
CATÀLEG  

Cooperativa SomJov 

INS CENDRASSOS 

972 50 79 08 
somjovcendrassos@gmail.com 



MELMELADA 



Melmelada llàgrimes de mango  

Les llàgrimas de mango  del 
Rebost de l' Empordanet són  
l’elecció perfecta per 
l’acompanyament de foie mi 
cuit i formatge de cabra. 
Preu: 3 €/ut 
Pes: 150 gr 
 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



Melmelada de pebrot escalivat 

amb vermut  

La melmelada de pebrot 
escalivat i vermut del Rebost de 
l' Empordanet ha guanyat el 
premi de Girona Excel·lent 
2016-17. 
Preu: 3,50 €/ut 
Pes: 175 gr 
 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



Melmelada llàgrimes de gin tònic  

Les llàgrimas de gin tònic del 
Rebost de l' Empordanet són 
l’elecció perfecta per qualsevol 
acompanyament. 
Preu: 4 €/ut 
Pes: 150 gr 
 
 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



Spheeros de roses  

Esferes de Roses del Rebost de 
l’Empordanet, dolces amb 
textura suau, ideal per 
acompanyar formatges, arrós i 
fer amanides creatives. 
Preu: 4 €/ut 
Pes: 55  gr 
 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



MEL 



Mel les alberes selecció 

Mel multifloral  d’Abellaires 
Empordanesos amb predomini 
de cap d’ase   –també anomenat 
timó–, farigola i romaní.  
Preu: 4,50 €/ut 
Pes: 500gr 
 
 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



Romaní, timó i farigola 

Elaborada per Abellaires 
Empordanesos, predomina la 
flor de romaní. Color blanc 
extra, aroma característic del 
seu orígen botànic, delicat i 
persistent, gust dolç i suau amb 
notes farinàcies. 
Preu: 4,75 €/ut 
Pes: 500 gr 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT. 



FORMATGES 



Formatge El llanut 

El llanut és un formatge de pastor 
elaborat pel Mas Marcè amb llet 
ecològica d’ovella ripollesa. 
Aquest formatge ha estat 
madurat en càmara sobre un niu 
de llana d’ovella que li dóna un 
sabor molt especial. 
Preu: 12 € 
Pes: 250 gr 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



Formatge El marí 

El marí està elaborat  pel Mas 
Marcè amb llet crua i amb 
certificació ecològica d’ovella 
ripollesa del, quallat amb quall 
vegetal herba col. 
Ideal per menjar amb una llesca 
de pa i un parell de figues 
seques. 
Preu: 9 € 
Pes: 200gr 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



Formatge tendre d’ovella amb ECO herbes 

És un formatge de pastor  de 
Làctics Peralada elaborat amb 
llet ecològica d’ovella Lacoune 
(llet crua del propi ramat). 
Madurat un mes en càmara. 
Formatge tipu extra-gras 
Preu: 9,90€ 
Pes: 350gr 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



Madurat d’ovella ECO 

És un formatge de pastor de 
Làctics Peralada el·laborat amb 
llet ecològica d’ovella Lacoune. 
Madurat durant entre tres i sis 
mesos. 
Formatge tipus extra-gras. 
Preu: 9,90€ 
Pes: 300gr 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



OLI D’OLIVA 



Oli d’oliva  

L’oli d’oliva verge Formentals de la 
Cooperativa d’Espolla,  procedeix 
d’arbres centenaris de les varietats 
curivell i argudell, que son les 
caracteristiques de la zona protegida 
de l’Albera. 
De color groc-verdós intens, aroma 
penetrant i afruitat, el seu sabor suau i 
persistent es va afinant en el procés de 
decantació natural i lent maduració.  
Preu: 24,50€/ut 
Volum : 5L 
 
NO INCOU DESPESES DE TRANSPORT  
 
 



Oli d’oliva  

L’oli d’oliva verge Formentals de la 
Cooperativa d’Espolla procedeix 
d’arbres centenaris de les varietats 
curivell i argudell, que son les 
caracteristiques de la zona protegida 
de l’Albera. 
De color groc-verdós intens, aroma 
penetrant i afruitat, el seu sabor suau i 
persistent es va afinant en el procés de 
decantació natural i lent maduració.  
Preu: 10,50€/ut 
Volum : 2L 
 
NO INCOU DESPESES DE TRANSPORT  
 
 



EMBOTIT 



Xoriç 

Xoriç fet a la carnisseria Joan i 
Elena  de Cabanes amb magre 
de porc de primera qualitat i 
condimentat amb pebre perquè 
li doni un toc picant i fet 
assecar durant 35 dies.  
Preu:2€/ut  
Pes: 200g 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



Fuet  

Producte elaborat a la carnisseria 
Joan i Elena amb magre de porc 
de primera qualitat, està 
condimentat amb sal, pebre i una 
mica de sucre per tal de donar-li 
un inigualable toc dolç. Posat a 
assecar durant 25 dies  
Preu: 2,50€/ut 
Pes: 150 gr 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



Llonganissa  

Els embotits tradicionals de la 
carnisseria Joan i Elena estan 
fets amb exquisit magre de 
porc picat. Posat a assecar 
durant 50 dies, perquè arribi al 
millor sabor. 
Preu: 4€/ut 
Pes: 150 gr 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



GALETES 



Capsa delicatessen 

Capsa de galetes delicatessen,  
del Forn La Barceloneta, molt 
típica de l’Alt Empordá i que 
són un homenatge al gran 
pintor de la nostra ciutat, amb 
unes galetes molt cruixents. 
Preu: 3,25€/ut 
Pes:200g 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



Teules d’ametlla  

Galeta de forma rodona, 
realitzada bàsicament 
d’atmelles, de textura molt fina, 
amb una lleugera olor a llimó. 
Preu: 3,25 €/ut 
Pes: 250gr 
 
 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



Carquinyolis 

Els Carquinyolis són galetes 
típicas catalanes. Elaborada 
amb farina, sucre, ous, mantega 
i avellanes. 

Preu: 3€/ut 

Pes: 250gr 

NO INCLOU LES DESPESES DE 
TRANSPORT. 

 



Rosquilles 

Les Rosquilles del Forn de la 
Barceloneta, estan elaborades 
bàsicament per farina, sucre, ous, 
lavadura, anís i matafaluga en gra.  

Preu: 4,07 €7ut. 

Pes: 250g. 

 

NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT. 



ARTESANIA 



Polseres de fil  

Pulseres de fil, fetes a mà per 
nosaltres. Es pot personalitzar 
el color i la mida.  
Preu:0,75€/ut o 1€/ut segons 
nombre de fils. 
 
 
 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
 



Polseres de fil 

Pulseres de fil, fetes a mà per 
nosaltres  

Preu: 1,5€/ut         

 

         

NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polseres de cuir  

És una pulsera de cuir, molt 
elegant. Adaptable a la mida del 
canell. 
Preu: 2€/ut 
 
 
 
 
 
NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT 
   
 



Collar de Cuir 

És un collar cenyit de cuir amb un 
preu únic. Es pot escollir entre 
cuir de color negre, marró fosc, i 
grana.                           

Preu: 2€/ut    

NO INCLOU DESPESES DE 
TRANSPORT                

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


