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Productes Càrnics

Bovidria
Subirats
Can Manent
Can Codina
L’Hereu del Conill
Ramaderia Payetas
Jordi Punset Pagès

Producte Avícola

Ous Dachs

Productes Làctics

Granja El Prat
Formatgeria Mogent
La Llet ‘10
Agrofresc

Sector Oleic

Oleíca de l’Empordà - Clos de la Torre
Mas Nualart
Vilabanús
Cal Toni
Oli Migjorn

Sector d’Arròs

Arrossaires del Deltas de l’Ebre

Sector de la Mel

Mel de l’oest

Productes Vinícoles

Cavas Bolet
Celler Altrabanda

Sector dHorta i Llegums

Ca l’Ollé
Jordi Ràfols Petit
Quimet Gall
Jordi Matas
David Llach
Can Jep
Hawo Fruits

Sector de Fruites

Fruites Blanch
Mas Boixó

Sector de Melmelades

Can Bech
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Jordi Punset Pagès 
Finca Mas Gay d’Orfes, s/n 
Vilademuls 

 626261804 
 tesnup@gmail.com 

     www.cavasbolet.com 
 
Can Gay d'Orfes es una finca del municipi de Vilademuls, en la que es porta una 
ramaderia semi-extensiva o tradicional que manté una estreta relació amb el medi 
natural on s’hi desenvolupa, fins a tal punt que els paisatges que anomenem naturals 
estan modelats per aquesta.  
 
La carn de vedella es ven en "pack's" de 5, 10, 15, ... Kg (múltiples de 5). Cada "pack" 
està compost per diversos paquets envasats el buit. Per cada 5 Kg de carn hi trobem 
distribuïts en els diferents paquets: un rodó de vedella, carn picada, daus de carn per 
estufar, bistecs (4 bistecs per paquet), "xurrasco" i dos entrecots (uns 300g cada un).         
S'ha de fer per comanada i un cop es tingui una vedella completa es fa tot el procés, 
per tant la seva distribució no és immediata, sinó que es pot tardar a rebre el "pack" 
elaborat. Això assegura que es consumeixi tot el producte amb les característiques de 
qualitat adequades i esperades per nosaltres.  
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Jordi Ràfols Petit 
Gelida (Alt Penedès) 

 625810165 
 jordirafols@magnahortum.cat 

     Facebook: @socmagnahortum  
 
 
 
 
Fem venda de proximitat, tant directe, a la pròpia finca i en circuit curt. 
Estem els mercats setmanals de: Sant Esteve Sesrovires, Esparreguera, Segur de 
Calafell, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès.  
 
Els nostres productes son: Patata, ceba tendra, ceba figueres, alls, allà tendres, Calçots, 
carxofa, faves, bledes, mongeta tendra, mongeta Ganxet, Meló estiu i hivern, síndria, 
pebrot verd i vermell, albergínia, col kale, romanesco, bròculi, coliflor, col paperina, 
tomàquet verds amanir, tomàquet pera, tomàquet cirerol i Tomacó 
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5 salses dolçes a base de fruita,
fruits secs i espècies especialment

creades per combinar amb les
diferents famílies de formatges:

Elaborades amb fructosa en comptes
de sucre i així aconsegueixen, de 
manera totalment natural, un 30%
menys de calories.

La combinació de cacau pur
amb les més refinades fruites

- Gerds amb pètals de rosa i pebre de Sichuan per
  a formatges frescos i tendres.
- Préssec i albercoc amb baies de goji i cardamom
  de Guatemala per combinar amb formatges de
  pasta tova
- Poma Golden amb festucs tendres de Turquia i
   canyella d’Sri Lanka per a formatges curats
   de pasta dura.
- Figa negre amb nous de macadàmia i pebre de
   Jamaica per combinaramb formatges blaus.
- Raïm negre amb ametlles de Mallorca per
   combinar amb formatges de crosta rentada.

Agredolços fets a partir de fruites,
verdures i espècies. Nosaltres l’hem
adaptat a l’estil mediterràni, amb

espècies properes de la nostra cuina.
El resultat són sabors harmoniosos i

no  tant picants com els originals
procedents de l’Índia.
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