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Qui som?
Som Cuina Justa, l'empresa d'economia social de la Fundació Cassià
Just, i portem més de 26 anys dedicant-nos al món de l'alimentació i la
gastronomia.
Tenim una doble missió: oferir oportunitats laborals a persones amb
fragilitats (mentals i/o exclusió social) i elaborar productes de qualitat de
manera artesanal.

355
treballadors
(70% amb
fragilitat)

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

gestió
de cuines
Empreses i escoles

Qualitat en els productes
i en les persones

elaboracions
Sandvitxos,
entrepans,
amanides, plats
preparats

Horts
propis

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

càtering
Box Solidari per a empreses
i institucions

Creem
aliances
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Els nostres productes V Gamma

Sandvitxos
Premium

Sandvitxos
XL

Sandvitxos
ATM

Amanides

Entrepans

Pícnics
i Box Solidari

Estem especialitzats en la producció pròpia i artesana de productes de
V Gamma, preparats per al consum final, i destinats a clients dʼalimentació,
restauració, hostaleria, col·lectivitats, aviació i nàutica.
Solidaris
Els nostres productes estan elaborats per persones amb
problemes de salut mental i/o exclusió social.
Artesanals
Elaborem diàriament tots els nostres productes, amb ingredients
mínimament processats.

km0

De proximitat
Seleccionem amb molta cura tots els ingredients del nostre hort,
Cal Tudela, o dʼagricultors de la zona.
Packagings reciclables
Apostem per un embalatge 100% reciclable i oferim als nostres
clients productes de la màxima qualitat, amb el mínim impacte
possible en l'entorn.

3

CATÀLEG
V GAMMA 2022

Sandvitxos

Premium
XL
ATM

4

CATÀLEG
V GAMMA 2022

Transport inclòs
Barcelona i
Àrea Metropolitana
(consultar altres)

Comanda mínima
de 15 unitats

Comandes amb
48h d'antelació
comercial@cuinajusta.com

Sandvitxos Premium
El més gourmet dels nostres sandvitxos.
Pa de sègol i sis llavors elaborat artesanalment
amb massa mare i alt contingut en ﬁbra.

km0

Matèries primeres fresques de productors
de proximitat.
Ingredients naturals, sense organismes
genèticament modificats.
Packaging KRAFT.
Amb el suport gastronòmic del xef Tony Botella.

Cod.

Ref.

Ingredients

Cad.

G274

Gall
dindi

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

5 dies

G275 Vegetal

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

5 dies

G276 Tonyina

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

5 dies

G277 Pollastre

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

5 dies

G278

Pa de massa mare de sis llavors,
bacó fumat, ou dur, crema formatge
camembert, mesclum i maionesa amb
tomàquet

5 dies

Club

Envàs i material*
Bossa

Kraft

+

Separador
Bossa

Kraft

+

Separador
Bossa

Kraft

Kraft

Kraft

Kraft

+

Separador

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

Kraft

+

Separador

Bossa

Kraft

+

Separador
Bossa

Kraft

Kraft
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CATÀLEG
V GAMMA 2022

Transport inclòs
Barcelona i
Àrea Metropolitana
(consultar altres)

Comanda mínima
de 32 unitats

Comandes amb
48h d'antelació
comercial@cuinajusta.com

Sandvitxos XL
Pa de motlle de gran format.

km0 Matèries primeres fresques de
productors de proximitat.
Ingredients naturals.
Packaging rPET (plàstic reciclat).

Cod.

Ref.

G013

Vegetal

G014

Club

G015
G016

Pollastre
Mixt

Ingredients

Cad.

Pa de motlle integral, tomàquet,
formatge edam, enciam, espinacs
i salsa rosa

5 dies

Pa de motlle blanc, pernil dolç,
bacó, enciam, ou dur i
salsa rosa
Pa de motlle blanc, pollastre,
ceba caramel·litzada,
espinacs i salsa de mostassa antiga
Pa de motlle blanc, pernil dolç,
formatge edam, espinacs, ceba
caramel·litzada i maionesa

5 dies
5 dies

5 dies

Envàs i material*
Envàs

protector

amb frontissa
Envàs

protector

amb frontissa
Envàs

protector

amb frontissa
Envàs

protector

amb frontissa
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CATÀLEG
V GAMMA 2022

Transport inclòs
Barcelona i
Àrea Metropolitana
(consultar altres)

Comanda mínima
de 40 unitats

Comandes amb
48h d'antelació
comercial@cuinajusta.com

Sandvitxos ATM
Envasats en atmosfera modiﬁcada,
que permet allargar la vida del producte
sense afegir-hi conservants.

km0 Matèries primeres fresques de productors
de proximitat.

Ingredients naturals.
Packaging rPET (plàstic reciclat).

Cod. Ref.

Ingredients

Cad.

G001 Mixt

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

12 dies

Termosellat
+
en atmosfera modificada

G002 Pollastre

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

12 dies

Termosellat
+
en atmosfera modificada

G005 Tonyina

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

12 dies

Termosellat
+
en atmosfera modificada

G006 Vegetal

Pa de motlle integral,
hummus, cogombre i espinacs

Envàs i material*

8 dies

Termosellat
+
en atmosfera modificada

G281 Menorquí

Pa de motlle blanc,
sobrasada, ou dur i
formatge cheddar

12 dies

Termosellat
+
en atmosfera modificada

G282 Noruec

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

12 dies

Termosellat
+
en atmosfera modificada
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Amanides
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CATÀLEG
V GAMMA 2022

Transport inclòs
Barcelona i
Àrea Metropolitana
(consultar altres)

Comanda mínima
de 15 unitats

Comandes amb
48h d'antelació
comercial@cuinajusta.com

Amanides
Ingredients de proximitat o del nostre propi
hort, Cal Tudela.
Elaborades diàriament i de manera
artesanal.
Packaging KRAFT.

Envàs i material*

Ingredients

Cad.

Verda
G271 Cal Tudela

Mesclum, pastanaga, blat de moro,
cogombre, tomàquets cherry, pebrot
vermell i verd

5 dies

G223 Formatge
de cabra

Mesclum, formatge de cabra,
panses, nous i tomàquet cherry

5 dies

G224 Quinoa

Quinoa, pebrot vermell, coriandre,
ceba tendra, llima, panses i mesclum

5 dies

Envàs
rodó
Ø15

Kraft Tapa

Pasta, tomàquet, olives negres
, parmesà i salsa pesto

5 dies

Envàs
rodó
Ø15

Kraft Tapa

Mesclum, pollastre rostit, parmesà,
crostons, crispis de bacó
i salsa cèsar

5 dies

Envàs
rodó
Ø15

Kraft Tapa

Cigrons, tomàquet, cogombre,
olives negres, ou dur, tonyina,
suc de llimona i taronja.

5 dies

Envàs
rodó
Ø15

Kraft Tapa

Cod.

G200

Referència

Pasta
al pesto

G269 Cèsar
G200

Mediterrània
de cigrons

Envàs
rodó Kraft
Ø15
Envàs
rodó Kraft
Ø15
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Tapa
PET
Tapa
PET

PET

PET

PET

PET
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10

CATÀLEG
V GAMMA 2022

Transport inclòs
Barcelona i
Àrea Metropolitana
(consultar altres)

Comanda mínima
de 15 unitats

Comandes amb
48h d'antelació
comercial@cuinajusta.com

Disponible en
format congelat

Entrepans
Elaborats diàriament i de manera artesanal.
Packaging individual fornejable que permet
consumir en calent amb el mínim de manipulat.
Les mateixes referències disponibles en format
congelat (consultar).

Referència

Ingredients

Cad.

Envàs i material*

G252

Truita

Baguette provençal, truita
de patates i pebrot vermell
escalivat

5 dies

Flowpack
fornejable

G253

Bacó i
formatge

Pa de xapata, bacó i
formatge

5 dies

Flowpack
fornejable

G254

Pollastre i
formatge
gouda

Baguette piamonte, milanesa
de pollastre i formatge gouda

5 dies

Flowpack
fornejable

G255

Pernil

Baguette piamonte, paleta
ibèrica dʼenceball i oli d'oliva

5 dies

Flowpack
fornejable

G256

Llom i
formatge
brie

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

5 dies

Flowpack
fornejable

Cod.

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
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CATÀLEG
V GAMMA 2022

Transport inclòs
Barcelona i
Àrea Metropolitana
(consultar altres)

Comanda mínima
de 15 unitats

Comandes amb
48h d'antelació
comercial@cuinajusta.com

Els especials
Altres opcions diferents
als sandvitxos i entrepans
més tradicionals.

Cod.

Referència

Ingredients

Cad.

G087

Croissant
Mixt

Pernil dolç i formatge edam

5 dies

Envàs protector
amb bisagra

G272

Wrap de
salmó

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

5 dies

Envàs protector
amb bisagra

G273

Bagel de
pollastre
ponzu

Pollastre amb salsa ponzu,
formatge edam,enciam i maionesa

5 dies

Envàs protector
amb bisagra

Envàs i material*

Tel: 936 30 32 34 / 620 448 195 · comercial@cuinajusta.com · cuinajusta.com ·
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Kraft

Kraft
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Elaboracions
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CATÀLEG
V GAMMA 2022

Transport inclòs
Barcelona i
Àrea Metropolitana
(consultar altres)

Comanda mínima
20 unitats

Comandes amb
48h d'antelació
comercial@cuinajusta.com

Elaboracions

Cod.

Ingredients

Cad.

Envàs i material*

Crema de
CAT5G01
carbassa

Carbassa, llet, aigua,
oli d'oliva, sal i pebre blanc

15 dies

1l/300ml
bossa
Doypack

Crema de
CAT5G14 xampinyons

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

15 dies

1l / bossa
Doypack

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

15 dies

1l / bossa
Doypack

Crema de
CAT5G16 pastanaga
i taronja

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

15 dies

1l / bossa
Doypack

Ballotine de
CAT5G10 pollastre

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

5 dies

300/100gr
bossa
Doypack

Fingers de
CAT5G30
pollastre

Pit de pollastre a tires
arrebossades i fregides

5 dies

30 uni/
barqueta
termosellada

CAT5G06

Referència

Crema de
pèsols

Tel: 936 30 32 34 / 620 448 195 · comercial@cuinajusta.com · cuinajusta.com ·
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CATÀLEG
V GAMMA 2022

Pícnics

CATÀLEG
V GAMMA 2022

Transport inclòs
Barcelona i
Àrea Metropolitana

Comanda mínima
20 unitats

Comandes amb
72h d'antelació
comercial@cuinajusta.com

Pícnics

Combinem tots els nostres productes i elaboracions (sandvitxos, amanides i
entrepans) per oferir-vos l'opció gastronòmica que millor s'adapti a cada
moment i esdeveniment.
Oferim també el servei de picking i el podem lliurar en caixa box o bossa
kraft individual i reciclable.

Opció 1

+

+

+
Aigua

Premium

Opció 2

+

+

+

Mini

Opció 3

+

Aigua

+
Snack

Premium

Opció 4

+

+

+

+

Aigua

Dolç

+
Snack

+

+
Dolç

+
Aigua
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Box Solidari

Box solidari
Un àpat de qualitat, saludable i solidari, presentat en format
individual en envasos compostables. Primer, segon i postres, amb diferents
opcions de menús que canvien segons temporada.
Pensat per gaudir en aquelles situacions en què vols evitar
desplaçaments: reunions de treball, formacions, workshops...

menú
Crema de carxofes Cal Tudela
Magret d’ànec amb parmetier de
moniato
Coca Xoco amb crema de cacauet

menú

Poke Bowl a escollir:
Salmó - Pollastre - Vegà

Base: arròs, alvocat, espinacs, alga wakame,
raves i blat de moro

Salmó: salmó marinat en ponzu
Pollastre: daus de pollastre arrebossats
marinats en ponzu i comí
Vegà: edamame

menú
Mutabal (puré d’alberginies) amb
formatge de cabra i minipites
Bacallà amb samfaina
Pinya confitada amb menta

menú
Amanida de quinoa
Sandvitx Premium de tonyina
Rocky Road de xocolata

Amanida de fruita premium

Aigua i coberts inclosos
Transport gratuït BCN i Àrea Metropolitana
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Els nostres materials
Involucrats amb el medi ambient
Kraft

Paper resistent que s'obté de la polpa de fusta.
Plàstic ecològic, recomanat per a ús alimentari
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
tèxtils i nous envasos alimentaris.

Reciclatge
Contenidor groc
Contenidor blau

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

19

CATÀLEG
V GAMMA 2022

Col·labora
Càtering

Comprant productes
Cuina Justa

Sandvitxos
Amanides
Gestió de cuines en
escoles i empreses

Altres formes de col·laborar
Inserint persones
amb fragilitat a
les vostres
instal·lacions
Fent una
aportació

Enclavaments

Econòmica
En espècie

Responsabilitat social corporativa
Contraprestacions
Avantatges Fiscals LGD
Reforç dels ODS

+ info a
fundacio@cuinajusta.com
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
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Condicions comercials
Les comandes es realitzaràn amb 48 hores
d’antelació a comercial@cuinajusta.com (la
primera comanda amb 72 hores d’antelació).
Els nous clients han de realitzar prèviament
l’alta de client (dades ﬁscals).
Forma pagament
Les tres primeres comandes s’han d’abonar al
comptat.
A partir de la tercera comanda es farà
facturació a ﬁnal de mes, pagament dia 30.

Contacte comercial
Carme Ocaña cocana@cuinajusta.com
616 00 31 76 - 93 630 32 34

Gràcies

de part de totes les treballadores i els treballadors de la

Fundació Cassià Just - Cuina Justa
per col·laborar amb nosaltres.

cuinajusta.com

