TASTA EL BARIDÀ
Producte amb nom i cognoms , producte amb comprimís !

Com a consumidor responsable també has de saber...
·

Compra amb consciència! El producte agroalimentari de
proximitat no és només qualitat, també són avantatges socials,
ambientals i culturals.

·

Descobreix les explotacions i sobretot la seva gent, un dels valors
principals en el territori.

·

Compra, regala, cuina i presumeix del producte agroalimentari de
proximitat del Baridà, l’èxit està assegurat .

·

Ajudes a la conservació del paisatge i de les maneres ancestrals de
vida i d’una producció no agressives amb el territori.

Elaboradors
Forn d’en Jordi

Carnisseria Puig

Dolors Tor i Josep Boix

Antònia Sanchez i Eduard Puig

IGP pa de pagès i productes fleca

Carn i embotits

C/ Segre 7 -Martinet -

C/ Segre 56 - Martinet -

25724 –Montellà i Martinet -

25724 –Montellà i Martinet -

973 515031

973515029

www.forndenjordi.com

www.carnisseriapuig.com

Pastisseria Vilarrubla

Cansaladeria Turet

Roger i Xavier Villarrubla

Francesc Turet i família

IGP pa de pagès i pastisseria

Embotits tradicionals

C/ Segre 50 - Martinet -

C/ Segre 54– Martinet -

25724 –Montellà i Martinet -

25724 Montellà i Martinet

973515028

973515027

www. Pastisseriavilarrubla.com

Enxoc Baridà
Núria Estany
Xocolates del Baridà
C/ Segre 50 - Martinet 25724 –Montellà i Martinet 973515028

Productors
Formatge Baridà

Hort d’en Xavi

Francesc Busquellà

Xavier Gispert

Formatges de cabra / tupí

Fruita i verdura del Baridà

San Romà –Bar-

25723 El Pont de Bar

25723 El Pont de Bar

630608265

973 384 060

www.hortdelxavi.com

www.formatgebarida.com
Lagrimus
Ple de Bo

Michel Baylocq

Núria Burnat i Jep Olm

Productes de pinya d’avet

Melmelades i conserves innovadores

C/ Segre 58 – Martinet -

Cal Miquel - Travesseres -

25724 Montellà i Martinet

25726 Lles de Cerdanya

670337975

973 515 484 / 638 168 329

Facebook nectum

Www.pledebo.com

Ecocerdanya / Cal Calsot

Per saber-ne més….

Mireia i Josep Bombardó
Carn de vedella ecològica
Cal Calsot ( Montellà )
25725 Montellà i Martinet

Facebook/elbarida

973515267
Www.ecopyrene.com
Twitter/elbarida

PRODUCTE AMB COMPROMIS
Compromís amb el territori
Elaborats a partir de les matèries primeres produïdes al territori i
seguint mètodes tradicionals fan que identifiqueu un producte de
primera qualitat amb un paisatge i un territori. Aquesta estreta
vinculació amb el territori fa que siguin activitats no agressives amb el
medi, ans al contrari, respecten i fomenten la recuperació de varietats,
l’activitat agrícola, les bones maneres i retorn de població al món rural.
També ajuden a no crear excessives despeses econòmiques i ambientals
en el transport i fomenten la recuperació i conservació d’un paisatge viu
amb les persones com a protagonistes.

Compromís amb les persones
La transformació del producte agrari suposa un important valor afegit
sobre el producte final i per tant ingressos directes a qui els produeix/
elabora, al petit comerç i de manera integral a tot el territori (garanteix
la fixació de la població en les zones rurals mitjançant la generació
d’ocupació i activitat econòmica en el territori).

Compromís amb la qualitat
A més d’una qualitat indubtable sempre sota el control i compromís dels
artesans, productors i elaboradors de la zona, el producte agroalimentari
de proximitat és saludable i forma part de la dieta mediterrània,
reconeguda i avalada per molts professionals. Els productes del Baridà
s’utilitzen en molts restaurants i per professionals del món de
l’alimentació, fet que avala encara més la qualitat del producte.
No ho dubtis, forma part del nostre compromís!

