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POPETS AMB ALLET
MENJAR DE TAPES

 

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:

Paella 5 minuts, saltejat amb una
cullerada d’oli.
En Forn 200ºC 4-5 minuts.
En microones 700W 45 segons. Evitar
potència molt elevada 

BENEFICIS SALUT:

AL·LÈRGENS

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

CAT

SOSTENIBILITAT:

CADUCITAT /CONSERVACIÓ:

PRESENTACIÓ PALET

Popets 80%, oli d’oliva verge extra 15%, all,
julivert i sal.

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

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

Pes net: 285g.
Producte 100% ARTESÀ.
Sense conservants, colorants ni
additius.
Sorprèn el resultat final d'aquesta salsa
amb un all que no resulta invasiu ni
repetitiu. Fabulós trobar els popets
sencers i ben tendres. 

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.

La carn del pop és de baix contingut
calòric doncs conté prop d'un 90%
d'aigua, un 10% de proteïnes i
pràcticament cap hidrat de carboni. Els
greixos representen només un 1% i hi
predominen els mono i poliinsaturats que
són els beneficiosos per la nostra salut.
Pel que fa al seu contingut en colesterol
cal destacar que és baix, semblant al del
peix, a diferència de la resta de
mol·luscos i crustacis. Pel seu origen marí
és molt ric en minerals destacant el calci,
el iode, el potassi, el zinc i el seleni i pel
que fa a les vitamines sobretot B3 i B12
amb múltiples funcions en el nostre
organisme.

RACIONS:
Ració per a 3 persones

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

Per tal d'obtenir un primer plat tebi, es
pot complementar amb una amanida i
algun cereal com pot ser el cous cous,
l'arròs, el kamut, etc. Si servim la tapa
tota sola, cal posar-hi pa per no
desaprofitar el gustós oli. Es pot
acompanyar de cervesa, vi blanc o fins i
tot amb vermut.

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

 
 


