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CONSULTA TOTS ELS CURSOS GRATUÏTS QUE T’OFEREIX EL GREMI CLICANT AQUÍ: FORMACIÓ SUBVENCIONADA 100%

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

Fritermia aposta per les fregidores més innovadores i exclusives 

Fritermia, empresa distribuïdora d’equi-
paments i maquinària per a les cuines 
professionals, ens presenta en exclusiva 
les fregidores Broaster. La tècnica de 
fregir d’aquestes màquines, a pressió, 
fa que els aliments absorbeixin molt 
menys oli, alhora que retenen la seva 
humitat natural. El resultat és un fregit 
lleuger, saborós, de qualitat molt supe-
rior, aconseguit, a més, en la meitat del 
temps que triga una fregidora oberta 
convencional. Aquesta tècnica és ideal 

per fregir una gran varietat de produc-
tes: pollastre, patates, peixos, costelles, 
peces senceres d’aus, xampinyons, etc. 
Són aparells fàcils i segurs de manipular. 
Fritermia, a més,  disposa d’unes àmplies 
instal·lacions, a disposició dels clients, 
amb una cuina de demostració totalment 
equipada. Les persones interessades po-
dran veure tots els equips que desitgin, 
provar-los i rebre l’assessorament ade-
quat sobre la incorporació de la tecno-
logia a la manera de fer i les necessitats 

de cada client.  A la cuina laboratori, a 
partir d’ara, també podreu conèixer com 
funcionen les fregidores Broaster. Podeu 
demanar més informació sense compro-
mís al telèfon 91 802 37 93. O consulteu 
també el web www.fritermia.com on 
trobareu el catàleg de l’empresa amb les 
millors marques internacionals que dis-
tribueixen. Us recordem, finalment, que 
els agremiats teniu un descompte del 
30% en equipaments gràcies a l’acord en-
tre el Gremi de Restauració i Fritermia.

Premis a les millors cartes de vi dels restaurants

Aquest dissabte, i durant tres dies, torna Fira 
Àpat, la fira professional dels aliments pro-
duïts a Catalunya, on els productors i elabo-
radors catalans poden presentar cada any els 
seus productes a botigues, restaurants, ho-
tels, vinoteques, distribuïdors i consumidors 
finals. Si hi voleu assistir, recolliu les invita-
cions al Gremi o descarregueu-vos-les des 
del web: http://fira-apat.cat/vols-visitar.

Si teniu i promocioneu vins catalans a les cartes dels vostres restaurants, podeu participar 
als Premis Cartaví 2016 abans que s’acabi el mes d’octubre. Són uns guardons anuals amb què 
l’Associació Vinícola Catalana (AVC) fomenta la presència dels vins de les DO catalanes als nos-
tres establiments i premia aquells locals que informen millor d’aquests productes. Per parti-
cipar-hi només cal que envieu físicament la carta a la seu de l’AVC de Vilafranca i un correu a 
info@cartavi.cat amb to-
tes les dades del res-
taurant i la persona de 
contacte. Hi ha tres cate-
gories de premis segons 
el preu mig del menú: de 
més de 40€, entre 20 i 
40€ i menús de fins a 20€. 
Les inscripcions són gra-
tuïtes. Si voleu més infor-
mació: www.cartavi.cat.
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