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“Detalls amb valor”
és una selecció
de productes
feta per L’Olivera
i El Rosal, dues
empreses socials,
que aposten
per la qualitat,
la proximitat,
el territori
i les persones

L’OLIVERA

Vins i olis d’una terra i una gent A L’Olivera

cultivem vinyes i oliveres i n’elaborem els
fruits. Uns vins i uns olis que volem que expressin el seu origen: una terra i una gent que
la interpreta. Som des de l’any 1974 a Vallbona
de les Monges. Dins la DO Costers del Segre, a la
subzona Valls del Riu Corb, cultivem una vintena de varietats de raïm i oliveres arbequines
seguint els criteris de l’agricultura ecològica.
Som una cooperativa amb vocació social
que integra en tot el procés persones amb dificultats. Treballem la terra amb cura i delicadesa, apostant pel treball a escala humana,
per, també, crear oportunitats. El resultat de
tot plegat són uns vins i uns olis singulars,
que us convidem a tastar i descobrir.
olivera.org

En aquest catàleg trobareu
productes artesans, ecològics
i fets a mà, pensats tant
per a la persona que els regala
com per a la persona que en
gaudirà. Són productes amb
un valor afegit únic que recullen
l’essència del territori
i de les persones que els fan.
Amb la voluntat d’ajustar-nos
al vostre pressupost, us oferim
la possibilitat de fer el vostre
“detall amb valor” a mida
i personalitzat.
* Per a empreses de més de 50 treballadors, la proposta de “Detalls
amb valor” permet acollir-se a les “mesures alternatives” de la LISMI
(Llei d’integració de discapacitats a les empreses).

EL ROSAL
ASSOCIACIÓ ALBA

Galetes amb tradició El Rosal és un petit

obrador artesà fundat l’any 1920 per la família
Serra de Tàrrega. L’any 2003 el seu fundador
es jubila i ofereix a l’Associació Alba agafar el
relleu del negoci. Avui continuem elaborant
les galetes de manera artesanal, una a una, i
fent servir ingredients naturals i de proximitat. Cruixents i amb un deliciós toc de xocolata
les nostres galetes són ideals per a berenar o
acompanyar les postres.
Fem vanos, cubanos, neules, cubanitos de
xocolata i els arrugats, el nostre producte estrella. És l’exemple de com un petit fracàs ha
esdevingut un èxit. El Rosal forma part del
Centre Especial de Treball de l’entitat i dóna
ocupació a 9 persones amb discapacitat.
elrosal.cat

LOT #A
“QUEDABÉ”

22,20 €

LOT #B
ARTESÀ

LOT #C
DINAR DE GERMANOR

67,70 €

LOT #D
PRODUCTES DE LA TERRA

DOLÇOS

Personalitza
el teu detall
Us donem a conèixer tots els nostres productes, perquè pugueu adaptar-vos al pressupost
que teniu i confeccionar el lot al vostre gust
o al de la persona que el rebrà.

L’OLIVERA
Vins blancs
(DO Costers del Segre)

Blanc de Serè 2013 eco		
Blanc de Roure 2013 eco		
Agaliu 2013 eco		
Blanc de Marges 2011 eco		
Missenyora 2012		
Eixaders 2011 eco 		
Vallisbona 89 2010		
Vins negres (DO Catalunya)

Primers Vins Negres 2012		
Naltres 2013 eco		
Vins escumosos
(DO Costers del Segre)

L’Olivera Reserva 		
Vins dolços - Rasim

Rasim Vipansit (Blanc dolç) 		
Rasim Vimadur (Negre dolç)		
Olis

Finques L’Olivera		
Llauna 20 cl. eco 		
Llauna 2 l. eco 		

6,45 €
8,15 €
9,35 €
9,45 €
11,40 €
15,10 €
22,15 €
7,70 €
9,60 €

9,35 €
24,80 €
20,50 €
8,95 €
4,60 €
17,50 €

EL ROSAL
Neules 		
Vanos 		
Cubanos 		
Cubanitos Xoco 		
Arrugats 		
Arrugats Xoco 		

5,40 €
5,40 €
5,40 €
6,00 €
3,50 €
4,10 €

44,15 €

BEGUDES

Torró dur i tou Alemany
Torró crema torrada Alemany 		
Torró bombó avellana Alemany

6,25 €
6,25 €
6,25 €

Mel Flor en Flor (200 gr.)		

3,45 €

Melmelada de carabassa Al Pot petit hi ha..
(165 gr.)		
3,75 €
Melmelada de pètals de rosa Al Pot petit hi ha..
(165 gr.)		
3,75 €

Fai Natur Infusió soluble d’espígol
i melissa amb mel (290 gr.)		
Cervesa artesana Matoll
(0,75 l.)

Ens podeu visitar
5,60 €
6,50 €

CAIXES
1,50 €
3,90 €
4,40 €

Xocolates Vall d’Or 80% cacao picant
(100 gr.) 		
Xocolates Vall d’Or Llet ametlla
garrapinyada (100 gr.)		

6,65 €

2,30 €

Caixa Fusta		
(3 ampolles)
Caixó Fusta		

7,60 €

Ametlla salada amb pebre eco Mas Nogué
(100 gr.)		
4,20 €

Comandes

Paté eco campanya Es pallarès
(100 gr.)		

2,80 €

L’Olivera SCCL

Olivada eco Olicatessen (110 gr.)		

3,50 €

Fuet casolà Càrniques Pijuan (170 gr.)		

4,10 €

Vinagre Badia vi de Cava Rosé
(250 ml.)		

2,55 €

Sambucus condiments Orenga bossa
(45 gr.) 		

3,95 €

Rissotto de ceps Bolets de Prades
(sense gluten)		

4,50 €

Flor de sal de boletus de TEB		

3,95 €

18,10

Av. Onze de setembre s/n
25300 Tàrrega
elrosal@aalba.cat
Botigues Associació Alba

t 627 765 382
mburgues@aalba.cat

Botiga del Gat del Rosal
Av. Onze de setembre, s/n
25300 Tàrrega

8,90 €

Molinet mitjà sal de l’himalàia de TEB 6,00 €

La Plana, s/n
25268 Vallbona de les Monges
t 973 330 276
visites@olivera.org

Botiga online
botiga.aalba.cat

SALATS
Formatge Sant Gil d’Albió de cabra
(500 gr.)		
Formatge Suau de la Segarra de vaca
(500 gr.)		

El Celler de L’Olivera

Obrador del Rosal

Caixa Kraft (1 unitat) 		
Caixa Kraft (3 unitats)		
Catànies Roig		
5,25 € Caixa Kraft (4 unitats)		
2,30 €

149,45 €

La Plana, s/n;
25268 Vallbona de les Monges
t 973 330 276 [Eva]
m 666 476 775
eva@olivera.org
www.olivera.org
www.olivera.org/botiga
El Rosal

Av. Onze de setembre
s/n; 25300 Tàrrega
t 973 312 221 [Meritxell]
m 627 765 382
mburgues@aalba.cat
botiga.aalba.cat
www.elrosal.cat
www.aalba.cat

Botiga del Palau
C. Carme, 34
25300 Tàrrega
[a partir del 18 de novembre]
Botiga de Casa Dalmases
C. Major, 87-89
25200 Cervera
[a partir del mes de desembre]

