
 

ONZE EMPRESES POLONESES PARTICIPEN AL INTERNATIONAL FINE FOOD MEETING, 

CENTRAT EN ELS PRODUCTES GOURMET

 

• La missió inversa tindrà lloc de

Lleida 

• Polònia ocupa la 14ena posició en

• La semana finalitzarà 

experiències amb productors andorrans

 

En el marc del Projecte CCI Pirineus

posa a l’abast de les empreses del sector gourmet

negoci als importadors procedents de 

participaran al International Fine Food Meeting

comercials, empresarials i de networking entre les empreses de l’àrea transfronterera

 

La iniciativa segueix els passos de la trobada organitzada el març de 2017 en la que es van obrir 

nous contactes i interaccions comercials entre 

resta de la setmana, el sector gourmet podrà establir contactes amb els importadors 

participants a la Missió Comercial Inversa procedents de Polònia per incorporar els 

productes a aquest mercat. 

andorranes i de la Catalunya Nord que interaccionaran amb els 11 importadors Polonesos 

(vegeu relació al final). 

 

El mercat gourmet a Polònia 

 

El mercat gourmet a Polònia presenta un potencial de desenvolupament, influenciat per 

l'augment del poder adquisitiu

consum d'Europa occidental, la major preocupació per la salut i per la cura

NOTA DE PREMSA 

ONZE EMPRESES POLONESES PARTICIPEN AL INTERNATIONAL FINE FOOD MEETING, 

CENTRAT EN ELS PRODUCTES GOURMET 

tindrà lloc de l’12 al 14 de juny al Palau de Congressos de la Llotja de 

Polònia ocupa la 14ena posició en les exportacions lleidatanes 

La semana finalitzarà el dia 15 de juny amb un FAM Trip a Andorra per intercanviar 

experiències amb productors andorrans 

En el marc del Projecte CCI Pirineus-Poctefa, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 

de les empreses del sector gourmet l’oportunitat de presentar el seu model de 

als importadors procedents de PoLònia que des de demà i fins el 

participaran al International Fine Food Meeting que té per objectiu fomentar les relacions 

comercials, empresarials i de networking entre les empreses de l’àrea transfronterera

La iniciativa segueix els passos de la trobada organitzada el març de 2017 en la que es van obrir 

nous contactes i interaccions comercials entre les empreses de la zona transfronterera. La 

el sector gourmet podrà establir contactes amb els importadors 

participants a la Missió Comercial Inversa procedents de Polònia per incorporar els 

productes a aquest mercat. En total hi prenen part 24 empreses lleidatanes, gironines, 

andorranes i de la Catalunya Nord que interaccionaran amb els 11 importadors Polonesos 

  

El mercat gourmet a Polònia presenta un potencial de desenvolupament, influenciat per 

l'augment del poder adquisitiu, l'accessibilitat a nous ingredients, l'adopció dels patrons de 

consum d'Europa occidental, la major preocupació per la salut i per la cura del medi ambient. En 
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comercials, empresarials i de networking entre les empreses de l’àrea transfronterera. 

La iniciativa segueix els passos de la trobada organitzada el març de 2017 en la que es van obrir 

les empreses de la zona transfronterera. La 

el sector gourmet podrà establir contactes amb els importadors 

participants a la Missió Comercial Inversa procedents de Polònia per incorporar els 

lleidatanes, gironines, 
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El mercat gourmet a Polònia presenta un potencial de desenvolupament, influenciat per 
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del medi ambient. En 



aquest context, el mercat polonès comença a oferir oportunitats per a la creació de relacions 

comercials i posicionament dels productes gourmet de la regi

 

El mercat polonès d'aliments està determinat f

això, el nínxol dels consumidors que busquen productes d'alta qualitat i característiques especials 

en els productes d'importació comença a desenvolupar

pedagogia sobre el valor, característiques i formes de preparació dels productes i aliments 

gourmet, ja que en molts casos no hi ha coneixement d'ells ni es fan servir a la cuina local i, a més, 

s'associen amb preparacions d'alt nivell de dificultat.

 

La percepció que té el consumidor polonès sobre els productes gourmet és la d’aliments 

selectes per la seva gran qualitat, caràcter únic, disseny distintiu i processos d'elaboració 

exclusius. A Polònia solen ser classificats com "premium", a causa dels seus alts preus que es 

justifiquen per la seva qualitat i oferta reduïda. A Polònia, dins de la categoria gourmet, també s’hi 

inclouen els productes orgànics, saludables, i exòtics. 

 

Pel que fa als factors de compra d’aquest tipus de productes, els polonesos fan servir els crit

de preu, qualitat, disseny, processos i estàndards de producció, i lloc de procedència per definir 

un producte com gourmet. 

 

En aquest sentit, tot i que els consumidors polonesos són molt conscients del factor preu, l'èxit 

econòmic de Polònia ha donat

qualitat. A més, els hàbits de consum dels consumidors polonesos són cada vegada més 

occidentalitzats i això es reflecteix en l'augment de la demanda de béns de luxe, inclosos els 

aliments. Amb una població de gairebé 40 milions d’habitants i un poder adquisitiu en 

creixement, Polònia resulta d’un mercat d’alt interès per a les empreses gourmet de la regió 

transfronterera, tant per la seva proximitat, la facilitat en l’operativa comercial, com per l

variables macroeconòmiques 

 
 

aquest context, el mercat polonès comença a oferir oportunitats per a la creació de relacions 

comercials i posicionament dels productes gourmet de la regió transfronterera dels Pirineus.

El mercat polonès d'aliments està determinat fonamentalment pel factor de preu. No obstant 

això, el nínxol dels consumidors que busquen productes d'alta qualitat i característiques especials 

en els productes d'importació comença a desenvolupar-se, tot i que segueix sent necessari fer 

l valor, característiques i formes de preparació dels productes i aliments 

gourmet, ja que en molts casos no hi ha coneixement d'ells ni es fan servir a la cuina local i, a més, 

s'associen amb preparacions d'alt nivell de dificultat. 

el consumidor polonès sobre els productes gourmet és la d’aliments 

selectes per la seva gran qualitat, caràcter únic, disseny distintiu i processos d'elaboració 

. A Polònia solen ser classificats com "premium", a causa dels seus alts preus que es 

justifiquen per la seva qualitat i oferta reduïda. A Polònia, dins de la categoria gourmet, també s’hi 

inclouen els productes orgànics, saludables, i exòtics.  

Pel que fa als factors de compra d’aquest tipus de productes, els polonesos fan servir els crit

de preu, qualitat, disseny, processos i estàndards de producció, i lloc de procedència per definir 

En aquest sentit, tot i que els consumidors polonesos són molt conscients del factor preu, l'èxit 

econòmic de Polònia ha donat pas a una creixent classe mitjana que demana productes de 

qualitat. A més, els hàbits de consum dels consumidors polonesos són cada vegada més 

occidentalitzats i això es reflecteix en l'augment de la demanda de béns de luxe, inclosos els 

població de gairebé 40 milions d’habitants i un poder adquisitiu en 

creixement, Polònia resulta d’un mercat d’alt interès per a les empreses gourmet de la regió 

transfronterera, tant per la seva proximitat, la facilitat en l’operativa comercial, com per l

 expressades anteriorment. 

 

 

aquest context, el mercat polonès comença a oferir oportunitats per a la creació de relacions 

ó transfronterera dels Pirineus. 

onamentalment pel factor de preu. No obstant 

això, el nínxol dels consumidors que busquen productes d'alta qualitat i característiques especials 

se, tot i que segueix sent necessari fer 

l valor, característiques i formes de preparació dels productes i aliments 

gourmet, ja que en molts casos no hi ha coneixement d'ells ni es fan servir a la cuina local i, a més, 

el consumidor polonès sobre els productes gourmet és la d’aliments 

selectes per la seva gran qualitat, caràcter únic, disseny distintiu i processos d'elaboració 

. A Polònia solen ser classificats com "premium", a causa dels seus alts preus que es 

justifiquen per la seva qualitat i oferta reduïda. A Polònia, dins de la categoria gourmet, també s’hi 

Pel que fa als factors de compra d’aquest tipus de productes, els polonesos fan servir els criteris 

de preu, qualitat, disseny, processos i estàndards de producció, i lloc de procedència per definir 

En aquest sentit, tot i que els consumidors polonesos són molt conscients del factor preu, l'èxit 

pas a una creixent classe mitjana que demana productes de 

qualitat. A més, els hàbits de consum dels consumidors polonesos són cada vegada més 

occidentalitzats i això es reflecteix en l'augment de la demanda de béns de luxe, inclosos els 

població de gairebé 40 milions d’habitants i un poder adquisitiu en 

creixement, Polònia resulta d’un mercat d’alt interès per a les empreses gourmet de la regió 

transfronterera, tant per la seva proximitat, la facilitat en l’operativa comercial, com per les 



DADES EXPORTACIÓ PRODUCTES
 
Com es pot veure a les taules adjuntes, 

productes gourmet que es fan des de les empreses lleidatanes

l’oli d’oliva, seguit del mercat de configures i melmelades.

 

   

Aceite de oliva 

Confituras y mermeladas 

Miel 

Galletas 

Confitería de azúcar (incluye turrón 
que no sea de chocolate y 
mazapanes) 

Conservas vegetales 

Chorizo y otros productos curados 

Jamón y paleta 

Pastas alimenticias 

Vinagre 

TOTAL 1.746.451,71 
 
 
RANQUING PAÏSOS EXPORTADORS AL MERCAT PO
 
 

Francia 

Italia 

Estados Unidos 

Reino Unido 

Brasil 

Corea del Sur 

Países Bajos 

Alemania 

Rusia 

Suiza 

China 

Portugal 

EXPORTACIÓ PRODUCTES GOURMET DE LLEIDA A POLÒNIA 

Com es pot veure a les taules adjuntes, Polònia ocupa la 14ena posición en les exportacions de 

productes gourmet que es fan des de les empreses lleidatanes. Per sectors, el més actiu és el de 

oliva, seguit del mercat de configures i melmelades. 

   2014 2015 2016 

1.634.112,94 2.857.946,82 5.578.688,78

16.891,20 13.894,40 64.482,30

    38.697,24

    

949,04   816,00

74.880,66   

1.538,50 65.468,13 16.961,40

8.173,00 7.604,80 12.877,57

8.305,75   

1.600,62   

1.746.451,71 € 2.944.914,15 € 5.712.523,29 

RTADORS AL MERCAT POLONÈS 

68.798.112,81  

47.336.569,94 €  

43.403.823,94 €  

25.367.628,16 €  

24.887.359,46 €  

19.343.619,63 €  

16.415.752,59 €  

16.148.743,83 €  

14.576.252,51 €  

7.787.810,49 €  

7.486.022,83 €  

6.992.274,97 €  

Andorra 

Polonia 

Japón 

Nueva Zelanda 

India 

Bélgica 

México 

Suecia 

SubTotal 

Total 

 

 

en les exportacions de 

Per sectors, el més actiu és el de 

  2017 

5.578.688,78 6.075.056,24 

64.482,30 163.699,20 

38.697,24 10.749,77 

  7.790,75 

816,00 4.698,26 

  17,13 

16.961,40   

12.877,57   

    

    

5.712.523,29 € 6.262.011,35 € 

6.760.875,13 € 

6.262.011,35 € 

5.244.386,08 € 

5.131.081,45 € 

4.878.573,48 € 

4.522.830,71 € 

4.006.689,43 € 

3.397.684,94 € 

338.748.103,73 € 

393.632.561,21 € 

 



 

EMPRESES LLEIDATANES, FRANCESES I GIRONINES:

 

1) Mon Ermitage.  

Empresa lleidatana dedicada a la producció d’oli d’alta qualitat. La família Solé Llort de “Can

Vilar”, converteix les olives arbequines en or líquid, fruit d’aquesta terra mil·lenària i 

ancestral treballada pels nostres avantpassats. Per tot això, Mon Ermitage és un símbol de 

qualitat i una clara aposta per la innovació. La nostra empresa crea per 

clients una cosa que omple l’ànima mediterrània, una creació culinària qua va més enllà dels 

segles. 

 

2) La Selva 

Empresa gironina dedicada a la producció d’embotits. L’1 de desembre de 1917 el jove Josep 

Albertí, originari de Campllong 

una modesta carnisseria on venen carn fresca i embotits, i ràpidament comencen a 

subministrar a altres botigues de pobles veïns, sent un referent de qualitat molt ben acceptat 

a tota la comarca. El 1987 La gerència passa a mans de Xavier Albertí, la tercera generació 

familiar. L’empresa es professionalitza i es potencia la innovació, la qualitat i la producció de 

productes d’alta xarcuteria. La marca La Selva creix en notorietat gràcies a la comunica

consumidor i a una creixent penetració en el mercat. Es porta a terme una important 

ampliació que inclou una sala blanca de grans dimensions, orientada al servei de producte 

llescat que es va imposant en el mercat.

 

3) Valent 

Productes Valent, S.A. és una empresa familiar gironina fundada l’any 1924

la fabricació i comercialització de Pernil Serrà, 

forma part,  juntament amb NORFRISA (escorxador general frigorífic) i FRIUSA (sala 

d'especejament i magatzem frigorífic), d’un dels grups carnis més importants de la regió i 

això ens permet garantir la seguretat alimentària i el control total de tot el procés de 

EMPRESES LLEIDATANES, FRANCESES I GIRONINES: 

Empresa lleidatana dedicada a la producció d’oli d’alta qualitat. La família Solé Llort de “Can

Vilar”, converteix les olives arbequines en or líquid, fruit d’aquesta terra mil·lenària i 

ancestral treballada pels nostres avantpassats. Per tot això, Mon Ermitage és un símbol de 

qualitat i una clara aposta per la innovació. La nostra empresa crea per a tots els nostres 

clients una cosa que omple l’ànima mediterrània, una creació culinària qua va més enllà dels 

Empresa gironina dedicada a la producció d’embotits. L’1 de desembre de 1917 el jove Josep 

Albertí, originari de Campllong (Girona) es casa amb Mercè Bosch. Tots dos posen en marxa 

una modesta carnisseria on venen carn fresca i embotits, i ràpidament comencen a 

subministrar a altres botigues de pobles veïns, sent un referent de qualitat molt ben acceptat 

1987 La gerència passa a mans de Xavier Albertí, la tercera generació 

familiar. L’empresa es professionalitza i es potencia la innovació, la qualitat i la producció de 

productes d’alta xarcuteria. La marca La Selva creix en notorietat gràcies a la comunica

consumidor i a una creixent penetració en el mercat. Es porta a terme una important 

ampliació que inclou una sala blanca de grans dimensions, orientada al servei de producte 

llescat que es va imposant en el mercat. 

una empresa familiar gironina fundada l’any 1924

la fabricació i comercialització de Pernil Serrà,  Pernil Curat i embotits curats

juntament amb NORFRISA (escorxador general frigorífic) i FRIUSA (sala 

nt i magatzem frigorífic), d’un dels grups carnis més importants de la regió i 

això ens permet garantir la seguretat alimentària i el control total de tot el procés de 

 

Empresa lleidatana dedicada a la producció d’oli d’alta qualitat. La família Solé Llort de “Can 

Vilar”, converteix les olives arbequines en or líquid, fruit d’aquesta terra mil·lenària i 

ancestral treballada pels nostres avantpassats. Per tot això, Mon Ermitage és un símbol de 

a tots els nostres 

clients una cosa que omple l’ànima mediterrània, una creació culinària qua va més enllà dels 

Empresa gironina dedicada a la producció d’embotits. L’1 de desembre de 1917 el jove Josep 

(Girona) es casa amb Mercè Bosch. Tots dos posen en marxa 

una modesta carnisseria on venen carn fresca i embotits, i ràpidament comencen a 

subministrar a altres botigues de pobles veïns, sent un referent de qualitat molt ben acceptat 

1987 La gerència passa a mans de Xavier Albertí, la tercera generació 

familiar. L’empresa es professionalitza i es potencia la innovació, la qualitat i la producció de 

productes d’alta xarcuteria. La marca La Selva creix en notorietat gràcies a la comunicació a 

consumidor i a una creixent penetració en el mercat. Es porta a terme una important 

ampliació que inclou una sala blanca de grans dimensions, orientada al servei de producte 

una empresa familiar gironina fundada l’any 1924 especialitzada en 

Pernil Curat i embotits curats. L’ empresa 

juntament amb NORFRISA (escorxador general frigorífic) i FRIUSA (sala 

nt i magatzem frigorífic), d’un dels grups carnis més importants de la regió i 

això ens permet garantir la seguretat alimentària i el control total de tot el procés de 



producció dels nostres pernils i embotits, així com seleccionar les millors carns.

Valent, S.A. hem sabut mantenir la tradició i el sabor dels nostres productes, al mateix temps 

 que hem dotat les nostres 

control.  Tots aquests esforços ens han permès estar presents en no

actualment exportem un 75 % de la nostra producció.

 

4) Torrons i Mel Alemany 

L’empresa lleidatana es va crear als anys setanta quan Miquel Alemany i Hospital va decidir 

muntar una envasadora de mel per a ampliar la fabricació de torrons. De 

néixer per l’augment gradual de l’activitat que ja feia anys que s’estava duent a terme, 

sobretot perquè es va passar de vendre només a la comarca per a fer

acaballes de l’any 1800, la Sra. Mundeta va començar a 

mena de caramel fet amb mel i sucre. Més tard, però, va passar a fer torrons gràcies a la 

incorporació dels fruits secs. Així, ben aviat va destacar d’entre la resta d’artesans de les 

comarques veïnes perquè elaborava una

encara ens distingeix. En aquella època, la venda dels productes se centrava sobretot al 

municipi, però poc a poc es va anar ampliant a tota la comarca.L’empresa Mels Alemany està 

ubicada al poble d’Os de Balaguer, un municipi de la comarca de la Noguera, a uns 14 km de 

Balaguer, direcció a la Vall d’Àger. Os de Balaguer és un poble petit d’uns 400 habitants, 

envoltat per una sèrie de petites muntanyes que li proporcionen un encant particular. De cara 

a la nostra activitat, el marc és incomparable, ja que les grans extensions de terreny sense 

conrear possibiliten la proliferació de plantes aromàtiques 

de les quals aconseguim una mel excel·lent.

5) Cafès Batalla  

Empresa lleidatana dedicada a la comercialització de cafès. 

que va començar en aquest món en els aleshores prestigiosos 

Diversos anys més tard va fundar Cafés

fills s'ha convertit en Grupo Cafés Batalla, amb diverses marques de cafè i la nostra pròpia 

empresa de servei tècnic. La nostra empresa compta amb el certificat UNE

com a garantia de que complim els requeriments necessaris per a un sistema de gestió de 

producció dels nostres pernils i embotits, així com seleccionar les millors carns.

Valent, S.A. hem sabut mantenir la tradició i el sabor dels nostres productes, al mateix temps 

que hem dotat les nostres  instal·lacions de la més moderna tecnologia de producció i 

Tots aquests esforços ens han permès estar presents en nombrosos països i 

actualment exportem un 75 % de la nostra producció. 

 

’empresa lleidatana es va crear als anys setanta quan Miquel Alemany i Hospital va decidir 

muntar una envasadora de mel per a ampliar la fabricació de torrons. De 

néixer per l’augment gradual de l’activitat que ja feia anys que s’estava duent a terme, 

sobretot perquè es va passar de vendre només a la comarca per a fer-ho a tot Catalunya. A les 

acaballes de l’any 1800, la Sra. Mundeta va començar a fabricar, de manera artesanal, una 

mena de caramel fet amb mel i sucre. Més tard, però, va passar a fer torrons gràcies a la 

incorporació dels fruits secs. Així, ben aviat va destacar d’entre la resta d’artesans de les 

comarques veïnes perquè elaborava una pasta extraordinàriament blanca, que avui en dia 

encara ens distingeix. En aquella època, la venda dels productes se centrava sobretot al 

municipi, però poc a poc es va anar ampliant a tota la comarca.L’empresa Mels Alemany està 

alaguer, un municipi de la comarca de la Noguera, a uns 14 km de 

Balaguer, direcció a la Vall d’Àger. Os de Balaguer és un poble petit d’uns 400 habitants, 

envoltat per una sèrie de petites muntanyes que li proporcionen un encant particular. De cara 

ostra activitat, el marc és incomparable, ja que les grans extensions de terreny sense 

conrear possibiliten la proliferació de plantes aromàtiques —com ara el romaní o la farigola

de les quals aconseguim una mel excel·lent. 

ana dedicada a la comercialització de cafès. El 1950 gràcies a Pedro Batalla, 

que va començar en aquest món en els aleshores prestigiosos Torrefactos Magna

Diversos anys més tard va fundar Cafés Batalla empresa que actualment, de la mà dels seus 

fills s'ha convertit en Grupo Cafés Batalla, amb diverses marques de cafè i la nostra pròpia 

empresa de servei tècnic. La nostra empresa compta amb el certificat UNE-EN ISO 9001:2008 

complim els requeriments necessaris per a un sistema de gestió de 

 

producció dels nostres pernils i embotits, així com seleccionar les millors carns. A Productes 

Valent, S.A. hem sabut mantenir la tradició i el sabor dels nostres productes, al mateix temps 

instal·lacions de la més moderna tecnologia de producció i 

mbrosos països i 

’empresa lleidatana es va crear als anys setanta quan Miquel Alemany i Hospital va decidir 

muntar una envasadora de mel per a ampliar la fabricació de torrons. De fet, l’empresa va 

néixer per l’augment gradual de l’activitat que ja feia anys que s’estava duent a terme, 

ho a tot Catalunya. A les 

fabricar, de manera artesanal, una 

mena de caramel fet amb mel i sucre. Més tard, però, va passar a fer torrons gràcies a la 

incorporació dels fruits secs. Així, ben aviat va destacar d’entre la resta d’artesans de les 

pasta extraordinàriament blanca, que avui en dia 

encara ens distingeix. En aquella època, la venda dels productes se centrava sobretot al 

municipi, però poc a poc es va anar ampliant a tota la comarca.L’empresa Mels Alemany està 

alaguer, un municipi de la comarca de la Noguera, a uns 14 km de 

Balaguer, direcció a la Vall d’Àger. Os de Balaguer és un poble petit d’uns 400 habitants, 

envoltat per una sèrie de petites muntanyes que li proporcionen un encant particular. De cara 

ostra activitat, el marc és incomparable, ja que les grans extensions de terreny sense 

com ara el romaní o la farigola—, 

El 1950 gràcies a Pedro Batalla, 

Torrefactos Magna de Lleida. 

Batalla empresa que actualment, de la mà dels seus 

fills s'ha convertit en Grupo Cafés Batalla, amb diverses marques de cafè i la nostra pròpia 

EN ISO 9001:2008 

complim els requeriments necessaris per a un sistema de gestió de 



qualitat.A Grup Cafés Batalla apostem pels cafès certificats. Vam ser dels primers a 

aconseguir la llicència FLO-

Consell Català de la Producció Agraria Ecològica 

sense herbicides ni pesticides químics, comprat a un preu just, que afavoreix el 

desenvolupament sostenible de les produccions agràries.

 

6) FAR Jamón Serrano 

A FAR Pernils i Embotits, empresa que pertany al Grup Cañigueral, 

productes continguts en la nostra denominació

mercat internacional amb els embotits del Grup Cañigueral. Donen un servei adaptat a les 

necessitats de cada client. Des de 1969 ofereixen la tradició i autenticitat heretades dels 

millors mestres pernilers; i replicades amb cura a les nostres instal·lacions de Les Preses 

(Girona), a l’entorn privilegiat del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

tradicional per a la producció de pernils i embotits d’extraordinària qualitat.

7) Cal Senzill 

Es un petit obrador de conserves vegetals completament artesà que neix com a projecte 

d'una emprenedora  que ha pretés

persones que es posen a la cuina sense renunciar ni a la qualitat ni al gust de sempre per això 

i pel que fa a la primera matèria el compromís ferm amb els productes de proximitat, qualitat 

i temporada sempre completament naturals i en la mesura del possible sense tractar.

 

8) Birba 

La història de Birba es remunta al segle XIX i ens situa a Camprodon. Camprodon es troba 

situat al cor mateix del Pirineu Oriental, a la província de Girona. Construït sobre t

centenàries i envoltat de natura, ofereix contrastos increïbles en qualsevol època de l’any.En 

aquesta localitat, la família Birba regentava aleshores un petit negoci d’ultramarins. En 

aquella època, Camprodon, pel seu clima i entorn natural, ja 

destinacions d’estiueig preferides dels barcelonins. Això va fer prosperar el negoci, 

especialment els melindros i els productes de confiteria, que s’havien començat a elaborar 

per al públic estival i que ben aviat van assolir gr

qualitat.A Grup Cafés Batalla apostem pels cafès certificats. Vam ser dels primers a 

-CERT i el Segell de Comerç Just. Som operadors certificats pel 

à de la Producció Agraria Ecològica (CCPAE). Des de 2005 oferim cafè cultivat 

sense herbicides ni pesticides químics, comprat a un preu just, que afavoreix el 

desenvolupament sostenible de les produccions agràries. 

ts, empresa que pertany al Grup Cañigueral, són especialistes en els 

productes continguts en la nostra denominació. Elaborem pernil serrà i els comercialitzen al 

mercat internacional amb els embotits del Grup Cañigueral. Donen un servei adaptat a les 

sitats de cada client. Des de 1969 ofereixen la tradició i autenticitat heretades dels 

millors mestres pernilers; i replicades amb cura a les nostres instal·lacions de Les Preses 

a l’entorn privilegiat del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa,

tradicional per a la producció de pernils i embotits d’extraordinària qualitat.

Es un petit obrador de conserves vegetals completament artesà que neix com a projecte 

que ha pretés des del principi estalviar  hores de feina a totes les 

persones que es posen a la cuina sense renunciar ni a la qualitat ni al gust de sempre per això 

i pel que fa a la primera matèria el compromís ferm amb els productes de proximitat, qualitat 

a sempre completament naturals i en la mesura del possible sense tractar.

La història de Birba es remunta al segle XIX i ens situa a Camprodon. Camprodon es troba 

situat al cor mateix del Pirineu Oriental, a la província de Girona. Construït sobre t

centenàries i envoltat de natura, ofereix contrastos increïbles en qualsevol època de l’any.En 

aquesta localitat, la família Birba regentava aleshores un petit negoci d’ultramarins. En 

aquella època, Camprodon, pel seu clima i entorn natural, ja començava a ser una de les 

destinacions d’estiueig preferides dels barcelonins. Això va fer prosperar el negoci, 

especialment els melindros i els productes de confiteria, que s’havien començat a elaborar 

per al públic estival i que ben aviat van assolir gran fama per la seva qualitat i sabor.

 

qualitat.A Grup Cafés Batalla apostem pels cafès certificats. Vam ser dels primers a 

. Som operadors certificats pel 

(CCPAE). Des de 2005 oferim cafè cultivat 

sense herbicides ni pesticides químics, comprat a un preu just, que afavoreix el 

especialistes en els 

Elaborem pernil serrà i els comercialitzen al 

mercat internacional amb els embotits del Grup Cañigueral. Donen un servei adaptat a les 

sitats de cada client. Des de 1969 ofereixen la tradició i autenticitat heretades dels 

millors mestres pernilers; i replicades amb cura a les nostres instal·lacions de Les Preses 

Garrotxa, un àmbit 

tradicional per a la producció de pernils i embotits d’extraordinària qualitat. 

Es un petit obrador de conserves vegetals completament artesà que neix com a projecte 

hores de feina a totes les 

persones que es posen a la cuina sense renunciar ni a la qualitat ni al gust de sempre per això 

i pel que fa a la primera matèria el compromís ferm amb els productes de proximitat, qualitat 

a sempre completament naturals i en la mesura del possible sense tractar. 

La història de Birba es remunta al segle XIX i ens situa a Camprodon. Camprodon es troba 

situat al cor mateix del Pirineu Oriental, a la província de Girona. Construït sobre tradicions 

centenàries i envoltat de natura, ofereix contrastos increïbles en qualsevol època de l’any.En 

aquesta localitat, la família Birba regentava aleshores un petit negoci d’ultramarins. En 

començava a ser una de les 

destinacions d’estiueig preferides dels barcelonins. Això va fer prosperar el negoci, 

especialment els melindros i els productes de confiteria, que s’havien començat a elaborar 

an fama per la seva qualitat i sabor. 



 

9) Badia Vinagres 

Som una empresa familiar lleidatana i centenària dedicada en cos i ànima a la producció de 

vinagres artesans de màxima qualitat. Ens apassiona el que fem i per això ho fem amb un 

somriure. Des que el nostre rebesavi va fundar l’empresa, ja som cinc les generacions que 

hem apostat per la continuïtat d’aquest gran producte que, res més lluny d’estancar

un bon moment. 

10) Legros Bio 

Legros Bio és un importador i exportador que es basa a Perpinyà a la zona del comerç de 

Saint-Charles Internacional. El saber fer, l’eficàcia i la qualitat no són només paraules per a 

l’empresa líder en l'aprovisionament internacional de fruites i hortalisses bi

Disposa d'infraestructures sofisticades i d'una sòlida xarxa de contactes internacionals.

 

11) Domaine des herbiers

La nostra història comença el 2001 a Latour Bas Elne au Sud de Perpinyà. Après plusieurs 

expériences dans la production maraîchère, 

terra. Com a productor de plantes aromàtiques que conrea ven essencialment a Elna. La 

seguretat alimentària, la propietat del lloc i la traçabilitat són puntals de la seva activitat.

 

12) Magnifique Brands 

Magnifique Brands S.L. neix de la superació i del gust pels productes exclusius d’alta gama. 

Disseny, qualitat, moda, tendència i estil han permès crear marques de la gama Premium i 

ultrapremium per tal de diferenciar

13) Camp d’El Cogul – Fruits Secs Les Garrigues

La cooperativa el Camp del Cogul comercialitza amb la marca Fruits Secs Les Garrigues un 

ampli assortit de productes naturals produïts a la comarca lleidatana. Una empresa que està 

convertint-se en tot un referent per al 

14) Urdet 

Som una empresa familiar lleidatana i centenària dedicada en cos i ànima a la producció de 

vinagres artesans de màxima qualitat. Ens apassiona el que fem i per això ho fem amb un 

stre rebesavi va fundar l’empresa, ja som cinc les generacions que 

hem apostat per la continuïtat d’aquest gran producte que, res més lluny d’estancar

Bio és un importador i exportador que es basa a Perpinyà a la zona del comerç de 

Charles Internacional. El saber fer, l’eficàcia i la qualitat no són només paraules per a 

l’empresa líder en l'aprovisionament internacional de fruites i hortalisses bi

Disposa d'infraestructures sofisticades i d'una sòlida xarxa de contactes internacionals.

Domaine des herbiers 

La nostra història comença el 2001 a Latour Bas Elne au Sud de Perpinyà. Après plusieurs 

expériences dans la production maraîchère, Thierry Bornarel s'instal·la sobre un hectàrea de 

terra. Com a productor de plantes aromàtiques que conrea ven essencialment a Elna. La 

seguretat alimentària, la propietat del lloc i la traçabilitat són puntals de la seva activitat.

ifique Brands S.L. neix de la superació i del gust pels productes exclusius d’alta gama. 

Disseny, qualitat, moda, tendència i estil han permès crear marques de la gama Premium i 

ultrapremium per tal de diferenciar-se en un sector molt competitiu. 

Fruits Secs Les Garrigues 

La cooperativa el Camp del Cogul comercialitza amb la marca Fruits Secs Les Garrigues un 

ampli assortit de productes naturals produïts a la comarca lleidatana. Una empresa que està 

se en tot un referent per al sector. 

 

Som una empresa familiar lleidatana i centenària dedicada en cos i ànima a la producció de 

vinagres artesans de màxima qualitat. Ens apassiona el que fem i per això ho fem amb un 

stre rebesavi va fundar l’empresa, ja som cinc les generacions que 

hem apostat per la continuïtat d’aquest gran producte que, res més lluny d’estancar-se, viu 

Bio és un importador i exportador que es basa a Perpinyà a la zona del comerç de 

Charles Internacional. El saber fer, l’eficàcia i la qualitat no són només paraules per a 

l’empresa líder en l'aprovisionament internacional de fruites i hortalisses biològiques. 

Disposa d'infraestructures sofisticades i d'una sòlida xarxa de contactes internacionals. 

La nostra història comença el 2001 a Latour Bas Elne au Sud de Perpinyà. Après plusieurs 

Thierry Bornarel s'instal·la sobre un hectàrea de 

terra. Com a productor de plantes aromàtiques que conrea ven essencialment a Elna. La 

seguretat alimentària, la propietat del lloc i la traçabilitat són puntals de la seva activitat. 

ifique Brands S.L. neix de la superació i del gust pels productes exclusius d’alta gama. 

Disseny, qualitat, moda, tendència i estil han permès crear marques de la gama Premium i 

La cooperativa el Camp del Cogul comercialitza amb la marca Fruits Secs Les Garrigues un 

ampli assortit de productes naturals produïts a la comarca lleidatana. Una empresa que està 



Urdet es va crear el 1989 i està situada en la petita localitat de Sant Llorenç de Morunys, als 

peus dels Pirineus, a Europa; lloc on tradicionalment es produeixen quantitat de bolets i 

tòfones. URDET s’especialitza en la producció de bolets i tòfones silvestre

deshidratades. També s’ha especialitzat en la fabricació, segons receptes artesanals, de 

pebrots, albergínies i cebes rostides. La seva producció s’ha ampliat recentment amb nous 

productes com les salses elaborades amb tòfona, els olis d’ol

una varietat de risottos. 

 

15) Safrà del Montsec 

Safrà del Montsec és una empresa que neix amb l'objectiu de contribuir a la recuperació del 

cultiu de safrà a Catalunya, regió d'Espanya que gràcies a la seva ubicació i clima, idon

cultiu, va arribar a ser la zona de major producció i exportació d’aquesta espècia a l'Edat 

Mitjana. Són una jove parella d'agricultors 

d'ella i principalment cuidant d'ella, tornant a les nostr

i institucions compromeses amb el medi ambient 

a fi de consolidar un sistema agrari econòmicament sostenible.

16) Boadas 1880 

Pere Boadas i la seva esposa Maria Vilaplana van

cosa que el matrimoni tenia molt en compte en el servei als seus clients era la higiene (fet 

poc habitual en aquella època), i tota la carn sortia embolicada amb paper de pergamí. Un 

dels fills de la parella, Pere 

veritable artífex de l’expansió de l’empresa en els anys que van seguir. Les vendes van obligar 

aviat a sacrificar més caps de bestiar, però la clientela només consumia el que es venia més 

barat (cansalada, greix, caps…), i les parts més nobles es quedaven sense vendre (magres. 

sobretot els pernils). En la seva ja llarga història Boadas ha fet grans avenços, aconseguint, 

però, que tots els seus productes mantinguin la qualitat, el gust i l’arom

caracteritzen. 

17) Exquisitarium 

es va crear el 1989 i està situada en la petita localitat de Sant Llorenç de Morunys, als 

peus dels Pirineus, a Europa; lloc on tradicionalment es produeixen quantitat de bolets i 

tòfones. URDET s’especialitza en la producció de bolets i tòfones silvestre

deshidratades. També s’ha especialitzat en la fabricació, segons receptes artesanals, de 

pebrots, albergínies i cebes rostides. La seva producció s’ha ampliat recentment amb nous 

productes com les salses elaborades amb tòfona, els olis d’oliva aromatitzats amb tòfona i 

és una empresa que neix amb l'objectiu de contribuir a la recuperació del 

cultiu de safrà a Catalunya, regió d'Espanya que gràcies a la seva ubicació i clima, idon

cultiu, va arribar a ser la zona de major producció i exportació d’aquesta espècia a l'Edat 

una jove parella d'agricultors que apostem cada dia per la natura, vivint en ella, 

d'ella i principalment cuidant d'ella, tornant a les nostres arrels. Formen part de la comunitat 

compromeses amb el medi ambient i l'òptima utilització dels recursos naturals, 

a fi de consolidar un sistema agrari econòmicament sostenible. 

Pere Boadas i la seva esposa Maria Vilaplana van fundar l’actual empresa BOADAS 1880. Una 

cosa que el matrimoni tenia molt en compte en el servei als seus clients era la higiene (fet 

poc habitual en aquella època), i tota la carn sortia embolicada amb paper de pergamí. Un 

dels fills de la parella, Pere Boadas, va continuar l’empresa familiar i es va convertir en el 

veritable artífex de l’expansió de l’empresa en els anys que van seguir. Les vendes van obligar 

aviat a sacrificar més caps de bestiar, però la clientela només consumia el que es venia més 

at (cansalada, greix, caps…), i les parts més nobles es quedaven sense vendre (magres. 

sobretot els pernils). En la seva ja llarga història Boadas ha fet grans avenços, aconseguint, 

però, que tots els seus productes mantinguin la qualitat, el gust i l’aroma tradicionals que els 

 

es va crear el 1989 i està situada en la petita localitat de Sant Llorenç de Morunys, als 

peus dels Pirineus, a Europa; lloc on tradicionalment es produeixen quantitat de bolets i 

tòfones. URDET s’especialitza en la producció de bolets i tòfones silvestres enllaunades i 

deshidratades. També s’ha especialitzat en la fabricació, segons receptes artesanals, de 

pebrots, albergínies i cebes rostides. La seva producció s’ha ampliat recentment amb nous 

iva aromatitzats amb tòfona i 

és una empresa que neix amb l'objectiu de contribuir a la recuperació del 

cultiu de safrà a Catalunya, regió d'Espanya que gràcies a la seva ubicació i clima, idonis per al 

cultiu, va arribar a ser la zona de major producció i exportació d’aquesta espècia a l'Edat 

que apostem cada dia per la natura, vivint en ella, 

es arrels. Formen part de la comunitat 

i l'òptima utilització dels recursos naturals, 

fundar l’actual empresa BOADAS 1880. Una 

cosa que el matrimoni tenia molt en compte en el servei als seus clients era la higiene (fet 

poc habitual en aquella època), i tota la carn sortia embolicada amb paper de pergamí. Un 

Boadas, va continuar l’empresa familiar i es va convertir en el 

veritable artífex de l’expansió de l’empresa en els anys que van seguir. Les vendes van obligar 

aviat a sacrificar més caps de bestiar, però la clientela només consumia el que es venia més 

at (cansalada, greix, caps…), i les parts més nobles es quedaven sense vendre (magres. 

sobretot els pernils). En la seva ja llarga història Boadas ha fet grans avenços, aconseguint, 

a tradicionals que els 



És una empresa especialitzada en l’elaboració de productes ultracongelats de IV i V gamma 

oferint una gran varietat de receptes i solucions a l’hoteleria. Els seus productes segueixen 

les polítiques sde qualitat utilitzant els millors ingredients.

18) Oleum Flumen 

És una empresa de les Garrigues, un projecte singular i amb personalitat que cuida la 

sostenibilitat tant en la producció i elaboració d’Oli d’Oliva Verge Extra com en les seves 

Gourmanderies. L’empresa 

de la qualitat dels seus productes, buscant la diferenciació de la competència, aconseguint la 

implicació de clients i proveïdors en el seu projecte i explorant i compartint la cultu

els seus avantatges saludables així com participant en el respecte per l’entorn i el progrés 

social. Compta ja amb deu anysd’experiència al sector de l’alta restauració i del comerç 

especialitzat. 

19) Casademont 

Casademont és la història d’un 

Jaume Casademont i la seva família elaboraven fuets de gran qualitat. Des d’aleshores, la 

firma ha esdevingut una companyia líder en l’elaboració de fuets i xarcuteria, una de les 

primeres empreses en fer arribar el producte artesà a les llars. La inversió en I+D els ha 

permès incorporar productes i sabors nous a combinacions poc convencionals com el fuet de 

figues o el de cabrales així com dissenyar una gamma d’embotits per a persones amb 

al·lèrgies alimentàries. 

20) Tros de Sort 

És una formatgeria artesanal, fundada el 1995, amb la qualitat i el sabor autèntic del 

Pirineu com a premissa. Elabora una àmplia gamma de formatges. Treballa 

principalment amb llet sencera de vaques alimentades amb herba

muntanya, produïts en la seva explotació. Compta també amb una botiga online.

 

21) Cal Tomàs 

Fa més de 100 anys que a Cal Tomàs es dediquen a la ramaderia i a l’elaboració d’embotits 

de porc. Amb els valors i conseixements dels seus antecessor

que fan, després de dues generacions comercialitzant a la carnisseria de la Pobla de Segur, la 

És una empresa especialitzada en l’elaboració de productes ultracongelats de IV i V gamma 

oferint una gran varietat de receptes i solucions a l’hoteleria. Els seus productes segueixen 

ualitat utilitzant els millors ingredients. 

És una empresa de les Garrigues, un projecte singular i amb personalitat que cuida la 

sostenibilitat tant en la producció i elaboració d’Oli d’Oliva Verge Extra com en les seves 

empresa pretén mantenir la tradició però progressant sempre en la millora 

de la qualitat dels seus productes, buscant la diferenciació de la competència, aconseguint la 

implicació de clients i proveïdors en el seu projecte i explorant i compartint la cultu

els seus avantatges saludables així com participant en el respecte per l’entorn i el progrés 

social. Compta ja amb deu anysd’experiència al sector de l’alta restauració i del comerç 

Casademont és la història d’un èxit familiar que es va iniciar en un petit obrador de Girona on 

Jaume Casademont i la seva família elaboraven fuets de gran qualitat. Des d’aleshores, la 

firma ha esdevingut una companyia líder en l’elaboració de fuets i xarcuteria, una de les 

preses en fer arribar el producte artesà a les llars. La inversió en I+D els ha 

permès incorporar productes i sabors nous a combinacions poc convencionals com el fuet de 

figues o el de cabrales així com dissenyar una gamma d’embotits per a persones amb 

És una formatgeria artesanal, fundada el 1995, amb la qualitat i el sabor autèntic del 

Pirineu com a premissa. Elabora una àmplia gamma de formatges. Treballa 

principalment amb llet sencera de vaques alimentades amb herba

muntanya, produïts en la seva explotació. Compta també amb una botiga online.

Fa més de 100 anys que a Cal Tomàs es dediquen a la ramaderia i a l’elaboració d’embotits 

de porc. Amb els valors i conseixements dels seus antecessors i una gran passió per la feina 

que fan, després de dues generacions comercialitzant a la carnisseria de la Pobla de Segur, la 

 

És una empresa especialitzada en l’elaboració de productes ultracongelats de IV i V gamma 

oferint una gran varietat de receptes i solucions a l’hoteleria. Els seus productes segueixen 

És una empresa de les Garrigues, un projecte singular i amb personalitat que cuida la 

sostenibilitat tant en la producció i elaboració d’Oli d’Oliva Verge Extra com en les seves 

pretén mantenir la tradició però progressant sempre en la millora 

de la qualitat dels seus productes, buscant la diferenciació de la competència, aconseguint la 

implicació de clients i proveïdors en el seu projecte i explorant i compartint la cultura de l’oli i 

els seus avantatges saludables així com participant en el respecte per l’entorn i el progrés 

social. Compta ja amb deu anysd’experiència al sector de l’alta restauració i del comerç 

èxit familiar que es va iniciar en un petit obrador de Girona on 

Jaume Casademont i la seva família elaboraven fuets de gran qualitat. Des d’aleshores, la 

firma ha esdevingut una companyia líder en l’elaboració de fuets i xarcuteria, una de les 

preses en fer arribar el producte artesà a les llars. La inversió en I+D els ha 

permès incorporar productes i sabors nous a combinacions poc convencionals com el fuet de 

figues o el de cabrales així com dissenyar una gamma d’embotits per a persones amb 

És una formatgeria artesanal, fundada el 1995, amb la qualitat i el sabor autèntic del 

Pirineu com a premissa. Elabora una àmplia gamma de formatges. Treballa 

principalment amb llet sencera de vaques alimentades amb herba de prats d'alta 

muntanya, produïts en la seva explotació. Compta també amb una botiga online. 

Fa més de 100 anys que a Cal Tomàs es dediquen a la ramaderia i a l’elaboració d’embotits 

s i una gran passió per la feina 

que fan, després de dues generacions comercialitzant a la carnisseria de la Pobla de Segur, la 



tercera i quanrta han traslladat el taulell a les taules dels millors restaurants, carnissers, 

xarcuters i rebosts de paladars e

la granja i els prats comercialitza arreu.

22) Caviar Nacarii 

Caviar Nacarii és fruit de l’esforç d’un equip d’artesans i biòlegs que elaboren un 

exquisit caviar seguint el mètode tradicional dels

estratègia productiva orientada a la màxima qualitat, combina a la perfecció 

l’artesania amb el compliment de les normatives europees de seguretat alimentaria.

Aquest esforç és el que dia a dia reconeixen els paladars més 

aquesta marca de caviar com una de les més exclusives elaborades a Europa

 

23) Anela Fruits 

L’empresa té els seus origens en un pagès de girona

de 40 anys d’esforç i treball, han anat consolidant una empresa basada en la qualitat i la 

feina ben feta que han sabut transmetre a les noves generacions que estan ara al 

capdavant de l’empresa que es concentra en la pr

postres Anela Fruits. 

 

EMPRESES POLONESES IMPORTADORES

1) SALAM K. DABROWSKI D. DABROWSKI SP.J (Importador / distribuidor) 

www.salamwedliny.pl   

Aquesta empresa va ser fundada l'any 1996 i es va especialitzar en la importació de carn 

curada i embutits. Inicialment es va centrar en la importació de producte d'Hongria, però 

amb molta activitat, ara hi ha productes importants de República Txeca, Alema

Espanya i Lituània. Actuen en tots els canals de distribució, estant entre clients dels 

majoristes d'embotits, supermercats i supermercats i altres xarxes de vendes locals. A 

més de diversos tipus d'embotits, incloent salami, pernil, xai i sal

comercialitzen patés de carn. Algunes marques espanyoles que representen el seu 

Casademont i Casaponsa. 

tercera i quanrta han traslladat el taulell a les taules dels millors restaurants, carnissers, 

xarcuters i rebosts de paladars entesos. Ubicada al Pallars Jussà on hi ha la botiga, l’obrador, 

la granja i els prats comercialitza arreu. 

és fruit de l’esforç d’un equip d’artesans i biòlegs que elaboren un 

exquisit caviar seguint el mètode tradicional dels mestres iranians. 

estratègia productiva orientada a la màxima qualitat, combina a la perfecció 

l’artesania amb el compliment de les normatives europees de seguretat alimentaria.

Aquest esforç és el que dia a dia reconeixen els paladars més exigents, que ja valoren 

aquesta marca de caviar com una de les més exclusives elaborades a Europa

L’empresa té els seus origens en un pagès de girona conegut com el Blau. Després e més 

de 40 anys d’esforç i treball, han anat consolidant una empresa basada en la qualitat i la 

feina ben feta que han sabut transmetre a les noves generacions que estan ara al 

capdavant de l’empresa que es concentra en la producció de fruita i l’elaboració de les 

EMPRESES POLONESES IMPORTADORES 

SALAM K. DABROWSKI D. DABROWSKI SP.J (Importador / distribuidor) 

 

Aquesta empresa va ser fundada l'any 1996 i es va especialitzar en la importació de carn 

curada i embutits. Inicialment es va centrar en la importació de producte d'Hongria, però 

amb molta activitat, ara hi ha productes importants de República Txeca, Alema

Espanya i Lituània. Actuen en tots els canals de distribució, estant entre clients dels 

majoristes d'embotits, supermercats i supermercats i altres xarxes de vendes locals. A 

més de diversos tipus d'embotits, incloent salami, pernil, xai i sal

comercialitzen patés de carn. Algunes marques espanyoles que representen el seu 

Casademont i Casaponsa. La persona que representarà l’ empresa és el propietari

 

tercera i quanrta han traslladat el taulell a les taules dels millors restaurants, carnissers, 

ntesos. Ubicada al Pallars Jussà on hi ha la botiga, l’obrador, 

és fruit de l’esforç d’un equip d’artesans i biòlegs que elaboren un 

mestres iranians. Amb una 

estratègia productiva orientada a la màxima qualitat, combina a la perfecció 

l’artesania amb el compliment de les normatives europees de seguretat alimentaria. 

exigents, que ja valoren 

aquesta marca de caviar com una de les més exclusives elaborades a Europa. 

conegut com el Blau. Després e més 

de 40 anys d’esforç i treball, han anat consolidant una empresa basada en la qualitat i la 

feina ben feta que han sabut transmetre a les noves generacions que estan ara al 

oducció de fruita i l’elaboració de les 

SALAM K. DABROWSKI D. DABROWSKI SP.J (Importador / distribuidor) – 

Aquesta empresa va ser fundada l'any 1996 i es va especialitzar en la importació de carn 

curada i embutits. Inicialment es va centrar en la importació de producte d'Hongria, però 

amb molta activitat, ara hi ha productes importants de República Txeca, Alemanya, Itàlia, 

Espanya i Lituània. Actuen en tots els canals de distribució, estant entre clients dels 

majoristes d'embotits, supermercats i supermercats i altres xarxes de vendes locals. A 

més de diversos tipus d'embotits, incloent salami, pernil, xai i salsitxes, també es 

comercialitzen patés de carn. Algunes marques espanyoles que representen el seu 

és el propietari. 



 

2) MISJA (importador / distribuidor) 

Empresa de reduïda dimensió que es dedica a la importació de productes alimentitius i 

vins principalment d'Itàlia, encara que també d'Espanya, França, Portugal, Grècia i 

Croàcia. Les seves vendes van a sobri tot al canal horeca (el 80% de l

petites (20%). Entre els productes que distribueix podem trobar olis, quesos i productes 

lactis, cafè, productes cárnicos, conserves, salses i vinagres. El participant en la missió és 

el propietari. 

 

3) ZLOTO HISZPANII (distribuidor, detall

Empresa coneguda al mercat polonès que es dedica tant a la distribució com a la venda a 

detall y a la restauració amb els productes espanyols com a protagonistes. Aquesta 

empresa, que facturà al voltant dels 3 milions d'euros al any, està especialitzada en

productes de gamma mitjana i alta que comercialitza a les seves 2 botigues físiques a 

Varsòvia (així com també atra de la seva botiga online), distribueix a altres detallistes, i els 

ofereix als clients dels seus 8 restaurants.

Entre els productes que for

conserves, begudes, condiments i també peix i marisc. Algunes marques que distribueix 

són: Joselito, Malvasia, Conservas Lolin, Conservas Rosara, Manjares de Terra, Oli 

d'Arbeca o Castell de Gardeny

en aquesta missió 

 

4) BODEGAS IBÉRICAS (distribuidor, detallista y restaurante) 

Importador de vins i productes gourmet espanyols ubicats a Poznan. Tot i que la seva 

dimensió no és molt gran, el fet d'estar enfocat únicament a aquesta zona la fa de 

especial interès. A més de la distribució (enfocada sobretot al canal HORECA) tenen 2 

botigues i 2 barres de tapes molt conegudes a la zona. El segment al qual s’adreça és el 

mig i alt, amb un

Els principals productes que comercialitzen són formatges, olis, embotits, vinagres, 

conserves, melmelades, xocolates i galetes entre altres productes. Algunes de les 

marques amb les quals treballa 

Urzante. 

MISJA (importador / distribuidor) – www.misja.net.pl:  

Empresa de reduïda dimensió que es dedica a la importació de productes alimentitius i 

vins principalment d'Itàlia, encara que també d'Espanya, França, Portugal, Grècia i 

Croàcia. Les seves vendes van a sobri tot al canal horeca (el 80% de les vendes) són més 

petites (20%). Entre els productes que distribueix podem trobar olis, quesos i productes 

lactis, cafè, productes cárnicos, conserves, salses i vinagres. El participant en la missió és 

ZLOTO HISZPANII (distribuidor, detallista y restaurante) – http://zlotohiszpanii.pl

Empresa coneguda al mercat polonès que es dedica tant a la distribució com a la venda a 

detall y a la restauració amb els productes espanyols com a protagonistes. Aquesta 

empresa, que facturà al voltant dels 3 milions d'euros al any, està especialitzada en

productes de gamma mitjana i alta que comercialitza a les seves 2 botigues físiques a 

Varsòvia (així com també atra de la seva botiga online), distribueix a altres detallistes, i els 

ofereix als clients dels seus 8 restaurants.

Entre els productes que formen part del catàleg podem trobar embotits, olis d'oliva, 

conserves, begudes, condiments i també peix i marisc. Algunes marques que distribueix 

són: Joselito, Malvasia, Conservas Lolin, Conservas Rosara, Manjares de Terra, Oli 

d'Arbeca o Castell de Gardeny. El propietari és la persona que representarà a l’empresa 

BODEGAS IBÉRICAS (distribuidor, detallista y restaurante) –www.vinola.pl 

Importador de vins i productes gourmet espanyols ubicats a Poznan. Tot i que la seva 

gran, el fet d'estar enfocat únicament a aquesta zona la fa de 

especial interès. A més de la distribució (enfocada sobretot al canal HORECA) tenen 2 

botigues i 2 barres de tapes molt conegudes a la zona. El segment al qual s’adreça és el 

mig i alt, amb un especial interès als productes orgànics.

Els principals productes que comercialitzen són formatges, olis, embotits, vinagres, 

conserves, melmelades, xocolates i galetes entre altres productes. Algunes de les 

marques amb les quals treballa són: Navarrico, Cabildo, Queso los Cameros i Aceites 

 

Empresa de reduïda dimensió que es dedica a la importació de productes alimentitius i 

vins principalment d'Itàlia, encara que també d'Espanya, França, Portugal, Grècia i 

es vendes) són més 

petites (20%). Entre els productes que distribueix podem trobar olis, quesos i productes 

lactis, cafè, productes cárnicos, conserves, salses i vinagres. El participant en la missió és 

http://zlotohiszpanii.pl   

Empresa coneguda al mercat polonès que es dedica tant a la distribució com a la venda a 

detall y a la restauració amb els productes espanyols com a protagonistes. Aquesta 

empresa, que facturà al voltant dels 3 milions d'euros al any, està especialitzada en 

productes de gamma mitjana i alta que comercialitza a les seves 2 botigues físiques a 

Varsòvia (així com també atra de la seva botiga online), distribueix a altres detallistes, i els 

ofereix als clients dels seus 8 restaurants. 

men part del catàleg podem trobar embotits, olis d'oliva, 

conserves, begudes, condiments i també peix i marisc. Algunes marques que distribueix 

són: Joselito, Malvasia, Conservas Lolin, Conservas Rosara, Manjares de Terra, Oli 

. El propietari és la persona que representarà a l’empresa 

www.vinola.pl  

Importador de vins i productes gourmet espanyols ubicats a Poznan. Tot i que la seva 

gran, el fet d'estar enfocat únicament a aquesta zona la fa de 

especial interès. A més de la distribució (enfocada sobretot al canal HORECA) tenen 2 

botigues i 2 barres de tapes molt conegudes a la zona. El segment al qual s’adreça és el 

especial interès als productes orgànics. 

Els principals productes que comercialitzen són formatges, olis, embotits, vinagres, 

conserves, melmelades, xocolates i galetes entre altres productes. Algunes de les 

Cameros i Aceites 



 

5) CATERTEAM Sp. Zo.o. (importador / distribuidor y detallista) 

Empresa de reconegut prestigi al mercat polonès que va ser fundada l'any 2002. Es dedica 

a la importació i distribució de més de 2.500 referències d'alimentació i begudes de 

productes mediterranis (els seus principals proveïdors són d'Itàlia, Espanya, Fran

Portugal). Amb una plantilla superior als 100 empleats, distribueix productes a empreses 

regionals (20%), gran distribució (30%), horeca (20%), minoristes (20%) i clients privats 

(10%). Té una cadena de 9 botigues d'entre 100 i 300 metres cúbics amb e

Italia & Mediterraneo". Algunes de les marques que importen són: Cidacos, Loison, 

Tarall'Oro, Melegatti o Levoni. El propietari de l’empresa representarà a Caterteam a la 

missió, amb l'objectiu de detectar nous productes que s'incorporin a l

de les següents categories

Curats i Xarcuteria, Marisc, Melmelades i conserves de fruita, salses, vinagres, conserves 

vegetals i galetes. 

 

 

6) RITEX GOURMET (importador / dis

Empresa que va ser fundada a la dècada dels 90 i que es dedica exclusivament a la 

distribució de productes alimentaris per tot el país. Compta amb una cartera de més de 

200 referències, destaca per la seva especialitat en productes del cafè, el tè i les es

de toto el món, encara que també comercialitza altres tipus de productes com ara oli, 

fruits secs i salses. Algunes de les marques que distribueixen són: Illy, Pellini, Lavazza, Tea 

of Life, Storck, Maldon, Mussini o Wilkin & Sounds entre d'altres. 

participa la direcció directora comercial de l’empresa.

 

7) PROSTO Z HISZPANII (Importador, Retail)

Aquesta empresa té com a activitat la venda al detall de produc

No distribueix a d’altres empreses sinó que ven els seus productes mitjançant les botigues 

físiques que té a  Varsòvia (excepte un 5% venut a supermercats i un 5% venut a través de 

botigues en línia). Els principals productes que

peix, olives i olis, i el seu interès per a aquesta missió comercial se centra en productes 

cárnics curats, espècies i condiments, conserves, olis, formatges i cafès. Algunes de les 

CATERTEAM Sp. Zo.o. (importador / distribuidor y detallista) – www.caterteam.pl

Empresa de reconegut prestigi al mercat polonès que va ser fundada l'any 2002. Es dedica 

a la importació i distribució de més de 2.500 referències d'alimentació i begudes de 

productes mediterranis (els seus principals proveïdors són d'Itàlia, Espanya, Fran

Portugal). Amb una plantilla superior als 100 empleats, distribueix productes a empreses 

regionals (20%), gran distribució (30%), horeca (20%), minoristes (20%) i clients privats 

(10%). Té una cadena de 9 botigues d'entre 100 i 300 metres cúbics amb e

Italia & Mediterraneo". Algunes de les marques que importen són: Cidacos, Loison, 

Tarall'Oro, Melegatti o Levoni. El propietari de l’empresa representarà a Caterteam a la 

missió, amb l'objectiu de detectar nous productes que s'incorporin a la seva cartera dins 

de les següents categories: Café,Formatges i lactics, Olis, Espècies i d’altres condiments, 

Curats i Xarcuteria, Marisc, Melmelades i conserves de fruita, salses, vinagres, conserves 

RITEX GOURMET (importador / distribuidor) – www.ritex.pl   

Empresa que va ser fundada a la dècada dels 90 i que es dedica exclusivament a la 

distribució de productes alimentaris per tot el país. Compta amb una cartera de més de 

200 referències, destaca per la seva especialitat en productes del cafè, el tè i les es

de toto el món, encara que també comercialitza altres tipus de productes com ara oli, 

fruits secs i salses. Algunes de les marques que distribueixen són: Illy, Pellini, Lavazza, Tea 

of Life, Storck, Maldon, Mussini o Wilkin & Sounds entre d'altres. En aquesta missió, hi 

participa la direcció directora comercial de l’empresa. 

PROSTO Z HISZPANII (Importador, Retail) – www.prostozhiszpanii.com  

Aquesta empresa té com a activitat la venda al detall de productes alimentaris espanyols. 

No distribueix a d’altres empreses sinó que ven els seus productes mitjançant les botigues 

físiques que té a  Varsòvia (excepte un 5% venut a supermercats i un 5% venut a través de 

botigues en línia). Els principals productes que comercialitza són les seves conserves de 

peix, olives i olis, i el seu interès per a aquesta missió comercial se centra en productes 

cárnics curats, espècies i condiments, conserves, olis, formatges i cafès. Algunes de les 

 

www.caterteam.pl  

Empresa de reconegut prestigi al mercat polonès que va ser fundada l'any 2002. Es dedica 

a la importació i distribució de més de 2.500 referències d'alimentació i begudes de 

productes mediterranis (els seus principals proveïdors són d'Itàlia, Espanya, França i 

Portugal). Amb una plantilla superior als 100 empleats, distribueix productes a empreses 

regionals (20%), gran distribució (30%), horeca (20%), minoristes (20%) i clients privats 

(10%). Té una cadena de 9 botigues d'entre 100 i 300 metres cúbics amb el nom "Piccola 

Italia & Mediterraneo". Algunes de les marques que importen són: Cidacos, Loison, 

Tarall'Oro, Melegatti o Levoni. El propietari de l’empresa representarà a Caterteam a la 

a seva cartera dins 

,Formatges i lactics, Olis, Espècies i d’altres condiments, 

Curats i Xarcuteria, Marisc, Melmelades i conserves de fruita, salses, vinagres, conserves 

Empresa que va ser fundada a la dècada dels 90 i que es dedica exclusivament a la 

distribució de productes alimentaris per tot el país. Compta amb una cartera de més de 

200 referències, destaca per la seva especialitat en productes del cafè, el tè i les espècies 

de toto el món, encara que també comercialitza altres tipus de productes com ara oli, 

fruits secs i salses. Algunes de les marques que distribueixen són: Illy, Pellini, Lavazza, Tea 

En aquesta missió, hi 

 

tes alimentaris espanyols. 

No distribueix a d’altres empreses sinó que ven els seus productes mitjançant les botigues 

físiques que té a  Varsòvia (excepte un 5% venut a supermercats i un 5% venut a través de 

comercialitza són les seves conserves de 

peix, olives i olis, i el seu interès per a aquesta missió comercial se centra en productes 

cárnics curats, espècies i condiments, conserves, olis, formatges i cafès. Algunes de les 



marques amb les que treballa són

Faroliva i torrons San Andrés. La persona que representarà a la companyia en la missió és 

el Director General. 

8) FIRST CLASS FOOD - (Importador y distribuidor) 

Importador de mida reduïda, desenvolupa la seva activitat de distribució d'aliments a la 

regió de Lubelskie. Els productes que importen són originaris de tota Europa,  i tenen en 

comú el fet que es troben en el segment alt del merca

productes ecològics. Les seves vendes es porten a terme a subdistribuidors, supermercats 

i botigues ecològiques especialitzades. Algunes de les marques que distribueixen són: 

Xocolates Solé, De Prado, Melgarejo o Soler Romero

l'empresa en la missió és la propietària.

9) KOCHAM OLIWE (Importador) 

Aquesta empresa es va fundar

qualitat al mercat polonès, realitzant un important treball pedagògic

fundadora. En una fase posterior 

productes al seu catàleg, concretament olives i dolços. Actualment, està

analitzar altres referències de productes com embotits, 

altres productes d'olis, vinagres, galetes i espècies.

10) EQUILIBRIUM (Importador / distribuidor) 

És una empresa de petita dimensió que es dedica a la distribució de productes orgànics a 

la zona de Wroclaw. En aquesta ciutat, l'empresa hi té una botiga.

Actualment, el 40% de la facturació prové de la botiga propia,i la resta es venuda a 

detallistes (hi ha un 10% a la gran distribució). La seva gamma de productes està formada 

principalment per referències d'Itàlia, França i Espanya. Les categories de producte que 

comercialitzen són les següents: 

Espècies i condiments, productes carnis, melmelades i conserves de fruita, vinagres i 

xocolata. La persona que representa a l’empresa a la missió n’és la propietària.

 

11) LA IBERICA SP. Zo.o. (Catering / Restauración) 

És una Empresa de càtering ubicada a Varsòvia que també regenta un restaurant a la 

ciutat. Encara que no tingui el perfil de distribuïdor que es demana en aquestes missions, 

marques amb les que treballa són: Aceite de las Valdesas, Carmencita, Boya, Pesasur, 

Faroliva i torrons San Andrés. La persona que representarà a la companyia en la missió és 

(Importador y distribuidor) – www.firstclassfood.pl  

Importador de mida reduïda, desenvolupa la seva activitat de distribució d'aliments a la 

regió de Lubelskie. Els productes que importen són originaris de tota Europa,  i tenen en 

comú el fet que es troben en el segment alt del mercat amb un alt protagonisme dels 

productes ecològics. Les seves vendes es porten a terme a subdistribuidors, supermercats 

i botigues ecològiques especialitzades. Algunes de les marques que distribueixen són: 

Xocolates Solé, De Prado, Melgarejo o Soler Romero. La persona que representa a 

l'empresa en la missió és la propietària. 

KOCHAM OLIWE (Importador) – http://kochamoliwe.com  

es va fundar amb l'objectiu de comercialitzar l'oliva d'oliva espanyol

qualitat al mercat polonès, realitzant un important treball pedagògic per part de la seva 

En una fase posterior l’empresa ha ampliat els seus objectius

catàleg, concretament olives i dolços. Actualment, està

analitzar altres referències de productes com embotits, melmelades i conserves, així com 

s d'olis, vinagres, galetes i espècies. 

EQUILIBRIUM (Importador / distribuidor) – www.ekohurt.eu    

És una empresa de petita dimensió que es dedica a la distribució de productes orgànics a 

la zona de Wroclaw. En aquesta ciutat, l'empresa hi té una botiga.

Actualment, el 40% de la facturació prové de la botiga propia,i la resta es venuda a 

ha un 10% a la gran distribució). La seva gamma de productes està formada 

principalment per referències d'Itàlia, França i Espanya. Les categories de producte que 

comercialitzen són les següents: Cafè i altres begudes, formatges i productes làctis,  Olis,

Espècies i condiments, productes carnis, melmelades i conserves de fruita, vinagres i 

xocolata. La persona que representa a l’empresa a la missió n’és la propietària.

LA IBERICA SP. Zo.o. (Catering / Restauración) – En construcción    

àtering ubicada a Varsòvia que també regenta un restaurant a la 

ciutat. Encara que no tingui el perfil de distribuïdor que es demana en aquestes missions, 

 

: Aceite de las Valdesas, Carmencita, Boya, Pesasur, 

Faroliva i torrons San Andrés. La persona que representarà a la companyia en la missió és 

   

Importador de mida reduïda, desenvolupa la seva activitat de distribució d'aliments a la 

regió de Lubelskie. Els productes que importen són originaris de tota Europa,  i tenen en 

t amb un alt protagonisme dels 

productes ecològics. Les seves vendes es porten a terme a subdistribuidors, supermercats 

i botigues ecològiques especialitzades. Algunes de les marques que distribueixen són: 

. La persona que representa a 

litzar l'oliva d'oliva espanyol de 

per part de la seva 

objectius incorporant nous 

catàleg, concretament olives i dolços. Actualment, està interessada en 

i conserves, així com 

És una empresa de petita dimensió que es dedica a la distribució de productes orgànics a 

la zona de Wroclaw. En aquesta ciutat, l'empresa hi té una botiga. 

Actualment, el 40% de la facturació prové de la botiga propia,i la resta es venuda a 

ha un 10% a la gran distribució). La seva gamma de productes està formada 

principalment per referències d'Itàlia, França i Espanya. Les categories de producte que 

Cafè i altres begudes, formatges i productes làctis,  Olis, 

Espècies i condiments, productes carnis, melmelades i conserves de fruita, vinagres i 

xocolata. La persona que representa a l’empresa a la missió n’és la propietària. 

àtering ubicada a Varsòvia que també regenta un restaurant a la 

ciutat. Encara que no tingui el perfil de distribuïdor que es demana en aquestes missions, 



el fet que el seu propietari tingui molta experiència al sector i sigui un referent per als 

productes espanyols és la raó de la seva presència en aquesta delegació. El Restaurant La 

Ibèrica Tradició & Tapes és una versió renovada del projecte que s’encetà el 2007, i 

actualment és un punt de referència de la gastronomia espanyola. Aquest projecte està 

basat en tres pilars: 

- Productes originals i de qualitat que portin al client a conèixer la cultura gastronòmica 

espanyola. 

 - Una atenció acurada als vins, seleccionats per la seva qualitat i maridatge.

- Servei al client esmerat i proper.

Paral·lelament al restaurant, aquesta Empresa és reconeguda per l’organització de grnas 

esdeveniments de càtering per a empreses públiques i privades, així com per a 

l’organització de cates de vi i maridatges, classes de cuina i showcookings.
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