
Presentació
Bosch i Casals elabora els productes de manera limitada i controlada per la família
des de lꞌany 2003, en un petit obrador al centre de Sant Feliu Sasserra (Bages).  

Oferim una àmplia selecció dꞌembotits curats i cuits d'elaboració pròpia junt amb
algunes peces ben escollides de formatges de petits productors de la zona. 
Tots els nostres productes són liures de gluten i lactosa. A més, disposem de les
certificació dꞌestabliment acreditat per lꞋAssociació Celíacs de Catalunya i la
qualificació dꞋEmpresa Artesanal Alimentària. 
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LES NOSTRES PARADES

Tots els nostres productes són elaborats artesanalment per la família Bosch i Casals en
un petit obrador al casc antic de Sant Feliu Sasserra.

Oferim una gran selecció d'embotits curats (llonganissa, fuet, secallona, somalla,
sobrassada, xoriço, bacó, llom i cap de llom) i cuits (bisbes, botifarres, pa de fetge,
botifarró de ceba i llardons). També,  algunes peces de producte fresc com la botifarra
fresca o el xoriço fresc. 
A la vegada, portem una selecció de formatges de cabra de petits productors de la zona
i alguns formatges dꞌovella selectes. 

Cuidem tots els detalls de les nostres parades medievals, dꞌestructura de fusta i amb
lona granate per reflectir lꞌesperit tradicional de la casa. Els productes estan exposats
en cistelles de mimbre i els paradistes van vestits d'època. 

Artesania



LES NOSTRES PARADES

Lꞌentorn rural on estem ubicats ens permet
treballar amb proveïdors i matèries
primeres del territori de molt bona qualitat. 

Proximitat

Tots els envasos utilitzats per servir els
nostres productes són respectuosos amb
el medi ambient. Utilitzem bosses de
paper per servir les compres i envasos
100% compostables per a lꞌenvasat al buit. 

Sostenibilitat

Tots els treballadors de la casa han rebut els
cursos formatius adequats, tant a nivell
tècnic com en termes de seguretat
alimentària. 

En quant al procés de producció, seguim els
controls establerts en matèria de prevenció
de riscos laborals i de seguretat alimentària
(APPCC). 

El transport del producte acabat fins al lloc
de venda es du a terme mitjançant
furgonetes refrigerades i en les èpoques
més càlides de lꞌany, utilitzem parades amb
equip de refrigeració. 

Seguretat alimentària
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