
CONSULTA L’OFERTA DE CURSOS I XERRADES FORMATIUS QUE OFEREIX EL GREMI DE RESTAURACIÓ
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Alimenteu els sentits amb els forns 
professionals d’alta gamma de MIBRASA® 
MIBRASA® és una empresa catalana que 
treballa dia a dia per portar l’excel·lència 
a la cuina amb els seus forns i graelles 
per coure amb brasa. Des del taller ar-
tesà, situat al cor de la Costa Brava, ja 
exporta a més de 40 països d’arreu del 
món. L’objectiu de l’empresa és ajudar 
els xefs a augmentar el potencial gas-
tronòmic de les seves cuines a través 
dels productes del seu catàleg. Posen a 
la seva disposició aparells robustos, de 
confiança, que, a més d’un important es-
talvi de consum, potencien la creativitat 
ja que donen un sabor únic i inconfusible 
als aliments. MIBRASA® té un gran re-
nom en l’hostaleria, gràcies a la fabrica-
ció de forns professionals d’alta gamma. 
L’oferta de models és versàtil i es caracte-
ritza per la qualitat del seu acer i compo-
nents. Gràcies a l’acord que MIBRASA® 
i el Gremi de Restauració han signat, els 

restauradors es beneficien d’un 10% de 
descompte en tots els productes. Però 
això no és tot: l’empresa també ofereix 
sessions demostratives, cursos de cuina, 
degustació de receptes a La Foodiete-
ca, assessorament personalitzat a cada 
restaurador i acompanyament durant la 
integració de la graella al dia a dia de la 
seva cuina, etc. 

Durant el proper mes de novembre 
(del 19 al 21, concretament), MIBRA-
SA® participarà al Fòrum Girona, on es 
podran veure en acció els seus produc-
tes. També estaran presents a les fires 
internacionals Host Milan, Gastvrij de 
Rotterdam, Gulf Host de Dubai, London 
Restaurant Show, Serbotel de Nantes, 
etc. Per a més informació, podeu visitar 
el web de l’empresa www.mibrasa.com, 
trucar al 972 601 942 o enviar un correu 
electrònic (mibrasa@mibrasa.com).   

Alimentació sana i sense gluten. Així es re-
sumeix l’oferta d’Algood, una empresa nas-
cuda com a resposta a la creixent demanda 
d’aliments per a una nutrició més saludable i 
lliure de gluten i altres al·lèrgens.
Juntament amb l’elaboració d’una proposta 
gastronòmica integral basada en les necessi-
tats dels establiments i adaptada al canal Ho-
reca, Algood cuida tots els detalls del procés 
d’envasament per garantir-ne la seguretat i la 
qualitat i evitar el risc de contaminacions en-
creuades.
Durant 2017 els establiments que formen part 
el Gremi gaudeixen d’un descompte del 3%; a 
més, les comandes se serveixen en 24 hores 
sempre que es realitzin abans de les 12h.  Per 
a més informació, podeu posar-vos en contacte 
amb Marc Barrera (www.algoodgastronomia.
com, pedidosgremi@algoodgastronomia.com, 
620 416 650, 616 832 242).  

Ofereix productes 
saludables i sense gluten i 
posiciona el teu establiment 
entre el públic celíac
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