CATÀLEG
V GAMMA 2020
alimentació solidaria

Qui som?
L'empresa d'economia social de la Fundació Cassià Just i portem més
de 25 anys dedicant-nos al món de l'alimentació i la gastronomia.
Tenim una doble missió: oferir oportunitats laborals per a persones
amb fragilitats (mentals o exclusió social) i elaborar productes de qualitat de
manera artesanal.

Inserció de
persones amb
fragilitat dins
i fora de
l'empresa.

350
treballadors
(70% amb
fragilitat)

gestió
de cuines

empreses i escoles

Creem
aliances

Qualitat en els productes
i en les persones

elaboracions
sandvitxos,
entrepans,
amanides,plats
preparats

Camps
propis

Tipologia de clients:
Empreses, aviació,
hostaleria, restauració,
gran consum,
escoles

càtering

Box Solidari per a empreses
i institucions

CATÀLEG
V GAMMA 2020

Per què saludables i artesans?
Tots els nostres semielaborats els produïm en
les nostres instal·lacions de manera artesanal.

Creiem en

sin
Producte
mínimament
processat

Glutamat

Matèries
primeres
fresques

Oli de palma
Organismes
genèticament
modificats
Additius ni
conservants
afegits

Produïm a productes de Km0

Cal Tudela, en el cor del Parc Agrari del Baix Llobregat
conreem els nostres propis productes.

Huerto Propio

Realitzem artesanalment

salses i
vinagretes

ceba
caramel·litzada

poma a baixa
temperatura
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Sandvitxos

CATÀLEG
V GAMMA 2020

Transport inclòs a
Barcelona i
Àrea Metropolitana

Condicionat a una comanda
mínima de 97 unitats

Realitzar comandes amb
48 h d'antelació

Sandvitxos Premium
Cod.

Ref.

Ingredients

Cad.

G274

Pavo

Pa de massa mare de sis llavors,
pit d'indiot, crema de carxofes,
llavors de xia i amanida mixta

5 dies

Pa de massa mare de sis llavors,
crema d'espàrrecs, ou dur,
tomàquet semi deshidratat, mesclum
i maionesa

5 dies

Atún

Pa de massa mare de sis llavors,
tonyina, ou dur, olives verdes,
espinacs i maionesa

5 dies

Pollo

Pa de massa mare de sis llavors,
pit de pollastre fumat, formatge
edam, ou dur, maionesa amb
mostassa, ceba caramel·litzada.
i espinacs

5 dies

G278

Club

Pa de massa mare de sis llavors,
bacon fumat, ou dur,
mesclum i maionesa amb tomàquet

5 dies

G207

Italiano

Pa de massa mare de sis llavors,
crema de tomàquet i formatge, codony,
nous torrades i mesclum

5 dies

G275

G276

G277

Vegetal

Envàs i material*
Bossa

Kraft

+

Separació
Bossa

Kraft

+

Separació
Bossa

Kraft

+

Separació
Bossa

Kraft

+

Separació
Bossa

Kraft

+

Separació
Bossa

Kraft

+

Separació
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Transport inclòs a
Barcelona i
Àrea Metropolitana

Condicionat a una comanda
mínima de 97 unitats

Realitzar comandes amb
48 h d'antelació

Sandvitxos XL
Cod.

Ref.

Ingredients

G013

Vegetal

G014

Club

G015

Pollo

Pa de motlle integral, tomàquet,
formatge, edam, enciam, espinac
i salsa rosa
Pa de motlle blanc, pernil york,
bacon, enciam, ou dur i
salsa rosa
Pa de motlle blanc, pollastre,
ceba caramel·litzada,
espinacs i salsa de mostassa antiga

G016

Mixto

Pa de motlle blanc, pernil york,
formatge edam, espinacs , ceba
caramel·litzada i maionesa

Cad.

Envàs i material*

5 dies

Envàs
protector
amb frontissa

5 dies

Envàs
protector
amb frontissa

5 dies

Envàs
protector
amb frontissa

5 dies

Envàs
protector
amb frontissa
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Transport inclòs a
Barcelona i
Àrea Metropolitana

Condicionat a una comanda
mínima de 97 unitats

Sandvitxos Classic
Cod.

Realitzar comandes amb
48 h d'antelació

( ATM )

Atmosfera
modificada

Envase y material*

Referencia

Ingredientes

Cad.

G001

Mixto

Pa de motlle blanc, pernil
york, formatge edam, espinacs
i maionesa

12 dies

Termosellat
+
amb atmosfera modificada

G002

Pollo

Pa de motlle blanc, pollastre,
ceba caramel·litzada i salsa
de mostassa antiga

12 dies

Termosellat
+
amb atmosfera modificada

G005

Atún

Pa de motlle blanc, tonyina,
ou dur, olives negres
i maionesa

12 dies

+
Termosellat
amb atmosfera modificada

G006

Vegetal

Pa de motlle integral,
hummus, cogombre i espinacs

8 dies

+
Termosellat
amb atmosfera modificada

Pan de molde blanco,
sobrasada, huevo duro y
queso cheddar

12 dies

Termosellat
+
amb atmosfera modificada

Pa de motlle integral de salmó,
cogombret, ou dur,
formatge, mostassa i anet

12 dies

Termosellat
+
amb atmosfera modificada

G281

G282

Menorquín
Noruego
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Amanides

CATÀLEG
V GAMMA 2020

Comanda mínima
15 unitats

Transport inclòs a Barcelona
i Àrea Metropolitana

Realitzar comandes amb
48 h d'antelació

Amanides
Cod.

Referència

Ingredients

Cad.

Envàs i material*

G271

Cal Tudela

Mezclum, pastanaga, blat de moro,
olives,tomaques cherry, espàrrec
blanc, pebrot vermell i verd

G260

César

5 dies

Envàs
rectangular

Kraft

G280

Tomàquet,
mozzarrella
i ruca

Mezclum, pollastre, parmesà,
crostons, crispis de bacon
i salsa cèsar
Rúcula, perles de mozzarella,
tomaques cherry i pinyons.

5 dies

Envàs
rectangular

Kraft

G224

Quinoa

Quinoa, pebrot vermell, coriandre,
ceba tendra, llima, passes i mezclum

5 dies

Envàs
rectangular

Kraft

G225

Orecchiette
al pesto

Pasta Orecchiette, tomàquet
semi deshidratat, parmesà
i salsa pesto

5 dies

Envàs
rectangular

Kraft

Penne rigatoni, mozzarella,
parmesà i oli de tòfona

5 dies

Envàs
rectangular

Kraft

Cigrons, mongetes pintes, quinoa,
tonyina, oliva verda i vinagreta de
cítrics

5 dies

Envàs
rectangular

Kraft

5 dies

Envàs
rectangular

Kraft

G226

Penne
rigatoni
a la tòfona

G227

Mediterránea
de lllegums

5 dies

Envàs
rectangular

Kraft

G228

Arròs

Arròs blanc, arròs salvatge, pollastre,
poma cuita, tomàquet semideshidratat i vinagreta de mostassa

G229

Verdures

Bròcoli, pèsols i carxofes
amb vinagreta al vapor.

5 dies

Envàs
rectangular

Kraft

G223

Formatge
de cabra

Mezclum, queso de cabra, pasas,
nueces, tomate cherry y fresón
laminado

5 dies

Envàs
rectangular

Kraft
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Entrepans
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Transport inclòs a Barcelona
i Àrea Metropolitana

Realitzar comandes
amb 48 h d'antelació

Disponibilitat en
format congelat

Condicionat a una comanda
mínima de 97 unitats

Entrepans
Cod.

Referència

Ingredients

Cad.

Envàs i material*

5 dies

Flowpack
horneable

G252

Truita

Baguette provençal, truita
de patates i pebrot vermell
escalivat

G253

Beicon i
formatge

Pa de xapata, bacon i
formatge

5 dies

Flowpack
horneable

G254

Pollastre i
formatge
gouda

Baguette piamonte, milanesa
de pollastre i formatge gouda

5 dies

Flowpack
horneable

G255

Pernil

Baguette piamonte, paleta
d'esquer ibèrica i oli d'oliva

5 dies

Flowpack
horneable

G256

Llom i
formatge
brie

Baguette Piemont amb llom,
formatge brie i ceba
caramel·litzada

5 dies

Flowpack
horneable
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Transport inclòs a
Barcelona i
Àrea Metropolitana

Condicionat a una comanda
mínima de 97 unitats

Realitzar comandes amb
48 h d'antelació

Entrepans Petits
“productes rotatius, subjectes a temporada. Consultar prèviament”

Cod.

Referència

G308

Club

Ingredients

Cad.

Envàs i material*

1/2 sandvitx Club integral de beicon,
pernil york, ou dur, salsa rosa
i mesclum

5 dies

Flowpack
horneable

1/2 sandvitx de verdures (patata
rostida, carabassó, albergínia,
pebrot vermell, pebrot groc) amb
maionesa

5 dies

Flowpack
horneable

G309

Verduras

G310

Mixto

1/2 Sandvitx mixt de formatge edam,
pernil york i maionesa

5 dies

Flowpack
horneable

G311

Tomate
& pesto

1/2 Sandvitx de crema de tomàquet,
formatge, salsa pesto, maionesa i
orenga

5 dies

Flowpack
horneable

G312

Pollo

Baguette de truita de patates,
pebrot vermell escalivat i maionesa

5 dies

Flowpack
horneable

G313

Tortilla

Baguette de truita de patates,
pebrot vermell escalivat
i maionesa

5 dies

Flowpack
horneable

G314

Berenjena

amb formatge edam, mel i farigola

5 dies

Flowpack
horneable

G315

Atún y
huevo

Xapata de tonyina, ou dur,
olives, maionesa i espinacs

5 dies

Flowpack
horneable

Nòrdic de civada d’albergínia rostida
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Els especials
Cod.

Referència

Ingredients

Cad.

Envàs i material*

G087

Croissant
mixte

Xapata de tonyina, ou dur,
olives, maionesa i espinacs

5 dies

Envàs protector
amb bisagra

G272

Wrap de
salmó

Piadina de salmó amb ou
dur, rúcula i maionesa de fines
herbes

5 dies

Envàs protector
amb bisagra

G273

Bagel
pollastre
ponzu

Pollastre ponzu, formatge edam,
enciam i maionesa

5 dies

Box kraft
amb finestra

Kraft

Tel: 936 30 32 34 / 620 448 195 · comercial@cuinajusta.com · cuinajusta.com · Carretera de la Santa Creu de Calafell, 106, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

CATÀLEG
V GAMMA 2020

Elaboracions

CATÀLEG
V GAMMA 2020

Comanda mínima
20 unitats

Transport inclòs a Barcelona
i Àrea Metropolitana

Realitzar comandes amb
48 h d'antelació

Elaboracions
Referència

Ingredients

Cad.

CAT5G01

Crema de
carabassa

Carabassa, llet, aigua, oli d'oliva,
sal i pebre blanca

15 dies

1l/300ml
Bossa
Doypack

CAT5G14

Crema de
xampinyons

Xampinyons,, nata, porro,
ceba, pastanaga, api, oli d'oliva,
sal i pebre blanca

15 dies

1l / bossa
Doypack

CAT5G06

Crema de
pèsols

Pèsols, porros, ceba, llet,
nata, aigua, oli d'oliva, sal i
pebre blanca

15 dies

1l / bossa
Doypack

CAT5G16

Crema de
pastanaga
i taronja

Pastanaga, aigua, suc de taronja,
iogurt, oli d'oliva, sal i
pebre blanca

15 dies

1l / bossa
Doypack

CAT5G10

Ballotine de
pollastre

Pit de pollastre farcit de formatge
de cabra i espinacs amb
parmentier de patata

5 dies

300/100gr
Bossa
Doypack

CAT5G30

Fingers de
pollastre

Pit de pollastre empanat

5 dies

30 uni/
Barqueta
Termosellada

Cod.

Envàs i material*
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Picnics
2020

CATÀLEG
V GAMMA 2020

Comanda mínima
20 unitats

Transport inclòs
Barcelona i Àrea Metropolitana

Realitzar comandes amb
72 h d'antelació

Pícnics
Servei de pícnics per als vostres clients o treballadors, amb lliurament en el lloc indicat
Realitzem servei de picking Combinem diferents opcions gastronòmiques
( sandvitxos, entrepans i amanides )
Realitzat diàriament i artesanalment en Cuina Justa
Tots els pícnics es lliuren en una bossa reciclable,
individual i inclou coberts compostables i tovalló.

Opció 1

+

Opció 2

+

XL

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Premium

Opció 3

+
Mini

Opció 4

+
XL

Opció 5

+
Premium

Opció 6

+
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Box Solidari

el Box Solidari
canvia de menú

prova ja els nous plats!

menú

Albergínia rostida, anxova, sèsam i cremós
de formatge
Pit de gall dindi filetejat amb prèssec,
parmentier i kimchi
Mel i mató amb nous torrades

menú
Poke a escollir:

Base: arròs, alvocat, alga nori, amanida wakame, raves i
blat de moro i pinya. Salsa Tonkatsu

· Poke Salmó
· Edamame
· Secret ibèric

Base: arròs, alga nori, amanida wakame, raves i blat de
moro i pinya
Salsa Tonkatsu

Amanida de Fruites Premium

menú

menú

Puré de carabassa rostida amb formatge blau
i pipes
Terrina de pollastre amb carxofa confitada
Taronja amb crumble de xocolata

Amanida de formatge de cabra
Sandvitx Premium de tonyina
Rocky Road de xocolata

Tots els menús inclouen aigua

bon proﬁt !
Consulteu condicions a www.cuinajusta.com
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Col·labora amb nosaltres
Compra en Cuina Justa i et convertiràs en una empresa solidària
col·laborant per a oferir ocupacions a persones amb fragilitat mental
i en risc d'exclusió social.

Vols que creixem junts?
Volem agrair el teu suport en el nostre projecte social

Esment en les nostres xarxes socials
Inclourem la teva imatge d'empresa en les nostres Web
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Els nostres materials
Involucrats amb el medi ambient
Kraft

Paper gruixut i resistent que s'obté de polpa de fusta
Plàstic ecològic i recomanat per a ús alimentós per la seva innocuïtat i reciclable
Plàstic reciclat i reciclable, fabricat a través de productes PP ja utilitzats
Plàstic reciclable. Una vegada reciclat s'utilitza en tèxtil i nous envasos alimentaris.

Reciclatge
Contenidor groc
Contenidor blau
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Més informació

Possibilitat de projectes ad hoc.

Analitzem les teves necessitats i treballem
per a transformar-les en una realitat

saludable,
fet a mà
i solidari
Andrea García

Product Manager V Gamma

agarcia@cuinajusta.com
+34 679 541 625

Ctra. Santa Creu de Calafell, 106
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
T. 93 630 32 34 · cuinajusta.com

cuinajusta.com

#josocuinajusta

