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• Mercat del Clot - 93 245 23 15
• Carrer Mallorca, 558 - 93 435 74 82
• Carrer Pi Margall, 42 - 93 681 72 40
• Mercat de Montgat - 93 667 66 79
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NOTÍCIES XARCUTERIES BOSCH

•

BOTIFARRA DE VEDELLA
100% vedella
Només conté: sal i pebre, sense conservants ni additius.

•

La botifarra de vedella Bosch, elaborada amb carn
de vedella femella que conté un major percentatge de
greixos cardio saludables. - Que ningú es quedi sense provar-la!
Botifarres de vedella fetes 100% amb carn de vedella, sense ou,
cereals ni colorants, per la qual cosa és totalment apte per a celíacs.
Fes-la a la planxa o a la graella amb una mica de verduretes al costat
i tindràs un dinar bo i saludable.

TEMPS DE BARBACOES I CALÇOTADES
Amb l'arribada de la calor, comença a venir de gust fer una
barbacoa a l'aire lliure i gaudir d'un dia reunit amb familiars o d'amics.
El gust de cuinar aliments a la graella és inconfusible i
especial. A les nostres botigues hi trobaràs tot tipus de
carn (bou/vedella/pollastre/porc) hamburgueses, salsitxes,
botifarres, broquetes, xoriços,...

•

LES BARBACOES SÓN PER GAUDIR-LES.
DEL MENJAR ENS N’OCUPEM NOSALTRES.

La formatgeria Bosch
BELEGEN
Aquesta quinzena us recomanem un formatge dels Països Baixos
de llet pasteuritzada de cabra.
EL FORMATGE BELEGEN
Un formatge de Pasta semi-dura, premsada i cuita.
Es madura en coves durant 9 mesos amb temperatures per sobre
de 12º on els nivells d'humitat són més baixos per assegurar un
adequat assecat.
Important, s’elabora amb quall vegetal, el que permet adequar-lo a una dieta
semi-vegetariana.
La pasta interior és d'un preciós color blanc que s’enfosqueix cap a les vores.
El sabor és suau però ric, mantegós amb pinzellades de nou amb caramel, petites
notes de fenc i un agradable sabor a llet de cabra al final.
Recomanat per nens ja que els encantarà pel seu dolç sabor.

•

EL COMERÇ DE BARCELONA SONA BÉ

Campanya Comerç de proximitat - Ajuntament de Barcelona
Campanya de Promoció del comerç de Barcelona potenciant el model de comerç de proximitat de la ciutat a poblacions,
al centre, barris, mercats per reforçar el seu valor social, econòmic i urbà.
La compra de proximitat quotidiana és l’eix bàsic per mantenir el model de ciutat sostenible i responsable que tots volem.

www.ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca
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Gràcies a tots i ja podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments !! - Per donar-te de baixa de les news-bosch, envia un mail a xarcuteriesbosch@xarcuteriesbosch.com

