d'alta qualitat i seguint 
processos totalment artesans.

               

PVP: 6 €
Preu de compra a consultar a 

la cooperativa nirsu.
Pes: 300g



Formatge madurat eco
Formatge Madurat, és un formatge de pastor elaborat amb 
llet ecològica d’ovella Lacaune (llet crua del propi ramat).   
Ha estat madurat entre 3 i 6 mesos.

          

            PVP: 9,55 €
Preu de compra a consultar a 

la cooperativa nirsu.
 

Pes: 300g



Carnisseria Joan i Elena 

L'any 1979 es va obrir a Cabanes la carnisseria Joan i Elena. La 
qualitat de la carn, el tracte amable i la llarga experiència han fet la 
carnisseria Joan i Elena sigui coneguda arreu de l'Empordà. La 
especialitat de la carnisseria Joan i Elena són els canelons, les 
croquetes, el xai i l'embotit d'elaboració pròpia.



Fuet 
Producte elaborat a partir d’una selecció de carns i greix de porc, 
condimentat amb sal, espècies i embotit en tripa natural. El procés 
de curació li acaba de donar un aroma i gust característic que fa 
que sigui un producte molt llaminer, apte per els millors aperitius i 
entrepans.

  

  Preu: 2,5 € Pes: 200g



LLONGANISSA CASOLANA

Llonganissa casolana de qualitat extra elaborada seguint les 
receptes tradicionals seleccionant els millors carns magres de porc 
fins al punt òptim de curació per a aconseguir l’autèntic sabor 
d’embotit casola.

Preu: 5 € Pes: 350g



Xoriç Picant 

Està elaborat amb carn de porc, fumat i curat al fred i a la gelada, 
de color vermell-fosc característic i una aroma peculiar pel sistema 
de curació.

Preu: 2 € Pes: 200g


