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Producció Editorial:

Anem a sopar, la Boqueria convida

Som a les portes de les celebracions nadalenques i la revista que teniu a les mans se’n fa ressò amb tot de propostes 
gastronòmiques i de regal d’una selecció de les nostres parades amb la voluntat d’ajudar-vos amb els preparatius dels 
àpats de les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis. 
Però, a més, volem aprofitar aquest espai per fer-nos ressò de la nostra campanya de Nadal ‘Anem a sopar, la Boqueria 
convida’, que ja vam dur a terme el Nadal passat amb uns resultats molt satisfactoris. Es tracta d’un sorteig de 20 
sopars gastronòmics entre tots els nostres clients que efectuïn una compra mínima de 10 € en les nostres parades, 
de manera que per cada 10 € de compra obtindran una butlleta. Els guanyadors podran triar entre els restaurants Ca 
l’Isidre, L’Altar i Espacio Uma, que els oferiran un menú especial per un valor de 100 € per comensal.
Els clients podran recollir les seves butlletes al Punt d’Informació del mercat, que durant la campanya ampliarà l’horari 
i estarà obert de dilluns a dissabte, de 8 a 20 hores. La campanya comença l’1 de desembre i s’acaba el 8 de gener. El 
dia 9 s’escolliran els números guanyadors davant de notari a les oficines de l’Associació de Comerciants de la Boqueria 
i s’informarà dels números a través del web del mercat www.boqueria.barcelona les seves xarxes socials i el Punt d’In-
formació. Un cop efectuat el sorteig, els guanyadors s’hauran de dirigir al Punt d’Informació per conèixer la dinàmica 
per fer efectiu el premi i tindran fins al 28 de febrer per escollir el restaurant i celebrar el sopar.
La campanya es completarà amb la col·locació d’un arbre de Nadal a l’accés al mercat per la Rambla i el repartiment 
de 5.000 bosses entre els clients que hagin efectuat una compra mínima de 30 € a les parades del mercat, i coincidirà 
temporalment amb ‘Vine i Aparca’, la campanya permanent que tenim per promoure el nostre servei de pàrquing,  que 
regala una hora d’aparcament per 30 € de compra.
Esperem que el contingut d’aquestes pàgines sigui del vostre interès i que la seva lectura us sigui útil per preparar les 
festes de Nadal sense que falti ni un detall. 
Gràcies per llegir-nos i Bon Nadal!

Als nostres lectors

Editorial

Edita:

Mercat de la Boqueria 

Continguts
Editorial – Als nostres lectors. 

Per un Nadal amb tots els detalls: Cansaladeria Bertran Mascarell; La Carte des 
Vins; Peix Ripoll Estera; Fruites Germans Pascual; Bolets Petràs; Olives Francesc; 
Formatgeria Elisa; Fruites Morilla; Embotits Montse; Flors Carolina; Vidal Pons; Avi-
ram Maria José & Nerea; Mas Gourmets; Menuts Rosa; Cansaladeria Farrés; Olives 
Graus; Formatgeria Rosa Mari (Alimentació Forés); Relicatessen; Flors Carme; Avino-
va; Soley Boqueria; Carns Soler Capella i Aviram Vall-llovera.

Institut Municipal de Mercats – Arriba el Nadal i els mercats fan l’agost!

Informació i Serveis
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Hem preparat un número especial de la nostra revista 
per oferir-vos una selecció de propostes de cara a les 
festes de Nadal. Productes de tota mena per als vos-

tres plats i copes, triats per una representació dels nostres 
comerciants que han pensat en totes les possibilitats: des 
de l’aperitiu fins al postre. I en tot tipus de persones: des 
dels amants de la cuina tradicional de les festes fins als 
vegetarians, passant pels que busquen noves alternatives 
gastronòmiques, els que tenen ganes i no tenen temps, 
els que els costa decidir i els que ho escollirien tot. 

Que la vostra preocupació nadalenca no és què posarem 
al plat sinó de què omplirem la llista de regals? Cap pro-
blema. Moltes de les idees que us oferim serveixen per fer 
un regal a aquell familiar o amic amb interessos gastronò-
mics, culinaris o foodies. Fins i tot us volem donar un cop 
de mà en la decoració de les vostres cases i hem comptat 
amb la participació de dues de les nostres floristes que us 
ofereixen idees classiques –l’indispensable ramet de vesc 

PER A UN NADAL AMB TOTS ELS DETALLS

Com a bons cansaladers, l’equip de Bertran Mascarell 
ens proposa tots els ingredients per preparar un bon 
caldo de Nadal: peu de porc, cansalada, os blanc, ore-

lla de porc, botifarra negra i blanca, carn picada i os de l’es-
pinada. A aquest pack, que trobareu a la seva parada, s’hi 
ha d’afegir pollastre, vedella, col, patata, pastanaga, api, 
porro i cigrons. I ja tenim la típica escudella i carn d’olla 
catalana per a les festes.

A la parada ho deixen tot preparat per anar a l’olla i si a 
l’altra banda del taulell hi ha un client que no n’ha fet mai, 
també li expliquen en quin ordre ho ha de posar tot a dins: 
primer totes les carns i ossos. Al cap d’una hora o hora i 
mitja (temps per a una olla tradicional, no exprés), totes 
les verdures, fins que s’arribi a les dues hores de cocció. 
I, bàsic, anar-hi afegint aigua a mesura que es va reduint 
amb la cocció. 

CALDO
DE NADAL

que fa Nadal i ens desitja bona sort- i actuals –flors dife-
rents per a unes festes úniques.

Algunes de les propostes que us presentem les trobeu 
al mercat tot l’any, altres són exclusives de les festes na-
dalenques i, sempre que ha estat possible, us indiquem 
els preus de venda durant aquesta època perquè pugueu 
organitzar els vostres pressupostos. Carn, peix, verdures, 
fruites, embotits, formatges... Productes fonamentals per 
a les festes com el pollastre de pota negra, les tòfones, els 
embotits de Nadal o la fruita confitada per als tortells de 
Reis. Xampanys, ostres, olis, packs de conserves i altres 
idees per regalar. Propostes per als qui no saben cuinar 
però no volen renunciar a una bona taula i per als qui en 
saben i esperen impacients omplir la casa de gent i la cui-
na d’aromes. Tot això teniu a les mans. Un petit resum d’un 
món molt més gran. El nostre món. El de la Boqueria.

Bones Festes i un molt bon any 2018

Què ens sobra menjar? Cuina d’aprofitament per a Sant 
Esteve amb uns canelons, diu la Isabel. Que tenim bon es-
tómac i volem arrodonir l’àpat? Un rostit de pollastre amb 
panses i pinyons o un ànec amb naps de la Cerdanya. I 
torrons i neules, que no faltin.

Els Bertran Mascarell són al mercat des del 1955, quan 
van començar els pares d’en Rossend, en Josep i la 
Isabel i continuen elaborant els productes amb les ma-
teixes fórmules del pare. Al seu obrador preparen pro-
ductes de cansaladeria típics catalans: botifarra negra 
i blanca, bull blanc, catalana, cansalada, sobrassada, 
peus de porc cuits, cap de senglar... La seva especialitat 
és la botifarra crua, elaborada diàriament, sense con-
servants ni colorants.

Cansaladeria Bertran MascarellParada núm 461Contacte:93 318 17 88
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En Jaume i la Lluïsa, de Peix Ripoll i Estera, us proposen 
portar ostres a la vostra taula de Nadal. Ells treballen, 
des de fa 5 anys, amb Guillardeau, una casa francesa 

que produeix ostres atlàntiques des del 1898 a prop de La 
Rochelle i a l’illa d’Oléron. Són del tipus Fines de Claire, 
no tenen res a veure amb la plana gallega, són més suaus 
i molt carnoses. Com que són còncaves, aguanten millor 
l’aigua de mar i no es moren d’un dia per l’altre (si l’ostra 

Tant si esteu buscant una beguda per brindar 
com per regalar, la gent de La Carte des Vins us 
recomana aquest any un dels clàssics del celler 

Ruinart, una casa coneguda per la finesa, qualitat i 
diversitat dels seus xampanys. Podeu triar el Rosat, 
amb aromes de fruites vermelles madures, untuosi-
tat i tocs de mantega, o el R de Ruinart Blanc, amb 
bombolla fina, frescor en boca i notes florals. Ideals 
per a un aperitiu, acompanyant peix i marisc o per 
a les postres. Els podreu tenir a les vostres copes de 
festes o regalar a algú especial pel preu de 62,45€ 
l’ampolla, en el cas del Rosat, i 46,95€, l’R de Ruinart.

Aquesta botiga, que ven vins, xampanys, caves, des-
til·lats, xerès, sangria i altres begudes espirituoses, 
està al mercat des del 2007 i la major part de la feina 
que hi fan en Manuel i l’Adrien és entendre el desig 
del client per després recomana-li el producte més 
adequat per al que està buscant –una recomanació 
que fan en funció del tipus, estil, cos, temps de guar-

da i pressupost. Amb aquesta filosofia comercial és normal que 
visquin experiències originals o fora del comú, com aquell cop 
que uns clients fidels de la botiga els van fer l’honor i la confian-
ça d’escollir la selecció de vins i xampanys per al seu casament.

A la Carte des Vins hi ha un equip multicultural, d’orígen fran-
cès i alemany, apassionats del vi i sempre feliç de veure que les 
seves recomanacions agraden als clients i que tornen a venir. 
Si  us agrada el vi, si el voleu conèixer millor o descobrir noves 
propostes, feu-los una visita.

s’obre i perd l’aigua, es mor de seguida). La Guillardeau és 
una ostra que es pot menjar tot l’any, mentre que la plana 
no, ja que a l’estiu fa la fresa i la carn es torna tova i lletosa. 
Ben col·locada a la caixa i conservada en fresc, aguanta fins 
a dues setmanes.

Els companys de Ripoll i Estera abans treballaven amb 
ostres gallegues però només per encàrrec i no en tenien 
venda diària, com fan ara. Recomanen menjar-les al na-
tural, com a molt amb unes gotes de llimona per donar-li 
frescor, i mastegar-les per poder-les degustar i trobar-ne la 
textura i el sabor. Les podreu comprar a un preu de  2,30 € 
la peça (número 3) i 2,80 € (la número 2). I si sou més de 
plats tradicionals, al seu taulell trobareu una variadíssima 
selecció de peix i marisc per als vostres àpats nadalencs. 

En Jaume i la Lluïsa són la cinquena generació de peixaters 
amb presència al mercat des del 1872 i són especialistes 
en peix fresc, tant de proximitat com de fora de les nostres 
costes. En el món real del mercat són Peix Ripoll i Estera i en 
el món virtual Peix.Cat, una empresa que van obrir el 2011 i 
que permet comprar peix i marisc online, de manera còmo-
da i amb una cistella totalment personalitzada.

XAMPANY 
RUINART

La Carte
des Vins

Parada núm 450
Contacte:

93 342 73 85

Peix Ripoll i 
EsteraParada núm 786Contacte:93 301 56 88

OSTRES
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CALÇOTS

Per a la taula de Nadal, en Xavier de Bolets Petràs us 
proposa tòfones, blanques i negres, que per les festes 
estan en el seu moment ja que la temporada de la ne-

gra és de l’11 de novembre al març, mentre que la blanca 
és més bona entre l’octubre i el 31 de desembre. La segona 
no és per cuinar, perquè perd el gust, sinó per condimentar, 
laminada, a l’últim moment. 

Fruites Germans PascualParada núm 402Contacte:615 540 340

A part de totes les verdures per al caldo, el Miquel, de 
Fruites Germans Pascual, ha pensat tot un seguit de 
propostes per a un Nadal vegetarià. I com que un dels 

principals productes que surten dels seus camps a Sant 
Joan Despí i van al seu taulell de la Boqueria són els calçots, 
us proposa animar-vos a preparar-ne per les festes. 

Suposant que una calçotada no fos prou temptadora, els 
calçots tenen moltes més possibilitats com ara arrebossats i 
servits com a aperitiu, a la planxa o, per què no?, crus en una 
amanida. Per les festes estaran en plena temporada, que va 
de finals de novembre fins a Setmana Santa, i si al final us 
decanteu per començar l’any amb una calçotada, us queda-
ran igual de bons si els feu al forn que amb un foc de brases, 
i us caldran de 15 a 20 calçots per persona.

Però hi ha més propostes vegetarianes, aprofitant que al-
gunes verdures estaran en la seva temporada, com ara les 
carxofes, els pèsols, les faves o les cols de Brussel·les, que ar-
riben justament per Nadal i arrebossades estan boníssimes. 
Per als qui no es volen complicar la vida, una amanida d’es-
carola amb full de roure, magrana i talls de taronja i mango, 
i per als que sí, col de paperina per fer farcellets de col, que 
porten feina però són un complement ideal per aviram petit 
com perdius i guatlles. 

I compteu també amb les maduixes del Maresme per a les 
postres, que per Nadal ja n’hi ha, diu en Miquel, la família 
del qual porta més de 50 anys venent fruita i verdura al mer-
cat des que va començar la seva àvia.

TÒFONA

Si la voleu per cuinar, heu de comprar la negra i posar-la en 
clàssics com el pollastre de granja (se li fan talls, s’hi intro-
dueix la tòfona a trossos i després s’enforna), o els canelons 
amb carn trufada. També serveix per condimentar a l’últim 
moment plats com pasta o ou ferrat, tot i que el plat estrella 
del Xavier és una torrada de pa –millor de motlle, blanc i 
amb poc gust- amb tòfona laminada a sobre, oli d’oliva i una 
mica de sal, perquè és quan li trobes tot el gust.

L’ús més clàssic d’aquest fong subterrani és trufar el foie. Per a 
això, la proporció la mana el client, tot i que cal posar-n’hi en la 
seva mesura, un mínim de 30 o 40 grams per fetge. Però com 
que avui dia és un producte molt car, en Xavier recomana fer 
el micuit i després ratllar-hi la tòfona a sobre. Les dues es po-
den guardar a la nevera durant una setmana, en un recipient 
hermètic i amb un paper de cuina per graduar-ne la humitat 
–n’hi ha qui diu que millor amb arròs, però en Xavier troba 
que així s’asseca massa. No convé congelar-les i el millor és 
menjar-les fresques i com més ràpid millor. 

Bolets Petràs és a la Boqueria des de fa 45 anys i, a més de 
tòfones, al seu taulell hi trobareu bolets frescos i secs, flors 
comestibles cultivades per ells als seus camps, verdures 
d’autor, foie i magret fresc.

Bolets Petràs
Parada núm 867

Contacte:
93 302 52 73
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També és Nadal per als amants del formatge i des de la 
Formatgeria Elisa els proposen un brie trufat de La Maison 
de la Truffe de París. I no un brie qualsevol sinó que és de 

llet crua –al no estar pasteuritzat és molt més gustós- i va farcit 
amb la tòfona melanosporum. I com ens mengem aquesta 
meravella? Tal qual, sense additius. Cal treure’l de la nevera 
una hora abans perquè al menjar-lo deixi anar tot el seu gust. 
L’Albert el recomana com a aperitiu, ja que no el veu com a plat 
de postres per la tòfona, i el podreu comprar a 75 €/kg.

Parlant de postres, com que a l’Albert li agrada molt el dolç i 
pensant en els que són com ell, també suggereix els mante-

Els amics d’Olives Francesc volen donar un cop de mà a 
tots aquells que ja s’han quedat sense idees per als re-
gals de les festes: què tal un lot de productes Espinaler? 

Fa 10 anys que tenen productes d’aquesta marca de conser-
ves en exclusiva i per això la representació dels productes 
que hi ha a la parada és molt àmplia.

L’Imma i en Francesc preparen un lot per a tots els pressu-
postos –des de 7.90 € (el més senzill, amb 3 productes) fins 
a 69 € (el més complet, amb 20 productes), passant per 59 € 
(10 productes)- i també els personalitzen amb els productes 
de la marca que preferiu. Qui encara ho vulgui més com-
plet, pot escollir entre la selecció de productes propis d’Oli-
ves Francesc: unes olives amb cava, unes gordal farcides de 
parmesà, anxoves, seitons, un assortit de fumats, carxofes a 
la romana...

Ells prediquen amb l’exemple i diuen que a la seva taula, 
en l’aperitiu mai hi falten escopinyes, navalles i cloïsses 
acompanyades d’anxoves del Cantàbric i olives ‘Barreja del 
Francesc’, amb oli d’oliva i herbes de la Provença, que sem-
pre triomfen.

LOT DE PRODUCTES 
ESPINALER

BRIE TRUFAT, MANTECADOS 
FELIPE II I PANETTONE

L’Imma i en Francesc són la tercera ge-
neració d’aquesta empresa familiar oberta 
el 1947, ofereixen més de 40 tipus d’olives i 
conserves, serveixen producte natural i amanits especials a 
una quarantena de restaurants i elaboren diversos amanits 
i preparats per a les olives que venen al detall. També són 
especialistes en oli d’oliva -filtrat, sense filtrar i amb gustos 
diversos com tòfona blanca o negra, alfàbrega, romaní, etc.- 
i gran varietat de vinagres (cava blanc i rosat, cabernet, char-
donnay, vermut, moscatell, agredolç, poma...)   

Olives
FrancescParada núm 949Contacte:93 317 96 93

Formatgeria 
Elisa

Parada núm 424
Contacte:

93 318 11 37cados Felipe II, els més reconeguts del 
món, elaborats a mà a Vitòria, d’un en un 
i numerats. No són ni farinosos ni dolços ni 
tenen cap altre gust que no sigui el dels seus ingredients -llard 
de porc, ametlles i sucre glass- i només en té per Nadal.

I si no concebeu unes festes nadalenques sense un panet-
tone, l’Albert en té uns d’elaborats al poble de Villa Bartolo-
mea, a la província de Verona. Tots són de mig quilo, aptes 
per a vegetarians i en té de tres classes (el típic de panses, 
de xocolata i de marrón glacé) amb un preu de venda entre 
17 i 20 €. Si, un cop obert, el guardeu amb el cel·lofan que 
porta, ben lligat amb el llaç i fora de la nevera, us aguantarà 
bé dues setmanetes.

La Formatgeria Elisa és a la Boqueria des del 1949. Van 
començar venent galetes i caramels i, després la mare de 
l’Albert va introduir els formatges. Ell s’hi va afegir fa 20 anys 
i s’ha anat especialitzant en formatges de fora i d’aquí. Ara 
té més de 200 varietats de formatges i la seva incorporació 
més recent és un pecorino de l’alta muntanya italiana. 
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L’Eduard i la Rosa, a Fruites Morilla, ja ho tenen tot a punt 
per oferir als seus clients tota la fruita per a les festes, 
i especialment, tres de molt llamineres: cireres, proce-

dents de l’Argentina i Xile, maduixes d’Huelva, i mango, del 
Perú i el Brasil.  Les cireres que veureu a la parada són de la 
varietat “Ving”, grans i molt dolces, molt gustoses al paladar. 
El seu preu, aproximadament, uns 20 €/kg. 

Les maduixes són igualment generoses per la seva grandà-
ria, de gust intens i molt dolces. A 10 €/kg. I finalment, el 

Capó rostit amb préssecs i ametlles; pavona rostida 
amb castanyes, poma i foie: rostit d’ànec amb prunes 
i pinyons; delícies de pintada trufada o cap de sen-

glar amb festucs són alguns dels embotits de Nadal que 
us proposen en Francesc i la Montse. Estan elaborats per la 
coneguda casa Mitjans, es podran comprar a un preu entre 
35 i 38 €/kg, i recomanen menjar-los sense cap acompanya-
ment que n’enmascari el gust i la delicadesa. 

Embotits Montse està a la Boqueria des de la fundació del 
mercat. En Francesc i la Montse són la cinquena generació 
des que va començar el seu rebesavi, que elaborava al seu 
obrador els embotits que venia al mercat. Ara ja no elaboren 
els embotits però sí que han fet una destacada ampliació de 
la gamma de productes que ofereixen: la incorporació més re-
cent són els embotits de gall dindi (llonganissa, fuet i xoriço). 

A la seva parada tenen molta varietat d’embotits –la seva 
botifarra d’ou és molt apreciada pels clients- i porc fresc, tant 
ibèric com ral d’Avinyó, que fa una carn més entreverada, 

CIRERES, 
MADUIXES
I MANGOS

mango, de la varietat “Kent”, d’entre 8-10 €/kg. No cal dir les 
postres que podeu preparar amb les cireres, les maduixes i 
els mangos, tant si us agraden al natural com si formen part 
de l’elaboració de cremes, mousses o pastissos. 

A més, si decidiu que és el moment per fer un tast de fruites 
tropicals, a can Morilla trobareu maracujà, fruita de la pas-
sió i granadilles. I sobretot, a banda de les fruites, si esteu 
buscant, al mercat és clar, tòfones negres (Tuber Melanos-
porum) per als vostres plats, en aquesta parada en trobareu.

Fruites Morilla és una parada fundada l’any 1960 pel Josep 
i la Francisca. Avui, al capdavant hi ha l’Eduard i la Rosa. Des 
de fa molts anys, Morilla a la Boqueria són fruites i fruits 
secs, amb altres parades que avui dirigeixen els familiars de 
l’Eduard i la Rosa.

Fruites Morilla
Parada núm 458 

Contacte:
93 301 46 25

EMBOTITS
DE NADAL

més grassoneta. Si aneu buscant una carn diferent per als 
vostres àpats, en Francesc recomana el secret iberic, que po-
deu fer estofat amb cebetes.

I com que no només d’embotits viuen les taules de Na-
dal, també tenen una àmplia selecció de formatges, en 
especial un amb pinya i ametlla que només trobareu al 
seu taulell per les festes. Entre els que no hi falten mai, us 
destaquen el Sansueña –manxec de llet d’ovella-, el Mon-
tescusa, un altre manxec, i el Montbrú, un artesà català 
semicurat de llet de cabra.

Embotits MontseParada núm 173Contacte:93 317 78 95
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A la Mercè i la Carolina els agraden molt les flors de 
l’Àfrica, com la protea o la banskia per això no faltari-
en en una decoració nadalenca, barrejades amb avet, 

ilex, roure vermell o blanc i eucaliptus. També treballen molt 
amb flor de cotó, que pot donar un centre nadalenc original 
amb una base verda, algunes fulletes vermelles i les bole-
tes de flor de cotó, incorporades una a una al conjunt amb 
filferros.

Per als qui busquen un centre diferent, proposen l’ant-
hurium  o l’amarillis, flors sofisticades però que no fallen 
perquè el vermell i el verd són els colors del Nadal i Cap 
d’any: una bona proposta no necessita boles ni cap element 
artificial, n’hi ha prou jugant amb la base i passant de fusta a 
vidre perquè la transparència deixi veure les tiges.

La flor més nova que han introduït és el verd de gla, moltes 
varietats d’eucaliptus i el ‘fruto del amore’, amb les que han 
preparat el preciós ram de la foto, que pot anar pla direc-
tament sobre la taula o en un gerro discret, que no distre-
gui l’atenció. Treballen sempre d’acord amb el pressupost 
del client i en funció de les flors escollides, però us poden 
preparar un bouquet nadalenc per entre 15-20 €, un centre 

Altres temptacions que trobareu a la pa-
rada són fruits secs de primera qualitat, 
xocolata artesanal de productors de 
Barcelona, catànies originals de Cudié, 
massapans, bombons i xocolates amb 
dissenys nadalencs -molts dels quals ela-
borats en exclusiva per a Vidal Pons- i amb 
un 80 per cent de puresa de cacau, capucci-
nos, cupcakes de sabors... o les trufes de coco amb xocolata 
blanca que agraden molt a un dels responsables de la para-
da, en Fran. I si voleu compensar tant de dolç, feu una ullada 
a la seva selecció de fruites tropicals: mangostan, mango 
del Perú, cirera de la Patagònia... fins i tot cacau perquè us 
pugueu fer el vostre propi cacau en pols o per menjar-ne la 
pell blanca, dolça i amb textura de gominola.

Amb un destacat número de parades que complementen 
l’oferta de producte d’una manera equilibrada, la família 
Vidal Pons és a la Boqueria des del segle XIX. Els seus es-
tabliments emblema són els situats a l’entrada del mercat 
des de la Rambla, un de fruites de temporada, tropicals i 
del país, i un altre de fruits secs i un gran assortit de dolços. 
I en tots prima una altra de les característiques d’aquest 
negoci familiar: la immensa varietat de producte. 

Encara hi ha moltes persones a qui agrada fer-se el seu tortell 
de Reis, per això l’equip de Vidal Pons ha escollit entre la 
seva variada quantitat de productes la fruita confitada com 

a proposta de Nadal. I no teniu perquè conformar-vos amb la 
típica taronja, carbassa o cireres, perquè la varietat que tenen 
us permetrà fer totes les combinacions que vulgueu: peres, 
préssec, figa, mandarina, síndria, pruna, meló, llimona... totes 
de procedència local, de Catalunya o l’Estat espanyol.

RAM DE VERD DE GLA, 
EUCALIPTUS I ‘FRUTO DEL AMORE’

més sofisticat per entre 30 i 50 i si volguéssiu 
una decoració completa (centre, detalls decoratius 
per a l’estança i petits bouquets per regalar als convidats) el 
preu de partida serien 100 €.

Flors Carolina està a la Rambla des del 1888. Són qua-
tre generacions ja des que va començar la besàvia amb 
parada fixa, que han anat evolucionant fins arribar a la 
Mercè i la Carolina i les seves composicions senzilles i 
minimalistes.

Flors CarolinaParada núm 10
Contacte:

93 302 30 28

Vidal Pons
Parada núm 471

Contacte:
93 318 35 29

FRUITA 
CONFITADA 
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La Maria José i la Nerea us proposen uns rodons de po-
llastre i conill farcit que preparen elles mateixes desossant 
els animals i omplint-los de pernil i formatge o de fruits 

secs i carn picada (pollastre) i de bacó, fruits secs i carn picada 
(conill). Però si els voleu d’alguna altra cosa també us el per-
sonalitzaran. En funció del farcit, el podreu comprar a entre 
14 i 16 €/kg, el pollastre, i a 18€/kg, el conill. I una informació 
important: de rodó de pollastre en fan tot l’any. El de conill 
només per Nadal i amb encàrrec previ perquè desossar-lo 
porta molta més feina.

Ja tenim el nostre rodó i ara, com el preparem? La Nerea des-
grana els ingredients: ceba, llorer, una cabeça d’alls, oli, fruits 
secs i un raig d’alcohol –vi blanc o brandi. Tot dins d’una cas-
sola i a rostir-se a foc mitjà. Cal calcular una hora per quilo i us 
quedarà més gustós així que al forn, que el resseca massa. Fet 

RODONS DE 
POLLASTRE 
I CONILL 
FARCITS

a talls i acompanyat amb unes patates o unes cebes de platillo 
pot ser el plat principal d’un àpat que podeu completar amb 
un caldo de carn d’olla suau o uns canelons d’espinacs. 

La parada de la Maria José i la Nerea es va obrir a la dècada 
del 1960 i sempre s’ha dedicat a l’aviram. En tots aquests anys 
es van traslladar un sol cop: dels porxos –on estaven al costat 
del Pinotxo- fins al lloc actual, que havia estat el primer bar de 
Quim Márquez, el Quim de la Boqueria. Ofereixen pollastre i 
aviram en general, conill i els seus derivats, i venen molt gall 
dindi per a la celebració d’Acció de Gràcies. Al seu taulell tam-
bé hi trobareu foie, confit d’ànec, embotit de gall dindi i un 
altre que barreja porc i pollastre.

Aviram 
Maria José & Nerea

Parada núm 525
Contacte:

93 301 83 84

No hi ha cap dubte que el producte destacat d’aquest 
Nadal per a Mas Gourmet és el pernil en les varietats 
de gran qualitat: Jabugo, Guijuelo i Extremadura. La 

varietat més gustosa i amb menys infiltració de greixos és el 
Jabugo, de colors vermellosos, així com amb el punt més baix 
de sal i un gust molt potent. Del de Guijuelo, cal dir que és el 
més dolç. L’Extremadura és al mig dels dos, i se’l té per una va-
rietat molt equilibrada en gust i en sal, de tonalitats porpres. 
Són tres productes amb preus que oscil·len entre 170-200 
€/kg, i és el de Jabugo el de preu més alt. A Mas Gourmets 
treballen amb pernils amb una curació mitjana de 48 mesos. 

JABUGO, GUIJUELO I 
EXTREMADURA

Mas 
Gourmets Parades núm 305, 561, 676 i 694Contacte:93 301 94 65

No marxareu de Mas Gourmets sense que el 
seu equip us proposi més gastroalternatives com 
uns canelons elaborats amb rostit de vedella, pollastre i 
porc. “A l’estil de l’àvia” és la definició d’aquest plat que 
compta amb moltíssims entusiastes arreu del país. I si el 
que busqueu és tastar coses noves fruit de la innovació, 
Mas Gourmets, amb la seva marca Canpork, ofereix exqui-
sideses en embotits com ara la catalana Nikkei, elaborada 
amb cítrics i xili, que li proporciona un gust molt refres-
cant, ideal per als entremesos; un pit de gall d’indi amb 
curri groc (els productes no són picants), botifarra blanca i 
foie, o d’ou dur, patata i ceba amb tòfona negra, o de moz-
zarel·la i orenga, llonganissa amb tòfona, i fuets amb curri 
i amb roquefort.

Mas Gourmets són presents a la Boqueria des de la dècada 
del 1960 i els directius actuals són la tercera generació d’una 
empresa nascuda el 1945 -quan l’avi va obrir una botiga da-
vant del mercat del Clot- i que uneix la xarcuteria d’alta quali-
tat i l’aposta per la innovació.
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Mas 
Gourmets Parades núm 305, 561, 676 i 694Contacte:93 301 94 65

Cansats de pollastres, galls, ànecs, gall dindis o rostits 
de Nadal? Què tal si provem el garrinet? Això pro-
posa la Cansaladeria Farrés per a les festes. En són 

especialistes, ja que van arribar a la Boqueria pels volts de 
la dècada de 1920 de mà de Josep Cladellas per vendre 
garrins provinents de l’escorxador de Barcelona només 
durant les vigílies de Nadal.

És una menja exquisida i molt fàcil de cuinar que millor 
que reserveu per poder escollir la mida i pes que cada fa-
mília necessita. El pes més demanat és de 4 a 6 kg, però 

A Menuts Rosa han pensat en els qui agraden els plats 
tradicionals del Nadal però no tenen temps de cui-
nar-los i com que no volen que ningú es quedi sense 

els canelons de Sant Esteve, aquest és el plat que proposen: 
canelons de cua i carrillada amb ceps. El preparen al seu obra-
dor, amb productes naturals, sense conservants ni colorants, 
i l’envasen en pràctiques racions de 4 unitats que només cal 
escalfar al forn i servir. Poden anar sense gratinar (8 € la ració), 
gratinats (10 €) o gratinats i amb beixamel amb tòfona (12 €).

La Rosa, que és qui elabora els canelons i els altres plats cui-
nats de la seva parada, ha previst altres plats per a les festes, 
alguns dels quals demostren la versatilitat dels menuts. N’és 
un exemple el pastís de capipota i llengua amb festucs, que 
es pot servir a talls o en dauets, acompanyats d’un caviar d’oli 
i ja tenim una original proposta per als aperitius de les festes.

La família de la Rosa ja venia menuts a la Boqueria a principis 
del segle XX i ella hi treballa des del 1998, colze a colze amb 
la seva mare, Francisca. Com que són de caràcter inquiet, van 
ampliar la proposta de negoci: als més de quaranta productes 

CANELONS

frescos diferents del seu taulell, fa 6 anys hi va afegir una pro-
posta de plats cuinats que suma el coneixement de la cuina 
tradicional dels menuts de la Francisca i el pas per l’Escola de 
Cuina Hofmann de la Rosa. 

A més de treballar en noves maneres de menjar els menuts 
i posar-los al dia -amb propostes com el rotllet d’entrama far-
cida de can picada, pebrot, ou i olives o el sushi de capipota 
amb alvocat, pebrot i pastanaga- ofereixen servei a més de 
quaranta restaurants de la ciutat.

Menuts RosaParada núm 586Contacte:93 302 32 30

GARRINET

també us el poden servir de 12 a 15, 
amb un preu de venda al públic d’en-
tre 10-12 €/kg. I si us preocupa una 
mica com cuinar-lo, és molt senzill: 
posem el garrí sencer o a peces en 

una plata de forn, salpebrat i macerat 
amb alguna herba, una mica de vi o licor i 

algun cítric i el deixem 24 h a la nevera. 

Després cap al forn, molt calent al principi i anar abaixant la 
temperatura a mesura que es vagi fent (tantes hores de forn 
com quilos faci la peça). S’anirà torrant de mica en mica i l’ani-
rem regant amb el seu  suc o el d’una llimona barrejat amb 
una mica de vi perquè no es ressequi i se’ns cremi. Ha de 
quedar sec per fora però melós per dins. Per acompanyar-lo, 
verduretes o una compota de poma i un bon vi o cava de la 
nostra terra i us llepareu els dits!

Dèiem més amunt que al principi només tenien garrins per 
Nadal, però amb Joan Farrés va passar a ser un producte de 
tot l’any i si fins al 2010 només venien garrins -provinents de 
la comarca d’Osona i també de Lleida durant les èpoques de 
més demanda-, a partir d’aquesta data van ampliar l’oferta 
amb embotits curats i cuits de la casa Fígols, provinents del 
Berguedà, i amb un producte estrella: la llonganissa celler, 
curada en cellers especialitzats a Montmajor. 

Cansaladeria 
J. Farrés

Parada núm 888
Contacte:

93 317 09 75
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Són al mercat des del 1867, quan va començar el ne-
goci familiar en Josep Mercadal, rebesavi dels actuals 
responsables. En Manel i el seu germà són doncs la 

5 generació que ven olives i conserves, tot i que ells han 
ampliat el producte també als olis i vinagres. Per això en 
Manel creu que un bon regal per a les festes pot ser unes 
ampolletes d’oli extraverge d’oliva arbeaquina amb forma 
d’arbre de Nadal i d’estrella. 

És un oli molt suau, elaborat a Esparraguera, que està condi-
mentat amb plantes aromàtiques de la Mediterrània (alfàbre-
ga, cerfull, marduix, romaní, sàlvia, orenga i grans de pebre 
vermell) introduïdes a mà i lliure de conservants i additius. En 
té de 100 i 200 ml (arbre de nadal) i de 100 ml (estrella) i el 
preu de venda és 10 € l’ampolla de 100 ml i 14 la de 200.

Altres petites delicatessen que podeu comprar a la seva para-
da per regalar són potets de 10 grams de tòfona negra (origen 
Catalunya) i blanca (origen Istria); pots de 100 gr d’autèntic 

caviar beluga rus; autèntic vinagre de mòdena 
de la casa Giuseppe Giusti (envellit en barrica de 
roure 25, 15 i 10 anys); un oli fumat de manera real 
amb fusta de roure procedent d’Extremadura o safrà D.O. La 
Manxa en potets d’1 o 3 grams.

I ja que hi sou, regaleu-vos unes anxoves del Cantàbric o 
un tastet de qualsevol de la trentena de varietats d’olives, 
tant d’aquí com de la resta del món, algun dels confitats en 
vinagre o les bombes que abans elaboraven ells i ara una em-
presa que les prepara seguint les seves instruccions. 

OLI AMB PLANTES
AROMÀTIQUES

Olives i conserves GrausParada núm 485 Contacte:93 302 25 77

ROCAFORT AMB 
PERA CONFITADA,
VI BLANC I MEL

FormatgeriaRosa Mari(Alimentació Forés)Parada núm 986 Contacte:696 549 542

La Rosa Mari és la tercera generació al mercat, la pri-
mera parada li va regalar el seu avi a la seva àvia abans 
de desaparèixer durant la Guerra Civil, i sempre han ve-

nut queviures, tot i que ella s’ha enfocat més cap al producte 
gourmet amb els formatges com a vaixell insígnia. Per això 
no és gens estrany que per a les festes de Nadal proposi un 
formatge, l’última incorporació a les seves 150 varietats: un 
rocafort amb pera confitada, vi blanc i mel, que recomana 
menjar tal qual, acompanyat d’unes torrades de pa d’aigua, 
que no tenen gust i potencien el del formatge. 

Té un preu de venda de 70 €/kg i si l’aneu a comprar pre-
gunteu també pel brie de taronja amb Grand Marnier, el 

brie amb tòfona, el formatge amb whisky o 
al vi barolo, el Carrat de Borredà (format-
ge de cabra de pasta tova en capsetes de 
300 gr) o per qualsevol dels formatges 
artesans de diversos països que té. I, ja 

que hi sou, per la gelatina de vi de por-
to, per acompanyar els formatges de pasta 

tova tipus brie, o la mel amb tòfona.

Però com que no només amb formatge s’omple la taula 
de Nadal, a la parada de la Rosa Mari hi trobareu mantega 
amb tòfona i una maionesa ideal per fer canapès, all negre, 
olis com el Neus especial, del Priorat, d’arbequina verda, sal 
rosa de l’Himàlaia, melmelada de llima i llimona... I, per al 
cafè o després, grappa de llimona, de gianduia o de canyella 
elaborada a Godega de Sant’Urbano, a la província italiana de 
Treviso. No deixem Itàlia perquè, a més de pasta Cipriani, tam-
bé té panettone de Borsari Maestre Pasticceri, de la província 
de Verona, amb gustos diversos: llimona, xocolata, fruits ver-
mells i cafè. 
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Olives i conserves GrausParada núm 485 Contacte:93 302 25 77

La Carme Romero ha optat per recomanar un clàssic: els 
ramets de vesc que fan Nadal i desitgen bona sort. Ella 
els personalitza amb grevillea, eucaliptus, avet, fruita as-

secada, canyella i, sempre, sempre, embolicats amb roba de 
sac. Us els farà de la mida que vulgueu i en funció d’això, en 
podeu comprar a partir de 4 o 5 €. Ideals per als regals de 
l’Amic Invisible, per oferir a la gent que ens importa o, fins i 
tot, en mida petita, per col·locar sobre els plats o tovallons de 
les taules de Nadal com a element decoratiu que després els 
convidats es podran emportar.

La tradició diu que es poden començar a comprar ramets de 
vesc a partir de Santa Llúcia (13 de desembre), però molta 
gent s’espera a dates més acostades a les festes, perquè no 
volen que se’ls facin malbé. Si les plantes amb què s’ha fet el 
ram són fresques, diu la Carme, amb uns senzills consells us 
aguantarà no només fins a les festes sinó fins al dia de San-
ta Llúcia de l’any que ve, que és quan l’heu de cremar: no el 
desmunteu, allunyeu-lo de qualsevol font d’escalfor i col·lo-
queu-lo pla o en un gerro. Un cop acabades les festes, el guar-

Tot i que és difícil escollir un producte 
de la pila de llaminadures que té en Fran-
cesc a la parada per recomanar per al Nadal, es decideix 

per les ‘carquitànies’ una barreja de carquinyoli i catània (cor 
de carquinyoli i cobertura de praliné i xocolata) amb diferents 
gustos: llimona, taronja, xocolata negra, mora, maduixa i after 
eight.

Les elabora un petit productor de l’Espluga de Francolí, on es 
fan els carquinyolis més famosos de Catalunya, de manera 
artesanal i amb productes de la terra, i es presenta en pots 
hermètics que en permeten una perfecta conservació un cop 

CARQUITÀNIES

Relicatessen
Parada núm 988

Contacte:
660 445 819

oberts (si s’estoven perden la gràcia del cruixent del carqui-
nyoli). Els podeu comprar per 5 €.

Us costarà marxar de la seva parada amb un sol producte: hi 
trobareu torrons d’autor, de la mateixa casa que les ‘carqui-

tànies’, de capuccino, maduixa amb mel d’espígol, violeta 
amb fruita de la passió, de ginebra, de mojito, de ginebra 
i caipirinha i de ginebra i pinya colada. Van dues barretes 

per paquet i són productes de temporada ja que només 
els té per Nadal.

I ara que ja tenim les ‘carquitànies’, com les mengem? Per 
postres o per al ressopó, amb un café, cava, o vi dolç. I ho 
complementem amb unes figues macerades amb un licor 
semblant al brandi i cobertes de xocolata d’un productor ex-
tremeny que és on es fan les figues bones i que també troba-
reu a la parada.

Relicatessen va obrir a la Boqueria a l’agost del 2015 per 
vendre productes de convents i monestirs de l’Estat espanyol 
i altres països com França i Itàlia. Treballa amb una vintena de 
monestirs i la major part del seu producte és artesà. 

RAMET
DE VESC

deu en un lloc sec, sense humitat i, quan arribi el moment, li 
retireu les boles, cintes o decoracions artificials que porti i... a 
cremar i canviar-lo pel que us regalin l’any que ve!

A la Carme, que porta venent flors a la Rambla des de la dè-
cada del 1980, li agrada molt explicar el significat d’aquests 
ramets: que qui te’l regala t’estima i et desitja felicitat i bona 
sort per a tot l’any. I també diu que si durant el Nadal el pen-
gem a la porta de casa escamparem bona sort entre tota la 
gent que hi entri. 

Flors CarmeParada núm 17 Contacte:645 775 404



14 | DESEMBRE | LA BOQUERIA

PULARDES

Aquest Nadal és la millor època per gaudir d’aus criades 
a l’aire lliure: capó, gall dindi, capó de pintada, oca, 
pintada i pularda. Aquest any les pulardes, a la parada 

d’Avinova, han pres tot el protagonisme. Per la seva criança en 
llibertat i l’alimentació amb cereals i farina de llet, la pularda 
destaca per la untuositat en la textura de la seva carn. A Avi-
nova en trobareu del país i franceses: de Gers, de les Landes i 
de Bresse (d’on és la varietat de pota blava). Per preu, les del 
país, les de Gers i les Landes costen 14 €/kg, mentre que les 
de Bresse poden arribar als 30 €/kg. Són aus amb una mitjana 
de pes entre els 2,2 - 2,7 kg aprox. Un plat de Nadal!

A la parada en trobareu de pre-
parades per farcir-les a casa, sal-
pebrades a punt de cocció o be 
farcides amb: prunes, orellanes, 
carn picada, pomes i pinyons. També 
en venen de desossades i farcides com un 
rodó, i fins i tot cuinades. Això si, feu l’encàrrec amb antelació 
perquè després la gran quantitat de comandes per a les festes 
ho complica. 

Si la voleu cuinar vosaltres, els especialistes d’Avinova us 
aconsellen que prèviament la prepareu untant-la amb llard 
de porc, sal i pebre per dins i per fora, i la deixeu reposar un 
o dos dies a la nevera amb el pit al fons de la cassola. I per 
coure-la, poseu la cassola tapada amb paper de cocció, al forn 
a 150 graus. Calculeu 1 hora per quilo. Al web avinova.cat tro-
bareu, entre d’altres, la recepta de cuina de la pularda amb 
farcit de nadal.  

Des del 1907 -i ja van quatre generacions-, la gent d’Avinova 
(la família Capdevila) es dedica a la venda i distribució de pro-
ductes selectes d’aviram, foie, ous, cargols i caça. 

AvinovaParada núm 689Contacte:93 301 13 37

SALSES AMB XILI 
‘HAVANERO’
Els Soley venen fruita i verdura a la Boqueria des del 1864 

i, a més, són uns especialistes en matèria del picant. Per 
això us proposen tot de salses per tenir unes festes ben 

picantones.

A partir del xili ‘havanero’ es preparen unes salses que amb 
tota certesa no deixen indiferent ningú. És clar que hi ha dife-
rents graus de picant, tant per als que comencen a fer un tast 
com per als que ja són autèntics experts. El coneixement de 
noves cuines d’arreu del món, des de la mexicana a l’asiàtica, 
atreu cada cop més persones interessades a descobrir unes 
salses que tant es poden fer servir per a un pollastre o carn 
com per a la pasta.

Per a principiants, a Soley Boqueria trobareu una salsa que té 
la textura d’una pasta, feta amb xili havanero vermell, groc, 
taronja i fosc com la xocolata. Són els més suaus. A continua-
ció -nivell intermig de picant- teniu Naga Morich, Bhut Jolokia 
i Trinidad Scorpion. I finalment, tot posant a prova els llacri-
mals, el més fort, Carolina Reaper. Les podeu fer servir tal qual 
o bé afegir-ne una mica al sofregit que prepareu. Són de pro-
cedència italiana (Calàbria). Des d’Irlanda, n’han arribat unes 
altres, amb una consistència més líquida, que també prome-

ten: les “Inferno”, amb números 2, 4 i 8 (l’últim és el més fort). 
I de Mallorca, la Salsa Havanero, elaborada amb ingredients 
100% naturals. I si us vau quedar amb les ganes de tastar el 
wasabi, a Soley trobareu una salsa (líquida) apta per al peix 
amb un punt de picant no excessiu. En funció del producte, 
els preus estan entre 5 i 15 €.

Si sou dels que us agrada descobrir coses noves, podeu pre-
guntar a la botiga per la “Bomba calabresa”, elaborada amb 
peperoncino, tomàquet sec, albergínia i cep. Recomada per 
en Jaume i especialment per a un plat de pasta. Té un punt 
picant i una aroma molt llaminera. 

Soley Boqueria
Parada núm 509

Contacte:
93 317 71 77
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GALL
DE POTA 
NEGRA
La parada Aviram Vall-llovera posa el gall de pota negra 

penedesenc en el centre dels productes de Nadal. Un 
pollastre autòcton, criat en llibertat, que fa un pes mitjà 

de 2,5 a 3 quilograms, de carns meloses i gustoses, riques en 
proteïnes i baixes en greixos, a un preu sobre 15 €/kg. És fàcil 
distingir-los per la seva fesomia, amb potes del color de la pis-
sarra i plantes blanques, de plomatge negre. 

Per a la Carme, la tendresa de la seva carn, amb exemplars 
d’aproximadament quatre mesos, fa que sigui un pollastre de 
fàcil cocció. La seva manera preferida de cuinar-lo és la tradi-
cional, amb prunes i pinyons. Ara bé, si el que us ve de gust 
és un gall de prop d’un any, aleshores n’haureu de fer una 
cocció més llarga, d’unes bones quatre hores, sempre a foc 
baix i cocció lenta.

També compta per aquest Nadal amb altres propostes, com 
ara capons rossos i negres, gallina de pota negra, pintades, 
gall d’indi ,sigui blanc –de granja- o negre, de pagès. I final-
ment, una especialitat que li agrada particularment: pollas-
tres farcits que prepara al gust dels clients, amb presentació 

Per aquestes festes nadalenques Carns Soler Capella ens 
proposa el cabrit, una carn molt saludable pel seu baix 
contingut de greixos i colesterol i gran aportació de pro-

teïnes d’alta qualitat. De carn més dolça que la de bé, la seva 
textura suau i agradable la fa molt fàcil de cuinar. Es pot fer 
tant al forn com arrebossada i fregida, o a la caldereta.

Els cabrits que trobareu a la seva parada procedeixen d’Al-
meria, han estat alimentats amb llet materna i pesen entre 3 i 
3.5 quilos, amb un preu de venda de 22-23 €/kg.

CABRIT

A Carns Soler Capella són la quarta gene-
ració de carnissers, amb més de quaranta 
anys a la Boqueria. Primer, en una parada 
a la porta principal i, arran de la reforma 

del 2000, a la part poserior del mercat. En-
tre la seva clientela destaca la restauració –de 

nivell mitjà-alt de la comarca- i gairebé totes les 
estrelles Michelin de la ciutat.

Estan especialitzats en cabrit i vedella, però amb el pas dels 
anys i la voluntat d’adaptar-se a les necessitats dels clients, 
han anat afegint carns de màxima qualitat com “El Capricho”, 
la carn de vedella i bou madurada o el wagyu. També prepa-
ren elaborats com ara salsitxes, botifarres, mandonguilles o 
hamburgueses de vedella, i broquetes de xai i cabrit.

Sempre amb la intenció de millorar i continuar oferint als 
clients qualitat, servei i innovació, en l’actualitat estan en pro-
cés de trasllat a la part nova del mercat, per d’aquesta manera 
renovar les seves instal·lacions amb la tecnologia més punte-
ra i afegir a la seva oferta el producte ja cuinat mitjançant un 
procés que cuina i pasteuritza el producte.

CarnsSoler CapellaParada núm 992 Contacte:93 302 68 84

en forma de rodó. I com que parlàvem del Penedès, no ens 
deixem el tradicional ànec mut de Vilafranca.

Segona generacio de venedors al mercat, a la parada dels 
Vall-llovera també trobareu pollastre ecològic i 
dues classes de conill, una de les quals de 
criança. Aviram

Vall-llovera. Parades núm 152 i 153  Contacte:93 301 99 81
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La pilota, les botifarres, els cigrons, l’api, l’os d’espinada, 
les pastanagues... on es compren els ingredients per a 
l’escudella de Nadal? Als mercats, és clar! I la carn per 

als canelons, les gambes, les neules, els dolços, el pollas-
tre i el farcit? També, no ho dubtis.

Ja fa dies que notem el fred, veiem bufandes i guants pel 
carrer i traiem els abrics i les botes dels armaris; els arbres 
canvien de color i van perdent les fulles, els productes de tem-
porada van canviant. S’acosta el Nadal. I els mercats ho saben. 

Algunes parades es guarneixen amb garlandes i boles bri-
llants, es veuen pessebres –alguns d’allò més originals- i, 
sobretot, producte de Nadal de proximitat, de qualitat, de 
mercat.

És temps de lluir-se amb el peix i el marisc: uns calamars far-
cits o un rap al forn seran els plats més lleugers de la taula, i 
sempre van bé en èpoques de tants festins. Per als més tradi-
cionals, és important que la carn picada per als canelons o la 
pilota de l’escudella i el pollastre per farcir siguin de primera 
qualitat, i quin millor lloc per trobar-los que els mercats?

ARRIBA 
EL NADAL 
I ELS 
MERCATS 
FAN 
L’AGOST!
I no oblidem els elements no alimentaris de les festes! Unes 
flors boniques, ben vermelles, per al centre de taula; les boles 
de l’arbre de Nadal, tires de llums blanques i un pessebre, per 
a la decoració; unes tovalles impecables i una vaixella brillant 
són també els imprescindibles d’aquests dies. I sabeu què? 
També es poden trobar als mercats de Barcelona!

Però la decoració i el producte de qualitat no són els únics ele-
ments que fan notar que els mercats estan de festa: durant 
aquestes dates també s’omplen d’activitats de tot tipus per a 
grans i menuts.

Des d’escudelles per al veïnat fins a botifarra amb mongetes 
solidària: el bon menjar no hi faltarà aquest mes de desem-
bre – i sabem que els brindis amb cava tampoc! En moltes 
ocasions aquests actes estaran acompanyats de música en 
directe gràcies a corals o escoles de música que s’acostaran als 
mercats dels seus barris per cantar nadales.

Les aules de cuina dels mercats que en tenen tampoc es que-
daran de mans plegades: totes han organitzat tallers de cuina 
nadalenca per a tota la família.

“Durant les 
festes els mercats 
també s’omplen 

d’activitats per a 
grans i petits

patates
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Informació & Serveis
“La Boqueria a la xarxa”

Associació de Comerciants 
Horari: 9.00 a 14.00h 
De dilluns a Dissabte
93.304.02.70
Ed. Direcció 2a. planta

Punt d’Informació 
Dimarts, dimecres i dijous
8.00 a 15.00h.
Divendres i dissabte 
8.00 a 17.00h.
1 desembre-8 gener,
de dilluns a dissabte, de 8 a 20 h.
93.318.20.17
Parada 435

Oficines IMMB 
Horari: 7.30 a 15.00h
De Dilluns a Dissabte 
93.318.25.84
Ed. Direcció 1a. Planta

Aula gastronòmica
93.304.02.70
Ed. Direcció 3a. planta

Mapa de La Boqueria
Trobareu mapes del mercat a l’entrada principal de la 
Rambla, a l’edifici de direcció i al punt d’informació

Boqueriamap
Trimestralment La Boqueria publica “Boqueriamap”  on 
s’informa de:
Mapa i informació de totes les parades, mapa de la zona, 
serveis i restauració al voltant del mercat. Divendres i 
dissabte es reparteix el mapa a l’entrada principal de 10 a 12h

Pàrquing del Mercat
Presentant al Punt d’Informació 
tiquets de compra del mercat 
per valor de 30€ li regalem 
1h. de pàrquing gratuïta.

Mercat tancat
La Boqueria estarà tancada
25 i 26 de desembre
1 i 6 de gener 
30 de març i 2 d’abril (Setmana Santa)
Tots els diumenges, a excepció del 24 de desembre.

Servei WC
La Boqueria té un servei de WC 
per als clients que desitgin uti-
litzar-lo. • És gratuït presentant 
un tiquet de compra a l’entrada 
dels lavabos. • Si vostè no és un 
client i està de visita, també pot 
utilitzar-lo abonant un import 
de 0,50€. • Disposen d’un dis-
pensador de canvi de monedes i 
bitllets de 5 i 10€. • La seva ubi-
cació és a la Planta -1 a l’interior 
de l’edifici de les oficines de La 
Boqueria. 

boqueria.barcelona
Instagram: la_boqueria
Facebook: facebook.com/La Boqueria Mercat
Twitter: @la_boqueria
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