
ció gratuïta per aprendre a elaborar un 
cafè perfecte i anàlisi de franc de l’aigua, 
així com propostes de millora. Dema-
neu-ne més informació escrivint a cafes-

cornella@cafescornella.es o trucant al 
972 47 63 00. 
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SAPS SI ESTÀS AL DIA DE NORMATIVES I LLICÈNCIES? FES LA TEVA CONSULTA AL GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA

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

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

que es poden fer si es recorre a aigües 
de qualitat inferior . 

La solució que aporta Water Cube 
farà que els clients recuperin la con-
fiança en prendre un bon cafè fora de 
casa. I és que, segons estudis de mer-
cat, un 65% dels consumidors té dubtes 
sobre la qualitat del cafè que es prepa-
ra en bars i restaurants. Amb aquest 
dispositiu, doncs, l’espresso que se 
serveixi en establiments d’hostaleria 
tindrà unes propietats organolèptiques 

Water Cube augmentarà en un 20% el 
rendiment del cafè. És a dir, gràcies al 
consum d’aigua de qualitat superior, a 
partir d’una mateixa quantitat de cafè, 

es poden preparar un major nombre de 
cafès espresso, en comparació amb els 

Cafès Cornellà i Vichy Catalan 
s’uneixen per garantir un cafè 
excel·lent a bars i restaurants

(de sabor, aroma, cos, 
acidesa i impressió 
global) molt superiors 
a les de la mitjana del 
mercat. De fet, els pro -
ductors asseguren que 
amb aquesta fórmula, 
el postgust del cafè 
s’allargarà gairebé 20 
minuts més, de mane-
ra que el consumidor 
podrà continuar assa-
borint el seu espresso 
pràcticament una hora 
a la boca.

Cafès Cornellà és 
proveïdor del Gremi 
de Restauració. La to-
rrefactora gironina, 
amb gairebé cent anys 
d’història, ofereix als 
agremiats descomptes 
especials segons el vo-
lum de compra, forma-

Cafès Cornellà: el cafè perfecte
Water Cube és el primer dispositiu per a l’hostaleria que, un 

cop instal·lat, farà possible que els establiments serveixin als 
consumidors el millor cafè espresso del mercat

Aquest dilluns: assisteix al debat sobre TERRASSES amb Xavier Sardà

El nou dispositiu Water Cube augmentarà en un 20% el rendiment del cafè.

El proper 10 de juliol a les 12 hores tindrà lloc un debat organitzat pel 
Gremi de Restauració amb els responsables dels grups municipals 
a l’oposició: Partit Demòcrata, Ciutadans, Esquerra i Partit Popu-
lar. En representació del govern assistirà el regidor d’Arquitectura, 
Paisatge Urbà i Patrimoni. L’objectiu de la trobada és abordar 

l’embolic de les terrasses i debatre les principals reivindicacions 
del sector de la restauració. Atesa la importància de l’acte, des del 
Gremi demanem la màxima assistència possible (també encara que 
no tingueu terrassa). Si encara no us heu inscrit, feu clic aquí per 
inscriure-us. Us recomanem acudir-hi amb temps. 

El consumidor es preocupa cada 
cop més per la qualitat, el sabor 
i la manera de servir el cafè

Els departaments de 
Recerca, Desenvolu-
pament i Innovació 
(R+D+I) de Cafès Cor-
nellà i de Vichy Cata-
lan, han desenvolupat 
conjuntament un nou 
sistema que possibili-
ta un subministrament 
d’aigua de qualitat su-
perior directament a la 
màquina de preparació 
del cafè de la cafeteria. 
D’aquesta manera, el 
dispositiu uneix el cafè 
fresc de Cafès Corne-
llà amb l’aigua mineral 
natural Manantial de 
Sant Hilari, empresa 
del grup Vichy Catalan. 

Si els professionals 
de l’hostaleria adop-
ten el mètode espres-
so, el nou dispositiu 
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