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SALSA BOLONYESA
SALSES PER CUINAR

 

Ubicats al bell mig de l'Empordà, Covica Empordà elabora els seus vins amb una
tradició de 7 dècades. En aquests moments hi habita la tercera generació, la qual ve
decidida a incorporar articles de consum de productors de la zona.

A causa del ritme de vida actual, les persones opten per la compra de menjars de
consum instantani. És per això que Covica posa a disposició una proposta a la qual
denomina simpàticament com a "l'antipizza empordanès". Una selecció de tapes i
salses completament artesanals i naturals amb un gust casolà garantit. Una
presentació senzilla i compacte per tindre sempre a mà en el teu rebost.

REGIÓ ELABORACIÓ:
Olot, Catalunya . Espanya. INGREDIENTS:

DESCRIPCIÓ:

CONSELLS SERVEI:

MARIDATGE:

Consum directe. Barrejar-la amb la
pasta al dente i remaneu-la aprox. 1
minuts.

BENEFICIS SALUT:

AL·LÈRGENS

Spain · Girona · Masarac (Alt Empordà)
Crtra/ Sant Climent Sescebes s/n www.covicaemporda.com

Tot i que està pensada per barrejar amb
qualsevol mena de pasta, també pot
servir per elaborar pastís de carn i
patata, albergínies farcides o un arròs a
la cubana alternatiu. Tria el vi blanc que
més t'agradi per acompanyar.

CAT

SOSTENIBILITAT:CADUCITAT /CONSERVACIÓ:

PRESENTACIÓ PALLET

Ceba 46%, tomàquet fresc 31%, carn
picada de vedella 21%, oli d’oliva verge
extra, sal i pebre.

Conté llet i traces de: gluten, crustacis, ou,
peix, cacahuet, soja, fruits amb closca,
mostassa, sèsam, sulfits i mol·luscs.

MÈTODE D'ELABORACIÓ
Manual. Cocció en forn de carbó vegetal.
Envàs d'autoclau.
 

Pes net: 285g.
Producte 100% ARTESÀ.
Sense conservants, colorants ni
additius.
Majestuosa salsa bolonyesa amb carn
de vedella i un sofregit acurat.

Un any des de la data d’envasat (veure
tapa). Es manté a temperatura ambient. 
Un cop obert l’envàs, conservar en
refrigeració de 3º-4ºC; la durabilitat un
cop obert serà de 5 dies.

Quines són les principals propietats de la
salsa bolonyesa? El tomàquet fregit és un
dels seus principals ingredients. Aquest
aliment conté alts nivells de licopè, un
antioxidant que ajuda a prevenir de
malalties cardiovasculars, envelliment de
l'organisme i a patir alguns tipus de
càncer.

RACIONS:
Ració per 4 persones

Producte de proximitat en envàs 100%
reciclable. Producció limitada.

Pot de vidre amb tapa metàl·lica 
Mesures: 8,7 x 7,2 cm

Pes unitat: 480g
Unitats per caixa: 36

Mida: 36,5 x 29 x 33,5 cm
Pes: 17,28Kg

 
 

 
Caixes per palet: 24

 
Mesures: Alt 148 + Ampl 80 + Prof 120 cm

 
Pisos palet: 3

 
Pes: 439,72 Kg

 
 


