Fotografia: Anton Briansó
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Baix Camp
El Baix Camp és una comarca que comprèn terrenys i paisatges molt
variats. S’estén des de les aigües del mediterrani de Cambrils o de
l’Hospitalet de l’Infant, passant per una plana rica i extensa, fins a l’arc
muntanyós que conformen la Serra de Llaberia, la Serra d’Argentera i
les Muntanyes de Prades, amb pics que arriben als 1.000 metres
d’alçada.Tot plegat dóna una gran varietat i qualitat de productes que
fan les delícies dels amants de la bona taula.
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Alforja
Cambrils
Duesaigües
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Mas del Botó

Josep M. Llauradó Reverchon
Tomàs Llauradó Reverchon
Camí de Porrera a
Alforja, s/n
43365 Alforja

Mob. 630 982 747
Fax 977 236 396
pep@masdelboto.cat
www.masdelboto.cat
Baix Camp
Alforja

Explotació
El nostre celler es troba enmig de la vinya d’una vall on no arriba el corrent
elèctric ordinari. L’abastament, tant d’aigua com de llum, és propi. La carretera
asfaltada més propera es troba a 4 km. Les nostres vinyes s’esglaonen entre 600
i 700 metres d’altitud. Trobem dos tipus de terra a la mateixa finca: esquist, que
a la nostra zona també rep el nom de llicorella, i granítica o sauló, que dóna al vi
que elaborem molta personalitat. Formem part de la Cooperativa de l’Alforja.

Productes
Vi, olives, ametlles i avellanes.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: De dilluns a dissabte, de 8.00 h a 19.00 h.
Fires / Mercats: Fira de la DO Tarragona, Fira Reus Viu el Vi i Fira de l’Oli d’Alforja.
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Disfruta & Verdura

Ernest Mas Barrabeig
Pep Barrabeig Prim
Alvaro Cordoba
Mas Barrabeig
43850 Cambrils
-Baix Camp-

·
Baix Camp
Cambrils

Punt de venda:
C/ Muntaner, 423,
porta 2
08021 Barcelona
-BarcelonèsTel. 902 996 370
www.disfrutaverdura.com

·

Explotació
Qualitat, varietat i frescor. Busquem qualitat i varietat abans que quantitat; collim en
el moment òptim; no ens cal emmagatzemar; respectem la natura i us oferim allò que
l´hort dóna quan ho dóna. Així arriba a casa vostra, amb les seves propietats intactes.
Vam rebre el primer premi a la Iniciativa Empresarial del 2009 de l’Associació de Joves
Empresaris de Catalunya. Els nostres orígens daten de fa 70 anys quan la família
Barrabeig-Tost es va instal·lar a l’actual finca Masia Barrabeig, als afores de Cambrils,
al Camp de Tarragona.

Productes
Enciams, bledes, porros, carbasses, cebes tendres, carbassons, faves, pèsols, moniatos,
mandarines, taronges, síndries, maduixes, préssecs i plantes aromàtiques (menta,
farigola, sajolida, julivert i sàlvia).

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: De dilluns a divendres, de 8.00 h a 20.00 h.
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Cal Mestre

Jordi Mestre Prades
Cristina Colobrans Delgado
C/ de la Font, 23
43773 Duesaigües

Tel. 977 834 172
Mob. 606 750 662
info@calmestre.cat
www.calmestre.cat

Baix Camp
Duesaigües

Explotació
Som una empresa familiar dedicada a la producció i venda de fruita dolça,
de la qual destaca el nostre préssec de Producció Integrada, la fruita seca
i les hortalisses. Recol·lectem el préssec a mà, en el seu punt òptim de
maduració. Només oferim productes de collita pròpia. El nostre principal
objectiu és produir amb primera qualitat. Per això, disposem d’enginyer
agrícola propi i apliquem pràctiques de producció que prioritzen la salut del
consumidor i del medi ambient. L’any 2010 hem estat finalistes del IV Premi
Reus Creació d’Empreses. Formem part de la Cooperativa de Cambrils.

Productes
Calçots, préssecs, cireres, prunes, albercocs, enciams, pebrots, patates, mongetes,
tomàquets, avellanes, ametlles i oli.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: De dilluns a dissabte, de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h.
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