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AVÍCOLA MARIA de l’Empordà petit, 60 anys al servei del client



Un aviram criat en un entorn geogràfic i climàtic privilegiat. 

Una dilatada tradició avícola. 

Un estricte control sanitari.

Un eficaç sistema de traçabilitat. 

L’aplicació de les millores tecnològiques més innovadores. 

Permeten a Avícola Maria oferir als seus clients, des de fa seixanta anys, 

productes amb una qualitat garantida.
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08 AVÍCOLA MARIA

AVIRAM

pollastre de pagès

gall dindi

ànec mutl’hereu de l’Empordà

pollastre eviscerat el rei de l’Empordà



capó pintada

AVIRAM DE L’EMPORDÀ 09

AVIRAM

pularda

gallina semi gallina pesada

picantó guatlles conill



ESPECEJAMENTESPECEJAMENTESPECEJAMENT
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ESPECEJAMENT
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POLLASTREESPECEJAMENT

pollastre desossat mig pollastre (davanter) mig pollastre (darrere)

pollastre a quarts

pollastre a octaus
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ALA ESPECEJAMENT

ala blanqueta

ala partida
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PITESPECEJAMENT

pit amb os obert per a la brasa

pit sense os i sense pell

pit de pollastre trossejat

pit amb os

pit sense os amb pell

pit de pollastre filetejat



14 AVÍCOLA MARIA

ESPECEJAMENTQUART

filet de cuixa amb pell filet de cuixa sense pell pernilet

quart

contracuixa

quart sense carpó

escalopa (contracuixa sense os)

quart obert per a la brasa

escalopa oberta
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ESPECEJAMENT EL REI DE L’EMPORDÀ

ales filet de cuixa quart obert per a la brasa

pit sense os

pit amb os i ala

pit filetejat

pernilet

a quarts

quart sense carpó
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POLLASTRE DE PAGÈS ESPECEJAMENT

pit amb os i ala pit sense os quart

quart obert per a la brasa
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ÀNECESPECEJAMENT

cuixa magra

confit pernil

fetgemagret
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GALL DINDI ESPECEJAMENT

pit

blanquetapernilets

estofat pit filetejat
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20 AVÍCOLA MARIA

ELABORATS

hamburguesa

pit fumat de pollastre

mandonguilles

salsitxa

bistec rus

salsitxa adobada

ales adobades

pit arrebossat



cuixes farcides (prunes i ametlles / bacó i pinya) pollastre farcit (prunes i ametlles / bacó i pinya)
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ELABORATS

broqueta de gall dindi, ceba i pebrot

broqueta de pollastre adobada

croquetes                de pollastre

broqueta de pollastre i ceba broqueta de pollastre, ceba i pebrot
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OUS

ou líquid pasteuritzat

ou L

rovell d’ou

ou dur

clara d’ou

ou de guatlla
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CAÇA

colomí

perdiu

espatlla de cérvol sense os

espatlla de senglar amb i sense os

cuixa de senglar amb os

cuixa de senglar sense os
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CONGELATS

ales de pollastre quarts de pollastre pit de pollastre

pollastre eviscerat

CONGELATS
CONGELATS
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ETIQUETES DE PRODUCTES
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ETIQUETES DE PRODUCTE

Capó, pintada, pularda, gall dindi, pollastre de pagès, l’aviram que Avícola Maria ofereix durant tot l’any per a 

guarnir la taula per Nadal, en festes majors i en les celebracions més especials.



NOTES



AVÍCOLA MARIA, de l’Empordà petit



AVÍCOLA MARIA SA
Ctra. Palafrugell-Regencós, Km 1 · 17255 Begur

Apartat de Correus 3 · 17200 Palafrugell
T. 972 30 43 00 · F. 972 61 09 66 · T. (cont. aut.) 972 30 02 92

A/e. info@avicolamaria.com
www.avicolamaria.com
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