
CATÀLEG DE PRODUCTES 



 
Elaborem els nostres productes amb ingredients ecològics, el més locals
possible, de petites productores i de producció pròpia. Els nostres pans, fets
amb llevat mare natural, reposen llargament, tot respectant els temps de
fermentació, abans de fornejar-los al forn de llenya. 
 
Totes les farines que utilitzem són ecològiques. Les farines integrals són
cultivades i mòltes en molí de pedra per pageses locals i de proximitat, que
estan treballant per a recuperar varietats locals. Aquestes varietats no són
tan productives com les varietats modernes i requereixen d'un procés
d'elaboració diferent i acurat, però tenen molt bones propietats per fer pa,
ja que són riques en gustos i aromes, són fàcilment digeribles i nutritives i
ens proporcionen pans de llarga duració. En ser mòltes en molí de pedra,
conserven totes les vitamines i nutrients del gra, ja que no se'ls ha extret el
germen ni el segó.

PA ARTESÀ
AGROECOLÒGIC



PANS BLANCS
Pagès, Multillavors, Rústic,
Anglès, amb Llavors, amb
Nous i Panet d'hamburguesa.

PANS SEMI-INTEGRALS
DE FORMENT

Forment, Forment Multillavors,
amb Llavors, amb Olives i amb

Sèsam.



ALTRES PANS
SEMI-INTEGRALS

Sègol, Semi d'Espelta, Semi de
Blat Khorasan.

PANS D'ESPELTA
INTEGRAL
Espelta integral i
Espelta Multillavors.

TOTS ELS NOSTRES PANS SÓN ELABORATS AMB MASSA MARE. 
LES FARINES INTEGRALS SÓN MÒLTES EN MOLÍ DE PEDRA.



MAGDALENES
INTEGRALS
Veganes de Xeixa, amb
xocolata o amb nous i xocolata.
Veganes de Fajol o amb poma i
llimona.
Espelta, amb garrofa o amb
xocolata.

PASTISSET INTEGRAL
Espelta amb xocolata o amb

garrofa.



PANADONS

Farina blanca i verdures de
temporada.

COQUES DE VERDURES

Farina d'espelta i verdures de
temporada.



GALETES VEGANES

Espelta amb panses i coco
Espelta amb espècies
Espelta amb xocolata i avellanes

CRACKERS

Farina d'espelta i blat khorasan
amb sèsam.

CARQUINYOLIS

Farina blanca i ametlla del país.

TOTS ELS PRODUCTES SECS ES PODEN DEMANAR A GRANEL O EN PACKS INDIVIDUALS.



També oferim tallers per a infants i adults per

aprendre a fer pa artesà amb varietats antigues,

productes de rebosteria, especialitats locals,

pastisseria vegana i molt més!

Consulta'ls al nostre web i a les xarxes socials. 

www.arestacooperativa.com

arestafleca@gmail.com

CARRER MAJOR, 19. BAIXOS

SANTA COLOMA DE QUERALT


