Fotografia: Maria Josep Jové Tarruell. Cedida pel Consell Comarcal de la Segarra
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Segarra
La Segarra, acostumada a l’autosuficiència del món rural, encara
conserva maneres autònomes d’alimentació. Les característiques
de la comarca configuren una cuina singular que aprofita els seus
recursos naturals (cereals, ametlles, oli, etc.) i els produïts als horts,
als corrals i als obradors, donant lloc a una cuina, pastisseria, dolços,
licors i esperits de primera qualitat.
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Gàver (Estaràs)
La Curullada (Granyanella)
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Cal Martí

Martí Verdés Majà
Cal Martí de Gàver
25214 Gàver (Estaràs)

Tel. 973 556 281
Mob. 676 263 625
martiverdes@gmail.com

Segarra
Gàver (Estaràs)

Explotació
Tenim una activitat agrària en la qual s’integra agricultura i ramaderia. Utilitzem
els nostres camps per cultivar el menjar que alimentarà el nostre bestiar. Només
fem agricultura ecològica i les nostres terres s’adoben soles, ja que tan sols fem
una delicada rotació de cultius, dels quals obtenim els farratges: ordi, blat, pèsols,
favons, etc. Destinem aquests productes a engreixar el nostre bestiar, així com al
consum humà (cereals, llegums i patates). La nostra obligació és oferir productes de
qualitat i el nostre desig, preservar un dels oficis més antics del món: la pagesia.

Productes
Carn de vedella i llegums (cigrons, mongetes seques i llenties) amb certificació
ecològica.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: De dilluns a dissabte, de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 20.00 h.
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Bernau Herbes
de l’Urgell

Segarra
La Curullada (Granyanella)

Isidre Balcells
Fèlix De Pedro
C/ Molí, s/n
25218
La Curullada (Granyanella)

Mob. 616 925 196
Mob. 619 949 997
bernau@bernauherbes.com
www.bernauherbes.com

Explotació
Al bell mig de les comarques de l’Urgell i de la Segarra és on duem a terme la
nostra activitat, envoltats de castells, de fonts i de terres de pagesia. El bon
coneixement del medi, la maquinària adient i la nostra experiència agrícola,
ens han permès el conreu d´un ampli ventall d’espècies vegetals per a ús
medicinal i aromàtic. A més d’infusions per a totes les ocasions, també tenim
diversos tipus de mel, de fruits secs i de bolets deshidratats. Volem satisfer
les necessitats dels nostres clients, que són els nostres amics. Formem part
de l’Associació Catalana de Productors de Planta Aromàtica i Medicinal.

Productes
Plantes medicinals a granel, plantes aromàtiques a granel, espècies, infusions, oli,
vinagre, bolets secs i mel.

Horaris
Mesos de venda: Tot l’any.
Horaris: A convenir.
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