
OBRADOR DE PA, PASTISSERIA I GELATS





Tots els productes són d’elaboració pròpia



Panettone: 
l’especialitat

de la casa

Rai01314 500  g/u.

Panettone tradició 
 (taronja, panses, cedre)

Rai01315 500  g/u.

Panettone 
xocolata 
taronja

Fermentat amb massa mare natural i fet a mà, d’un en un, 
en un procés d’elaboració de 72 hores. 

Peces úniques. 

Elaboracions de temporada 
(d’octubre a desembre).Presentacions anònimes



Rai01411  95 g/u.   9 u./blíster   
Sacher de gerds amb cruixent 
de xocolata
Pa de pessic, gelée de gerds, mousse de xocolata negra. 
Banyat amb intensa cobertura de cacau.

Rai01448 95 g/u.   12 u./safata  
Cheese cake individual
Clàssic pastís de formatge cuit al forn, cobert amb melme-
lada de mirtils. 

Rai01438  90 g/u.   12 u./safata  
Torrija
Llesca de brioix banyada amb llet fresca, amb crema 
d’ametlles i marcada a la planxa.

Rai 01461  90 g/u.  9 u./blíster   
Sacher blanc de mandarina
Bescuit sacher, mousse de xoco blanca, amb vainilla, macadàmies 
i crema de mandarina.

Rai01456  90 g/u.   10 u./safata 
Pastís brownie  de xocolata, 
nous i fruits vermells
Base de brownie amb ganache de xocolata, tres esfèrics 
de cremós de cacau, 
cruixent de galeta 
i nous, gominola 
de fruits vermells.

Rai 01410  95 g/u.   8 u./blíster      
Pastís òpera
Versió clàssica amb bescuit Gioconda, crema de mantega 
i cafè i bany intens de cacau.

Rai01437  85 g/u.   10 u./safata   
Lingot de iogurt maduixa
Mousse de iogurt amb interior de maduixa i cobertura 
cruixent de xocolata blanca. 

Rai01462 95 g/u.   9 u./blíster      
Crema de coco amb fruita de la passió 
i mango
Crema de coco sobre galeta amb gelificant de fruita de la passió i 
daus de mango.

Rai01417  90g/u.   8 u./blíster    
Pastís toffee, xocolata amb llet i 
profiterol
Base de pa de pessic Gioconda, crema de toffee, mousse de 
xocolata amb llet i profiterol 
de xocolata.

Postres
Individuals



Rai01436  95 g/u.   9 u./blíster      
Cremós de llet 
merengada amb 
llimona i préssec 
a la menta
Cremós de llet 
merengada amb 
interior de crema 
de llimona i daus 
de préssec confitat 
amb menta fresca. 
Base de sablé breton.

Rai01434  95 g/u.   9 u./blíster   
Tatin de poma Raiguer
Tatin tradicional de poma amb caramel i 
mantega en format individual. 
Base cruixent de galeta.

Rai01435  90 g/u.   8 u./safata   
Pastís de poma clàssic 
Versió tradicional monoporció amb base fina.

Rai01428  11 cm   50 g/u.   10 u./safata  
Bracet de nata
Bracet elaborat amb nata de lleteria i yema pastissera.

Rai01464  90 g/u.   9 u./blíster   

Cremós de cítrics
Crema chiboust de llimona 
amb pell de cítrics. 
Base de galeta 
bretona. 

Rai01415  90 g/u.   8 u./blíster   

Pastís massini Raiguer
Pastís de la casa. Pa de pessic amb nata 
de vainilla de Madagascar,
 yema pastissera amb 
cannelle de cremós 
de xocolata.

Rai01466  70 g/u.   9 u./blíster   
Mel i mató, pera 
i fruits secs 
Mousse de mel i mató, pera 
caramel•litzada i fruits secs 
garrapinyats.

Rai01426  95 g/u.   8 u./blíster   
Babà al rom amb vainilla i cítrics
Massa abrioixada amb un bany de rom, sucre de canya, vainilla i cítrics. 
Es pot combinar amb gelat o nata muntada.

Rai01444  95 g/u.   9 u./blíster    
Pastís de crema catalana 
amb nous i cítrics 
Pa de pessic d’ametlla 
amb mousse de crema 
catalana, nou 
caramel·litzada, 
crema de mandarina 
i pols de carquinyoli.
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Rai01423  100 g/u.   9 u./blíster  
Cubik de tres xocolates
Mousse de tres xocolates 
(negra, blanca i llet), 
bescuit sacher 
i sablé 
de cacau.

Rai01431  95 g/u.   9 u./blíster      
Pastís  xoco crunx 
individual  
Base diamant cacau,
 mousse de xocolata
i cremós de praliné 
cruixent d’avellana.

Rai01521 100 g/u.   9 u./blíster   
Got panacotta 
de mango passió
Panacotta, crema de fruita 
de la passió, gelée de 
mango i daus de mango 
confitat. En got de vidre.

Rai01458  80 g/u.   8 u./blíster      
Sandvitx mango maduixa
Cremós de vainilla amb gelée de maduixa i mousse de 
mango amb bescuit de pistatxo.

Rai01113  70 g/u.   9 u./safata   
Pastís de xocolata øø
Semiesfera de cremós de xocolata elaborada amb llet 
d’arròs i pa de pessic de cacau sense farina. Postres 
sense farina, llet de vaca ni fruits secs.

Rai01469  100 g/u.   8u./blíster     
Lingot de llimona amb gingebre 
Pa de pessic d’ametlles, crema de llimona amb mousse 
de iogurt àcid amb gingebre.

Rai01442 85 g/u.   50 u./caixa   
Coulant cuit de xocolata negra
Bescuit de xocolata i ametlla amb interior líquid
de cacau. Directament del congelador 
al micrones (30-45 segons) 
o carro calent.

Rai01465  85 g/u.   9 u./blíster   
Fruits vermells, 
mascarpone i yuzu 
Mousse de mascarpone amb daus 
de yuzu confitat amb gelificant i 
cruixent de fruits vermells.

Rai01522  90 g/u.   9 u./blíster      
Got Tiramisú
Tiramisú classic fet amb 
melindros sucats en cafè, 
amaretto, crema de 
mascarpone i xocolata. 
En got de vidre

Rai01468  110 g/u.   9 u./blíster   
Poma verda amb iogurt i nou pecan 
Mousse de iogurt amb gelatina de poma verda i nou de pecan 
caramel·litzada.



Rai00715 
20 g/u.   30u./safata      
Mini tatin de 
poma
Tatin clàssica en 
miniatura. 
Fina base de brisa i 
poma feta al forn.

Rai00770 
20 g/u.   30u./safata   
Mini cheese 
cake cocktail
Versió de la tarta 
americana en format 
cocktail. 
Melmelada de mirtils.

Rai00750 
25 g/u.   30 u./safata   
Mini sacher 
de gerds
Mini porció de sacher 
amb gelée de gerds i 
bany intens de cacau.

Rai00769 
25 g/u.  30 u./safata   
Mini massini 
Raiguer
Mini porció del pastís de la 
casa. Nata de vainilla natural 
Madagascar, rovell cremat i 
cannelle de xocolata.

Finger Buffet

Rai00767
20 g/u.   30 u./safata     
Mini sablé 
músic
Sablé amb crema 
d’ametlla 
i decorat amb assortit 
de fruits secs.

Rai00717 
18 g/u.   30 u./safata       
Mini cremós de 
cítrics
Crema chiboust de llimona 
amb pell de cítrics. 
Base de galeta bretona. 

Rai00711 
20 g/u. 30 u./safata
Mini canolli de 
vainilla i festuc
Embolcall de pasta de 
full, interior de crema de 
vainilla natural i pistatxos 
cruixents.

Rai00712
25 g/u. 30 u./safata
Gotet Tiramisú
Mini tiramisú clàssic fet 
amb melindros sucats en 
cafè, amaretto, crema de 
mascarpone i xocolata.

Rai00757 
25 g/u. 30u./safata
Mini òpera
Mini porció de pastís de 
crema de mantega, cafè i 
xocolata. Banyat en intensa 
cobertura de cacau.  

Rai00754 
25 g/u. 30 u./safata
Mini xoco 
mousse iogurt 
i maduixa
Mousse de iogurt i 
maduixa, banyada amb 
xocolata blanca cruixent.

Rai00782 
25 g/u. 30 u./safata
Mini carrot 
cake
Base de carrot cake, 
cremós de  formatge fresc 
i decoració de pastanaga 
confitada amb vainilla.

Rai00768 
25 g/u. 30 u./safata
Mini brownie 
de xocolata i 
nous
Clàssic  pa de pessic 
de xocolata amb nous i 
cremós de xocolata.

Rai00765 
15 g/ut  30 u./safata   
Mini xoco øø 
Mini semiesfera de crema 
de xocolata amb llet d’arròs 
i pa de pessic de cacau 
sense farina. Mini  postres 
sense farina, llet de vaca ni 
fruits secs.

Rai00774
20 g/u.   30 u./safata     
Mini 
mandarina i 
bergamota
Gelée de mandarina i 
bergamota, crema de 
fruita de la passió.

Rai00778 
20 g/u.   30 u./safata   
Mini cupcake
Base de cake de poma 
caramel·litzada amb 
cremós de dolç de llet.



Rai00631 
7 g/u.   100 u./safata
Petit four 
escarpat 
ametlla
Cobertura de xocolata negra 
intensa, interior cruixent 
d’ametlla caramel·litzada, 
coco, taronja i cafè. 

Rai00654 
1000 g/safata   
Petit four 
carquinyoli
Pasta clàssica amb 
praliné d’avellana 
i fruits secs.

Rai00633 
7 g/u. 150 u./safata   
Petit four 
xoco crunx
Interior cruixent de 
galeta, xocolata amb 
llet i avellana. 
Cobert de cacau.

Rai00651 
750 g/safata (150 u.)   
Petit four 
gominola 
d’albercoc
Pâte de fruit de polpa 
natural d’albercoc.

Rai00653 
750 g/safata (150 u.)   
Petit four 
núvol de 
passió
Marshmallow fet de 
polpa natural de fruita 
de la passió.

Rai00636 
7 g/u.   100 u./safata   
Petit four 
trufa de 
gerds
Ganache de xocolata 
i polpa de gerds
banyada i 
embolcallada 
en pols de gerds. 

Rai00685
750 g/safata (150 u.)    
Petit four 
núvol móra 
violeta
Marshallow fet 
amb polpa natural 
de móra i violeta 
caramel·litzades.

Rai00635 
7 g/u. 100u./safata
Petit four 
escarpat 
xocolata 
blanca curry
Cobertura de xocolata 
blanca i curry de Madràs, 
interior d’ametlla, coco, 
galeta i arròs. 

Rai00648
7 g/u.   36 u./blíster   
Macaron 
cacau
Ganache de 
xocolata negra.

Rai00618
7 g/u.   36 u./blíster   
Macaron 
fruits 
vermells
Ganache de 
xocolata blanca  i 
polpa natural de 
gerds.

Rai00686
7 g/u.   36 u./blíster   
Macaron 
vainilla
Ganache de 
xocolata blanca 
amb vainilla natural 
de Madagascar.

Rai00627 
7 g/u.   36 u./blíster   
Macaron 
llimona 
iogurt
Ganache de 
xocolata blanca 
amb iogurt i suc 
natural de llimona.

Rai00617
7 g/u.   36 u./blíster   
Macaron 
poma verda 
alfàbrega
Ganache de xocolata 
blanca amb polpa de 
poma verda i alfàbrega 
fresca.

Rai00649
7 g/u.   36 u./blíster   
Macaron 
violeta
Ganache de 
flors de violeta 
caramel·litzades.

Rai00622
7 g/u.   36 u./blíster   
Macaron 
avellana 
cafè
Crema infusionada 
de cafè aràbiga, 
xocolata amb llet i 
avellana.

Rai00655 
4-6 g/u.   1000g./safata   
Petit four 
boles xoco 
ametlla 
Ametlla caramel•litzada 
recoberta de xocolata i 
cacau en pols.

Macarons

Petit Fours



Rai02714 800g /unitat 

Pastís sacher de confitura 
d’albercoc
Elaboració clàssica de bescuit sacher amb confitura 
d’albercoc i intensa cobertura de xocolata.

Rai02726 700 g/u. 

Pastís mousse de formatge, 
maduixots i mango
Base de galeta bretona, mousse de formatge fresc, 
cremós de mango i maduixots confitats amb vainilla.

Rai02712 600 g/u. 

Pastís mousse de fruits 
vermells amb mascarpone
Base de bescuit, mousse de fruits vermells amb 
interior de mascarpone i decorat amb fruits del bosc. 

Rai02716 900 g/u. 

Massini de nata i trufa 
amb yema cremada
Decorat amb crocant d’ametlla.

Rai02706 700  g/u.

Pastís sara
Clàssica elaboració de pa de pessic fet amb farina, 
lleugera crema de mantega i ametlles torrades.

Rai02702 600 g/u. 

Pastís mousse de llimona i cítrics
Base de galeta bretona, mousse 
de llimona natural amb semiconfitat 
de pell de llimona i mandarina.

Rai02710 500 g/u. 

Pastís òpera
Versió clàssica amb bescuit Gioconda, crema de 
mantega, cafè espresso i intens bany de xocolata negra.

Rai02701 400 g/u.

Braç de nata crocant
Elaborat amb nata de lleteria, yema pastissera i 
crocant d’ametlla.

Rai02720 1.050  g/u. 

Red Velvet
Cake Red Velvet amb crema de formatge fresc.

Pastissos
Tradició



Rai02722 700 g/u. 
Pastís xoco crunx tradició
Base galeta diamant de cacau, mousse de xocolata negra i 
avellana cruixent.

Rai02703 700 g/u.
Mediterranean cheese cake 
Pastís fet amb formatges de vaca i cabra, menta 
fresca i confitura de tomàquet. 

Rai02705 850 g/u. 
American cheese cake 
Clàssic, fet amb formatge de vaca i melmelada de mirtils.

Rai02717 800 g/u. 
Sablé de poma toffee
Tarta rústica de pomes tallades sobre una base esponjosa de caramel.

Rai02700 600 g/u.
Pastís mousse de crema catalana
Pa de pessic d’ametlles i nous cantoneses amb mousse de 
crema catalana i pell de taronja.

Rai02708 600  g/u. 
Tiramisú tradició
Versió clàssica del tiramisú, fet amb melindros sucats en cafè, 
amaretto, crema de mascarpone i xocolata.

Rai02711 450  g/u. 
Lemon Pie
Galeta bretona amb crema de llimona i merenga de vainilla.

Presentacions anònimes

Rai02728 950  g/u. 
Cake de flam d’arròs amb llet
Base de sablé d’ametlles amb flam d’arròs amb llet

Rai02714 800g /unitat 

Pastís sacher de confitura 
d’albercoc
Elaboració clàssica de bescuit sacher amb confitura 
d’albercoc i intensa cobertura de xocolata.

Rai02702 600 g/u. 

Pastís mousse de llimona i cítrics
Base de galeta bretona, mousse 
de llimona natural amb semiconfitat 
de pell de llimona i mandarina.

Rai02719 800 g/u.      
Cake de pera i ametlla
Base de magdalena amb oli d’oliva, crema d’ametlla i pera laminada.



Esmorzar / Coffee Break
Rai02049 500 g/u.   4 u./caixa   
Plum-cake de xocolata
Cake de xocolata, decoració de 
glacejat de cacau.
Només descongelar.

Rai02038 500 g/u.   4 u./caixa   
Plum-cake gingebre llimona
Cake de gingebre fresc i confitat 
amb llimona natural. Decoració 
de glacejat de xocolata blanca. 
Només descongelar.

Rai02050 500 g/u.   4 u./caixa   
Plum-cake de poma tatin
Cake de poma cuita amb caramel, 
iogurt i cruixent de caramel.
Només descongelar.

Rai02046 500 g/u.   4 u./caixa   
Plum-cake carrot
Cake de pastanaga, fruits secs i espècies. 
Decoració amb crema de formatge 
fresc i pastanaga confitada. 
Només descongelar. 

Rai02036 1000 g/caixa   (90 u. aprox)   
Melindros
Clàssics. 
Només 
descongelar.

Rai02025 250 g/u.   8 u./caixa   
Brioix motllo
Només descongelar.

Brioixeria

Rai01701  
55 g/u. 70 u./caixa
Croissant
de mantega eco

Rai01702  
70 g/u. 70 u./caixa
Napolitana
de xocolata eco

Rai01711  
30 g/u. 180 u./caixa
Mini croissant
de mantega
 

Rai01713  
30 g/u. 100 u./caixa
Mini croissant
de cereals
 

Rai01715  
25 g/u. 200 u./caixa
Mini delícia 
de xocolata
i avellana

Rai01714  
25 g/u. 200 u./caixa
Mini delícia
de crema
 

Rai01718 
35 g/u. 120 u./caixa
Mini 
ensaïmada
 

Rai01712  
30 g/u. 180 u./caixa
Mini napolitana 
de xocolata

15’ a temperatura ambient. 
No fermentar. Coure 15’ a 175ºC



 Rustik Cakes

Rai00415 1.200 g/u.   
Rustik cake cheese
Pastís de formatge cuit al forn amb 
préssec confitat en menta fresca.

Rai00411 1.250 g/u
Rustik cake crumble cirera
Base sablé amb crema d’ametlles, cireres i 
crumble d’ametlla i avellana.

Rai00412 1.050 g/u. 
Rustik cake brownie

Pa de pessic brownie amb ganache de 
xocolata i nous garrapinyades.

Rai00413 1.650 g/u.
Rustik cake carrot

Pa de pessic de pastanaga, fruits 
secs i espècies. Crema de formatge 

fresc i pastanaga confitada. 

Rai00410 1.100 g/u.
Rustik cake poma canyella

Base de pasta de full de mantega
amb poma caramel·litzada
i acabada amb una crema

soufflé de canyella.

Rai00417 1.500 g/u.   
Rustik cake sacher taronja
Pa de pessic sacher amb crema 
de xocolata, melmelada de taronja 
i glacejat de xocolata 
amb llet i caramel.

Mida aproximada 48x8 cm 
Rai01718 
35 g/u. 120 u./caixa
Mini 
ensaïmada
 



Només cal descongelar i formar.  
Format 2 kg/safata. 
Descongelació 12-24 h   -20ºC--->+3ºC

Rai02012 2.000 g/safata   
Massa de financier de xocolata
Descongelar, omplir motllo i coure.

Rai02013 1.500 g/safata   
Massa de crumble
Enfornar directament, sense descongelar.

Rai02015 2.000 g/safata   
Massa de brioix
Un cop descongelada, la massa crua està llesta per formar, fermentar i coure.

Rai02011 2.000 g/safata   
Massa de financier d’ametlles
Descongelar, omplir motllo i coure.

Rai02018 2.000 g/safata   
Massa per coulant de xocolata
Descongelar, omplir motllo col·locant l’interior al gust i coure.

Rai02010 2.000 g/safata   
Massa de plum-cake de taronja i nous
Descongelar, omplir motllo i coure.

Rai02016 2.000 g/safata   
Massa de pa d’espècies
Descongelar, omplir motllo i coure.

Masses de farina crues

Rai02057 120 g/u. 70 u./caixa  
Massa de gofre Lieja 
Elaborada amb mantega i vainilla natural. Descongelar i conservar 
a la nevera fins utilització a la gofrera.



Rai02611  500 g/u.   4 u./safata   
Plaques de massa de full de mantega amb llardons
Plaques de massa laminada crua llesta per donar-li el gruix desitjat, formar i coure.

Rai02610   500 g/u.   4 u./safata   
Plaques de massa de full de mantega
Plaques de massa laminada crua llesta per donar-li el gruix desitjat, 
formar i coure.

Rai02614  500 g/u.   4 u./safata   
Plaques de massa de full amb fines herbes
Plaques de massa laminada crua llesta per donar-li el gruix desitjat, formar i coure.

Rai02032 3.400 g/caixa (5 u.) 59 x 29 cm   
Planxa Gioconda
Feta amb farina i ametlles.

Rai02030 2.500 g/caixa (5 u.) 59 x 29 cm   

Planxa de melindro
Fina per enrotllar. Ideal per braços.

Rai02031 2.600 g/caixa (5 u.) 59 x 29 cm   
Planxa de xocolata
Tipus melindro.

Rai02035 350 g/u.   2 u./caixa   Diàmetre 20 cm 
Bescuit sacher
Elaboració de bescuit de xocolata i ametlla en format rodó.

Rai02022 10 g/u.   40 u./safata   
Babà
Elaboració clàssica. Per banyar amb xarop o suc salat al gust.

Rai02055 300 g/u.   2 u./caixa  Diàmetre 20 cm   
Genovesa
Elaboració de bescuit  en format rodó.

Rai02037 3.300 g/caixa (5 u.) 59 x 29 cm   
Planxa de sacher
Elaboració de xocolata i ametlles.

Masses de full

Masses de farina cuites



Rai27006   90 g/u.   9 u./blíster   

Mojito Raiguer
Embolcall de pell 
natural de llima 
amb sorbet de mojito.

Rai27007    40 g/u.   15 u./safata   

Galeta xoco amb gelat bescuit 
Es pot presentar amb bany de xocolata calenta.

Els nostres gelats

Elaboració diària.

Màxima agilitat de servei. 

Entregues en 24-48 hores.

Formulacions amb productes naturals 

sense conservants ni greixos hidrogenats.

Gaudeix del teu gelat a la carta.

Proposa un sabor i te’l preparem

per un mínim de 3 cubetes (7,5 litres)

2,5 litres cubeta

Rai27011    90 g/u.   9 u./blíster   

Mediterranean citrus
Embolcall de pell natural 
de llima amb sorbet de llima, 
llimona, alfàbrega i menta.

Rai 27010  100 g/u.   9 u./blíster   

Pastís gelat de panettone
Postres individuals de 
gelat de panettone 
de la casa, amb 
interior de mandarina, 
xocolata cruixent 
i glacejat de 
xocolata amb llet.

Gelats 
en cubeta

Gelats 
Individuals



Família xocolateria

Rai20013 Gelat de xocolata negra
Rai21012 Gelat de xocolata amb llet 
Rai20056 Gelat de xocolata blanca
Rai21021 Gelat de grué de cacau
Rai20106 Gelat d’stracciatella
Rai21044  Sorbet de cacau

Família dolça: espècies i sucres
 
Rai20014 Gelat de vainilla de Madagascar
Rai20068 Gelat de vainilla i nous de macadàmia
Rai20032 Gelat de llet merengada
Rai20033 Gelat de te earl grey
Rai21033 Gelat de te verd matxa
Rai20060 Gelat de mel
Rai20084 Gelat de caramel
Rai20195 Gelat de canyella
Rai20199 Gelat de llet condensada 
Rai20063 Gelat de dolç de llet
Rai21040 Gelat de capuccino

Família pastisseria
 
Rai20027 Gelat de brioix
Rai20028 Gelat de panettone de la casa
Rai20057 Gelat de crema catalana
Rai20062 Gelat de bescuit glacée
Rai20079 Gelat de galeta
Rai21002 Gelat de mel i mató 
Rai21009 Gelat de pa d’espècies
Rai21017 Gelat de flam d’ou
Rai21023 Gelat de Rocher

 

Gelat de xocolata negra / coca de vidre torrada

Gelat de vainilla / Tatin de poma Raiguer

Gelat de crema catalana / Brioix Raiguer (massa) / Crumble (massa)



Família lleteria: làctics, iogurts i formatges
 
Rai20020 Gelat de iogurt 
Rai20017 Gelat de iogurt amb fruits vermells
Rai20006 Gelat de iogurt amb pell de llima
Rai20024 Gelat de mascarpone
Rai20029 Gelat de nata
Rai20051 Gelat de formatge de cabra
Rai20197 Gelat de brie
Rai20198 Gelat de formatge blau
Rai21010 Gelat de formatge idiazábal
Rai21036 Gelat de formatge “tetilla fumada”

 
Família del rebost: fruits secs i llavors
 
Rai20011 Gelat de pinyons del Montseny
Rai20018 Gelat de praliné d’avellana
Rai20050 Gelat de torró artesà
Rai20072 Gelat de pistatxo
Rai20081 Gelat d’ametlla crua
Rai20082 Gelat de cacauet
Rai21001 Gelat de sèsam torrat
Rai20031 Gelat de cafè

Família  del jardí: herbes, flors i arrels
 
Rai21003 Gelat de regalèssia
Rai21019 Gelat de wasabi
Rai20021 Gelat de gingebre
Rai20040 Sorbet d’orxata
Rai21042 Sorbet d’alfàbrega
Rai20052 Gelat de mostassa antiga
Rai20048 Gelat de maria lluïsa
Rai20064 Gelat de romaní
Rai20065 Gelat de farigola
Rai20066 Gelat de citronella
Rai20070 Gelat d’eucaliptus
Rai20053 Gelat de violeta
Rai20107 Gelat de rosa

Gelat de nata / Torrija Raiguer

Gelat de romaní / Pastís de figues amb franchipán

Gelat de violeta / Núvol móra violeta / crumble colorejat (massa)



Família de l’horta: hortalisses i olis
 
Rai20043 Sorbet de tomàquet 
Rai20201 Sorbet de tomàquet i alfàbrega
Rai20100 Sorbet de gaspatxo
Rai20101 Sorbet de cogombre
Rai21031 Sorbet de pastanaga
Rai21035 Sorbet de remolatxa
Rai21026 Gelat de fonoll
Rai20015 Gelat d’oli d’oliva verge extra 
 

Família licoreria: alcohols, vins i vinagres
 
Rai20058 Sorbet de mojito
Rai20071 Sorbet de llimona al cava
Rai20097 Sorbet de marc de cava
Rai20103 Sorbet de cervesa artesana
Rai21015 Sorbet de ginebra
Rai20077 Sorbet de ginebra i llima 
Rai21000 Gelat de moscatell
Rai20083 Gelat de Baileys
Rai20105 Gelat de rom
Rai20073 Gelat de whisky
Rai21016 Sorbet de figues amb moscatell
Rai20036 Gelat de vinagre balsàmic
Rai20054 Gelat de pinya colada
Rai21041 Gelat de “cigaló” de Baileys

Família fruiteria
 
Rai20007 Sorbet de móra
Rai20008 Sorbet de préssec vermell
Rai20009 Sorbet d’aranja
Rai20010 Sorbet de figa coll de dama
Rai20012 Sorbet de maduixa
Rai20030 Sorbet de llimona (perles)
Rai20022 Sorbet de llimona i alfàbrega
Rai20080 Sorbet de llimona i menta
Rai20026 Sorbet de mandarina
Rai20023 Sorbet de gerds
Rai20038 Sorbet de fruita de la passió
Rai20041 Sorbet de poma verda

Sorbet de tomàquet / Pasta de full fines herbes

Gelat de pinya colada / Babà al rom

Sorbet de mandarina / Bracet de nata

Rai20042 Sorbet de meló
Rai20055 Sorbet de llima
Rai20069 Sorbet de taronja sanguina
Rai20078 Sorbet de raïm 
Rai20200 Sorbet d’albercoc
Rai21006 Sorbet de pinya 
Rai21004 Sorbet de pera 
Rai20025 Gelat de coco
Rai20034 Gelat de plàtan i toffee
Rai20104 Gelat de taronja (perles)
Rai21011 Gelat de bergamota 
Rai20049 Gelat de castanyes



Rai12000  Precuit. 390 g/u.   15 u./caixa  Pagès barra ECO
Descongelar 20’, coure 15-20’ a 190°. Mida 54 cm. Farina de blat eco i massa mare eco.

Rai12002 Precuit. 280 g/u.   30 u./caixa  Pa cereals ECO
Descongelar 20’, coure 15’ a 190-200°. Mida 31 cm. Farina de blat eco mòlta en molí de pedra, massa mare eco i cereals eco.

Rai12003 Precuit. 390 g/u.   20 u./caixa  Espelta integral barra ECO
Descongelar 20’, coure 15’ a 190-200°. Mida 34 cm. Farina d’espelta integral eco i massa mare eco.

Rai12005 Precuit. 270 g/u.   25 u./caixa  Pa d’olives ECO
Descongelar 20’, coure 15’ a 190-200°. Mida 48 cm.  Farina de blat eco, massa mare eco i olives negres eco

Rai13023 Precuit.  450 g/u.   10 u./caixa  Pa bauma ECO
Descongelar 30’, coure 25’ a 180°. Mida 20 cm. Massa mare 100% eco.

Barres de pa (precuit)

Rai12027 Precuit.  450 g/u.   12 u./caixa  Pa integral de sègol i espelta ECO
Descongelar 20’, coure 20’ a 180-200°. Mida 15 cm diàmetre. Farina de sègol integral eco, farina d’espelta integral eco, massa mare eco i lli marró eco.

Rai12017 Precuit. 1.000 g/u.   8 u./caixa  Pa Montserrat ECO
Descongelar 30’, coure 25’ a 180°. Mida 54 cm. Farina de blat eco a la pedra, farina de blat eco, massa mare eco i cervesa artesana eco. 

rai12022  Cuit. 440 g/u.   8 u./caixa  Pa de sègol ECO
Descongelar 20’. Mida 32 cm.  Farina de sègol eco, farina de blat eco, massa mare eco i iogurt eco.



Rai13002 Precuit. 400 g/u.   20 u./caixa  Espelta integral rodó ECO
Descongelar 20’. Coure 20’ a 190-200º. Mida 16 cm de diàmetre.  Farina d’espelta integral eco, massa mare eco.

Rai13001 Precuit. 260 g/u.    25 u./caixa  Pa a la pedra rodó ECO
Descongelar 20’. Coure 20’ a 190-200°. Mida 13 cm de diàmetre. Farina de blat eco mòlta en molí de pedra i massa mare eco.

Rai12007 Precuit. 220 g/u.   30 u./caixa Baguette pedra ECO
Descongelar 15’. Coure 15’ a 210-220°. Mida 52 cm.  Farina de blat eco mòlta en molí de pedra i massa mare eco.

Rai12008 Precuit. 190 g/u.   25 u./caixa  Baguette d’espelta  ECO
Descongelar 15’. Coure 15’ a 210-220°. Mida 43 cm. Farina d’espelta integral eco, massa mare eco i flocs de civada eco.

Rai13000 Precuit. 400 g/u.   15 u./caixa  Pagès rodó ECO
Descongelar 20’.   Coure 20-25’a 190-200º. Mida 15 cm diàmetre.  Farina de blat eco, massa mare eco. 

Rodons (precuit)

Baguettes (precuit)

Rai12027 Precuit.  450 g/u.   12 u./caixa  Pa integral de sègol i espelta ECO
Descongelar 20’, coure 20’ a 180-200°. Mida 15 cm diàmetre. Farina de sègol integral eco, farina d’espelta integral eco, massa mare eco i lli marró eco.

Rai13025 Cuit.  800 g/u.   6 u./caixa  Pa bauma ECO tallat (18-19 llesques)
Descongelar 10’. Mida 20x22 cm. Farina de blat eco mòlta en molí de pedra i massa mare 100% eco.



Entrepans  (precuit)

Rai13007  Pa tipus mollete precuit. 80 g/u.   35 u./caixa      
Mollet vegetal ECO
Descongelar 10’. Coure 3’ a 210-220°. Mida 11 cm de diàmetre.
Farina de blat eco, massa mare eco i espinacs eco.

Rai17007  Precuit. 100 g/u.   40 u./caixa   
Focaccia individual  ECO
Descongelar 10’. Coure 2’ a 220°. Mida 13 cm.
Farina de blat eco, massa mare eco I oli d’oliva verge extra eco.

Rai13003 Precuit. 100 g/u.   50 u./caixa   
Rodó entrepà ECO
Descongelar 10’. Coure 12-14’ a 210-220°. Mida 12 cm de diàmetre.
Farina de blat eco, farina de blat eco mòlta en molí de pedra i massa mare eco.

Rai12020  Precuit. 110 g/u.   50 u./caixa   
Flautí cereals  ECO
Descongelar 10’. Coure 12-14’ a 190-200°. Mida 21 cm. Farina de 
blat eco mòlta en molí de pedra, massa mare eco i cereals eco (lli i sèsam).

Rai12006  Precuit. 100 g/u.   50 u./caixa
Flautí entrepà ECO
Descongelar 10’. Coure 12-14’ a 210-220°. Mida 21 cm.
Farina de blat eco, farina de blat eco mòlta en molí de pedra i massa mare eco.

Rai13005  Pa tipus mollete precuit. 80 g/u.   35 u./caixa   
Mollet ECO 
Descongelar 10’, coure 3’ a 210-220º. Mida 11 cm de diàmetre. 
Farina de blat eco i massa mare eco.

Rai13010  Pa tipus mollete precuit. 80 g/u.   35 u./caixa      
Mollet de mantega i ceba
Descongelar 10’, coure 3’ a 210-220º. Mida 12 cm de diàmetre. 
Farina de blat  amb mantega, ceba fregida i massa mare. 

Rai13011  Pa tipus mollete precuit. 80 g/u.   35 u./caixa      
Mollet d’espelta amb civada  ECO
Descongelar 10’. Coure 3’ a 210-220°. Mida 12 cm de diàmetre.
Farina d’espelta integral eco, flocs de civada eco i massa mare eco.



RAI16000 Precuit. 35 g/u.   50 u./caixa   
Mini pagès puntes
Descongelar 10’. Coure 10-12’ a 210-220º. Mida 15 cm. 
Farina de blat i massa mare.

Rai16001 Precuita.  35 g/u.   50 u./caixa   
Mini baguette a la pedra
Descongelar 10’. Coure 10-12’ a 210-220º. Mida 12 cm. 
Farina de blat mòlta en molí de pedra i massa mare.

Rai16002 Precuit. 35 g/u.   50 u./caixa   
Mini pa de cereals ECO
Descongelar 10’. Coure 10-12’ a 210-220º. Mida 7 cm. 
Farina de blat eco, massa mare eco i llavors eco.

Rai16003 Precuit. 35 g/u.   50 u./caixa   
Mini pa d’olives
Descongelar 10’, coure 10-12’ a 210-220º. Mida 7 cm. 
Farina de blat, massa mare  i olives negres.

Rai16004 Precuit. 30 g/u.   50 u./caixa   
Mini pa de panses i nous
Descongelar 10’, coure 3’ a 210-220º. Mida 14 cm. 
Farina de blat, massa mare, ou, nous i panses.

Rai16005 Precuit. 35 g/u.   50 u./caixa   
Mini pa assortit
Descongelar 10’. Coure 10-20’ a 210-220º. 4 especialitats assortides: mini pagès, mini pedra, mini cereals i mini 
olives. Farina de blat, massa mare i resta d’ingredients segons especialitat.

Minis (precuit)



Frankfurts (cuit)

Rai14007 
Cuit. Barreta de 18 cm. 60 g/u.   50 u./caixa      
Hot dog individual   
Descongelar 10’. Farina de blat, massa mare i mantega.

Rai14003 
Cuit. Barra llarga de 50 cm. 170 g/u.   25 u./caixa      
Hot dog XXL    
Descongelar 10’. Farina de blat, massa mare  i mantega.  

Burgers (cuit)

Rai14000
Cuit. 20 g/u.   90 u./caixa      
Mini burger-20
Descongelar 10’. 
Mida 5 cm de diàmetre.
Farina de blat, massa mare, 
mantega i sèsam.

Rai14001 Cuit. 60 g/u.   40 u./caixa   
Burger-60
Descongelar 10’. Mida 8 cm de diàmetre.
Farina de blat, massa mare, mantega i sèsam.

Rai14002 Cuit. 100 g/u.   40 u./caixa   
Burger-100
Descongelar 10’. Mida 11 cm de diàmetre.
Farina de blat, massa mare, mantega i sèsam.

Rai14006 Cuit. 80 g/u.   36u./caixa   
Burger-80  ECO
Descongelar 10’. Mida 10 cm de diàmetre. Farina de blat eco, 
massa mare eco, oli d’oliva verge extra eco i sèsam eco

Rai14009 
Cuit. Barreta de 12x4 cm. 20 g/u. 90 u./caixa      
Mini hot dog
Descongelar 10’. 
Farina de blat, massa mare i mantega.

Rai14020 
Cuit. Barreta de 12x4 cm. 20 g/u. 90 u./caixa      
Mini hot dog negre
Descongelar 10’. 
Farina de blat, massa mare i mantega.

Rai14019 Cuit. 460g/u.   15 u./caixa   
Pa de Mantega  
Descongelar 10’. Mida 23x18cm.
Farina de blat, massa mare i mantega.  Pa cuit en motlle (6 boles de 80g)

Rai14018 
Cuit. 80 g/u.   36 u./caixa      
Burger-80 negra
Descongelar 10’. Mida 10 cm de diàmetre.
Farina de blat, massa mare, mantega, 
sèsam negre i llavors de rosella.

Rai01233 
Cuit. 18 g/u.   90 u./caixa      
Mini brioix botó
Descongelar 10’. 
Mida 5 cm de diàmetre.
Farina de blat, ou, mantga, 
cítrics i vainilla.

Rai14012 
Cuit. 20 g/u.   90 u./caixa   
Mini burger-20 
negra
Descongelar 10’. Mida 5 cm de 
diàmetre. Farina de blat, massa 
mare, mantega, sèsam negre i 
llavors de rosella.

Rai14021 
Cuit. 20 g/u.   90 u./caixa      
Mini burger 
de ceba
Descongelar 10’. 
Mida 5 cm de diàmetre.
Farina de blat, massa 
mare, mantega i ceba.

Rai14008 
Cuit. 20 g/u.   90 u./caixa      
Mini burger 
de curry
Descongelar 10’. Mida 5 cm de 
diàmetre. Farina de blat, massa 
mare, mantega, curry i sèsam 
negre.

Rai14022 
Cuit. 20 g/u.   90 u./caixa      
Mini burger 
d'alfàbrega
Descongelar 10’.  Mida 5 cm de 
diàmetre. Farina de blat, massa 
mare, mantega, alfàbrega i 
llavors de rosella.

Rai14023 
Cuit. 20 g/u.   90 u./caixa      
Mini burger 
de tomàquet
Descongelar 10’. 
Mida 5 cm de diàmetre. Farina 
de blat, massa mare, mantega, 
tomàquet i sèsam.



Coques / Base Pizza

Rai17001 Cuita. 600 g/u.   8 u./caixa   
Pa de coca  Descongelar 15’. Mida 58 x 17 cm   Farina de blat, massa mare i oli d’oliva verge extra.

Rai17003 Precuita. 260 g/u.   18 u./caixa   
Base de  pizza  Descongelar 10’, coure 20’ a 210-220º. Mida 58 x 15 cm.   Farina de blat, massa mare.

Rai17002 Precuita. 375 g/u.   15 u./caixa   
Coca oli – focaccia oli sal  ECO
Descongelar 20’. Coure 5’ a  210-220°. Mida 23 x 19 cm.   Farina de blat eco, massa mare eco i oli d’oliva verge extra eco.

Rai17006 Precuita. 350 g/u.   8 u./caixa     
Coca de vidre  Descongelar 10’. Coure 10’ a 210-220°. Mida 50 cm.   Farina de blat, massa mare. 

Rai15004 Cuit. Tallat en llesques. Llesca mitjana 10 cm.   600 g/u.   7 u./caixa   Mida 10 x 10 x 19 cm   
Pa de motllo de cereals 600g  ECO
Descongelar 10’.  Farina de blat eco, massa mare eco i cereals variats eco.

Rai15003 Cuit. Tallat en llesques. Llesca mitjana 10 cm.   7 u./caixa   Mida 10 x 10 x 19 cm  
Pa de motllo d’espelta 600g  ECO
 Descongelar 10’. Farina d’espelta integral eco, massa mare eco i flocs de civada eco.

Rai15001 Cuit. Tallat en llesques. Llesca gran, 12 cm.    5 u./caixa   Mida 10 x 12 x 34 cm   
Pa de motllo de mantega 950g
Descongelar 10’. Farina de blat, massa mare eco i mantega.

Sandvitxos  (cuit)



Descongelar 12-24 h

-20°  +3°C

Fermentar bloc 
30º / 1 hora / 80% humitat

Dividir

Formar

Fermentar 
Peça 30º / 1 hora / 80%

Com fer el pa: 

Coure: 210º Forn de sola 190° 
forn de convecció de 15 a 
40 minuts. Vaporitzar abans 
d’introduir al forn.

Rai11005 2 kg massa/safata   
Massa de pa de mantega

Farina de blat, massa mare i mantega.

Rai11001 2 kg massa/safata   
Massa de pa levain

Farina de blat eco i massa mare eco.

Rai11007 2 kg massa/safata   
Massa de pa d’espelta integral

Farina d’espelta integral eco i massa mare eco.
2 KG MASSA/SAFATA

RAI11000 2 kg massa/safata   
Massa de pa de pagès
Farina de blat eco i massa mare eco.

Rai11002 2 kg massa/safata   
Massa de pa de pagès a la pedra

Farina de blat mòlta en molí de pedra eco i massa mare eco.

Rai11006 2 kg massa/safata   
Massa de pa d’olives negres

Farina de blat eco, massa mare eco i olives negres eco.

Rai11004 2 kg massa/safata   
Massa de pa amb cereals

Farina de blat eco, massa mare eco, llavors i cereals eco.

Masses 
de pa



A Fermentus elaborem el pa amb massa mare natural 
i farines ecològiques, amb llargues fermentacions 
que faciliten la digestió i aconsegueixen millorar-ne 
la conservació, sense haver d'incorporar cap tipus de 
millorant químic, additiu o emulsionant. 

A Fermentus funyim el pa a mà, d'un en un, aconseguint 
així un pa rústic,  amb olor intensa, crosta marcada i amb 
un alt valor nutricional.



OBRADOR DE PA i PASTISSERIA

T +34 931 024 952 / + 34 651 355 973 
08189 Sant Quirze Safaja Barcelona
elraiguer@elraiguer.cat
www.elraiguer.cat




