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L’autèntic gust
del Nadal

FIGUERES

Desembre de 2019 - Publicitat

Productes

de proximitat

Un bon somriure, un bon àpat i bons moments compartits.

#masiaemporda

PRODUCTE SELECCIÓ

Carn extraordinària
i carnissers de tota la vida,
la combinació de confiança
que trobaràs a Masia Empordà
El compromís de Masia Empordà amb
els seus objectius de qualitat i proximitat
comença amb la selecció mateixa del
bestiar, que es fa minuciosament a les
millors granges de l’entorn. Sempre s’ha
fet així, des dels inicis de l’empresa,
conscients de la qualitat i la bona feina
que fan els productors locals.

Els carnissers que us trobareu al
taulell són els de tota la vida, i
això ho saben els clients habituals
de Masia Empordà, que busquen
aquesta confiança i al mateix
temps ser atesos en una botiga
especialitzada per gent que estima
el seu ofici.

FILET DE VEDELLA

LLATA DE VEDELLA

27,50 €/kg

10,97 €/kg

FILET DE PORC

CAP DE LLOM
Lligat sense os

5,99 €/kg

8,99 €/kg

Tast de productes
de proximitat
13 DE DESEMBRE
Horari de 17h a 20h

14 DE DESEMBRE
Horari de 10h a 13h

Vine a tastar les nostres carns i una
selecció de productes de Casa Amella

ESPATLLA

de porc farcida amb cansalada ibèrica

4,95
€/kg

MILLOR

PREU

LLOM FARCIT
de pernil i formatge

9,95
€/kg

RODÓ

de cuixa amb cansalada ibèrica

9,95
€/kg

LLOM FARCIT
de bacó i botifarra

9,95
€/kg

LLOM FARCIT

CAP DE LLOM FARCIT

13,93

10,87

RODÓ DE VEDELLA

ESPATLLA DE XAI

de sobrassada i formatge de cabra

€/kg

farcit de bacó fumat i panxeta curada

9,97
€/kg
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al pesto amb pernil i formatge

€/kg

PRODUCTE

RECOMANAT

farcida de botifarra i cansalada ibèrica

19,95
€/kg

CARN

PREPARAT

Per rostir (jarret)

8,49
€/kg

Per a escudella i carn d’olla

MILLOR

PREU

5,95
€/kg

L'autèntic pollastre ecològic
POLLASTRE ECOLÒGIC
Viu Bé

9,97
€/kg

ÀNEC MUT DE PAGÈS

POLLASTRE DE PAGÈS

empordanès

5,95
€/kg

PAVITA PAC

7,75

6,77 €

MAGRET D'ÀNEC

POLLASTRE FARCIT

€/kg

Coll verd

19,05
€/kg

POLLASTRE FARCIT
de panses, prunes i pinyons

10,67
€/kg
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de 3 a 4 kg

5,95 €

de 4 a 5 kg

de pernil i formatge

10,47
€/kg

RECEPTA

Pollastre amb escamarlans i sèpia
INGREDIENTS
Oli, 1 pollastre (preferiblement de pagès, de pota negra de Banyoles, del Penedès o del Prat), 2
escamarlans per persona, 500 g de sèpia (aproximadament), 2 o 3 tomàquets madurs, uns quants alls,
sal i ametlles torrades o avellanes.
PREPARACIÓ
El pollastre o conill amb llagosta, amb escamarlans, amb gambes, i altres combinacions que
caracteritzen la cuina de la Costa Brava i el Maresme són d’origen popular, després adoptades pels
xefs.
Poseu una cassola de terrissa o de ferro al foc amb oli i feu-hi enrossir bé el pollastre, salat i tallat
a trossos com per a rostit. Els traieu i els reserveu. En el mateix oli hi feu sofregir els escamarlans.
Retireu-los també de la cassola. Feu el mateix amb la sèpia. En aquest oli hi feu el sofregit, posanthi els alls ben trinxats (millor manualment, amb ganivet o amb ratllador), fent que s’enrosseixin una
mica; a continuació hi afegiu el tomàquet, també ratllat. Amb cura i el temps necessari, sense parar
de remenar, feu un sofregit ben concentrat, reduït a confitura. Quan estigui, hi tireu els trossos de
pollastre, ho colgueu d’aigua i ho proveu de sal. Al final de la cocció, quan el pollastre sigui tendre
(una horeta, almenys) i uns deu minuts abans de treure la cassola del foc, hi afegiu el marisc que
havíeu reservat i la picada feta amb alls i un grapat d’ametlles. Proveu-ho de sal.

Mar i Muntanya. Josep Lluís Banús. Arxiu Imatges PTCBG

La sèpia també es combina amb vedella, peus de porc o cua de bou. A la muntanya (Garrotxa), el
pollastre es combina amb bolets i cargols i, fins i tot, amb conill.

DEIXA’T TEMPTAR

pels nostres pernils
VINE A TRIAR EL TEU
Espatlla ibèrica
Espatlla serrana
Pernil ibèric
Pernil de gla
Pernil serrà
PERNILS A
PARTIR DE

57€

ESPATLLES
A PARTIR DE

29,99€

COMPARTEIX LA IL·LUSIÓ DEL NADAL

Amb les nostres
paneres

PREPARA
EL TEU
LOT
A MIDA

COMANDES
PER TELÈFON

REGALA UNA PANERA,
REPARTEIX IL.LUSIÓ
Pernils, formatges, conserves, foie, vins, caves, torrons, bombons,
panetones i molt més! Escull la cistella que més t’agradi i nosaltres
preparem el teu lot a mida.

972 50 11 01

Agilitza les compres de Nadal fent les teves
comandes per telèfon. Prepararem la teva compra
i només l’hauràs de venir a recollir.

ROSES

FIGUERES
RECINTE
FIRAL

APARCAMENT
PRIVAT GRATUÏT

TARGETA DE
FIDELITZACIÓ

Masia Empordà Ctra. de Roses s/n - 17600 Figueres (Girona) · Tel. (34) 972 501 101 · Més informació a www.masiaemporda.com
* La Cottonbag és un regal exclusiu per a clients amb la targeta Masia Empordà. Vàlid fins a final d’existències. Les unitats són limitades. Demana-la a la caixa en el moment de
pagar la teva compra. De dilluns a divendres de 9 a 20 h, dissabtes de 9 a 14 h.

