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El Forn Pastisseria Aribau, a dia 2 de Març de 2016. 

 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. C.I.F : E08771420 . Amb autorització sanitària 20,30668/B 

 

En aplicació de la normativa vigent en seguretat alimentària fa saber als seus clients que tots els 

nostres productes de pa, brioixería i pastissería contenen, poden contenir o poden haver estat en 

contacte amb els segënts al·lergens: 

 

• Cereals que contenen gluten (blat, ordi, sègol, civada, espelta, kamut o les 

seves varietats híbrides) i els seus productes derivats, 

 

• Crustacis i productes a base de crustacis 

 

• Ous i productes a base d’ou 

 

• Peix i productes a base de peix, tonyina pe pizza. Gambes en pizza tropical. 

 

• Cacauets i productes a base de cacauets. 

 

• Soja i productes a base de soja, com lecitína de soja. 

 

• Llet i els seus derivats (inclosa la lactosa) 

 

• Fruits amb closca, és a dir, ametlles (Amygdalus communis L.), avellanes 

(Corylus avellana), nous (de nogal) (Juglans regia), anacards (Anacardium occidentale), 

pacanes [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], nogueres del Brasil 

(Bertholletia excelsa), festucs (Pistacia vera), macadàmies o nous d’Austràlia 

(Macadamia spp). i els productes derivats, 

 

• Api i productes derivats. 

 

• Mostassa i productes derivats. 

 

• Grans de sèsam i productes a base de grans de sèsam. 

 

• Mol·luscs i productes a base de mol·luscs (palitos de cangrejo) 

 

En els següents dies rebran les fitxes tècniques dels productes que consumeixen habitualment per tal 

d'oferir la màxima seguretat alimentària en els seus punts de venda i establiments, acurant així 

l'informació respectiva al seu consum. 

 

Per a qualsevol dubte i/o aclaració poden dirigir-se a les nostres oficines o contacatar al nostre correu 

electrònic:  fornaribau@fornaribau.com: 

 

C/ Roma, 4 Les Fonts de Terrassa, 08882, BCN. 
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Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: 

 

Barra de ¼ i de ½, entrepans normals , super, especial, xic, 

xic curt, minixic. hamburguesa pa. 

Denominació de venda: 

 

Barra de 250 i 500 grams,  entrepans. 150. 100, 50,  30. grams 

Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300), Massa mare, aigua, sal,., 

millorant: ,Emulgent E472, antiaglomerant E170, estabilitzant 

E-341i, Llevats. (E491) 

Ingredients  alergògens: 

 

Enzims del blat, glúten, pot contenir llavors o traces de llavors 

possible contaminació creuada per soja, posible contaminació 

creuada per llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Barra llarga,el·laboració manual i semiautomàtica , exposició a 

calor , fermentació controlada en càmara, cocció en forn d'aire o 

sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors, botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: 

 

 Barra de ¼ i de ½ , Rodó sense sal 

Denominació de venda: 

 

Barra o rodó sense sal ,  de 250 i 500 grams 

Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300), aigua,  Massa mare , millorant.: 

Emulgent E472, antiaglomerant E170, estabilitzant E341, 

Llevats. (E491) 

Ingredients  alergògens: 

 

Enzims del blat, glúten, pot contenir  llavors o traces de llavors 

possible contaminació creuada per soja . posible contaminació 

creuada per llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Barra llarga, rodó ,el·laboració manual i semiautomàtica , 

exposició a calor , fermentació controlada en càmara, cocció en 

forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors, botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: 

 

Pa de coca 

Denominació de venda: 

 

Barra de 250 grams, entrepà de 100 grs. 

Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300), aigua, sal, oli d'oliva. Massa mare 

millorant : Emulgent E472, antiaglomerant E170, estabilitzant 

E341i, Llevats. (E491) 

Ingredients  alergògens: 

 

Enzims del blat, glúten, pot contenir  llavors o traces de llavors 

possible contaminació creuada per soja, posible contaminació 

creuada per llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Barra plana i  llarga,el·laboració manual i semiautomàtica , 

exposició a calor , fermentació controlada en càmara, cocció en 

forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors, botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

              

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 
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Forn Pastissería Aribau 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: 

 

Barra rústica i pa gallèc. 

Denominació de venda: 

 

Barra de 250 grams rústica, gallèc de 200 grs. 

Ingredients: 

 

Farina de blat i de sègol, (E 300), aigua, sal,. Massa mare , 

millorant : Emulgent E472, antiaglomerant E170, estabilitzant 

E341, Llevats. (E491) 

Ingredients alergògens: 

 

Enzims del blat, glúten, pot contenir  llavors o traces de llavors 

possible contaminació creuada per soja. posible contaminació 

creuada per llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Barra llarga ,el·laboració manual i semiautomàtica , exposició a 

calor , fermentació controlada en càmara, cocció en forn d'aire o 

sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors, botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

              

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 
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Forn Pastissería Aribau 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: 

 

Pa integral 100% barrot de ½ kilo.  Farina coromines Integral 

100% 

Denominació de venda: 

 

Barrot 500grs. 

Ingredients: 

 

Farina de blat integral, aigua, sal,  Massa mare de farina integral, 

millorant : Emulgent E472, antiaglomerant E170, estabilitzant 

E341i,  Llevats E491 

Ingredients alergògens: 

 

Enzims del blat, glúten, pot contenir  llavors o traces de llavors 

possible contaminació creuada per soja, posible contaminació 

creuada per llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Barra llarga  ,el·laboració manual i semiautomàtica , exposició a 

calor , fermentació controlada en càmara, cocció en forn d'aire o 

sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors, botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 
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Forn Pastissería Aribau 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: 60 /40 

 

Pa integral de ¼, de ½ llarga o curta. Entrepans o rodó de ½ 

kilo.  Farina coromines Integral 60% farina de blat 40% 

Denominació de venda: 

 

Barra de 250  i 500grs. Entrepa de 100 grs i rodo de 500gr. 

Ingredients: 

 

Farina de blat integral, aigua, sal,  Massa mare de farina integral, 

millorant : Emulgent E472, antiaglomerant E170, estabilitzant 

E341i,  Llevats E491 

Ingredients alergògens: 

 

Enzims del blat, glúten, pot contenir  llavors o traces de llavors 

possible contaminació creuada per soja, posible contaminació 

creuada per llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Barra llarga  ,el·laboració manual i semiautomàtica , exposició a 

calor , fermentació controlada en càmara, cocció en forn d'aire o 

sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors, botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 
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C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: 

 

Pa de pagès de  ½ kg ,1 kg. 2 kg (quadrat) 

Denominació de venda: 

 

Pa de pagès 

Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300), aigua, sal,. Massa mare , 

millorant: Emulgent E472, antiaglomerant E170, estabilitzant 

E341, Llevats. (E491) 

Ingredients alergògens: 

 

Enzims del blat, glúten, pot contenir  llavors o traces de llavors 

possible contaminació creuada per soja, posible contaminació 

creuada per llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodó format manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 
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C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: 

 

Pa aldeà de 400 grs   

Denominació de venda: 

 

Pa aldeà 

Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300), aigua, sal,. Massa mare , 

millorant: Emulgent E472, antiaglomerant E170, estabilitzant 

E341, Llevats. (E491) 

Ingredients alergògens: 

 

Enzims del blat, glúten, pot contenir  llavors o traces de llavors 

possible contaminació creuada per soja, posible contaminació 

creuada per llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodó format manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 



Candelaria Castillo Rodrigo e Hijos, C.B. (Forn Aribau) 
FITXES TÈCNIQUES DE PRODUCTE 
EDICIÓN 2         C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 
FECHA:                    24 de desembre 2020 

 

aprovat per:          signat:              

11 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: 

 

Barrot nou 

Denominació de venda: 

 

Barrot nou 500grs. 

Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300), aigua, sal,. Massa mare , 

 

Ingredients alergògens: 

 

Enzims del blat, glúten, pot contenir  llavors o traces de llavors 

possible contaminació creuada per soja, posible contaminació 

creuada per llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5, c=0; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodó format manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 



Candelaria Castillo Rodrigo e Hijos, C.B. (Forn Aribau) 
FITXES TÈCNIQUES DE PRODUCTE 
EDICIÓN 2         C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 
FECHA:                    24 de desembre 2020 

 

aprovat per:          signat:              

12 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: 

 

Barrot de llavors 400grs. Entrepà,  Barra de ¼ de llavors. 

Denominació de venda: 

 

Barrot , entrepà , barra de llavors. 

Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300), aigua, sal,  Extracte de malta torrada 

millorant. (Emulgent E472, antiaglomerant E170, estabilitzant 

E341) Massa mare ,  Llevats. (E491).. 

sèsam, lli marró i daurat, pipes de girasol, gallaret, flocs d'avena. 

Ingredients alergògens: 

 

 Enzims del blat, glúten, conté llavors. possible contaminació 

creuada per soja, posible contaminació creuada per llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

barrot format manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 



Candelaria Castillo Rodrigo e Hijos, C.B. (Forn Aribau) 
FITXES TÈCNIQUES DE PRODUCTE 
EDICIÓN 2         C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 
FECHA:                    24 de desembre 2020 

 

aprovat per:          signat:              
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C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: 

 

Hamburguesa normal,  viena i frankfurt I pans de motllo 

Denominació de venda: 

 

Hamburguesa amb pa de viena 50 grs. vienas de 90, 50, grs,  

frankfurt de 60 grs. Motllo mitjà , gran i petit. 

Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300), Massa mare, aigua, sal, millorant: 

Emulgent E472, antiaglomerant E170, estabilitzant E-341i, 

Llevats. (E491) enizims de blat. Greix de porc, E-320, E-321, E-

471 espessant, olis vegetals, sucre, llet i suero de llet, farina de 

soja, estabilitzant E-412 , E-472. Grans de sesam en 

hamburguesa. 

Ingredients alergògens: 

 

 Enzims del blat, glúten, lactosa, llet. pot contenir traces de 

llavors . Sesam. possible contaminació creuada per soja 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodó format manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors, botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 



Candelaria Castillo Rodrigo e Hijos, C.B. (Forn Aribau) 
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Nom del producte: 

 

Pa d'espelta 

Denominació de venda: 

 

Pa d'espelta blanca. 

Ingredients: 

 

Farina d'espelta (E 300), aigua, sal,. Massa mare d'espelta , 

millorant: Emulgent E472, antiaglomerant E170, estabilitzant 

E341, Llevats. (E491) 

Ingredients alergògens: 

 

Enzims del blat, glúten, pot contenir  llavors o traces de llavors 

possible contaminació creuada per soja, posible contaminació 

creuada per llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Barrot format , el·laboració manual i semiautomàtica , exposició 

a calor , fermentació controlada en càmara, cocció en forn de 

sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 



Candelaria Castillo Rodrigo e Hijos, C.B. (Forn Aribau) 
FITXES TÈCNIQUES DE PRODUCTE 
EDICIÓN 2         C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 
FECHA:                    24 de desembre 2020 
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Nom del producte: 

 

Pa d'espelta integral ecològic. 

Denominació de venda: 

 

Pa d'espelta integral ecològic. 

Ingredients: 

 

Farina d'espelta integral , aigua, sal,. Massa mare d'espelta 

integral ,   millorant: (E 300) Emulgent E472, antiaglomerant 

E170, estabilitzant E341, Llevats. (E491) 

Ingredients alergògens: 

 

Enzims del blat, glúten, pot contenir  llavors o traces de llavors 

possible contaminació creuada per soja, possible contaminació, 

creuada per llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodó format manualment , el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 



Candelaria Castillo Rodrigo e Hijos, C.B. (Forn Aribau) 
FITXES TÈCNIQUES DE PRODUCTE 
EDICIÓN 2         C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 
FECHA:                    24 de desembre 2020 
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Nom del producte: 

 

Pa de ségol integral. 

Denominació de venda: 

 

Pa de ségol integral. 

Ingredients: 

 

Farina de sègol , aigua, sal,. Massa mare de sègol , farina de blat. 

millorant: (E 300) Emulgent E472, antiaglomerant E170, 

estabilitzant E341, Llevats. (E491) 

Ingredients alergògens: 

 

Enzims del blat, glúten, pot contenir  llavors o traces de llavors 

possible contaminació creuada per soja, posible contaminació 

creuada per llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodó format manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Forn Pastissería Aribau 

 

Carretera de Rubi, nº 9 ,Les Fonts de Sant 

Quirze, 08228, BCN. 
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Nom del producte: Coca de brioix, derivats amb farcits varis. 

Denominació de 

venda: 

 

Coca de brioix amb pinyons i sucre. Tortells variats 

superxoc, coca de sant joan amb fruita confitada. 

Trebols, trenes , brioixets. Farcits de nata, trufa i crema. 

Ingredients: Farina de blat (E 300) , aigua, sal, sucre de canya, mantega de llet,  Massa mare, 
llet en pols, ous frescos, pinyons, Llevats (E491). Moscatell. Vi de licor  

Softypan:  Emulgente: mono y diglicéridos de acidos grasos y esteres 

mono y diacetiltartarico de los mono y diglicérdos de acidos grasos, acido 

acetico , diacetato sodico anhidro, aciso sodico y acido tartárico.  

Gama sofleci:  carbonato calcico , harina de malta, emulgente : lecitina de 

girasol, enzimas y acido ascórbico. 

Ecoarome llimona: glucosa, fructosa, goma xantana, colorant (E-102) 

sucre (e-415) acidulant(e-330) conservants (E-211), colorants (E-202)  

Fruita confitada, atmella i massapà.(sucre, atmella i crema , ou) 
Nata , carragenato 
xocolata. Cacao , lecitinas de soja  
crema : veure fitxca crema  

Ingredients 

alergògens: 

pot contenir traces de llavors. Conté gluten, ous , (amb xocolata) conté lecitina 

de soja, llet, conté fruits secs, atmtlla 

, pinyons. Sufits.  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense alteracions. Exemptes 

de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 
Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 ufc/g 

(caducitat) 

Format:

  

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i semiautomàtica , 

exposició a calor , fermentació controlada en càmara, cocció en forn d'aire o sola 

refractaria. 

Tractaments 

tecnològics: 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: Lloc fresc i sec 

Identificació de 

producte: 

Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 
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91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Nom del producte: Croisant salat. 

Denominació de venda: Croisant normal  farcit bikini , frankfurt, vegetal. Embotits. sobrasada 

Ingredients: 

 

Farina de blat, aigua, sal, sucre de canya, mantega de llet,  millorant.. 

Gama sofleci:  carbonato calcico , harina de malta, emulgente : 

lecitina de girasol, enzimas y acido ascórbico. 

 (emulgent E472 e, estabilitzant E334, antioxidant E300 ). llard de 

porc (E471, E 320, E 321),  llet en pols,  Llevats E491 . conservants i 

colorants.  

aromes, ou per pintar 

embotits, pernil dolç, formatge, frankfurt, sobrassada. Maionesa, 

encima, tomaquet, tonyina. 

Ingredients alergògens: 

 

 Enzims del blat, gluten , llet ,lactosa , pot contenir traces de llavors. 

Conté, ous , lecitina i oli de soja, (en fuet, pernil) ,peix, pot contenir 

traces de crustacis, sulfits en sobrasada. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge  format manual. Estirat en 

laminadora. 

Conservació: 

 

Cuit: Lloc fresc i sec. En cru : congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 
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91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Nom del producte: Croisant dolç, crema , xocolata  

Denominació de venda: Croisant normal. O farcit. crema , xocolata . 

Ingredients: 

 

Farina de blat, aigua, sal, sucre de canya, mantega de llet,  millorant. 

( emulgent E472 e, estabilitzant E334, antioxidant E300 )., llard de 

porc (E471, E 320, E 321),  llet en pols,  Llevats E491 . conservants i 

colorants. emulgents, aromes, ou per pintar.  

Gama sofleci:  carbonato calcico , harina de malta, emulgente : 

lecitina de girasol, enzimas y acido ascórbico. 

Barreta xoco: xoco , pasta de cacao, dextrosa, lecitina de soja , E-322 

barra crema: llet, ou, sucre, mantega, nata, canyella. 

Ingredients alergògens: 

 

 Enzims del blat, llet ,lactosa , pot contenir traces de llavors. Conté 

traces d'avellana, gluten, ous , lecitina de soja,.conté sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge  format manual. Estirat en 

laminadora. 

Conservació: 

 

Cuit: Lloc fresc i sec. En cru : congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 



Candelaria Castillo Rodrigo e Hijos, C.B. (Forn Aribau) 
FITXES TÈCNIQUES DE PRODUCTE 
EDICIÓN 2         C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 
FECHA:                    24 de desembre 2020 

 

aprovat per:          signat:              

21 

Nom del producte: Snecken de crema amb pances macerades i ron 

Denominació de venda: Snecken 

Ingredients: 

 

Farina de blat, aigua, sal, sucre de canya, mantega de llet,  millorant. 

( emulgent E472 e, estabilitzant E334, antioxidant E300 )., llard de 

porc (E471, E 320, E 321),  llet en pols,  Llevats E491 . conservants i 

colorants. emulgents, aromes, ou per pintar.  

Millorant: carbonato calcico , harina de malta, emulgente : lecitina de 

girasol, enzimas y acido ascórbico. 

Panses macerades en ron  i fruita confitada variada en snecken. 

crema: llet, ou, sucre, mantega, nata, canyella. 

Ingredients alergògens: 

 

 Enzims del blat, llet ,lactosa , pot contenir traces de llavors. Conté 

traces d'avellana, gluten, ous , lecitina de soja,.conté sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge  format manual. Estirat en 

laminadora. 

Conservació: 

 

Cuit: Lloc fresc i sec. En cru : congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Croisantets mini salats i delicies salades. 

Denominació de venda: Minis i delicies salades. 

Ingredients: 

 

Farina de blat, aigua, sal, sucre de canya, mantega de llet,  millorant. 

( emulgent E472 e, estabilitzant E334, antioxidant E300 )., llard de 

porc (E471, E 320, E 321),  llet en pols,  Llevats E491 . conservants i 

colorants. emulgents, aromes, ou per pintar.  

Millorant: carbonato calcico , harina de malta, emulgente : lecitina de 

girasol, enzimas y acido ascórbico. 

 

Tonyina, datil, truita, salmó, frankfurt, sobrasada, formatge. Pernil 

dolç 

Ingredients alergògens: 

 

 Enzims del blat, llet ,lactosa , pot contenir traces de llavors. Conté 

traces sesam, , gluten, ous , lecitina de soja,. Peix, sulfits. Mostassa 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge  format manual. Estirat en 

laminadora. 

Conservació: Cuit: Lloc fresc i sec. En cru : congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 
 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Berlines i berlines de xocolata 

Denominació de venda: Donut o berlina. 

Ingredients: 

 

Farina de blat, (E300),  aigua, sucre, sal, almido, grasa de palma ,oli 

vegetal.  Maltodextrina, dextrosa, sucre de canya, mantega de llet, 

llet condensada,  millorant. ( E-300, emulgent E471 e, lecitina de 

soja, estabilitzant (E-300 E-920).  Colorant (E 160a) Llevats E491 .  

Emulgente: mono y diglicéridos de acidos grasos y esteres mono y 

diacetiltartaricode los mono y diglicérdos de acidos grasos, acido 

acetico , diacetato sodico anhidro, acido sodico y acido tartárico. 

Aroma: glucosa, fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-330) conservants 

(E-211), (E202), colorants (E-202) (E/210), vainilla  

 

Pannovitte.(20% ficha técnica) 

 

xocolata vegetal: greix vegetal, sucre, cacao, emulgent. E-492, E-322 

Ingredients alergògens: 

 

 llet .lactosa , pot contenir traces de llavors. 

Conté gluten, lecitina de soja,. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge  format manual. Estirat en 

laminadora. 

Conservació: 

 

Fregit a 180º, : Lloc fresc i sec. En cru : congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Croisant mantega i xocolata 

Denominació de venda: Croisant mantega i margarina. (xocolata) 

Ingredients: 

 

Farina de blat (E300) ,  aigua, llet en pols, sal, sucre de canya, 

mantega de llet,  millorant carbonato calcico , harina de malta, 

emulgente : lecitina de girasol, enzimas y acido ascórbico. 

(E300. Lecitina de soja, Enzims del blat.)( Massa mare, 

margarina vegetal, Llevats (E491). Olis vegetals i de palma . Ou 

per pintar. 

 

Barreta xocolata, cacao, llet,  traces d'avellana, sucre, dextrosa, 

lecitina de soja. 

Ingredients alergògens: 

 

 llet, lactosa,  glúten, pot contenir traces de llavors. Conté ous , 

lecitina de soja. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge  format manual. Estirat en 

laminadora. 

Conservació: Cuit: Lloc fresc i sec. En cru : congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Crema pastissera 

Denominació de venda: Crema de llet i ou. 

Ingredients: 

 

Nata , llet, sucre, canyella en pols, ous frescos, farina de blat de 

moro, aroma de llimona, : glucosa, fructosa, sucre (e-415) 

acidulant(e-330) conservants (E-211), (E202), colorants (E-202) 

(E/210), canyella. 

Almidó modificat, fosfat sòdic, fosfat i difosfat calcic, alginat 

sodic, propinat de calci, aroma de llet i colorant norbixina de 

bija.  Colorant : E102, E129 

 aroma de vainilla . E 334. llet en pols (midó modificat, E 1414, 

gelificants, E339, E 450 , E 516, espesant, E401 , conservant , 

E282, colorant E 160b.  i colorant), aromes. 

Ingredients alergògens: conté llet y lactosa, ous, glúten. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Semilíquid, el·laboració manual i semiautomàtica , cocció en 

casseta elèctrica 100º . 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Refredament en batedora, esterilització. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec a 4º 

Identificació de producte: Visual 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Yema  pastissera 

Denominació de venda: Yema d'ou. 

Ingredients: 

 

sucre,  ous frescos, farina de blat de moro, aroma de llimona 

E332, aroma de vainilla  E 334. , mantega, E 202 sorbat potasic. 

colorants (E-202) (E/210) 

Ingredients alergògens: conté llet y lactosa, ous, glúten. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Semilíquid, el·laboració manual i semiautomàtica , cocció en 

casseta elèctrica 100º . 

Tractaments tecnològics: Control de temperatura. Refredament en batedora, esterilització. 

Conservació: Lloc fresc i sec a 4º 

Identificació de producte: Visual 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Pa de pessic i planxes 

Denominació de venda: Biscuit normal, planxa braç de gitano. 

Ingredients: 

 

farina de blat ( E300) sucre, aigua, ous frescos, farina de blat de 

moro. aroma de vainilla,, aroma de llimona, : Ecoarome llimona: 
glucosa, fructosa, goma xantana, colorant (E-102) sucre (e-415) 
acidulant(e-330) conservants (E-211), colorants (E-202)  

llet en pols , midó i midó modificat E 1414.   

Gasificants: pirofosfat sòdic, (E 450), bicarbonat sodic,( E-500), 

carbonat càlcic E 170 , sal. Goma xantana. 

Ingredients alergògens: conté, ous, gluten. Llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Semilíquid   el·laboració manual i semiautomàtica en batedora., 

cocció en forn elèctric 180 º 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. 

Conservació: Congelació a -18º , 

Identificació de producte: Visual 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Biscuits de iogurt 

Denominació de venda: Biscuit normal de iogurt , amb poma , pinya o melmelada, 

Ingredients: 

 

Iogurt natural. farina de blat ( E300) sucre, llet,  aroma de 

vainilla, ous frescos, oli d'oliva, aroma de llimona: Gasificants: 

pirofosfat sòdic, (E 450), bicarbonat sodic,( E-500), carbonat 

càlcic E 170 , sal. Goma xantana.  glucosa, fructosa, sucre (e-

415) acidulant(e-330) conservants (E-211), (E202), colorants (E-

202) (E/210) ( E 334) ,.  

Fruita com pinya o pressec. aromes variats  i colorants. Cacao I 

xocolata, sucre llustre. 

Gasificants: pirofosfat sodic, E 450, bicarbonat, e 500, carbonat 

calcic E 170 , sal. 

Ingredients alergògens: conté, ous,  gluten, Llet. Lactosa. Lecitina de soja  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

el·laboració manual i semiautomàtica en batedora., cocció en 

forn elèctric 180 º 

Tractaments tecnològics: Control de temperatura. 

Conservació: Congelació a -18º , 

Identificació de producte: Visual 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Carmetes 

Denominació de venda: Magdalenes carmetes. 

Ingredients: 

 

Oli d'oliva. farina blat ( E300) sucre, llet, aroma de vainilla, ous 

frescos, aroma de llimona ,  essencia de llimona. : glucosa, 

fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-330) conservants (E-211), 

(E202), colorants (E-202) (E/210) 

 aromes :E 322, aroma de vainilla, llimona E-334. 

Gasificantes: pirofosfato sodico, E 450, bicarbonato, e 500, 

carbonato calcico E 170 . 

Gelificants i espessants: E 407, E410, E 330, E 202 . 

compota de poma ( bisulfitos) i poma natural ,  crema. (veure) 

Ingredients alergògens: 

 

conté, ous,, gluten. Traces de llet, Lactosa., Sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Semilíquid   el·laboració manual i semiautomàtica en batedora., 

cocció en forn elèctric 180 º 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. 

Conservació: 

 

Congelació a -18º , 

Identificació de producte: Visual i tacte 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Magdalenes variades , magdalenes integrals i muffins 

Denominació de venda: Magdalenes aribau i muffins 

Ingredients: 

 

Oli d'oliva. farina blat ( E300) sucre, llet, aroma de vainilla, ous 

frescos, aroma de llimona , glucosa, fructosa, sucre (e-415) 

acidulant(e-330) conservants (E-211), (E202), colorants (E-202) 

(E/210). Gelificants i espessants: E 407, E410, E 330, E 202  

aromes :E 322, aroma de vainilla,.  

Conté segó integral de blat en les integrals 

Gasificantes: pirofosfato sodico, E 450, bicarbonato, e 500, 

carbonato calcico E 170 . 

Ingredients alergògens: conté, ous,, gluten. Traces de llet, Lactosa., lecitina de soja. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Semilíquid   el·laboració manual i semiautomàtica en batedora., 

cocció en forn elèctric 180 º 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. 

Conservació: 

 

Congelació a -18º , 

Identificació de producte: Visual i tacte 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Melindros i tarta poma amb melindro 

Denominació de venda: Melindros Aribau , tarta poma. 

Ingredients: 

 

Farina de blat ( E300) sucre, sal. , ous frescos, aromes :E 322, 

aroma de vainilla, llimona E-334.farina de blat de moro, midó i 

midó modificat E1414.  Sucre llustre. Impulsor: Gasificants: 

pirofosfat sòdic, E 450, bicarbonat, e 500, carbonat càlcic E 

170 , sal. aromas i colorants 

Tarta poma amb melindro. poma natural, 

Mermelada de albercoc, Azucar, fructosa , harina de garrofin 

glucosa, pectina , E440, E-330, E202, aroma. 

Ingredients alergògens: conté, ous, gluten. Pot contenir traces de llet, conte sulfits .  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Semilíquid     el·laboració manual i semiautomàtica en 

batedora., cocció en forn elèctric 180 º 

Tractaments tecnològics: Control de temperatura. 

Conservació: Congelació a -18º , 

Identificació de producte: Visual 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Tarta de poma, full 

Denominació de venda: Tarta poma 

Ingredients: 

 

Pasta de full : Farina de blat , aigua, sal, sucre, mantega de llet, 

margarina vegetal parcialmente hidrogenada, llet en pols. 

Lecitina esteres poliglicéridos, mono y diglicéridos de acidos 

grasos, sal , citrato de sodio Olis vegetals i de palma.  

emulgents, .aroma de vainilla, llimona: : glucosa, fructosa, sucre 

(e-415) acidulant(e-330) conservants (E-211), (E202), colorants 

(E-202) (E/210) 

crema pastissera, (veure) ou per pintar 

poma natural.  Gelificant i espessant: E 407, E410, E 330, E 202, 

Ingredients alergògens: gluten, lactosa. Llet. Ou . 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Esferic en motllo baix. 

Tractaments tecnològics: Cocció 210º 

Conservació: Nevera 4º , congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Xuxos de crema i sucre 

Denominació de venda: Xuxos de crema  

Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300) , aigua, sucre de canya, ou fresc mantega 

de llet, llet condensada, rovell d’ou, sal  emulgent E472 e, 

estabilitzant E334, antioxidant E300.E 200, E260, E 262i, ). 

Llevats (E491)., xocolata. Pannovitte.(20% ficha técnica) 

Ingredients alergògens: 

 

pot contenir traces de llavors. Conté gluten, ous , (amb 

xocolata) conté lecitina de soja, llet, conté fruits secs, pinyons. 

Sufits.  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format:  

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en fregidora . 

Tractaments tecnològics: Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Canya dolça o cresta. Reixes cabell, crema , serres de crema. 

Denominació de venda: Canya de xocolata o de crema, cresta de cabell. 

Ingredients: 

 

. Pasta de full : Farina de blat , aigua, sal, sucre, mantega de llet, 

margarina vegetal parcialmente hidrogenada, llet en pols. Lecitina 

esteres poliglicéridos, mono y diglicéridos de acidos grasos, sal , 

citrato de sodio Olis vegetals i de palma.  emulgents, .aroma de 

vainilla, llimona: : glucosa, fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-330) 

conservants (E-211), (E202), colorants (E-202) (E/210) 

 

Gelificants i espessants: E-407, E-410, E-330, E-202 .  ou per pintar 

Xocolata:     crema de cacao , lecitina de soja. Crema d'avellana. 

Crema :      veure crema , serra de crema, , amb xocolata. 

cabell d'angel:    pasta de carbassa, sucre , conservants. 

Ingredients alergògens: 

 

llet en pols, lactosa. glúten, pot contenir traces de llavors. ous , 

lecitina de soja.  Crema  xocolata d'avellana. Sulfits ( en cabell 

d'angel ) 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge  format manual. Estirat en 

laminadora. 

Conservació: Cuit: Lloc fresc i sec. En cru : congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: Alimentació. 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: bretzel 

Denominació de venda: bretzel 

Ingredients: 

 

Pasta de full : Farina de blat , aigua, sal, sucre, mantega de llet, 

margarina vegetal parcialmente hidrogenada, llet en pols. Lecitina 

esteres poliglicéridos, mono y diglicéridos de acidos grasos, sal , 

citrato de sodio Olis vegetals i de palma.  emulgents, .aroma de 

vainilla, llimona: : glucosa, fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-330) 

conservants (E-211), (E202), colorants (E-202) (E/210) 

 

Gelificants i espessants: E-407, E-410, E-330, E-202 . 

Atmella torrada 

cabell d'angel:  pasta de carbassa, sucre . 

Ingredients alergògens: 

 

llet en pols, lactosa. glúten, pot contenir traces de llavors. ous , 

lecitina de soja.  Atmella, fruits secs. sulfits 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge  format manual. Estirat en 

laminadora. 

Conservació: Cuit: Lloc fresc i sec. En cru : congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: Alimentació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Full variat (Crema, xocolata, fruita, cabell d'angel. Fruita, fruits secs) 

Denominació de venda: Pasta de full dolça.  Músic. Banda de fruita. 

Ingredients: 

 

Pasta de full : Farina de blat , aigua, sal, sucre, mantega de llet, 

margarina vegetal parcialmente hidrogenada, llet en pols. Lecitina 

esteres poliglicéridos, mono y diglicéridos de acidos grasos, sal , 

citrato de sodio Olis vegetals i de palma.  emulgents, .aroma de 

vainilla, llimona: : glucosa, fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-330) 

conservants (E-211), (E202), colorants (E-202) (E/210) 

emulgents, aromes. ou per pintar 

Gelificants i espessants: hotfil. E-407, E-410, E-330, E-202 . 

Full sec: full amb sucre. Llaços de sant ildefons. 

músic: crema, xocolata, fruits secs variats, 

banda i full dolç: crema, xocolata, fruita variada, compota poma 

Ingredients alergògens: 

 

llet en pols, lactosa. glúten, pot contenir traces de llavors. ous , 

lecitina de soja(si porta xocolata).  Sulfits. Conté fruits secs atmella 

(llaços) possibles cont creuades en hotfil. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge  format manual. Estirat en 

laminadora. 

Conservació: 

 

Cuit: Lloc fresc i sec. En cru : congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: Alimentació. 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Full salat 

Denominació de venda: Full salat variat 

Ingredients: 

 

Pasta de full : Farina de blat , aigua, sal, sucre, mantega de llet, 

margarina vegetal parcialmente hidrogenada, llet en pols. Lecitina 

esteres poliglicéridos, mono y diglicéridos de acidos grasos, sal , 

citrato de sodio Olis vegetals i de palma.  emulgents, .aroma de 

vainilla, llimona: : glucosa, fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-

330) conservants (E-211), (E202), colorants (E-202) (E/210) 

. ou per pintar 

tonyina, atmella, olivada, sobrasada, pate de porc (llet 

descremada), formatge. Orenga, semilles de gallaret i sesam, 

orenga. 

Ingredients alergògens: Conte, gluten , ous, lactosa ,llet. atmella. Peix: tonyina. 

pot contenir traces de fruits secs. , lecitina de soja. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Peces mini , individual, 

Tractaments tecnològics: Coccio en forn a 230º 

Conservació: Lloc fresc i sec. 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Ensaimades variades 

Denominació de venda: Ensaimada xocolata, crema, cabell d’angel. 

Ingredients: 

 

Farina de blat, aigua, sal, sucre de canya, mantega de llet, llet en 

pols, ous frescos , millorant(E300. Lecitina de soja Enzims del 

blat.) . Massa mare,c anyella , llard de porc (emulgent  E 471 

E472 e, estabilitzant E334, antioxidant E300. Glucosa i 

maltodextrina. E 200, E260, E 262i, Llevats E491 , sucre llustre. 

Crema : veure crema . llet , ou , nata , farina de blat de moro. 

Cabell d'angel: polpa de carbassa, sucre, glucosa, E-410, E-417. 

Fecula modificada E-1442, conservants, E -202, E211. Acidulant 

E-330.  Contiene sulfitos. 

Crema de xoxolata:sucre, pasta vegetal, cacao en pols , mido i 

midó modificat, pasta d'avellana, aroma de vainilla, llet, puede 

contener fruits de closca , 

Ingredients alergògens: glúten, , ous , lecitina de soja, lactosa, llet. Sulfits en cabell. 

Conte crema de xocolata i avellanes , fruits secs,  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec. 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: Alimentació. 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 
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91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Nom del producte: Pizza de tonyina. 

Denominació de venda: Pizza de tonyina, 

Ingredients: 

 

Farina de blat, aigua, sucre de canya, sal, mantega de llet, millorant 

((E300. Lecitina de soja Enzims del blat)  Massa mare, llard de porc, 

llet en pols,  Llevats E491 . 

 

Pebrot, olives, xampinyons , tonyina, formatges gouda i mozzarela, 

tomaquet (cebes fregides, midó modificat. .E 200, E260, E 262i,, alls 

fregits) ,Oli d'oliva.. 

 

Verdures i escalivats, amb formatges variats , roquefort i cabra 

Ingredients alergògens: 

 

pot contenir traces de llavors. Conté gluten, lecitina de soja, llet. 

lactosa. Peix: Tonyina o gambes. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment. Farcit manual.el·laboració 

manual i semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada 

en càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Coccio 210 º, 

Conservació: Lloc fresc i sec  o congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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. 

Nom del producte: Pizza variada 

Denominació de venda: Pizza aribau, lourdes, rubinenca, tropical 

Ingredients: 

 

Farina de blat, aigua, sal, sucre de canya, sal, mantega de llet, 

millorant ((E300. Lecitina de soja , Enzims del blat)  Massa 

mare, llard de porc, llet en pols,  Llevats E491 . 

Olives, xampinyons , bolets variats , tonyina , formatges gouda i 

mozzarela, tomaquet (Oli de girasol , cebes fregides) pernil dolç 

(soja)  i orenga., , Llevats E491, 

Verdures i escalivats, amb formatges variats , roquefort i cabra 

tropical:; gambes. 

Ingredients alergògens: 

 

pot contenir traces de llavors. Conté gluten, lecitina de soja, 

llet. lactosa. Peix: Tonyina o gambes. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment. Farcit manual.el·laboració 

manual i semiautomàtica , exposició a calor , fermentació 

controlada en càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Coccio 210 º, 

Conservació: Lloc fresc i sec o congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Coca salada variada 

Denominació de venda: 

 

Coca salada de verdures , escalibada , formatge de cabra o 

anxoves 

Ingredients: 

 

Farina de blat, aigua, sucre de canya, sal,  llet pols, millorant 

E300. Oli d’oliva. 

 

Pebrot, asberginia, olives, xampinyons , formatges gouda i 

mozzarela, tomaquet i orenga. Oli d'oliva, cebes fregides, 

Llevats E491.  Formatge de cabra o anxoves. Pebre. all.  

 

Verdures i escalivats, amb formatges variats , roquefort i cabra 

Ingredients alergògens: Conté gluten,  llet. lactosa. Peix: Anxoves. Lecitina de soja 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment. Farcit manual.el·laboració 

manual i semiautomàtica , exposició a calor , fermentació 

controlada en càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Coccio 210 º, 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec  o congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Bunyols quaresma , i farcits, crema , xocolata i compota de poma. 

Denominació de venda: Bunyols quaresma i de vent. 

Ingredients: 

 

Farina de blat, aigua, sal, sucre de canya, Ous ,mantega de llet,  

Massa mare, llet en pols, llevat E491., moscatell, oli vegetal. Oli de 

girasol refinat (E319) (E900) 

 

crema.(veure) Xocolata (crema de xocolata) i compota de poma.  

Cacao en pols. Sucre llustre. Anis en pols. Anís.  

Emulgente: mono y diglicéridos de acidos grasos y esteres mono y 

diacetiltartarico de los mono y diglicérdos de acidos grasos, acido 

acetico , diacetato sodico anhidro, aciso sodico y acido tartárico. 

 

Ingredients alergògens: 

 

Conté gluten, Enzims del blat, ou , pot contenir traces de llavors.  

lecitina de soja, lactosa. Sulfits. Llet. Crema Oli de girasol refinat 

(E319) (E900) 

d’avellanes, fruits secs 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

a ma i  Farcit manual.el·laboració manual i semiautomàtica , 

exposició a calor , fermentació controlada en càmara, cocció en 

forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Coccio fregidora  180 º, 

Conservació: Lloc fresc i sec  o congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Bany de xocolata negra 

Denominació de venda: Xocolata de bany 

Ingredients: 

 

Nata, sucre, aigua , glucosa, sucedani de xocolata,( greix 

vegetal, sucre, cacao, emulgent. E-492, E-322)  

xocolata negre, (sucre , mantega de cacao, lecitina de soja ).  

 gelatina neutre , glucosa , agaragar, pectinasacido citrico, 

difosfato, glicerol, sorbatopotasico 

, mantega vegetal. aroma de vainilla, mantega de cacao i cacao. 

Ingredients alergògens:  lecitina de soja, lactosa , llet, , pot contenir traces d'ou , gluten, 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Liquid , semi solid.el·laboració manual i semiautomàtica , 

exposició a calor , refredament en càmara. 

Tractaments tecnològics: Cocció en casseta elèctrica. 

Conservació: Nevera 4º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: 1 mes  

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Bany de xocolata blanca 

Denominació de venda: Xocolata de bany 

Ingredients: 

 

Nata, sucre, aigua , glucosa, sucedani de xocolata blanca.,( greix 

vegetal, sucre, cacao, emulgent. E-492, E-322) colorant bllanc 

en pols (E171) llet condensada. 

 (sucre , mantega de cacao, lecitina de soja ).  

 gelatina neutre , glucosa , agaragar, pectinasacido citrico, 

difosfato, glicerol, sorbatopotasico 

, mantega vegetal. aroma de vainilla, mantega de cacao. 

Ingredients alergògens:  lecitina de soja, lactosa , llet, pot contenir traces de fruits de 

closca i sulfits en colorant  , pot contenir traces d'ou , gluten, 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Liquid , semi solid.el·laboració manual i semiautomàtica , 

exposició a calor , refredament en càmara. 

Tractaments tecnològics: Cocció en casseta elèctrica. 

Conservació: Nevera 4º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: 1 mes 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Coca de vidre 

Denominació de venda: Coca de vidre amb i sense xocolata. 

Ingredients: 

 

Farina de blat, E 300, mantega de vaca , aigua, Sucre ,anís, 

(mantega vegetal. Llet en pols, dextrosa), Sal,  llevat. E-491 olis 

d’oliva i vegetals , lecitina de soja. E-322 , Glucosa . 

oli d'oliva. aroma de vainilla, Pinyons. Xocolata . 

Ingredients alergògens: 

 

lecitina de soja, conté gluten. Lactosa, llet pot contenir traces 

d'ou , conté fruits de closca (pinyons) 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Liquid , semi solid.el·laboració manual i semiautomàtica , 

exposició a calor , refredament en càmara. 

Tractaments tecnològics: Cocció en casseta elèctrica. 

Conservació: Nevera 4º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 72 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: coockies 

Denominació de venda: Coockies de xocolata 

Ingredients: 

 

Sucre moreno, sucre blanc , sal.  mantega , mantega de cacao, 

llet, sal, farina de blat (E300), xocolata. E 450, E 500, E170 

bicarbonat i pirifosfat sodic,  aroma de vainilla.perles de 

xocolata. 

Ingredients alergògens: 

 

Lactosa, llet, pot contenir traces de fruits de closca, 

gluten,lecitina de soja . 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

 Solid.  el·laboració manual i semiautomàtica , exposició a 

calor , refredament en càmara. 

Tractaments tecnològics: Cocció en forn electric. 

Conservació: Lloc fresc i sec. 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 72  hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: belgues 

Denominació de venda: belgues 

Ingredients: 

 

Farina força de blat, E 300 . mantega i llet, oli d'oliva , sucre., 

Llevats E491, aroma de vainilla. 

Ingredients alergògens: 

 

Conté gluten, lactosa, llet,  pot contenir traces d'ou i fruits de 

closca, 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Solid.  el·laboració manual i semiautomàtica , exposició a calor , 

refredament en càmara. 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció en forn electric. 

Conservació: 

 

Nevera 4º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil:  48 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Massini  i pastis variat. 

Denominació de venda: Pastis Massini , (nata, trufa yema.) i variants de sabors 

Ingredients: 

 

Pa de pessic./ planxa (veure). Iema d'ou (veure), Nata, trufa, 

(carragenat) sucre, Estabilizant per nata (carragenato). sucre, 

bany de licors,  

E 334. Gelificants i espessants: E 407, E410, E 330, E 202 . . 

Fruites variades. Colorants i Aromes variats. 

Deco xocolata cacao, crocant atmella, sucre, dextrosa, lecitina 

de soja. 

Petacrispy:sucre, cacao, , lecitina de soja (E-322), (E-476) 

vanilina , glucosa, dioxid de carboni, goma laca(E-904) oli 

vegetal de palma silicat potassic d’alumini(E-555) colorant 

bioxid de titani, coure i or) 

Ingredients alergògens: 

 

llet y lactosa, lecitina de soja, gluten.  ous,  sulfits. 

sabors: colorants i saboritzants. Pot contenir fruits secs. atmella 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Sòlid   el·laboració manual i semiautomàtica , 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Refredament en batedora, 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec a 4º o -18º 

Identificació de producte: Visual 

Vida útil: Diaria, 24 hores. Despres de descongelació 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Barços de gitano (nata, trufa yema.) 

Denominació de venda: Braços de gitano variats  

Ingredients: 

 

Pa de pessic./ planxa (veure). Iema d'ou (veure), Nata, trufa 

(xocolata), (carragenat) sucre, Estabilizant per nata. sucre, bany 

de licors, ,  

Petacrispy:sucre, cacao, , lecitina de soja (E-322), (E-476) 

vanilina , glucosa, dioxid de carboni, goma laca(E-904) oli 

vegetal de palma silicat potassic d’alumini(E-555) colorant 

bioxid de titani, coure i or) 

Ingredients alergògens: 

 

llet y lactosa, lecitina de soja, gluten.  ous,  sulfits. 

sabors: colorants i saboritzants variats 

. Pot contenir fruits secs. atmella 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Sòlid   el·laboració manual i semiautomàtica , 

Tractaments tecnològics: Control de temperatura. Refredament en batedora, 

Conservació: Lloc fresc i sec a 4º o -18º 

Identificació de producte: Visual 

Vida útil: Diaria, 24 hores. Despres de descongelació 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Barços de gitano  variats 

Denominació de venda: 

 

braços amb variants de sabors 

Braços de gitano variats (xocolata , llimona , cafe , pinya, 

maduixa, taronja) 

Ingredients: 

 

Pa de pessic./ planxa (veure). Iema d’ou (veure), Nata, trufa, 

(carragenat) sucre, Estabilizant per nata (carragenato). Sucre, 

bany de licors, ,  

E 334. Gelificants i espessants: E 407, E410, E 330, E 202 . . 

Fruites variades. Colorants i Aromes variats.( cafe , maduixa, 

taronja , strachatella .) 

Deco xocolata cacao, sucre, dextrosa, lecitina de soja. 

Petacrispy:sucre, cacao, , lecitina de soja (E-322), (E-476) 

vanilina , glucosa, dioxid de carboni, goma laca(E-904) oli 

vegetal de palma silicat potassic d’alumini(E-555) colorant 

bioxid de titani, coure i or) 

Ingredients alergògens: 

 

llet y lactosa, lecitina de soja, gluten.  Ous,  sulfits. 

Sabors: colorants I saboritzants variats 

. Pot contenir fruits secs. Atmella 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g 

(50oxicológic)  100 ufc/g (caducitat) 

Format: Sòlid   el·laboració manual i 50oxicológica50e , 

Tractaments tecnològics: Control de temperatura. Refredament en batedora, 

Conservació: Lloc fresc i sec a 4º o -18º 

Identificació de producte: Visual 

Vida útil: Diaria, 24 hores. Despres de descongelació 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

  

*Pel que fa a les característiques 50oxico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de 50oxicol amb el Reglament Europeu en 50oxicol 

de contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a 50oxicológi, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d’al·lergens: 
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En cas d’intoxicació per alèrgens trucar 51oxicológica51e al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

Nom del producte: Barços de gitano  variats 

Denominació de venda: 

 

braços amb variants de sabors 

strachatella , jijona, crocant i praliné,  

Ingredients: 

 

Pa de pessic./ planxa (veure). Iema d'ou (veure), Nata, trufa, 

(carragenat) sucre, Estabilizant per nata (carragenato). sucre, 

bany de licors,trufa cuita . 

E 334. Gelificants i espessants: E 407, E410, E 330, E 202 . . 

Fruites variades. Colorants i Aromes variats.( cafe , maduixa, 

taronja , strachatella , jijona.) 

Deco xocolata cacao, atmella i crocant atmella, sucre, dextrosa, 

lecitina de soja. 

Petacrispy:sucre, cacao, , lecitina de soja (E-322), (E-476) 

vanilina , glucosa, dioxid de carboni, goma laca(E-904) oli 

vegetal de palma silicat potassic d’alumini(E-555) colorant 

bioxid de titani, coure i or) 

Ingredients alergògens: 

 

llet y lactosa, lecitina de soja, gluten.  ous,  sulfits. 

sabors: colorants i saboritzants variats. fruits secs. atmella 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Sòlid   el·laboració manual i semiautomàtica , 

Tractaments tecnològics: Control de temperatura. Refredament en batedora, 

Conservació: Lloc fresc i sec a 4º o -18º 

Identificació de producte: Visual 

Vida útil: Diaria, 24 hores. Despres de descongelació 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

  

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 
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91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Nom del producte: Pastis sacher 

Denominació de venda: Sacher o Pastis sacher 

Ingredients: 

 

Farina de blat ,midó, oli de palma, grans d'avellana , llet 

desnatada en pols, xarop de glucosa, E 472b, E 475 E471, 

acidulant difosfat, llet desnatada , carbonato de sodio, sal , trazas 

de frutos secos,  sucre, ous , sal , almibar i licor herbes .llet, 

cacao en pols, E300 ,( nata:carrragenat)  mantega, i vainilla. 

Anous.   

Bany de xocolata(veure fitxa) 

Trufa clara , (nata i xocolata amb almibar i licor d’herbes) 

mermelada de gerds (sucre, midó, , E-1422, harina de garrofín, ) 

glucosa, conservants E202, i colorants,  alimentaris i vainilla. 

Anous 

Ingredients alergògens: 

 

conté lecitina de soja, ous, llet. lactosa, fruits de closca , sulfits. 

Anous i avellanes. Gluten. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Pastis rodó. 

Tractaments tecnològics: congelació 

Conservació: Nevera 4º,  o congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. Despres de descongelació 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Pastis tiramisú  

Denominació de venda: Pastiss i peça individual tiramisú  

Ingredients: 

 

Alaska tiramisú : sucre, gelatina de porc, dextrosa, gelatina de 

boví, goma de garrofí. Maltodextrina colorantes alimentaris , 

mascarpone deshidratat. 

Nata: sucre i carragenat 

Panasan: midó modificat de patata, glucosa, greix vegetal, 

proteïna lactica, emulgent (E-472), estabilitzant (E-340) 

 

pa de pessic xocolata: Farina de blat ,midó, oli de palma, grans 

d'avellana , llet desnatada en pols, xarop de glucosa, E 472b, E 

475 E471, acidulant difosfat, leche desnatada , carbonato de 

sodio, sal , trazas de frutos secos,  sucre, ous , sal . Anous.   

almibar i licor herbes .llet, cacao en pols, 

E300 ,( nata:carrragenat)  mantega, i vainilla.  

 

Bany de xocolata (veure fitxa) 

Virutes de xocolata i cacao 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten, llet, lactosa, conté traces de fruits secs, lecitina 

de soja., proteina de llet, sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Rodó o cuadrat. 

Tractaments tecnològics: Congelació a -18º 

Conservació: Nevera 4º o congelador a -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria,24 hores., o setmanal, depenent de la conservació. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 
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91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

Nom del producte: Pastis Selva negra 

Denominació de venda: Selva negra(nata i virutes) 

Ingredients: 

 

Farina de blat ,midó, oli de palma, grans d'avellana , llet 

desnatada en pols, xarop de glucosa, E 472b, E 475 E471, 

acidulant difosfat, leche desnatada , carbonato de sodio, sal , de 

frutos secos,  sucre, ous , sal . Anous.   

almibar i licor herbes .llet, cacao en pols, E300 , 

( Nata:caragenat)  mantega, i vainilla.  

 

Bany de xocolata (veure fitxa) 

Virutes de xocolata i sucre llustre. 

Ingredients alergògens: 

 

conté lecitina de soja, ous, llet. lactosa, fruits  secs de closca , 

sulfits. Anous i avellanes. Gluten. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Pastis rodó. 

Tractaments tecnològics: congelació 

Conservació: Nevera 4º,  o congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. Despres de descongelació 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: merengues 

Denominació de venda: merengues 

Ingredients: 

 

Clara d'ou, sal. sucre, sucre llustre,( sucre, dextrosa, grasa 

vegetal) colorants E-124, E122; midó modificat . , aroma de 

vainilla, 

Ingredients alergògens: Ou.  pot contenir traces de fruits de closca, gluten. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rajat amb maniga format rodo , esferic. 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció en casseta elèctrica. Forn electric. 

Conservació: 

 

Nevera 4º , congelació a -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil:  Diaria, 24 hores. Despres de descongelació 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Tocinets de cel 

Denominació de venda: Tocinillos 
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Ingredients: ous, sucre, glucosa ,aromas vainilla.  Cremor tartaro. 

Ingredients alergògens: Ou, pot contenir traces de  gluten. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Cubell. 

Tractaments tecnològics: Cocció al vapor 

Conservació: Nevera 4º o congelacio a -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. Despres de descongelació 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Tarta alemana 

Denominació de venda: Tarta alemana 
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Ingredients: 

 

Ous, nata, licor d'herbes, oli de girasol. Sucre, farina fluixa de 

blat, farina d'atmella. Gasificantes: pirofosfato sodico, E 450, 

bicarbonato, e 500, carbonato calcico E 170 

Poma natural, compota de poma. E-300, E-330, bisulfito 

sódico, E223.   

Gelificants i espessants: E 407, E410, E 330, E 202,   

Ingredients alergògens: 

 

 Conte, gluten , ous,  atmella, sulfitos., pot contenir traces de 

fruits secs, 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Pastis rodó 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció, 

Conservació: 

 

Nevera 4º , congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Pastis de poma, pasta brisa. 
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Denominació de venda: Tarta poma 

Ingredients: 

 

Pasta brisa: mantega, farina de blat E300, sal, sucre llustre, ou.  

crema pastissera, (veure) poma natural. Gelificants i espessants: 

E 407, E410, E 330, E 202, aroma de vainilla, llimona, compota 

de poma. E-300, E-330, bisulfito sódico, E223.   

Gelificants i espessants: E 407, E410, E 330, E 202,   

Ingredients alergògens: 

 

gluten, lactosa. Llet. ou. Sulfits.  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Esferic en motllo baix. 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció 210º 

Conservació: 

 

Nevera 4º , congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: 48 hores 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Galetes de pasta brisa i pasta brisa. 

Denominació de venda: 

 

Galetes. 

Amb xocolata vegetal, normal 

Ingredients: 

 

Pasta brisa: mantega, llet, farina de blat (E-300) sal, sucre 

llustre, ou. 

Ingredients alergògens: 

 

Gluten , llet, lactosa. Ou 

 Si porten Xocolata:  lecitina de soja 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: variats 

Tractaments tecnològics: cap 

Conservació: Nevera 4º o temperatura ambient 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Setmanal. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: 

 

Plum cake ARCON, Rosca Rapun. 

Denominació de venda: 

 

Plum cake iogurt, poma o xocolata. 

Ingredients: 

 

Mantega de llet. Sucre llustre, llet, ous, farina de blat, E300 

Enzims del blat, cacao. Gasificantes: pirofosfato sodico, E 450, 

bicarbonato, e 500, carbonato calcico E 170, antioxidant.  Iogurt, 

poma, xocolata. 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten , ous, llet, lactosa , pot contenir traces de fruits 

secs. lecitina de soja.,  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodó , pastis alt. 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció, 220º 

Conservació: 

 

Nevera 4º o congelació a -18 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: setmanal 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: carquinyolis 

Denominació de venda: carquinyolis 

Ingredients: 

 

Farina ( E300), sal, nata, aigua , sucre, atmelles, 

Gasificantes: pirofosfato sodico, E 450, bicarbonato, e 500, 

carbonato calcico E 170,  aroma de vainilla, llimona: glucosa, 

fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-330) conservants (E-211), 

(E202), colorants (E-202) (E/210). canyella. 

Ingredients alergògens: Conte, gluten , ous, lactosa, llet, atmella , pot contenir traces de 

fruits secs. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Barra tallada al biaix. 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció forn 190º 

Conservació: 

 

Nevera 4º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: setmanal 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: atmetllats 

Denominació de venda: atmetllats 

Ingredients: Atmella en pols, sucre, clara d'ou, esencia de llimona. glucosa, 

fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-330) conservants (E-211), 

(E202), colorants (E-202) (E/210) 

Gasificants: pirofosfat sòdic, E 450, bicarbonat, e 500, carbonat 

càlcic E 170 , sal. Aroma vainilla 

Ingredients alergògens: Fruits secs (atmella) ou, gluten. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Rodó i pla, cuit amb una atmella al damunt i ensucrat. 

Tractaments tecnològics: Cocció en forn de sola refractaria. 

Conservació: Tapat, en lloc sec i fresc. 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: setmanal 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: cocos 

Denominació de venda: Cocos 

Ingredients: Clares d'ou, essencia de vainilla, sucre, coco ratllat.  

Ingredients alergògens: ou. Pot contenir glúten 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Amb maniga pastissera, forma de con. 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció 200 º refredament ambient. 

Conservació: 

 

Tapat, en lloc sec i fresc. 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: setmanal 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Massapa i panallets 

Denominació de venda: Massapà i panallets variats 

Ingredients: 

 

Atmella en pols, clara d'ou, ou sencer. sucre, essencies de 

vainilla i llimona i patata en pols bullida amb llet. Sal. Mantega, 

colorants alimentaris, xarop de glucosa, E 322, aroma de 

vainilla, llimona. glucosa, fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-

330) conservants (E-211),), colorants (E-202) (E/210) 

 

Pasta aroma de café, taronja, llimona, maduixa. Codony, 

atmella. Coco ratllat. 

Ingredients alergògens: Lactosa, llet ,  pot contenir traces de fruits secs, pinyons. 

Atmella. Contiene sulfitos. Gluten. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodo, proces 100% manual. 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció forn de sola a 260 º 

Conservació: 

 

Conservar en un lloc fresc i sec. 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Torrons de xocolata 

Denominació de venda: Torrons de xocolata 

Ingredients: 

 

Xocolata, atmella, avellana, cacao en pols, colorants, mantega de 

cacao, pralinés (atmella i avellana , sucre llustre, oli de girasol), 

aroma de vainilla, . xocolata vegetal: greix vegetal, sucre, 

cacao, emulgent. E-492, E-322 

Ingredients alergògens: 

 

 lecitina de soja, pot contenir llet, lactosa. Conte, gluten , ous,  

atmella, avellana , anous , pot contenir traces de fruits secs . 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rectangular i pla , envasat i etiquetat. 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció de les pulpes i de les gelatines. 

Conservació: 

 

, lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: mensual 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Torrons de yema 

Denominació de venda: Torró de yema. 

Ingredients: 

 

Atmella en pols, sucre, cremor, colorant , ralladura de llimona, 

rovell d'ou i nata bullida. Glucosa.E 322, aroma de vainilla, 

llimona. Ecoarome llimona: glucosa, fructosa, sucre (e-415) 

acidulant(e-330) conservants (E-211), (E202), colorants (E-202) 

(E/210) Sorbat potasic (E 202) 

Ingredients alergògens: 

 

 Gluten, ous, lactosa, llet, atmella , pot contenir traces de fruits 

secs,  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Forma de barrra 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció de l'ou a mes de 100º 

Conservació: 

 

Nevera 4º , lloc fresc i sec. 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Mensual amb data d'elaboració. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Torrons massapà i massapà cuit. 

Denominació de venda Torró de massapà 

Ingredients: 

 

Atmella en pols, sucre, cremor, colorant , ralladura de llimona,  i 

nata bullida i llet condensada. Ecoarome llimona: glucosa, 

fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-330) conservants (E-211), 

(E202), colorants (E-202) (E/210)  fruita confitada  

 Glucosa.E 322, aroma de vainilla, llimona.Mantega 

Ingredients alergògens: 

 

Conté lactosa, llet. atmella , pot contenir traces de fruits secs, 

gluten. Conte sulfits  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Forma de barrra 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció a mes de 100º 

Conservació: 

 

Nevera 4º , lloc fresc i sec. 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Mensual amb data d'elaboració. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 



Candelaria Castillo Rodrigo e Hijos, C.B. (Forn Aribau) 
FITXES TÈCNIQUES DE PRODUCTE 
EDICIÓN 2         C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 
FECHA:                    24 de desembre 2020 

 

aprovat per:          signat:              

68 

 

Nom del producte: Mousse variat de fruites i  tropical 

Denominació de venda: 

 

Mousse variat de maduixa, llimona , taronja, mango, coco, 

maracuyá, etc…tropical 

Ingredients: 

 

Llimona, maduixa , taronja, mango, coco, maracuyá, etc… 

.sucre. Planxa de biscuit (veure), nata, (carragenato) 

Estabilitzant: midó modificat de patata, glucosa, greix vegetal, 

proteïna lactica, emulgent (E-472), estabilitzant (E-340). aigua.  

Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa y azucar. (E 

407), (E410), (E 330), (E 331) (E332) goma de garrofín 

coservador, (E-300) (E 202) .almidon, E1414, acidos citricos, 

aromas variats. 

planxa, ( ou, sucre, farina de blat, sal, midó de blat , emulgents 

(E-475), (E-471) llet en pols, dextrosa, midó d’arròs, gasificants 

(E-450) estab: (E-412), conserv. (E-200) 

 

Pulpes de fruites deshidratades, colorants E160, E162, lecitina 

soja , xarop de glucosa, proteinas lacticas , sal.  

Mermelada de gerds, taronja, maduixa, yema amb aroma de 

llimona Ecoarome llimona: glucosa, fructosa, sucre (e-415) 

acidulant(e-330) conservants (E-211), (E202), colorants (E-202) 

(E/210) espesantes  (E410) (e407) 

glucosa , agaragar, pectinas,acido citrico, difosfato, glicerol, 

sorbato potasico 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten, llet , lactosa, ou.  pot contenir traces de fruits 

secs, lecitina de soja. Sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Rodó o cuadrat. 

Tractaments tecnològics: Congelació a -18º 

Conservació: Nevera 4º o congelador a -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria,24 hores., o setmanal, depenent de la conservació. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
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confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

Nom del producte: Mousse xocolata , 3 xocolates  

Denominació de venda: Mousse variat xocolata o 3 xocolates 

Ingredients: 

 

Nata (carragenato) , sucre. biscuit planxa(veure), aigua. 

Cristaline :glucosa , agaragar, pectinasacido citrico, difosfato, 

glicerol, sorbatopotasico 

planxa, ( ou, sucre, farina de blat, sal, midó de blat , emulgents 

(E-475), (E-471) llet en pols, dextrosa, midó d’arròs, gasificants 

(E-450) estab: (E-412), conserv. (E-200) 

Gelatina : Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa y 

azucar. (E 407), (E410), (E. Mido modificat de patata, glucosa, 

oli de palma, emulgent (e 472) , estabilitzant (E-340) , xarop de 

glucosa, proteinas lacticas , sal. cacao en pols, xocolata negre , 

xocolata blanca, xocolata amb llet. pasta de cacao, 

bany de xocolata blanca (veure fitxa) 

bany de xocolata negra ( veure fitxa) 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten, llet, lactosa, pot contenir traces de fruits secs, 

lecitina de soja., proteina de llet, sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodó o cuadrat. 

Tractaments tecnològics: 

 

Congelació a -18º 

Conservació: 

 

Nevera 4º o congelador a -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria,24 hores., o setmanal, depenent de la conservació. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
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Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

Nom del producte: Mousse tiramisú  

Denominació de venda: Mousse tiramisú  

Ingredients: 

 

Alaska: sucre, gelatina de porc, dextrosa, gelatina de boví, goma 

de garrofí. Maltodextrina colorantes alimentaris , mascarpone 

deshidratat. 

Panasan: midó modificat de patata, glucosa, greix vegetal, 

proteïna lactica, emulgent (E-472), estabilitzant (E-340) 

Petacrispy:sucre, cacao, , lecitina de soja (E-322), (E-476) 

vanilina , glucosa, dioxid de carboni, goma laca(E-904) oli 

vegetal de palma silicat potassic d’alumini(E-555) colorant 

bioxid de titani, coure i or 

planxa, ( ou, sucre, farina de blat, sal, midó de blat , emulgents 

(E-475), (E-471) llet en pols, dextrosa, midó d’arròs, gasificants 

(E-450) estab: (E-412), conserv. (E-200) 

Cristaline :glucosa , agaragar, pectinasacido citrico, difosfato, 

glicerol, sorbatopotasico 

Gelatina : Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa y 

azucar. (E 407), (E410), (E 330), (E 331) (E332) goma de 

garrofín coservador, (E-300) (E 202) .almidon, E1414, acidos 

citricos, aromas variats. 

Nata muntada (carragenato) 

 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten, llet, lactosa, pot contenir traces de fruits secs, 

lecitina de soja., proteina de llet, sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodó o cuadrat. 

Tractaments tecnològics: 

 

Congelació a -18º 

Conservació: 

 

Nevera 4º o congelador a -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 
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Vida útil: Diaria,24 hores., o setmanal, depenent de la conservació. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

Nom del producte: Mousse tropical 

Denominació de venda: Mousse tropical 

Ingredients: 

 

Alaska: sucre, gelatina de porc, dextrosa, gelatina de boví, goma 

de garrofí. Maltodextrina colorantes alimentaris , pula de fruita 

de coco, mango i maracuyà. 

Panasan: midó modificat de patata, glucosa, greix vegetal, 

proteïna lactica, emulgent (E-472), estabilitzant (E-340) 

Petacrispy:sucre, cacao, , lecitina de soja (E-322), (E-476) 

vanilina , glucosa, dioxid de carboni, goma laca(E-904) oli 

vegetal de palma silicat potassic d’alumini(E-555) colorant 

bioxid de titani, coure i or 

planxa, ( ou, sucre, farina de blat, sal, midó de blat , emulgents 

(E-475), (E-471) llet en pols, dextrosa, midó d’arròs, gasificants 

(E-450) estab: (E-412), conserv. (E-200) 

Cristaline :glucosa , agaragar, pectinasacido citrico, difosfato, 

glicerol, sorbatopotasico 

Gelatina : Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa y 

azucar. (E 407), (E410), (E 330), (E 331) (E332) goma de 

garrofín coservador, (E-300) (E 202) .almidon, E1414, acidos 

citricos, aromas variats. 

Nata muntada (carragenato), sucre .  

 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten, llet, lactosa, pot contenir traces de fruits secs, 

lecitina de soja., proteina de llet, sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Rodó o cuadrat. 
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Tractaments tecnològics: 

 

Congelació a -18º 

Conservació: 

 

Nevera 4º o congelador a -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria,24 hores., o setmanal, depenent de la conservació. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

Nom del producte: Mousse jijona  

Denominació de venda: Mousse jijona 

Ingredients: 

 

Alaska: sucre, gelatina de porc, dextrosa, gelatina de boví, goma 

de garrofí. Maltodextrina colorantes alimentaris , torró de jijona. 

Panasan: midó modificat de patata, glucosa, greix vegetal, 

proteïna lactica, emulgent (E-472), estabilitzant (E-340) 

Petacrispy:sucre, cacao, , lecitina de soja (E-322), (E-476) 

vanilina , glucosa, dioxid de carboni, goma laca(E-904) oli 

vegetal de palma silicat potassic d’alumini(E-555) colorant 

bioxid de titani, coure i or 

planxa, ( ou, sucre, farina de blat, sal, midó de blat , emulgents 

(E-475), (E-471) llet en pols, dextrosa, midó d’arròs, gasificants 

(E-450) estab: (E-412), conserv. (E-200) 

Cristaline :glucosa , agaragar, pectinasacido citrico, difosfato, 

glicerol, sorbatopotasico 

Gelatina : Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa y 

azucar. (E 407), (E410), (E 330), (E 331) (E332) goma de 

garrofín coservador, (E-300) (E 202) .almidon, E1414, acidos 

citricos, aromas variats. 

Nata muntada (carragenato), sucre .  

 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten, llet, lactosa, pot contenir traces de fruits secs, 

lecitina de soja., proteina de llet, sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 
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Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodó o cuadrat. 

Tractaments tecnològics: 

 

Congelació a -18º 

Conservació: 

 

Nevera 4º o congelador a -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria,24 hores., o setmanal, depenent de la conservació. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Nom del producte: Mousse biscuit glacé 

Denominació de venda: Mousse biscuit glaçe 

Ingredients: 

 

Alaska: sucre, gelatina de porc, dextrosa, gelatina de boví, goma 

de garrofí. Maltodextrina colorantes alimentaris , xocolata i 

cacao en pols, vainilla. 

Panasan: midó modificat de patata, glucosa, greix vegetal, 

proteïna lactica, emulgent (E-472), estabilitzant (E-340) 

Petacrispy:sucre, cacao, , lecitina de soja (E-322), (E-476) 

vanilina , glucosa, dioxid de carboni, goma laca(E-904) oli 

vegetal de palma silicat potassic d’alumini(E-555) colorant 

bioxid de titani, coure i or 

planxa, ( ou, sucre, farina de blat, sal, midó de blat , emulgents 

(E-475), (E-471) llet en pols, dextrosa, midó d’arròs, gasificants 

(E-450) estab: (E-412), conserv. (E-200) 

Cristaline :glucosa , agaragar, pectinasacido citrico, difosfato, 

glicerol, sorbatopotasico 

Gelatina : Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa y 

azucar. (E 407), (E410), (E 330), (E 331) (E332) goma de 
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garrofín coservador, (E-300) (E 202) .almidon, E1414, acidos 

citricos, aromas variats. 

Nata muntada (carragenato), sucre .  

 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten, llet, lactosa, pot contenir traces de fruits secs, 

lecitina de soja., proteina de llet, sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodó o cuadrat. 

Tractaments tecnològics: 

 

Congelació a -18º 

Conservació: 

 

Nevera 4º o congelador a -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria,24 hores., o setmanal, depenent de la conservació. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Nom del producte: Mousse capuccino  

Denominació de venda: Mousse capuccino 

Ingredients: 

 

Alaska: sucre, gelatina de porc, dextrosa, gelatina de boví, goma 

de garrofí. Maltodextrina colorantes alimentaris , aroma de café i 

xocolata en pols . 

Panasan: midó modificat de patata, glucosa, greix vegetal, 

proteïna lactica, emulgent (E-472), estabilitzant (E-340) 

Petacrispy:sucre, cacao, , lecitina de soja (E-322), (E-476) 
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vanilina , glucosa, dioxid de carboni, goma laca(E-904) oli 

vegetal de palma silicat potassic d’alumini(E-555) colorant 

bioxid de titani, coure i or 

planxa, ( ou, sucre, farina de blat, sal, midó de blat , emulgents 

(E-475), (E-471) llet en pols, dextrosa, midó d’arròs, gasificants 

(E-450) estab: (E-412), conserv. (E-200) 

Cristaline :glucosa , agaragar, pectinasacido citrico, difosfato, 

glicerol, sorbatopotasico 

Gelatina : Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa y 

azucar. (E 407), (E410), (E 330), (E 331) (E332) goma de 

garrofín coservador, (E-300) (E 202) .almidon, E1414, acidos 

citricos, aromas variats. 

Nata muntada (carragenato), sucre .  

 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten, llet, lactosa, pot contenir traces de fruits secs, 

lecitina de soja., proteina de llet, sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodó o cuadrat. 

Tractaments tecnològics: 

 

Congelació a -18º 

Conservació: 

 

Nevera 4º o congelador a -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria,24 hores., o setmanal, depenent de la conservació. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Mousse crema catalana 

Denominació de venda: Mousse de crema catalana 

Ingredients: 

 

Alaska: sucre, gelatina de porc, dextrosa, gelatina de boví, goma 

de garrofí. Maltodextrina colorantes alimentaris , xocolata i 

crema. 

Panasan: midó modificat de patata, glucosa, greix vegetal, 

proteïna lactica, emulgent (E-472), estabilitzant (E-340) 

Petacrispy:sucre, cacao, , lecitina de soja (E-322), (E-476) 

vanilina , glucosa, dioxid de carboni, goma laca(E-904) oli 

vegetal de palma silicat potassic d’alumini(E-555) colorant 

bioxid de titani, coure i or 

planxa, ( ou, sucre, farina de blat, sal, midó de blat , emulgents 

(E-475), (E-471) llet en pols, dextrosa, midó d’arròs, gasificants 

(E-450) estab: (E-412), conserv. (E-200) 

Cristaline :glucosa , agaragar, pectinasacido citrico, difosfato, 

glicerol, sorbatopotasico 

Gelatina : Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa y 

azucar. (E 407), (E410), (E 330), (E 331) (E332) goma de 

garrofín coservador, (E-300) (E 202) .almidon, E1414, acidos 

citricos, aromas variats. 

Nata muntada (carragenato), sucre .  

Crema catalana cremada (veure crema ) 

Mousse de xocolata 

Melindros (veure) i fruita natural. 

Bany de xocolata negra.(veure) 

 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten, llet, lactosa, pot contenir traces de fruits secs, 

lecitina de soja., proteina de llet, sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodó o cuadrat. 

Tractaments tecnològics: 

 

Congelació a -18º 

Conservació: 

 

Nevera 4º o congelador a -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria,24 hores., o setmanal, depenent de la conservació. 
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Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Nom del producte: Tarta santiago 

Denominació de venda: Tarta santiago 

Ingredients: 

 

Ous, sucre llustre, pols d'atmella, impulsor , mantega , 

 aroma de llimona. 

Gasificantes: pirofosfato sodico, E-450, bicarbonato, e 500, 

carbonato calcico E 170 ,E 300 . 

Ingredients alergògens: 

 

Pot Contenir, gluten , ous, lactosa , llet,, atmella , 

pot contenir traces de fruits secs. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Pastis baix i rodó 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció a 180 º 

Conservació: 

 

Nevera 4º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 
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Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

Nom del producte: Lioneses trufa , nata , crema., pals de nata i trufa i corones  

Denominació de venda: Lioneses variades i pasta de palo , corona de palo amb xocolata 

Ingredients: 

 

Farina de blat., E 300.  oli de girasol, sal , ous. 

 nata, (carragenato) 

xocolata en trufa i licor en almibar,  

Crema (veure crema), aroma de vainilla. 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten , ous, lactosa,llet. lecitina de soja. 

 pot contenir traces de fruits secs. Conté sulfits en licor. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rodo , mini individual, allargat i/o corona 

Tractaments tecnològics: 

 

Coccio i congelació 

Conservació: 

 

Nevera 4º , congelació -18 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Canapés variats 

Denominació de venda: Canapés variats Salats 

Ingredients: 

 

Pa de motllo (mantega), farina de blat.E 300,Gambes, salmó, 

tonyina, cranc, ou, maionesa, pernil dolç, pernil salat, 

sobrassada, mantega , nata, llet , huevas de salmó, de lumpo, 

tomaquet xerri, esparrecs, formatge gruller i roquefort, pate de 

pato, sal, sucre pinya, raïm , maduixa. Gelatina.Gelificants i 

espessants: E 407, E410, E 330, E 202, E 322. aroma de 

vainilla,llimona.colorants alimentaris, xarop de glucosa, 

antiaglutinantes. 

Llevats E491, Glucosa. mantenidors de l'humitat. : E 471, 

emulgent E472 e, estabilitzant E334 . conservants i antioxidant  

E300.E 200, E260, E 262ii, Enzims del blat. 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten , ous, lactosa, atmella , pot contenir traces de 

fruits secs, , lecitina de soja, Conté peix. Llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Peces mini individuals. 

Tractaments tecnològics: Varis, cocció del pa, fred, . 

Conservació: Nevera 4º , congelació . 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 
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En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: Bulgars i dakars 

Denominació de venda: Bulgars i dakars 

Ingredients: 

 

Pa de pessic, i planxa, xocolata, nata , licor de bany, (brandy) 

mantega, gelatina , fruita confitada. E 322, aroma de vainilla, 

llimona. conservants i antioxidant  E300.E 200, E260, E 262ii, 

Enzims del blat.  

Pa de pessic: farina de blat ( E300) sucre, aigua, ous frescos, 

farina de blat de moro. aroma de vainilla,, aroma de llimona, : 
Ecoarome llimona: glucosa, fructosa, goma xantana, colorant (E-102) 
sucre (e-415) acidulant(e-330) conservants (E-211), colorants (E-202)  

llet en pols , midó i midó modificat E 1414.   

Gasificants: pirofosfat sòdic, (E 450), bicarbonat sodic,( E-500), 

carbonat càlcic E 170 , sal. Goma xantana. 

 planxa, ( ou, sucre, farina de blat, sal, midó de blat , emulgents 

(E-475), (E-471) llet en pols, dextrosa, midó d’arròs, gasificants 

(E-450) estab: (E-412), conserv. (E-200) 

 

trufa cuita : xocolata , nata , brandy  

 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten , ous, lactosa, llet , lecitina de soja. 

pot contenir traces de fruits secs, sulfitos. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Individual, cuadrat o rodó. 

Tractaments tecnològics: 

 

Congelació 

Conservació: 

 

Nevera 4º o congelació depent del seu consum final 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 
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Vida útil: Diaria, 24 hores. Congelacio, 10' dies. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: 

 

borratxos 

Denominació de venda: 

 

Borratxos 

Ingredients: Pa de pessic. (veure) E 300 ,Licor: brandy , yema (veure yema 

cuita )  , sucre, gelatina.322, aroma de vainilla, llimona. 

colorants alimentaris.Gelificants i espessants: E 407, E410, E 

330, E 202 

Ingredients alergògens: Conte, gluten , ous,, lactosa. Llet. pot contenir traces de fruits 

secs. Contiene sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rectangular , peça individual. 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció i refredament- 

Conservació: 

 

Nevera 4º i congelació 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 
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Vida útil: Diaria, 24 hores. En nevera 10 dies en congelació 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

      

 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: 

 

Bracets ind. Sant marcs i peces variades. 

Llimona, maduixa, xixona, etc… 

Denominació de venda: Sant marc ind. variats 

Ingredients: Pa de pessic: farina de blat ( E300) sucre, aigua, ous frescos, 

farina de blat de moro. aroma de vainilla,,  

Licor, i almibar  

Cristaline :glucosa , agaragar, pectinasacido citrico, difosfato, 

glicerol, sorbatopotasico 

Acabats: yema , nata. xocolata, mantega dolça, 

sucre,estabilitzant: almidon,  

Mermelades:  jarabe de glucosa, E 1414. proteina lactica, 

emulsionants, E 472, E 471, estabilitzant E 340. gelatina.E 322,  

aroma de vainilla, llimona, maduixa, xixona, fruita confitada, 

melmelada d’albercoc, gerds i fruita natural. colorants 

alimentaris. 

Ingredients alergògens: 

 

lecitina de soja, lactosa, llet. Conte gluten , ous, pot contenir 

traces de fruits secs. Proteina lactica. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Rectangular , peça individual. 
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Tractaments tecnològics: 

 

Cocció i refredament- 

Conservació: 

 

Nevera 4º i congelació 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. En nevera 10 dies en congelació 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 

Nom del producte: 

 

Mones de pascua 

Peces individuals fruita confitada i mermelades. 

Denominació de venda: 

 

Mones de pascua 

Peces individuals fruita confitada i mermelades. 

Ingredients: 

 

Pa de pessic. (veure) E 300, Licor, sucre, yema , nata, xocolata, 

sucre, gelatina .Fruita confitada. Mantega,. Ou filat , colorants. 

 Gelatina : Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa 

y azucar. (E 407), (E410), (E 330), (E 331) (E332) goma de 

garrofín coservador, (E-300) (E 202) .almidon, E1414, acidos 

citricos, aromas variats. 

aroma de vainilla. Fruita confitada : cireres , meló , taronja , 

pera i pressec. 

Ecoarome llimona: glucosa, fructosa, goma xantana, colorant 

(E-102) sucre (e-415) acidulant(e-330) conservants (E-211), 

colorants (E-202)  

Cristaline :glucosa , agaragar, pectinasacido citrico, difosfato, 

glicerol, sorbatopotasico 

 

Ingredients alergògens: 

 

 Conte, gluten , lecitina de soja. Sulfits. En fruita confitada. 

, ous, lactosa, llet , pot contenir traces de fruits secs. 
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Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rectangular , peça individual. Pastis rodó 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció i refredament 

Conservació: 

 

Nevera 4º i congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. En nevera 10 dies ,  

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

. 

 

Nom del producte: foccaccias 

Denominació de venda: foccaccias 

Ingredients: 

 

Pasta de pa, farina de blat, , aigua, sal i llevats. oli d'oliva , , 

olivada , verdures variades ,tomaquet, olives negres. Salmó i 

crema de formatge, orenga  Llevats E491, verdures, ceba, 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten , ous, llet, lactosa, atmella , pot contenir traces de 

fruits secs, , lecitina de soja, peix , civada. Sesam. 

 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 
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Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Cuadrat gran, al tall. 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció , forn 220º 

Conservació: 

 

Nevera 4º , i congelació. 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Flan xino 

Denominació de venda: Flan xino 

Ingredients: 

 

Ou, glucosa, planxa farina de blat, E300, llet , sucre, cremor , 

aroma vainilla, llimona. glucosa, fructosa, sucre (e-415) 

acidulant(e-330) conservants (E-211), (E202), 

Ingredients alergògens: Conte, gluten , ous, llet. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 
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Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rectangular individual. 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció al vapor. 

Conservació: 

 

Nevera 4º i congelació. 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: 1 setmana en nevera 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Mantecados 

Denominació de venda: Mantecados 

Ingredients: 

 

Llard de porc, llard de porc (E471, E 320, E 321) 

 sucre, farina de blat (E300), ou, canyella, E 322, aroma de 

vainilla, llimona. glucosa, fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-

330) conservants (E-211), (E202), 

Ingredients alergògens: 

 

Conte: ous,  pot contenir traces de fruits secs, gluten 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 
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 alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

galeta 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció 220 º 

Conservació: 

 

Nevera 4º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: mensual 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Rosquilles d'anís 

Denominació de venda: Rosquilles d'anis 

Ingredients: 

 

Llard de porc, farina de blat. Sucre., anis , vi blanc (sulfits) 

sal,canyella 

E 322, aroma de vainilla, llimona; glucosa, fructosa, sucre (e-

415) acidulant(e-330) conservants (E-211), (E202),  

Ingredients alergògens: 

 

Conté sufits, Conte, gluten , ous,   

pot contenir traces de fruits secs 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 
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microbilògiques *: Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Rosquilla. 

Tractaments tecnològics: 

 

Cocció 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec. 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: mensual 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Base de pizza 

Denominació de venda: Base de pizza 

Ingredients: 

 

Farina de blat, (sal, sucre,  aigua, sal softypan:  Emulgente: 

mono y diglicéridos de acidos grasos y esteres mono y 

diacetiltartarico de los mono y diglicérdos de acidos grasos, 

acido acetico , diacetato sodico anhidro, aciso sodico y acido 

tartárico. 

 . Llevats, E491 

. llard de porc (E471, E 320, E 321) 

 (Emulgent E472, antiaglomerant E170, estabilitzant E341) 

Mantega,  llet en pols 

Massa mare deshidratada, enzims de blat 

Ingredients alergògens: 

 

Lactosa, llet. Enzims del blat, glúten, pot contenir traces de 

llavors o llavors. Lecitina de soja. 

Carácterístiques Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 
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Fisicoquímiques*: 

 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Base ample, ,el·laboració manual i semiautomàtica , exposició a 

calor , fermentació controlada en càmara, cocció en forn d'aire o 

sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Cocció, i congelació 

Conservació: 

 

Congelació o fred positiu. 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: 30 dies en congelador 

Destinació: Cuines i menjadors, botigues pròpies. 

Us pel consumidor: Alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

Nom del producte: 

 

Rebosteria dolça 

Denominació de venda: 

 

Rebosteria variada 

Ingredients: 

 

Sucre, xocolata sucedani, emulgent , lecitina de soja, vainilla, 

proteina de llet, glucosa , sal , colorants. Glucosa, olis vegetals, 

kiwi , maduixa, correctors d'acidedsa, gelificants, llet, mantega, 

planxa, fruita confitada, Ecoarome llimona: glucosa, fructosa, 

goma xantana, colorant (E-102) sucre (e-415) acidulant(e-330) 

conservants (E-211), colorants (E-202)  

planxa, ( ou, sucre, farina de blat, sal, midó de blat , emulgents 

(E-475), (E-471) llet en pols, dextrosa, midó d’arròs, gasificants 

(E-450) estab: (E-412), conserv. (E-200) 
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Petacrispy:sucre, cacao, , lecitina de soja (E-322), (E-476) 

vanilina , glucosa, dioxid de carboni, goma laca(E-904) oli 

vegetal de palma silicat potassic d’alumini(E-555) colorant 

bioxid de titani, coure i or) 

Yema : sucre,  ous frescos, farina de blat de moro, aroma de 

llimona E332, aroma de vainilla  E 334. , mantega, E 202 

sorbato potasico. 

 

Ingredients alergògens: 

 

Conté sufits, gluten , ous, llet,  fruits secs, atmella, avellanes,  

soja, sulfits, semsam , cacahuets. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Canapé dolç 

Tractaments tecnològics: 

 

Congelació 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec. 4º,  O congelacio -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. Una vegada descongelat. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Pa de pessic amb crema de cacao 

Denominació de venda: Biscuit normal amb xocolata i sucre llustre. 

Ingredients: 

 

Pa de pessic, farina de blat i blat de moro, ou , sucre,, nata , licor 

de bany, (brandy)  aroma de vainilla Ecoarome llimona: 

glucosa, fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-330) conservants (E-

211), (E202), colorants (E-202) (E/210) 

Gasificants: pirofosfat sòdic, E 450, bicarbonat, e 500, carbonat 

càlcic E 170 , sal. aromas i colorants 

crema de cacao, llet , cacao, sucre, avellanes , sucre. 

Ingredients alergògens: 

 

conté, ous, gluten. Llet. Lecitina de soja. Conte avellanes, 

fruits secs 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Semilíquid   el·laboració manual i semiautomàtica en batedora., 

cocció en forn elèctric 180 º 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. 

Conservació: 

 

Congelació a -18º , 

Identificació de producte: 

 

Visual 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 
 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

Nom del producte: Pastis Sara 
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Denominació de venda: Pastis Sara 

Ingredients: 

 

Pa de pessic, farina de blat i blat de moro, ou , sucre,, nata , licor 

de bany, (brandy) mantega, gelatina , fruita confitada, cirera... 

Atmella filada. Ecoarome llimona: glucosa, fructosa, sucre (e-

415) acidulant(e-330) conservants (E-211), (E202), colorants (E-

202) (E/210) Gasificants: pirofosfat sòdic, E 450, bicarbonat, e 

500, carbonat càlcic E 170 , sal. aromas i colorants 

 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten , ous, lactosa, llet , lecitina de soja. 

pot contenir traces de fruits secs, atmella, sulfitos. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Individual, cuadrat o rodó. 

Tractaments tecnològics: 

 

Congelació 

Conservació: 

 

Nevera 4º o congelació depent del seu consum final 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. Congelacio, 10' dies. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Pastis opera 
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Denominació de venda: Pastis opera 

Ingredients: 

 

Ecoarome cafe: glucosa, fructosa, goma xantana, colorant (E-

102) sucre (e-415) acidulant(e-330) conservants (E-211), 

colorants (E-202)  

Mantega dolça, amb vainilla 

planxa, ( ou, sucre, farina de blat, sal, midó de blat , emulgents 

(E-475), (E-471) llet en pols, dextrosa, midó d’arròs, gasificants 

(E-450) estab: (E-412), conserv. (E-200) 

Petacrispy:sucre, cacao, , lecitina de soja (E-322), (E-476) 

vanilina , glucosa, dioxid de carboni, goma laca(E-904) oli 

vegetal de palma silicat potassic d’alumini(E-555) colorant 

bioxid de titani, coure i or) decoracions varies amb xocolata 

 

Bany de xocolata: xocolata i sucedani de xocolata grasa vegetal 

hidogebada, sucre , cacao , lecitina de soja , pot contenir , fruits 

secs i llet, glucosa ,  nata, sucre, aigua , gelatina glucosa , 

agaragar, pectinasacido citrico, difosfato, glicerol, 

sorbatopotasico 

 

Ingredients alergògens: 

 

Conte, gluten , ous, lactosa, llet , lecitina de soja. 

pot contenir traces de fruits secs, sulfitos. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Individual, cuadrat o rodó. 

Tractaments tecnològics: 

 

Congelació 

Conservació: 

 

Nevera 4º o congelació depent del seu consum final 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil Diaria, 24 hores. Congelacio, 10' dies. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 
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Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

      

 

 

 

 

Nom del producte: Corona (Crema, xocolata, fruita. Fruita fruits secs.) 

Denominació de venda: Pasta de full corona farcida , nata, trufa i crema 

Ingredients: 

 

Farina de blat E300, aigua, sal, sucre ,  mantega de llet, margarina 

vegetal, llet en pols. Olis vegetals i de palma.  emulgents, aromes. 

 

full amb sucre. Nata , crema (veure crema) 

corona amb xocolata. I/o atmella torrada 

 

nata , trufa (nata i xocolata, amb licor i almibar) 

Ingredients alergògens: 

 

llet i llet en pols, lactosa. glúten, pot contenir traces de llavors. ous , 

lecitina de soja. Fruits secs (atmetlla) sulfits en licor . 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge  format manual. Estirat en 

laminadora. 

Conservació: 

 

Cuit: Lloc fresc i sec. En cru : congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: Alimentació. 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
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confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Superxoc de xocolata  

Denominació de venda: SUPERXOC 

Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300) , aigua, sal, sucre de canya, mantega de llet,  Massa 
mare, llet en pols, ous frescos, pinyons, Llevats (E491). Moscatell. Vi de 
licor  

Ecoarome llimona: glucosa, fructosa, goma xantana, colorant (E-

102) sucre (e-415) acidulant(e-330) conservants (E-211), colorants 

(E-202)  

Gama sofleci:  carbonato calcico , harina de malta, emulgente : 

lecitina de girasol, enzimas y acido ascórbico. 

Softypan:  Emulgente: mono y diglicéridos de acidos grasos y 

esteres mono y diacetiltartaricode los mono y diglicérdos de acidos 

grasos, acido acetico , diacetato sodico anhidro, aciso sodico y acido 

tartárico. 

xocolata vegetal: greix vegetal, sucre, cacao, emulgent. E-492, E-322 

crema de cacao: llet, cacao , avellanes, sucre, E-300, 

crema: veure crema pag 23. 

Ingredients alergògens: 

 

 llet .lactosa , pot contenir traces de llavors. Conté avellana. 

Conté gluten, lecitina de soja,. ou 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn d'aire o sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge  format manual. Estirat en 

laminadora. 

Conservació: 

 

Fregit a 180º, : Lloc fresc i sec. En cru : congelació -18º 
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Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

. 

Nom del producte: 

 

entrepans normals , super, especial, xic, 

xic curt, minixic.  Variats. 

Denominació de venda: 

 

Barra de 250 i 500 grams,  entrepans. 150. 100, 50,  30. grams 

farcits d'embotits i formatges, o vegetals. 

Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300), Massa mare, aigua, sal,., 

millorant: ,Emulgent E472, antiaglomerant E170, estabilitzant 

E-341i, Llevats. (E491) 

fuet, pernil dolç, pernil salat, formatge, enciam, tonyina , ou 

mainesa, tomaquet. 

Ingredients  alergògens: 

 

 glúten, pot contenir llavors o traces de llavors, peix (vegetal) 

ou, llet, lactosa , sulfits en pernil dolç, soja en fuet. 

possible contaminació creuada per soja 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Barra llarga,el·laboració manual i semiautomàtica , exposició a 

calor , fermentació controlada en càmara, cocció en forn de sola 

refractaria. Farcit manualment , embotits tallats amb maquina. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 
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Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors, botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

Nom del producte: 

 

Tortell de massapà. Tortell de reis , sant antoni abat 

derivats amb crema i xocolata, cabell d'angel. 

Denominació de venda: 

 

Tortell de brioix i de massapà . 

 Farcits de :  nata, trufa, crema, cabell d’àngel i massapà. 

Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300) , aigua, sal, sucre de canya, mantega de llet, 

Massa mare, llet en pols, ous frescos, moscatel , Anis. 

Gama sofleci:  carbonato calcico , harina de malta, emulgente : 

lecitina de girasol, enzimas y acido ascórbico. 

Softypan:  Emulgente: mono y diglicéridos de acidos grasos y 

esteres mono y diacetiltartaricode los mono y diglicérdos de 

acidos grasos, acido acetico , diacetato sodico anhidro, aciso 

sodico y acido. 

Ecoarome llimona: glucosa, fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-

330) conservants (E-211), (E202), colorants (E-202) (E/210) 

Gelatina : Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa y 

azucar. (E 407), (E410), (E 330), (E 331) (E332) goma de garrofín 

coservador, (E-300) (E 202) .almidon, E1414, acidos citricos, 

aromas variats. 

 Llevats (E491).  

Fruita confitada: taronja, meló , cireres. 

Atmella en pols, clara d'ou, ou sencer. Nata, sucre, essencies de 

vainilla i llimona, crema pastissera,  llet. Sal. Mantega, colorants 

alimentaris, xarop de glucosa, E 322,  

Ingredients alergògens: 

 

Conté Atmella, pot contenir traces de llavors. Conté gluten, ous ,  

conté lecitina de soja, llet, conté fruits secs. Sufits. Lactosa, llet ,  

pot contenir traces de fruits secs, pinyons.. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 
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microbilògiques *: Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en forn de sola refractaria. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura.  

Pesatge en divisora hidràulica i format manual. 

Conservació: Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil:  48 hores. 

Destinació: Cuines i clients externs , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 
 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

Nom del producte: 

 

Empanada gallega 

Denominació de venda: 

 

Empanada gallega 

Ingredients: 

 

pasta d’empanada, farina , aigua , sal, llevat,  oli d’oliva, 

mantega , ceba, pebre, tonyina, pebrots, ous 

Ingredients alergògens: 

 

conté peix , gluten , lecitina de soja , ou i llet. 

 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: .cuadrat i al tall 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. Coccio. 

Pesatge en divisora hidràulica i format manual. 
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Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil:  48 hores. 

Destinació: Cuines i clients externs , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Pa de sant jordi  

Denominació de venda: Pa de sant jordi 

Ingredients: 

 

farina,  mantega, sucre , sal, llevats , ou, formatge sobrasada, 

anous, llard de porc. carbonato calcico , harina de malta, 

emulgente : lecitina de girasol, enzimas y acido ascórbico. 

Ingredients alergògens: 

 

alergens: gluten, lecitina de soja, ou i llet, anous , fruits secs, 

colorant vermell, lactosa. 

 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: .peçca individual de 300 grs aprox i llesques. 
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Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura.  

Pesatge en divisora hidràulica i format manual. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil:  48 hores. 

Destinació: Cuines i clients externs , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Stollen 

Denominació de venda: stollen 

Ingredients: 

 

farina,  mantega, sucre , llevats , rovell d’ou, especies , nou 

moscada, pebre , vainilla, panses macerades , ron i licor de 

taronja , llet , mantega  , atmella picada, taronja confitada, sucre 

llustre, massapa, crema pastissera. Clara d’ou, curcuma ,  

Ingredients alergògens: 

 

alergens: gluten, lecitina de soja, ou i llet, atmella, panses , 

fruits secs, lactosa, sulfits.anous  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: .barrot de 400 grans , baroot individual de 200 aprox 
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Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura.  

Pesatge en divisora hidràulica i format manual. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil:  48 hores. 

Destinació: Cuines i clients externs , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

  

 

 

 

Nom del producte: Pastis aribau per diades especials 

Denominació de venda: ARIBAU, especial diades 

Ingredients: 

 

 planxa, ( ou, sucre, farina de blat, sal, midó de blat , emulgents 

(E-475), (E-471) llet en pols, dextrosa, midó d’arròs, gasificants 

(E-450) estab: (E-412), conserv. (E-200) 

 sucre llustre, licor i almibar   

farcit: nata muntada.i crema pastissera. ) (veure crema). 

Alaska : sucre, gelatina de porc, dextrosa, gelatina de boví, 

goma de garrofí. Maltodextrina colorantes alimentaris , fruita 

deshidratada  

xocolata vegetal: greix vegetal, sucre, cacao, emulgent. E-492, 

E-322 

Gelatina : Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa y 

azucar. (E 407), (E410), (E 330), (E 331) (E332) goma de 

garrofín coservador, (E-300) (E 202) .almidon, E1414, acidos 

citricos, aromas variats. 

Ingredients alergògens: 

 

alergens: gluten, lecitina de soja, ou i llet, sulfits  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 
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 alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

.peces depenent del pes, i la diada , aprox 500 grs. 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura. congelacio 

Control de crema , yema i productes amb ou 

Conservació: 

 

Congelacio  

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil:  48 hores. 

Destinació: Cuines i clients externs , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Pastis fondant i sucre o matega 

Denominació de venda: Pastis fondant 

Ingredients: 

 

Pa de pessic, (E 300)  planxa o biscuit de iogurt amb posibles 

sabors, mantega, sucre , sal, llevats , ou, especies, sucre llustre, 

licor i almibar , massapa, crema pastissera.)  

Gasificantes: pirofosfato sodico, E 450, bicarbonato, e 500, 

carbonato calcico E 170 . sucre llustre. 

melmelades de farciment, (Azucar, fructosa , harina de garrofin 

glucosa, pectina , E440, E-330, E202) 

xocolata vegetal: greix vegetal, sucre, cacao, emulgent. E-492, 

E-322 

Gelatina : Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa y 

azucar. (E 407), (E410), (E 330), (E 331) (E332) goma de 
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garrofín coservador, (E-300) (E 202) .almidon, E1414, acidos 

citricos, aromas variats. 

Ingredients alergògens: 

 

alergens: gluten, lecitina de soja, ou i llet, possibles traces de 

fruit secs , lactosa, sulfits,  

 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

.desde 1 kg. Rodo , quadrat , etc 

Tractaments tecnològics: 

 

Control de temperatura.  Fred positiu 

Pesatge i format manual. 

Conservació: 

 

Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil:  48 hores. 

Destinació: Cuines i clients externs , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

  

Nom del producte: Pastissos o cupcakes decoracio de mantega 

Denominació de venda: Pastissos o cupcakes decoracio de mantega 

Ingredients: 

 

Oli d'oliva. farina blat ( E300) sucre, llet, aroma de vainilla, ous 

frescos, aroma de llimona , glucosa, fructosa, sucre (e-415) 

acidulant(e-330) conservants (E-211), (E202), colorants (E-202) 

(E/210). Gelificants i espessants: E 407, E410, E 330, E 202  

aromes :E 322, aroma de vainilla,.  

Conté segó integral de blat en les integrals 

Gasificantes: pirofosfato sodico, E 450, bicarbonato, e 500, 

carbonato calcico E 170 . sucre llustre. 

melmelades de farciment, (Azucar, fructosa , harina de garrofin 

glucosa, pectina , E440, E-330, E202) 
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xocolata vegetal: greix vegetal, sucre, cacao, emulgent. E-492, 

E-322 

Gelatina : Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa y 

azucar. (E 407), (E410), (E 330), (E 331) (E332) goma de 

garrofín coservador, (E-300) (E 202) .almidon, E1414, acidos 

citricos, aromas variats. 

Ingredients alergògens: 

 

gluten, lecitina de soja, ou i llet, possibles traces de fruit secs , 

lactosa, sulfits. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: .depen del tamany 

Tractaments tecnològics: Control de temperatura.  

Conservació: Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil:  48 hores. 

Destinació: Cuines i clients externs , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

Nom del producte: Culleretes variades 

Denominació de venda: 

 

Culleretes variades: carpaccio de vedella, herbes provençals, oli 

d’oliva. ou i gamba amb picantó, bacallà esqueixat amb olivada i 

girgoles amb pernil. 

Ingredients: 

 

carpaccio de vedella, formatge , ou i gamba amb picantó, bacallà 

esqueixat amb olivada i girgoles amb pernil, sal . Maionesa 

Ingredients alergògens: 

 

,Conté gluten, ous, Sufits.,  conté peix, lecitina de soja, llet, pot 

contenir traces de llavors. fruits secs,  
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Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format:  

 

el·laboració manual i semiautomàtica , cullereta  , refrigeració 

Tractaments tecnològics: Control de temperatura. 

Conservació: Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Pastissos salats de salmo i tonyina 

Denominació de venda: Pastissos salats de salmo i tonyina,   

Ingredients: 

 

pa de motllo, maionesa, mantega, nata, gamba , cranc ,ou bullit , 

enciam, salmó i tonyina segons varietat,  olives negres , ous de 

lumpo i o succedani de caviar. 

Ingredients alergògens: pot contenir traces de llavors. Conté gluten, ous ,) conté lecitina 
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 de soja, llet, conté fruits secs, pot contenir pinyons. Sufits. 

conte moluscos i derivats , gamba i cranc.  PEIX. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format:  

 

Barrot cuadrat de motllo, pasti salat. 

Tractaments tecnològics: Control de temperatura i format. 

Conservació: Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Pastis salat de pernil iberic 

Denominació de venda: Pastis salat de pernil iberic 

Ingredients: 

 

Pa de motllo, nata, maionesa, mantega , ou bullit , sal , pernil iberic, 

olives negres, tomaquet rallat, enciam. 
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Ingredients alergògens: 

 

pot contenir traces de llavors. Conté gluten, ous , conté lecitina de 

soja, llet, conté fruits secs, pinyons. Sufits.  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format:  Barrot cuadrat de motllo, pasti salat.. 

Tractaments 

tecnològics: 

Control de temperatura. format. 

Conservació: Lloc fresc i sec 

Identificació de 

producte: 

Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

  

 

 

 

 

Candelaria Castillo Rodrigo e hijos C.B. 

Forn Pastissería Aribau 

C/Roma, nº 4 Les Fonts de Terrassa, 08228, BCN. 

Nom del producte: Biscuit de taronja i xocolata 

Denominació de venda: Biscuit de taronja i xocolata 

Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300) , aigua, sucre de canya, llet en pols  ou , 

suc de taronja , taronja confitada , sal  emulgent E472 e, 

estabilitzant E334, antioxidant E300.E 200, E260, E 262i, ). 

gasificantes  E 450, E 500 ). Pannovitte)   afegit : xocolata i 

gelatina. 
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Ingredients alergògens: 

 

pot contenir traces de llavors. Conté gluten, ous , (amb 

xocolata) conté lecitina de soja, llet, conté fruits secs, pot 

contenir atmella i anous i pinyons. Sufits. colorantes 

carotenos,  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format:  

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor , fermentació controlada en 

càmara, cocció en fregidora . 

Tractaments tecnològics: Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: Lloc fresc i sec 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Tartaletes variades de crema, xocolata, fruita , llimona , fruits secs  

Denominació de venda: Tartaletes: crema i fruita , tartufo , fruites , lemon pie , music 
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Ingredients: 

 

Farina de blat (E 300) , aigua, sucre de canya, mantega de llet, ous 

frescos, sal  , vainilla i sal. 

Crema almendras: mantega, sucre llustre, ous , atmella en pols , molles de 

pa de pessic, crema i vainilla. 

Aroma llimona: glucosa, fructosa, sucre (e-415) acidulant(e-330) 

conservants (E-211), (E202), colorants (E-202) (E/210) 

Gelatina : Gelificants i espessants:jarabe de glucosa, fructosa y azucar. 

(E 407), (E410), (E 330), (E 331) (E332) goma de garrofín coservador, 

(E-300) (E 202) .almidon, E1414, acidos citricos, aromas variats. 

Tartufo: trufa cuita i virutes de xocolata  

Crema i fruita: fruita variada i gelatina  

Lemon pie : merengue, crema de llimona , iema cuita  

Music: fruits secs variats . atmella, avellana , anous , orellanes , nabius 

dessecats , prunes  

Ingredients alergògens: 

 

pot contenir traces de llavors. Conté atmella ,llet, gluten, ous , (amb 

xocolata) conté lecitina de soja, pot contenir traces de fruits secs, 

pinyons. Sufits.  

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense alteracions. 

Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 ufc/g 

(caducitat) 

Format:  

 

Estirat a ma i amb corró manualment.el·laboració manual i 

semiautomàtica , exposició a calor en càmara, cocció i refrigeració. 

Tractaments 

tecnològics: 

Control de temperatura. Pesatge en divisora hidràulica i format. 

Conservació: Lloc fresc i sec 

Identificació de 

producte: 

Visual o etiquetatge 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: Biscuit de iogurt: ( format rectangular )  amb xocolata , 

melmelades, , sucre llustre i lacasitos  (DEPEN D’ENCARREC) 

Denominació de venda: 

 

BISCUIT DE IOGURT o PA DE PESSIC possibles acabats i 

farcits.NOCILLA/NUTELLA, MERMELADES VARIES. 

Ingredients: 

 

farina de blat ( E300) sucre, Iogurt, llet,  aroma de vainilla, ous 

frescos, ,oli de girasol,  Sucre almibar. I sucre llustre 

Farcits : melmelades , crema de cacao d’avellana. 

Acabat ; bany de xocolata o sucre llustre  

Gasificants: pirofosfat sodic, E 450, bicarbonat, e 500, carbonat 

calcic E 170 , sal. 

Ingredients alergògens: 

 
Conté, ous,  gluten, Llet, avellana en crema de cacao. Lactosa., 

lecitina de soja, en xocolata.  Pot contenir traces de fruits secs de 

closca, colorants quimics i naturals 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques microbilògiques 

*: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

el·laboració manual i semiautomàtica en batedora., cocció en forn 

elèctric 180 º 

Tractaments tecnològics: Control de temperatura. 

Conservació: Congelació a -18º , o conservació en nevera 4º positius 

Identificació de producte: Visual i etiquetatge. 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. Escoles i festes infantils 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: 

 

Mones de pascua 

Figures de xocolata variades 

Denominació de venda: Mones de xocolata 

Ingredients: 

 

Xocolata negre, amb llet i blanca: 
 
 Sucre, pasta de cacao, cacao en pols , mantega de cacao, 
emulgent, lecitina de soja, aroma de vainilla, llet desnatada, 
farina de blat de moro, farina de patata, proteina de llet, midó, 
glucosa, lactosa, clara d'ou, conservant: E300, E-330, E-1422, 
E415, E466, E500. Espesant E-440. 
 

Colorants alimentaris: E-102, E-104, E-110, E-124 .  

Ingredients alergògens: 

 

 Conte, gluten , lecitina de soja. Sulfits, lactosa, llet. 

Pot contenir traces de fruits secs de closca,  traces d’ous. 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  

100 ufc/g (caducitat) 

Format: Variat  , peça individual.  

Tractaments tecnològics: Fundició, atemperament, refrigeració 

Conservació: Nevera 4º i congelació -18º 

Identificació de producte: Visual o etiquetatge 

Vida útil: Tres mesos 

Destinació: botigues pròpies. 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 
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Nom del producte: RED VELBET, CAKE (550 grs) 

Denominació de venda: 

 

Pastis red velbet botiga i individual 

Ingredients: 

 

Iogurt natural. farina de blat ( E300) sucre, llet,  aroma de vainilla, 

ous frescos, oli d'oliva, aroma de llimona: Gasificants: pirofosfat 

sodic, E 450, bicarbonat, e 500, carbonat calcic E 170 , sal. Cremor 

tartar, cacao en pols, colorant Vermell alimentari. (E-129). 

  

Alaska : sucre, gelatina de porc, dextrosa, gelatina de boví, goma 

de garrofí. Maltodextrina colorantes alimentaris , fruita 

deshidratada  

Petacrispy:sucre, cacao, , lecitina de soja (E-322), (E-476) 

vanilina , glucosa, dioxid de carboni, goma laca(E-904) oli vegetal 

de palma silicat potassic d’alumini(E-555) colorant bioxid de titani, 

coure i or) 

Farcit: crema de formatge i mascarpone, nata i vainilla 

(aroma)gelatina  

Acabat ; decorat varis en xocolata  

 

Ingredients alergògens: 

 
Conté, ous,  gluten, Llet, avellana en crema de cacao. Lactosa., 

lecitina de soja, en xocolata.  Pot contenir traces de fruits secs de 

closca, colorants quimics i naturals 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense 

alteracions. Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques microbilògiques 

*: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 

ufc/g (caducitat) 

Format: 

 

el·laboració manual i semiautomàtica en batedora., cocció en forn 

elèctric 180 º 

Tractaments tecnològics: Control de temperatura. 

Conservació: Congelació a -18º , o conservació en nevera 4º positius 

Identificació de producte: Visual i etiquetatge. 

Vida útil: Diaria, 24 hores. 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies. Escoles i festes infantils 

Us pel consumidor: alimetació 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 
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En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom del producte: Tiramisú (Spiga Impex) 

 

Denominació de venda: Tiramisú individual 

Ingredients: 

 

Formatge mascarpone, crema de Llet, àcid cítric.  

Nata , carragenat, midó modificat de patata, proteína láctea, emulgent (E-

472), estabilitzador (E-340). 

Ou pasteuritzat, clara d’ou pasteuritzada. Sucre .  

antioxidant(E-202), conservant (E300).  

Emulgent: monoestearats de poliglicerol, polisorbat 60, dextrosa, 

monoestearat de glicerina, sorbitol, humectant (propilenglicol) àcid cítric, 

àcid sòrbic. 

Almíbar, sucre en gra. àcid tartàric. 

Aroma de café : glucosa i fructosa, café soluble, colorant , (E150d) 

dextrosa,  aroma (E-1520), conservants (E-211) , (E-202) antiespumant (E-

900). 

Cacao en pols alcalinitzat, corrector d’acidesa E-501i.  
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farina de blat, sucre , ous , xarop de glucosa, carbonat àcid sòdic, carbonat 

àcid amònic.  Alaska : sucre, gelatina de porc, dextrosa, gelatina de boví, 

goma de garrofí. Maltodextrina colorantes alimentaris , fruita deshidratada  

 

Ingredients alergògens: 

 

Conté, ou, llet, gluten.   Pot contenir traces de fruits secs de closca, soja, 

api , peix i crustàcis . Conté sulfits, colorants quimics i naturals 

 

Carácterístiques 

Fisicoquímiques*: 

 

Humitat: màx. >15%             Cossos extranys: absència 

Color/sabor/olor: carácterístics de la materia primera. Sense alteracions. 

Exemptes de color, sabor i olor extranys. 

Textura: unfiorme, compacta i cruixent 

Característiques 

microbilògiques *: 

E. Coli:  Absència/ g.                      S. Aureus: Absència/ 0.1 g. 

Salmonella:  Absència/ 30 g.         Fongs/llevats: 5x102 ufc/g 

Listeria monocytogenes: n=5 , c=0 ; absència/25 g (fabricació)  100 ufc/g 

(caducitat : 21 dies ) 

Format: El·laboració manual i semiautomàtica en batedora.,  

Tractaments 

tecnològics: 

Control de temperatura. 

 

Conservació: Congelació a -18º , o conservació en nevera 4º positius 

Identificació de 

producte: 

Visual i etiquetatge. 

Vida útil: 21 dies en refrigeració de 0º- 4º centígrads 

 

Destinació: Cuines i menjadors , botigues pròpies, Altres industries d’alimentació. 

 

Us pel consumidor: Alimetació 

 

*Pel que fa a les característiques fisico-químiques, cal tenir en compte que tots els productes han de complir amb el Reglament Europeu en matèria de 

contaminants químics 1881/2006 i modificacions posteriors. 
Pel que fa les carácterístiques microbiològiques, com a referència, el derogat RD 2419/1978, sobre la R.T.S. per a l’elaboració i venda de productes de 
confiteria-pastisseria, brioixeria i el R (CE) 2073/2005, sobre criteris microbiològics, modificat pel R (CE) 1441/2007. 

 

Gestió d'al·lergens: 

En cas d'intoxicació per alèrgens trucar inmediatament al servei d'informació toxicològica: 

91.562.04.20 informar i acudir directament al servei d'urgències de l'hospital més proper. 

 

Valors nutricionals per 100 grams de producte: 

 

 

 

Valor 

energètic kJ

Valor 

energètic 

kcal

Greixos (g)
dels quals 

saturats (g)

Hidrats de 

carboni (g)

dels quals 

sucres (g)

Fibra 

alimentaria 

(g)

Proteïnes (g) Sal (g)

1055,92 252,94 14,82 10,84 25,43 19,90 0,00 4,56 0,15


