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Benvolgudes, Benvolguts

D'AQUÍ Formatges Artesans és una empresa que es dedica a la distribució de formatges
artesans i de pastor de KM0. L’objectiu és fer-vos arribar a casa vostra els formatges que
els artesans formatgers produeixen des de diferents indrets de la geografia més propera.
I per això tractem personalment amb els productors amb l'objectiu d'oferir-vos els seus
productes de forma directe i fiable.

Segurament compartim amb vosaltres l'interès pels productes de proximitat en tant que
el seu consum a més de reforçar els vincles entre la terra i la gastronomia local formen
part d'un concepte d'economia més sostenible i ecològica i per tant més justa amb les
persones i respectuosa amb el medi natural. 

Els formatges que us oferim s’elaboren a partir dels diferents  tipus de llet ja sigui de
cabra, d'ovella, de vaca o de búfala que els productors obtenen del seu propi ramat o
d’explotacions ramaderes pròximes. El control directe i la intervenció del propi artesà en
cada  part  del  procés  de  producció  d'acord  amb  la  normativa  vigent  que  l'acredita,
garanteix un producte final únic i de primera qualitat.

Des del nostre compromís de servei us convidem a escollir i tastar la selecció que es
mostra tot seguit i que  de mica en mica anem ampliant amb la incorporació de noves
propostes. De ben segur que la vostra elecció satisfarà els gustos més exigents 

Atentament,

Roser Cabero i Moré

Altafulla, setembre del 2014
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LLET DE BÚFALA

Formatge Curat Formatges Muntanyola Fundació AMPANS (Bages) P 
Elaborat amb llet pasteuritzada de búfala del ramat de Palau-Saverdera (Alt Empordà).
De coagulació enzimàtica, de pasta semi-tova i escorça natural rentada. Té una curació
de 2 a 3 mesos. De sabor suau i persistent. 
World Cheese Awards 2011 . Plata
Presentació: 1,2 Kg

Formatge Blau Formatges Muntanyola Fundació AMPANS (Bages) P 
Formatge  blau semi-curat elaborat amb llet pasteuritzada de búfala de l’Empordà. Té un
alt contingut en calci,  magnesi i fòsfor, i un alt valor energètic. El seu interior és de color
blanc grogós amb petits forats blaus per on circula l’oxigen que fa que es desenvolupi el
fong blau
World Cheese Awards 2011
Presentació: 1,2 Kg

LLET DE CABRA
Formatgeria del Montseny(Vallès Oriental)

Formatge de pastor, elaborat amb la llet crua que s'obté d'un ramat de 80 cabres de raça
alpina que pasturen al  Parc Natural del Montseny

El Turó (de març a desembre) RP 
De  coagulació  làctica  I  arrebossat  amb  pebre  vermell  s'obté  un  formatge  de  pastor
tendre únic I irrepetible.
Presentació:      0,350-0,400 gr

La Calma / La Calma amb herbes ( de març a desembre) RP  
Formatge de quallada làctica i arrebossat amb herbes del Montseny
Presentació:     0,350-0400 gr

Formatge tendre Formatges Camps (Pla d'Urgell) P 
Formatge  tendre  sense  pell  elaborat  amb  llet  pasteuritzada  de  cabra  de  raça
murcià- granadina amb una alimentació molt acurada i equilibrada.
Presentació: 0,350 gr mitja peça 

Liada Mediterrània Formatges Camps (Pla d'Urgell) P
 Formatge de llet pasteuritzada de cabra
* amb alfàbrega i tomàquet assecat al sol introduïts en la massa
* amb pebre vermell fumat de la Vera dins la massa
Medalla de Bronze. World Cheese Awards 2013 
Presentació: 0,600 gr meitats

Lligat de cabra Formatges Camps (Pla d'Urgell) RP
Formatge de llet crua de cabra, de pell rentada, modelat i premsat a mà amb lligada de 
cotó.
Medalla d'or. World Cheese Awards 2014
Presentació: 1kg
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Blau de l’avi Ton Formatges Camps)Pla d'Urgel RPl
El Blau de l’Avi Ton, es un formatge creat l’any 2006 i un dels pocs formatges blaus de
llet crua de cabra que es fan a Catalunya.  Emmotllat i punxat a mà, té  forma cilíndrica i
la crosta és natural, rugosa i fina, de color gris clar. Al tall apareix el marfil amb vetes
blaves i verdes. La  textura és cremosa, un pel saladet i picant amb retrogust  làctic. 
Medalla d’Or. World Cheese Awards 2019
Presentació: 0,700 gr

Garrotxa Formatgeria Mas Rovira (Osona) P
Elaborat a partir de llet pasteuritzada de cabra i després de 60 dies mínim de maduració.
El Garrotxa és un dels formatges tradicionals catalans amb la típica pell florida gris i una
olor suau, textura tancada i amb el punt just de cremositat. De  gust lleugerament àcid
amb un toc de fruit sec i final cítric que s’allarga en boca.
Medalla de Bronze. World Cheese Awards 2014
Presentació:      0,350 gr       1 kg

Cabra amb Nous Formatgeria Mas Rovira (Osona) P
Formatge   tendre  de   cabra   amb   nous   naturals,   forma   arrodonida,   textura   fina
i compacta,  gust  suau.  Al  paladar  es  noten  les  nous  barrejades,  realment,  un  bon
maridatge.
Presentació:     0,300gr.

Petit rodó natural, cendrat o fines herbes Formatgeria  Mas Rovira (Osona) P

Elaborat a partir de llet pasteuritzada de cabra i de 15 a 20 dies de maduració. De gust
suau els primers dies i més intens i cremós conforme s’augmenta la maduració. 
Medalla de Plata. World Cheese Awards 2014
Presentació:      caixa 10 u. (0,115 gr/u.)

Blanc de Sora Formatgeria Mas Rovira (Osona) P
És un formatge de llet pasteuritzada de cabra, de pasta tova i coagulació mixta. De pell 
florida (Geotrichum candidum) que protegeix una pasta cremosa de color blanc marfil de
textura suau, lleugerament dolç i àcid.
Presentació:      0,300 gr

Formatge ecològic de cabra Formatgeria de Puigcerver(Pallars Jussà)  ecoRP
(De febrer a novembre)
És un formatge ecològic de llet pasteuritzada de cabra de raça murciana,   de coagulació
enzimàtica i maduració mínima d’un mes
Presentació:    0,400 gr

Madurat de cabra  amb espècies Formatgeria Mas Claperol (La Garrotxa) P
Formatge elaborat amb llet pasteuritzada de cabra, de pasta semi dura, premsada i de
crosta  natural  o  be arrebossat  amb  pebre  vermell,  pebre  negre  o  romaní.  Amb  una
maduració mínima de 30 dies, té una textura flonja i de gust lleugerament salat que li
dona com a resultat un formatge suau. Es un formatge recuperat l’any 1982 basat en la
tradició pagesa de la Garrotxa de fer formatge a casa.
Presentació: 0,250 gr 0,500 gr 1 Kg
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Madurat de cabra Formatgeria Mas Claperol (La Garrotxa)
És un formatge recuperat al1982 a la comarca de la Garrotxa on es van començar a
elaborar formatges basats en la tradició pagesa de fer formatge a casa. Elaborat a partir
de llet pasteuritzada de cabra, de pasta premsada semi-dura. La seva crosta és natural i la
seva textura és flonja, de gust lleugerament salat que dona com a resultat un formatge
suau i mengívol, agradable per a molts amants del formatge . Mínim de 30 dies amb un
màxim de 40 dies de curació 
Presentació: 0,300 gr 0,500 gr 1 kg

LLET D'OVELLA

Tendre d'ovella La Cleda Formatges artesans (Vallès Oriental ) RP  P
Elaborat   amb  llet  pasteuritzada   d’ovella  i  ferments  làctics.  De  gust  suau,  textura
compacta, lleugerament salat i de color blanc intens, baix en greix (MG 29%) i sal. 
Medalla  de Plata. World Cheese Awards 2015-16
Medalla de Plata. World Cheese Avards 2019-20
Presentació:     0,300 gr

Herbat La Cleda Formatges artesans (Vallès Oriental ) RP  P
Elaborat amb llet pasteuritzada d’ovella, ferments làctics i herbes aromàtiques. De  gust
suau,  textura compacta,  lleugerament salat i  de color interior blanc intens, amb una
cobertura d’herbes aromàtiques. Ideal per plats freds, fustes de formatges o per fondre.
baix en greix (MG 29%) i sal. 
Medalla de Bronze. World Cheese Awards 2018-19
Baix en greix (MG 29%) i sal.
Presentació:     0,300 gr.

Taronget La Cleda Formatges artesans (Vallès Oriental ) RP  P
Elaborat amb llet pasteuritzada d’ovella i taronja confitada. De  gust suau i amb un toc
subtil d’amargor.  La seva  textura és compacta,  lleugerament salat i  de color interior
blanc intens . baix en greix (MG 29%) i sal. 
Presentació:      0,300 gr.

Semi-curat d'ovella  La Cleda Formatges artesans (Vallès Oriental ) RP  
Elaborat amb llet crua d'ovella i pasta premsada. De 4 mesos en endavant de maduració.
És un formatge aromàtic de sabor làctic i fonedís al paladar.
Presentació:      0,350 gr - 1,5 KG

Gran Madurat La Cleda Formatges artesans (Vallès Oriental )            RP  
Elaborat amb llet crua d'ovella, quall i ferments làctics. És un formatge aromàtic, de sabor
làctic, lleugerament picant i fonedís al paladar. L’interior és lleugerament groguenc. I la
crosta està recoberta de fong natural, pell florida fregada amb oli d'oliva. De 5-7 mesos
de maduració i de 7 a 12 mesos de maduració
Presentació:    1,5 kg

Àvid La Cleda Formatges artesans (Vallès Oriental ) RP P
Elaborat amb llet pasteuritzada d’ovella. Textura cremosa, gust fort i lleugerament àcid
que  omple  tot  el  paladar  proporcionant  el  seu característic  buquet.  Pasta  tova  semi
premsada. Té una degustació molt llarga que dóna molts matisos diferents durant tota el
seu tast. Recomanem degustar-lo amb la seva pròpia pell. El fong penicillium roquefort i
dóna uns tocs molt especials
Medalla de Bronze . World Cheese Awards 2016-17
Presentació:      0,350 gr
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Blau del nét Formatges Camps (Pla d'Urgell) 
És un formatge de llet crua d'ovella inoculat amb espores de penicilium roqueforti que li
confereixen l’olor i el gust típic dels formatges blaus.   Després d’un mes a la bodega
s’embolica amb paper d’alumini i es deixa madurar en un lloc fresc durant mínim un més
mes. La seva escorça és natural I el seu gust és cremós I lleugerement picant la qual cosa
fa que sigui idoni pels qui s’inicien en el mon dels formatges blaus.
Medalla de Bronze. World Cheese Awards. 2012 
Medalla d'Or. Lactium de Vic 2013.
101 Best Cheese 2013-2014
Presentació:     0,700 gr

Lligat d'ovella Formatges Camps (Pla d'Urgell)
Formatge de llet crua d'ovella, de pell rentada i modelat i premsat a mà amb lligada de 
cotó.
Medalla de plata . World Cheese Awards 2014
Medalla d’or. World Cheese Awards 2019-2020
Presentació:     1kg

Crisembert  Formatges Camps (Pla d'Urgell)
És un formatge  elaborat  amb llet  crua d’ovella,  quallada mixta,  de  pasta  tova i  pell
florida  recoberta  amb  penicillium  candidum  amb  una   maduració   mínima   de  3
setmanes. El seu aspecte i textura depèn del moment de maduració. De tacte cremós i
sabor làctic amb un punt final lleugerament amarg.
Medalla Super  Or. World Cheese Awards 2013
Presentació:      0,180 gr

Boïgot Formatgeria Valette (Solsonès)
Formatge de llet crua d'ovella, de coagulació enzimàtica, de pasta semi dura i crosta amb
fongs  naturals  rentats  amb  aigua  i  sal.  Pasta  de  color  blanc  marfil,  amb  pocs  ulls,
cremosa  amb  maduracions  curtes  i  trencadissa  amb  maduracions  llargues.  Madurat
mínim 2 mesos.
Presentació;  de 350 a 400gr.

Puit Blanc Formatgeria Valette (Solsonès)
Formatge de llet crua d'ovella, de coagulació làctica, de pasta tova i crosta florida amb fong 
penicilium. Madurat mínim 2 mesos.
Presentació:  peça 250 a 300gr.

Tendre d’ovella eco

LLET DE VACA

Gebrat d'obaga Formatges Mas d'Eroles (Alt Urgell)  
eco

Elaborat amb llet crua de vaca de coagulació tipus àcida amb quall d'origen animal. És un
formatge de pasta no premsada i madurat mínim durant 60 dies. La pasta és blanca ,
compacte, sense forats ni ulls, i de textura humida que es fon a la boca.
Medalla d’or Fira de la Seu d’Urgell 2015
Medalla de Bronze. World Cheesse Awards 2010.
Medalla de bronze. Fira de la Seu d’Urgell 2006
Presentació:      0,350-0,450 gr
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Escaldat Formatges Mas d'Eroles (Alt Urgell)  eco

Elaborat amb llet crua de vaca i quall d'origen animal. És un formatge de pasta cuita, de
color marfil, sense ulls i de pell molt fina. De textura elàstica i tova, amb certa humitat i
tacte cremós. El gust simple amb retrogust àcid i saladet.
Presentació:      0,150-0,200 gr

Ermesenda  Formatges Mas d'Eroles (Alt Urgell) eco

Elaborat amb llet crua de vaca, coagulació enzimàtica, quall de tipus animal i maduració
mínim 90 dies. De pasta elàstica pell rentada, amb notes intenses de mantega, fruits
secs, torrats i d'herbes, és la "raclette" catalana.
Medalla  d'or. Lactium de Vic 2010, 2013, 2014.
Medalla d’or. Fira de la Seu d’Urgell 2007, 2017
Medalla de bronze. Lactium de Vic 2009
Medalla bronze. Fira de la Seu d’Urgell, 2005, 2011, 2015
Presentació:      2-4 kg          

Ros d’Eroles Formatges Mas d'Eroles (Alt Urgell)  eco

Elaborat amb llet crua de vaca de coagulació enzimàtica amb quall d’origen animal. Té
una maduració de màxim 60 dies I és de pell rentada . La seva textura és elàstica I tacte
cremós
Medalla d’Or. Lactium de Vic 2012
Presentació:      0,350-0,450 gr 

Castellot Formatges Mas d'Eroles (Alt Urgel)  
Elaborat amb llet crua de vaca, coagulació enzimàtica, quall de tipus animal i maduració
mínim 90 dies. De pasta trencada és esmicoladís, àcid, saladet, amb notes lleugeres de
picant "frizante". El gust complex i evolucionat, potent i persistent.
Medalla de Plata. Lactium de Vic 2009.
Presentació:      3-4 kg.         cunya 0,300 gr.

Madurat de vaca Formatges El Molí de l'Alzina (Osona) P 
Formatge madurat i generalment de pasta premsada, de gust intens i molt mantegós,
amb sabor típic de llet de vaca, baix en greix i sal. Té la crosta llisa, oliosa i groguenca.
L’interior és compacte, típic dels formatges premsats, i la seva textura és poc elàstica.
Presentació: 0,500 gr 2,5 kg (barra)

Madurat amb pebre Formatges El Molí de l'Alzina (Osona) P
Formatge madurat, cobert amb pebre negre i de pasta premsada, de gust intens i molt
mantegós,  amb  un  lleuger  sabor  de  pebre  negre.  L’interior  és  compacte,  típic  dels
formatges premsats, i la seva textura és poc elàstica.
Presentació:     0,500 gr.      2,5 kg (barra)

Fermió  La Balda Formatges Artesans (Gironès) eco

Formatge de coagulació àcida (quallada làctica) de llet crua de vaca, de pasta tova i pell
florida blanca. És semblant al Saint Marcellin francès que s’elabora en els departaments
de l’Isere i la Drôme, i té un pes comprés entre els 100 i 120 grams.
Presentació:     caixes de 12 unitats o individual  amb embolcall 
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Puigpedrós Formatgeria El Molí de Ger (La Cerdanya) RP
Formatge creat a partir de llet de vaca de la Cerdanya i de pell rentada. La seva coloració
taronja característica influeix en el gust i una olor intensa i matisada per les notes florals
que la llet transmet al formatge. La textura, de pasta semidura, permet un pas en boca
on es noten les nous, la fruita confitada i un final llarg i persistent de prat i records de
muntanya.
Medalla de plata Lactium 2010
Presentació:      0,500 gr.     1 kg 2kg

Altejó  Formatgeria El Molí de Ger (La Cerdanya) RP
És un formatge de pasta cuita a 45ºC, força habituals a Suïssa i França, d'escorça natural.
A la boca la pasta és agradable i dolça , lleugerament elàstica. Pronunciat perfum de
bolets de primavera a l'escorça amb reminiscències de sotabosc. Ulls homogenis i ben
formats a l'interior de la pasta. Elaborat també amb llet crua de vaca. És el que té una
maduració més llarga a la cambra: de 4 a 6 mesos.
Medalla d'or. Fira de la Seu d’Urgell 2014
Presentació:      0,500 gr      1 kg. 2 kg

Blau Ceretà Formatgeria  El Molí de Ger (La Cerdanya) RP
Formatge blau elaborat a partir de llet crua de vaca. Té un afinat de tres mesos. dues
setmanes a la cambra de maduració a 12ºC i la resta en una cambra de fred a 0ºC on hi
roman embolicat amb paper d'alumini fins que surt a la venda. Gust suau per pertànyer
a l'àmplia família dels blaus, amb notes finals de picant subtil. Color ocre-groguenc.
Presentació:      0,800 gr

Serrat del Triadó  Formatgeria Tros de Sort (Pallars Sobirà) RP
Formatge de llet sencera i crua de vaca, de pasta premsada i escorça florida amb fongs
naturals de color grisenc. De textura i tall compactes, de sabor potent i desenvolupat
molt característic,  de llarg i  agradable postgust amb tocs que recorden els bolets i  la
molsa. Tres mesos de maduració i dues mides: petit (al voltant de 700 g) i gran (al voltant
de 2,2 kg).
Medalla  de Plata. Fira de la Seu d’Urgell 2014
Presentació: 0,300 gr.  2,2 Kg

Serrat del Triadó. Mil.leni Formatgeria Tros de Sort (Pallars Sobirà) RP
Amb la marca 31.121.999, és un Serrat del Triadó amb una maduració llarga i reposada. 
De textura i tall molt compactes i sabor potent. Un any de maduració i al voltant de 2 kg 
de pes. 
Presentació: 0,300 gr. Cunya 2,2 Kg

Tupí de sort Formatgeria Tros de Sort (Pallars Sobirà) RP
S’elabora a partir de formatges semi curats i curats barrejats amb oli d’oliva verge extra i
aiguardent (orujo) de manera que es provoca una segona fermentació (oxidativa). De
textura cremosa i untable, amb sabor fort, llarg i persistent, lleugerament oxidat i amb
aromes que recorden l’aiguardent i l’oli d’oliva. Deixat autofermentar 2 mesos com a
mínim.
Presentació: Pot de ceràmica de 80 gr.- 150 gr. - 1 kg

Kuadrat  Formatgeria Tros de Sort (Pallars Sobirà) 
Formatge  de  llet  sencera  i  pasteuritzada  de  vaca,  de  pasta  tova  i  pell  florida  blanca
(Penicillium candidum). De textura suau, cremosa i untuosa, de sabor net i franc, amb una
acidesa làctica molt suau que recorda a la mantega fresca, fonent en boca amb aroma de
sotabosc. 12 dies de maduració 
Presentació: 0,375 gr
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Tou dels Til.lers
Formatge de llet sencera i crua de vaca, de pasta tova i pell florida blanca (Penicillium
candidum). De textura cremosa i untuosa, de sabor suau, làctic i fonent en boca, amb
postgust a xampinyons i fruits secs. Tres setmanes de maduració 
Presentació: mini 250 gr petit 450 gr gran 1kg

Mató i Formatge Fresc  Formatgeria Can Florí (Bages)
Des de Marganell,  al  peu de la muntanya de Montserrat, fa gairebé 200 anys que la
família Costa Florí es dediquen a l'elaboració artesana de mató de vaca i formatge fresc
de cabra i de vaca. 
El mató de Montserrat s'elaborava amb llet de cabra del propi ramat de forma totalment
artesana. Amb el temps, s'ha substituït la llet de cabra per llet de vaca dels ramaders
d'arreu de la comarca del Bages. Els productes de Can Florí segueixen els mètodes i les
tècniques tradicionals, utilitzant matèria prima 100% natural
Presentació: 100 gr 250 gr 350 gr 1Kg 2Kg

Madurat  de vaca  Formatgeria Mas Claperol (La Garrotxa) Peco
Formatge elaborat amb llet eco pasteuritzada de vaca.  És de pasta semi dura, premsada i
té  la crosta natural. La seva textura flonja i de gust lleugerament salat fa que el madurat
de vaca del Mas Claperol sigui un formatge molt saludable, i i agradable per a tots els
gustos.
Presentació: 300 gr 500 gr 1Kg. 2Kg

Cala Blanc Formatgeria Sa Canova (Menorca) P
Formatge elaborat amb llet de vaca pasteuritzada, de pasta semi tova cremosa i color
blanc marfil amb ulls petits repartits uniformement. La consistència de l’escorça és  suau,
untuosa i de color rosat i amb una olor intensa i penetrant a l’exterior i suau i làctic a
l’interior
SuperGold. World Cheesse Awards 2016-17
Presentació: 240 gr

Cala Blau Formatgeria Sa Canova (Menorca) P
Formatge elaborat amb llet pasteuritzada de vaca, de pasta semi dura de color blan marfil
amb vetes de color blavós-verd repartides irregularment per tota la pasta. La consistència
de l’escorça és suau amb vetes de color clau-verdós en funció de la seva curació . De
sabor fort i salat té un punt àcid i regust picant propi dels formatges d’aquesta varietat.
Presentació 240 gr.

RP  RAMAT PROPI
P  LLET PASTEURITZADA

 LLET CRUA

www.daquicat.wordpress.com ● M. 649 83 25 73 ● d.aquiformatgesartesans@gmail.com●



MEL Apicultura Navès (Plà d’Urgell)

Mel de romaní
Es produeix a partir del  nèctar de la flor de romaní.  Té un color molt clar,  una aroma
penetrant i molt agradable. La major part de la mel de romaní la produïm dins la comarca
de Les Garrigues. És una mel molt apreciada pel seu color i sabor. 
Propietats:
És  especialment  rica  en  liti  i  això  li  proporciona  unes  propietats  específiques  que  li
permeten ser molt útil  com expectorant,  tonificant,  digestiva,  balsàmica,  desinfectant  i
antireumàtica.

Mel de mil flors.
Aquesta mel tal com indica el seu nom es produeix a partir del  nèctar de diferents flors.
Té un origen botànic molt variat i la seva zona de recol·lecció també és molt variada. Té un
color ambre fosc i un aroma característic de la mel
Propietats:
La mel de mil flors té unes propietats molt variades, depenent del nèctar de les plantes
que  porta.  En  general  augmenta  les  defenses  i  la  força  física  i  ajuda  a  combatre  els
refredats.

Mel d’alfals
Mel de color clar  ambarí,  agradable i  càlid  aroma i  delicat  sabor suau procedent dels
extensos camps d’alfals, aquesta és la mel que podem fer més a prop de casa. Zona del Pla
d’Urgell i de la Noguera. El seu color és molt clar , de sabor intens i per la seva consistència
té una cristal·lització molt ràpida.
Propietats:
La mel d'alfals té propietats diürètiques per alleujar i regular els problemes intestinals. 

Mel de bosc
La mel de bosc o melat de bosc, es produeix a partir de  les secrecions de la gla del roure i
l'alzina com també per les fulles del roure. Té un color fosc tirant a negre, el seu gust és
poc dolç amb clares notes salades i una aroma molt intens i persistent. 
Aquesta mel la recollim en els boscos de roures i alzines del Prepirineu. S'anomena melat
pel seu origen, que al contrari d'altres mels no procedeix del nèctar de les flors. La humitat
que conté és molt baixa i per la seva consistència li costa molt cristal·litzar
Propietats:
Aquest melat de bosc és molt apropiat per calmar la tos. És un bon diürètic que ajuda a
evitar retencions de líquids i / o infeccions d'orina i serveix en els processos reumàtics
degut a la gran quantitat de sals minerals que conté. És una mel amb un alt contingut en
fructosa,  de  manera  que  la  gent  amb  diabetis  moderada  la  pot  consumir,  prèvia
autorització mèdica. 

Presentació: 250 gr  500 gr 1 kg 3 Kg
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