LOTS GASTRONÒMICS
Socials, amb ànima i amb compromís

WWW.EMBOTITSMALLART.COM

MALLART ARTESANS XARCUTERS
Us presentem una selecció de LOTS GASTRONÒMICS fets

foto lots

amb productes socials, amb ànima i compromís tant propis
com d’altres entitats del tercer sector que, com nosaltres,
treballem per a millorar la vida de les persones amb més
vulnerabilitat.
Us animem a triar les nostres propostes.
Són bones per al paladar i també per a l’ànima!

MALLART ARTESANS XARCUTERS
100 ANYS, 5 GENERACIONS, 1 MARCA
Al llarg de més de 100 anys, cinc generacions de la família
Mallart s’ha dedicat en cos i ànima a elaborar de forma
artesanal embotits i altres productes de xarcuteria des de
l’obrador de La Llacuna, localitat envoltada de muntanyes
boscoses i amb unes condicions climàtiques, d’alçada i de
règim de vents ideals per a l’elaboració i l’assecatge.
Botifarres, bulls, fuets, patés... tots els productes (cuits,
curats, frescos, preparats i paté rústic i confit de Gall del
Penedès IGP) es fan un per un amb peces de carns selectes, utilitzant ingredients i tripes naturals, prioritzant les
elaboracions sense additius tot seguint les receptes
locals, com s’ha fet sempre, mantenint l’essència i sent
fidels als orígens. Tenim compromís també amb el medi
ambient, utilitzant envasos compostables o reciclables.

MALLART I GALL DEL PENEDÈS:
UNA ALIANÇA INÈDITA QUE UNEIX GALLS, PERSONES I TERRITORI
Mallart Artesans Xarcuters, la marca d’embotits de la
Fundació Mas Albornà, i el Consell Regulador de la IGP
Gall del Penedès han signat un acord de col·laboració a
través del qual elaboren en exclusiva nous productes fets
amb gall del Penedès (Indicació Geogràfica Protegida), els
quals han comptat amb l’assessorament gastronòmic de la
reputada Fundació Alícia.
Es tracta d’una iniciativa singular, inèdita, de proximitat i
de territori que aconsegueix enriquir el nostre patrimoni
gastronòmic.

PICA LOT
La proposta 100% Penedès
amb autèntic Gall del Penedès IGP

45,90 €

IVA inclòs

Brou Tradicional de Gall del Penedès IGP

Aletes de Gall
del Penedès IGP
en escabetx

Confit de Gall
del Penedès IGP

Paté rústic de Gall del Penedès IGP 90 gr.

MALLART 1916
El sabor més gourmet

43,95 €

IVA inclòs

Espetec 200gr.
Xoriço prim 200 gr.

Llangonissa 400 gr.

Fuet 190 gr.

Llom Duroc sec 300 gr.

Paté rústic de Gall
del Penedès IGP 90 gr.

LA LLACUNA
L’origen del bon gust i la tradició

22,45 €

Xoriço prim 200 gr.

Fuet 190 gr.

Llom Duroc sec 300 gr.

IVA inclòs

MALLART SOCIAL
La proposta amb més ànima

48,95 €

IVA inclòs

Blanc de Seré
L’Olivera

Neules “El Rosal”
Fundació Alba

Formatge Muntanyola
Fundació Ampans

Xocolata “XOCALA”
Assosiació HI SOM

Llom Duroc sec 300 gr.
Paté rústic de Gall del Penedès IGP 90 gr
Fuet 190 gr.

FES-TE’L TEU
Al teu gust, tu tries

Tria els productes que més t’agradin i crea el teu propi LOT GASTRONÒMIC

Llonganissa (400 gr.)
Fuet Mallart (190 gr.)
Xoriço prim (200 gr.)
Llom duroc sec (300 gr.)
Peltruc (500 gr.) *
Botifarra collar blanca (250 gr.) *
Botifarra collar negra (250 gr.) *
Bisbe de dos colors (500 gr.) *
Paté de La Llacuna (200 gr.) *
Brou de Gall del Pendès (producció limitada) 1 litre
Aletes de Gall del Penedès en escabetx. 395 gr.
Paté Rústic Gall del Penedès 90 gr.
Confit de Gall del Penedès a les fines herbes (490 gr.)

Cada lot gastronòmic té un cost de packaging i manipulació 3,50€/lot
* Aquests productes requereixen fred

CONTACTE

COMERCIAL
RAMON RIERA
T. 635 553 318
comercial@embotitsmallart.com

PRODUCCIÓ
ENRIC HERNÀNDEZ
T. 661 873 358
enric.hernandez@masalborna.org

MALLART ARTESANS XARCUTERS
Vilademàger, 51
08779 La Llacuna (Barcelona)
T. 670 316 457
WWW.EMBOTITSMALLART.COM

MALLART FORMA PART DEL PROJECTE SOCIAL DE LA
FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ
La Fundació Mas Albornà (www.masalborna.org) treballa des de 1969 per a millorar la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat, trastorn mental i risc
d’exclusió oferint-los serveis i atenció integral a la
comarca de l’Alt Penedès.
Mallart és una iniciativa social de la Fundació Mas Albornà.
Gràcies a l’elaboració dels embotits podem continuar
fent créixer el nostre projecte, creant noves oportunitats
de feina i millorant la vida de les persones.

FUNDACIÓ MAS ALBORNÀ
Plaça de la Verema, 1
08720 Vilafranca del Penedès
T. 93 892 10 50
comunicacio@masalborna.org
WWW.MASALBORNA.ORG

