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NEU, CADÍ
(La Seu d’Urgell, Lleida)

v Formatge de pasta tova i pell 
florida

v Llet de vaca pasteuritzada 
procedent de ramaderies del 
Pirineu (Alt Urgell – Cerdanya)

v Maduració mínima 15 díes

v Mida 2,2 Kg  / 750 g aprox.

v De colors grisos vol recordar a la 
serra del Cadí i blancs de les 
floridures com les canals nevades

v Pell natural del Penicillium i 
Geotricum Candidum

v Tou, cremós i làctic quan és jove

v Aromes més complexos que recorden a la tòfona, bolets i pastures humides cap al final de la 
seva maduració

v Textura tova, elàstica i amb plasticitat



Informació nutricional (en 100g)

Valor energètic 338 Kcal
Greixos 28 g

dels quals saturats 19 g
Proteïnes 21 g
Hidrats de carboni 0,6 g

dels quals sucres 0,6 g
Sal 1,4 g

NEU, CADÍ



URGÈLIA (DOP 
de l’Alt Urgell i 
La Cerdanya), 
CADÍ
(La Seu d’Urgell, Lleida)

v Formatge de pell rentada semimadurat

v Llet de vaca pasteuritzada procedent de ramaderies del Pirineu (Alt Urgell –

Cerdanya)

v Maduració mínima de 45 dies

v Mida 2,5 Kg aprox.

v Pasta de color marfil amb forats ben repartits i de dimensions irregulars

v Crosta natural rentada de color taronja clar

v Aromes a notes de fruits secs, torrats, molsa i bolets

v Gust suau i equilibrat

v Textura tendra, molt cremosa, no adherent i fonedissa



Informació nutricional (en 100g)

Valor energètic 349 Kcal
Greixos 29 g

dels quals saturats 20 g
Proteïnes 22 g
Hidrats de carboni 3 g

dels quals sucres 1 g
Sal 2,3 g

URGÈLIA (DOP), CADÍ



BALDAT, FORMATGES LA BALDA
(Granollers de Rocacorba, Sant Martí de Llémena, Girona)

v Formatge de pasta cuita 

v Llet de vaca crua ecològica procedent de 
ramaderies de la Garrotxa i Ripollès

v Maduració mínima de 12 mesos

v Mida 20 Kg aprox.

v Pell natural fregada, marró-grisós

v Pasta flexible, groc marfil amb alguns 
forats repartits de forma irregular

v Aromes a fruits secs, nous i torrats

v Gust suau i equilibrat

v Textura tendra



BLAU DE JUTGLAR, FORMATGERIA REIXAGÓ
(Olost de Lluçanès, Barcelona)

v Formatge blau de pasta tova i coagulació 
mixta

v Llet de vaca crua procedent de la pròpia  
ramaderia

v Maduració mínima de 2 mesos

v Mida 1Kg aprox.

v Pell natural rugosa i de color acaramel·lat, 
amb taques blanquinoses

v Pasta verdosa, blanc groguenca

v Sabor amarg, típic dels formatges blaus

v Aroma humitat degut als fongs

v Textura cremosa



Informació nutricional (en 100g)

Valor energètic 384 Kcal
Greixos 32 g
Proteïnes 22 g
Hidrats de carboni 0,84 g

BLAU DE JUTGLAT, FORMATGERIA REIXAGÓ



BLANC DE GERISENA, CELLER GERISENA
(Garriguella, Girona)

v Varietat: Garnatxa blanca

v Collita 2017

v Graduació: 13% vol.

v D.O. Empordà

v Raïm veremat de forma manual procedent de vinyes 
velles de més de 50 anys d’alta muntanya

v Criança en barriques noves de roure francès durant 4 
mesos

v Color groc brillant i nítid

v Fruita blanca, flor d’acàcia, matisos de toofee i torrats

v Voluminós en boca, complex, sedós, equilibrat i persistent

v Maridatge amb peixos, carns blanques, formatges tendres de vaca i cabra, calçots...



NEGRE DE GERISENA, CELLER GERISENA
(Garriguella, Girona)

v Varietat: Garnatxa negre i Cabernet Sauvignon

v Collita 2017

v Graduació: 14,5% vol.

v D.O. Empordà

v Raïm veremat de forma manual procedent de vinyes 
velles de més de 50 anys d’alta muntanya

v Criança en barriques de roure francès durant 6 mesos

v Color cirera picota amb reflexos violacis

v Aroma intens a fruits de bosc, toc de vainilla, pebre, cacau, cafè

v Taní vellutat

v Maridatge amb carns vermelles, guisats, formatges semi madurats, xocolata negre



QUE VAGI DE GUST!
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