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A Embotits Ciervo treballem envoltats d’un 

paisatge que canvia durant les diferents 

estacions de l’any. 

Els característics camps de cereals de la 

Segarra amb, el toc de color que li donen, 

les pinzellades de bosc de pins, alzinars i 

rouredes. Un paisatge que inspira els nostres 

productes, naturals, clàssics i innovadors a la 

vegada. 

Cada peça elaborada adopta una forma 

característica, la seva textura, gust, color i 

aroma farà despertar els vostres cinc sentits 

qualsevol dia de l’any. 
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NOSALTRES...
Som la 4a generació de la família que a 
finals del segle XIX va apostar per 
establir-se a la Segarra. 
El besavi, Alexadre Lafargue Dessaux, 
francès de naixement, era molt 
coneixedor de l’elaboració càrnia, ja que 
en aquells temps les famílies feien elles 
mateixes tot el procés d’elaboració.

Amb el seu esperit emprenedor, amb  
l’ofici a la butxaca i una la maleta 
plena de coneixements viatjà fins a 
Santa Eugènia, Girona, disposat a 
fer realitat el seus somnis. Allà va 
conèixer la Dolors Paretas. Després 
d’un temps cercant plegats un indret on 
la climatologia fos adient per elaborar 
embotits, arriben a Fonolleres a la 
Segarra. S’estableixen en una masia i 
és allà on comencen a treballar. L’any 
1910 s’estableixen a Cervera i és aquí 
on el 1930 registren la seva pròpia 
marca. La seva empresa va ser la 1a del 
sector de tota la zona i es coneixia com 
“Lafargue”.

Més de 100 anys després, el besnet 
d’aquell emprenedor, Toni Vilà, és al 
capdavant de l’empresa amb el mateix 
esperit emprenedor i dinàmic que s’ha 
transmès de generació en generació. 
Elaborant productes tradicionals i 
creant-ne de nous i innovadors adaptats 
als s. XXI.

Embotits Ciervo, l’any 1992 construïm 
la nova fàbrica situada a la capital de 
la Segarra. Envoltats d’un paisatge 
únic, seguint la tradició dels nostres 
avantpassats, elaborem productes de 
màxima qualitat durant tot l’any, donant 
prioritat a la qualitat que a la quantitat.

Treballem amb productes km 0 de 
qualitat i embotim els productes amb 
budell natural. Les nostres fórmules 
estan renovades, actualitzades per 
conservar l’essència i la base original.  

Tenim paràmetres d’assecatge lents i 
progressius, tal com fèiem abans, amb 
temps més llargs de curació que donen 
a cada un dels productes un toc i sabor 
que ens recorden temps passats. 

Treballem artesanalment, cuidem 
cada peça com si fos única. Treballem 
adaptats amb l’actualitat i a les exigents 
normes tecnicosanitàries aplicables 
al secor carni. Gràcies a la tecnologia 
incorporada oferim un producte 
homologat en els mercats europeus. 
Un producte que supera els estrictes 
controls de qualitat i higiene, mantenint 
el sabor tradicional.

Cuidem la producció de productes amb flora externa. 

Aquest procés de floració és un toc de qualitat, 
on cada peça guanya cos, aroma i gust. 

Les propietats  dels microorganismes presents en 
els processos fermentatius naturals tenen efectes 
beneficiosos per a la salut.
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BISBE 
NEGRE
800g 1u.｜envasat al buit

budell bisbe

elaborat amb molta cura i 
carns seleccionades amb 
un toc pujat de pebre

DONEGAL 
NEGRE
700g 1u.｜envasat al buit

budell roscal de vedella

el gust clàssic de la negra 
amb un toc de pebre

BOTIFARRA 
NEGRA
300g 1u.｜envasat al buit

2.400kg 8u.｜enfilades

budell fi de porc

carns seleccionades amb 
un toc pujat de pebre i
forma de ferradura

BOTIFARRA 
NEGRA CEBA
300g 1u.｜envasat al buit

2.400kg 8u.｜enfilades

budell fi de porc

carns seleccionades, 
amb un toc pujat de pebre i 
el gust que li dona la ceba 

BOTIFARRA 
 BLANCA 

300g 1u.｜ø10cm envasat al buit

2.400kg 8u.｜enfilades

budell fi de porc

pasta suau amb un 
toc de nou moscada

DONEGAL
BLANC

700g 1u.｜ø6cm envasat al buit

budell roscal de vedella

pasta suau amb un 
toc de nou moscada

BISBE
BLANC

800g 1u.｜ø10cm envasat al buit

budell bisbe

pasta suau amb un 
toc de nou moscada

BISBE
LLENGUA

800g 1u.｜envasat al buit

budell bisbe

forma peculiar arrodonida 
de sabor suau fet amb 
llengua tallada a daus
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DONEGAL 
LLENGUA 
600g 1u.｜envasat al buit

budell roscal de vedella

elaborat amb carns del cap 
i llengües tallades a dauets, 
sabors característic 
de les cases de pagès

DONEGAL 
MIX
800g 1u.｜envasat al buit

budell cular de porc

producte exclusiu, fet amb les 
carns del donegal de la llengua i on 
incorporem una botifarra negra al 
mig que li dona un contrast i gust

DONEGAL 
BLANC PEROL
400g 1u.｜envasat al buit

2.400kg 8u.｜enfilades

budell semicular de porc

amb carns de la part del cap 
com la botifarra del perol

BOTIFARRA 
BLANCA PEROL
300g 1u.｜envasat al buit

budell fi de porc

forma de ferradura, elaborada  
amb carns de la part del cap i un 
toc de pebre

BOTIFARRA 
D’OU 

300g | envasat al buit individual

budell fi de porc

textura suau amb un toc 
de pebre blanc 

en forma de ferradura

CATALANA 
TRUFADA 

900g 1/2u. | envasat al buit 

budell cular de porc 

amb tòfona natural 
convertint-la en un 

producte “delicatessen”.
suau amb el toc característics 

de la nou moscada

CATALANA 
CUITA 

900g 1/2u. | envasat al buit

budell cular de porc

suau amb el toc característics 
de la nou moscada
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VENTRES 
CUITS 

300g 1u | envasats al buit

4kg 12u | envasats al buit

naturals, sense additius 

MANS 
DE PORC 

900g 4 meitats | envasat al buit
mans seleccionades i tractades  

amb molta cura. Amb una cocció 
encertada amb un  toc de sal

COSTELLA 
ADOBADA  
400g 2u. | envasat al buit amb bossa de cocciȯ

trossos de retall de costella amb adobat suau i semicuit

TIRA DE COSTELLA 
ADOBADA
700g 1u. | envasat al buit amb bossa de cocciȯ

cordó de carn amb un adobat suau i semicuit
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BACȮ 
4,2 kg | envasat al buit 
fumat sense pell ni cotna

BARRA 
YORK 
3,2kg  1u. barra 11x11cm | envasat al buit
embotit de york

CARPACCIO 
DE CARETA

2,5kg  1u. barra11x11cm |envasat al buit
careta cuita adobada amb un toc 

de pebre negre i vermell 

CAP DE 
SENGLAR

2,5kg  1u. barra 10x10cm |envasat al buit

1,250g  1/2 barra 10x10cm |envasat al buit
embotit pastis de carn del cap

CARPACCIO DE 
MANS DE PORC

1kg 1u. | ø8cm embotit amb fibrant 

manetes desossades 
obtenint una textura melosa

PERNIL 
CUIT 
7,5kg 1u. 22,5x16x25cm | envasat al buit
pernil de porc desossat cuit extra

pota cuita amb la cotna natural

FORMATGE D’OVELLA 
VELL RESERVA 

3,2 kg. 1u.
llet pasteuritzada d’ovella i cotna natural 

conservada amb oli d’oliva i girasol
artesanal de Mora, província de Toledo



| embotits | embotits

14 15

SOBRASSADA 
DE PORC NEGRE 
800g – 1000g 1u.
DENOMINACIÓ ORIGEN MALLORCA

budell natural. 

textura molt untuosa i cohesionada, 
sabor i aroma característics, amb 
clara percepció del pebre vermell

SOBRASSADA  
800g – 1200g 1u.

DENOMINACIÓ ORIGEN MALLORCA

budell natural

forma cilíndrica irregular, 
determinada per la morfologia del budell

XISTORRA 
1kg  3-4u. | bosses amb atmosfera controlada 

budell de xai

carns picades i amassat amb
 pebre vermell i un toc d’all i picant 

XORIC, OREJAT 
1,5kg 22u. | bosses al buit
budell fi de porc 

xoricets tendres lligats, 
de pasta dolça, 
tipus barbacoa, 
fregir, planxa 

XORIC, OREJAT 
PICANT
1,5kg  22u. | bosses al buit
budell fi de porc 

xoricets tendres lligats de 
pasta picant amb un toc de 
pebre caiena. 
tipus barbacoa, 
fregir, planxa

VENTRESCA SECA
 1,5kg | unitats a granel 

cansalada de la panxa curada 
se li fa un llarg massatge amb sal, 

es renta i es penja a l’assecador 
perquè es curi lentament VENTRESCA SECA

AMB PEBRE
 1,5kg | unitats a granel 

la mateixa panxeta un cop curada 
se li adhereix una capa fina 

de pebre semimolt

LLOM SEC 
1kg | embossat al buit 

llom de selecció de raça duroc, 
amb textura suau i 

tendra gust que recorda 
el porc de pagès 

CAP DE LLOM 
1kg | embossat al buit

després d’un post salat 
es neteja i es fa un 

massatge amb pebre 
negre semimolt

s’asseca lentament
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LLONGANISSA 
AQUELARRE
300g 1u. | unitats a granel o al buit
budell semicular de porc
un sabor  agosarat que 
combina el pebre negre i 
el pebre de caiena

SECALLONA
220g  1u. | unitats a granel o al buit 
un producte clàssic, de forma 
irregular amb  aroma 
i gust molt suaus

LLONGANISSA 
SAXARUDA 

300g 1u. | 900g 1u 
budell cular gran diàmetre, 
amb pebre mòlt i amb gra,

la tradicional de casa

XORIC,
EXTRA 

900g | envasat al buit 
budell cular de porc

xoriç vermell de diàmetre ample, 
gust dolç que el distingeix

LLONGANISSA 
EXTRA PAGES

500g 1u. | unitats a granel 
budell roscal de vedella

forma irregular i presentació 
externa amb flora natural,

un gust dolcet combinat amb
toc suau de pebre 

XORIC,
PICANT PRIM
280g 1u. 
budell fi de porc

xoriç vermell amb 
combinació de pebres que 
li donen un gust picant

LLONGANISSA 
CASOLANA  

300g 1u. | a granel o al buit 
budell semicular de porc 

500g  1u. | a granel o al buit 

 budell roscal de vedella 

sabor que recorda els temps 
passats, amb un toc dolç on 

ressalta el pebre

FUET EXTRA
300g 1u. 
budell natural de porc

procés de curació lent
presentació externa amb  flora 
natural que li aporta aroma i 
gust especials

SECALLONA 
DE MUNTANYA
280g 1u. | unitats a granel o al buit
budell fi de porc 

forma característica, prima i 
xafada pasta dolça amb toc pujat 
de pebre negre que recorda 
temps passats
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PERNIL
RESERVA  
7-9kg | 21-22 mesos de curacio

,

50% de pernil duroc 

assecat al natural finestra oberta  

PERNIL
GRAN RESERVA  
7-9kg | 24 mesos de curacio

,

80% de pernil duroc 

assecat al natural finestra oberta  

SABEM ESPERAR EL TEMPS NECESSARI

Controlem que les condicions siguin 
adequades perquè es produeixi 
la transformació del producte 
sense pressa. 

Porcs de procedència DUROC 
que dona un color més intens i 
un contingut de greix intramuscular 
més elevat.

CENTRE 
RESERVA

5,5kg | 21-22 mesos de curacio
,

50% de pernil 
presentació sencer o partit

assecat al natural finestra oberta 

CENTRE 
GRAN RESERVA
5,5kg | 24 mesos de curacio

,

80% de pernil duroc 
presentació sencer o partit

assecat al natural finestra oberta 
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PINXOS 
A GRANEL  
1kg | bosses
selecció de carns de textura tendra
adobades amb pebre dolç vermell i un toc 
d’all suau que donen un sabor encertat

PINXOS 
AMB PAL 
1,4kg 10u. | envasat al buit
adobades amb pebre dolç vermell i un 
toc d’all suau que donen un sabor encertat

LLONGANISSA 
FRESCA  

kg | tires llargues
budell fi de porc 

selecció de carns 
vermelles que li 

donen melositat.
llonganissa fresca 

natural salpebrada, 
lliure de càrregues

SALSITXA
PRIMA 

kg | tires llargues
budell de xai 

selecció de carns 
vermelles que li 

donen melositat.
salsitxa fresca 

natural salpebrada, 
lliure de càrregues

MINI BURGUER
MEAT 
50g ø6,5cm | safates 6u 
100% carn de vedella

BURGUER
MEAT 
150g ø13cm | caixes 4kg 
100% carn de vedella

Productes cuits en calderes, 

comprovant el temps de cocció 

de cada producte segons

el seu calibre. 

Després es fa l’abatiment i 

un cop estable a temperatura 

baixa els productes cuits els 

envasem al buit. 

Els CUITS 

tenen 3 mesos de vida útil.

Els CURATS 

tenen 6 mesos de vida útil.

El FRESCOS 

se serveixen a granel i o 

embossats amb atmosfera 

controlada.
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Ser una empresa familiar, ens permet donar
un servei personalitzat a cada client.

Els pesos indicats son aproximats

Tots els productes a l’etiquetatge porten 
la informació dels ingredients i al·lèrgens. 
Informació sobre el fabricant, 
amb els registres sanitaris corresponents.

Pertanyem a la FECIC:  
La Federació Empresarial de Carns 
i Indústries Càrnies
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Comandes :
T. 973 532 649       T. 640 766 021  
info@embotitsciervo.com  ·  Horari 6h a 14h 
C/ Rosa dels vents, núm. 35  25200 Cervera (Lleida)
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