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A

quest ha de ser un editorial de
felicitació de Nadal, però què
difícil és sobreposar-se a la situació de crisi que vivim i donar ànims
a tots per tal d’aixecar la moral al nostre col·lectiu i ajudar a afrontar unes
festes plens d’energia i optimisme, tal
com he fet els darrers anys. De totes
maneres, ho intentaré!
Estic convençut que per al nostre sector, l’alimentació, els mercats i les botigues del barri no serà tan dolent. Hem
d’adaptar-nos als temps que corren...
Això serà clar i clau: oferir els nostres
productes de qualitat a preus ajustats
i el nostre impecable Servei i Atenció al
Client, que és el que decantarà la balança
al nostre favor.
Hem d’estar preparats, cal moure’s
una mica més, buscar millor carn (que
no ens faltin llates ni ossos de la pota), i
també hauríem de fer aquella petita millora a la botiga que fa temps que volem
dur a terme (canviar els llums, posar rètols nous o reemplaçar aquella picadora
tan vella que tenim per una nova que fa
la picada més llustrosa i no fa soroll).
Qualsevol millora té un efecte papallona, que retorna amb beneficis per al
nostre negoci.
Guarniu la parada amb garlandes noves i originals, i si podeu, obsequieu als
vostres clients amb algun petit detall
que ompli de joia els nostres cors, fent de
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la compra una relació més humana i no
tan comercial.
La meva mare sempre diu que per Nadal no es guanya ni un ral i potser tingui
raó. Entre despeses nadalenques com les
que acabo de comentar, nòmines i hores
extres que hem de retribuir als nostres
treballadors, etc., segur que no en queda
gaire benefici, però, per una altra banda,
fidelitzes i fas campanya publicitària entre els teus clients, que t’ho agreixen la
resta de l’any.
Bon Nadal i millor Any Nou i que la
força us acompanyi!!!
Xavier Gallifa
President del Gremi d’Empresaris
Carnissers i Xarcuters de Barcelona i
Província
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NOTÍCIES DEL SECTOR
MÉS operadors i consumidors

La carn ecològica, un
sector en ple auge
La producció ecològica és
aquella on s’obtenen uns
productes mitjançant sistemes agrícoles i ramaders
naturals, sense utilitzar
químics (hormones, vacunes,
pesticides o transgènics),
respectant el medi ambient i
els cicles naturals de creixement. A través de la producció
ecològica obtenim productes
amb un gust i aroma diferenciats, es potencia i s’afavoreixen
les espècies i races autòctones
i és una font de salut pel consumidor.
A Europa, el ritme d’expansió del sector ecològic continua creixent, amb un augment
de la facturació l’any 2011 del
10%. A nivell estatal, la facturació va créixer un 11,7%,
segons dades del Ministerio
de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA), demostrant que l’ecològic és dels pocs sectors que es
troba en constant creixement.
Així mateix, es transmet en el
sector agrícola ramader, on
l’any 2011 Catalunya va continuar destacada en número
d’explotacions
ramaderes
ecològiques, amb un total de

573, situant-se segona en el
rànquing espanyol, després
d’Andalusia.
Aquestes dades s’obtenen
gràcies al constant augment
del consumidor ecològic; de fet,
un 85% de la població catalana
coneix els productes ecològics,
i un 20% en consumeixen. Segons el MAGRAMA, l’any 2010
el 19,6% dels compradors va
consumir productes ecològics
setmanalment; un 35% ho feia mensualment, i un 52,2%,
algun cop. El perfil del consumidor ecològic és una persona
d’entre 35 i 49 anys, que viu
en zones urbanes, treballa, té
estudis superiors i un estatus
mig-alt, i està preocupat per
la salut i el medi ambient. Els
productes més consumits són
fruita i verdura ecològica, pa i
cereals ecològics, ous ecològics
i carns ecològiques, seguit en
menor mesura de vins ecològics i altres productes.
El proper 28 de gener, a
les 16 hores, Mont-Soliu farà
una xerrada sobre el sector
ecològic a les instal·lacions
del Gremi, i acabarem amb
un tast dels seus productes
www.montsoliu.com

Gràcies a la producció ecològica s’obtenen aliments amb un gust i aroma
diferenciats, i s’afavoreixen les races autòctones. Foto cedida per Mont-Soliu.
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El SelfCookingCenter® whitefficiency®, de Rational, és una màquina que
detecta, regula i controla el procés de cocció ideal per a tot tipus de producte.

rational

Cuina ràpida i senzilla
amb SelfCookingCenter
Per cuinar d’una forma ràpida, senzilla i molt competitiva, Rational ens porta el
SelfCookingCenter® whitefficiency®, una màquina que
detecta, regula i controla el
procés de cocció ideal per
a tot tipus de producte, en
funció de les nostres preferències. Fàcil d’utilitzar, fins i
tot per un auxiliar, permet estalviar temps i fins a un 20%
de matèria primera, ja que
s’eliminen les feines rutinàries
i s’optimitzen els processos de
cocció, donant com a resultat
aliments amb una cocció homogènia i una textura tendra,
sucosa i cruixent.
Una altra de les nombroses avantatges del SelfCookingCenter® whitefficiency®
és l’aprofitament de l’equip
durant les 24 hores. Diferents tipus de rostits, com

peces grans de carn, es poden
preparar en cocció nocturna.
Aquesta cocció llarga i suau a
baixa temperatura està especialment indicada per a peces
com una cama de porc, xai o
un gall dindi gran. El resultat
no deixa a ningú indiferent.
A més, compta amb neteja
brillant i descalcificació automàtica amb un consum mínim
de productes de neteja, energia i aigua. I si ho desitja, amb
funció automàtica nocturna.
Per treballar en locals sense
sortida de fums, la solució ideal és la instal·lació de la campana extractora UltraVent®
Plus, que absorbeix tota mena
de bafs i fums.
Per més informació, contacti amb el Gremi o directament amb Rational Ibèrica al
telèfon 93 475 17 50 o al web
www.rational-online.es.

MUSÉE GOURMET

Carns d’importació de primera qualitat

Musée Gourmet és el major
distribuïdor especialitzat en
carns d’importació de primera qualitat. Porten anys proveint a clients de tota Espanya
carns portades dels cinc continents. No només venen, sinó
que assessoren sobre les característiques i peculiaritats de
les carns que comercialitzen.
“La filosofia de la nostra
empresa està orientada a la
innovació. Portem anys apostant per carns desconegudes
en la nostra cultura i posant
tota la nostra il·lusió en elles”,
ens asseguren des de Musée
Gourmet.

Dins de cadascuna de les
carns que subministren, han
creat diferents productes perquè s’adaptin perfectament
a cada negoci. Així, per a les
botigues, carnisseries i supermercats, a més de servir totes
les carns en peces senceres,
han creat uns packs especials
per al lineal de venda.
Aquests packs inclouen informació sobre el continent i
país de procedència, així com
les característiques pròpies de
cada carn i la seva taula nutricional.
Musée Gourmet S.L. està
ubicada a Alcobendas (Ma-

A Musée Gourmet comercialitzen packs especials, que inclouen informació
sobre el país de procedència i les característiques de la carn.

drid), concretament al carrer
San Bernardo, 3, al Polígon
Industrial d’Alcobendas. Pot
contactar amb l’empresa al te-

lèfon 91 293 20 15 o enviant
un correu a info@museegourmet.com.
www.museegourmet.com

C O M PA N Y I A

G E N E RAL
C A` R N I A
`

M E RC A BA R NA
PLATAFORMA CÀRNIA AL SERVEI
DE LA DISTRIBUCIÓ
Canals, especejament,
porcionat preembalat i preparats carnis
DIVISIÓ
MAJOR-EXPORT

DIVISIÓ RESTAURACIÓ

Tel: 93 335 87 99

Tel: 93 336 40 55

Web: cgcarnia.com

I.g.p. ternasco de aragón

Reinvenció en forma de tapes
“Sa, Saborós, Sostenible” i
també deliciós en entrepà
o reconvertit en tapes per a
l’hostaleria. El Consell Regulador aposta pel consum de la
Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) Ternasco de Aragón en formats nous i molt
populars. Durant el mes de
novembre, ha col·laborat en
els concursos de tapes d’Osca
(del 15 al 25 de novembre) i
Saragossa (del 6 al 16 de novembre).
Les associacions d’empresaris d’hostaleria de les dues
províncies valoren positivament la posada en valor d’un
producte “tan deliciós” com
el Ternasco de Aragón.
Concretament 218 bars,
restaurants i cafeteries ara-

gonesos han participat en la
darrera edició d’aquests concursos gastronòmics. Entre
tots han sumat gairebé 500
tipus diferents de tapes, moltes d’elles amb Ternasco de
Aragón com a producte protagonista.
UNA CARN MOLT VERSÀTIL
Propietaris i cuiners asseguren haver volgut optar al
Premio Especial Ternasco de
Aragón per “l’enorme versatilitat que té aquesta carn a
la cuina”. A més, han valorat
el repte que suposa ”adaptar
a formats molt creatius un
producte que acostumem a
elaborar i gaudir en propostes
tradicionals“.
Des del Consell Regula-

“Muesquico”. ‘Crespillo’ de borratja i ‘morteruelo ‘(guisat de Ternasco de
Aragón) amb salsa de mel. Tapa elaborada per Babel Café.

“Timbal de Ternasco de Aragón con cebolla de fuentes”. Espatlla de Ternasco
de Aragón, ceba, patata, cognac, vi blanc, llorer, all i romaní. Tapa elaborada
per La Rinconada de Lorenzo.

dor de la I.G.P. Ternasco de
Aragón volen animar als carnissers de Barcelona a oferir
als seus clients alternatives
divertides al consum tradicional d’aquesta carn. D’aquesta

manera, pretenen mantenir
la vitalitat dels seus negocis,
aportar nous arguments de
venda i despertar la curiositat
del client.
www.ternascodearagon.es

Terrina de Ternasco de Aragón farcida de pernil de Teruel saltejada amb
xoriço i llonganissa de Villa Mayor amb xopet de torró de rovell i borratja en
tempura. Tapa elaborada per El Cocinero de Goya.

I Trobada ateliet

Èxit d’assistència
El passat 21 d’octubre, es va
celebrar a Montcada i Reixac (Barcelona), la I Trobada
Ateliet, una fira pensada exclusivament per a comerços
d’alimentació i productes
artesans. Els organitzadors
van mostrar la seva satisfacció davant la important xifra
d’assistència, ja que es van
comptabilitzar un total de 83
empreses, que van aportar
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prop de 300 visitants.
Els expositors participants
van ser llueixo, Zermat, Creu,
SL, Rational, Artesans Cobera,
Rajolí d’Or, Sivill Milà, Celler
Mas-Roig, Txogitxu, Maison
Samaran, Betty, Fromagers,
Pernils Pastor, Embotits Turet, l’obrador de Maria Griful,
Sertina, Embotits Hortanco i
Casa Boix, entre d’altres.
www.ateliet.net

La I Trobada Ateliet, celebrada el passat 21 d’octubre, va rebre uns 300
visitants. Foto cedida per Cruz SL.
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